
Ištikimybe 
Lietuvai

Sekant vietinės ir užsienio 
laisvosios lietuvių spaudos nuo
taikas ir pasisakymus šiuo metu 
mūsų politinės veiklos arenoje 
jaučiamas būdingas posūkis: ko
va už laisvosios Lietuvos atkū
rimą pastaruoju metu išvirtusi į 
savitarpinę kovą keliant klausi
mą, kas Lietuvai ištikimas, kas
ne. Ir kaip tik šios ištikimybės 
ieškojime ir aiškinime aiškiai pa
simetame, nes vietoje kovojus su 
tiesioginiais Lietuvos priešais 
atsisukame vieni prieš kitus.

Ištikimybė Lietuvai galima 
būtų sutapatinti su meile Lietu
vai. Juo labiau, kad šioji lygtis 
galioja ir ją apvertus: kas my
li Lietuvą, tas jai ir ištikimas, 
arba kas Lietuvai ištikimas, tas 
jų ir myli. Iš tiesų kitaip ir ne
galėtų būti, nes meilė ir ištikimy
bė yra viena iš kitos išplaukian
čios sąvkos.

Nėra abejonės, kad kiekvie
nas sąmoningas lietuvis myli 
Lietuvą ir yra jai ištikimas. Ta
čiau daug komplikuolesnis klau
simas, kaip mes tą Lietu
vą mylime ir kokiais būdais jai 
tų ištikimybę parodome. Ir šisai 
“kaip" sumaišo visas kortas taip, 
kad net savųjų tarpe nerandame 
Lietuvai ištikimųjų, o daugeliu 
atvejų įžiūrime tik jos priešus. 
Kilę vieni kitiems priekaištai ar 
įtarinėjimai nepaneigia fakto, 
kad tas ar kitas veikėjas Lietu
vą myli, bet kad jis myli ne taip, 
kaip aš myliu; čia ir glūdi visų 
mūsų nesusipratimų pagrindas. 
Tiesa, mes patys nesame šito 
išradėjai: tasai “kaip" visais lai
kais buvo tarpusavio nesantaikų 
priežastis. Net ir tokia krikščio
nybė šimtmečiais tarpusavy ko
vojo ne tiek su netikinčiaisais, 
bet kaip tik tu tais, kurie tą pa
tį Dievą mylėjo, bet jam kitaip 
tų meilę ir ištikimybę reiškė. O 
tai yra dėl to, kad norėta mei
lę unijormuoti, kai tuo tarpu 
meilė yra bene pats individua- 
laiusias reikalas.

Ypatingai šitas polinkis stan
dartizuoti visus dalykus, neišski
riant ir meilės bei ištikimybės 
Lietuvai, yra labai ryškus mūsų 
išeivių tarpe. Kaip kas supranta 
tą ištikimybę Lietuvai, taip tas 
ir taiko savo mastą. Ir vargas 
tam, kuris nesilaiko tam tikro 
standarto, o prasimano naujų.

Kaip jau daug kartų minėta 
ir skaityta, tokių klausimų grei
čiausia niekad nebūtų kilę pačio
je Lietuvoje, nes ten veikė vals
tybės įstatymai, ir tie, kurie lau
žė ar peržengė veikiančius įsta
tymus, nebuvo įtariami neištiki
maisiais, o buvo teisiog laikomi
nusikaltėliais ar krašto išdavi
kais. Tuo tarpu čia toji Lietuvai 
ištikimybė grindžiama ne įstaty
mu, o kiekvieno tautiečio sąmo
ningumu. ir morale. Čia nėra įsta
tymų prievartos, o vien tik as- 
mens sąžinės ir tautinio solida
rumo reikalas. Kiekvieno valia 
jungtis į tautinę veiklą, ar visiš
kai nuo jos nusigręžti, kiekvie
nam valia pasirinkti būdus ir 
priemones, per kurias jis geriau
siai galėtų savo meilę ir ištiki
mybę Lietuvai atskleisti. Tauti
nė veikla yra toji dirva ir laukas, 
kur atskleidžiame kiekvienas sa
vo meilę ir ištikimybę Lietuvai. 
Gaila tik, kad sukeliame įtam
pas neįvertindami skirtingų sri
čių. Štai vieniems toji ištikimybė 
atsiskleidžia per dainas, šokius ir 
kitokią kultūrinę veiklą, gi ki
tiems atrodo, jog niekis tos dai
nos ir šokiai, bet akivaizdžiausia 
ištikimybė tėra tik demonstra
cijose prieš Lietuvos priešus. Bū
tų galima išvardinti daugybę sri-

DAIL. VACLOVO RATO 
INDIVIDUALINE DAILĖS PARODA

įvyksta Art Centre patalpose 33 Laurel St., Willoughby

Parodos atidarymas balandžio 26 d., sekmadienį, 4 vai. p.p.
Šioje parodoje dail. V. Ratas išstato 40 kūrinių. Tai bus 

dailininko 14-ji individualinė paroda. Lietuviai maloniai kviečiami 
kuo skaitlingau atidaryme dalyvauti ir ją lankyt susipažįstant su 
mūsų plačiai žinomo dailininko naujausiais darbais.
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Lietuviu Dienos Melbourne
I

čių, ir jos visos geros ir savo
je vietoje, kol nenueiname į 
kraštutinumus ir nepradedame 
vienos srities monopolizuoti ki-
tas nuvertinant. Kiekvienas mo
nopolizavimas ar minties, ar idė
jos, ar pagaliau veikimo srities 
yra skaudi netolerancija mūsų 
sąlygose, o kitais atvejais netgi 
prievartavimas kito sąžinės.

Mūsų šiandieninėj padėty yra 
visai bergždžias darbas taikyti 
vieni kitiems mastus, kiek ir 
kaip Lietuvą mylėti. Kiekvienas, 
kuris prisideda ar darbu, ar 
auka, kiekveinas, kuris ieško ir 
palaiko kontaktus su lietuviais, 
jau jis yra ištikimas Lietuvai, ir 
šitoji ištikimybė yra pats tikriau
sias saitas ir variklis dėl tos Lie
tuvos kovoti, dirbti ir aukotis.

(v.k.)

Protestai pries Lenina
Balandžio 22 d. yra šimtasis Lenino gimtadienis. Komunis

tinis pasaulis bus įjungęs visą savo propagandinę aparatūrą šią 
sukaktį kuo daugiau išreklamuoti ir iškelti.

Šioji proga taip pat išnaudotina ir antikomunistams ir ne- 
praleistina, bet turėtų būti sukauptos pastangos atskleisti Lenino 
ir jo mokslo antrąją pusę.

Sydnėjuje antikomunistai ketina Lenino sukaktį paminėti šia 
tvarka:
BALANDŽIO 17 D., penktadienį, 1-2 vai. p.p. Sydney uni

versiteto Wallace teatre pietų metu senatorius Mr. Douglas Darby, 
M.L.A. pasakys kalbą pirmininkaujant Mr. Geofrey Ferrow. Tos 
pačios dienos 7.17 vai. vak. Sydney universiteto Carlsaw audito
rijoje Nr. 4 senatorius D. Darby pakartos pietų metu sakytą kal
bą ir jį palaikys Mr. Elton Wilson ir kiti kalbėtojai.

BALANDŽIO 19 D., sekmadienį, 7.30 vai. vak. ukrainie
čių salėje, Church St., Lidcombe įvyksta mitingas, organizuoja
mas Antibolševikinio Tautų Bloko (ABN.) Pagrindinis kalbėtojas 
bus svečias Hon. W.C. Wentworth, M. H.R.

BALANDŽIO 22 D., trečiadienį taip 1 ir 2 vai. p.p. 44 
Martin Place įvyksta protesto demonstracija prieš UNESCO ak
ciją, kuri Leniną pripažįsta kaip humanistą ir šiuos 1970-sius 
metus paskelbė “Lenino Metais”.

Šie parengimai atviri visiems. Sen. D. Darby, kuris yra šių 
parengimų centrinė figūra, tikisi ir ragina, kad kuo daugiau šiuo
se parengimuose dalyvautų ir susipažintų su ta žaizda, kurią pa
sauliui iškirto Leninas.

Lietuviai kviečiami šitas datas įsidėmėti ir minėtuose paren
gimuose kaip galint gausiau dalyvauti, ypač jaunimas ir studentija.

įvykiai
Šiais metais Tarparlamentari- 

nės Sąjungos konferencija buvo 
sušaukta kovo 30-balandžio 4 d.d. 
Monte Carlo mieste, Monaco (Eu
ropoje). ši konferencija šiaukia- 
ma kasmet ieškant artimesnių 
santykių tarp tautų ir valstybių. 
Joje dalyvauja ir sovietų atstovai, 
nors, kaip žinia, jie neatstovauja 
gyventojų valios.

Ta proga Vyt. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas pasiuntė raštą 
šios konferencijos pirmninkui J. 
A.V. senatoriui JJ. Sparkman, 
kuriame išdėstoma, kad sovietiniai 
parlamentarai yra tik komunistų 
partijos įrankis ir nėra gyvento
jų valios reiškėjai. Išdėstoma Lie
tuvos ir Pabaltijo padėtis ir šių 
kraštų prievarta inkorporavimas 
į Sovietų Sąjungą.

Šioje konferencijoje dalyvauti, 
paskleisti parlamentarų tarpe ati
tinkamos literatūros ir sekti posė
džių eigą Vlikas įgaliojo savo at
stovą Vokietijoje p. V. K. Banaitį.

1969 m. sudarytas komitetas su laiku ir aplinkybėms ver
čiant buvo papildytas bei vieni jo nariai pakeisti kitais. Dabar
tinis L.D.M. Rengti Komiteto sąstatas:
Pirmininkas —

Sekretorius —

Iždininkas —

Spaudos vedėjas —

pasaulyj e
PROTESTAI MASKVAI

Neskaitant visos tautos pasi
priešinimo sukilimų ir partizani
nėse kovose iš Lietuvos per 30 
metij tik vienas neseniai skelb
tas kunigų protestas buvo pasiųs
tas į Maskvą. Nežiūrint to, ga
lima būtų teigti, kad kiekvienas 
pavergtas lietuvis širdy protestuo
ja prieš neteisybę, tačiau būdami 
neskaitlingi vargu ar protestais 
ką pasiektų išskyrus tai, kad tuo 
gal priespauda iš okupanto pu
sės dar būtų sunkesnė.

Ukrainiečių yra virš 40 milijo
nų, bet ir jie kenčia tą priespau
dą ir rusinimą, kaip kad ir lie
tuviai Vis tik net ir ukrainiečių 
komunistai pareiškė Maskvai pro
testą prieš vykdomą Ukrainos ru
sinimą ir kolonizavimą, štai vaka
rus pasiekė šių metiį pradžioje 
sovietinės Ukrainos komunistų 
skundas, pasiųstas vakarų valsty
bėse veikiančioms komunistų par
tijoms, kaip maltretuojama Sovie
tų Sąjungoje Ukraina, kuri nors 
konstituciniai yra autonominė 
respublika, bet yra nepaprastai 
kietoje Maskvos kontrolėje. Esą, 
Sovietų Sąjungoje ne tiek svar
bu socialistinis įgyvendinimas ir 
gyventojų gerovė, bet vykdomas 
pats nuožmiausias išnaudojimas, 
kas automatiškai jaunojoje karto
je griauna komunizmo principus. 
Visos sovietų Sąjungoje respubli
kos yra ne kas kita, kaip kietoje 
priespaudoje laikomos rusiškojo 
imperialzmo kolonijos su tenden
cija viską surusinti. Kaip ir anks
čiau, taip ir dabar ukrainiečiai

GRUODZ 26 — 31 DIENOMIS

ATSKIRU PARENGIMŲ VADOVAI

A. E. Liubinas, 8 Lebanon St. 
Strathmore, Vic. 3041.
Tclf. 379 1294.
E. Šeikienė, 54 Davison St., 
Nth. Richmond, Vic. 3121, 
Tclf. 42 2367.
Br. Vanagas, 14 Nash St., 
Glen Iris, Vic. 3146, 
Tclf. 25 7185.
I. Alekna, 4/79 Union St.,
E. Bri£hton,V ic. 3187, 
Telf. 96 6013.

Pirmininkė —

Vicep-kė —

Pasaulinė mūgė Osaka 
mieste Japonijoje šiuo metu 

yra dėmesio centre
_  * __

Osaka mieste Japonijoj sprogus 
dujoms žuvo 88 ir sužeista virš 
dviejų šimtų.

masėmis perkeldinami į Sibirą ar 
kitas Sov. S-gos sritis, o iškeltų
jų vietoje įkurdinami rusai.

Tas skundas buvęs pasiųstas į 
Maskvą ir slaptais keliais persiųs
tas ir vakaruose esančioms 
komunistų partijų vadovy
bėms, kad iš to supras
tų rusų “didžiadvasiškumą” ir 
rūpinimąsi tautų gerove. Skundo 
ištisą tekstą paskelbė šveicarų 
“Neue Zuericher Zeitung” sausio 
18 d.

NAUJI KRIMINALAI 
PURTO PASAULI

Beveik visose Pietų Amerikos 
valstybėse vienur daugiau kitur 
mažiau vyksta komunistų inspi
ruota teroristinė veikla. Viešieji 
organai kovoja su besireiškiančio
mis gaujomis ir daug jų sunaiki
na arba sugauna.

Pastaruoju metu teroristai pra
dėjo naują taktiką: pradėjo grob
ti svetimų valstybių diplomatus 
už jų paleidimą reikalaudami su
imtųjų teroristų. Taip atsitiko po
rą kartų Brazilijoje, kur buvo pa
grobti du JAV diplomatai ir jie 
buvo išpirkti paleidžiant reikalau
jamus teroristus.

Tačiau Gvatemaloje įvyko tra
gedija. Teroristai buvo pagrobę 
Vakarų Vokietijos ambasadorių 
grafą Kari von Spreti už jį rei
kalaudami 700,000 dolerių ir 25- 
kių kalėjime laikomų teroristų. 
Vietos vyriausybė su statomom są
lygom nesutiko ir taip šešias die
nas išlaikytas pagrobime Vokie
tijos ambasadorius teroristų buvo

Meno paroda —

Tautiniai Šokiai —

Literatūros Vakaras —

Jaunimo Koncertas —

Dainų Šventė —

Sporto Šventė —

Teatras — 

MAITINIMO KOMISIJA:
E. Nagulevičienė, 39 Carween 
Ave., Mitcham, Vic. 3132, 
Telf. 874 6410.
B. Silvienė, Telf. 58 4370.

BUTŲ KOMISIJA:
Pirmininkas — A. Ramanauskas, 51 Gilbank

St., Reservoir, Vic. 3073, 
Telf. 47 7561.

Nariai — E. Balčiūnienė, Telf. 42 6603.
K. Cėsna, Telf. 45 6188.
E. Sidlauskas, Telf. 396 2087.
J. Sadauskas (jnr.)
A. Z. Jokūbaitis, Telf. 44 4334. 
Br. Vingrys, Telf. 81 4737.
K. Prašmutas, Telf. 42 1511 
ext. 284 (darbo laiku)
J. Adomavičius, Telf. 317 7333 
V. Špokevičius, Telf. 43 3131.

Skelbiant Komiteto, vadovų ir komisijų sąstatus, prašome 
tautiečius bendraisiais Lietuvių Dienų Melbourne reikalais kreip
tis žodžiu ar raštu į Komiteto Pirmininką p. A. E. Liubiną, aukš
čiau nurodytu adresu, o reikalais, liečiančiais atskirus parengi
mus. tiesiog į tų parengimų vadovus

Būtų malonu sulaukti iš tautiečių pageidavimų bei sugesti
jų už ką iš anksto dėkojame.

Ignas Alekna

nušautas.
Šitas įvykis sukrėtė visą pasau-

lį, ir diplomatinės tarnybos pa
sijuto labai nesaugiai. Ypač susi
rūpino Amerikos Jungtinės Vals
tybės, kad tokie teroro 
veiksmai nepersimestų iš Pietų 
Amerikos į šiaurę. Juo labiau, kad 
pagrobimų (Kidnapping) nusikal
timo tėvynė ir pradžia kaip tik 
ir yra Jungtinės Amerikos Valsty
bės, Europoje, ypač Prancūzijoje 
pagrobimą net ir vadina ne kaip

APIE
Lietuvos kunigų pareiškimas 

apie katalikų Bažnyčios padėtį 
okup. Lietuvoje ištisai paskelbtas 
Australijoje, Adelaidės mieste, 
laikraštyje “The Southern Cross”. 
Antraštė: “Lietuviai reikalauja 
atpalaiduoti grandines” (“Kata
likų Bažnyčia Lietuvoje pasmerk
ta mirti...”), šalia antraštės pa-- 
skelbta V. Lenino nuotrauka ir jo 
žodžiai: “Socialdemokratai reika
lauja, kad kiekvienam žmogui turi 
būti suteikta visiška laisvė išpa
žinti bet kurį tikėjimą”.

{ELTA}
_  * —

Lietuvių Fondas Amerikoje šiuo 
metu turi 647,500 dolerių ir tiki
masi kad apie 1974-sius metus 
pasieks milijoną. Pereitais metais 
iš turimo kapitalo procentų lietu
viškiems reikalams buvo skirta 
34,225 dol. _ * _

Vasario 16 proga New Yorke

I. Jakubauskienė, 52 Hannan St. 
Williamstown, Vic. 3016,
Tel. 397 6676.
H. Statkuvienė, 3 Oak St., 
Hawthorn, Vic. 3122, 
Telf. 86 7811.
M. Malakūnienė, 9 Rayner St., 
Altona, Vic. 3018,
Telf. 65 8468.
D. Baltutienė, 307 High. St. Rd.
Mt. Waverley, Vic. 3149, 
Telf. 277 3545.
L. Baltrūnas, 1 Stephens St.,
N. Balwyn, Vic. 3104, 
Telf. 857 9449.
J. Tamošiūnas, 20 Quinn St., 
Heidelberg, Vic. 3084,
Telf. 45 1350.
E. Sidlauskas, 22 Stradbroke 
Drive, St. Albans, Vic. 3021, 
Telf. 396 2087.

kitaip o “crime americain”, bū
tent “amerikietiškas nusikalti- 
mas”.

