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SAVI PAS SAVUOSIUS NETIKĖTA MIRTIS
Savųjų pas savuosius paska

tinamąjį šūkį, kaip prisimename, 
vartojome ir nepriklausomoje Lie
tuvoje. Nors ir per labai trumpą 
nepriklausomybės laikotarpį', buvo 
spėta paruošti įvairioms darbo 
sritims bei profjesiojoms savų tau
tiečių, tačiau lietuvis nuo seno 
buvo įpratęs noriau- naudotis sve
timųjų paslauga, tad toks tautinio 
sąmoningumo žadinimas tebebuvo^ 
reikalingas. Atsidūrus išeivijoje 
„savųjų pas savuosius “ minties 
skatinimas turėtų būti dar la
biau aktualesnis; priešingai, mes 
čia pranyksime kaip lašas sveti
moje jūroje. Ši mintis mūsuose te- 
skatinima tik tautiniai bendruome
nine prasme, raginant ugdyti sa
vas tautiniai kultūrines vertybes, 
paliekant visai nuošaliai, tarsi 
bereikšmius, sociologinius ir so
cial - ekonominius klausimus., 0 
kaip matome, šimtmečius išeivio 
sąlygose išgyvenusioms tautoms 
šie paskutinieji faktoriai vaidino 
ir tebevaidina svarbiausią vaidme
nį , sustiprindami jų įtaką net pa
saulio politikos sprendimuose.

Toliau neryškinant šios gana 
plačios analizės reikalausiančios 
minties, sustotina prie siauresnės 
savųjų pas savuosius są vokos.Per 
eilę metų būdami išeivijoje, savo 
darbštumu, pasiryžymu, sumanumu 
prasiveržėmc į bendrąją vietos gy
venimo srovę. Turime nemaža savo 
tautiečių besiverčiančių prekyba, 
amatais, statyba, medicinos, archi
tektūros ir daugeliu kitų! profesi
nių patarnavimų. Tačiau ar mes 
žinome kur juos surasti, norint sa
vojo savąjam paslauga pasinaudo
ti. o drauge su ta paslauga palai
kyti ir tautiniai socialinį ryšį. 
Nežinomel 0 jei ir žinome, tai vos 
lik. kaip sakoma, vienas nuo kito. 
Tuo tarpu šioms žinioms paskleis
ti turime savąją spaudą. Maža ir 

Žiauriai mirčiai netikėtai iš mūsų tarpo išplėšus 
mūsų tuntininka, a.a. broli

s.v.v.sl. STASĮ SANKAUSKĄ, 
jo žmonai, dukroms ir sūnui, skautišką 
užuojautą reiškia ir drauge liūdi

L.S.S. Australijos Rajono Vadijos nariui “Aušros” tunto 
tuntininkui

s.v.v.skl.STASIUI SANKAUSKUI
staiga mirus, giliame skausme likusią žmoną Anną, sūnų 
Algirdą ir dukteris Aldoną ir Danutę nuoširdžiai užjaučiame 
ir kaatu liūdime.

Mirus
A.A. STASIUI SANKAUSKUI

Musų mielą narį .ALGIRDĄ SANKAUSKA.jo mamytę ir sesutes 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sporto Klubas Neris.

siauros paskirties radio pusvalandį 
Tačiau šiomis turimomis priemo
nėmis nesinaudojame.

Kitos tokios pat išeivių tauty
bės šiame reikale paslaugesnės, 
pasižiūrėkime lenkų, ukrainiečių, 
graikų, nekalbant jau apie žydų, 
laikraščius;juose gausu prekybinės, 
amatų ir kitų patarnavimų pasiūlos 
skelbimų. 0 ką gi randame lietu
vių spaudoje? Pagal mūsų spau
dos skelbimus atrodo, kad mes tik 
šokame, retkarčiais padainuojame, 
o daugiausia mirštame. 0 jei kar
tais minint savų firmų jubiliejus 
pasirodo korespondento parašyta 
žinutė, tai tų firmų metinės paran- 
gos būtinai nemažesnės pusės mili
jono dolerių. Apie vieną Austra
lijos lietuvių firmą teko sužinoti 
ne vietos lietuvių spaudoje, bet 
net peramerikinę lietuvių spaudą.

Kodėl mes nesiskelbiame sa
voje spaudoje? Ar nenorime savų
jų klijentų, ar esame svetimaisiais 
taip pertekę., kad numatome ne
spėsiu saviems tautiečiams patar
nauti. Bet dažnai nugirstama skun- 
džiantys kad privačiame biznyje 
ar amatuos*, nelabai sekasi, o žiū
rėk, už poros skersgatvių lietuvis 
tokį biznelj beturįs, kurio patar
navimais kiti gyveną tautiečiai ga
lėjo pasinaudoti, bet to nežinojo.

Tokius reiškinius galima pa
teisinti įgimtu lietuvių nerangumu; 
o dažni-ausiai šikštumu. Per metus 
reklaminiam skelbimui skirti kelis 
dolerius ir mažas biznierėlis tikrai 
gali ir jam tos išlaidos tikriausiai 
apsimokėtų. Reikalingi patarnavi
mų lietuviai žinotų kur jie gali 
kreiptis. Tuo užsimegstų tarpusa
vis socialiniai ekonominis ryšis; 
savoji spauda, taip pat, būtų tuo 
paremiama.

Viržis.

“Aušros” Tunto Vadija 
Skautai ir skautes.

L.S.S. Australijos Rajono Vadija.

MIRĖ "AUSROS” TUNTO TUNTININKAS STASYS SANKAUSKAS.

Balandžio 10 d., bevizituojant 
sk. vyčių - vyr. skaučių sąskrydžio 
dalyvius ‘’Aušros” stovyklavietėje 
Ingleburn’e, N.S.W. staiga susirgo 
ir bevežant į Liverpool’o ligoninę 
mirė “Aušros” tunto tuntininkas, 
s.v.v.sl. Stasys Sankauskas, palik
damas žmoną Anną, dukras - ketu
riolikmetę Aldoną ir aštuonmetę Da
nutę ir sūnų - antro kurso humanita
rinių mokslų studentą - Algi.

AA. brolis Stasys Sankauskas 
gimęs 8.9.1921 m., skautauti pra
dėjo dar Kaune. Užėjusi raudonoji 
okupacija ji rado jau sk. vyčių kan
didatu. Kaune baigė ir amatų mokyklą

Sydnėjuje a.a. brolis Stasys bu
vo nuolatinis organizuoto lietuviško 
gyvenimo rėmėjas ir talkininkas. Be 
jo retai kada teapsiejo bet koks pa
rengimas - tai apšvietimą sutvarky
ti, tai prie bilietų ar bufete padėti 
...Niekam neatsisakė, nesvarbu kas 
kvietė: A.L.B. apylinkė, savaitga
lio mokykla, vaidintojų grupe, spor
tininkai ar k t .

Paaugus gražiam šeimos būre
liui ir vienam po kito atėjus i “Auš
ros” tunto eiles, į skautų tėvų 
rėmėjų būrelį atėjo ir Stasys, pa
lengva ir pats Įsitraukdamas į visa
pusišką “Ausros” tunto veiklą. UŽ 
nuolatinę “Aušros” tunto paramą 
dar 1967 m. LSS aukštųjų organų ap
dovanojamas Uz Nuopelnus ordinu 
su rėmėjo kaspinu. 1968 m. jis įs
toja i Sk. Vyčių Geležinio Vilko 
būreli kandidatu, 1969 m. pakelia
mas i vyr. skiltininko laipsnį, tų pat 
metų gruodžio 6 d., Ingleburn’e, duo
da sk. vyčio įžodi. 1969 m. rug- 
piūcio 24 d. paskiriamas “Ausros” 
tunto tuntininko pavaduotoju, o nuo 
1970 m. pradžios - tuntininku.

Tuntininko pareigomis jo dar
bas neužsibaigė - jis ir stovyklos 
vadovas, atstovas prie egzilųskautų, 
“Pėdsekio” administratorius (1965- 

70), ūkvedys, iždininkas, rajono va
dijos raštų ir vienetų laikraštėlių 
spausdintojas ir dar visa gausybė 
kitų darbų ir pareigų. Jis tylus ir

Sydnejaus skautų vyčių būrelis, penktas iš eiles stovi 
s.v.v.sl. Stasys Sankauskas, “Aušros’ tunto tuntininkas.

Stasys Sankauskas.
apie jo darbą tunte ir bendruomene- 
je nedaug kas viską žinojo.

Su brolio a.a. Stasio mirtimi 
šeima neteko pasišventusio, mylin
čio tėvo, skautai - tuntininko, o 
bendruomene - vieno savo veikliau
sių narių.

Ilsėkis ramybėje, broli Stasy, 
mes tave ilgai, ilgai prisiminsime!

v.s. B. Žalys.

PAREMKIME A.A. ST. SANKAUSKO 
ŠEIMA, 

c

A.A. s.v.v.sl. Stasio Sankausko 
laidotuvių išlaidu padengimui ir šei

mos parėmimui “Aušros” tuntas 
organizuoja lėšų telkimą.

- Bukite, malonus, pas Jus 
atsilankius auku rinkėjui jam įteik
ti savo auką. Pas ką aukų rinkėjas 
neturės galimybių užsukti, aukas 
gali siųsti pas* p. B. Barkaus adre
su' 80 Links Ave, CONCORD, N.S.W. 
-2137. Pinigus siųsti Money Oder- 
’iais, Postai Note’mis arba čekiais, 
pažymint ant jų “Sydney Lithua
nian Scouts - Sankauskas Fund”.

iš anksto dėkojame!
“Aušros” Tunto Vadija.
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Redakto
riaus žodis

Bendruomenes Namai ir Kas Toliau?

Šiandien iš naujo iškyla ben - 
d r uomen inių namų r ūpesči ai. Dži u- 
gu yra girdėti, kad Adelaidės lie
tuviai svarsto savo namu praplė
timo reikalą, telkia lėšas nau
jai statybai, planuoja apie tiks
lingesnius abiej ų namų išnaudojimą. 
Tito pačiu keliu eina ir Geelongo 
1 iet uv iai i r jiems r upi sav i namai 
plėsti ir didinti.

Melbourne lietuviai turi ki
tus rūpesčius. Jie turi daug vie
tos savo namuose, jie daug dar
bo ir pinigo įdėjo juos begražin- 
dami, betvarkydami. Lietuvių Die- 
n u met ų t ur ej ome pr ogos j ai s pa
st džiaugti ir pasididžiuoti. Ih- 
ciau šiuo metu atrodo iškyla 
nauji rūpesčiai kaip juos kšlai- 
kyti, kad jie duotu pelno ir patei
sintų įdėtas viltis. įtari nt to
kius namus reikia, kad jie būtų 
ir pi 1 ni žmonių, r ei kia gyv o j u- 
draus gyvenimo. O tam reikia dar
naus sugyvenimo, kad visiems bū
tų malonu susitikti ir malonu pa- 
bend r aut i. Rei kai as yr a ben d r as ir 
visi turėtų prisidėti prie tų prob
lemų išsprendimo. Tikėkime , kad 
taip ir bus.

Kitaip reikalai stoviSydne- 
juje, čia niekados nėra buvę, kad 
namų r ei kai ai būt ų buv ę pi r moję 
vietoje. Sydnėjus būdamas ilga 
1 ai ka 1 iet uv ių sost inė, buv o ūži ra
tas kitais reikalais, visas savo 
jėgas skyr e bend r uomen ės ogani- 
zavimui ir "M.P.” išlaikymui. b&- 
mai atsidūrė tarp dviejų klubų, 
ar d v iej ų or gan izaci j ų, kur ios t u- 
rėjo skirtingus tikslus ir skirtin
gas pažiūras, todėl ilga laika 
negalėjo susitarti ir prieiti prie 
vienų namų statybos. Dabar reika
las yra gerokai pavėluotas, ta
čiau nebeviltiškas ir mums Syd- 
niejiškiams teks gerokai pasi
spausti, kad tokį licenzuotą klu
bą įsigyti. Reikėtų tikėti, kad 
dabar, kai Krašto Valdyba per kel- 
ta į Ad ei aid ę ,pat s laikas atsi
dėti namų r ei kai ams.

