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UŽ LIETUVOS' LAISVĘ
GEGUŽĖS MĖN. 14 IR 18-19 [VYKIAI

Gegužės 21 d. rytą radijai ir po
piet televizija JAV-se ir kitur paskel
bė Associated Press agentūros z'inią 
iš Maskvos - Kaune viešai susideginus 
jaunuoliui, sekė dviejų dienų riaušės. 
Agentūra paminėjo, kad jaunuolis Ro
mas Talanta (ar Talanda - E>susidegi- 
nęs dėl ‘politinių priežasčių’. Visiems 
aišku, kad jaunuolio žygis ir vėliau 
sekusios riaušės buvo NAUJAS LIE
TUVIU PASIPRIEŠINIMO OKUPANTUI 
PRASIVERŽIMAS, protestas prieš re
ligijos persekiojimą ir ryškus reikalai 
vimas, dar prieš JAV Prezidento ke
lionę į- Maskvą, lietuvių tautai su
teikti laisvę.

ĮVYKIU KAUNE EIGA
Pirmieji JAV spaudos pranešimai 

apie riaušes Kaune, susidūrimus su 
milicija, pasirodė gegužės 22 d. Jie 
liudija, jog Vakarų spaudos atstovai 
apie įvykius Kaune buvo painformuoti, 
greičiausia, sekmadieni, gegužės 21 d. 
taigi dviem dienom po riaušių praslin
kus.

A Press žinioje (New Yorke ją 
Įdėjo, geg. 22 d. laidoje, ‘New York 
times’) pažymėta, kad pagal ‘patiki
mus šaltinius’ tūkstančiai lietuvių jau
nuoliu, praėjus o-vaiv; ;\:vo susidū
rę su sovietų milicininkais ir kariais. 
Tomis žiniomis, riaušės prasidėjusios 
ketvirtadienį, gegužės 18, Romo Ta
lantos laidotuvių metu. Riaušes įvyko 
ir kitą dieną, gegužės 19 d. AP žinio
je pažymėta, kad informacija telefonu 
buvo gauta iš Kauno ir gatvėse vykus 
susidūrimams, vienas, o gal du mili
cininkai buvę mirtinai sužeisti. Paga
liau pabrėžta, kad Lietuvos katalikai 
per pastarąjį pusmetį reiškė didėjantį 
pasipriešinimą ir kad jie kelis kart 
siuntė protestus Sovietų vadams ir J. 
Tautoms.
PROTESTAS - LIETUVOS JAUNIMO 

ŽYGIS
‘Daily News’ milijoninio tiražo 

dienraštis New Yorke, įdėjo geg. 22 
Chicago Tribune atstovo Maskvoje Jim 
Yuenger plačią informaciją apie įvy
kius Kaune.

Iš šio korespondento aprašymo 
seka, kad Romas Talanta, fabriko dar
bininkas ir vakarinių kursų studentas, 
sekmadienį, gegužės 14 d., atvykęs 
Į miesto sodą ties muzikiniu teatru 
(buv. Valstybės Teatro rūmais) apsi
pylė benzinu ir jį uždegęs, smarkiai 
nukentėjo ir mirė po dvylikos valandų. 
Geg. 22 d. žiniose Talantos amžius 
buvo nurodytas - 20 metų, nors geg. 
21 d. radijas skelbė, kad nusižudėlis 
turėjęs per 30 m. amžiaus.

Sodas ties teatru buvęs saugomas 
milicijos - ji pašalinusi sode padėtas 
gėlių puokštes. Svarbiausia, kad visa 
tai Įvyko dienomis, kai sovietų įstai
gos buvo susirūpinusios neleisti jokių 
demonstracijų artėjant prez. Nixono 
kelionei ir jo viešnagės Sovietų Sąjun
goje metu.

Tačiau ryškus tautos protestas 
Įvyko ir ypatingai svarbu, kad, kaip 
Vakarai patyrė, PROTESTĄ, SAVO 
MIRTIMI IŠREIŠKĖ OKUPUOTO KRAŠ
TO JAUNIMO ATSTOVAS, katalikas 
ir, be to, darbininkas. —-

*.
Praeitam MP Nr. buvo atspaus

dinta, vietoje Talantas, Kalantas, yra 
tas pats asmuo.

LAIDOTUVĖS BUVO PROGA 
PROTESTUI

Kaip minėta, Talantos laidotuvės 
vyko ketvirtadienį, geg. 18 d. ir jų me
tu įvyko dvi dienas vykusios riaušės, 
susidūrimai ne tik su milicininkais, 
bet ir su kariais. Maskvos pranešime 
pažymėta, kad riaušes sukėlė ‘jauni 
nacionalistai’, kad buvę suimti ilga
plaukiai jaunuoliai bei kiti ’įtartini 
asmenys’. Tai liudija, kad pagrindinis 
protesto reiškėjas buvo - jaunimas.

Pagal žinias, telefonu perduotas 
i Maskva, iš Kauno, geg. 18 d. laido
jant Talantą (galimas dalykas, karstą 
gabenus į Petrašiūnų kapines - Red.) 
TŪKSTANČIAI JAUNUOLIU PRASI
VERŽĖ KAUNO GATVĖSE, ŠAUKDA
MI ‘LAISVĖS, LAISVĖS, LAISVĖS’ 
ir ‘LAISVĖS LIETUVAI’.

Milicijai buvę sunku numalšinti 
Įtūžusią minią. Dėl to kitą dieną buvo 
pasiųsti ‘vidaus tarnybos’ daliniai - 
juos jaunimas sutikęs su akmenimis 
bei lazdomis.

ŠIMTAI SUIMTŲJŲ.
Jaunimas buvo rimtai susidūręs - 

tai liudija pranešimas, jog vienas mi
licininkas, sužeistas riaušių metu, 
miręs Ugoninėje. Dar nebuvę aišku, 
ar mirę-u kitas milicininkas.

Po geg. 18-19 riaušių buvę keli 
šimtai suėmimų. Pradiniuose praneši
muose nepaminėta, ar buvę sužeidimų 
jaunimo tarpe.

Būdinga dar tai, kad pranešimuo
se nurodyta: tie informatoriai, telefo
nu pranešė Maskvoje gyvenantiems 
Vakarų spaudos ar radijo atstovams, 
pasiskundę, jog jiems buvo grasinama 
kalėjimo bausmėmis dėl tariamo sovie
tų valstybės šmeižimo, jei jie žinias 
perduosiu į Maskvą. Bet jie grasinimų 
nepabūgo.

Pagaliau geg. 22 skelbtose ži
niose dar buvo pažymėta, kad riaušės 
vykusios Kaune, mieste su netoli 
400.000 gyventojų, kuriame Vakarų 
spaudos atstovams negalima lankytis. 
Ta proga paminėti Lietuvos katalikų 
protestai, ypač protestas - memoran
dumas su 17.000 parašų.

Gegužės 14 ir gegužes 18-19 die
nų įvykiai Kaune liks istoriniai visai ADELAIDE 
tautai ir juo labiau, kad jaunuolio Ta- Adelaidės Lietuvių Jaunimas, per 
lantos ryžtas ir žygis ir riaušės vyko Jaunimo Kongreso komitetą, suorgani- 
prieš laisvės siekimus atstovaujančio žavo gegužes 27 protesto demonstraci- 
. -r*Tr i , - motorkadą per Adelaidės miestą.

Mūsų, jaunimą rėmė latviai, estai ir 
unkrainiečiai. Dalyvavo per 100 maši
nų. TV filmavo ir buvo rodoma per TV 
stotis.

Adelaide, ALB Krašto Valdy
bos iniciatyva, telefonais buvo su
kviestas ypatingas Adelaidės lietu - 
vių susirinkimas, Adelaidės Lietuvių 
Namuose, š.m. gegužės 8 d. 7.30 v.v.

Susirinkime dalyvavo virš 100 
lietuvių.

Sis susirinkimas buvo sukviestas 
painformuoti Adelaidės lietuvius apie 
paskutinius Įvykius Lietuvoje, išreikš
ti paramą savo kovojančiai tautai ir 
protestuoti prieš sovietinę okupaciją, 
tautini ir religinį persekiojimą.

Susirinkimą pravedė Apylinkės 
Valdybos pirmininkas A. Bernaitis. 
Kalbėjo Krašto Valdybos pirmininkas 
V. Neverauskas ir smulkiau apie įvy
kius painformavo VLIKO Įgaliotinis 
J. Lapšys.

Susirinkimas buvo gan gausus 
(turint omenyje, kad buvo sukviestas

krašto - JAV valstybes galvos svarbią, 
kelionę i Lietuvos okupanto sostinę.