Kokių apsaugos priemonių imsis 
kraštai kad apsaugojus svetimų 
kraštų diplomatus, kurie pagal 
tarptautinę teisę buvo laikomi ne
liečiamais, taip ir neaišku. Vaka
rų Vokietija po įvykio atšaukė iŠ 
Gvatemalos savo diplomatinę tar
nybą pareikšdama, kad Gvatema
la nesanti pajėgi apsaugoti sve
timų kraštų diplomatų.

MUS
buvo surengta lietuvių dailės pa
roda, kurioje dalyvavo 31 daili
ninkas ir buvo išstatyta 136 dar
bai. Paroda pavykusi labai gerai 
ir atsiranda nuomonių, kad tokias 
parodas Vasario 16 proga būtų 
rengiama kasmet.

_  * __
Harvard universiteto biblioteko

je Amerikoje neseniai buvo su
rengta lietuvių ir latvių paroda, 
kurioje buvo išstatyta istoriniai 
Lietuvos žemėlapiai, tautiniai kos
tiumai, išdirbiniai ir knygos.

Susidomėjimas šia paroda buvo 
gana didelis. _ ♦ _

Dr. J. Brėdikis, širdies ligų 
specialistas Lietuvoje yra priimtas 
nariu į tarptautinę chirurgų drau
giją (Belgijoje).

_  * _
Eltos pranešimais dabartinės 

Lietuvos prekybos laivyną sudaro 
23 laivai su 95.6 tūkstančių to
nų.
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JONAS SOU ŪNAS

RINKIMAMS ARTĖJANT
Pavasariop mūsuose vėl bus sujudimas: rinksime naują Lie

tuvių Bendruomenės Tarybą. Žinoma, yra daug balsų ir nema
žai nuomonių, jog tie rinkimai veiklos vandens nesujudins. Vie
na — Taryba jau praeityje įrodė, kad nieko konkretaus nenu
veikia, o antra — Taryba renkama iš visos Šiaurės Amerikos lie
tuviškų kolonijų, ir todėl dėl tokio išsibarstymo bet koks konkre
tus veikimas beveik neįmanomas. Teigiama, kad turbūt ir vėl 
išrinksime tokius, kurių pagrindinis tikslas bus retkarčiais suva
žiuoti ir pasiplepėti bei išsibarti. Va, tokių darbų ir negalima 
vadinti naudinga veikla.

Po visą kraštą pasklidusi lietuviška bendruomenė buvusiuo
se rinkimuose nelabai gausiai dalyvaudavo. Dėl šito nerangumo 
neretai būdavo apkaltinami vietiniai rinkimų organai. Tačiau tikro
sios apsnūdimo priežasties turbūt mes turėtume paieškoti kitur 
— bene plačiosios bendruomenės narių tarpe. Bendrai, šio krašto 
nepaprastas gyvenimo tempas dažnai praneša daugumą piliečių 
pro įvairius balsavimus, ir neretas pilietis rinkimų dienos nė ne
pastebi. Taip gali nutikti ir su mūsų rinkimais. Vis dėl to apa
tijos rinkimams priežasčių galime rasti ir pačių organų rinkime. 
Reiškia, ne vienas lietuvis Tarybos rinkimuose nedalyvauja dėl 
konkretaus tikslo nebuvimo. Galvojama: koks gi pagaliau skirtu
mas, kurį Tarybon išrinksime —■ nė vienas tautos neišlaisvins, nė 
vienas neišlaikys lietuvybės vienas pats ant savo pečių. Žinoma, 
toks galvojimas yra labai realus, bet mums jis nepaprastai žalin
gas. Žalingas dėl to, kad jis parodo mūsų bendruomcenės soli
darumo ir lietuvybės silpnėjimą.

Lietuvių Bendruomenės Taryba turėtų būti dinamiškas 
bendruomenės veiklos variklis, tikrojo veiklos kelio rodytojas. 
Mums — paprastai bendruomeninei liaudžiai tereikėtų tik sekti 
Tarybos nurodymais. Deja, taip nėra. Bent nebuvo. Kodėl?

Svarbiausia turbūt ligšiolinės Tarybos neveiklumo priežastis 
buvo bene pati Tarybos sudėtis. Prisipažinkime: nevienas Tarybos 
narys buvo išrinktas ne dėl jo visuomeninių darbų, o dėl vardo 
populiarumo bendruomenėje. Išsisklaidžiusios bendruomenės 
veikloj labai sunku žinoti apie įvairių kandidatų darbus. Gi var
dus, dėl vienokios ar kitokios priežasties mes dar vis užtinkame 
spaudoje. Žiūrėk — “veikėjas išvažiavo atostogų, mes jau skam
biname visais varpais. Duktė ištekėjo už svetimtaučio — šeimos 
bičiulis džiaugiasi spaudoje, kad lietuvaitė išplaukė į tarptautinius 
vandenis; atseit tapo mūsų ambasadore. Va, tokiomis žiniomis mes 
nuolatos spaudoje palaikome vardą, kuris eventualiai rinkimų me
tu susigundo “bėgti" į bendruomenės Tarybą. Ir ką išrenkamo? 
Dažnai žmones be atsakomingumo jausmo, žmones, kuriuos iš 
tikrųjų turėjome nurašyti jau į tautinius nuostolius.

Neteigiu, kad išrenkamo visus blogus Tarybos narius. Ne. Pa
taikome į vieną ir kitą nuoširdų veikėją. Tačiau dažniau prašau
name ir nepataikome. Užtat renkant atstovus Tarybon reikėtų rim
čiau pagalvoti ir nebalsuoti už vardą, bet už atliktus darbus arba 
galimą veiklos potecijalą.

Nėra abejonės, kad Tarybon turėtų būti renkami ne tik nau
ji, bet ir jauni žmonės. Pereitų metų praktika parodė, kad mū
sų vyresnieji, buvę tarybininkai į juos sudėtų vilčių nepateisino. 
Priešingai, keliais atvejais buvo įrodyta, jog dar vis tebegyvenama 
ir galvojama pasenusiais dalykais, dar vis savitarpin įnešama be
reikalingo disonanso aiškinantis, kaip turėtų būtų atseikėjami nuo
pelnai už senovėje atliktus darbus. Žodžiu, buvo pasigesta konkre
čių darbų bei planų, parodyta perdaug nenuoširdumo ir pigaus 
politinio kromelio.

Tarybon turi būti renkamas jaunimas. Tas jaunas žmogus, ku
ris daugiau trokšta nuoširdumo, dabarties supratimo, veiklos 
konkretumo. Taryba turi būti smegenų tvirtovė bendruomenės 
veiklos planavime. Manding, tam darbui atlikti reikia naujos šluo
tos. Tikėkimės, kad kandidatai Tarybon atjaunės ir ateis veiklon 
su nuoširdumu ir protu.

Būna įvairių progų reikšti žmo
gui pagarbą ar padėką. Ji reiš
kiama daugeliu formų: žodine pa
dėka, simboline dovana, atžymėji- 
mo ženklu ir kit. Proginiais at
vejais dažniausiai tačiau pagarba 
ir dėkingumas reiškiamas įtei
kiant gerbiamam asmeniui puokš
tę gėlių. Tai yra gražus, mūsų 
tautoje iš seno paplitęs pagarbos 
išreiškimo būdas, virtęs tarsi sava 
tradicija. Su šia tradicija mes esa
me taip susigyvenę, kad laikytu
me nepilnai užbaigtą jei koncerto 
metu programos išpildytojų neap- 
dovanotumėm gėlių puokštėmis.

Yra tačiau kitų atsitikimų, ka
da artimas, gerų ir garbingų dar
bų atlikęs, asmuo pasitraukia iš 
gyvųjų tarpo, šiuo momentu mi
rusįjį taip pat norime pagerbti 
ir jo karstą bei kapą apkrauna
me gėlių puokštėmis bei vainikais. 
Šiuo atveju skirtumas yra tas, kad 
mirusis nebejaučia jam teikiama 
pagarba jokio džiaugsmo: miru
siam ji bereikšmė. Čia tik gy
vieji dažnai vieni prieš kitus di
džiuojasi reiškiamos pagarbos di
dumu, kartais net matuodami ją 
dolerinės vertės kaina. Smalsuo- 
liškai apžiūrinėja padėtas gėlių 
puokštes, stebėdami prisegtose 
kortelėse jas padėjusių asmenų 
pavardes. Šis paprotys mūsuose 
taip pat yra senas, bet laikui ir

Pagarba ir gėlės
aplinkybėms kintant vargiai patei
sinamas.

Pradedant ir katalikų religijai 
įteisinti mirusiųjų palaikų degini
mą krematoriumuose, gėlių puokš
tės mirusiojo karstą tepuošia tik 
iki jis nuvežamas į kapines. Kars
tą nešant į krematoriumo koply
čią gėlės sudedamos prie koply
čios esamoje aikštelėje ir palydė- 
jusiems iš kapinių išsiskirsčius, 
neturint kur dėti, jos pašalina
mos. Laidojant senąja tvarka, su
dėtos ant kapo gėlės jau sekan
čią dieną saulės kaitros, vėjo, ar 
pasitaikančio lietaus ūmai sunaiki
namos. Pavirtusios tokiomis jos 
kapo nepuošia ir kapų administra
cijos pašalinamos. Taigi viešai 
reiškiamoji mirusiam pagarba yra 
tokia trumpalaikė ir brangiaver- 
tė.

Mirusiam pagarba lieka mūsų 
atmintyje ilgiau pagal jo dvasinį 
artumą su mumis pavieniui ar 
bendruomeniškai. Tačiau laikas ir 
visa tai nuneša užmarštin ir, pa
galiau, prisiminimuose visai už
temdo. O, vistik, kiekvienas gy
vas būdamas paliko savo gyveni
mo kelyje įbrėžtą žymę. Jis sava
jai šeimai, tautai, bendruomenei 
vienu ar kitu būdu, veiksmu bei 
darbu siekė ir troško laimės, gė
rio. Tad ar neieškotina būdų tą 
trumpalaikę, puokšte gėlių išreiš

Lenino antroj
Balandžio 22 d. yra Lenino 100- 

sis gimtadienis, šią sukaktį pami
nėti ir ją išpopuliarinti įkinkyta 
visa komunistinio pasaulio, o ypa
tingai Sovietų Sąjungos visa pro
pagandinė išmonė. Nekalbant apie 
rengiamus pompastinius minėji
mus taip pat leidžiami specialūs 
apie Leniną leidiniai, kur iškelia
ma jo nuopelnai ne tik proletaria
tui, bet ir visam pasauliui. Tačiau 
šioje propagandoje pabrėžiama tik 
viena Lenino medalio pusė, štai čia 
paduodame ištraukas iš Eltos, kur 
atskleidžiamas Leninas ir iš ant
ros pusės.

1. Propagandos tezė: V. Lenino 
vadovaujama bolševikų partija 
Rusijoje įvykdė revoliuciją ir tuo 
keliu pasiekė valdžios.

Tikrovė’. Bolševikai jokios revo
liucijos Rusijoje neįvykdė, nes 
ten revoliucija buvo jau įvyku
si prieš pusmetį, 1917 m. kovo mė
nesį, kada bolševikų vadai sėdėjo 
dar užsieny — Leninas ir Zinovje- 
vas Šveicarijoje, Trockis ir Bu- 
charinas JAV-bėse 1917 m. lap
kričio mėn. 7 d. bolševikai pagro
bė valdžią perversmo, pučo keliu, 
nuversdami demokratinę valdžią, 
įsisteigusią po revoliucijos. Tad iš 
esmės bolševikų žygis buvo kontr
revoliucinis, jie buvo ir liko ne
žymi visuomenės mažuma, smurtu 
ir teroru išsilaikanti valdžioje.

2. Propag. tezė: V. Leninas bu
vo nuoseklus marksistas, jis netgi 
plačiau išvystė ir pagilino Karolio 
Markso teoriją. Tuo remdamiesi 
bolševikai įvedė Rusijoje socializ
mą.

Tikrovėje Leninas ir jo pasekė
jai tik žodžiais dangstėsi mark

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Garbės Nariui, 
Adelaidės Lietuvių Žinių Redaktoriui

JURGIUI ARMINUI
mirus, jo žmonai Ninai ARRMINIENEI ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems giliausią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdyba
Adelaidės Lietuvių Muziejaus — Archyvo Vedėjas
J. J. Bačiūno vardo Bibliotekos Vedėja

Mirus JURGIUI ARMINUI, 
ilgamečiu! Australijos lietuvių studentų 

globėjui ir draugui, 
reiškiame užuojautą jo žmonai ir kartu liūdime

Sydney Filisterių Būrelis

kiamąją mirusiajam pagarbą la
biau išryškinti ir ilgam laikui 
įprasminti, kad ji ūmai neišnyktų 
kaip suvytusios gėlės. Ar never
ta mūsų trumpalaikį, regimąjį 
sentimentą paversti jausminiai 
gilesniu, kultūriniai patvaresniu 
mirusiųjų pagerbimu, kuris nesi
baigtų ant jo kapo vien tik puokš
tės gėlių padėjimu ar emocinės 
ašaros nuriedėjimu.

Padėti ant mirusiojo kapo 
puokštę gėlių yra gražu ir pras
minga. Tačiau kada gausiai su
neštomis gėlėmis laidotuvių biuro 
tarnautojai neskoningai apkrauna 
mirusiojo kapą padarydami jį tar
si kusptu gėlių, mano supratimu, 
neteikia mirusiam estetinio pagar
bumo.

Kultūriniai patvaresnis miru
siųjų pagerbimo būdas ir mūsuo
se pradedamas skatinti. Rašytojui 
V. Mykolaičiui-Putinu mirus jo 
artimieji giminės paskyrė lietuvių 
kultūfrindams reikalams piniginę 
auką, žtinomėsnjįems mūsų ben
druomenės nariams J. Valiui ir S. 
Naručiui mirus juos pagerbdami 
lietuviai suaukojo porą šimtų do
lerių, taip pat, saviems kultūri
niams reikalams. Vieno kito Aust
ralijoje mirusio lietuvio atminimą 
pagerbiant pasiųsta aukų į Ame
rikoje veikiantį Lietuvių Fondą. 
Toks prisiminimas ir pagarba ne

sizmu, gi savo veiksmais elgėsi 
priešingai, negu reikalavo K. 
Markso socializmo teorija. Pagal 
tą teoriją socializmas, kaip būti
noji istorinės raidos fazė, galės 
ir turės atsirasti didžiai pramo
ninguose kraštuose, o ne atsiliku- 
siame agrariniame krašte — ko
kiu buvo ano meto Rusija. Mark
sas rašė: “Socializmo neišvengia
mumas ribojasi tik Vakarų Euro
pos kraštais”. Tad leninizmas-bol- 
ševizmas nėra tikrasis marksizmas, 
o tik marksizmo piktnaudojimas, 
gi Rusijoje Lenino įvestoji sant
varka nėra joks socializmas, o tik 
tironija.

3. Propag. tezė: Leninui vado
vaujant įkurtoji Sovietų Sąjunga 
esanti savarankiškų ir lygiateisių 
respublikų sąjunga.

Tikrovė: Jei carinė Rusija bu
vo vadinama “tautų kalėjimu”, 
tai lenininstinė Sovietų Sąjunga 
yra dar žiauresnis tautų kalėji
mas, milžiniška tautų genocido ka
mera, kurioje nerusiškos tautos 
turi būti sunaikintos arba suru
sintos.

Sovietinėje praktikoje “savaran
kiškų ir lygiųjų sąjunga “virto 
pavergtųjų tautų “brolišku” suly
dymu su rusų tauta, arba jų eks- 
terminacija. Mažosios Lietuvos li
kimas yra ryškus pavyzdy®, jog 
bolševikų rusiškasis nacionaliz
mas yra dar agresyvesnis, ne
gu kaizerinių vokiečių. Per pen
kis šimtmečius vokiečių valdžioje 
Mažosios Lietuvos vietovių pava
dinimai išlaikė lietuvišką kamieną 
— Tilžė išliko “Tilsit”, Gumbinė 
“Gumbinen”, Tolminkiemis “Tol- 
minkehmen” ir t.t. Sovietų val- 

bus trumpalaikiškumo sunaikinta. 
Pagerbtieji, per mūsų kultūrinės 
veiklos puoselėjimą ir jos rėmimą, 
bus prisimenami iš kultūrinių 
fondų skirtos paramos išleistąja 
knyga, suteikta paramos reikalin
gam moksleiviui stipendija ir t.t. 
Simboliškai jie paliks gyvi lietu
vių kultūriniuose darbuose.

Laikui, aplinkybėms ir gyveni
mo sąlygoms kintant ieškokime 
būdų, kad mums brangių asmenų 
prisiminimas pagarbiai, kultūrin
gai ir ilgam laikui būtų įprasmin
tas.

L. Burkus

NUTAUSTA
ŽYDAI?

Ir žydai susirūpinę nutautėji
mu. štai žydai Azijos ir Pacifiko 
valstybėse įkūrė tarptautinį žydų 
centrą, kurio pagrindini® uždavi
nys pastoti kelią žydų nutautėji
mui. I šią organizaciją įsijungė 
Australijos, N. Zelandijos, Hong 
Kongo, Indijos, Japonijos, Filipi
nų, Singapūro ir Tailando žydų 
bendruomenės.