Fhraleliai su lietuviškų namų 
reikalais iškyla ir lietuviškos 
vasarvietes klausimas. Kaip būtų 
malonu turėti savo sodybą, į ku
rią lietuviai is visos Australijos 
galėtų atvažiuoti paatostogauti. 
Tbn pat turėtų būti ir stovykla
viete jaunimui. Ibkių idealiu vie
tų Australijoje yra beabejo daug, 
tik r ei ketu kad kas imtųsi inicia
tyvos pradėtų šią minti kelti mu
sų visuomenėje ir ją organizuoti. 
Butu idealu, jei tokio darbo imtų
si jaunesioji karta, kuri čia iš
augusi ir kuri geriau pažįsta gam
tos ir socialines sąlygas Aust r a-- 
lijoje. Daug turime jau gerokai 
prasimušusi o jaunimo, kuris kaip 
i r nėr and a d ar bo mūsų bend r uome- 
neje, ar tokios stovyklavietes - 
vasarivietes įsigijimas nebūtu 
mielas ir parankus jiems darbas, 
angažuotis naujai konkrečiai lie
tuviškai veiklai?

Tbs man o sugest ijos t egul bus 
priimtos kaip diskusinės ir as 
lauksiu pasisakymų iš jaunesniosios 
kartos. Laiškai ir straipsniai ga
li būti ir anglų kalba parašyti.

sų ir mes negalime juos taip palikti žie
mos lietui ir vėjui naikinti.

5KWTYTPJHI
RRSO

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSŲ GARBĖS REIKALAS.

Pone Redaktoriau,

Įdomu kas su mūsų numylėta Gabija 
atsitiko, kad taip sumenkėjo? Spėlioju, 
- ar tik ne moterys kokių nors sunkumų 
turi, o gal jos pasipiktinusios, kad nie
kas nepaminėjo “Gabijos” dviejų metų 
jubiliejaus proga, išėjo į streiką? Aš ti
kėjaus ir laukiaui padidintos kovo men. 
“Gabijos”, bet labai nusivyliau, kai pa
mačiau, kad išėjo vos vieno puslapio.

Vietinis “Gabijos” skaitytoju rate- 
i V .

lis norėtų šia proga palinkėti “Gabijai ’ 
ir jos redaktoriai gražaus klestėjimo ir 
daug džiaugmingų jubiliejų.

Reiškiu pagarba,
A. Smitaitė.

Gerb. Redaktoriau,

Agne Lukšyte (M.P.Nr. 9) ne
visai tiksliai suprato kitų pasisaky
mus apibudindama kaip puolimus 
poeto Jūragio. Niekas p. Jūragio ne
puola, bet tik aptariama toji citua- 
cija, kuri išėjo iš jo paties apmąs
tyto žygio, kaip pati Agnė išitarė.

Agnė Lukšytė praeitais metais 
nusiskundė , kad Kazokas atmete 
rašytojų kūryba ir neprileido jų prie 
spaudos. Dabar kada spauda visiems 
laisva, tų idealistų kūrėjų nei straip
snių, nei kūrybos nematyti spaudoje. 
Kodėl jie dabar nesinaudoja spauda?
Ar jiems ir dabar dar yra kokių kliū
čių? Jei nėra, tai gal ir tada jų mū
zos buvo nebylės ir rašytojas V. Ka- 
ž’okas buvo puolamas be reikalo. 
Man taip rodos, kad tie idealistai 
rašytojai be reikalo puolė p. V. Ka
zoką ir jam padarė didelės morali
nės žalos. Ar ne laikas būtų tuos 
puolimus atšaukti?

V. Milinkevičius, 
Hobart, Tas.

DAR APIE MELBOURNO 
LIETUVIU. NAMUS.

✓ '
Netenka čia įrodinėti bendruome

ninių namų reikšme, jie yra mūsų veik
loje butenybė, kaip valstybei terito
rija. Čia vyksta visi kultūriniai ir tau
tiniai pasireiškimai, tik čia mes jau
čiamės kaip savo namuose. Jauskime 
ne tik pareigą tiems namams padėti, 
juos išlaikyti, bet taip pat malonumą 
ir džiaugsmą, kad esame visi kartu sa
vo namuose. Namai mus jungia, kaip 
kokia didele seimą, i viena bendruo
menę. Jei jie yra patogus, gražūs, jie 
kelia mums pasidižiavima, mes mie
liau lankysim ir didesnį malonumą jau
sime. Bet jei jie skurdus, apleisti ta
da tokiuose namuose liūdna ir niekas 
nenorės i juos užeiti.

Daug darbo į savo namus įdėjome ir 
jie mums yra jau gražus ir mieli, gal to
dėl kad savi, kad savo prakaitu esame 
juos palaistę. Deja ne viskas, stogas 
senas ir jis reikalingas remonto. Tą dar
bą turime alikti talkos būdu, nes darbi
ninkas yra brangus. Irz mieli tautiečiai, 
tą galime lengvai padaryti, ti-k pasiryž- 
kime, tik norėkime. Namai yra musų vi-

Dokumentų šviesoje.
Praėjus nustatytam laiko tarpui 

įvairiuose kraštuose pradėta viešai 
skelbti visą eilę dokumentų, kurie 
nušviečia II -jo pasaulinio karo kai 
kuriuos įdomius momentus. Pav., iš 
paskelbtų dokumentų aiškėja, kad 
gen .Eisenhower, vyr. sąjungininku ar
mijų vadas, Įtikinęs Amerikos gene
ralini staba, kad subombarduotas Ber- 
lynas praradęs savo reikšmę ir never
ta jo užimti. Savo ruožtu gen.štabas 
įtikinęs prez.Trumaną, kuris ir da
vęs įsakymą sustoti prie Elbės. Tuo 
būdu Berlynas ir didele Vokietijos 
dalis atitek o rusams.

Tų pačių dokumentų šviesoje, 
iškyla gen.G .S. Patton asmuo. Gen. 
Patton pasižymėjo S.Afrikoje, Itali
joj, Prancūzijoj ir buvo beužimąs Če
koslovakija. Iš Čekoslovakijos bet
gi turėjo pasitraukti, nes pagal Jal
tos susitarimą pastaroji buvo palik
ta užimti rusams, nors jų daliniai Če
koslovakiją pasiekė savaite vėliau. 
Gen.Patton su 3-čia armija skubiai 
žygiavo Berlyno kryptimi ir sieke jį 
užimti, bet buvo sutrukdytas ir paže
mintas laipsnyje.

Kai kurių karo ekspertų nuomo
ne gen.Patton buvo geriausias karo
vadas moderniame kare. Jis žuvo eismo 
nelaimėj 1945 m. gruodžio 21 d. Dau
gelyje Europos kraštų jam yra pasta
tytų pamink lų jo vardu pavadintų gat
vių, aikščių. Tik Amerikoje jo var
das iki šiol veik nieku neatzymetas.

Mieli Skaitytojai, ’

M.P. Redakcija atsiprašo del šio nu
merio techniškosios pusės. Švenčių me
tu nebuvo galima prisišaukti mechaniko. 
Nenorint pertraukti laikraščio pasirodymo, 
teko spausdinti su šlubuojančia mašina.

Red.

ZURNALAS''AIDAI” APIE MUS.

Mėnesinis kultūros žurnalas 
“Aidai” (Leidžia Tėvai Pranciško
nai, redaktorius Dr. Juozas Girnius) 
beveik kiekviename numeryje talpina 
apžvalgas apie Australijos lietuvių 
kultūrinį bei visuomeninį gyvenimą. 
Paskutiniu metu daugiasia medžia
gos apie Australijos lietuvius “Ai
dams” da vei p. Albertas Zubras. 
Pav. praėjusių metų “Aidų” Nr. 5 
tilpo p. Zubro išsamus straipsnis apie 
Melbourne vykusias Studijų Dienas. 
Beje, šio žurnalo Nr 10 (gruodžiomen.) 
randame adelaidiškio Dr. A.V. Ste- 
pano rasinį tema “Lietuvio ateitis 
Australijoje”. Šia tema Dr. Stepanas 
skaitė referatą, minėtose studijų die
nose.

S.m. “Aidų” Nr. 2 vėl skaitome 
p. Zubro Lietuvių Meno Dienų apra
šymą. Patiekęs kondensuotą kultūri
nių parengimų apžvalgą, straipsnio 
autorius kiek ilgiau sustoja prie A. L.B. 
Krašto Tarybos- suvažiavimo. P. Zu
bras taikliai perduoda bendruomenej 
susidariusias nuotaikas prieš suva
žiavimą, atpasakoja suvažiavimo eiga 
bei padarytus nutarimus ir prideda pa
sisakymus eilės suvažiavimo daly
vių.

Dvi nuotraukos - jungtinio cho
ro ir tautinių šokių grupės užima visą 
žuranlo puslapį.

Teko patirti, kad jau atspausdin
tas ir kovo mėn. “Aidų“ numeris. 
Siame numeryje p. Zubras rašo apie 
nesenai mirusį rašytoją - laureatac 
Pulgį Andriusi. ,p

Cferb. Redaktoriau,
Gažu ir prasminga pagerbti 

didvyrius, prisiminti mirusiuo
sius, bet labai žema ir nekultū- 
r in ga beat od ai r os n ei kint i gy v uo
si us. Tbkį įspūdį gavau perskai
tęs p. A. Račiaus aprašymą va
sario 16 - sios minėjimo ’’Rminklas 
Melbourne’’ (M.E*r. 10) Menus jis 
ten giria super lai t yv ai s išpuošta 
gražbilybe, o kitus niekina, smer
kia. Jam nepatiko stud. V. Juskos 
žodis, kuris nieko nesiskyre savo 
esme nuo tos dienos paskaitininko 
stud. R Šarkio dėstomų minčių. 
Abu jaunuos!os kartos kalbėtojai 
sutarė, galima sakyt i ben d rad ar - 
biavo išriskindami savo pažiūras.

Is p. A. Riciaus aprašymo iš
ryškėjo, kad buvo tikėtasi iš jau
nuolio (Juškos) priešaikos T&utai ir 
buvo nepatenkinti, kai jos nesu
laukė. Be abejo, idealų reikia siek
ti ir už juos kovoti, bet žadėti ir 
prisiekti tokiose aplinkybėse, tai 
būt u t ušci ažod ži av imas. Kiek musų 
žmones prisaikinėjo: kaip kariai, 
kaip patriotai, kaip valdininkai, 
o kas tas priesaikas iš mūsų čia 
pat esan či ų išt esėj o? Thd kur iems 
galams užsiėminėte priesaikomis ir 
pažadais, jei jie nevykdani ar 
neįvykdomi?

Be t o t en ka kat egor iškai pa- 
reikšti, kad jaunuolio auklėjimas 
bei paruosimas gyvenimui yra šei
mos reikalas. Misų jaunimas bus 
toks, kokioje dvasioje mes jį 
išugdysime. Ibo tarpu organiza
cijos su savo tariama atsakomybe, 
privalėtu per daug n esi r eklamuo- 
ti, o tik derintis prie šeimos - 
tėvų autoriteto.

Su pagarba,
J. Juška

Mel bour ne.

TALKA IR BIZNIO SĄVOKĄ.

Balandžio 4 d. įvykusiame Mel
bourne Lietuviu Klubo narių specia
liame susirinkime, klubo pirmininkas 
p. A. Bladzevičius išvardino visas 
vietos lietuvių organizacijas parėmu
sias pinigais Lietuvių Namų įsigiji
mą. Tame skaičiuje buvo paminėta ir 
Liet. Ko-op. Kredito D-ja Talka šiam 
reikalui paaukavusi $800.00. Talkos 
pirmininkui p. Pov. Baltučiui patiks
linus, kad Talka LietuviųNamams da
vusi per $1000.00; be to,’ esanti vie
nintelė iš visų lietuvių organizacijų, 
kuri mokanti Klubo Tarybai nuomą už 
naudojimąsi Lietuviu Namuose kukliu 
kambarėliu.

I toką patikslinimą klubo pirmi
ninkas trumpai atsakė: “Talka yra 
biznio organizacija”.

Toks atsakymas rodo, kad net musu 
organizacijoms vadovaujantieji asmenys 
neskiria biznio nuo bendruomeniniai eko
nominės organizacijos. Tokios sampratos 
išdavoje, mūsuose vertinama tik tokių 
organizacijų veikla ir parama, kurios su
renka aukas iš lietuviųir jas Įteikia Klu
bo Tarybai, Lietuvių Namų reikalams. O 
tokia organizacija, kaip Talka, iš nieko 
aukų neprašo ir jų nerenka, bet sugeba 
Lietuvių Namams ir kitoms lietuvių organi

zacijoms skirtilėšų iš tarpusavio kooperati 
niai ekonominių patarnavimų gaunamo 
pelno, kuris, jei Talkos neturetumem, pa
tektų auto mašinų bei kitiems (Hire pur
chase) biznieriams, kurie tikrai niekad 
ir nieko Lietuvių Namams nepaaukos.

Tad žiūrint ųTalkos veikimo pa 
skirtį ir jos tikslus, prikergti jai biz
nio organizacijos vardą nėra visai 
tikslu. °111,L. Barkus.