Pažymėtina, kad lietuviu jauni
mas demonstravo prieš okupacija, Kau
ne ir 1956 
Įvykus.

m., sukilimui Vengrijoje

(Elta)
IR ĮVYKIAI KAUNE 

ryšium su Įvykiais Kaune,
VLIKAS
Vlikas, 

skelbia:
Si nauja ir netikėta lietuviu tau

tos pasipriešinimo okupantui apraiška 
reikalauja iš mūsų, išeivijoje, atitin
kamo atgarsio. Todėl Vliko vadovybė, 
geg. 21 d. per radiją patyrusi apie Ro
mo Talantos susideginimą ir vėliau 
Kaune vykusias dviejų dienų riaušes, 
kurių metu Lietuvai reikalauta lais
vės, tuojau atkreipė dėmesį i, reikalą 
ir kvietė mūsų veiksnius sustiprinti 
vedamą kovą prieš okupantą.

Vliko Pirmininkas dr. J.K. Valiū
nas tuojau susisiekė telefonu su ALT 
Pirmininku dr. K. Bobeliu, ji painfor
mavo apie Įvyki ir pageidavo, kad

Nukelia į 2 psl.
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AUSTRALIJOS LIETUVIU PROTESTAI
vos per kelias valandas), pranešimai 
aktualūs, padaryti nutarimai sveiki ir 
buvo iškelta daug gražių lengviau ar 
sunkiau Įvykdomų pasiūlymų. Prie vi
so to suaukota virš $120, kad Įdėti 
atatinkamą pranešimą i vietinę austra
lų spaudą. Nutarta ir artimiausios 
veiklos gairės.

Adelaidės lietuviai stengiasi ati
duoti savo duoklę Tėvynės vadavimo 
ir skriaudų ryškinimo darbe.

Einančių diskusijų bėgyje, susi
rinkimo metu išgirdome daug Įdomių 
pasisakymų.

Įvykių Lietuvėje garsas paskli
do po visą pasauli, dar kartą atkreipė 
pasaulio dėmėsi į, Lietuvą ir davė vėl 
mums naują progą skelbti Lietuvos 
bylą.

Su tais įvykiais ne tik Romas Ta- 
lanta užsipelno kankinio ir karžygio 
vainiko, bet ir lietuvių tauta iškyla 
į kovojančių eiles už savo egzistenci
ją ir laisvę.

Buvo priimtas pasiūlymas įdėti į 
vietinę australų spaudą pranešimą apie 
Romo Talantos mirtį.

Toks pranešimas pasirodė ‘The 
Advertiser’, š.m. gegužės mėn. 24 d.

Nukelta į 3 psl.
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MELAS JU GINKLAS
Sovietų propaganda kaip ir jų po

litika paremta melu ir smurtu. Melas 
ir smurtas vienas kitą papildo, mat, 
smurtą kitaip nepateisinsi kaip melu. 
Ir Sovietai nepaisydami nei moralinių 
nei teisinių įsipareigojimų melą pla
čiai ir grubiai naudoja vidaus ir už
sienio politikoje. Melu jie naudojasi 
išgalvotiems apkaltinimams sufabri
kuoti, įvairiems pasmerkimams sufor
muluoti ir faktus sufalsifikuoti. Čia 
verta priminti keletą ryškesnių faktų. 
Sovietai skelbė trijų Baltijos valsty
bių laisvą ir savanorišką prisijungimą 
prie Sovietų Sąjungos. Grubus tiesos 
iškraipymas ir faktų suklastavimas. 
Visiems sveikai galvojantiems darosi 
aišku, kad tai melas, bet Sovietams 
yra priimtinas melas ir jie tuo nesivar
žo. Kitas ryškus faktas - Katyno žu
dynės. Sovietai nužudė keletą tūkstan
čių, lenkų karininkų, paimtus į belais
vę. Mėgino kaltę suversti vokiečiams, 
bet tarptautinė specų komisija nusta
tė, kad tai Sovietų darbas, ir dėl to 
abejonių niekam neliko, Sovietai ir ta
da nuo savo melo neatsisakė. Jie ge
rai žino, kad jais niekas netiki, tačiau 
melas jiems vistiek malonesnis, kaip 
nuoga tiesa. Žiaurius jų darbus turi 
kokia nors tamsa pridengti, jie slepia
si už melo kaip už tamsos.

Paskutinių laikų įvykius Lietu
voje, Romo Talantos kankinio mirtį 
ir dviejų dienų riaušes, Sovietai sten
giasi užtemdyti melu. Maskvos agen
tūra ir laikraščiai skelbia kad jaunuo
lis buvęs nesveiko proto, bet kaip su 
tais, kurie,daugelis tūkstančių , pagal 
pačiu Sovietų žinias dvi dienas kėlė 
riaušes, metė akmenis ir lazdas į po
liciją ir šaukė Lietuvai laisve's? Kaip 
yra su tais 17.000 pasirašiusiųjų, ku
rių prašymas pateko į Jungtines Tau
tas, ar ir tie yra nesveiko proto? Šis 
grubus melas yra jų ginklas prieš pa
saulyje kylanti pasipiktinimąSovietais. 
Sovietai stengsis šį įvykį kaip galima 
nuslėpti, klastodami faktus ir iškreip
dami tiesą. Mūsų šventa pareiga yra 
iškelti tiesą į šviesą ir parodyti pa
sauliui kokiais keliais ir priemonėmis 
naudojasi Sovietai žudydami ir naikin
dami musų tautą.

Nors ir labai daug kainuotų lietu
vių tautai Romo Talantos sukelti įvy
kiai, tačiau netenka abejoti, kad jie 
priartins Lietuvai ir kitoms pavergtoms 
tautoms laisves dienas.

am

(Atkeltu is 1 |>sl.)
Pranešimas buvo paskutiniame pusla
pyje, tarp visų mirčių pranešimų, tik 
su tuo skirtumu, kad jam buvo paskirta 
ištisa atskira kolona, ne tarp daugelio 
kitų pranešimų:

Tekstas buvo toks: ‘KALANTA 
Romas - atminimui Romo Kalantos, 
20 m. amžiaus, kuris mirė Kaune,-Lie
tuvoj e po susideginimo miesto aikštė
je, protestuodamas prieš Sovietų Ru
sijos vykdomą religinį ir žmogaus tei
sių persekiojimą pries lietuvius. Ilsė
kis ramybėje, Romai, Kankini už lais
vę. Mes tavęs nepamiršim.

Lietuvių Bendruomenė Pietų Aus
tralijoje. '

Įdėtas pranešimas sukėlė tikrai 
didesnį susidomėjimą, negu laukta ar 
tikėtasi.

Tą pačią dieną dar iš ryto, kito 
didelio Adelaidės laikraščio atstovai 
pradėjo ieškoti daugiau žinių ir infor
macijų. Vėlesnėje laidoje buvo įdėtas 
straipsnis apie R. Talantos mirtį ir 
trumpas Krašto Valdybos pirmininko 
pasisakymas. Straipsnio užvadinime 
R. Talanta buvo pavadintas kankiniu. 
Krašto Valdybos pirmininkas savo pa
sisakyme patvirtino, kad lietuviai Ta- 
lantą laiko kankiniu už laisvę.

Toliau tos pat dienos vakare, Kraš
to Valdybos pirmininkas dalyvavo te
levizijos programoje ‘This Day To
night’ per ABC Channel 2. Ten vėl 
buvo kalbėta apie R. Talantą, Lietu
vos okupaciją, religinį persekiojimą. 
Interviu truko 5 minutės.

ab
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DIENOS
LITERATŪROS VAKARO KLAUSIMU

Pastaruoju metu pasigirdo balsų, 
kodėl iš ateinančių Lietuvių Dienų, 
kurios įvyks šių metų pabaigoje Syd- 
nėjuje, iš programos išleistas Litera
tūros vakaras. Nusiskundimai moty
vuojami net toli siekiančiomis insinu
acijomis: esą, nustumiami į šalį rašy
tojai, paniekinamas lietuviškas žodis 
ir t.t.

Kiekvieną kartą Lietuvių Dienoms 
Rengti Komitetas, nežiūrint kur tos 
dienos būtų rengiamos, visuomet susi
duria su problema: kaip suderinti visą 
programą taip, kad būtų duota kuo 
daugiausia, ir kad suvažiavusieji lie
tuviai būtų patenkinti. Praeities prak
tika liudija, kad savaitės laiko ribose 
sukaupta programa suvažiavusius lie
tuvius daugiau išvargina, negu kad 
suteikia džiaugsmo: visi kaip akis 
išdegę turi bėgti iš parengimo į paren
gimą ir išbuvę savaitę laiko negali 
net su pažįstamais susitikti ir paben
drauti. Ir čia ir po kiekvienų Lietuvių 
Dienų nuolatiniai nusiskundimai ir 
priekaištai rengėjams.