Australijoje žydų bendruomenei 
priklauso apie 70,000 narių, bet 
jų būtų virš dviejų milijonų, jei
gu dalis jų nebūtų atkirtę nuo 
bendruomenės kurdami mišrias 
šeimas. Kaip matome, nutautėji
mo problema aktuali ir mums daž
nai pavyzdžiu statomų žydų tar
pe.

i pusė
džioje Mažoji Lietuva, ištisai ru
sų kolonizuota, per kelerius metus 
gavo grynai rusiškus vietovar
džius: Tilžė virto “Sovietsk”, Js- 
rutė — “čemiahovsk”, Kristijo
no Duonelaičio Tolminkiemis — 
“čistyje Prudy”! Ar bereikia pik
tesnių rusifikacijos pavyzdžių?

4. Propag. tezė: Leninas siekė 
humanistinio socializmo. Vėlesnie
ji teroro ekscesai buvo Stalino 
“asmens kulto” rezultatas.

Tikrovė: Lenino sukurtoji siste
ma buvo iš pat pradžios paremta 
teroru ir diktatūra pačios valdžios 
viduje. Dar bolševizmui besiku- 
riant, nuoseklieji marksistai į tai 
nurodinėjo jau 1904 metais: “Le
nino schemoje darbo klasę atstoja 
partija, partiją atstoja Centro 
komitetas, ir pagaliau Centro Ko
mitetą atstoja Diktatorius”. Šis 
pranašavimas tiksliai išsipildė nuo 
Lenino iki Stalino.

Savo esmėje ta sistema galėjo 
laikytis tik teroru. Ką Leninas 
darė su Dzeržinskiu, tą patį Sta
linas darė su Jagoda, Ježovu, Be
rija. Ne be pagrindo Stalino duk
tė Svetlana, pasitraukusi į Vaka
rus, rašo: “Pati sistema yra klai
dinga ir žiauri. Rusijos drama ne
prasidėjo su mano tėvu. Ne jis 
išrado diktatūrą, policiją, špiona
žą. Jis visa tai paveldėjo iš Leni
no. Leninas įvedė komunistų par
tijos monopolį. Tas monopolis reiš
kia sunaikinimą bet kokios prie
šingos nuomonės. Iš to kyla cen
zūra ir tironija”.

VISAIP
FILMŲ FESTIVALIS

Septynioliktasis Filmų Festiva
lis Sydnėjuje įvyksta birželio 3-15 
d.d. Wintergarden teatre Rose 
Bay. Festivaliui parinktos žino
miausios pasauly filmos, kurių 
daugumas atžymėtos medaliais ir 
kitokiais įvertinimo ženklais, ša
lia trumpų apžvalginių festivaly 
dar bus rodoma šios filmos:

Boy (japonų), Goto, Hand of 
Love (prancūzų), Z (prancūzų), 
Lucia (Cuba), Everything for sale 
(lenkų), Prolong (Canada), The 
most beautiful age (Čekoslovaki
ja), The Cremator (Čekoslovaki
ja). Visos filmos bus rodomos tik 
vieną kartą. Festivaly bus iš viso
28 seansai.

Bilietai: visiems 28 seansams 
$14.00, 16 seansų — ?8.50, 12-kai 
seansų $6.50. Užsakymus iš anksto 
priima: Sydney Film Festival Box 
4934 G.P.O., Sydney, 2001. Infor
macija telefonu darbo valandomis
29 1823.

_  * __
Kai kuriose vietose Amerikoje 

kalėjimų prižiūrėtojai ir sargai 
priš priimant juos į tarnybą nus
tatytam laikui laikomi kaip kali
niai, kad įvertntų gyvenimą šia
pus ir anapus grotų. Sakoma, 
kad tokį stažą perėję prižiūrėto
jai geriau suprantą pačius kali
nius.

__ * __
New Yorke išledžiama visa eilė 

rytinių dienraščių, bet popietinis 
ir vakarini® tik vienas — “The 
New York Post”, kuris išleidžia 
popiečiais net tris laidas.

Italijoje atrasti olose išlikę pieši
niai 5000 metų senumo.

A. A.
PIJUI STANAIČIUI

mirus, jo liūdinčią žmoną, Vasiliauskų ir Paliulių šeimas giliai 
užjaučia

A. ir O. Andruškai
J. ir V. Roberts

Tauriam lietuviui PIJUI STANAIČIUI mirus, nuliū
dime likusiems dukteriai — dirigentei

Genei VASILIAUSKIENEI, 
žmonai, visiems giminėms ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Adelaidės choras LITU ANIA

Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus apskaičiavimu, per penkias
dešimts metų sovietinio teroro 
viešpatavimo (1917-1967) skaičius 
žmonių, tiesioginiai politinės poli
cijos nužudytų ar koncentracijos 
stovyklose numarintų prašoko 48 
milijonus!

5. Propag. tezė: V. Leninas tei
gė, kad komunistinės santvarkos 
ūkio politika yra pranašesnė už 
kapitalistinių kraštų gamybą ir 
tuo sudaro pagrindą pasaulinei re
voliucijai. “Jei mes išspręsime šį 
uždavinį — sakė Leninas — tada 
mes būsime laimėję tarptautiniu 
mastu tikrai ir galutinai” (Raštai, 
32 L 409 p.).

Tikrovė: Ūkio sistemos vertę 
tikriausiai parodo gyventojų ap
rūpinimo laipsnis. Ir štai, praėjus 
52 metams nuo bolševikinės ūkio 
sistemos įvedimo, sovietiniai gyven 
tojai sunkiai tegali įsigyti reika
lingiausių prekių, o kitų ir visai 
negauna. Po prievartinės kolekty
vizacijos ir forsuotos industriali
zacijos, Sovietų ūkis vis dar labai 
toli atsilieka nuo Vakarų. Chruš
čiovo paleistas šūkis “privyti ir 
pralenkti Ameriką iki 1970 m.” li
ko tik tuščiu plepalu.

Sovietų ūkio stagnacija privertė 
patį L. Brežnevą viešai nurodinė
ti trūkumus (nepaisant, jog tai 
yra Lenino metai). Pasak jo: fab
rikų darbininkai nesuinteresuoti 
darbu ir vengia atsakomybės, 
drausmė pairus; darbininkai va
gia nuo valstybės; kolūkiečiai te
sirūpina savo privačiais sklype
liais ir neprižiūri kolūkinių lau
kų bei gyvulių. Dėl to pieno, kiau
šinių ir mėsos gamyba kritusi ir 
daugely miestų tų produktų trūks
ta.

O tuo tarpu Sovietų maršalai 
jr admirolai išreikalauja karinėms 
išlaidoms didžiulius kiekius ištek
lių, kurie, žinoma, turi būti nu
traukti nuo vartotojų. Bilijonai 
rublių eina sputnikams, įmant
rioms branduolinėm® rakietoms ir 
išsiplėtojusiam karo laivynui.

Tolesni bilijonai sukišami į Ku
bą, Egiptą, šiaurės Vietnamą, 
tuo tarpu kai pačioje Sovietijo- 
je vartotojas sunkiai gauna nusi
pirkti net batelių ar vinių... Tad 
Sovietų militarizmas ir imperia
lizmas verčia ir Vakarų kraštus, 
ypačiai Ameriką, neatsilikti, o 
skirti dideles lėšas ginklams ir ap
saugos priemonėms. Taip tad Le
nino įvestos bolševikinės ūkio siste
mos visas “pranašumas” šiuo me
tu yra toks, kad ji susemdama 
savosios imperijos gyventojus, 
išugdė didelę utilitarinę jėgų, grę
siančių nauju pasodiniu karu.

6. Propag. tezė: Lenino idėjų 
plitimas padėjo sukurti “pasauli
nę socialistinę sistemą”.

Tikrovėje jokios pasaulinės so
cialistinės sistemos šiandien nėra. 
Net ir toji įtaka, kurią rusų ko
munistų partija turėjo pasaulyje 
komi n tern o laikais, šiuo metu yra 
išnykusi, įvykių raidos pakirsta, 
Lenino ir Stalino įpėdinių išeikvo
ta. šiandien rusų bolševikų parti
jos įtaka užsienio kraštams sie
kia tiek, kiek siekia rusų tankai — 
Rytų Europos pavergtuose kraš
tuose — arba rusų rublių milijo
nai, kaip Kuboje, Pietryčių Azijo
je, Artimuose Rytuose.

Azijoje, o ypač Kinijoje įsiga
lėjęs komunizmas nebedaug pana
šus į sovietinį komunizmą. Atrodo, 
kad jų abiejų pražūtingas susi
kirtimas nebe už kalnų.

(ELTA)
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Karališkoji žeme lietuviams
ČIA BUS STEIGIAMA "LIETUVIŲ SODYBA"

Mes lietuviai visą laiką kiek 
linkę j uždarumą. Nekalbant apie 
instinktyvųjį postulatą siekiant iš
laikyti tautinį branduolį išeivijo
je, kas laikytina net gi visiškai 
natūraliu reiškiniu, mes gyvenda
mi svetur retai išnaudojame gyve
namojo krašto teikiamas lengva
tas saviems interesams. Tai gali
ma aiškinti pirmiausia kaip tik 
aukščiau paminėtu motyvu, antra, 
kar mes patys, šalia savo pastan
gų net nepasidairome, ką gali gy
venamas kraštas duoti mūsų nau
dai legaliu keliu.

Žinoma, niekas neateis ir nepa
siūlys, bet reikia gyventi atviro
mis akimis ir pamatyti, kur ir 
kai]) mes galime pasinaudoti šio 
krašto atviromis lengvatomis sa
viems reikalams.

Sydnėjaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugija bene bus 
pirmoji, bandžiusi eiti kaip tik šia 
kryptimi. Patyrusi, kad Šiuose rei
kaluose labai daug prisideda vie
tos valdžia ir juos efektyviai re
mia, ši draugija ryžosi irgi pasi
naudoti tomis pačiomis teisėmis, 
kuriomis sėkmingai naudojasi ki
tos šiame krašte draugijos, orga
nizacijos ir net tautybės. Tiesa, 
mūsų pačių konservatyvumas ir 
uždarumas tam buvo gerokai prie
šingas (atsimename pasisakymus 
spaudoje šiuo reikalu), vis tik šios 
Draugijos tie visi perspėjimai ir 
įtarinėjimai nesulaikė, bet grei
čiau paskatino tuo norint įrodyti, 
kad einama geru keliu.

Štai Sydnėjaus Liet. Moterų 
Soc. Globos Draugija neseniai ga
vo dviejų akrų žemės sklypą iš 
valdiškų fondų savo žiniai 99 me
tų laikotarpiui ir jeigu būtų rei

Raudonosios ir rudosios okupa
cijos metais mūsų laikinojoje sos
tinėje nelinksmas buvo gyvenimas. 
Gyventojų rankas ir kojas pančio
jo visokie suvaržymai ir perse
kiojimai, o dar atsirado ir negir
dėtų profesijų vertelgų, kurių ne
galėjai nei žinoti, nei suprasti.

Tais visokių trūkumų ir negalių 
metais ypatingai įkyrėjo viena 
profesija, kuri varu pradėjo vers
ti praeivius gatvėse dalintis su 
artimu kailiniais, paletais, sukne
lėmis ir net smulkesniais daikte
liais. Pagaliau uolesnieji jau nė 
pusės nežiūrėjo — ėmė ligi pat 
marškinių ar net nuogo kūno. 
Taip antai Rožių gatvės gyven
tojams gerai buvo žinomas fak
tas, kaip iš dviejų gerų draugių, 
Onutės Storaitytės ir Verutės Plo- 
naitytės, ir juodviejų palydovo 
Klevo Ąžuolinio vienas uolus žmo
nių lygintojas paėmė viską, tik
tai mergaitėms maloningai paliko 
po apatinius, o vaikinui — kepu
rę ant galvos ir apatines ant dvi
šakumos ir griežtai įsakė palydė
ti mergaites ligi pats juodviejų 
namų durų Lelijų gatvėje. Ar
ba kas nežinojo, kad Aušros ta
kelyje poną Sakutį ligi pat ko
jų padų nuvilko, o ponią Saku- 
tienę nuo padų ligi galvos, tik pa
liko jai trumputį drabužėlį žemiau 
juosmens ir kitą siaurutį per krū
tinę! Dar laimė, kad juodu buvo 
vyras ir žmona, tai ramiai pa
galiukais galėjo pareiti į Mairo
nio gatvę. Kitiems ir kitoms dar 
prasčiau buvo atsitikę. Taip vie
nas vyras vieną žiemos vakarą 
basai išautą savo žmoną nešte par
sinešė iš Bosų gatvės į Sopranų 
gatvę. O vienas kavalierius savo 
panikę, kai abudu liko baltai iš
vilkti, gavo nešti nuo pat teatro 
pervisą Kęstučio gatvę ligi Vy
tauto prospekto, o kad panikė pa
siskundė sušalsianti, tai lyginto
jas apsiautė ją kavalieriaus 
švarku ir pats lydėjo ligi namų, o 
ten atgal atsiėmė, ką buvo pasko
linęs apsiginti nuo šalčio.

Pagaliau vyrai su moterimis vi
sai paliovė vaikščioję — dėl šven
tos ramybės. Kur labai reikėjo, ėjo 
vieni vyrai, ir tai dar slapta įsi
kišę į kišenę kokį šautuvėlį ar nors 

kalas, tai šis terminas būtų pratę
siamas dar tokiam pačiam termi
nui. Žemė buvo prašyta ir gauta 
ta prasme, kad ant jos bus vyres
nio amžiaus lietuvių kolonija, ku
ria rūpinsis kaip tik žemę gavu
si Draugija. Negana to, šios vals
tijos Socialinio Aprūpinimo įstai
ga (Social Service) padės ir tokią 
koloniją įkurti suteikdama du 
trečdalius paramos iš savo turimų 
šaltinių. Vadinasi, jūs patys pa
rodykite iniciatyvos ir dirbkite, o 
mes (valdiškos įstaigos) visoke
riopai jus remsime.

Kaip jau minėta, mes patys la
bai įtartinai žiūrime į tokius 
mums talkininkus. Vis tik yra

Ona Baužienė
Sydney Liet. Mot. Soc. 
GI. D-jos pirmininkė

ANTANAS GIEDRIUS

PLĖŠIKAI
Apysakaitė is rinkinio "Smilgos" išleido mdA

kumpą durų rankeną.
Remigijus Braulas ką tik buvo 

primtas į finansų departamentą 
už parankinį sargą ir tik vieną 
dieną teištarnavęs. O kad ta die
na jam labai patiko ir buvo labai 
smagi, tai vakare jis panoro nu
eiti pas mielą savo draugą iš Kęs
tučio gatvės į Putvio gatvę pasi
kalbėti ir pasidžiaugti savo lai
me. Žmona norėjo, kad ir ją vestų
si, bet Braulas jokiu būdu nesu
tiko.

— Geriau kada nors vidury die
nos nueisi va, — pasakė vyras. — 
Vakare neatsargu. Žinai, kaip da
bar atsitinka. Neduok Dieve, iš
vilktų tave kas, tai ir gaučiau 
nešti, o savo svorį žinai — į šim
tą deveyniasdešimt griebi!

Žmona išsitiesė, susiėmė abiem 
rankom per juosmenį ir sako:

— Apsirikai, mano Remi: šian
dien penkiais svarais mažiau. Ži
nai, kokie dabar liesi laikai. Bet 
žinokis: šįvakar eik vienas. Tik per 
ilgai neužsibūk. Neprabi gyvena i 
dar nė tu iš naujos tarnybos.

Ir Braulas išėjo pas savo drau
gą Bigužį į Putvio gatvę. Drau
gas malonus, žmonelė dar malo
nesnė — ant stalo pastatė bute
laitį baltosios, kelis spirgus laši
nių, ir visų akys pasidarė links
mos. Jsigert neįsigėrė, prisivalgyt 
neprisivalgė nė vienas, bet dvi 
trys valandos prašoko kaip viena 
minutė. Braului laikas namučių.

— Sudieu, mielas Biguži. Su
dieu, ponia, širdingai dėkui už vai
šes, — atsisveikina Braulas.

— Sudieu, sudieu, bičiuli. Dėkui, 
kad aplankei. Kitą kartą būtinai 
su žmona...

— Dabar judu pas mus...
Braulas smagus išėjo iš kiemo, 

įstojo į platų šaligatvį ir eina. 
O tamsu kaip šikšniniame maiše. 
Niekur jokio žiburėlio, nes ir ma
žiausias spindulėlis uždraustas. 
Karo metas!

Nespėjo Braulas smagiai paeiti 
nė šimto žingsnių — kažin kas 
ateina. Iš tolo nieko nematyti, bet 
ateina. Tegu sau eitų ir praeitų, 
tiktai Braulas išgirsta prie pat 
savo nosies nežmonišką bliūvį:

— Rankas aukštyn!
Braulas turėjo kišenėje durų 

žmonių, kurie visa tai geriau per
mato ir leidžiasi į šitą “biznį” be 
rizikos. Vienas iš tokių asmenų 
yra ilgametė ir dabartinė minė
tos moterų Draugijos pirmininkė 
p. Ona Baužienė. Ji gimusi Ang
lijoje, Australijoje gyvenanti jau 
nuo 1930-jų metų ir dėl to gal ge
riau pažįsta šio krašto sąlygas. 
Matydama atviras galimybes, ku
riomis pilnomis teisėmis gali pa
sinaudoti ir šio krašto lietuviai, 
ji pati pirmoji kėlė ir realizavo 
mintį, kad pati draugija būtų įtei
sinta.

— Ar buvo anksčiau šita kryp
timi pagalvota? — užklausiau p. 
Baužienės.

— Ne. Mano iškeltoji mintis 
Draugiją įregistruoti ir vėliau pa
sinaudoti krašto teikiamomis leng
vatoms įstatymų ribose bene bu
vo pirmoji. Žinoma, teko dėti daug 
pastangų, kol pačios Draugijos na
rės tuo patikėjo.

— Kas paskatino eiti šia kryp
timi?