-j . . jni
Pastore Pr.15. 1971.4.19. psl.2
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POLITIKOS VINGIUOSE
'j. Vyt. Bernotas

KONGRESAS MASKVOJE.

6000 delegatu suvažiavę i sovietu 
24 - tąjį kongresą turės progos ne dis
kutuoti ar spręsti susijusias problemas, 
bet pritarti ir maždaug suvokti kuria 
linkme riedės vergijos ratai pažaboję 
virš 200 milijonu tautą.

Skaitlingas kongresas turės, be abe
jo, skaitlinga skaičių problemų. Deja, 
kongreso reikalas bus spręsti sovietiško 
gyvenimo trukumus, rūpesčius ar politi
nius klausimus. Susirinkę delegatai kaip 
automatiniai robotai vienbalsiai pritars 
ir tuom legalizuos politbiuro sprendi
mus bei rezoliucijas ligi sekančio robo
tų suvažiavimo.

Vienas pagrindiniu klausimų lies 
sovietų ekonomiją. Nepaslaptis, kad 
Mąskvos įsipareigojimai tarptautiniams 
bendraminčiams smarkiai atsiliepia vi
daus ekonomijoj. Po daugybės penkmečio 
planų įvairiausių pažadų , darbininko 
nei kolchozniko našta nedaug kuom pa
gerėjo. O kas nenorėtu po 50 -ties metų 
revoliucinės tąsos kiek atsikvėpti ir tu
rėti laisvesnį gyvenimų ar lengvesnes 
gyvenimo sąlygas! Bet čia tenka abe
joti, kad su 24 - tuoju suvažiavimu pa
lengvėtų sovietų piliečio gyvenimas, 
kadangi su marksistine ekonomija tamp
riai yra surišta politika ir visa sovietiš
kos hierarchijos sistema.

Reikėtų tikėti, kad tarpe darbo nasos 
rezoliucijų nebus apsieita be išvadų ko
munistiniam stoviui tarptautinėje plot
mėje. Ši syki atrodo tarptautinio komu
nizmo reikalams prireiks nemaža rams
čių.

Invazija Čekoslovakijon sudarkė ar 
visai išardė po pasaulį išsimėčiusias 
komunistų partijas. Politiniai reikalai 
Lenkijoj taip pat nėra raudonomis rožė
mis susagstyti. Ten reikia mažos kibirk
štėles, kad vėl visa liaudis sukiltų prieš 
tironą. Su lenkais, tikriausiai, reikalai 
neužsibaigtu kaip Čekoslovakijoj. Kie
tas lenkų tautinis nusistatymas ar neuž
krėstų ir kitas “broliškąsias respubli
kas” rytų ir vidurio Eurpoje.

Pats didžiausis rakštis ar nebūtų 
750 milijonai kiniečių - kita ilgamete 
infekcija, kurios prie dabartinių sąlygų 
negalima išoperuoti. O kas žino kaip 
bus už metų ar kitų, kada Pekinas pa
gamins pakankamai vendenilio bombų 
prieš Maskvos revizijonistus ar Washing- 
tono imperialistus.

SOCIALISTINIS REALIZMAS.

Sovietiškas komunizmas šiuo metu 
yra viena is konservatyviai opresyviau- 
sių sistemų pasaulyje, kuris vargu keisis 
artimoje ateityje. Jeigu anksčiau Krem
liuj galvota užkariauti pasaulį, revoliu
cijomis arba neišvengiamu ginklu išmė
ginimu su kapitalistiniais vakarais, šian
dieną toks galvojimas smarkiai supras
tintas .

Išmetę iš galvos pasaulinę revoliu
ciją ir seniai nuleidę Lenino “revoliu
cinę išmintį” Kremliaus kanalizacijos 
vamzdžiais, Maskvos taip vadinama “biu
rokratinė diktatūra” daugiausia susirū
pinus išlaikyti status quo sovietiškos 
Įtakos sferoje. Del to kiek įmanoma so
vietų menininkai, rašytojai, artistai ir 
kiti spaudžiami visomis priemonėmis iš
kelti “socialistinįrealizmą” ir vien ge
rąsias komunizmo puses. Žinoma, ne 
visus sovietų piliečius yra paveikus 
50 - ties metų opresija. Ypač tarp jau
nuomenės, kultūrininkų bei mokslininkų, 
atsiranda apsčiai kritikos dėl esamu 
ekonominių trukumų ar socialinių nege
rovių “tobuloje” sovistiškoje santvar
koje.

Neklaužadoms, kritikams ar kitiems 
neišmanėliams maišant žingsnius tota
litarinės santvarkos marširuoteje yra 
pakankamai priemonių tokiu perauklėji
mui ar net likvidavimui. Kongreso orga
nizatoriams užtektų vien tik rankos moste 
Įėjimo slaptajai policijai, kad ši išši
fruotų ir iš šaknų išrautų visus neprita- 
rainčiuosius sistemai.

Vakarų politikai seka pasikeitimus 
Kremliuje negalvoja, kad sovietija ne
gintų sugrįžti prie despotiškos stali
ninių laikų santvarkos. Teoretiškai, ži
noma, toks posūkis būtų Įmanomas ir 
pravartus įvarant sovietų piliečiams dis
ciplinos ir daugiau baimės. Praktiškai 
imant, nauja opresija padarytų neįkai
nuojamos žalos krašto viduje, kaaangi 
nauji išvalymai turėtų pirmiausia palies
ti mokslininkus, kultūrininkus ir kitus 
technokratus nuo kurių priklauso dabar
tis ir tolimesnė sovietijos ateitis.

KONGRESO PASEKMĖS.

Sovietiški kongrsai praeity palik
davo stambias žymes Rusijos istorijoje. 
Kada 5 - tame suvažiavime Leninas davė 
sutikimą ūkininkams parduoti žemes ūkio 
produktus laisvoje rinkoje, keliais kong
resais vėliau Stalinas įvede priverstinus 
kolchozus ir masines žudynes bei trėmi
mus ūkininkų į Sibirą.

Visų svarbiausias kongresas įvyko 
1956 metais Nikitai Kruščiovui išaiški
nus “didžiojo vado nuopelnus” Rusijos 
tautai. Šio kongreso pasėkoje pradėjo 
virsti “šviesaus vado” paminklai; keis
tis aikščių ir gatvių vardai; miestų, kol
chozų, fabriku ir įmonių pavadinimai; 
knygų deginimas ir Puslapių draskymai; 
istorijos perrašymas ir net lavono perkė
limas iš “garbingo” muzoliejaus ribų.

24 - tasis kongresas tebevyksta 
Maskvoje. Neginčijamai diaugas Brež
nevas perims hierarchijos viršų patvir
tindamas vien savo parašu dar viena penk' 
mečio planą socialistinėje biurokratijos 
diktatūroje.

SVEIKINA MIN. PIRMININKĄ>

PROTESTUOJA PRIES

MARKSIZMO - LENINIZMO MOKYMĄ.*■

Lietuvių, latvių, estu, lenkų, ven
grų ir ukrainiečių bendruomenių atsto
vai pasiuntė naujai išrinktam Min. 
P-kui Mr. W. McMahon sveikinimo laiš
ką, pareiksdami, kad jie pasirinkę gy
venimą laisvoje ir demokratiškoje

KOVA SU
Australijoje, o ne komunistinio rėži
mo prislėgtose savo tėvynėse, giliai 
rūpinasi, kad ir Australijoje atsiran
da žmonių siekančiu demokratines 
santvarkos susilpninimo ar sužlug
dymo. Primine ir tai, kad jų kraštai 
komunistų pavergti ir žmones prispaus
ti bei persekiojami ir prašė Min. P-ką 
tuos kraštus užstoti ir stiprinti kovą 
prieš komunizmą.

Taip pat aukščiau išvardintų 
bendruomenių atstovai š.m. kovo m. 
15 d. pasiuntė raštą Min. P-kui, sąry- 
šyje su Įtraukimu į Pietų Australijos 
Flinders Universiteto filosofijos kur
są Marksizmo - Leninizmo ir Viet
namo Imperijalizmo kaipo dėstomų 
dalykų, pareikŠdami, kad jų atstovau
jamų bendruomenių didžioji dauguma 
yra politiniai pabėgėliai nuo komuniz
mo, kurie greižtai preišinasi totali
tarinei idologijai nežiūrint ar tai eitų 
Marksizmo - Leninizmo ar tiesiog ko
munizmo vardu. Atstovai pabrėžė pil
nai supranta, kad U«tvarkosi autonomiš
kai ir kad šio kurso įvedimas nebūtų 
kenksmingas, jeigu jo dėstytojai bū
tų objektyvus. Tačiau šių dalykų dės
tytojas prof. Brian Medlin yra viešai 
pasisakęs esąs “revoliucinierius so
cialistas”. Iš likusių penkių keturi 
skaitytojai yra prof. Medlin pažiūrų. 
Nėra abejones, kad jųtikslas yra mo
kyti tokios politines ideologijos, kuri 
siekia sužlugdyti demokratinę, san
tvarką. Taip pat aišku, kad prof. Med
lin ir jo skaitytojai stengsis jaunus 
klausytojus indoktrinuoti pagal komu
nistine ideologija.

Demonstruoja Los Angeles lietuviai Pri e rusų laivo uoste sudeginta sovietų vėliava.

KVIETIMAS [TALKA.

Kaip jau buvo skelbta spaudoje, 
Lietuvos Institutas numato išleisti stu
diją apie Sovietų bei Nacių genocidą 
Lietuvoje. Tam darbui reikia turėti įma
nomai daugiau duomenų. Ypač trūksta 
gerai dokumentuotos medžiagos apie 
Sovietų genocidą 1944 - 1953 metų lai
kotarpį tiek pačioje Lietuvoje, tiek Si
biro koncentracijos stovyklose.

Kad ir nedaug, bet yra atvykusių į 
laisvąjį pasauli tiek buvusių Sibire, 
tiek ir iš okupuotos Lietuvos žmonių.

Visi prašomi atsiųsti Lietuvos Ty
rimo Institutui žinių apie sovietų vykdy
tą genocidą, (žmonių naikinimą) okupuo
toje Lietuvoje, Sibire ar kitose Rusijos 
vietose.

KOMUNIZMU
Prašoma pateikti kankintų ar nužu

dytų asmenų: a) vardus bei pavardes, 
b) jei žinoma, jų amžių, c) jei įmanoma, 
ir jų profesiją, d) iš kur jie kilę, e) jų 
kankinimo, ar nužudymo vietą bei datą. 
Būtų naudinga gauti ir nuotraukų. Jei 
kuriose nors vietose buvo įvykdytos ma
sinės žudynes, prašoma pateikti skai
čius - vyrų, moterų, vaikų.

Nenorintieji nurodyti, savo kaip 
liudininko, pavardes, prašomi apie tai 
pažymėti. Tuo atveju bus panaudoti jų 
pateiktieji duomenys.

Giminės, pas kuriuos yra atvykusių 
buvusių tremtinių ar asmenų iš okupuo - 
tos Lietuvos, prašomi talkininkauti - 
tiems atvykusiems padėti aprašyti buvu
sius genocido įvykius.

Visus aprašymus, liudijimus pra
šoma siųsti adresu:

Lithuanian Research Institute
29 W. 57th St.,
New York, N.Y. 10019, U.S.A.

Institutas turi specialių anketų, kurio
mis galima pasinaudoti.

ELTA.

VI ikui išsi unt in ej us t ei egr amas 
lietuvių organizacijoms, prašant 
rašyti TUrkijos vyriausybei ir jos 
prašyti neišduoti sovietams Pa
no ir Algirdo Bražinsku, viso pa
saulio lietuviai atsiliepe labai 
jautriai. Jie išsiuntė ir dar te
besimi čia telegramas ir laiškus 
'TUrkijos vyriausybei; siunčia ir 
aukų Bazinskų gelbėjimo fondui 
papildyti.

Nuotr. L. Kanto

Liet uv ių past an gomis n emaza 
i r kit at auči ų pr isi d ėj o pr ie & a- 
zinskų gelbėjimo. Jau gauta ži
nių, kad telegramas bei laiškus 
siuntė: prof. G. Mitore - ‘‘Unite 
d’ Enseignement et d e Recherche 
de la langue f rancaise ala Sor
bonne’’, Latvių Sąjunga Ftancuzi- 
joje, Australijos Baltų Thryba, Fh- 
sauline Estų Thryba, I&sauline 
Laisvųjų Latvių Ffederacija, Ame
rikos Latvių Sąjunga iš Vašing
tono, BATUN isNewYorko, kryžiu
je veikianti “Ligue Francai se 
pour l’e defense des droits de 
l’Fbmme’’ - jos turinys Eltos 
pat ei kiamas i st isai.

ELTA.