Šių metų Lietuvių Dienoms Reng
ti Komitetas programos reikalus giliai 
apsvarstė ir priimdamas dėmesin anks
tyvesnius visuomenės nusiskundimus 
priėjo išvados, kad reikia programą 
siaurinti. Svarstant nežiūrėta, kuris 
parengimas svarbesnis ar mažiau svar
bus, bet kas iš to mažiausia nukentė
tų. Kadangi Lietuvių Dienos remiasi 
pirmoj eilėj masiniais pasirodymais, 
kaip dainų šventė, tautiniai šokiai, 
jaunimo koncertas, teatro spektaklis, 
kur dominuoja ne tik dalyvių gausa, 
bet ir ilgalaikis pasirengimas, nutar

AUSTRALIJOS LIETUVIU PROTESTAI
SYDNEY

Š.m. gegužės 26 d., penktadienį, 
Captive Nations Council of NSW, su
ruošė Emigracijos Ministeriui Hon. 
Dr. J.A. Forbes, M.P. priėmimą - va
karienę. Priėmime dalyvavo Common
wealth ir NSW valstybės parlamenta
rai, Pavergtų Tautų federaliniai ir apy
linkių pirmininkai ir iškilus australų 
svečiai. Prieš vakarienę buvo perskai
tyta, ant stalų išdėta A.A.P. žinia 
apie Romo Talanto tragišką mirtį, de
monstracijas ir areštus Lietuvoje, re
ligijos persekiojimą ir drąsų Lietuvių 
tautos pasisakymą reikalaujant lais
vės. Žuvęs Lietuvis patriotas buvo 
pagerbtas atsistojimu ir minutės tyla.

Ministras savo kalboje pabrėžė, 
jog dabartinė liberalų valdžia daro vi
sa, kad užkirtus kelią komunistinei 
įtakai plėstis.

Lietuvių Bendruomenės vardu bu
vo paaiškinta, jog Talanto įvykis nė
ra atsitiktinumas, bet tai yra vienas 
iš daugelio laisvės kovų pasireiškimų. 
Buvo prašyta ministro padaryti įtakos 
valdžios organuose, kad Lietuvių Tau
tos priespauda ir noras būti laisvai at
sidurtų tarptautinėje plotmėje. Minis
tras, išklausęs mūsų norą padėti pri
slėgtai, bet gajai tautai, mus puikiai 
suprato ir pažadėjo susirišti su atatin
kamais departamentais, o ypač užsie
nio reikalų ministerija.

Captive Nations Council of NSW 
taip pat padarė atatinkamų žygių raš
tu.

Iš mūsų pusės kreiptasi į Catho
lic Weekly laikraštį atspausdinti pa
duotą medžiagą. Taip pat peticija pa
ruošta ir pasiųsta Užsienio Reikalų 
Ministeriui.

omnon ngoiq

ta iš Lietuvių Dienų programos šį kar
tą išjungti Literatūros vakarą moty
vuojant:

1. Literatūros vakaro programoje 
dalyvių yra palyginamai ribotas skai
čius;

2. patiems dalyviams nereikia 
specialaus pasirengimo ir

3. Literatūros vakarą lengvai ir 
sėkmingai galima surengti bet kuriuo 
laiku ir bet kurioje vietoje.

Išimant Literatūros vakarą iš Lie
tuvių Dienų programos niekas nesikėsi
no nei šio parengimo nuvertinti, nei 
kūribinio žodžio pažeminti, kaip kad 
baiminasi. Neskaitant to, šis parengi
mas palyginamai su kitais yra gana 
lankstus ir lengvai suorganizuojamas 
bet kur ir bet kada, dailiojo žodžio 
menininkai dar turi vieną teigiamą ap
linkybę, ko kiti meniniai vienetai ne
turi: jie gali skelbti savo kūrybą spau
doje ir tuo pačiu turėti daug didesnę 
auditoriją, negu scenoje. Juk choras 
nepadainuos iš laikraščio ar žurnalo 
puslapių, kai tuo tarpu šitoji galimy
bė rašytojui ar poetui visados yra at
vira ir net palankesnė.

Be abejo gaila vieno stambaus 
parengimo, bet tai dar nereiškia, kad 
Lietuvių Dienų programa visa laika 
turi būti uniforminė: gal kitų Lietuvių 
Dienų rengėjai paruoš visai nauja pro
gramą įvesdami iki šiolei neturėtų pa
rengimų vietoje kas antri metai besi
kartojančių tų pačių.

Bandymas ir ieškojimas yra kuri- 
biškumo pagrindas, o šito kuribišku- 
mo Lietuvių Dienose kaip ^ik ir lau
kiame.

Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas

Gegužes mėn. 28 d., sekmadienį 
kun. P. Butkus atlaikė pamaldas už 
Romą Talantą. į pamaldas susirinko 
gausiai tautiečių, ateitininkai, skau
tai ir ramovėnai dalyvavo su vėliavo
mis gedulo juostomis perrištomis. Pa
maldų metu giedojo Dainos choras va
dovaujamas p. Br. Kiverio. Kun. P. 
Butkus pasakė pamokslą išryškinda
mas Romo Talanto ir Lietuvių Tautos 
vykstančią tragediją dėl laisvės.

****

C ANBERRA

Gegužės 25 d. ukrainiečių studen
tai surengė antisovietines demonstra
cijas, protestuodami prieš ukrainiečių 
intelektualų persekiojimą ir areštus 
Ukrainoje. Studentai buvo suvažiavę 
iš Sydney, Geelongo ir Melbourne. Jų 
buvo virš 200. Audiencijoje pas Aus
tralijos Min. Pirmininką, studentai įtei
kė peticiją su 2000 parašų, prašant 
Australijos vyriausybės panaudoti savo 
politinę įtaką unkrainiečių intelektualų 
genocidui sustabdyti.

Lietuviai demonstracijose daly
vavo su Talanta ir Lietuvos okupaci
ja primenančiais plakatais, iš lietu
vių dalyvavo: Vliko Įgal. Austr. p. J. 
Lapšys, Sydnėjaus II PLJ Kongreso Ko
miteto Pirmininkė p. Jūratė Reisgytė, 
Canberros Apyl. Pirmininkas dr. K. 
Kemežys, Canberros Liet. Klubo adm. 
p. Andriuška, p. Gr. Katauskienė ir kt.

Prie parlamento rūmų kalbėjo se
natoriai McManus, George Hannan, 
Caims Lib. Qld. ir p. Lapšys. De
monstracijos buvo labai gerai organi
zuotos. Jas rodė dvi Canberros TV 
stotys.

.'■ n-o <•.•»<? .V ,ih anių ^ėdnily-jA elfaivwoVl .

Jūratė Reisgytė ta proga gavo se
natorių parašus po jaunimo peticija, 
kur jie kartu su mumis įsijungė į mūsų 
tautos protestą prieš tautinį ir religini 
persekiojimą Lietuvoje.

****

PAGERBĖME KANKINĮ ROMA, 
TALANTĄ

Žaibo greitumu aplėkė koloniją 
šiurpus negandas apie jauno lietuvio 
ROMO TALANTOS susideginimą Kau
ne protestuojant prieš rusų okupaciją 
Lietuvoje. Kadangi žinia atėjo tiesiai 
iš Maksvos, tai jokių abejonių nekilo.
21.5. paskubomis buvo sušauktas Lie
tuvių Namuose mitingas, kuriame Vliko 
atstovas Australijai Jz. Lapšys ir 
Krašto V-bos pirm. V. Neverauskas 
paaiškino susirinkusiems apie susida
riusią padėtį, gavus taip skaudžią ži
nią. Pasisakius įvairių organizacijų 
atstovams nutarta: suruošti plataus 
masto demonstraciją automašinomis.

25.5. televizijos antro kanalo pro
gramoje ‘This Day Tonight’ Krašto 
V-bos P-kas V. Neverauskas duotame 
pasikalbėjime nušvietė Romo Talantos 
mirties reikšmę ir pasėkas Australijos 
lietuviams. Reikia priminti, kad šis 
Antro kanalo programos tęsinys visų 
mielai stebimas ir savo populiarumu 
nustelbia kitas stotis.

27.5. šeštadienio rytas nuosta
biai puikus. Dar gerokai prieš 9 vai. 
buriavosi jaunimas Lietuvių Namų 
sodely. Jie užkėlė juodą karstą ant 
mašinos, puošė jį žalių lapų vainiku. 
Tautiniais rūbais 'pasipuošusios mer
gaitės dalino plakatus, atsišaukimus 
ir rinko parašus peticijai, kuri bus 
įteikta Australijos vyriausybei.

Pareikšti lietuvių visuomenei 
užuojautą ir kartu dalyvauti mašinų 
vilkstinėje, atskubėjo latvių ir estų 
atstovai. Ukrainiečius atstovavo pats 
vyriausias jų vadovas p. Pasicinsky, 
kuris yra Australijos ukrainiečių Ta
rybos galva. 152 mašinos vedamos 
dviejų policijos atstovų pajudėjo nuo 
L. Namų. Mylios ilgio kavalkada pa
sipuošusi plakatais ir vėliavomis, nu
sidriekė Adelaidės miesto centro kryp
timi. Važiuojant pagrindinėmis biznio
magistralėmis, Rundel, Hindley ir King 
Wiliam gatvėmis, pačiu prekymečio 
metu, tūkstančiai žmonių skaitė pla
katus: - Rusai žiauresni už jiacius! 
Geriau mirti, negu vergauti! Salin ru
sai iš Lietuvos! Laisvė religijai! ir 
eibes kitų. Strateginėse miesto centro 
gatvių sankryžose iš anksto užėmė 
pozicijas šaukliai, kurie pravažiuojant 
garsino: Laisvė Pabaltijo Tautoms! 
Prie L. Namu esančioje gatvėje stu
dentai sudegino rusišką vėliavą. Vilks
tinėje dalyvavo netoli 600 žmonių. Ją 
seke radio ir televizijos mašinos. Va
kare televizijos programoje matėsi, 
kaip kūjis ir pjautuvas raitėsi lieps
nose. O Dieve! Kaip būtų gera, kad 
tai virstų tikrove! Ši demonstracija 
savo apimtimi, skaičiumi ir vieningu
mu, buvo pirmoji lietuviu kolonijos 
gyvenime Adelaidėje.