— Rūpestis mūsų ateitimi ir pa
ti socialinė problema. Su laiku vi
si pasensime. O senatvės vienat
vė yra labai sunki. Reikėjo ieško
ti išeities, kad mūsų žmonės, su
laukę senatvės, nepaliktų vieniši, 
o turėtų socialinį bendravimą sa
vųjų tarpe ir taip pat aprūpini
mą.

— Kiek ilgai teko kovoti dėl že
mės?

— žemės gavimo reikalu pra
dėta rūpintis nuo 1964 metų. Ži
noma, reikalas būtų buvęs pagrei
tintas, jeigu nebūtume stačiusios 
sąlygų- Mums rūpėjo, kad toji lie
tuviška sodyba būtų kuo arčiau 
Sydnėjaus ir patogioje vietoje.

rankeną, būtų galėjęs atkišti ne
naudėliui, bet ką jisai žino — gal 
anas turi tikrą?... Taip staiga 
užkluptas iškėlė abi rankas į vir
šų ir visiškai pasidavė didnas- 
riui. O tas aptapnojo Braului per 
šonus ir nuėjo, nė dėkui nepasa
kęs.

— Velnias! — patylomis nusi
keikė Braulas ir griebės už lie
mens. Laikrodžio — kaip nebūta!

— Tai prakeiktasis! — dar kar
tą nusikeikė Braulas. — Kaip 
aš dabar būsiu be laikrodžio!

Tas jo laikrodis nebuvo puikus 
nei brangus, bet vis laikrodis. O 
tokioje tarnyboje be laikrodžio — 
kaip be akių.

— Kad tu sprandą nunirtum 
su tuo laikrodžiu! — linktelėjo 
Braulas plėšikui ir nė namo ne
norėjo eiti.

Ir staiga dingtelėjo jam j galvą 
laiminga mintis — vytis plėšiką- 
Juk toli dar nebus nuėjęs.

Tuojau susisuko ir pirštų ga
lais pasileido paskui aną. Ogi štai 
Maironio gatvėje ir prisiveja.

— Rankas aukštyn!- — subliu
vo anam.

Anas iškėlė.
— Ramiai stovėk! Nesisuk į 

mane! — dar pridėjo Braulas, 
apkabino plėšiką, pagrabaliavo ir 
nusegė laikrodį.

— Dabar eik sau ir neatsisuk! 
— įsakė Braulas, o pats pasisku
bino už kampo ir greitu žingsniu 
parėjo namo.

Prie durų smarkiai pasiskambi
no ir neramiai laukė atidarant. O 
Braulienė jau buvo užmigusi, tai 
juo ilgiau truko.

— Ar tu čia, Remi?
— Aš, aš. Greičiau;..
įėjo žmogus j vidų ir iš visos 

krūtinės atsipūtė.
— Kas tau? — paklausė susi

rūpinusi žmona.
— Velniava, moterėle. Gerai, 

kad ir atkalbėjau tave. Tikriau
siai būtum brangiai užsimokėjus. 
O dabar, kai buvau vienas, tai 
lengvai susidorojau su prakeiktu 
plėšiku.

— Ar apvogė?
— Žinoma. Pamanyk tiktai: ra

miai sau einu namo, o jis ir atei
na priešais. “Rankas aukštyn!” 

Gautas sklypas Engadine vieto
vėje visai arta Sydnėjaus prie 
gero susisiekimo gražioje aplinko
je netoli vandens. Kaip matote, 
mūsų pastangos pilnai pasiteisino. 
Žinoma, pastangos gauti žemės 
buvo pradėtos po to, kai pati 
Draugija jau buvo įregistruota. O 
tai įvyko dar prieš mane buvusios 
Draugijos pirmininkės p. O. Osi- 
nlenėfc pastangomis. Drauge su 
tuo ir užvestas Lietuvių Sodybos 
Fondas, kuriame šiandie yra virš 
8000 dolerių. Atsimenant, kad 
pradėjus statybos darbus iš val
džios dar gausime žymią paramą 
(2 doleriai iš valdžios ir 1 doleris 
mūsų), tai su tokia suma jau ga
lima pradėti. Draugija jau susi
tarusi su architektu, kuris paruoš 
planus ir taip pat baigia suorga
nizuoti statybos komitetą, kuris 
praves ir prižiūrės visus darbus.

— Kaip jums pavyko sukaupti 
šią sumą?

— Šioji suma yra Draugijos na
rių tiesioginiai uždirbta rengiant 
parengimuose bufetus ir organi
zuojant Draugijos vakarus. Reikia 
pastebėti, kad visuose Moterų 
Draugijos darbuose labai uoliai 
talkininkavo ir narių vyrai.

— Kas galės šiuose namuose gy
venti ir kokiomis sąlygomis?

Visi vyrai virš 65 metų ir mo
terų virš 60 m. Bet tai nebus iš 
tikrųjų kokia nors pensininkų ar 
ligotų asmenų prieglauda, bet as
menų, kurie nori ir senatvėje iš
laikyti savo nepriklausomumą ir 
gyventi socialinėje bendruomenė
je. šita “Lietuvių Sodyba”, kuri 
pagal australišką terminą atitiktų 
“Homes for age” negali naudotis 
invalidai, kurie būtų reikalingi 
specialios medicininės priežiūros.

— Kas atsakingas už žemę ir 
būsimą sodybą?

—Aišku, Sydnėjaus Liet. Mo
terų Soc. Globos Draugija, bet vi
są dokumentinę ir teisinę pusę 
tvarko Draugijos sudarytoji pati- 
Kėtinių komisija, kurią šiuo metu 
sudaro p.p. O. Baužienė, J. D. Ka- 
poČienė ir P. Daukuvienė. Iš vi
so valdžia viso reikalo nekontro
liuoja, o paveda atsakomybę pačiai 
Draugijai. I šios sodybos paruoš
tus namelius galės apsigyventi as
menys, įnešę savo dalį. Bet koks 
tas įnašas ir kaip toliau jie ga
lės ten tvarkytis, nustatys pati 
Moterų Draugija.

suriko iš visos gerklės. Aš buvau 
besigriebiąs savo rankenos, bet 
staiga sumojau, kad jis gali turėti 
tikrą, tai ėmiau ir iškėliau abi 
rankas į dangų. O jis apčiupinėjo 
mane ir nusegė laikrodį. Ir taip 
mikliai, bestija, kad, rodos, nė 
pirštų neprikišo.

— Bet, Remi... — mėgino įsi
terpti žmona.

— Palauk, palauk, žmonele, — 
sustabdė ją vyras, duok man pa
baigti. O žinai mane — drąsos 
man gana, ne koks ulžis. Kai tik 
jis pasišalino, aš tuojau — pas
kui jį. Ant pirštų galų prisivijau 
ir surikau iš užpakalio: “Rankas 
aukštyn! Ramiai stovėk, neju
dėk!” Tas baisybė, netikėtai iš už
pakalio užkluptas, ir apmirė iš bai
mės, o aš tuo tarpu ramiai pa
siėmiau savo laikrodį ir štai...

Braulas ištraukė iš kišenės laik
rodį ir nustebo: laikrodis buvo 
gryno aukso, labai puikus ir bran
gus. Braulienė sklystėjo rankomis 
ir sušuko:

— Remi, Remi! Ką tu pada
rei? Juk tavo laikrodis namie ant 
sienos kabo!

Braulas valandėję žiūrėjo į žmo
ną, paskui į tą auksinį laikro
dį.

— Tai ką jis man padarė, jeigu 
laikrodžio nenusegė? — nustebo 
žmogus. — Juk mačiau, kaip vie
noje rankoje laikė pištalietą, su 
kita grabinėjo po kišenes. Gali su
prasti, Rožiuke, kiek turėjau bai
mės: pištalieto vamzdis tiesiai 
man buvo atsuktas į nosį.

— Suprantu, Remi. Bet tavo 
laikrodis namie.

— Tai, vadinas, Rožiuke, aš ap
moviau plėšiką. Jis norėjo mane, 
o aš — jį! Jis nieko nepešė, o 
aš — turi! Ir žinai dar ką, žmo
nele? Tas laikrodis tikriausiai

VACLOVAS RATAS JŪRATĖS SIELVARTAS
Dail. V. Rato dailės paroda atidaroma balandžio 26 d. 4 vai. 

p.p. Art Centre patalpose 33 Laurel St., Willoughby.

Kult, naujienos
Neseniai okup. Lietuvoje pasta

tytas ir leistas rodyti ir Sovietų 
Sąjungos respublikų žiūrovams, 
filmas “Ave, vita” (rež. ir staty
tojas A. Grikevičius) yra 31-sis 
vad. meninis, ilgametražinis fil
mas.

Taigi, Vilniaus kino studija tiek 
filmų sukūrė per daugiau kaip 
25 sovietinio valdymo metus, vi
dutiniškai vos vieną filmą per me
tus (kartais jų skaičius siekdavo 
ligi 3-4). Režiminė spauda nuro
dė, kad “Ave, vita”, tai — apmąs
tymai apie gyvenimo vertę ir pras 
mę, apie pilietiškumą... Svarb. 
vaidmenyse: Klaipėdos Dramos 
teatro aktorius V. Paukštė, B. 
Babkauskas, be to, dar M. Miro- 
naitė, E. Bajorytė ir kiti.

(S) 
_  • __

Lietuvoje išleista Maironio “Pa
vasario balsų” dvyliktoji laida. Ti
ražas — 30,000 egz.

vogtas. Kur tau plėšikas su to
kiu brangiu laikrodžiu vaikščios! 
Aišku, ką tik dar neseniai buvo 
kam nusegęs ir sau prisegęs. Gai
la tiktai, kad daugiau nepačiupi- 
nėjau: tikriausiai ir kišenėse tu
rėjo. Bet gana jau ir šito. Gali 
suprasti, žmonele, koks nuostolis 
plėšikui!

— Suprantu, Remi. Bet kam tu 
jį sugrąžinsi? Ką tu žinai, kas 
buvo jo savininkas? Ant savo są
žinės nepasiliksi... O dar j tokią 
šviesią vietą patekęs finansų mi
nisterijoje! Aš tau sakau, Remi: 
tu turi sąžiningai laikyti savo tar
nybą! To laikrodžio man nepasi
liksi!

— Ką tu kalbi, Rožele? Atsipei
kėk! Aš visai nemanau jo pasi
likti. Tiktai kam ir kaip jį grą
žinti? Gal pasiskelbti ar į poli
ciją nunešti?

— O ką tu sakysi policijai? 
Ar nepalaikys tave patį per plė
šiką!

— Ką tu kalbi, Rožele! Juk tu 
žinai, kad aš ne plėšikas.

— Aš žinau, o jiems savo širdies 
nepadėsi ant stalo.

— Tai aš sakysiu — radau.
— Kur, kaip radai? Imsi ir su

sipainiosi. O nedrįsk man nė me
luoti ! Tokią tarnybą turėdamas, 
neįsipratink meluoti! Ten sąžinin
go reikia žmogaus. Tokį tave ir 
priėmė.

Tai ką man dabar daryti, Ro
žele?

— Pasigalvok. Mokėjai nusegti, 
mokėk ir prisegti.

Taip pasakė ir ramiai sau nu
ėjo gulti.

Ir Braulas tuojau atsigulė, bet 
ilgai neužmigo. O kai užmigo, sap
navo baisius sapnus, mušės ir šau
dės su plėšikais, kelis kartus su
riko pro miegus ir žmoną išbudi
no. Rytą blogai atrodė, ir žmonai 
pagaila, dėl to gerus pusryčius pa
taisė, net tikrosios kavos saujelę 
užplikino. 0 išleisdama į tarnybą, 
pasakė:

(Nukelta į psl.4)

Keli pastaruoju metu okup. Lie
tuvoje pasirodę leidiniai: “Vel
niai”, išleisti 25,000 egz. tiražu, 
kur pateiktos 1966 m. mirusio dai
lininko A. Žmnidzinaviėiaus žino
mos velnių kolekcijos. Dailininkas 
juos pradėjo rinkti nuo 1906 m. 
ir leidiny paskelbta 100 velnių 
rinkinys. Straipsnių santrauka, ir 
iliustracijų sąrašas be rusų, dar 
pateikta ir anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis.

Dar išėjo ir Jurgio Baltrušaičio 
eilėraščių rinkinys, rusų kalba, 
pavadintas “Medis ugnyje”, čia 
surinkti poeto J. Baltrušaičio ru
sų kalba parašyti eilėraščiai iš 
knygų “žemės laiptai” (1911) ir 
“Kalnų takas” (1912).

<E) 
_  * __

“LITHUANIA 700 YEARS”, 
pernai išleisto informacinio leidi
nio apie Lietuvą, antroji, pataisy
ta laida, 458 psi. Manyland Books, 
New York. Knyga išleista Lietu
vos Nepriklausomybės Fondo 
(pirm. E. čekienė) pastangomis. 
Redagavo dr. A. Gerutis. Šalia re
daktoriaus dr. A. Geručio įvado 
ir prof. R. Sealy įžangos, toliau 
seka penkių autorių straipsniai: 
dr. J. Puzino (Lietuvių tautos kil
mė), J. Jakšto (Lietuva iki pirmo
jo pas. karo), dr. A. Geručio (Ne
priklausomoji Lietuva ir okupuoto
ji Lietuva), A. Budreckio (Lietu
vių pasipriešinimas 1940-52 ir 
Laisvinimo pastangos užsieny) ir 
St. Lozoraičio (Lietuvos išlaisvi
nimo galimybės). Pabaigoje skel
biama bibliografija ir žinios apie 
autorius su jų nuotraukomis. Kny
ga užsakoma: “Manyland Books”, 
Inc., 84-39 90th St. Woodhaven, 
N.Y., 11421. Jos kaina — 12 dol.

(ELTA)

šiuo metu Lietuvoje skatinamas 
didesnis susidomėjimas esperan
to kalba. Pereitaisiais metais Lie
tuvos esperantininkai gausiai da
lyvavę esperantininkų kongrese 
Leningrade ir Helsinkyje (Suomi
joj). Buvo laikas, kada. Sov. Są
jungoje ir okupuotoje Lietuvoje 
esperantininkai kaip ir filatelistai 
buvo persekiojami.

_  * __
JAUNIMO ŽODIS. Kritiškas ir 

nepriklausomos Vokietijos lietuvių 
jaunimo laikraštis Nr. 7. Redaguo
ja G. Bauras, K. Brazaitienė, V. 
Brazaitis ir V. End r i ūkai tė. Ad
resas: K. Brazaitis, 6900 Heidel
berg 1, Postfach 201, West Ger
many. Tai švariai ir patraukliai 
leidžiamas su jaunuolišku polėkiu 
iliustruotas laikraštėlis žurnalo 
išvaizdos. Išleidžiamas neregulia
riai. šiame numery aprašoma Vak. 
Vokietijos lietuvių jaunimo gru
pės išvyka į Lietuvą ir Lietuvoje 
patirti įspūdžiai.

__ * —
Čikagoje tarp daugybės lietu

viškų organizacijų veikia ir Dzū
kų Draugija, kuri neseniai pa
minėjo poeto Motiejaus Gustaičio 
100 metų gimtadienio sukaktį.
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Kukli sukaktis
PABALTIEČIŲ MOTERŲ D-jai ADELAIDĖJE VIENERI METAI

Pereitų metų balandžio mėn. 
Adelaidėje įkurta Pabaltiečių Mo
terų Sąjunga Jos uždaviniai ir sie
kimai buvo paskelbta ir Mūsų 
Pastogėje.

šiai Sąjungai įsikūrus bendruo
menėje kursavo dvejopa nuomonė: 
vieni sveikino ir pritarė, kiti smer
kė ir priekaištavo, žurnalistas p. 
V. Radzevičius gražiai apibūdino 
susidarusias nuotaikas pereitų me
tų Mūsų Pastogės rugpjūčio 11 d. 
numeryje. Aprašydamas P- M. S- 
gos uždavinius jis nepateisino tos 
saikelės opozicionierių, norinčių, 
anot jo, “tą jauną daigą“ nugnyb
ti. Tėviškės Aiduose rugpiūčio 19 
d. Nr. p. P. Pusdešris pareiškė, 
kad “susirinkusių pokalbiuose vi
sur buvo reiškiamas džiaugsmas, 
kad pagaliau pabaltietės moterys 
padavė vienos kitoms rankas ir 
stojo bendran darban propaguoti 
savo pavergtų tėvynių vardų... kad 
jos čia kalbės už tuos milijonus 
moterų, kurios, užlietos didžiau
sios neteisybės, negali pratarti žo
džio...“

Štai metai praėjo. Ar pateisino 
Pab. Moterų Sąjunga savo įsikū
rimą? čia noriu suglaustai skai
tytojus supažindinti su Pab. Mot. 
S-gos nuveiktais darbais. Sąjun
gos jsikūrimo naštą ir laikiną val
dybą sudarė lietuvės. Jos šešių 
mėnesių laikotarpyje atidžiai se
kė ir derino trijų tautybių intere
sus ieškodamos gražaus tarpusa
vio sugyvenimo ir draugiškumo.

Turiu pastebėti, kad per metus 
narių skaičiumi žymiai paaugo, 
nes iš estų ir latvių bendruome
nių buvo pilnas pritarimas nuo 
pat Jsisteigimo dienos.

Mūsų tautietės bandymo dienas 
išlaikė ir narių skaičiumi nenuby
rėjo, bet netgi pasipildė. Pereitų 
metų rugsėjo 22 d. visuotiniame P. 
M. S-gos susirinkime priimti įsta
tai ir išrinkta metinė valdyba pra
dedant metus su estų tautybės 
pirmininke. Pagal įstatus — val
dybos kadencija vieneri metai. 
Valdyba keičiasi rotacine tvarka. 
Nežiūrint kiek narių iš kurios tau
tybės, bet i valdybą įeina po tris 
nares iš kiekvienos tautybės.