Čia tenka papildyti, kad is
Australijos B’azinskųreikalui te
legramas pasiuntė tarp kitų ir 
sios musu institucijos: Thutos 
Fondo Atstovybė Australijoje, 
Mūsų B,stoges Red akt orius, A.L.B. 
Sydnejaus Apylinkės Valdyba, 
Syd n ė j aus Bal t ų Tar ybos komit e- 
t as i r d augel is kit ų.

Lietuviu išeivių Vakaruose 
veikla gyveja, okup. Lietuvos 
komunistai tai pabrėžia ypač siu 
metų pirmaisiais mėnesiais. Apie 
tą veiklą jau kalbėjo A. Sniečkus 
Lietuvos komunistų 16 - me suva
žiavime Vilniuje, kovo 3 - 5 d. 
Kiek vėliau Vilniuje, kovo 12 d. 
iv ykusi ame komjaunimo c en t r o komi- 
teto penktame plenume, tos orga
nizacijos pirmojo sekretoriaus pra
nešime dar pabrėžta: “per pasta
ruosius dvejus metus pastebėta, 
jog buržuazine naci ai ai ištinę ra- 
dijospropaganda, skirta Tlirybą. , 
Lietuvai, vis auga, (mūsų, pabrėž
ta - E. ). Du kartus padaugėjo 
centrų, ūžt v in d ančių eterį anti
tarybinėm kalbom: žymiai padi
dėjo laid u api mt is”.

įsteigtas pabaltieciu institutas.

iš Švedijos pranešama, kad ten 
Įsteigtas Pabaltieciu Institutas ir jo 
darbams remti Švedijos vyriausybė 
paskyrė 12.000 kronų, ypač 1971 m. 
pavasari surengti Stock holme simpo- 
zijuma čia gyvenančių pabaltieciu jų 
kraštų problemoms svarstyti. Insti- 
.tutui šiuo metu vadovauja: pirm. Dr. 
Kalnins, vice- pirm Dr. K. Čegins
kas ir Dr. Vyman, sekr. ekonom. A. 
Horn.
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DĖL JAUNIMO KULTŪRINIŲ RYŠIU 
SU LIETUVA

LIUDAS VISMANTAS
Vokietijos lietuvių jaunimo seminare, Stuttgar- 

te, Artūras Hermanas, buvęs Vasario 16 gim-jos 
auklėtinis, šiemet baigęs Muencheno u-te istorijos 
mokslus, pradėjęs dirbti bibliotekininko darbą Mann
heim e, referavo šį klausimą. Jis šioje srityje yra 
patyręs, nes su lietuvių jaunimo grupe yra organi
zavęs ekskursiją į Vilnių. Iš jo pranešimo išryškė
jo du pagrindiniai dalykai: politinėje srityje jauni
mas negalįs bendradarbiauti su bolševikinės san
tvarkos vykdytojais Lietuvoje, bet kultūrinėje plot
mėje jis galįs ir privaląs "bendrauti"... Užklaus
tas, ką jaunimo grupė, nuvykusi į Vilnių laimėjo 
kultūriškai, A. Hermanas nieko konkretaus nenuro
dė.

Apskritai, tenka pažymėti, kad lietuviškasis 
jaunimas pakankamai nėra įsigilinęs į bolševiki
nės Lietuvos santvarką ir į bolševikų tikslus megz
ti vienokius ar kitokius ryšius su išeivija. Bolševi
kinėje ideologijoje ne tik politika, bet ir kultūra: 
literatūra, dailė, muzika, netgi sportas — viskas 
tarnauja vienam ir tam pačiam tikslui: bolševizmo 
plėtimui pasaulyje. Taigi ir kultūriniai ryšiaipasi- 
daro ne vien kultūrinis, bet ir politinis dalykas.

Kalbant apie kultūrinius ryšius, tektų jaunimui 
daugiau pagalvoti ir apie kultūrą, kuri dabar ugdo
ma Lietuvoje. Pvz., spauda yra kultūros sritis. Bet 
ką laisvojo pasaulio jaunimas gali kultūriško pasi
semti iš bolševikinės spaudos? Tuo metu, kada vy
ko vokiečių - rusų pasitarimai Maskvoje dėl "Ge- 
waltverzicht" sutarties, bandžiau sekti "Pravdą”. 
Deja, išmečiau be reikalo pinigus ir įsitikinau, kad 
neįdomiausia, nuobodžiausia ir melagingiausia vi
same pasaulyje spauda — tai bolševikų spauda. Ji 
tokia pat yra ir Lietuvoje. Gal lietuvių bolševikinė 
literatūra įdomesnė? Ji tik tiek įdomesnė, kiek ji 
geresne kalba ir individualiu stiliumi parašyta. Tu
rinio, tematikos atžvilgiu ji yra siaura, neobjekty
vi ir vergovės dvasia dvokianti.

Tai kur jaunimui ieškoti tos kultūros Lietuvoje? 
Vienintelė sritis tėra lituanistika. Šioje srityje rei
kia džiaugtis, kad mūsų mokslininkai dirba didelį 
darbą. "Lietuvių kalbos žodyno" 7 tomai, lietuvių 
kalbos didžioji gramatika, J. Balkevičiaus sintak
sė, gausybė specialių lituanistinių mokslo darbų ro 
do, kad mūsų tautos kultūros pagrindas — lituanis
tika — yra puoselėjama su didžiausiu moksliniu 
rimtumu, tautiniu atkaklumu. Šioje srityje Vokieti
jos ir kitų laisvųjų kraštų lietuvių jaunimas galėtų 
semtis neišsemiamų kultūrinių lobių. Bet ar šiam 
reikalui reikia važiuoti į Lietuvą? Gerų lietuviškų 
knygų galima užsisakyti ir vokiečių ar kitų kraštų 
knygynuose.

Asmeninių kultūrinių santykių jaunimas tene- 
vengie, bet organizuotai važinėti į Lietuvą ir kvies
tis organizuotus būrius į Vokietiją yra rizikinga, nes 
lengvai galima įsivelti į tokias politines painiavas, 
iš kurių bus nelengva išsinarplioti. Ypatingai buvo 
neapgalvotas A. Hermano pasiūlymas, kad VLB Ta
ryba galėtų užmegzti santykius su kurio nors Lie
tuvos miesto bolševikine savivaldybe. Tai kodėl re
ferentas nepasiūlė Vlikui užmegzti santykių su Lie
tuvos Komunistų partija? Bendruomeninė Taryba 
nėra savivaldybė, ji neatstovauja miestų, o visiems 
lietuviams.

Prisiminus romėnų išmintį, galima lietuviška
jam jaunimui patarti: ką darai, daryk protingai ir 
numatyk savo darbų pasekmes.

(Iš Dirvos)** * K

Senoji žemaitiška sodyba

KRAUPUS 
SUTAPIMAS

"Draugo" kultūrinio 
priedo Kertinėje paraš
tėje k. brd. gruodžio 19 
d. išspausdino straipsnį 
"Kai studentai kviečiami, 
o profesoriai žudomi". 
Cituojame straipsnio 
pradžią:

"Vargu ar likimas ga
lėjo iškrėsti dar ironiš- 
kesnį ir kartesnį pokštą, 
kaip "Akiračiams" prita
riančiai paskelbus kvie
timą išeivijos jaunimui 
studijuoti Vilniaus uni
versitete ir tuoj po to 
atėjus žiniai, kad oku
pantų ten nužudytas Vil
niaus universiteto profe
sorius Jonas Kazlauskas, 
vienas iš šiuo metu di
džiausių lietuvių kalbos 
mokslo autoritetų. Ne 
vienam tuoj pat kyla 
klausimas: kodėl? Vietoj 
atsakymo tebūna tik fak
tai: kaip kalbotyros
mokslo garsenybė, prof. 
J. Kazlauskas buvo kvie
čiamas svečio teisėmis 
paskaityti kai kurių- savo 
srities paskaitų Ameri
kos universitetuos; kvie
čiamasis ten namuose 
jau darė atitinkamų žygių 
gauti leidimui Amerikoj

apsilankyti, bet rusiš
kieji pareigūnai leidimo 
jam nedavė, o spalio 8 d. 
apie 2 vai. popiet prof. 
Jonas Kazlauskas Vil
niaus gatvėje buvo paim
tas pravažiuojančio 
"Volga" automobilio ir 
nugabentas į beprotnamį, 
gi po kurio laiko jau tik 
profesoriaus lavonas, su 
nužudymo žymėm, buvo 
ištrauktas iš Neries prie 
Vilniaus.

"Žinoma, šioje vietoje 
galėtume tik palinguoti 
galva ir pasakyti: ne pir
mas ir ne paskutinis, juk 
ne vien maskolių okupuo
tieji kraštai, bet ir pati 
Rusija pilna panašių fak
tų, kada rašytojai, 
mokslininkai ir įvairių 
sričių intelektualai, ly
giai kaip ir stalinistinio 
teroro metuose, grobia
mi, grūdami į beprotna
mius, į vergų stovyklas 
ir šalčių šalčiausiai žu
domi. Tačiau prof. Jono 
Kazlausko atveju mums 
vien galvos palingavimo 
neužtenka, kai jaunimo 
kvietimas Vilniaus uni
versitetan taip kraupiai 
sutapo su to universiteto 
profesoriaus nugalabini- 
mu".

Tautos Fondo išleista užklija

Tautos Fondas, kuriam pir
mininkauja prel. J. Balkūnas ir 
kurio vadovybę sudaro daugu
moje jauni žmonės, plečia savo 
veiklą. Neseniai išleido platų 
laišką kviesdami prisidėti prie 
Fondo. Aukodami Tautos Fon
dui užtikrinsime Vliko 30-ties 
metų darbo tęstinumą. Dabar 
ątai jų rūpesčių pagaminta tri
jų spalvų užklija. Jos dydis— 
du su puse colio ant trijų co
lių.

Užklija<“Tautos Fondo rėmėjas 
Lietuvos laisvei”: Antroje pu
sėje nurodyta, kaip ženkliuką 
galima užklijuoti.

Ženkliuką — užkliją galima 
klijuoti ant bet kokio lygaus 
paviršiaus, labiausiai tinka ant 
automobilio lango. Tai bus 
ženklas, kad čia važiuoja lietu
vis ir kad jis yra Tautos Fon
do rėmėjas.

Mielam prieteliui

A.A. STASIUI SANKAUSKUI

mirus, jo žmoną Anną, sūnų Algirdą ir dukreles Aldoną ir Danutę

giliai užjaučiame ir kartu liūdime. Makaru šeim

Mielam prieteliui

A.A. STASIUI SANKAUSKUI
mirus, jo žmoną Anną, sūnų Algirdą ir dukreles Aldoną ir Danutę 

giliai uz'jaučiame ir kartu liūdime.
Rotcų seimą.
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JAUNIMAS IR KOMUNISTINE 
PROPAGANDA.

Pabėgėliai iš rusų pavergtų, tautų 
Maskvai yra lyg krislas akyje ir rusai 
deda visas pastangas, kaip pabėgėlius 
diskredituoti, kaip juos supiudyti 
tarpusavyje ųr kaip rasti iš jų sau 
šalininkų. Čia rusai naudoja išbandy
tus metodus: melą, šantažą, papirkimą 
ir net nužudymą. Tad nestebėtina, kad 
vienas antras iš pabėgėlių pakliūva 
ant komunistinės meškerės. Maskvai 
dabar parūpo, kaip patraukti i savo 
pusę jaunąją kartą.

Nesenai Vilniaus universiteto 
rektorius prof. J. Kubilius viešai pa
skelbė atsišaukimą, kuris sutrumpintai 
skamba šiaip: “Atsižvelgiant j už
sienyje gyvenančių lietuviu pageida
vimus, Vilniaus valtybinis V. Kapsuko 
universitetas numato priimti mokytis 
universitete užsienio lietuvius. Uni
versiteto rektoriui tarp kitų dokumentų 
privalo būti atsiųsta užpildyta ankieta, 
gaunama TSRS (Rusijos) ambasadoje 
ir pridėta rekomendacija, išduota pa
žangių lietuvių organizacijų ar atskirų 
veikėjų. Mokymasis universitete ne
mokamas, o užsienio lietuviai dar 
gauna stipendija ir aprūpinami bendra
bučiu“.

Štai koks gudriai užmaskuotas ir 
toli numatąs Maskvos komunistinis pla
nas. Lietuva yra Maskvos žinioje ir 
todėl del Lietuvos pareigūnu pareiš
kimo nuoširdumo reikia būti labai 
atsargiems. Lietuvos pareigūnai, norė
dami išlaikyti savo fizinę egsistenciją, 
yra priversti pildyti Maskvos nuro
dymus, bet mes turime būti budrūs 
ir aky lūs.