Parapija dalyvavo tikrai gausiai. 
Nejučiomis prisiminė Sibiro tremtinių 
dainos posmas:

Rankas ir kojas sukalė rusas, 
Bet laisvos dvasios jis nesukals. 
Jos idealo pasėtas grūdas, 
Dar milijonus tikrai sukels...
Šiuo drąsiu ir gerai organizuotu 

žygiu, JKdelaidės lietuviai atidavė pa
garbą kankiniui ROMUI TALANTAI, 
kuris trokšdamas tėvynei Lietuvai 
laisvės, pasirinko mirtį liepsnose.

V. Dumčius
****

LAISVĖ IR GYVYB£

Žmogus, gimęs oloje, negali įvertinti, kas 
yra laisvė. Kuris visą gyvenimą badavo, 
negalį numalšinti savo alkio. Už laisvę ver
ta rizikuoti gyvybe.

Simas Kudirka

Aš nesutinku su jūsų nuomone, bet iki 
paskutinio atodūsio kovosiu už jūsų teisę 
ją išreikšti.. j .

. ,. , Voltaire
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JAUNIMO

Jaunimo darbas ir širdis — 
Lietuvių tautos ateitis!

I antrąjį
JAUNIMO KONGRESĄ

KONGRESUI SPARČIAI 
ARTĖJANT

pabaigoje Chicagon suplauks 
tūkstančių lietuviško jauni-

Birželio 
net keletas 
mo, tai Jaunimo Kongreso atstovai ir Tau
tinių šokių šventės šokėjai, kurie tikėsis 
kad čikagiškiai parodys jiems lietuvišką 
nuoširdumą ir svetingumą, o šių didžiųjų 
renginių vadovai, kad atvykusieji būtų 
tinkamai sutikti, kad būtų jiems paruoštos 
programos, yra prisiėmė sau sunkią naštą 
ir darbo Įtampą. Jaunimo Kongresas užsi
tęs net dvejetą savaičių su plačia ir su
dėtinga programa. JK-so vadovai turi su
planavę programą, kad kongresas savo 
paskirtimi nebūtų tiktai pramoginis pasi
svečiavimas, bet paliktų lietuviškos veik
los ateičiai bent pirmąsias susmaigstytas 
gaires. O kad jaunimas ne tik JAV-se, bet 
ir tolimuosiuose kraštuose kongresui visu 
rimtumu ruošiasi matosi jau iš to, kad vie
tovių atstovai daro sueigas arba ‘mažuo
sius kongresus’, kuriuose iš anksto disku
tuoja būsimas problemas ir jas atsives 
visų kongresininkų bendrai diskusijai ir 
sprendimui.

JK baigiamiesiems darbams susumuo
ti, gegužės 6 d. II PLJK darbo komisijų 
pirmininkai buvo susirinkę sesių valandų 
posėdžiui ‘Margučio’ radijo studijos pa
talpose. Posėdyje dalyvavo 27 JK parei
gūnai. Ji pradėjo JK Komiteto pirm. R. 
Sakadolskis ir pranešė apie Prezidiumo 
atliekamus darbus, o visam posėdžiui pir
mininkavo Kongreso atidarymo komisijos 
pirm. Romas Kasparas.

Dr. A. NORVILAS, programos komi
sijos pirmininkas, pranešė apie JK kon
greso programą. Numatyta, kad pirmoji 
programa su paskaita prasidės birželio 
30 d., penktadienio vakare (spėjama 7 v.v.) 
Conrad Hilton viešbutyje. Dr.Norvilas 
pateikė visos programos Chicagoje pro
jektą, kuri dar oficialiai neskelbiama, nes 
gali būti netikėtų pasikeitimų. Pirmąjį 
vakarą, tame pačiame viešbuty, po aka
deminės dalies, Įvyks ir jaunimo susipa
žinimo vakaras. Jaunimo kongresan neuž
siregistravusieji negales ten dalyvauti.

G. KAZĖNAS, Vakarinių programų 
komisijos pirmininkas ir Dalia Simoliūnie- 
nė, teatrinių pastatymų pakomisijos pir
mininke, pranešė apie vakarines progra-” 
mas bei vaidinimus. Apie programas ne
užilgo bus paskelbta spaudoje.

J. BARIS, ŠALFASS c.v. pirmininkas 
ir JK Sporto dienos vadovas pranešė apie 
Australijos lietuvių krepšinio viešnagę 
kongreso proga. Krepšininkų pakvietimu 
ir kelionės išlaidomis pasirūpina SALFASS 
centro valdyba, šiuo reikaįu susitarusi 
su australiečiais. Sporto diena prasidės 
liepos 4 d. (JAV Neprikl. sv.) Marquette 
parko aikštėje futbolo rungtynėmis, o vė
liau vyks salėje kitų sporto šakų žaidy
nes, gi tą patį vakarą šokiai jaunimui. Nu
matyta, kad australiečiai krepšininkai po 
JK-so turės išvykas ir į kitas lietuvių ko
lonijas.

N. STAKAUSKIENĖ, JK Būstines ve
dėja, paaiškino Būstinės paskirti dabar 
ir kongreso eigos metu. Pastebėjo, kad 
kongreso metu Būstine turėtų veikti ir Con
rad Hilton viešbutyje. Būstinėje be pirm. 
Sakadolskio ir vedėjos Stakauskienės 
čia daug padeda Linas Regis (raštų mul- 

Svečiuose pas newcasteliecius iš kairės į d. MP redaktorius dr. A. 
Mauragis, II PLJ Kongreso Sydnėjaus Komiteto pirm. Jūratė Reis- 
gytė ir Newcastle Apylinkės pirm. dr. V. Doniela.

tiplikavimo vadovas), Emilija Pakštaitė 
ir Aušrinė Karaitytė - Žiniaraščio redak
torės ir daug kitų. Pasitaiko ir taip, kad 
Būstinės mergaitės prikemša sunkų mai
šą korespondencijos, kurios jos pačios 
nebepajėgia nutempti iki auto mašinos, 
nuvežti į paštą.

S. MIKALIUKAS, iždininkas ir atskai
tomybės kontrolierius paaiškino, kad jis 
su savo finansinės kontrolės štabu yra 
paruošęs planą, kongreso metu budėjimą 
piniginiais reikalais.

J. KISIELIŪTĖ, Registracijos k-jos 
pirmininkė, padarė pranešimą apie kongre
sininkų registracijos tvarkymą prieš kon
gresą ir apie komisijos darbą kongreso ' 
metu.

D. VAITKEVIČIŪTĖ, Nakvynių ko
misijos pirmininkė, padarė gana jautrų 
pranešimą apie parūpinimą nakvynių at
vykstantiems į kongresą. Iki šiol turima 
tik apie 20% gautų sutikimų priimti • ap- 
nakvydinti JK ats. Su komisijos ir kitų 
pagalba einama į namus su prašymais ir 
anketomis, kalbama per spauda, radiją ir 
Lietuvių televiziją, o čikagiškių širdys 
dar nepakankamai tesuminkštėjo.

A. MARKULIS, Transportacijos ko
misijos pirm, paaiškino savo komisijos 
planus kaip bus bandoma JK atstovus at
vežti iš O’Hare į Chicagą, iš Jaunimo c. 
į miesto centrą, iš Chicagos į Kent State 
universitetą prie Clevelando, iš čia į Ca
nada, Romuvos- stovyklon ir is ten - sugrą
žinimą. Atstovų komisijos žmonės turėtu 
juos sutikti aerodrome.

M. PLEŠKYS, Tvarkos k-jos atst., 
pranešė apie bendrą tvarką ir jos palaiky
mą C.H. viešbuty ir Jaunimo c. Komisijos 
dar perspės, kad nusižengę paskelbtoms 
taisyklėms bus šalinami.

J. JASAITYTĖ, Kongreso leidinio re
daktorė, nusiskundė, kad komisijos trukdo 
jos darbą leidiniui paruošti, nes neprista
to skirtu laiku prašomos medžiagos (nuo
trauką ir tik keletą sakinių apie savo ko
misijos 
sios tik

paskirti). Medžiagą esą pateiku- 
keletas komisijų. Jasaitytės pra-

parodė, kad kai kuriose JK ko-nešimas 
misijose nėra pakankamai pareigingumo.