Nors P.M. S-ga tebuvo tik for-

PLĖŠIKAI
(Atkelta i psl. 3)

— Nenusimink, Remi. Svarbiau
sia — tarnyba. O apie laikrodi ir 
aš dar pagalvosiu.

Braului smagiau pasidarė. O 
tarnyboje jisai dar smagesnę ži
nią išgirdo: kad direktoriui, jo 
viršininkui, praėjusią nakt| kažin 
koks baisus plėšikas brangų auksi
ni laikrodi nusegęs.

Ta žinia Braulą kaip glostyte 
paglostė. Tikriausiai tas pats laik
rodis!.. Tai apsidžiaugs direkto
rius, kai ištikimas jo sargas Brau
las nuneš jam ir pasakys: “Štai, 
pone direktoriau... Aš atėmiau jj 
iš plėšiko“.

Nuo tos valandėlės Braulas gry
nai pralinksmėjo, visur spėriai 
vaikščiojo ir viską greit darė, tik 
betrūko, kad švilpautų ir dainuo
tų.

— Ar tu Žinai ką, Rožiuke? — 
sušuko jisai, po tarnybos parėjęs 
namo ir {žengęs į savo butą: — 
Laiminga ir antroji mano tarny
bos diena. Jau kad sekas, tai se
kas!

— O kas pasidarė? Ko tu čia 
dabar džiūgauji, kaip dukterj už 
bajoro išleidęs?

—Taigi pamanyk Rožiuke, koks 
pasisekimas!..

Jis pasigriebė tą auksini laik
rodi, atsivožė dangteli ir pama
tė dailiai įrašytas dvi raides: BD.

— Tas pats! — sušuko Brau
las: — Tas pats! Mūsų direkto
rius vadinasi Barnabas Dirgin
ėjus, o čia — BD. Tas pats!.. 
Ar tu žinai, Rože? Dabar aš pa
kilsiu direktoriaus akyse per visą 
sprindi, o gal ir per sieksni. Tik 
tu pamanyk: pasirodysiu, kad esu 
sąžiningas žmogus, nes grąžinu 
dingusius daiktus, kuriuos galė
jau pasilaikyti, — tai vienas da
lykas; pasirodysiu, kad ir labai 
drąsus, nes tokią tamšią naktį ir 

mavimosi stadijoje, tačiau tuo pa
čiu ir vykdė užsibrėžtus tikslus. 
Pirmoj eilėj S-ga prisistatė visų 
trijų tautybių organizacijų atsto
vams.

Lyg ir gavusi aprobatą S-gos 
laikinoji valdyba nepraleido nė 
vienos progos užgirti Australijos 
vyriausybę ar atskirus asmenis, 
kurie teigiamai atsiliepė apie Pa
baltijo kraštus. Kiekviename iš pa
siųstų laiškų buvo primenama pa
daryta ir daroma skriauda mūsų 
tautoms. •

P.M. S-ga įstojo nariu j Nation
al Council of Women, kuri apima 
virš šimto įvairių moterų organi
zacijų. Pabaltiečių Mot. S-ga ski
ria dvi savo atstoves, kurios da
lyvauja N.C. of W. atstovių susi
rinkimuose ir turi pilną balsą, 
čia mūsų atstovės turi plačią dir
vą propagandai jsigydamos palan
kių draugų. Pereitų metų suruoš
tame N.C. of W. gubernatoriaus 
žmonos priėmime mūsų atstovė bu
vo pristatyta pabaltiečių vardu.

Kiekvienais metais prieš Kalė
das labdarybės organizacijos ruo
šia didžiulę mugę, kurios pajamos 
skiriamos išlaikyti vaikų ligoninei. 
Numatydamos gerą dirvą tautinei 
propagandai pabaltietės šiai mū- 
gei ruošėsi nesigailėdamos nei pi
nigo, nei laiko. Radijas ir televizi
ja dar prieš savaitę reklamavo mu
gę po kelis kartus per dieną, mi
nėjo pabaltietės, kaip uolias tal
kininkes. Mugės metu pirmą kar
tą plevėsavo |rašas “Baltic 
Women’s Association’’. Tūkstan
čiai praeivių atkreipė dėmesį į 
šį užrašą ir gražiai išpuoštą pala
pinę su naujais motyvais šiame 
kontinente. Tautinės juostelės kny
goms, siuvinėtos pagalvėlės, žiurs
tai, tautinės lėlės, įvairūs kalėdi
niai papuošalai viliojo praeivių 
akis. Malonu buvo matyti minioje 
besimaišančius latvius ir estus, 
kurie padėdami moterims nesigai
lėjo aiškinimų pradedant nuo už
rašo ir baigiant kaip ir kodėl šie 
žmonės atsirado Australijoj, čia 
noriu papasakoti trumpą epizodą: 
prie išstatytų tautinių lėlių (jų 
buvo virš šimto) prieina dvi mo
kytojos, nuperka savo dukroms lė- 

būdamas visai vienas drįsau pul
ti rafinuotą plėšiką ir atimti iš 
jo brangų laikrodį, — tai kitas ir 
pats svarbiausias dalykas! Tu ne
supranti, Rože. Jeigu aš būčiau 
kariuomenėje, tai tuojau pakeltų 
mane į viršilas.

Iš pradžios žmona nesuprato, ką 
jisai posmikauja, o paskui susivo
kusi atsakė jam:

— O dabar pakels tave į refe
rentus bėgiojimo reikalams.

— Palauk, nesijuok, — tarė 
Braulas. — Visai paprastai čia 
jau nepraeis. Gali numanyti: laik
rodis mažių mažiausia — trijų 
šimtų vertas.

Braulienė nebuvo greita paro
dyti savo džiaugsmą, bet šį kar
tą jai maloni šiluma kuteno šir
dį, o kai vyras nematė, kelis kar
tus patenkinta nusišypsojo. Iš tik
ro juk nekiekviena moteris tokį 
drąsų ir sąžiningą vyrą gali turė
ti. O vakarienę tą vakarą paruo
šė, lyg būtų svečių laukusi. Tik 
nedrįso padėti ant stalo Velykio 
stumbrinės, kurios dar mažytį bute 
laitį turėjo sandėliukyje. Bet atsi
minė jį ta proga pats Braulas.

— Juk verta jį šįvakar prakimš- 
ti, Rožiuke, ar ne? — šypsojosi 
žmogus.

— Jeigu tu nori, žinoma, verta, 
— atsakė žmona ir atnešė butelai
tį ir du stiklelius.

Vakarienė buvo labai smagi, o 
naktį miegas — kaip naujagimio

Rytą Braulienė rūpestingai su
vyniojo auksinį laikrodį j naują, 
dailiai apmėtytą skarytę ir išlei
do vyrą į tarnybą.

Departamento direktorius Bar
nabas Dirginčius atėjo į įstaigą 
lygiai devyniomis. Braulas savo 
direktoriaus dar nebuvo matęs, tai 
juo labiau dilgėjo jam prisistaty
ti ir svariai užsirekomenduoti. Bet 

lių, išgiria mūsų tautinį meną ir 
padėkojusis dingsta minioj. Po ke- 
letos minučių su lėle rankoje 
skverbiasi pro minią viena tų mer
gaičių ir prisigrūdusi prie stalo 
klausia, kokiu vardu ji turinti tą 
lėlę pavadint, nes ji lietuviška, 
tad turi turėti ir lietuvišką var
dą. Dantų gyd. p. Pacevičienė su
rašo lapelyje desėtką lietuviškų 
vardų. Mergaitė gražiai pamoky
ta ištaria “Rūta, Rasa, Birutė, 
Saulutė...“ Pati širdy džiaugiuosi, 
nes sprendžiant iš šios mergaitės 
susijaudinimo jaučiu,kad ji savoj 
mokykloj pasigirs, parodys ir pa
pasakos, kad yra tauta, kuri taip 
gražiai savo lėles puošia. Profe
sorius ar .studentas, nusipirkęs 
juostelę savo knygoms puslapiams 
atžymėti turės prieš akis “Lithu
ania”, ir gal ir jiems kils mintis 
— kodėl šie žmonės čia. Na, ir 
vietiniai gyventojai įsitikins, kad 
pabaltiečiai neatvyko į čia išnau
dos šio krašto, o prisideda prie jo 
gerbūvio, kultūros.

Nepamiršo pabaltietės ir kovo
jančių karių Vietname. Kalėdų

Veltui mokslas Melbourne
— Na, meski švarką ant pečių, 

nuvešiu ir Tave į lietuvių namus. 
— Taip prabilo netikėtai atvykęs 
bičiulis. O ko ten dabar į tuos na
mus? Velykų atostogų laikas, tai 
nors pailsėkime. Bonką “boozes” 
ir aš šventėm pirkau, sėski, neno
riu niekur vykti. — Na, ar gi ne
žinai, — toliau kalbėjo man prie- 
telius, kad dabar tuose lietuvių 
namuose vyksta svarbūs atsargos 
inteligentams kursai. Taip kaip ir 
rekolekcijos. Iš visų Australijos 
kampų į Melbourne suvažiavo mū
sų rabinai ir kitoki didelių mokslų 
vyrai. Jie čia dvi dienas pumpuos 
savo išmintį mums seniams ir jau 
gerokai atsilikusiems nuo naujo 
mokslo pažangos. Gi dar svarbiau
sia, kad mums už tą mokslą nieko 
mokėti nereikia, veltui mus moki
na.

pirmiau įėjo sekretorė su raštais, 
o kai ta išėjo, į tas pačias praver
tas duris įžengė Braulas.

— Labas rytas, pone direkto
riau.

— Dėkui, — atsakė direktorius.
— Pone direktoriau, aš esu pa

rankinis sargas. Trečia diena tar
nauju, tai gal manęs ir nepažįsti...

— Nepažinojau.
—Remigijus Braulas. O ką 

sakysi?
— Girdėjau, pone direktoriau, 

kad tamstą apvogė... Atsiprašau, 
kad aš taip tiesiai... Sako, bran
gų laikrodį tamstai atėmė...

— O ką dar girdėjai?
— Nieko daugiau, pone direk

toriau, tiktai kad laikrodį nuse
gė...

— Teisybė, Remigijau. Neramūs 
dabar laikai... O ką tu norėjai šia 
proga man pasakyti?

— Taigi taip pone direktoriau: 
aš tą plėšiką nutvėriau ir atėmiau 
laikrodį. Štai.

Braulas, išsiėmęs iš kišenės, iš
vyniojo laikrodį ir padėjo ant sta
lo Direktorius paėmė, pažiūrėjo.

— Sakai, atėmei?..
— Taip, pone direktoriau: pasi

vijau ir atėmiau.
— Kurioje vietoje?
—Maironio gatvėje, netoli Lais

vės alėjos.
Direktorius paėmė telefono ra

gelį, pasuko kelis kartus skritu
liuką palei skaitmenis ir paklau
sė:

— Policija? Kalba finansų de
partamento direktorius Dirgin
čius. čia turiu žmogų, kur vakar 
vakare Maironio gatvėje užpuolė 
mane ir atėmė laikrodį. Laikrodis 
ir plėšikas mano kabinete. Prašau 
atsiųsti policininką.

Braulas nubalo kaip drobė. O 
paskui drebančiu palūpiu ištarė:

— Pone... direktoriau— ar tai— 
tamsta?..

— O aš maniau, kad tas pats... 
plėšikas. Jis ką tik buvo mane 
apkraustęs... Aš pasigedau savo 

proga pasiuntė siuntinių ir gra
žų pasveikinimą. Jos sušelpė ne
laimės ištiktą lietuvių šeimą. Pa
baltiečių vardu davė piniginį įna
šą projektuojamos Adelaidėj kon
certų salės statybai. (Festival 
Hall). Nors Sąjunga ir negali ope
ruoti didelėm sumom, tačiau paro
dyta gera valia gražiai atestuoja 
pabaltiečius, ką liudija gauti pa
dėkos laiškai ir įvertinimai. Bet ne 
padėkos laiškuose esmė. S-gos tiks
las kiek galint daugiau iškelti šias 
tris tautybes parodant pasauliui, 
kad šios tautos yra gyvos, kad šie 
žmonės, išblaškyti po įvairius 
kraštus laukia teisingumo dienos, 
kada jų tėvų žemė bus laisva.

Tokiais tat žingsniais Pabaltie
čių Moterų Sąjunga Adelaidėje 
žengė pirmuosius metus.

Susidomėjusioms Pabaltiečių 
Moterų Sąjungos veikla arba no
rinčioms ką nors panašaus steigti 
kitose kolonijose informacijas tei
kia: Mrs. E. Dainienė, 281 Unley 
Rd., Malvern, S.A., 5061.

Per Mūsų Pastogę patyrusi apie 
čia įsteigtą ir veikiančią Pabaltie
čių Moterų Sąjungą gražų pasvei
kinimą prisiuntė iš Amerikos Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė p. Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė.

E. Dainienė

Na, ir kuris gi iš mūsų netrokš
ta to mokslo? Tėvai net pinigus 
mokėjo leisdami į mokyklas, gi da
bar jau net veltui to mokslo bus 
galima įsigyti. Tokios geros pro
gos negalima praleisti. Vykstu ir 
aš į tuos kursus. Pavėlavome, jau 
ten paskaitos prasidėjusios. Tyliai, 
kad nesukėlus jokio garso ir kad 
nesutrukdžius paskaitos, įžengia
me į tą garsų reprezentacinį kam
barį. Pilna vyrų ir moterų. Daugu
moje nematyti veidai, tai svečiai 
iš kitų bendruomenės apylinkių. 
Nemažai ir jaunimo. Visi rimtais 
veidais ir jau tuojau galima paste
bėti, kad jie čia susirinkę ne vel
tui laiko leisti.

Kalba į susirinkusius kaž koks 
jaunas ir simpatiškas vyrukas. Nei 
ilgų plaukų, nei barzdos, nepa
našus į rabiną. Kalbos tarsena la
bai graži, lietuviška. — Kas jis 
toks, klausiu savo prietelių? — 
Tai naujai iškeptas daktaras, sa
ko, gerai išsilavinęs, protingas. 
Klausykime. — Daktaras kalba 
apie lietuvio ateitį Australijoje. — 
Jau mes ir mediciną stengiamės 
pritaikyti lietuvybės išlaikymui. 
Išradome tokias tabletes-piliules 
kurią paėmęs tautietis užsidega 
didžiausiu noru kandidatuoti į 
bendruomenės valdybą. Kol kas ta 
naujoji “Pili“ dar nėra užpaten
tuota, bet stengsimės ją užpaten
tuoti artimiausiu laiku. Tų naujų 
tablečių išradimas duoda vilties 
išlikti organizuotai ir Melbourne 
lietuvių bendruomenei. Toliau kal
ba kitas jaunas vyras, irgi dak
taras. Ir jis medicinos mokslą no
ri pritaikinti tam pačiam tikslui, 
tai yra lietuvybės išlaikymui. — 
Turime daryti viską — kalba ir 
šis daktaras, kad mūsų tautiečiai 
šiame krašte ne mažėtų, bet, kad 
plėstus ir daugėtų. Tam tikslui 
greitu laiku turėsime naujus vais
tus, naujos rūšies peniciliną, pri
taikintą grynai lietuvybės išlaiky
mui. Tų vaistų suleidus po oda 
mūsų jaunuoliui ar jaunuolei, jis 

laikrodžio ir ėmiau vytis. O čia 
pasitaikei tamsta... Tai plėšikas 
jau buvo pasprukęs... Dieve ma
no, ką aš padariau!... Kokia gė
da man ir mano žmonelei... o la
biausiai — kad suteršiau tamstos 
Įstaigą!-. Varge mano, varge!..

Direktorius pasiklausė tų jo žo
džių, paėmė telefono ragelį ir pra
nešė policijai:

— Vagystė sutvarkyta. Tai 
buvo tiktai nesusipratimas.

O Braului pasakė:
— Dabar, Remigijau, žinosi, 

kad nekiekvienas privytas žmogus 
— plėšikas. Bet aš patenkintas 
tavo drąsa ir pasiryžimu. Eik į 
savo vietą ir būk ramus.

Braulas, išeidamas iš direkto
riaus kabineto, nejautė grindų po 
savo kojomis. O vakare namie ligi 
dugno išbaigė Velykio stumbrinę.

KUOPOS VADA PRISIMINUS 
I

Kovo 15 d. Adelaidės kapinėse 
p. Petruškevičienės ir dukters 
pastangomis buvo pašventintas 
gražus juodo marmuro paminklas 
pernai mirusiam Lietuvos karo 
aviacijos kapitonui Vyt. Petruš
kevičiui. Po šventinimo apeigų, 
kurias atliko kun. A. Kazlauskas, 
virš 70 jo artimųjų ir pažįstamų 
susirinko Liet. Namuose pietų, 
kuriuos paruošė Moterų Sekcija, 
čia paduodu pluoštelį prisimini
mų apie velionį kapitoną Petruš
kevičių.

Susipažinau su Vyt. Petruške
vičium 1931 m. atlikdamas karo 
aviacijoje karinę prievolę Kaune. 
Jis tada buvo mūsų kuopos va
du.

Pažintį atnaujinau 1941 m. bir
želio 24 d. prie buv. Grandies klu
bo taip pat Kaune, čia registra
vosi Kauno partizanai. Pasijutau 
stovįs šalia kapit. V. Petruškevi
čiaus. Jis manęs neatpažino ir la
bai nustebo mano užkalbintas.

Prie stalo jis padavė registra
toriui sąrašą sakydamas: “šie vy
rai yra mano žinioje. Jie negali 
atvykti ir šiuo metu yra tarny
boje. Prašau parūpinti 7 karstus, 

nebturės noro dairytis į svetimtau
čius. Jis tada draugystę laikys 
tik su savais ir lietuviai vesis tik 
savų tarpe. To daktaro kalba la
bai susirūpino tėvai, kurie jau tu
ri suaugusius) vaikus vedybino am
žiaus. Buvo užklaustas daktaras, 
kas daryti su tais mūsų vaikais, 
kurie jau yra vedę svetimtaučius? 
Daktaras priketino duoti atsaky
mą per kitą suvažiavimą.