Sis naujai įskilęs klausimas yra 
plačiai diskutuojamas Amerikos lie
tuvių spaudoje. Manau, kad mums čia 
Australijoje irgi yra naudinga ir Įdomu 
patirti, ką galvoja tautinės minties 
Amerikos lietuviai apie siuntimą savo 
vaikų studijuoti i Vilniaus universitetą 
ir bendrai apie mūsų jaunimo kulrūti- 
nius ryšius su Lietuva. Čia idedu is 
laikraščio “Dirva” keletą iškarpų, 
kurias pra.sau p. Redaktorių patalpinti 
“Mūsų Pastogės” puslapiuose.

R. Venclovas

Romas Sakadolskis. demonstracijų 
Chicagoje vadovas, informuoja de
monstrantus. Puikiai pavykusios 
demonstracijos įvyko praėjusį šeš 
tadlenį. Nuotr. A. Gulbinsko

Mielam Sydnejaus “Aušros” Tunto Tuntininkui
STASUI SANKAUSKUI

mirus, jo žmoną Anną, sūnų Algi ir dukreles Aldoną ir Danutę 
gįliai uzjaučiam ir kartu liūdime.

Elena ir Jonas Laurinaičiai.

IS JAUNIMO KONGRESO VEIKLOS.

Adelaidėje jau veikia Jau
nimo Kongreso Komitetas, kuris 
buvo sukviestas A.LB. Adelaidės 
Apylinkės _ Valdybos 1970 metu pa
baigoje. Šio Komitet o t ikslas yra 
surinkti lėšas kuo d id esn i am at- 
stovų skaičiaus pasiuntimui į II- 
jį Bsaulio Lietuvių Jaunimo Kon- 
gr esą.

įkviestieji sutiko dalyvau
ti komitete ir pareigomis pasi- 
skir st ė sekan ei ai: R r mininkė - 
M. Neverauskaitė: Sekretorė - R 
Kubiliui ė; Iždininkas - J. Mikužis; 
nariai: B. Mikužiene, N. hfesiulyte, 
J. Vi t kūnai t ė, J. Neverauskaitė, 
L Vasiliūnas^ A. Gebliūnas, G 
Šimkus ir V. Neverauskas.

II -sis įsaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas prasidės 1972 me
tais liepos mėn . 4 d., atidarymu 
ir Stud ijų Dien omis Čikagoje ir bus 
sujungtas kartu su Tktuinių Šokių 
švente. Fb kongreso vyks stovyk- 
1 a Tor ont e (Kan ad oje) .

SPORTO KLUBO “NERIS” 
METINIS SUSIRINKIMAS.

Balandžio 4 d. Dainavos salėje 
įvyko metinis susirinkimas, kuriame daly 
vavo apie 50 jaunuolių sportininkų ir 
vienas kitas sporto entuziastas vyres
nio amžiaus.

Susirinkimą atidarė Klubo pirmi
ninkas p. J. Belkus ir pakvietė susi
rinkimui pirmininkauti p. V. Kazoką, 
o sekretoriauti p. B. Stašionį.

Susirinkimas išklausęs Valdy
bos ir Revizijos Komisijos praneši
mus, užgyrė Klubo Valdybos veiklą.

į naują valdybą išrinko:
J. Belkus - pirmininkas, D. Gečiaus- 
kas - vice pirmininkas, S. Norvilai- 
tis - sekretorius, R. Mickus- iždinin
kas ir K. Belkus - ein. reikalu vedė
jas. Kandidatais lito: K. Kazokas ir 
V. Šatkauskas.

Buvo tartasi busimosios sporto 
šventės reikalais ir nutarta tais rei
kalais suseiti į glaudesnį pasitarimą 
ir bendradarbiavimą, su sporto klubu 
Kovas.

Susirinkimas praėjo sklandžiai 
ir darbingai su nauju pasiryžimu siek
ti geresnių rezultatų sporte.

J. Belkaus adresas: 36 Horton 
St., Yagoona, N.S.W. 2199 ir sekrt.
S. Norvilaičio: 3 Belrosecourt, Banks- 
town, N.S.W. 2200.

Inf.

PAREMKIME SPORTININKUS.

Su labai padidėjusiu koviečių 
sportininkų skaičium, yra labai pa

didėję ir visos treniruočių, runtynių, 
sportinės aprengos ir kitos išlaidos. 
Kovo valdyba kviečia visus sydnejiš- 
kius bent kokiu materialiniu ar mora
liniu būdu prisidėti prie sportinio ko
viečių gyvavimo Sydnėjuje. Jeigu val
dybai yra taip reikalinga piniginė pa
rama, tai patiems žaidėjams ne ma
žiau yra reikalinga moralinė lietuvių 
paspirtis, todėl krepšinio mėgėjai kvie
čiami kuo skaitlingiau dalyvauti bent 
kuriose rungtynėse, paremiant mūsųžai- 
dėjus. Visos rungtynės vyksta Krep
šinio Stadione 53 Maddox St., Alexan
dria.

Sydnejaus Filisteriu Būrelis.

Sveikiname kolegą

VYTENĮ ŠLIOGERĮ IR LAIMĄ VINGYTĘ 
sukurusius Šeimą ir linkime gražios ateities

Adrian ir Mika Walls.

Mielą Kolegą
VYTENĮ ŠLIOGERĮ IR LAIMĄ VINGYTĘ 

sukurusius šeima sveikiname ir linkime šeimyninio džiaugsmų ir 
sėkmės gyvenime.

LIETUVIU LAIMĖJIMAI 

TARPTAUTINIAME ŠACHMATU

TURNYRE ADELAIDĖJE

Tarptautinis KARLIS LIDUMS 
šachmatų turnyras Adelaidėje pasi
baigė vasario mėnesio pradžioje. Pa
saulio šachmatų didmeisteriai išvyko 
į namus išsiveždami stambias pini
gų sumas. Australija atsistojo gre
ta kitų valstybių, kuriose šachmatai 
yra populiarus žaidimas. Vietiniai 
šachmatininkai turėjo progos išmėgin
ti savo jėgas prieš pasaulio šachma
tų garsenybes. Visa tai įvyko dėka 
duosnaus latvio Karlis Lidums.

Is oficialių turnyro sąrašu ran
dame, kad turnyre dalyvavo 155 šach
matininkai, 14 iš šio skaičiaus iš 
kitų kraštų. Mūsų pasididžiavimui ir 
du lietuviai pasiekė labai gerus re
zultatus . R. Arlauskas užėmė 14-tą, 
ir A. Baltutis 41-mą vietą.

iš A. Arlausko sužaistu partijų 
turnyre svarbiausia reikia laikyti prieš 
didmeisterį A. Matanovic (Jugoslavi
ja), kuri buvo baigta lygiomis. Su
žaista su didmeisteriu lygiomis rei
kia skaityti labai svarbų laimėjimą.

A. Baltučiui turinčiam mažesnį 
įvertinimą už A. Arlauską neteko žais
ti prieš didmeisterius, bet pastarasis 
turėjo progos rungtis su. stipriausiais 
Australijos šachmatininkais. Si kartą 
A. Baltutis tikrai neapvylė lietuvius. 
Laimėjo dvi partijas prieš Australijos 
valstyjų meisterius, kai trečią partiją 
prieš meisterį pasiekė lygiomis.

Visi Australijos lietuviai šach
matininkai sveikina R. Arlauską^ ir A. 
Baltutį užėmusius aukštas vietas 
minimame turnyre ir linkime daug 
sėkmės ateityje. Šia proga tenka pra
nešti, kad A. Baltutis grįžęs iš Tarp
tautinio turnyro į Melbourna pradėjo 
organizuoti lietuvius šachmatininkus. 
A. Baltutis tikisi sudaryti lietuvių 
šachmatininkų komandą. Melbourne , 
kuri galėtų dalyvauti turnyuose tarpe 
australu.

Lietuvoje
Sovietu Inturisto žiniomis, 1970 

m. aplankė apie 8,000 užsienio turis
tų. (beveik dvigubai, nei 1969 m.) 
Turistai buvę iš apie 30 kraštų , dau
giausia iš Lenkijos, Rytu Vokietijos, 
JAV., Čekoslovakijos, Skandinavi
jos, Australijos, N. Zelandijos.

Trečiausis Vilniaus satelitas.

Vilnius netrukus turės trečią 
satelitą - miestą. Tai Karoliniškės, 
pavadintos pagal Neries dešiniajame 
krante esančią vietovę. (Pirmieji sa
telitai - Lazdynai ir Žirmūnai). Pagal 
plana - tai bus miestas - parkas. T

Mūsų Pastogė 

raides pavidalo butų blokai, - nuo 
5 iki 12 aukštų -, kai kurie turės iki 
200 - 250 butų. Namai bus asimetriš
kai isdėstyti, su į kiemelius pana
šiais pievelių ir medžiais apsodin
tais sklypeliais, apsupti mišku, su 
viduryje aukštu televizijos bokštu. 
Statybos darbai pradėti 1969 m. ir tu
rėtų būti baigti 1973 m. Pirmieji bu
tai turėtų būti Įrengti 1971 m.

Bendra satelitinio miesto plana- 
vima atliko 6 asmenų k olegija (3 vy
rai ir 3 moters), kurie griežtai nusis - 
tate neleisti pasireikšti architekto
ninei monotonijai. Lygiagrečiai su 
gyv. namais statoma sav. pastatai, 
mokyklos, vaikų darželiai, sporto 
centras. Taip pat tvarkomi susisie
kimo reikalai. Satelitinis miestas nuo 
Vilniaus centro yra uz 5 km.

Šio satelitinio miesto išplanavi
mas susilaukė ir Vakaruose dėmesio.

LENKAI LIETUVOJE.

Paryžiuje išeinąs lenkų žurnalas 
Kultūra paskelbė E.Zagieli straips
nius, kuriuose paliečiama lietuvių 
išeivių, veikla ir žvelgiama i Lietu
vos šių dienu buiti.

Straipsnyje rašoma, kad pagal 
1959 m. gyventojų surašymo duomenis 
Lietuvoje lenkų buvę 8.5%. Kitais duo 
menimis 1968 m. mokyklose su len- 
k ų dėstoma k alba mok ėsi tik 4% vai- 
kų. Baigusių vidurines ir aukštesnes 
mokyklas 1969m. lietuvių buvę 79.7%- 
rusų 11.9%,o lenkų nesudare nei 2%. 
1965 m. lenkų perijodine spauda su
darė 6,8%,lietuvių 76%,rusų 17% vi
sos perijodinės spaudos. Lenkų kal
ba dienraštis Vilniuje (Czerwony. Sztąn 
dard - Raudonoji Vėliava), tada buvo 
spausdinamas 20.000 tiražu bet šio 
laikraščio buvo siunčiama į Lenkiją.

IŠ KITŲ ŠALTINIŲ. 
Ilgaplaukiai laimėjo.

Žiniomis iš Maskovos, Sov. Są
jungos gen. prokuroro pavaduotojas 
Literaturnaja Gazetalaikraštyje išaiš
kino, kad esą įstatymai nedraudžia 
jaunuoliams nešioti ilgus plaukus. 
Juos esą reikia perauklėti pedagogi
nėmis priemonėmis. Prokurorui klau
sima aiškinti davė vienos merginos 
skundas, kad esą milicija suėmusi 
jos draugą ir tardžiusi kelias valan
das.

Iš Rusijos į Vakarus atvyke,s pro
fesorius skaito paskaitą apie sovieti
nius laimėjimus astronautikoje.

— Vakarų imperialistiniam pašau - 
lyje progreso laikrodis sustojo. Kapi. 
talizmas griauja...

— Pone profesoriau, — atsistojo 
menkos išvaizdos žmogelis.—Kol aš 
esu čia, galite būti ramūs/ Aš esu ge
riausias miesto laikrodininkas.

Nr.15. 1971.4.19. psl.5
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DIDELIU ŽMONIŲ - DIDELE PRAEITIS
Egipto prezidentas Anouar-ei-Sada t

“Dabartinis Egipto respublikos 
prezidentas Anouar-el-Sadat 1942 
m. aštuonis mėnesius dirbo ma
no žinioje, kaip nacių slaptosios 
tarnybos agentas Kaire...” Taip 
pareiškė Paryžiuje gyvenąs inž. 
John W. Eppler. Jis, vedęs pran
cūzę ir apsigyvenęs Prancūzijoje, 
šiandien yra turtingas žmogus, 
nes yra gavęs gerus pinigus už sa
vo išradimą, kaip išlaikyti ir kon
servuoti vyną, ir už savo knygą 
“Rommelio šnipas”, kuri buvo 
išversta į daugybę kalbų ir kuri 
autoriui davė didelį pelną. Taigi 
tas kapitonas Eppler karo metu 
dirbo admirolo Canaris ir marša
lo Rommelio žinyboje. Jis buvo 
raktinė figūra vokiečių špionaže 
rytų Viduržemio srityje, jis “Ab
wehr” viršininkas Artimuose Ry
tuose, suorganizavo tame sekto
riuje puikiai veikusią nacių slap
tąją tarnybą. Pagrobimas Anka
roje Irano vidaus reikalų ministe- 
rio Heilani, subombardavimas 
Fort Lamy, ištisas špionažo tink
las Kairo mieste —tai vis Eppler 
“nuopelnai”, kol jį 1942 metų 
gale sugavo anglai ir sulikvidavo 
visą jo veiklą. Eppler gyvenimas 
vertas papasakoti.