D. KUČĖNIENĖ, Kongreso vakaro 
talentų vadovė, tik ką grįžusi iš Pietų 
Amerikos, padarė išsamų pranešimą apie 
visą Lotynų Amerikos pasiruošimą Jauni
mo Kongresui. Ji aplankė Urugvajų, Bra
ziliją, Argentiną, Venezuela ir Kolumbiją. 
Be savo išsamaus pranešimo, ji dar atve
žė ir priklausomoms komisijoms perdavė 
atstovų registracijos anketas, dali pa
veikslų ir fotografijų parodai, studijų an
ketas, registracijos mokestį ir kt. Užanga- 
zavusi iš ten ir talentų vakaro programai. 
Susidomėjimas Jaunimo kongresu ir ruoša 
ten vyksta su dideliu entuziasmu. Vargin
giausiai gyvenąs Urugvajaus lietuvių jau
nimas, kuris nesąs pajėgus jokiems JK 
mokesčių užsimokėjimams. Kai kuriuose 
(pav. Venecueloj, Kolumbijoj) esą nepasi
tenkinimų dėl nedėmokratiško išvykos 
tvarkymo. Labai gerai susiorganizavęs 
Argentinos jaunimas. Nepaprastai didelį 
pasiaukojimą daro Brazilijoj kun. A. Sau- 
laitis, SJ. D. Kučėnienės žodžiais, savo 
pastangomis jis ten yra padaręs ‘stebuk
lus’ jaunimo organizavimo veikloje.

II PLJK Inform. K-ja
****

jos 
jau 
Kalbos Kursai.

Skaitlingi pasitarimai, susiraši
nėjimai, straipsniai lietuvių spaudo
je, mokytojų, mokinių ir pinigų teikis, 
mo vajai davė teigiamų rezultatų.

1970.9.23 buvo gautas Viktorijos 
Švietimo Departamento leidimas tiems 
kursams pradėti.

Jau 1971 mokslo metų pradžioje 
Kursai pradėjo veikti su 4 mokytojais 
ir 32 mokiniais Viktorijos Švietimo 
Departamento Šeštadienio Moderniųjų 
Kalbų Mokykloje, University High 
School patalpose.

1971.3.2 Monash Universitetas 
leido Kursams naudotis jų kalbų laba- 
ratorija.

1971.3.30 buvo gautas Viktorijos 
Universitetų ir Mokyklų Egzaminų Ta
rybos (VUSEB) lietuvių kalbos pripaži
nimas ‘as Special Subject at School 
Leaving Examination’.

1971.8.19 Australijos Federali
nis Mokesčių Departamentas atleido 
Korp! Romuvos lituanistinio lavinimo
si fondą, nuo valstybinių mokesčių per
kant mokslo priemones Lietuvių Kal
bos Kursams.

Mokslo metų bėgyje Romuvos kor- 
porantų buvo padovanota ir iš fondo 
lėšų nupirkta visa eilė knygų, z’odynų, 
modernių mokymo aparatų, apie 200 
spalvotų skaidrių, sudaryta referenci
nė bibliotekėlė, nupirktos plieninės 
spintos tam turtui laikyti ir pažanges
nieji! mokiniam buvo duotos skaitlin
gos premijos.

1971.9.12 buvo surengta Lietu
vių Kalbos Kursų informacinė paroda.

1971 mokslo metų rezultatai bu
vo ypatingai geri: visi kandidatai iš
laikė Lietuvių kalbos egzaminus (že
miausias laipsnis buvo 78%).

1971.12.8 mūsų korporacijos pa
kviesta ALB Melbourne Apylinkės 
Kontrolės Komisija patikrino Korp! 
Romuvos lituanistinio lavinimosi fon
do ataskaitą už 1970-71 metus.

1971 metų pabaigoje ir 1972 metų 
' pradžioje buvo pradėtas naujas moky

tojų ir mokinių verbavimo vajus.
1972 mokslo metais Kursai buvo 

tęsiami jau su 50 mokinių ir 7 moky
tojais.

1972.2.4. (Amerikos) Lietuvių 
Fondas pažadėjo duoti $80 kasmeti
nės premijos.

1972.2.20 sušauktas kursantų tė
vų pasitarimas, kurio metu buvo iš
rinktas Tėvų Komitetas.

1972.5.7 korporacijos pakviesta 
ALB Melbourne Apylinkės Kontrolės 
Komisija patikrino Korp! Romuvos li
tuanistinio lavinimosi fondo atskaito
mybę ir turtą,

1972.5.15 Tėvu Komitetas perė
mė Lietuvių Kalbos Kursų tolimesni 
vedimą.

Korp! Romuvos tikslas yra at
siektas: Lietuvių Kalbos Kursai yra 
Įsteigti ir jau antri metai sėkmingai 
veikia, ir Tėvu Komitetas tęsia tą dar
bą toliau.

Pasinaudodami šia proga norime 
išreikšti mūsų nuoširdžiausią padėką

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokyklos chorelis. Diriguoja kun. P. 
Butkus.

TRUMPA LIETUVIU KALBOS KURSU 
STEIGIMO APŽVALGA

Lietuvių Akademinės Korporaci- 
Romuva pastangomis (pradėtomis 
1970.6.2) buvo Įsteigti Lietuvių

bei visom tom musų bendruo- 
organizacijom, kurios mums

tų Kursų mokytojams, tėvams, moki
niams ir visiems tiems mūsų tautie
čiams, 
menės 
šiame darbe draugiškai padėjo.

Fil! Stasys Stankūnavičius ir 
Fil! Henrikas Antanaitis 
Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi sekcijos vardu.

VLIKAS IR ĮVYKIAI KAUNE

Atkelta iš 1 psl.
ALT-ba susisiektų su JAV senatoriais 
bei A. Rūmų nariais. Ju reikėtų prašy
ti siųsti telegramas Į Maskvą, ten vie
šinčiam JAV Prezidentui R.M. Nixo- 
nui, atkreipiant jo dėmėsi i lietuvių 
tautos pasipriešinimą okupantui ir jos, 
ypač gi jaunimo reikalavimą laisvės 
ir nepriklausomybės.

Taip pat pageidaujama, kad lie
tuviai išeiviai nedelsdami rengtų prieš- 
sovietines demonstracijas.

Vliko Pirmininkas tuos klausimus 
iškėlė pasikalbėjimuose telefonu su 
Lietuvos Diplomatine Tarnyba, PLB 
Pirmininku St. Barzduku ir su Liet. 
Bendruomenės JAV-se Centro Valdy
bos Pirmininku Vyt. Volertu. Apie įvy
kius Kaune painformuoti lietuvių laik
raščiai Kanadoje ‘Tėviškės Žiburiai’ 
ir ‘Nepriklausoma Lietuva’.

Vliko vicepirmininkas J. Audėnas 
kreipėsi Į New Yorko lietuvių jaunimą 
ir Liet. Bendruomenę, prašydamas jų 
rengti demonstracijas.

(Elta)
****

PETICIJOS PREZ. NIXONUI
ALT Pirmininkas dr. K. Bobelis, 

lydimas dr. J. Genio š.m. gegužės 17 d. 
lankėsi Baltuosiuose Rūmuose ir Įtei
kė lietuvių peticiją su 75.000 parašų. 
Drauge Įteiktas memorandumas, kuriuo 
ryšium su prez. Nixono kelione Į Mask
vą, prašoma atkreipti dėmėsi i laisvės 
Lietuvai reikalą.

(Elta)****
‘Laivės Žiburio’ lietuvių radijas 

New Yorke ir Americans for Simas or
ganizacija, dejų pastangas Įtaigoti 
prez. Nixoną, kad jis kelionės Į Mask
va, metu pareikalautų Simui Kudirkai 
laisvės, surinko daugiau kaip 17.000 
parašų peticijai Prezidentui. Keturi 
delegatai: D. ir R. Keziai, B. Vaičiū
naitė ir Lawrence Kelsey peticiją 
Balt. Rūmuose Įteikė gegužės 17 d.

(Elta)****

Tautvyda

O! suprantu, gyvai matau! 
Tesusilieja su gyvenimu tėvynės 
gyvybė mano visiškai!
Kad, 'kas praėjo ir kas bus, 
manyj gyvai sukiltų ir galingai! 
Duok man tautos išgirsti aidą — 
ir susirasti savo balsą, 
kurs čia skambėjo amžiuose! 
Lai būna jis garsiausia aidija! 
Ir balsiai tesuskamba po pasaulį! 
Tautoj aš būsiu Tavo kanklės!

Vydūnas (iš Prabočių šešėliai)
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M. Petkauskalt*. Vilnius, W97 m.

ATSIUSTA PAMINĖTI
Konstantin Gulbinas. Das 
paedagogische Lebenswerk 
der litauischen Dichterin Ma
rija PaČkauskaitė. 1971. Ver- 
lag Ferdinand Schoening. 
Padebom. W. Germany. 173 
pusi. Kaina 20 DM.