Buvo svarstoma čia ir lituanis
tinis švietimas. Kalbėtojai iškėlė 
klausimą, kad mūsų vaikus gal 
reikėtų pamokinti ir svetimų kal
bų. Jei kuris gabus kalbų moksle, 
tai tokį galima mokinti ir net lie
tuvių kalbos. Diskusijų dėl vaikų 
mokymo mažai buvo, na ir disku
tuota nesikaršeiuojant.
Daugiausia buvo karštokų disku

sijų spaudos reikalu ir jos turiniu. 
Pats pirmasis kalbėtojas įrodinė
ja, kad mes čia net perdaug skai
tome savo spaudą. Davęs mažą sta
tistiką apie esamus mūsų laikraš
čius, daro išvadą, kad senais lai
kais Lietuvoje tokiame Kulių valš- 
čiuje buvo daug mažiau skaitoma 
laikraščių negu dabar pas mus 
čia Australijoje. Na čia tai jau 
gerai, laikraščių neskaitymu mes 
nenusikaltome. Kitas kalbėtojas 
bando įrodinėti, kad mūsų laik
raščiai čia yra permaži. Gi ka
da maži laikraščiai, tai redakto
riai negalėdami dėl vietos stokos 
visų rašinių atspausdinti, daug ge
rų ir naudingų straipsnių sume
ta į redakcijos krepšį. Siūlo mū
sų laikraščius didinti. Dar gi ki
tas kalbėtojas iškelia sumanymą 
leisti lietuviško turinio laikraščius 
svetimomis kalbomis jaunimui. 
Buvo ir tam priešingų nuomonių. 
Po pertraukos vėl visi dalyviai 
renkasi j vidų ir jau ruošiasi pra
dėti rimtai diskusijas dėl spaudos 
negerovių. Abu mūsų spaudos re
daktoriai sėdi greta vienas kito 
išbalę ir nusigandę, bijodami, kad 
čia susirinkę tautiečiai gali juos 
ir nulinčiuoti. Ką gi, nepatenkin
ti žmonės viską gali padaryti. 
Atsistoja vienas senesnio amžiaus 
tautietis ir ramiu lėtu balsu pra
deda plakti “T. Aidus“ už jų pri
darytus griekus. Po jo stojasi ki
tas irgi senosios kartos atstovas, 
ištraukia iš kišenės suglamžytą 
“Mūsų Pastogę“ ir nori viešai 
perskaityti ką griešno ji parašė. 
Bet nelaimė: tautietis prisipaži
no pamiršęs namuose savo “aku- 
liorius”. Taip ir likome nesužino
ję, kas jau taip blogo buvo ra
šyta toje Mūsų Pastogėje. O tik
rai būtų įdomu buvę girdėti.

Tenka paminėti, kad visus gin
čus ir visas karštesnes diskusi
jas per tuos atsargos inteligentų 
kursus sukeldavo tik senesnės kar
tos asmenys. Kai kada tos jų dis
kusijos buvo net visai be reika
lo. Gi jaunimas, ar tai paskai
tose, ar diskusijose bereikalingai 
nekalbėjo. Jaunimas su savo su

neš tiek turime žuvusiųjų.“
Apie jo veiklą Šančiuose jau 

buvau girdėjęs iš pažįstamo, ku
ris buvo kapitono P. gerai orga
nizuoto partizanų būrio šoferis. 
O buvo taip.

Sekmadienio rytą (birželio 22 
d.) prasidėjus karui vokiečiams su 
rusais iš buvusių Šančiuose arti
lerijos dirbtuvių dieninės pamai
nos amatininkų ir darbininkų pri
žiūrėtojų rusų politrukų, partorgo, 
karininkų ir komjaunimo neatėjo 
nė vienas. Remonto halėje buvo 
paruošti pabūklai taisymui, šau
tuvų ir kitų ginklų skyriaus pa
talpa buvo atidaryta ir joje sto
viniavo keli vyresnio amžiaus šalt
kalviai. Bijota, kad rusai neiš
sprogdintų visos halės su ginklais 
ir brangiomis mašinomis. Prie var
tų ginkluotų rusų sargybinių ne
buvo. Keletui buvo žinomas neto
liese gyvenančio kapitono V. Pet
ruškevičiaus adresas. Pas jį at
vyko du jo pažįstami darbinin
kai ir nupasakojo, kas dedasi ar
tilerijos dirbtuvėse ir dar pasiū
lė naganą su 24 šoviniais.

Neužilgo jis pats pasirodė prie 
minėtų dirbtuvių. Juozapavičiaus 
prospektas buvo užpildytas bėgan
čiais iš A. Panemunės rusais su 
šeimomis. Iš eilės prašytų atvyk
ti į vietą mūsų karininkų niekas 
nepasirodė. Kapit. Petruškevičiui 
besikalbant su keliais dirbtuvių 
darbininkais kažkas pranešė, kad 
ties Fauštinio daržininkyste prie 
Nemuno įstrigusi viena rusų tan
ketė. Nutarta sekti, kuria kryp
timi leisis iš jos išlipę rusų ka
riai. Mat, susprogdinus Žaliąjį 
Tiltą stambus rusų dalinys susi
tvenkė Pajėsy Napoleono kalno ir 
Žemosios Fredos rajone. Pastebė
ta kad per Nemuną bandė keltis 
plaustu keliolika nišų į Šančius, 
šiapus gerai užmaskuotose vietose 
įsistiprinę juos apšaudė kapitono 
Petruškevičiaus sumaniai vado
vaujami artilerijos dirbtuvių ir 
Metalo fabriko darbininkai parti
zanai.

Neturėdami priemonių ir taik
liai apšaudomi anos pusės rusai 
patraukė A. Panemunės kryptimi. 
Pirmadienio popietėj Napoleono 
kalne ant gana aukšto triangulia
cijos bokšto jau stovėjo Šančių 
partizanų būrio sargybinis su žiū
ronais. Antradienį ten jau plevė
savo tautinė vėliava.

Vos spėjus užsiregistruoti kie
me pasirodė, rodos Paramos sunk
vežimis. Kapitonas Petruškevčius 
su 14 vyrų išvyko išstatyti sar
gybų Viljampolės tilto abiejuose 
galuose, prie kunigų seminarijos 
ir rotušės. Vėliau buvome susiti
kę trumpam Vytauto prospekte 
karių kapinėse birželio 26 d. lai
dojant žuvusius partizanus, kurių 
keletas buvo iš kapitono P. vado
vaujamo būrio.

1949 m. vėl susitikome Woodside 
imigrantų stovykloje Adelaidėje. 
Dažnai susitikę įvairiomis progo
mis drauge prisimindavom anas 
siaubo ir pasiaukojimo dienas ir 
net kartais pasijuokdavom iš 
Liet. Euciklopedijos 29 tome ap
rašytų Kauno gynimo vadovybių. 
Grįžęs iš Amerikos prašiau kapi
toną Petruškevičių, kad jis savo 
atsiminimuose aprašytų partizanų 
veiklą Kaune, jis atsakė: “Dar 
mirti nesiruošiu, o ir tu nesi pen
sininkas. Ko čia skubėti! žinai, 
Čia bus daug šnektos...

Gaila. Kapitono V. Petruškevi
čiaus turiningi atsiminimai taip 
ir liko neužrašyti.

V2

manymais ir naujoms idėjoms da
vė vilčių, kad vis tik dar yra 
žmonių, kurie turės tęsti tą lietu
vybės išlaikymo darbą.

Tenka paminėti ir vieną smulk
meną: (gal nereikšmingą?) Ar tai 
pertraukų metu, ar susirinkę į 
greta esantį jaunimo kambarį, vi
si čia buvę jaunuoliai ir jaunuo
lės kalbėjosi tarp savęs tik lie
tuviškai. Svetimos kalbos negirdė
jau. O gal čia buvo tik tokie, ku
rie negabūs ir kitos kalbos dar ne
suspėjo pramokti?..

Grįžau iš tų kursų namo susi
mąstęs. Aš aš ten ką naujo pra
mokau, tai irgi buvo neaišku.

P. Viengungis

4
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SPORTAS.,-:
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

18 Miller St., Ashficld, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

S P O
Pirmieji, atsiuntę savo atsaky

mus i praeitame numery paskelb
tą šachmatų Konkurso uždavinį, 
yra sydnėjiškiai J. Dambrauskas 
ir V. Koženiauskas, kuriems tru
ko gana ilgokai pasukti galvas kol 
jie rado pakastą šachmatinį šu
niuką. (Ar jų sprendimas yra 
teisingas ar ne aš nežinau).

x x
Kanados lietuvių stalo teniso 

pirmenybes vyrų grupėje laimėjo 
E. Vaičekauskas, baigmėje nuga
lėjęs J. Nešukaitį. Toronto mies
to stalo teniso pirmenybėse Vy
ties komanda užėmė penktą vie
tą-

x x
Vasario mėnesį vėl pasirodė 

New Yorke leidžiamas lietuviškas 
sporto žurnalas SPORTAS, kurį 
kaip ir anksčiau, taip ir dabar re
daguoja vienas iš iškiliausių mūsų 
sportinės spaudos žurnalistų K. 
čerkeliūnas. šį žurnalą leidžia 
ŠALFASS. Paskutiniame numery
je randame daug įdomių straips
nių ir žinių, ypatingai jis būtų 
įdomus pasiskaityti tiems, kurie 
sportą dar vis telaiko “vaikų žai
dimu”.

x x
Praeitą savaitę Belgrade, Jugo

slavijoj pasibaigė šachmatų rung
tynės Sov. S-ga prieš visą Pa
saulį. Po labai sunkių kovų šias 
įdomias rungtynes laimėjo Sov.S- 
gos šachmatininkai 20.5 — 19.5. 
Šios rungtynės kainavo $70,000. 
Šios šachmatų varžybos Jugosla
vijoje sukėlė nepaprastą susido
mėjimą ir ypatingai buvo populia
rus amerikietis E. Fisher už sa
vo parodytą sportiškumą.

x x
Viena iš didžiausių priėmimų 

saviesiems sportininkams suren
gė Italijos Vincella miesto bur
mistras su visa šio nedidelio mies
telio valdžia.

Grįžtant sportininkams iš rung
tynių gaudė bažnyčių varpai, o 
miesto rotušės salėje buvo didžiu
liai stalai apkrauti skaniausiom 
maisto ir gėrimų gėrybėmis. Visos 
miesto galvos sveikino savo futbo
lininkus, nes jie žaisdami to dis- 
trikto pirmenybėse po 32 pralai
mėjimų, 33-sias rungtynes pabai
gė lygiomis po 2.

x x
Londone Karališkasis Medicinos 

Institutas neseniai patikrino 224 
buvusių profesionalų boksininkų 
sveikatas ir kas pas šeštą rado 
įsisenėjusius smegenų sukrėtimo 
požymįrus. Buvo nustatyta, kad 
kuo ilgesnė boksininko karjera 
tuo didesnis traumuotų boksinin
kų prodentas, pvz. turinčių 10 
metų stažą, traumuotų yra iki pu
sės, o tarp 6 ir 9 metų yra 18- 
tas procentas ir dažnai tas bai
giasi mirtimi.

x x
Amerikoje moterų krepšinis nė

ra per daug populiarus, tačiau jis 
vis daugiau pradedamas kultivuo
ti koledžiuose. šiuo metu pati 
aukščiausia žaidėja yra iš Colo
rado 17-tė G. Bachman, kuri yra 
6 pėdų 10 inčų aukščio ir dar vis 
auga. Per 40-tį metų Amerikos 
moterų pirmenybių aukščiausia 
yra buvusi tik 6’3”. šia aukštą
ja žaidėja susidomėjo žymieji krep 
šinio treneriai ir jai numatoma 
graži ateitis.

x x
Garsioji šveicarų laikrodžių fir

ma “Omega” nusprendė per 1972- 
jų metų olimpiadą Muenchene ne
duoti savo laikrodžių visų rungty
nių fiksavimui. Priežastis yra per 
didelis firmai nuostolis, nes pvz. 
Meksikos olimpiadoje visi paren
gimai ir laikrodžiai jiems kaina
vo virš 1 mil. dolerių. Kita gar
si firma “Longin” sutinka viską 
įtaisyti, jeigu olimpinis komitetas 
sumokės jiems 813,000 dolerių.

R T O
Labai dažnai ne tik Australijo

je mes girdime bet ir visame pa
saulyje įvairiausių atsitikimų su 
teisėjais ir iš jų gyvenimo yra 
padaryta įvairiausių anekdotų. Si
cilijos futbolo teisėjas O. Veci 
neslepia savo moralinio pasiruo
šimo paslapčių. Jo gerą formą 
išlaikyti padeda jam jo šeima ir 
jis spaudoj pareiškė, kad jis džiau
giasi kai aikštėje kyla incidentas 
ir jį grąsindami apsupa įsikarš
čiavę žiūrovai. Tik tada aš pasi
juntu ramus, pasakė karštas si
cilietis, nes iš karto jaučiuosi kaip 
namuose, mat aš turiu devynis 
vaikus ir uošvę. Kitas Italijos fut
bolo teisėjas P. Gucci turi pasi
gaminęs specialų laikrodį, kur vi
sos figūros yra futbolininkai ir 
jis pirmą ketvirtį suskamba ne
patenkintais žiūrovų balsais, kai 
antrąjį ketvirtį kurtinančiu žiūro
vų švilpimu, trečiąjį ketvirtį pa
sigirsta itališki balsai — Teisė
ją muilo fabrikui ir suėjus valan-

N U OT
dai atsidaro priekyje įtaisytos du
relės ir iš ten iššoka iškankintas 
teisėjas, lydimas minios žiūrovų, 
mosikuojančių lazdomis ir lietsar
giais.

x x
Amerikos arklių lektynių džio- 

kėjai atsisakė dalyvauti lenktynė
se kai buvo norima į lenktynes į- 
traukti ir vieną jojikę moterį, ši 
graži Kalifornijos jojikė B. Jo tu
ri daug sunkumų papulti į lenk
tynes.

x x
įdomus išradimas meškerioto

jams buvo atrastas Amerikos po
licijos leitenanto golfininko E. 
Dunn. Beatostogaudamas pajūry
je ir būdamas aistringas žuvauto- 
jas ir golfininkas, jis golfo svie
dinėlyje išgręžė skylutę ir ten 
pritvirtino 300 jardų žuvavimo va
lą ir prie jo prikabinėjo tam tik
rame atstume kabliukų. Tokį ka
muoliuką su žuvavimui paruoštais 
kabliukais jis su golfo lazda išmu
ša į jūrą, kas yra padaroma daug 
geriau ir toliau kaip su bent ko
kia meškere, ko pasėkoje ir žu
vų jis sugauna daug daugiau.

x x
Daug yra klausiama visose pa

saulio šalyse kur yra populiariau
sias futbolas (soccer). I tai gra
žiai atsakė Islandijos salos spau
da. čia gyvena 115.000 gyventojų, 
o svarbiausias futbolo rungtynes 
kiekvieną kartą stebi 14-18.000 
žiūrovų, kas sako, kad kiekvienas

ĮDOMŪS FAKTAI paruoiė Bill Wilson

Vienas iš didžiausių Japonijos 
eksporto produktų yra jų gamy
bos kultyvuoti perlai, šią pramo
nę išvystė japonai ir iki šiol ji 
tebėra vien jų rankose. Ši pramo
nė labai priklausoma nuo JAV 
ne vien dėl to, kad Amerika su
perka didesnę pusę japonų kulty- 
vuotų perlų, bet kad tik Ameri
koje gaunamas tinkamas perlui 
branduolys iš sraigės, užtinkamos 
Misisipės žemupy.

KOVO
GRAŽI PERGALĖ

Kovo vyrų I-ji komanda, nors, 
kaip 1969-jų metų II-sios divi
zijos I-sios vietos laimėtoja, ir 
turėjo teisę žaisti pačioje aukš
čiausioje N.S.W. I-je divizijoje, ta
čiau to, dėl keletos žaidėjų mokslo, 
atsisakė ir vėl žaidžia Il-je di
vizijoje. Jie žaidžia kiekvieno pir- 
mdienio vakarą. Savo paskuti
niame susitikime su Sydnėjaus 
Universitetu, koviečiai atsiekė 
gražią ir pelnytą pergalę 36:23 
(14:9) nors aukšti ūgiu studen
tai visas rungtynes žaidė su dide
le įtama ir parodė gana nema
žai gražių prasiveržimų, tik gai
la, jų metimai būdavo nesėkmin
gi-

Mūsų vyrai, po ilgesnių atosto
gų, dar nėra pilnai atsigavę ir 
ypatingai šlubuoja metimai, dau
giausiai baudos, šiose rungtynėse 
dėl išsuktos kojos, nežaidė D. At
kinson, tačiau jo geras vadovavi
mas iš salės, buvo stipriai jau
čiamas. Po ilgesnės pertraukos 
pasirodė Maščinskas, kuris su Mi
kalausku yra labai puikūs gynime, 
ypatingai sviedinių nuiminėjime. 
Taip pat pirmą kartą su vyrais 
pasirodė buvęs jaunis Genys, ku
ris gana gerai derinosi su visa 
komanda ir, truputį daugiau pa
dirbėjus, jis bus puikus žaidėjas. 
Gerieji komandos metikai Luko
ševičius ir Gustafson gražiais sa
vo praėjimais komandai pelnė 

R U POS
šeštas islandas domisi futbolu ir 
šioje šalyje futbolas turi būti pats 
populiariausias pasaulyje.

x x
Šiandien jau kone visos pasau

lio valstybės atžymėdamos dides
nes savo sportines šventes išlei
džia paskirus sporto ženklus (Ir 
Lietuvoje mes turėjome išleidę 
gražius sportinius ženklus, atžy
mint krepšinio ir kt. laimėjimus). 
Pirmasis iš viso sporto pašto 6en- 
klas buvo išleistas 1924 metais 
Urugvajuje ir jis buvo skirtas 
tuometinėms olimpinėms žaidy
nėms. Ženkle buvo pavaizduoti 
futbolininkai. Šis ženklas šiandien 
jau kainuoja apie 130 dolerių.

x x
Prancūzas J. Bernadett su kom- 

puterių pagalba pabandė žemės 
sportinius rekordus perkelti į mė
nulį ir gavosi. I aukštį rekordinin
kas V. Brumel čia iššokdamas 
2.28 m. mėnulyje iššoktų 7.68 m. 
R. Matison mėnulyje stumtų ru
tulį apie 127 m., kai pasaulio į 
tolį šokimo rekordininkas R. Bim- 
on vietoj 8.90 m. mėnulyje nušok
tų net 53 metrus.