Arabas — vokietis

Jis gimė sostinėje Kaire iš vo
kiečių tėvų. Dar mažam esant, 
mirė tėvas, motina ištekėjo už e- 
giptiečio pašos Gaafar. Patėvis 
tuojau vaiką įsisūnijo ir pasirūpi
no jo auklėjimu ir mokymu. Ma
žasis Eppler pirmiausia lankė a- 
rabų mokyklą, paskui geriausias 
Kairo vakariečių mokyklas, kurio
se Eppler išmoko penkias kalbas. 
Toliau vaikas — jaunuolis buvo 
pasiųstas į Vokietiją pasitobulin
ti vokiečių kalboje. Kai Eppler 
grįžo į Kairą, patėvis norėjo, kad 
jis pereitų į mahometonų tikėji
mą. Ta proga gavo ir arabišką 
vardą Hussein (mylimas, gra
žiausias).

Nors patėvio turtas ir rūpestis 
jaunuoju Eppler — Hussein ža
dėjo jam vieną iš pirmųjų vietų 
karaliaus Faruko aplinkoje, ta
čiau Epper ■— Hussein, turėda
mas 17 metų, pasinešė į keliones, 
ieškodamas naujų įspūdžių ir a- 
vantiūrų: nuvyko į Keniją auk
so ieškoti. Atėjus laikui atlikti ka
rišką tarnybą, grįžo į Vokietiją ir 
buvo paskirtas į Luftwaffe — o- 
ro laivyną. Betgi čia jam neteko 
ilgai “skraidyti”, nes admirolas 
Canaris tuoj pastebėjo, kad tas 
keistas vokietis, puikiai kalbąs a- 
rabiškai, auklėtas angliškose mo
kyklose, lygiai galįs lankyti kata
likų bažnyčią ir mahometonų 
mečetę, gali būti labai naudin
gas. Taip Eppler buvo automatiš
kai įjungtas į nacių kontražval- 
gybą ir tuojau padarė puikią kar
jerą. Atlikęs keletą bandomųjų o- 
peracijų, kurios buvo gerai įver
tintos, 26 metų Eppleris atsidūrė 
šalia Rommelio šiaurės Afrikoje 
vadovauti toje srityje vokiečių 
špionažui.

Šnipinėjimo pradžia

Apie tai pasakoja pats Epple
ris, 1942 metų pradžioje italų — 
vokiečių informacinis tinklas E- 
gipte veikė puikiai didelės vertės 

italų agentės “Bianca” dėka. Bet 
kai “Bianca” buvo anglų žvalgy 
bos demaskuota ir suimta, buvo 
baisus smūgis mūsų tarnybai, ku
ri liko be informacijų. Ištyriau 
padėtį ir išdėsčiau Rommeliui sa
vo planą: aš pats vyksiu j Kairą 
užtaisyti pasidariusią skylę, suor
ganizuoti naują informacijos ce
lę. Paaiškinau maršalui, kad 
reikės pereiti tyrus —tris tūks
tančius kilometrų anglų kariško
je zonoje. Rommelis pasakė, kad 
tai pamišimas. Gerai, aš būsiu 
tas pamišėlis.

Ir taip atsiradau savo gimtaja
me mieste, kur užmezgiau ry
šius su savo aplinka. Mano įsi
jungimas į tą aplinką buvo labai 
gerai paruoštas. Pinigų man ne
trūko. Įsitaisiau viename laive Ni
lo upėjej įsirengiau visa, tarsi 
ekstravagantiškas Play — Boy. 
Rengiau šventes ir puotas, į ku
rias kviesdavau senus draugus, 
Kairo smetonėlę. Buvo šokama, 
geriama, linksminamasi. Taip 
pasidariau artimas anglų kontra- 
špionažo Artimuose Rytuose vir
šininko majoro Dunstan draugas. 
Tas Dunstan buvo puikus agen
tas, tačiau turėjo dvi silpnybes: 
golfą ir gražias moteris. Mudu 
puikiai sutarėme. Mano “valty
je”, kai ant denio ir kabinose bu
vo linksminamasi, apačioje veikė 
siųstuvas, kuris apie viską infor
mavo Berlyne esantį “Africa 
Korps”.

Dabar prie Anour-el-Sadat. 
Vieną grupę mūsų informatorių 
sudarė vadinami laisvi Egipto 
kariuomenės karininkai, ku
riuos anglai buvo nuginklavę po 
nepavykusio bandymo pereiti į 
priešo pusę ir kuriepj^ vadovavo 
jų viršininkas generolas Aziz-el- 
Masri. Pilni neapykantos savo 
angliškiems “ponams” ir, iš kari
ninkų atsidūrę į eilinius karei
vius, jie buvo pasiryžę viskam,, 
kad tik labiau pakenktų britams. 
Tuo laiku Įeit. Anouar-el-Sa- 
dąt buvo kaip tik iš tokių. Jį 
pažinau Madame Amer — ara
bų damos namuose, kur mane 
supažindino mano brolis Hassan 
Gaafar, kuris seniai buvo Anour 
draugas ir kuris suvaidino nema
žą rolę Nasserio revoliucijos me
tu”.

Silpnas pagelbininkas

Jaunasis Anoua, nors ir turėjo 
geros valios, tačiau pasirodė ne
turįs reikalingų savybių tokiai 
“jautriai” pareigai. Nors jo vir
šininkas Hassan Ezzat labai re
komendavo Anouar, bet gi kapito
nas Eppleris greitai pastebėjo, 
kad naujoku negalima pilnai pa
sitikėti.

“Jis buvo kraštutinis naciona
listas — pasakoja Eppleris — ir, 
degdamas pykčiu prieš anglus, 
galėjo padaryti bet kokį žiauru
mą. Tuojau supratau, kad never
ta rizikuoti ir dėl to laikiau jį to
liau nuo svarbių ir keblių užda
vinių, duodamas jam tik antraei
lius uždavinius. Suprasti šiam 
žmogui: štai, vienas epizodas.

Vieną dieną pašaukiau Anou
ar į savo laivą, kad pataisytų ra
dijo siųstuvą, kuris blogai veikė. 
Anouar puikiai mokėjo šį amatą 
ir buvo pirmos rūšies radijo tech
nikas. Žinoma, laive buvo įpras

ti svečiai, kurie man garantavo 
“priedangą”. Tarp~švečių buvo 
dvi žydaitės, mano jaunų dienų 
draugės. Anouar-el-Sadat pasi
piktino. Jis man griežtai iškalbė
jo tokių svečių buvimą^ laive, sa
kydamas, kad tai esanti “korup
cija” ir kad jis niekad netikėjęs, 
jog vokiečių karininkas, užuot 
jas pasiuntęs į krematoriumą, su 
jomis draugauja. Bandžiau jį ra
minti, aiškindamas, kad tas žydai
tes pažinau nuo vaikystės metų 
ir kad jos esančios lygiai, kaip 
ir kitos. Anouar pasižiūrėjo į ma
ne paniekos žvilgsniu ir nuo tos 
dienos mūsų santykiai pagedo. 
Man tai buvo dar vienas įrody
mas, kad su tuo egzaltuotu jau
nuoliu reikia elgtis labai apdai
riai.

Naujas susitikimas

Kai 1942 m. spalio mėn. britų 
žvalgybos majoras Samson, žydas, 
mane suėmė, buvau nuteistas 
mirti ir tik paskutinį momentą 
mane išgelbėjo asmeniškas Chur- 
chillio įsikišimas. Likau belais
viu ir tokiose sąlygose 1944 m. 
susitikau su Anouar. Jis pareiškė 
savo nusistebėjimą, kad aš nesu 
miręs už tėvynę. Aš jam atsakiau: 
“O tu už savo tėvynę, ką esi nu
veikęs?”

Po daugelio metų, 1957, turė
jau progą susitaikyti su tuo kari- 
ninkėliu, kuris jau buvo pasida
ręs didele figūra Nasserio aplin
koje. Anouar-el-Sadat buvo atvy
kęs į Vokietiją, kaip Egipto par
lamento nirmininkas. Ii Ivdėio 
mano brolis ir kiti Kairo digni
toriai. Tada Nasseris ieškojo vo
kiečių buvusių karininkų, norė
damas išmokyti ir sustiprinti sa
vo kariuomenę. Mano brolis, ku
ris dabar, nutraukęs ryčius su sa-
vo bendratikiais, gyvena Austri
joje, tada pasiūlė man vykti į 
Kairą ir imtis Egipto kariuome
nės mokymo. Drauge jis pastebė
jo, kad tokiomis pareigoms pir
ma yra reikalingas mano susitai
kymas su įtakingu Aouar-el-Sa- 
dat. Tam reikalui buvo suorga
nizuotas susitikimas Heidelberge. 
Galvojau visą naktį ir nuspren
džiau verčiau nematyti savo bu
vusio bendradarbio, nes įsitiki
nau, kad su tokio tipo žmonė
mis, kaip Anouar, nebus galimas
^JF^^3FWnF*************’M»***********’lt’»ar**[
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sėkmingas darbas”.
Anouar-el-Sadat asmenybę Ep

pler charekterizuoja: “Anouar, 
kilęs iš labai neturtingos aplin
kos, visuomet labai nekentė tur
tingųjų. Dabar man atrodo, kad 
ekonominė padėtis yra žymiai 

' pagerėjus. Tačiau abejoju, ar tai 
pakeitė Aouar pažiūrą į turtuo
lius. Iš davinių, kuriuos esu su
rinkęs Rommelio tarnyboje prieš 
25 metus, neatrodo, kad Anouar 
savo būdu ir savybėmis tiktų bū
ti valstybės galva. Jis vaduojasi 
staigiais sentimentais, yra kraštu
tinis nacionalistas, bet ne komu
nistas. Kaip religingas musulmo
nas, tiki ne tik meilę, bet ir į ne
apykantą. Garbina Alachą ir ne
kenčia Anglijos bei visa to, kas 
ją primena. Man atrodo, kad 
jam trūksta dviejų pagrindinių 
savybių, reikalingų valstybės vy
rui, — pusiausvyros jausmo ir 
savo aistrų apvaldymo. Tai, ką 
jis puikiai mokėjo, jau esu sakęs: 

taisyti radijo, aparatus...” —bai
gia buvęs nacių žvalgybos kapi
tonas Eppler.

Observator

KIEK SUŽINOJAU!

Velykų išvakarėse p. Vytenis 
Šliogeris ir Laima Vingytė.. sukorę 
naują seimą, gražiai atšventė savo 
artimųjų tarpe vestuvinę puotą nau
jame savo name, Beverley Hills. 
Linkime jaunajai porai gražiai įsikur
ti ir visokeriopos sėkmės patirti.

Velykų pirmąją dieną savo gimi
mo diena ir vedybinio gyvenimo 43-sius 
metus atšventė Ona ir Jonas Jarma- 
lavičiai. Prie puikaus, velykinėm ge
rybėm lūžtančio stalo, susirinko su
kaktuvininkus pasveikinti gražus bu- 
rys ju giminių ir draugų, kurių tarpe 
buvo ir abiejų chorų dainininkų, kurie 
pasirodo ir kartu moka taip gražiai 
dainuoti. Jarmalavičių seimą plačiai 
dalyvauja visame lietuviškame Sydnė- 
jaus gyvenime. Ponia daugiausiai pa
dedama katalikiškoms organizacijoms J 
kai Jonas, vyresniesiems žinomas 
kaip puikus artistas, dalyvavęs eile- 
je mūsų scenos pastatymu ir jaunie
siems, kaip nepamainomas Kalėdų Se
nis, visuomet linksmas ir laimingas. 
Ilgiausių ir gražiausiu ateities metų 
abiem.

t
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Švenčiu statutai.

Paskutiniosios sporto šventes 
metu Melbourne, klubų pirmininkai ir 
atstovai nutarė naująjį Sporto Šven
čių Statutų sudaryti korespondenciniu 
būdu, klubui pasiunciant savo projek
tą ALFAS valdybai iki kovo men. 
31 dienos, kai ALFAS valdyba, ga
vusi visų klubu projektus, juos su
vienodins ir iki birželio 31 dienos 
paruoš galutini statutą, ji pasiunciant 
kikvienam klubui.