Si tokiu ilgu vardu knyga yra su 
dideliu atsidėjimu parašytas moksli
nis darbas - disertacija apie lietuviu 
rašytojos Marijos Pečkauskaitės - Ša
trijos Raganos pedagoginę veiklą. Ji 
į vokiečiu, mokslinę - pedagoginę li
teratūrą įveda ne vien tik žymiosios 
mūsų rašytojos auklėjimui ir švieti
mui paaukotą gyvenimą, bet taip pat 
ir Lietuvos gyvybinius reikalus. Už 
šį veikalą jo autoriui. Kapucinų Orde- 
no kunigui Konstantinui Gulbinui, 
Muensterio universitetas Vokietijoje 
1969 m. suteikė daktaro laipsnį.

Veikale plačiai apibudinama M. 
Pečkauskaitės biografija, kūryba ir 
priežastys palenkusios jos mintijimą 
ir gyvenimą auklėjimo kryptimi. Rašy
tojos gyvenimo ir darbo foną sudaro 
istorinė Lietuvos panorama, kurioje 
ypatingai aiškiai užakcentuotas mūsų 
tautos vargas carinės Rusijos prie
spaudoje: lietuviu kova už tautinį iš
likimą, lietuviškas mokyklas, spaudą, 
religinę ir tautinę Lietuvos žmonių 
dvasią.

M. Peikauskaitė ir P. Višinskis. 
Užvenčio dvare

Vaizduodamas Pečkauskaitės 
pedagoginę veiklą, autorius kreipia 
atidų žvilgsnį į Lietuvos mokyklų at
siradimą ir jų išsivystymą nuo drau
džiamųjų kaimo daraktorių mokyklų iki 
organizuotų švietimo institucijų, iš
samiai nagrinėdamas Pečkauskaitės 
kūrinius (Viktutė, Iš daktaro pasako
jimų, Dėl Tėvynės, Sename dvare, 
Anuomet, Vincas Stonis, Vaikai, Pir
mas pabučiavimas, Į šviesą, Mėlyno
ji mergelė, Irkos tragedija, Motina 
auklėtoja, Rimties valandėlė) jis iš
kelia jos stipria religine pasaulėžiū
ra paremtas auklėjimo idėjas ir meto
dus, kuriais besivadovaudama, rašy
toja ne vien tik kūryboje, bet ir prak
tiškame mokytojos darbe stengėsi iš
ugdyti kilnias, patriotiškas, dorovin
gas, tikruoju žmoniškumu, meile ir 
taurumu persunktas asmenybes.

JUOZAS ALMIS JURAGIS

VIENUMA

Diena užleidžia vakarui pastogę,
O tolumas visas tarsi ranka pasiekt gali, 
Ir rūkas nuo kalnų lengvai i slėnį sliuogia. 
Mani (/raugai dabar kažkur kely 
l tariamus namus be žodžių niūrūs eina 
Nerast juose namų, nei šypsenos, nei šilimos . . .
I

'Draugai? Kas jie? — Vergai, kaip aš, dienų kelionėj, 
Širdy pagiežos našta išdidžiai nešą.
Jie svetimi, ne mano krašto žmonės,
Jų svetima kalba: joje draugystės plienas nesilydo. 
Mana dalia, toli tu atnešta 
Suklupti po našta! . . .

Židinyje ugnis jau šokį baigė.
Liepsnos žaismingas piruetas suklupo pelenuos.
Taip į vienatvę aš krentu, kaip krinta iš pilkųjų debesų 

į naktį maža snaigė, 
Ir galva paremtu sutinusiuos delnuos.
Visi laužai per greit išblėsta, 
Ir visa, visa, visa baigias.

Kančia paklaus: Kam gyvenai?
Kad. būčiau aš ugnis,
Kad būčiau aš nors snaigė, 
Paliktų pelenai — 
Vanduo ir pelenai.

•j»##<<##*#<<<#^^##^r*#####*************************************************************************#*****##*#**r<<<^
Mūsų mielus Neriečius

MONIKA, MAČIULYTĘ ir ALGI, S A N K A U S K A, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikiname ir saulėto gyvenimo 
linkime.

Sporto Klubas ‘NERIS’

MW#*w***##»*********M«**««»«#**»«**********#**«*#*****#««ee****«*«**««*»i

Ištraukos iš Kr. Donelaičio 
Peomos „Metai”

Rudens Gerybės
Ant, saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas 
Ir gi, palikusi mus, greita vakarop nusileidžia. 
Vei, kasdien daugiau ji mums savo spindulį 

slepia.
O šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia.
Vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut 
Ir, šilumos atstankas išbaidydami, šlamščia.
Todėl ir orų drungnoms atvėsti pagavo 
'■gi senystę jau graudena kailinius imti. 
Boba su diedu blogu pas kakalį siunčia.
O kitus atšilti į stubq ragina lįsti
Ir valgius drungnus bei šiltą viralą valgyt.

Žiemos rūpesčiai
Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta, 
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint. 
Vei! kaip ant ežerų visur langai pasidaro, 
Lygiai, kaip antai, stikliorius įdeda stiklą.
Taipgi namai žuvų, kur varlės vasarą šventė, 
Dėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia 
Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvulį siunčia.
Ant, laukus žiemys jau taip nugandino bardams, 
Kad ir balos ir klampynės pradeda rauktis, 
Ir purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja.

Savo svarstymus ir išvadas auto
rius remia gausiais biografiniais, re
liginiais, filosofiniais ir pedagogi
niais šaltiniais. Tas įrodo jo nepa
prastą darbštumą, mokslininkišką 
kruopštumą ir jo vispusiškai platų 
žvilgsnį į M. Pečkauskaitės kūrybą, 
pedagigines jos idėjas ir jos gyven
tojo laikotarpio (1877-1930) Lietuvą. 
Dėl to šis veikalas yra tikrai vertas 
lietuviu dėmesio.

-jaj-

Lilija Šukytė Strausso operoje Capriccio grovienės rolėj Mueiv 
cheno va 1st. operoje.

SUŽIEDUOTUVIŲ VAISES
Eimučio - Amos Pelenausko ir 

Birutės Petrusevičiutės oficialios 
sužieduotuvių vaišės įvyko š.m. gegu- 
že's 20 d. Lietuvių Namų Jubiliejinėje 
salėje. Jas atšvęsti susirinko gausus 
būrys jaunimo - jų draugų ir tėvelių 
prietelių (virš 100 asmenų). Pakėlus 
šampano taures, daina linkėta Eimu
čiui ir Birutei gražios ateities, o ne
delsiant sumainyti aukso žiedelius.

Vaišintas! gausiomis stalo gem
bėmis ir skanėstais. Eimutis pareiškė 
padėką tėveliams ir svečiams. Muzi
kos garsams buriant, šokio sūkuryje 
sukosi jaunimo ir senimo poros, o tau
rūs skystimėliai linksmino ir atvėrė 
širdis.

Eimučiui ir Birutei gražios atei
ties!

Raketa į Jupiteri 
jau keliauja

CAPE KENNEDY. — Po tri
jų atidėliojimų Erdvių tyrimo 
centras iššovė Pioneer 10 rake
tą į Jupiterį. Po 21 mėnesio ke
lionės erdvėlaivis turi praskris
ti didžiausią Saulės sistemoje 
planetą ir atsiųsti informacijų 
į Žemę, po to keliauti į tolimą
sias erdves tol, kol kur nors 
gali įlėkti į kokią žvaigždę. Pio
neer 10 kelionę pradėjo sėkmin
gai, ir jei viskas gerai eisis ir 
toliau, pasieks kelis rekordus: 
greičiausias žmogaus padarytas 
daiktas, pirmas, kuris praskris 
asteroidų' žiedą, pirmas pasie
kęs Jupiterį ir pirmas išsiver
žęs iš Saulės sistemos traukos. 
Su Žeme palaikys kontaktą ra
dijo signalais.

Pro Jupiterį turės praskristi 
87,000 mylių atstumu, pasieks 
jį 1973 gruodžio 2, jo artumo
je bus keturias dienas, ir 13 
instrumentų registruos jo ypa
tybes ir jas transliuos į Žemę. 
Mokslininkai duoda. 90 proc. ga
limybės, kad raketai pasiseks 
nesužalotai praskristi pro aste
roidų tankų lauką.

BIRŽELIO DIENOMS
V. Mykolaitis - Putinas. RŪSČIOS 

DIENOS. Mažoji Biblioteka. Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas. Chicago 
Ill., 1972.