L.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Japonai importuoja tų sraigių 
tūkstančiais tonų. Tai kietųjų 
sraigių rūšis, kurias sutraiškius į 
mažus kamuoliukus susidaro nori
mas branduolys, kuris erzindamas 
verčia austę auginti perlą. Toks 
kamuoliukas įstatomas į gyvą 
austrę ir aplink jį ima augti pats 
perlas.

Iš daugybės specialiai atrinktos 
austrės, sugautos Japonijos pie
tuose, laboratorijose atsargiai ati-

KLUBE
daugiausiai taškų.

Komandai po ilgesnių atostogų 
dar trūksta geresnio susižaidimo 
ir tikslesnių mėtymų, ką padarys 
po keletos treniruočių. Šiaip ko
manda yra labai stiprios sudė
ties. Taškai: Lukoševičius ir Gus
tafson po 10, Maščinskas 9, Mi
kalauskas 3, Liutikas ir Genys po 
2, Kraucevičius 0.

KOVIEČIAI ATSIPRAŠO
Koviečiai atsiprašo savo gerų 

prietelių Sydnėjaus skautų dėl įvy
kusio per Atvelykį dvigubo paruo
šimo, kada data buvo Margučių 
Ridenimas skautų žemėje. Kovie- 
čių rodytos spalvotos mokomosios 
filmos tebuvo galima iš švietimo 
Ministerijos gauti tik šiai datai, to 
dėl su apgailestavimu teko jas ro
dyti saviesiems krepšininkams, ku
rie skautams nepriklauso ir vis 
vien skautų parengime nebūtų da
lyvavę. Ateityje koviečiai stengsis 
išvengti panašių susikirtimų, ypa
tingai kai tas liečia jaunimo or
ganizacijas.

VARPO
SUSIRINKIMAS

Brangus Sportuojantis Jaunime 
ir Brangūs Tėveliai!

1970 m. balandžio mėn. 18 die
ną (šeštadienį) 3 vai. p.p. Lietu
vių Namuose įvyksta Melbourne 
L.S.K. “Varpo” metinis susirinki
mas, kuriame prašome jus visus 
būtinai dalyvauti.

“Kas rūpinasi savo vaikais, tas 
taip pat domisi organizacijomis bei 
jų veikla, kuriose jų vaikai pri
klauso.”
Po susirinkimo įvyks bendros vai
šės bei linksmoji dalis jaunimui. 
Tėvai prašomi atsinešti po lėkštę 
užkandžių.

šiais metais, sporto šventei į- 
vykstant Melbourne, yra daug vi
sokių reikalų surištų su ja ir vi
sų Melboumo lietuvių pagalba bus 
labai reikalinga, todėl dalyvavi
mas jūsų vaikų Sp. Klubo susi
rinkime yra privalomas.

Melboumo L.S.K. "Varpas”
Valdyba

Laikas
Paskutiniu metu lankydami įvai

riomis progomis Melbeurno Lietu
vių Namus, daugumas apžiūrėjo
me naujosios salės statybą ir jo
je vykdomus vidaus įrengimo dar
bus. Matėme, kad darbas vyksta 
ir greit turėtų būti baigtas. Lie
tuvių Namų pašventinimas ir sa
lės atidarymas čia pat — balan
džio 25 d..

Tačiau pasiteiravus pas Klubo 
iždininką p. B. Vingrį paaiškėjo, 
kad salės statybai išleista 15,000 
dolerių, kasa ištuštėjo ir jau trūks
ta lėšų būtiniausiems įrengimams 
atlikti. Todėl prašomi tautiečiai 
suprati šią rimtą padėtį ir skubiai 
ateiti pagalbon su savo parama.

daromos ir įstatomas minėtasis 
sraigės kamuoliukas. Taip operuo
tos austrės sudedamos į vielinius 
krepšius, kurie pririšami prie 
plausto ir nuleidžiami į jūros 
dugną visu pakraščius. Kol nau
jas perlas susidaro, užtrunka nuo 
trejų iki aštuonerių metų. Dvide
šimt procentų taip “paskiepytų” 
austrių perlų visai neprodukuoja, 
o iš likusių labai nedidelis nuo
šimtis pagamina švarų perlą.

Pasaulio

KREPŠINIS.

EUROPOS TAURĖS PIRME
NYBĖS. MASKVA. Buvę Europos 
čempijonai Maskvos Raudonosios 
Armijos rinktinė nugalėjo Prahos 
Slavia 113:75 ir tuo kvalifikavosi 
finalinėm rungtynėm, kurios įvyks 
Sarajevo mieste, Jugoslavijoj šį 
mėnesį ir jų priešininkai bus Ita
lijos čempijonai Ignis Varese.

Rusai Prahoje taip pat laimėjo 
prieš čekus Europos pirmenybių 
rungtynėse 107 39.

EUROPOS ČEMPOJONŲ TAU
RĖS PIRMENYBĖSE Italijos Ne
apolio komanda Fides Partenope 
nugalėjo Tiblisi Dynamo antrose 
rungtynėse 88:83 (pirmosios bai
gėsi taip pat italų naudai 86:69) 
ir tuo pateko į finalines rungtynes 
kurias žais prieš Prancūzijos Vi
chy šio mėn. 16 dieną (vieta dar 
nėra nustatyta).

PLAUKIMAS.
COUTRAI (Belgij). Jaunių iki 

17-kos metų tarptautiniam šešių 
valstybių susitikime pergalę iško
vojo Vokietija, laimėjusi 359.5 
taškus, antroje vietoje liko Italija 
su 308.5 tšk., trečią vietą laimėjo 
Švedija — 289.5 tšk., ketvirtą — 
Prancūzija — 246.5 tšk., penktą 
— Ispanija — 245.5 tšk. ir šeštą 
Belgija — 118.5 tšk.

VANDENSVYDIS
Dideliam visų nustebimui Ispa

nija su geru įvarčių šaudymu lai
mėjo prieš Olandiją Jugoslavijos 
mieste Belgrade įvykusiose Euro
pos jaunių vandesvydžio pirmeny
bėse, tuo laimėdami ir šias pirme
nybes. Jie taip pat lengvai nuga
lėjo Prancūziją 15:3 ir su Olan
dija surinkus lygiai taškų, jie ga
vo laimėjimą dėl didesnio savo į- 
varčių skaičiaus. Galutinės pasek
mės: 1. Ispanija — 8, 2vieta — 
Olandija — 8 tšk., 3-čia — V. 
Vokietija — 6 tšk. 4-ta — Ita
lija — 5 tšk., 5-ta — Jugosla
vija — 3 tšk., 6-ta — Prancūzi
ja — 0.

susiprasti
Ypač prašomi tie, kurie dar nėra 
prsidėję prie Lietuvių Namų savo 
įnašais. Reikia atsiminti, kad Lie
tuvių Namai — visų namai, taigi 
ir Jūsų. Todėl tautinė savigar
ba reikalauja nedelsiant jungtis 
prie visų bendro darbo.

Kitas įsidėmėtinas reikalas — 
klubo nariai prašomi sumokėti na
rio mokestį, o ypač tie nariai, ku
rių nario mokestis atsilikęs nesu
mokėtas už kelis metus. Sumokė
dami nario mokestį atgausite pil
nas nario teises, papildysite tuš
tėjančią kasą bei padėsite įvyk
dyti salės įrengimo darbus.

Labai svarbus reikalas — visi 
tautiečiai — senimas ir jaunimas, 
kurie dar nesate nariais, nedels
dami stokite į Klubo narių eiles, 
tuo būdu tapsite Lietuvių Namų 
bendrininkais, o ir prisidėsite prie 
vykdomų skubių įrengimo darbų. 
Be to įsidėmėtina, kad Klubui ga
vus licenziją naudoti gėrimus nau
jojoje salėje, pagal licenzijuotų 
klubų įstatymą, joje galės laisvai 
lankytis tik klubo nariai. Nesant 
klubo nariu, reikės prašyti kito 
tautiečio — klubo nario, kad jis 
įsivestų ir įregistruotų į specialią 
Klubo svečių knygą. Be to, gali 
būti nustatytas ir kartinis mokes
tis, kas Klubo statute numatyta.

Dažnai Lietuvių Namuose vyk
domuose įvairiuose parengimuose 
tenka matyti tautiečių, kurie visai 
nėra prisidėję prie jų įsigijimo 
ar juose vykdomų darbų parėmi
mo. čia tiems tautiečiams tenka 
priminti, jei naudojatės Lietuvių 
Namų teikiamais patarnavimais, 
privalote taip pat ir savo įnašais 
juos remti. Tai tautinės garbės bei 
Jūsų pareigos vykdymo reikalavi
mas, žinoma, jei dar save laiko
te LIETUVIAIS.

Laikas susiprasti!
IGA

A. Economidis

= arenoje
BOKSAS.

MELBOURNAS. Australijos 
vienintelis pasaulio plunksnos svo
rio čempijonas J. Famechon susi
tiks Johanesburg šio mėn. 11 die
ną P. Afrikos čempijoną Taylor 
10-ties roundų netitulinėje kovoje, 
kas yra čempijono pasiruošimas 
sekančiai kovai savo titulo apgy
nimui prieš V. Saldivar Romoje 
gegužės mėn.

SYDNĖJUS. Sekdamas savo 
brolio pėdomis, Lucky Gatteilari 
nugalėjo k.o. melbourniškį T. 
Lodge antrame rounde. Kai jis 
pasidarė profesionalas tai yra jo 
iš devynių susitikimų 9-tas laimė
jimas.

BANGKOK. Tailandietis B. 
Chartvanchai laimėjo musės svo
rio Pasaulio Bokso S-gos titulą, 
nugalėdamas buv. čempijoną fili
pinietį B. Villacampo.

FUTBOLAS.

ANGLIJA. 1970 metų Anglijos 
futbolo čempijonatą išsikovojo 
Everton, kai antroje vietoje liko 
Leeds United.

Anglijos Crystal Palace ir Sun
derland su Sheffield turi šią sa
vaitę savo lemiamas rungtynes dėl 
paskutinės I-je divizijoje vietos ir 
tuo pačiu perkėlimą į II-ją divizi
ją. Crystal turi 25 tšk., kai kitos 
dvi komandos turi 24 ir 24 taš
kus ir po vienas žaidimo rung
tynes.

Antrosios divizijos čempijonai 
Hundersfield Town buvo perkelti 
į I-ją diviziją. Taip pat daug ga
limybių turi Blackpool.

Trys buvę iškiliausios Anglijos 
komandos Charlton Atletic, Prest
on North End ir Aston Villa labai 
nusmuko ir yra II-sios divizijos 
lentelės gale.

Futbolo S-gos Taurės finalai 
bus žaidžiama Wembley Stadijone 
Londone šio mėn. 11 dieną ir te
levizijos filmą Australijoje bus 
rodoma jau pirmadienį balandžio 
13 dieną greičiausiai Sydnėjuje 
per 9-tą kanalą 9.30 vai. vak.

ITALIJA. Cagliari nugalėjo Pa
lermo 2:0 ir tuo turi 3-jų taškų 
pranašumą prieš luventus (37 
tšk.) Likus žaisti tik trims rung
tynėms atrodo, kad mažai žinoma 
ši komanda taps naujas Italijos 
1970 m. čempijonas.

MELBOURNAS. N. S. W. rink
tinė, kurioje žaidžia kone visa 
Australijos rinktinė dideliam visų 
nustebimui su Melbournu praėjusį 
šeštadienį sužaidė 2:2.

SYDNĖJUS. Pirmam rate tarp- 
valstinių AMPOL CUP pirmeny
bių susitikimą Apia nugalėjo Mel- 
bourno Heilas 33. Revanšinės 
rungtynės įvyks balandžio 29 d. 
Melbourne.

Auburn neįprastu rezultatu nu
galėjo Canterbury 6:5, kai dar dvi 
minutės prieš galą santykis buvo 
po penkis.

PERTH AS. Pradėjus V. Aust
ralijos 1970 metų varžybas Swan 
Valley pralaimėjo Cracovia 13, 
Tricolore nugalėjo Subiaco 3:1, 
Olimpic prieš Kiev 5:2, Perth Ci
ty prieš Windmills 3:1 ir Cottes- 
loe prieš Azzuri 0:2.

BRISBANE. Pirmajame rate 
Q-land futbolo pirmenybių buvo 
įmušta net 32 įvarčiai per 5-kias 
rungtynes. Polonia — Azzuri 2:1, 
Merton — St. Hellens 11:4, Coal
star — Grange Thistle 13, Hel
lenic — Oxley 4:1, Bardon — 
Hollandia 33.

ADELAIDE. Pietų Australijos 
futbolo pirmenybės prasidės šeš
tadienį balandžio 11 dieną.

STALO TENISAS

NAGOYA-JAPONWA. čia 
vykstančiose Azijos tautų stalo te
niso pirmenybėse moterys austra- 
lės nugalėjo Singapore 3:1, ir Ko
rėja nugalėjo australas 3:0.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

1970 metais balandžio 5 d. (per 
Atvelyki) Newcastle liet. apl. 
Valdyba surengė gegužinę. Nors 
būdamas ir nelabai maldingas, ale 
vis tiek prašiau Visagalio, kad 
lietus piltų, perkūnas trankytųsi 
ir nuplautų visas, šiandieninės 
Valdybos organizuojamas links
mybes. Sako, kad kerštuolio balsas 
dangaus nepasieks. Išsivėpusi sau
lutė šildė Blackall parko svečius, 
medžius, žolytę, o čia pat tyvuliuo
jąs didžiulis ežeras puošėsi gra
žiausiomis spalvomis. Niurnėda
mas panosėje visokius kerštus Val
džiai, nukulniavau j gegužinę ir 
aš. Tautiečiai, sugulę pievelėje, 
šinkuoja aluti karts nuo karto j- 
kąsdami j vištelės kulšį. Vaikai 
krykštauja sūpynėse. O p-kas p. 
S. Žukas rikiuoja margučius va- 
lykaičių varžybom. Jų daug ir la
bai gražių. Komisija: C. Šukienė 
ir dr. V. Doniela ilgai krapštė 
pakaušius, kol išrinko gražiausius 
iš gražiausių. Vaikų grupėje gra
žiausius margučius nudažė Zaka
re usk i ūkai: Janina, Adomas ir Va
lė. Suaugusiųjų grupėje gražiau
sius margučius pagamino: p. Be- 
nigna Zakarauskaitė, p. Kišonie- 
nė, p. Rasa Bajelytė.

Bėgimo varžybose vaikų grupė
je Zakarauskai vėl laimi: Adomas, 
Janina ir Valė.

13-18 metų grupėje pirmosios 
atbėgo: 1. p. Rasa Bajelytė, 2. 
Linda Thomson, 3. p. Vida Le
vickaitė.

KVIETIMAS

Melbourne, Lietuvių Namų naujosios Jubiliejinės Salės iškilmingo atidarymo

įvyks balandžio 25 d., 7.30 vai. vakare Lietuvių Namuose, 50 Errol St. N. Melbourne 
Kadangi vietų skaičius ribotas prašome bilietais apsirūpinti iš anksto pas p. Vingrį telf.

81 4737

Vakariniai rūbai. Vakarienę patieks Soc. Glob. Moterų D-ja.
Bilietų kaina 5 dol. asmeniui.

Lietuvių Namų Taryba.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Km-Jco

Anąsyk net suprakaitavęs mel- 
burnietis p. A. Mikaila krovė į dė
žes burokus, pamidorus ir dar ki
tokias daržo gėrybes į sandaras 
skrynias. Paklaustas, kam tie 
siuntiniai, atsakė — badaujančiam 
Sydnėjui!

Daugelis Sydnėjuje žino, kad pas 
p. P. Aleknų Sydnėjaus Liet. 
Klubo patalpose 39 Church St., 
Lidcombe galima gauti knygų, 
plokštelių ir kitokių gėrybių, bet, 
atrodo, nebuvo rašyta, kad jis taip 
pat priima ir prenumeratas už 
Mūsų Pastogę. Daugelis galėtų 
patogiai jo paslaugomis pasinau
doti.

Dar vis tebevyksta tautybių iš
dirbinių paroda Waltons Prekybos 
Namuose Sydnėjuje priešais Town 
Hall penktame aukšte, čia yra ir 
turtingas lietuvių skyrius, kuria
me ypač pabrėžtas gintaras pri
menant visiems lankytojams, kad 
Lietuva yra gintaro kraštas.

štai šių metų Vasario 16 proga 
Krašto Valdyba parėmė išvykas 
į šias vietoves: Melbourne vyrų 
oktetas, vadovaujamas p. Morkū
no, buvo nuvykęs j Hobartą Tas- 
manijoj, Adelaidės vyrų oktetas 
“Klajūnai” ir jų vadovė solistė 
p. G. Vasiliauskienė sykiu su pia
niste p-le N. Masiulyte buvo išvy
kę j Perthą (Vak. Australijoj), 
kur ne tik koncertavo, bet ir pa
statė operetę “Concilium Fakulta- 
tis”, pagaliau sydnejiškė visuo- 
menininkė ir pedagogė p. E. Jonai
tienė su paskaita dalyvavo Bris- 
banėje.