Nežinau , kaip einasi paskiriems 
klubams su jų projektu paruošimu, 
bet aš esu pilnas vilties, kad šie pro

jektai yra jau padaryti ir pasiųsti mu
sų ALFAS valdybai i Melbourną.

Nesigilinant man i paskirus bu
vusių statuto projektus ir pačius sta
tutus, aš tik noriu iškelti, keletą fak
tų iš praėjusių sporto švenčių, kurie 
turėtų būti, mano manymu, įtraukti į 
busimąjį statutą.

Praeitų metų sporto švente buvo 
viena iš didžiausių, pasisekusi labai 
gerai, sutraukusi daug musų jaunimo, 
kuo mes visi tik ir džiaugiamės. Kaip 
ir praeityje, taip ir dabar, dėl to, ma
nau, nieks negalėtų pykti, pagrindinė 
sporto saka buvo ir yra - krepšinis 
duodąs daugiausiai žaidėjų, komandų 
ir rungtynių. Krepšinyje jau dalyvau
ja be vyrų ir moterų ir musų jauniai 
ir gal but ateis diena, kada net ir sa
va jaunučius galėsime Įtraukti į var
žybas. Ir be abejo, po daugybės rung
tynių, kiekvienas žaidėjas jaučiausi, 

kad jis ar ji dalyvavo rimtame krepši
nio turnyre, kai laimėta vieta yra iš
kovota tik per savo darbą ir geresnį 
toje sventeje žaidimą, nes šioje sa
koje dalyvaujant mūsų visiems klu
bams, pats žaidimo standartas yra 
aukštas ir žaidimo konkurencija aik - 
štėje yra didelė.

Gal but, kaip parode paskutini or 
ji sporto šventė ir tinklinis pradėjo 
smarkiau progresuoti ir, reik tikėtis 
tinklininkai švenčių metu bus viena 
iš mūsų aikštės žaidimo svarbiųjų 
sporto šakų.

Pagrindinis dalykas, apie kuri aš 
noriu kalbėti, yra mano manymu da
roma didele skriauda mūsų krepšinin
kams, gal ir tinklininkams, už laimė
jimus paskiriant jiems tik dovanas 
pirmųjų vietų laimėtojams. Aš neži
nau kuriuo tikslu buvo praeityje panai
kinta kitu vietų apdovanojimai, tačiau 
kas liečia šias didžiąsias sporto ko
mandines šakas, kaip krepšinį, kur 
žaidėjai žaidžia visas dienas visose 
mūsų turimose vyrų ir moterų klasė
se, apdovanojimas tik pirmosios vie
tos laimėtojus yra visiškai netikslus 
ir taisytinas. . Neimdamas paskirų ki
tų sporto saku, kur dalyvauja tik ke
lios komandos ir sužaidus vos pora 
rungtynių, gaunama visai lengvai pir
moji vieta, priede paskirose sakose 
dar apdovanojama individualus žai
dėjai, atmanyčiau, kad tokiame krep- 
sinyje, antorji ar trečioji vieta, dau
geliu atveju, yra sunkiau issiko- 
vojama, negu kitose šakose pirmoji 
vieta, todėl as siūlau į naująjį sta
tutą Įtraukti ir apdovanojima antrųjų ir 
treciųjų vietų tose šakose, kur žai
džiama vyrų ir moterų bei jauniu ne 
mažiau kaip penkių mūsų klubų, nes 
jie yra tikrai verti, kad būtų nors ma
ža sportine dovana atžymėti.

Jau metų metai per kiekvieną po
sėdi suvažiavusių pirmininkų ir atsto
vu aš asmeniškai raštu ar gyvu žodžiu 
prašau paskirų klubų vadovaujančius 
asmenis, kad duotų kuo daugiau savo 
sportinių žinių iš savųjų klubų į šį 
Sporto Skyrių. Ypatingai dabar, pasi
keitus laikraščio spausdinimo tech
nikai, galima be jokio užmokesčio dė
ti nuotraukas, kas paryškintų paskirų 
veiklą ir parodytų, jog mes esame gy
vi visus ištisus metus, o ne tik per 
Kalėdų šventes prisikeliame iš savo 
letargiško miego ir atvažiavę į musu 
sporto šventes, sužinome, jog mūsų 
bendruomenės laikraštyje yra toks 
Sporto Skyrius kurio redaktorius kiek - 
vienais metais sudainuoja tą pačia, 
dainele, visiems klubų pirmininkams 
galvų linkčiojimu vieningai pritariant 
ir po visų švenčių išsi važinė jus, vėl 
viskas pamirštama ir paliekama re
daktoriaus ir gerojo Dievulio valiai.

Man peršasi į galvą dvi paski
ros mintys, pirmoji, kad daugumas 
klubų per metus visiškai nieko ne
dirba ir to savo apsileidimo nenori 
niekam sakyti, kai metu gale sukrap
štė. kelias komandas, atvažiuoja į mū
sų sporto šventes ir nori turėti tą pa
tį lygų balsą kaip ir tie klubai, kurie 
ištisus metus sportuoja, dirba ir kelia 
ne tik sportininko, bet ir lietuvio var
dą čia. Antroji, gal būt tikslesnė ir 
jei ji yra teisinga, tai labai ir labai 
skaudi, yra ne kas kitas tik apsilei
dimas paskirų sporto klubu valdybų, 
kuris mano manymu negali būti dova
notinas. As” žinau kelis savo buvu
sius gerus bendradarbius, kurie Šian
dien, pilni kažkok ių tuščiu ambicijų, 
negali pamiršti ankčiau įvykusių ma
žų nesusipratimų, dėl kuriu ir aš’ bu
vau palikęs šį laikraštį. Tačiau mes 
turime eiti su gyvenimu ir matant šian
dien taip išbujojusi mūsų sportinį, gy
venimą Australijoje, man tik yra labai 
skaudu, kad tie keli mūsų sportiniai 
bendrdarbiai, kurie pareityje taip 
gražiai dirbo šiame skyriuje, negali 
suprasti, jog jų darbas su sportine 
plunksna yra lygiai taip pat reikalin
gas, kaip kad ir visu kitų mūsų spor
to darbuotojų.

Paskiros klubų valdybos jau ga
lu gale turėtu surasti žmogų, kuris 
nuolatinai duotų žinias apie savo klu
bu veiklą, papuošiant jas ir savųjų 
sportininku nuotraukomis. Nebijokite 
rašyti, kad ir su klaidomis. Aš jas 
ištaisęs paruošiu spaudai ir tuo pačiu 
savuose miestuose bus daug gražiau 
ir įdomiau skaityti žinias apie savų
jų klubu veikla.J i S S.

A. Laukaitis.
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< KOVO KLUBE

Vyrai - II - sios Divizijos Laimėtojai.
Vasaros turnyro finaliniuose Žai

dimuose koviečiu pirmoji komanada 
susitiko su Y.M.C. A. vyrai s. Stebint 
gana didelaim skaičiui lietuvių krep
šinio mėgėjų, koviečiai vyrai pradeda 
žaidimą ir atrodo gana lengvai su
tvarkys savo priešininkus. Gražūs 
Gustafson su Čerkesu praėjimai, pui
kus tolimi Atkinson metimai ir geras 
sviedinių i nuė minėjimas Mikalausko, 
ypatingai kai jo dengiamas žaidėjas 
yra daug aukštesnis už ji, daro žai
dimą gražu ir gana nepavojingą. Pir
masis puslaikis baigiasi 21:15 mūsų 
naudai. Antrąjį puslaikį australai 
smarkiai susiima. Pradeda kietai 
dengti ir išvysto didesnį, greitį. Gai
la, Lukoševičius dėl sužeistos kojos 
negali žaisti, o jis būtų taip reikalin
gas. Puslaikio pabaigoje australai 
gana smarkiai prispaudžia koviečius 
ir likus žaisti nepilnai minutei, pirma 
kartą per visas rungtynes taškų san
tykį išlygina. Paskutinės sekundėse, 
Atkinson, prasiveržus.pro centro lini
ja, iš gana tolimos padėties daro to
limą metimą ir sviedinys kartu su 
rungtynių pabaigos Švilpuku, kiaurai 
Įkrenta į preišininkų krepšį, atnešda
mas koviečiams II - sios divizijos 
laimėtojų pergalę.

Stebint rungtynes, aiškiai mato
si, kad pirmajai komandai reikalinga 
bent trijų geru jaunesnių pakaitu! la
bai gerai, kad jaunasis Gulbinas jau 
yra pratinamas žaisti su vyrais, ta
čiau jo vieno dar bus per mažai ir tuo 
jau dabar reikėtų susirūpinti. Taškai: 
Atkinson 17, Gustafson 16, Mikalaus
kas 6, Čerkesas 2, Liutikas 1, Krau- 
cevicius ir Gulbinas 0.

Prasidėjo Žiemos Turnyrai.

Pasibaigus vasaros krepšinio 
turnyrui tuoj pat prasidėjo pagrindinis 
Sydnėjaus visų divizijų žiemos tur
nyras, kuris bus žaidžiamas per du 
ratus. Sydnėjaus Kovas šiame turnyre 
yra užregistravęs iš viso šešias ko
mandas: Vyrų - II -je divizijoje, vy
ru iki 18 metų II - je diviz. ir vyrų 
II - ia komanda^ 5 -Je divizijoje. Mo

terų komandos žaidžia: I - ji koman
da - I - je div., merginos iki 18 metų 
ir mergaitės iki 14 metų.

Pirmąsias šio turnyro rungtynes 
jau turėjo vyrai iki 18 metų, jas lai- 
mėdamos prieš Micos komanda 39:15 
ir mergaitės iki 14 metų laimėjo prieš 
Nepean 25:17.

Vyrai savo pirmąsias rungtynes 
sužaidė prieš Auburn komanda, jas 
laimėdami gana įtikinančiai 59:35 
(25:12). Sios rungtynės, žaistos tuoj 
pat po finalinių, laimint šioje divizi
joje pirmą, vietą, buvo gana lengvos ir 
visi koviečiai sužaidė gana gerai, pa
darydami gražią pradžią šiame turny
re. Taškai: Mikalauskas 17, Atkinson 
ir Gustafson po 14, Čerkesas 8, Krau- 
cevičius , Liutikas ir Gulbinas po 2.

Australijos lietuviai sportininkai žygiuoja LD programoje.
Australian Lithuan'ian sportsmen on parade during the Lithuanian Days 

program, in Melbourne.

Estafetinės lenkytines

ŽAIDYNIŲ LENTELĖS.

Vyrų II - sios ir V - sios divizi
jos rungtynės vyksta kiekvieną savai
tės antradienio vakarą sekančiai: Ba
landžio 20 ir birželio 22 dienas 9.55 
vak. Kovas I - YMCA ir 7.10 vak. Ko
vas II - E.S.C.C. Balandžio 27 ir bir
želio 29 d. 6.15 vak. Kovas I - Wyvern 
ir tuo pačiu laiku Kovas II - Wrecair. 
Gegužės 4 ir liepos 6, 7.10 vak. Ko
vas I - Sydney University ir Kovas 
II - Balmain Leagues 6.15 vak. Gegu
žės 11 ir liepos 13, 6.15 vak. Kovas 
I - St. George ir 7.10 vak. Kovas II
- Hakoa. Gegužės 18 ir liepos 20, 9 
vai. vak. Kovas I - L.S.K. ir 8.05 vak. 
Kovas II - YMCA. Gegužės 25 ir lie
pos 27, 7.10 vak. Kovas I - West Soc
cer ir 9 v.v. Kovas II - Canterbury 
Birželio 1 ir rugpiūčio 3, 8 v.v. Kovas 
I - Arncliffe Scots. Birželio 8 d. Ko
vas I - Auburn 8.05 v.v. ir 9 v.v. Ko
vas II - Earlwood B. Pk. Birželio 15 d.
9 v.v. Kovas I - Hornsby P.B.C. ir 
8.05 vak. Kovas II - Parramatta. Vė
liau seks baigminės rungtynės.

Vyrų iki 18 ir merginų iki 18 metų.