1944 metais Kaune Sakalo leidyk
la išleido V. Mykolaičio - Putino eilė
raščių knygą ‘Rūsčios Dienos’. Tai 
antikomunistinių, bet kartu ir _ giliai 
patriotinių eilėraščiu, rinkinys. Šio rin
kinio platinti neleido ir vokiečių oku
pacinė valdžia, o tuo labiau grįžę į 
Lietuvą rusai. Tik vienas kitas eg
zempliorius pasiekė lietuvių visuome
nę-

Leidžiant Lietuvoje Putino raš
tus (1959-1969, nepilnus), kai kurie 
tų eilėraščių, iš kurių nekyšojo ryškus 
antisovietinis antspalvis, buvo įdėti į 
Raštus, žinoma, aiškinant,'kad jie- 
nukreipti tik prieš vokiečius. Bet ir 
išbrauktieji nedingo, nes iki šiol ne
išaiškintais keliais, perrašinėjami ra
šomąja mašinėle, plinta Lietuvoje ir 
net pasiekė užsienius. Iš šių eilėraš
čių, pridėjęs dar kelis, į Raštus neį
trauktus, Pedagoginis Lituanistinis 
Institutas ir sudarė rinkinį.

Čia duodama pora iš šio rinkinio 
eilėraščių, atspindinčių išvežimų die
nas ir laisvės kovų aukų prisiminimą.****

Putinas

NEPAMIRŠT NIEKADOS

Nepamiršti man tos valandos 
Niekados, niekados, niekados!... 
Ta pakibusi žemėj kančia 
Ir tie vieniši žingsniai nakčia, 
Ir mėnulio pakrypus delčia, - 
Ir visa ta klastinga naktis, 
Ir šiurpi nežinios paslaptis. 
Kažkas buvo čia pat netoli, 
Ko pasiekti ranka negali, 
Ką vien širdžia žinai ir tiki, 
Ką tik kartą buity sutinki. 
Kažkas tartum praėjo šalia, 
Kieno veido išvyst nevalia. 
Su tavim žengė žingsnį greta - 
Ir klaikumo širdis nusiaubta. 
Ir urnai tartum griausmas staigus, 
O viršuj tik žvaigždėtas dangus. 
Ir lyg klyksmas nuklydo lauku, 
O aplink taip nyku ir klaiku, 
Tartum išmirę žmonės visi, 
Ir tu pats kapinyne esi.

Ir žinau, kad praeis ta naktis, 
Nuskaidrės nauja saule buitis, 
Bet to siaubo šiurpios valandos 
Nepamiršt niekados, niekados!
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RUSIFIKACIJA SO VIETŲ SĄJUNGOJE
Rašo Albertas Zubras

Didžiausioji pasaulio valstybė 
yra TSRS - 22,4 milijonai kv. km. plo
tas, - kuri valdo 241,7 milijonus gy
ventojų. Gyventojų atžvilgiu yra tre
cioji po Kinijos ir Indijos.

TSRS yra daugelio tautybių kraš
tas (apie 150) su skirtingomis istori
nėmis, kultūrinėmis ir religinėmis tra
dicijomis. Net artimai giminingi sla
vai ukrainiečiai ir gudai iki šių die
nų tebelaiko save skirtingomis tauto
mis nuo rusjų. Pačių rusų yra apie 50 
procentų. Žymus procentas slavams 
svetimas ir savo rase: uzbekai, toto
riai, kazachai, azerbaidžianai, čuva- 
šai, tadžikai, turkmėnai, mardviai, 
baškirai, kirgizai, udmurtai, ■ mariai, 
komiai ir kiti. Azijinė bei mongolidų 
rasė, tiesa, yra įrėžusi savo pėdsakus 
ir pačiuose rusuose - tai dėl mongolų 
bei totorių invazijos.

Šitaip rasių ir tautybių mišrus 
kraštas, atrodo, turėtų sekti įvairia
tautę, kantoninę Šveicariją. Maskva 
tačiau to nenori ar nesugeba. Nėra 
tam ir istorinių tradicijų, Caristinė 
Rusija buvo grynai nacionalistinė 
valstybė, kur valdžia, talkinama orto
doksų cerkvės, siekė, nors ir nelabai 
sėkmingai, visų imperijos plotų suru
sinimo. Šias užmačias kamieninėje 
rusų tautoje nesugriovė nei komunistų 
partija, nors oficialiai, ypač pradinė
je stadijoje, ir išėjo su respektavimu 
net su apsaugojimu ir puoselėjimu 
skirtingų tautybių indentiteto. Leninas 
savo pastabose tautybių klausimu, kri
tikuodamas Ordžhonikidzes žiaurų el
gesį Gruzijoje, sako: ‘Šioms priemo
nėms pateisinti sakoma, kad esą įsteig 
ti specialūs liaudies komisariatai, 
kurių tiesioginis uždavinys tautybių 
psichologija ir tautinis auklėjimas. 
Bet klausimas iškyla, ar tie komisa
riatai gali būti visiškai atskirti ir an
tra, ar mes parodėm pakankamo susi
rūpinimo imtis efektingų priemonių 
apsaugoti kitas tautybes nuo tikrojo 
ruso dierzimordos*. Aš manau, kad 
mes nesiėmėm tų priemonių, nors mes 
galėjom ir privalėjom’.** Leninas ta 
proga pasmerkė ir Dzeržinskį, kuris, 
siųstas patikrinti,'pateisino Ordžoni- 
kidzę. Toliau tas pats Leninas sako, 
kad reikią daryti skirtumą tarp paver
gėjo ir pavergtosios tautos naciona
lizmo, t.y. tarp nationalizmo didelės 
tautos ir nacionalizmo mažos tautos. 
Šia proga primena rusams: ‘Antruoju 
atveju istorinėje praktikoje beveik vi
sados mes, nacionalistai didelės tau
tos, esam pasirodę kalti dėl nesibai
giančio prievartavimo (mažųjų tautų) 
ir net daugiau, patys net nepastebėda
mi, toliau darome nesuskaitomus prie
vartos ir įžeidimo veiksmus’.***

Daug vandens nuplaukė nuo tų 
dienų, kai šiuos žodžius diktavo Le
ninas. Tiesa, visi Kremliaus valdo
vai ir rusiškojo komunizmo teoretikai 
bei propagandistai pasisako esą tikri 
leninistinio marksizmo išpažinėjai, 
bet praktika ką kitą byloja. Tautybių 
klausimu tačiau ir patys ryškiausieji 
TSRS kūrėjai bei jos įpavidalintoj ai, 
- Leninas ir Stalinas, - yra turėję la
bai apibrėžtus rėmus. Lenino žodžiais: 
‘...socializmo reikalas yra aukščiau 
tautų apsisprendimo teisės’.**** Sta

linas pradžioje gi mane, kad leidus 
tautoms vartoti savo kalba ir davus 
joms savas mokyklas, bet koks nepa
sitenkinimas išnyksiąs.***** Leninas 
buvo priešingas ir federalinei valstyr 
bes struktūrai. Tai tik kompromisas, 
kad iš tikrųjų susikūrė TSRS bent no- 
minališkai su federalinėmis respubli
komis, bet aiškioje kontrolėje vienos 
ir tos pačios visasąjunginės totalita
rinės - diktatūrinės komunistų partijos.

1961 metais TSRS visasąjunginės 
komunistų partijos priimtoje programo
je aptariami uždaviniai, liečią tauty
bių santykius. Čia aiškiai išskaito
mas pasišovimas į vieną ir vienaly
tę TSRS naciją. ‘Su komunizmo TSRS 
pergale tautos dar labiau suartės, jų 
ekonominis ir ideologinis tapatumas 
padidės ir išsivystys komunistiniai 
požymiai, bendri jų dvasinei struktū
rai. Tačiau išnykti tautinėms skirty
bėms, ypač kalbinėms, yra žymiai il
gesnis procesas negu išnykti klasi
nėms skirtybėms’.****** Tikslas tat 
labai aiškus, tegu ir tolimas: sunai
kinti tautas ir jų kalbas ir turėti vieną 
visajunginę rusų tautą ir jų kalbą.

Rusifikacijai ypač talkina kolcho
zų įvedimas visoje TSRS, nes šeimos 
nebejaučia to pirmykščio ir gaivališ
ko suaugimo su sodyba ir žeme. Tal
kina krašto supramoninimas, nes spe
cialistas ir darbininkas lengvai kelia
si iš vienos įmonės į kitą, tuo labiau 
jaunimas, kuris moka rusiškai ir ap
skritai yra linkęs pažinti naujas bei 
tolimas vietoves. Yra ir tylios bei pa
slėptos prievartos: mokslus baigusie
ji gauna greičiau ir geriau apmokamą 
darbą kitose sąjunginėse respubliko
se negu savoje. Rusifikacijai talkina 
privalomas mokslas su visur dėstoma 
rusų kalba, su visoje didžiulėje terito
rijoje suvienodinta mokyklų programa. 
Unifikacijai bei suvienodinimui, kartu 
ir rusifikacijai, talkina ir partijos pri
imta, per mokyklas, universitetus ir 
komjaunimą skiepijama marksizmo ma
terialistinė pasaulėžiūra. Tuo griau
nama teritorijos atskirose dalyse bei 
tautose ir- tautelėse šimtmetinės, ant 
skirtingų religinių pagrindų susikūru
sios pasaulėžiūros ir saviškai, skirtin
gos kultūrinės tradicijos.