Iš minėtų vietovių gauti gra
žiausi atsiliepiipai ir gilios padė
kos, kad Krašto Valdyba neišlei
džia iš akių ir šių vietovių padė
dama surengti dideles iškilmes.

Gilaus liūdesio prislėgtus p.p. G. ir J. Vasiliauskus, 
brangiam tėveliui ir uošviui

PIJUI STANAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

L. B. Staiioniai

Moterų grupėje bėgimo varžy
bas laimėjo: 1. p. Butkienė, 2. 
p. Zina Zakarauskienė, 3. p. Ki- 
šonienė.

Vyrų grupėje greičiausi bėgi
kai pasirodė: p. Romas Vilkas, 2. 
p. Alfonsas šernas, 3. p. Juozas 
Levickas.

Po visokių bėgiojimų kiek atsi
pūtė gegužininkai pradėjo tampy
ti, niekam nieko blogo nepadariu
sių ir virvę, p. Butkienės vadovau
jamas stipruolių moterų būrys nu
sitempė priešininkes net prie eže
ro. Ilgai nelaukę vyrai, įtempė 
muskulus, griebė virvę ir pradėjo 
kojomis žemę arti. Kosto Jazbu
čio vadovaujamas ibūrys prieši
ninkus išvertė iš klumpių.

Pabėgioję, pasitampę niukaste- 
liečiai iki vėlyvos sutemos garsiai 
skelbė nurimusiam ežerui ir aukš
tiems medžiams apie linksma niu- 
kasteliečių gegužinę.

Šneku t

BRISBANE
LIETUVIS ASTRONOMAS
Keturiolika mylių nuo Brisba- 

nės miškingos Wacol apylinkės 
kirtimėlyje užtikau įsikūrusi vie
nišų tautieti Ignų Stranton, kuris 
kilęs iš Mažosios Lietuvos ir baf- 
gęs gimnazijų ir kuris dabar ver
čiasi staliaus amatu.

Susidomėjęs erdvėmis ir žvaigž
dynais dar pačioje jaunystėje Ig
nas jau nuo 1958-jų metų pašven
čia savo poilsio valandas, energi
jų ir santaupas stebėdamas

Pereitų savaitę dantų gydytoja 
p. G. Kazokienė ir p. A. Plūkas 
nupirko Sydnėjaus tautinių šokių 
grupei naują akordeoną, kurį gru
pei padovanojo Sydnėjaus Lietu
vių Gydytojų Draugija.

Įsivaizduokite kovo 18 d. mūsų 
garbingam laureatui rašytojui 
Pulgiui Andriuši u i suėjo 63 me
tai amžiaus. Sveikiname ir linki
me gražiausių ir kūrybingiausių 
metų!

JAU ATEINANTĮ ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 18 D.

CARITO BALIUS, 
kuris įvyks FATHER J. O'REILLY

AUDITORIUM — SALĖJE, AUBURN, 15 PARK RD.

Velykų pirmą dieną Sydnėjuje 
p.p. D. ir A. Burneikiai pakrikš
tijo savo pirmagimę dukrelę Onos- 
Vilijos vardu. Krikštynose dalyva
vo apie 50 artimųjų ir bičiulių, 
jų tarpe ir p. Šimanskienė, atvy
kusi iš JAV. Ponia D. Burneikie
nė yra ALB Krašto Valdybos na
rė jaunimo reikalams.

Sydney Savaitgalio mokykla 
balandžio 29 d., trečiadienį, numa
to savo išvyką — pikniką skautų 
žemėje Ingleburne.

•
Jungtinių Amerikos Valstybių 

Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimai įvyks gegužės 16-17 d.d. 

žvaigždes ir jų kelius.
Tylios gamtos prieglobstyje gre

ta gyvenamojo namelio jis įsi
rengęs observatorijų ir pasigami
nęs jau šeštųji, dabar pati didžiau
sią teleskopų Newton Reflector 28 
cm ir Schmidt kamerų keturių co
lių. Ignas su tais savo darbo įran
kiais prasiskverbia erdvių tolybėn 
iki penkiolikos milijonų šviesme- 
čių.

Ypač Ignas domisi kintamosio
mis žvaigždėmis (Variable Stars), 
kurias seka, fotografuoja ir savo 
atsiekimais dalinasi su Australi
jos, N. Zelandijos ir kitų užjū
rio kraštų astronomais mėgėjais.

šiuo metu Ignas Stranton pri
klauso Royal Astronomical Society 
of New Zealand, vadovauja Vari
able Stars Section Queensland© 
astronomų draugijoje ir yra narys 
Astronomers Association of 
Queensland. Linkime mūsų tautie
čiui geriausios sėkmės.

Corindas Povele

SYDNEY
JAUNIMAS 

LINKSMINASI!
Sydnėjaus Pabaltiečių Komiteto 

pradėtas rengti kasmetinis tauti
nių šokių festivalis jau virto tra
diciniu ir vis geresniu, bei sma
gesniu. Balandžio 4 dienų Latvių 
Namuose buvo surengtas šių metų 
Pabaltiečių Tautinių šokių pasi
rodymas. Jeigu dar pernai 
metais buvo galima salėje rasti 
tuščių stalų, tai jau paskutinysis

Gautomis žiniomis poetas Dr. 
Nenrikas Nagys, po Jono Kardelio 
mirties redagavęs Montrealy lei
džiama lietuvių savaitraštį “Ne
priklausomą Lietuvą” vasario vi
dury pasitraukė iš redaktoriaus 
pareigų, šio laikraščio vyr. redak
torium pakviestas iš Londono 
(Anglijos) R. E. Maziliauskas, 
savu laiku gyvenęs Australijoje 
(Adelaidėje).

*
Stalino duktė Svetlana, pagar

sėjusi kaip pabėgėlė iš Sovietų 
S-gos ir parašiusi dvi knygas sa
vo atsiminimų, pereitą savaitę iš
tekėjo už amerikiečio architekto 
W. Wesley Peters.

KLUMPAKOJO REIKALAIS
1970 m. kovo 22 d. įvykusiame 

tautinių šokių grupės “Klumpako- 
jo” posėdyje nutarta užregistruo
ti šią grupę kaipo atskirą lietu
vių jaunimo kultūrinį vienetų, vei
kiantį A.L.B-nės ribose ir pasireiš
kiantį per tautinius šokius lietu
viškoje veikloje.

Tautinių šokių grupės “Klum- 
pakojo” valdybų šiuo metu suda
ro:
Vyt. Špokevičius — pirmininkas, 
Rimantas Šarkis — sekretorius, 
Danutė Mašanauskaitė — iždin., 
Algis Šimkus — tautinių šokių 
vadovas.

Visais tautinių šokių grupę 
“Klumpakojį” liečiančiais reika
lais prašome kreiptis į šiuos val
dybos narius:

V. Špokevičius. 109 Watsonia 
Rd., Watsonia, Vic., 3087 (Te). 

870-5584);
R. Šarkis. 42 The Corso, Park- 

dale, Vic., 3194 (Tel. 90-5579).
•

Jau daug laiko praėjo, kai syd- 
nėįiškiai girdėjo Dainos chorų sce
noje. Balandžio 18 d. Auburne 
įvykstančiame Carito baliuje Dai
nos choras padainuos keletu dai
nų vadovaujant dirigentui p. Bro
niui Kiveriui. Naujas dirigentas, 
naujas repertuaras — kas gi ne
norėtų išgirsti! 

vakaras buvo jaunimu užpildęs di
džiulę latvių salę. Gražūs visų tri
jų tautybių kostiumai ir jaunat
viški šokėjų veidai suteikia pa
čiam festivaliui iškilmingų ir pa
kilių nuotaikų dar prieš progra
mos pradžią.

Šiais metais visas šis vakaras 
atsispindi daugiau ar mažiau lie
tuviškoje nuotaikoje, gal būt dėl 
to ir lietuvių vyresniųjų svečių, 
atėję pasigėrėti savaisiais šokė
jais buvo pilni keli didoki stalai 
prisėdę. Šventės oficialiąją dalį 
atidaro šių metų Pabaltiečių Ko
miteto pirmininkas inž. V. Buke- 
vičius, savo trumpu žodžiu pasvei
kinęs šokėjus ir visus svečius ir 
tuo pačiu pasigėrėdamas, kad syd- 
nėjiškių pabaltiečių jaunimas pra
deda įgauti tarpusavio stiprius ir 
draugiškus ryšius. Pasveikinęs jis 
visų vadovavimą perdavė links
mąja) ir visuomet besišypsančiai 
pranešėjai J. Bogušaitei, kuri sa
vo gražiu žodžiu supažindino sve
čius su visa programa. Prisimin
dama pereitų metų savo kolegą 
pranešėjų ir šokėjų, tragiškai žu
vusį mūsų studentų Laurinaitį, ji 
paprašė visus jį pagerbti minu
tės atsistojimu.

Kaip ir visų vakarų, taip ir 
programą, pradeda lietuviai. Nesi
gilindamas į paskirus tautybių šo
kius, aš noriu pabrėžti, kad visos 
trys tautybės tarp jau anksčiau 
matytų šokių parodė ir naujų, kas 
sukelią visuomet didelį pasigerėji
mą žiūrovų tarpe. Visos trys gru
pės pasirodė gana gausiai tiek ir 
šokių, tiek ir šokėjų skaičiumi, kas 
aiškiai įrodo, jog mūsų visų jau
nimas, jau čia užaugęs ir savo 
kraštų pažįstas tik iš tėvų, savait
galio mokyklų, jaunimo organiza
cijų ir spaudos, dar tvirtai laiko
si savo tėvų ir savo krašto tra
dicijų, dainų ir šokių.

Oficialiai daliai pasibaigus, pra
sidėjo linksmi šokiai prie jau šio- 
laikinės moderniosios muzikos, pa
įvairinant įvairiaspalvių šviesų 
prožektoriui, kas ypatingai atitin
ka šių laikų jaunimui ir duoda 
jiems tų, daugelio iš mūsų vyres
niųjų nesuprantamų, naujųjų, jau 
ne tautinių, šokių laisvumą ir jau
natviško ūpo pakilumą.

Pasilinksminimo viduryje buvo 
renkama Pabaltiečių šių metų gra 
žuolė, kuria ir vėl išrenkama lie
tuvaitė 
Tarpe mūsų pabaltiečių jaunimo 
matėsi ir nemaža dalis jaunųjų 
svečių iš kitų tautybių su kuriais 
teko daugiau ar mažiau pasikal
bėti. Ir štai ukrainietis studen
tas su karteliu gailisi, kad pas 
juos nieko panašaus nėra, kai aus
trale mergaitė su pasigerėjimu ir 
dideliu džiaugsmu tegalėjo ištar
ti “Nepaparastai puiku, kada ir 
vėl bus kas nors panašaus”?

Puikią vakaro nuotaikų sukėlė 
ir gana pigus valgių ir vaisvande
nių geras bufetas, kurio vyriau-

;: BALANDŽIO 25 D., ŠEŠTADIENĮ, 2 VAL. P.P. |
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PADĖKOS

PADĖKA
Bankstowno Lietuvių Sporto 

Klubas Neris nuoširdžiai dėkoja p. 
P.P. Balkui, paaukojusiam dešimt 
dolerių mūsų sportininkų reika
lams.

širdingas ačiū.
B.L.S.K. Neris

PADĖKA
Velykų pirmą dieną Melbourne 

prieš prasidedant Adelaidės teat
ro vaidinimui Geelongo apyl. Val
dyba leido loterijon kosmetikos 
komplektą, kurį padovanojo p. E. 
Jomantienė (senj.) lietuviškam ra
dijo pusvalandžiui paremti. Lai
mingą bilietą traukti buvo pa
kviesta ALB Krašto Kultūros Ta
rybos pirmininko žmona p. O. 
Maksvytienė iš Sydney. Laimikis 
atiteko p. C. Vaičekauskienei iš 
Geelongo.

Geelongo apyl. Valdyba nuošir
džiai dėkoja p. E. Jomantienei 
(senj.) ir visiems tautiečiams už 
paramą lietuviško radijo pusva
landžio išlaikymui.

Geelongo Apyl. Valdyba

PADĖKA
Giliai dėkojame visiems mūsų pažįstamiems už pa

rodytą nuoširdumą laidojant velionį JONĄ VANAGĄ
Su gilia pagarba dėkojame kun. P. Butkui už laido

tuvių apeigas; ačiū mūsų geradariams už gėles ir pareikš
tas užuojautas, o taip pat visiems laidotuvių dalyviams, 
palydėjusiems velionį Joną paskutinėje šios žemės kelio
nėje.

Teatlygina Aukščiausias jums visiems už jūsų kilnią 
širdį.

Lamanauskienė ir Sūnūs

Pranešimai
PRANEŠIMAS 

SYDNEY LIETUVIAMS
Pranešame, kad ALB Sydnėjaus 

apylinkės narių metinis visuotinis 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
17 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. Dai
navos salėje Bankstowne (East 
Terrace). Detalizuota susirinkimo 
darbotvarkė bus paskelbta vėliau.

Sydney Apylinkės Valdyba

ATSIŠAUKIMAS
Sydnėjaus lietuvių tautinių šo

kių grupė labiausiai trūksta vy
riškų tautinių drabužių. Per ei
lę metų šokėjai grupėje keitėsi ir 
galbūt išėjusieji kur nors tebetu
ri anksčiau dėvėtus tautinius dra
bužius, kurie šiandie jiems nerei
kalingi. čia galėtų daug padėti 
buvusių šokėjų motinos, kurios ga
lėtų peržiūrėti spintas ir atradu- 
sios vyriškų tautinių drabužių ar 
bent jų dalių juos perduoti da
bartinei tautinių šokių grupės va
dovei p. M. Osinaitei — Cox. 
Skambinti telefonu Nr. 631 3688 
arba geriausiai sekmadieniais prie 
bažnyčios įteikti vadovei asmeniš
kai.

PRANEŠIMAS
Melbourno Lietuvių Namų nau

josios Jubiliejinės salės iškilmin- 

sia galva buvo jau eilę metų esan
tis šio komiteto iždininkas V. Nar
butas.

Kartu su jaunimu ir svečiais 
tenka tik džiaugtis, jog mūsų Pa
baltiečių Komitetas pralaužė pir
muosius ledus ir kartu su Tauti
nių Šokių grupėmis apjungė di
delę dali mūsų visų trijų tauty
bių jaunimo, duodamas jiems pro
gą arčiau susipažinti, susidrau
gauti ir kartu pasilinksminti. Ačiū 
visoms trims šokėjų grupėms su 
jų vadovais ir iki pasimatymo ki
tais metais Pabaltiečių Jaunimo 
Festivalyje.

A. L-tis 
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gas atidarymas bus balandžio 25 
d. 7 vai. 30 min. vakare. Pradžio
je iškilmingas salės pašventinimo 
aktas ir oficialioji dalis. Po akto 
šaunus salės atidarymo balius ir 
šokiai. Kadangi vietų skaičius ri
botas, todėl bilietai prie įėjimo ne
bus pardavinėjami, ir norintieji 
dalyvauti turėtų iš anksto užsisa
kyti pagal skelbime norodytą ad
resą.

Tai bus Melbourno lietuvių ben
dro darbo ir aukų realizavimo 
šventė. Tai didžio užsimojimo už- 
baigtuvių vaišės.

PRANEŠIMAS
Visi tėvai, turį priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, ir norį juos leisti 
į steigiamą vaikų darželį, kviečia
mi susirinkti i Lietuvių Namų mo
terų seklyčią balandžio 26 d. sek
madienį, 5 vai. trumpam pasita
rimui.

ALB Melbourno Apyl. V-ba 
ir Kat. Mot D-jos V-ba.

PRANEŠIMAS
Sydnėjuje organizuojama jau

nųjų taut, šokėjų grupė, kuriai 
vadovaus p. M. Osinaitė>-Cox.
Pirmoji repeticija numatoma ba

landžio 19 d. 9.30 vai. ryto Lid
combe Liet Namuose. Tėvai pra
šomi savo jaunimą tarp 13-17 me
tų nurodytu laiku atvežti.

Organizatoriai

LATROBE VALLEY

PRANEŠIMAS
Balandžio 26 d., 18 vai. J. Lek- 

niaus namuose, 104 Commercial 
Rd., Morwell, šaukiamas visuoti
nis Latrobe Valley Seniūnijos su
sirinkimas. Visi seniūnijos tautie
čiai prašomi skaitlingai dalyvau
ti.

Seniūnas

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
SYDNĖJUJE

Sekmadienį, balandžio 26 d., 
12,30 vai. Sydnėjaus apylinkėje 
gyvenantiems lietuviams evange
likams bus pamaldos nuolatinėje 
vietoje — vokiečių evangelikų liu
teronų bažnyčioje, Goulburn St, 
City. Po pamaldų įvyks tradicinė 
arbatėlė.

Aną vakarą kun. V. Kosticenas 
telefonu pranešdamas vienam ta
rybos nariui apie šias pamaldas 
išsitarė, kad dar kelis sykius, kol 
dar čia bus, numatąs pamaldas 
ir lietuviams evangelikams.

Kad kun. V. Kosticenas turės 
apleisti Australiją buvo jau žino
ma, bet vis tikėtasi, kad gal dar 
bus prailgintas jo buvimo laikas. 
Dabar jau yra aišku, kad jo tar
nyba čia baigiasi su Šiais metais 
ir, kd kitų metų sausio 3 d. jis 
laivu apleidžia Australiją — grįž
ta j Vokietiją.

Tad šios pamaldos jau yra vie
nos iš paskutiniųjų. Visi evange
likai kviečiami dalyvauti.

Parapijos Taryba
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