Sios runtynės yra žaidžiamos 
kiekvieną penktadienio vakarą. Balan
džio 23 ir birželio 11, vyrai 8.05 vak .
- Guilford L.C., merginos 7.10 vak.
- Auburn. Balandžio 30 vyrai 9.55 vak.
- Bankstown ir birželio 18 vyrai 
9.55 - Bankstown. Merginos tas die
nas nežaidžia. Gegužės 7 ir birželio 
25 vyrai 9.55 vak. - St. George PBC, 
merginos 7.10 vak. - Parramatta, Ge
gužės 14 ir liepos 2 merginos 6.15 
vak. - Scarb. Pk., kai vyrai žaidžia 
tik liepos 2 dieną 8.05 v. prieš Moore 
Park. Gegužes 21 ir liepos 9 mergi
nos 6.15 v. - Canterbury. Gegužės 28 
dieną v. vyrai - Moore Park ir mergi
nos 6.15 v. - Manly. Birželio 4 dieną 
vyrai 9 v.v. - Micos ir 6.15 v. mergi
nos - Arncliffe Scots.

Mergaitės iki 14 metų. .

Sios rungtynės yra žaidžiamos 
šeštadienių popietėms. Gegužės mėn. 
8 d. 3.40 p.p. Kovas - Epping YMCA, 
Gegužės 15 d. 5.30 p.p. Kovas - Can
terbury, Gegužės 22 d. 5.30 p.p. Ko
vas - Scarb. Pk. Gegužės 29 d. 3.40 
p.p. Kovas - Parramatta, birželio 5 d. 
5.30 p.p. Kovas - Arncliffe Scots.

Moterų Pirmenybės.

Koviečiu pirmoji moterų komanda 
taip pat pradėjo žaisti, bet jų tvarka
raštis dar nėra parengtas ir ji gavus 
jis bus atspausdintas. Taip pat labai 
greitu lauku prasidės ir mergaičių iki 
12 metu varžybos į kurias koviečiai 
taip pat išstatys savo komandą.

Būdami keturių metų, mes 
žinome tiek klausimų, kiek tik jų 
gali būti, o kai mums septynioli
ka — žinome visus atsakymus.

Andre Morois
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GEELONGO LIETUVIAMS
A.L.G.B. NARIU SUSIRINKIMAS.

1971 m. balandžio men. 25 d. 
sekmadieni yra šaukiamas 2.30 m. 
po pietų A.LG.B. Visuotinis nariu 
susirinkimas. Kuris i vyks Lietuviu 
salėje. Jeigu nustatytu laiku ne
susirinks reikalingas narių skai
čius, pagal įstatų par ag. 14, toje 
pačioje vietoje, puse valandos 
vėliau bus šaukiamas antras visuo
tinis susi rinkimas,kur is bus teisė
tas, bet kuriam nariu skaičiui 

t 

esan t.
DIENOTVARKE.

1. Susirinkimo atidarimas.
2. Preziudiumo sudarymas.
3. Praeito metinio susirinkimo pro

tokolo skaitymas.
4. Apylinkės Valdybos Pirmininko 

pranešimas.
5. Apylinkės Valdybos Iždininko 

pranešimas.
6. Revizijos Komisijos Pranešimas.
7. Garbės Teismo pranešimas.
8. Organizacijų pranešimai.
9. Diskusijos dėl pranešimu.
10. Mandatų Komisijos rinkimai.
11. Kasos apyskaitos tvirtinimas.
12. GARBES NARIO VARDO sutei

kimas.
13. Apylinkes Valdybos rinkimai: 

9 nariai ir 3 kandidatai: Pirm. 
Vice. Pirm. Sekret. Iždin. Kult. 
Reik. ir 4 Nariai Bendr. turtui 
administruoti.

14. Namu plano pakeitimo reikalas.
15. Revizijos Kom. rinkimai: 3 na

riai ir 2 landidatai.
16. Garbės Teismo rinkimai: 5 na

riai ir 2 kandidatai.
17. Klausimai ir sumanimai.
18. Susirinkimo uždarymas. Sis su

sirinkimas šaukiamas išsiaiški
nus su Krašto Valdyba ir gavus 
reikalinga rastą. Šis susirinki
mas nebus atidėtas. BUKITE ma
lonus nepatingėkite ATSILAN
KYTI.

A.L.G.B. Apyl. Valdyba.
GEELONG’as

Kaip ir pereitais metais taip ir 
šiemet Geelonge australų, buvo orga
nizuojama “Expo” 71 tarptautinė tau
todailės paroda. Kurios visas pelnas 
šį karta yra skiriamas “McKeller 
House” senelių prieglaudai - ligoni
nei, jos praplėtimui - statybai.

Šiuose namuose gydėsi ir gyvena 
keletas Bendruomenės narių. Šiais 
metais vėl australai kvietė lietuvius 
prisidėti prie Šios parodos. To pasė
koje Apy. Vai. kultūriniams reikalams 
narė p. E. Jomantiene jun. ir p. P. 
Cerakaviciene metu, bėgyje lanke vi
sus paruošiamųjų darbų posėdžius ir 
ruošėsi parodai, kuri Įvyko Geelong 
West Town Hall 26 - 28 d.

Paskutinei savaitei prieš paro
da, susirgusi ir atsigulus ligoninėn 
p. Jomantienei paskutinius darbus 
pravedė ir tvarkė Moterų D-jos Pir. 
p. Skapinskienė suDraugijosnarėmis.

Gee. Apy. Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja p. Skapinskienei ir visiems 
tautiečiams vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjus prie šios parodos pravedi- 
mo ir pasisekimo, dar karta iškeliant 
lietuvių vardą australų tarpe.

Vietinis australų laikraštis “The 
News” patalpino net dvi fotografijas 
rodančios mūsų exponatus su po
niomis. Tautiniuose rūbuose-p. P. 
Čerakavicienė ir plė. V. Norvidaitė.

Nuoširdus ačiū visiems prisidėjusiems.

A.L. GEE. Ben.Apy. Valdyba.

LIETUVIŠKOS VARŽYBOS.

- Kur jūsų 1971 m. parengimu kalen
dorius?
- Kodėl?
- Neklauskit. Eikit ir atsineškit.

Štai. Dabar galima kalbėti. Pasi
brauk it rugpūčio 8-tą dieną -pačiu ryš
kiausiu pieštuku. Sakot: parengimų, 
yra buvę šimtai - ko čia braukyt šva
rią iškarpą? Aha - bet tokio dar ne
buvo.

Tą dieną bus LIETUVIŲ VARŽY
BŲ (kvizo, kaip jums) finalas. Var

žysis mūsų jaunimas iki 19 metų.
(Metus nustatyti data: 1 rugpūčio 
1971).
Klausimai bus iš visokių lietuviško 
gyvenimo sričių: apie Lietuvą, jos 
istoriją, geografiją, kalbą, literatūrą, 
muziką, tautinę kultūrą ir bendruome
ninį gyvenimą. Abiem jaunesnėm gru
pėm dauguma klausimų bus parinkti 
pagal Parapijos Mokykloj einama 
kursą, tad

jaunime mokykitės!
bet taip pat neužmirškite stebėti, kas 
darosi lietuvių bendruomenėj, pavar
tykite, ( o gal ir paskaitykite) lietu
višką laikraštį, pasitolbulinkite lie
tuvių kalboj.

Čia bus proga savo žiniomis pa
sirodyti ir tiems, kurie neturi bal? 
so, nemoka deklamuoti, arba negali 
šokti. Galvas juk visi turime, Ir lie
tuviškas širdis ... O katalikes Moterys 
turi sunkias kišenes, kurias nori pa
lengvinti, paskirdamos laimėtojams 
pinigines premijas.
Dalyvauti gali visas Melbourno ir Apy

linkių jaunimas iki 19 metų.
Dar kartą: pasibraukite tą datą 

ir padekite iškarpą į saugią vietą.
Tarp kitko: varžybos bus paįvai

rintos muzika, dainomis, šokiais.
Sekite spaudą. Po kelių mėnesių 

skelbsime, kada bus daroma pirmoji 
atranka. O tuo tarpu: jaunime ruoškis! 
Ruoškis maloniam susitikimui su 
varžybų vadove - ALIUTE KARAZI
JIENE."

Melbouno Kat. Mot. D-ja.

PRANEŠIMAS GEELONGO 
LIETUVIAMS.

Ilgametis “M.P.” talkininkas - 
platintojas p. J. Gailius grizo is ke
liones po Europą ir perėmė “M.P.” pla
tinimo ir atstovimo pareigas is jį 
pavadavusio p. C. Volodkos.

Nuoširdus aciu abiem “M.P.” 
bendradarbiam už atlikta^ darbą ir pri
siimtas pareigas.

“M.P.” Administracija.

AUKOS “M.P.” SPAUSTUVEI.

Newcastlio Apylinkes Valdyba $25 
P. Jurjonas $20

Nuoširdus ačiū uz aukas.

“M.P.” Administracija.

PRANEŠIMAS.

Geram orui esant Sydnejaus Savait
galio Mokykla ruošia skautų žemeje, 
Ingleburn’e GEGUŽINĘ. Renkamės balan
džio men. 26 d. 10 vai. (pirmadienį), 
kviečiame visus dalyvauti, ypač jaunimą. 
Gėrimus bus galima gauti vietoje, užkan
džius reikia su savim pasiimti.

Tėvų Komitetas.

PADĖKA.
Musų brangiam vyrui - tėveliui - A:A. Vaclovui Vaiciurgiui mirus, 
didžio skausmo valandoje, reiškiame nuoširdžią padėką Kun.P. 
Butkui, už atkalbėtą rožančių Koplyčioje, gedulingas Sv. Misiąs, 
palydėjusiam į amžiną poilsio vietą ir atsiveikinimo žodį Kapinėse. 
Visiems brangiems prieteliams ir pažįstamiems pareiškusiems mums 
užuojautos žodžiu, raštu ir spaudoje. Dalyvavusiems Koplyčioje, 
gedulingose pamaldose, susiorganizavusiam chorui atgėdojusiam 
S v. Mišias. Papuošusiems jojo Kapą vainikais ir gėlėmis, stiprinu
siems mus moraliai ir palydėjusiems jį į amžinybę. Visiems nuošir
džiausiai dėkojame.

Janina, Nijole ir Evaldas Vaičiurgiai

ŽADAT KELIAUTI?

kreipkitės pas

EKSKURSIJA Į JAV ĮVYKSTA 29. 5. 71

Visais kelionių reikalais
ALG. ŽILINSKĄ. (nuo 1959 m. dirbąs kelionių biuruose), 

Patarimai ir užsakymai veltui.
SOUTHLAND TRAVEL CENTRE.
245 Charman Rd., Cheltenham. 3192.
Telef. 550 - 1655 Vak. 93 - 4258.

SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS IR “DAINOS” CHORAS 
maloniai kviečia atvykti

1971 m. BALANDŽIO 24 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. vak. į 
TRADICINĮ SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS

BALU.
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kuris įvyks FATHER J. O’REILLY 
AUDITORIUM — SALEJE, AUBURN, 15 PARK RD. 
Programoje “Dainos” choro mišraus ir vyrų dainos diriguo
jant B. Kiveriui, G. Zigaitytės ir D. Gečiausko duetas, D. 
Dulinskaitės ir R. Černiauskaitės modernaus baleto šokiai.

Kontinentalinės kapelos linksma muzika, skoningai paruoštas 
bufetas bei kiti baliaus įvairumai ir malonumai.

Įėjimas $ 2.00; pensininkams ir moksleiviams $ l.OO.
Baliaus pabaiga pratęsiama iki 1 vai. ryto.

DĖMESIO AUSRIECIAI.

Sarišyje su Kanadoje rengiamu 
Kauno “Aušros” gimnazijų buvusių 
auklėtinių ir mokytojų suvažiavimu, 
kviečiame . visus, MELBOURNE IR 
APYLINKĖSE gyvenančius “Aušro- 
kus” ir “Ausrokes”, su žmonomis 
arba vyrais, susirinkti š.m. gegužės 
mėn. 2 d. 1 vai. prie Sv. Jono bažny
čios padaryti bendrą nuotrauką, kurią 
kartu su pasveikinimu pasiųsime su
važiavimui.

Organizatoriai.

Del informacijų skambinti

E. Šemetienei, Telef. 874 - 2250.

“Attempted Def ection by Lith
uanian Seaman Simas Kudirka”. 
JAV Kongreso Lžsienio komisijos 
tyrinėjimai dėl Kudirkos išdavimo 
sov iet ams. Fht ei kt a d okumen t inė 
medžiaga, 247 psl.

Norintieji sl okumen t ini, r in - 
kinį įsigyti gali rašyti: Committee 
on Foreign Affairs, House of Rep
resentatives, Washington, D.C. 
2C515.

mtn PatHgi 
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

”0UR HAVEN**

Australijos Lietuviu Bendruomenės 
laikraštis

LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba

Leidėjo ir "M.P.” Administracijos 
adresas: Box 4558, G.P.O.,

SYDNEY. N.S W. 2001 
■iEDEGUOJA REDAKCINE KOLEGIJA: 
E. ir I.Jonaičiai, A.Laukaitis, 
irP. Pullinen.
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