Rusifikacija ypač toli yra pažen
gusi Azijos žemyno sąjunginėse res
publikose. Kazachstane rusai ir ukrai
niečiai sudaro didesnę pusę visų gy
ventojų, Kirgizijoje arti pusės. Mies
tuose tai visose Azijos respublikose 
dauguma yra rusai, kai kur net kelia- 
ropai. Žymiai padidėjęs rusų procen
tas ir Pabaltijo respublikose, o ypač 
miestuose. Talinas ir Riga beveik 
pusiau rusų gyvenami. Lietuvoje tai 
Vilnius ir Klaipėda turi labai didelį 
rusų procentą.

Lietuvių išeivijos jaunosios kar
tos turistai, lankęsi Vilniuje, grįžta 
nusivylę. Vienas pasakoja, kad ieško
damas kaž kurios gatvės, pakalbinęs 
lietuviškai tris pirmus sutiktus. Pirma
sis ir antrasis, net nestabtelėję, pra
burbėjo ‘nieponemaju’ (nesuprantu). 
Tretysis tai sustojęs išklausė ir pu
siau rusiškai, pusiau lietuviškai pa
sakė: ‘Blogai, kad nemoki rusiškai’.

Gatvės vis dėlto neparodė, nors jdš/ 
kaip paaiškėjo, būta tik už kampo.

Istorijoje nesutinkame tokio dras
tiško žemės vardyno surusinimo, kokio 
Maskva ėmėsi šiaurinėje Rytprūsių 
dalyje, dabar vadinamoje Kaliningra
do apygardoje. Ne tik vokiškieji, bet 
ir visi lietuviškieji ir senieji prūsiš
kieji vietovardžiai pakeisti rusiškais. 
Tilže pavadinta Sovietsk, Isrutė - 
Cerniachovsk, Stalupėnai - Nesterov, 
Gumbinė - Gusev, Krantas - Zeleno
grad, Donelaičio kapo vieta Tolmin
kiemis - Čistije Prudi ir t.t. Pagaliau 
pats tos dalies Rytprūsių priskyrimas 
Rusų federalinei respublikai yra nie
kas kitas kaip rusifikacijos ekspan
sija. Juk tai senasis baltų - prūsų 
kraštas, o dar ir paskutiniais laikais 
čia buvo išlikę daugelis grynai lietu
viškų kaimų. Jei ‘didysis brolis’ bent 
kiek būtų jautęs broliškumo lietuviams, 
tai tik Lietuvos tarybinei respublikai 
tegalėjo šią sritį priskirti. Aiškiai 
čia būta kitų motyvų: iš visų pusių 
apsupti lietuvius slavų gyvenamu plo
tu ir atskirti juos nuo likusio Vakarų 
pasaulio.

Lietuvių išeivijos jaunimo kongre
sas turėtų išeiti (kartu su latvių ir es
tų jaunimo atstovais) su programa pa
sipriešinti rusų vykdomam Pabaltijo 
tautų naikinamajam darbui. Kokių prie
monių imtis, tai jau kitas reikalas, 
aptartinas kitame forume.

* Dieržimorda yra provincijos mieste
lio policijos pareigūnas, sukurtas Go
golio jo Revizoriaus komedijoje. Pras
me - laikyk snukį užčiaupęs. Rusų 
kalboje virto tai sinonimu batą bei 
priespaudą naudojančiam biurokratui. 
** Ed. by R. Conquest, Soviet Natio
nalities Policy in Praktice, London, 
1967, psi. 145 (Appendix A, Lenin’s 
Notes on National Question, 30.12. 
1922, Komunist No. 9, 1956).
*** Ibd., Continuation of Notes, 31. 
12.1922, p. 146.
**** Ibd., p.8, cit. iš Lenin, Works, 
Vol.26, p. 408.
***** Ibd., p.8, cit. iš Lenin, Works, 
Vol.2, p.376.
****** Ibd., p.148-149 (Appendix B, 
The Programme of the Communist Par
ty the Soviet Union. The Tasks of the 
Party in the Field of National Rela
tions).

****

KAS ŽINOTINA APIE 'TALKĄ’

Ne vienas tautietis prašė su
trauktai parašyti, kas reikia visiems 
žinoti apie ‘Talką’. Todėl čia papunk
čiui suteikiamos tos žinios.

1. Talka yra Viktorijos lietuvių 
kooperatinė kredito jjraugijąi Nariais 
gali būti tik Viktorijoje gyveną lietu
viai. Abu mišrių šeimų nariai gali būti 
Talkos nariais.

2. Norint įstoti nariu reikia įsi
gyti bent vieną įnašą (Šerą) už 10 do
lerių ir sumokėti įstojamąjį mokestį 
2 dolerius. Pinigai už įnašus (Šerus) 
nariui įsstojant yra grąžinami ar per
leidžiami kitam nariui. Uz įnašus mo
kamas dividentas, kurį nustato Talkos 
visuotinas susirinkimas.

3. Galimiems nuostoliams padeng
ti, pagal kooperatyvų įstatymą, nario 
atsakomybė yra nedidesnė kaip jo tu
rimi įnašai.

Taip pat, pagal įstatymą, tokių 
nuostolių padengimui yra' sudaromas 
privalomas statutinis atsargos kapita
las, į kurį kas metai skiriama iš pel
no nustatytas procentas.

5. Talka, kaip ir visi Viktorijos 
kooperatyvai yra griežtoje Registrar© 
įstaigos (valdžios) priežiūroje ir me
tinę apyskaita tikrina valdžios pripa
žinti revizoriai, todėl dėl pinigų sau
gumo nėra abejonių^

6. Talka ir joje budintis yra ap
drausti nuo apiplėšimų.

7. Talka priima indelius iš visų 
tautiečių nežiūrint kur jie gyventų.

’8/ Už indelius mokama 5% meti
nių palūkanų, kurios yra didesnės nei 
australiškų bankų.

9. Norint išimti didesnę indelių 
sumą (virš 2000 dol.), reikia pranešti 
bent vieną mėnesį iš anksto. Prakti
koje, visos sumos Talkos buvo išmo
kėtos tuoj pat.

10. Indelius gali padėti (taupyti) 
vaikai, kas ypač yra skatinama, pen
sininkai, specialūs fondai, organiza
cijos ir atskiri asmenys.

11. Talkoje indelius laiko daugu
mas Melbourno lietuvių organizacijų.

12. Talka duoda paskolas tik na
riams. Narys gali gauti paskolą iki 
3.000 dol. ne ilgesniam laikui kaip 5 
metai.

13. Pastaruoju metu, Talkos val
dybai prašant, yra gautas valdžios su
tikimas paskolas padidinti iki 5.000 
dol., tačiau toks nutarimas turi būti 
priimtas Talkos narių visuotiname 
susirinkime ir nustatytos tokių pasko
lų davimo sąlygos.

14. Paskolas duodant priimamos 
garantijos:

a. nekilnojamojo turto pirmas įkei
timas (mortgage),

b. dviejų patikimų asmenų garan
tija raštu,

c. asmeninės paskolos iki 500 
dol. tik skolininko pasižadėjimas raš
tu.

15. Garantuoto j ai turi būti Tal
kos valdybai priimtini. Jei siūlomos 
garantuotojas dėl kurių nors priežas
čių nepriimtinas, prašantysis pasko
los' turi surasti kitą valdybai priimtiną.

16. Už paskolas imamos palūka
nos:

a. 8% už paskolas įkeičiant ne
kilnojamą turtą,

b. 9% už asmenines paskolas su 
garantuotojais.

17. Palūkanos už paskolas yra' 
metinės, priskaičiuojant kas 3 mėn. 
nuo likusios nesumokėtos paskolos 
sumos.

18. Paskolas gali gauti ir kitose 
valstijose gyveną tautiečiai tik per 
savo gimines ir draugus, kurie turi 
būti Talkos nariai. Tokiais atvejais 
paskola duodama ne tiesiog kitur gy
venančiam tautiečiui, bet giminei ar 
draugui, kuris ir yra atsakingas už pa
skolos grąžinimą.

19. Paskolos duotos asmenims 
jaunesniems kaip 60 metų, yra apdraus
tos draudimo įstaigoje. Skolininkui 
mirus (išskyrus savižudybę), visą pa
skolą grąžina draudimo įstaiga, tuo 
būdu likusiai šeimai nereikia pasko
los grąžinti. Tokių atvejų Talkoje jau 
buvo.

20. IŠ Talkos pelno mokama:
a. dividentas už įnašus (Šerus),
b. valdžios mokesčiai,
c. administracijos išlaidos,
d. atidedami valdžios nustatyti 

5% į statutinį privalomą atsargos ka
pitalą,

e. 10% pelno skiriama pašalpos 
lietuviu kultūriniams reikalams remti.

f. likusi pelno dalis paprastai 
pervedama į bendrąjį atsargos kapita
lą.

21. Talka priima apsaugai turto 
dokumentus, testamentus ir kitus ver
tybinius popierius neimdama už tai 
atlyginimo.

22. Talkoje galima įmokėti Mel
bourno Lietuvių Klubo nario mokestį 
ar skiriamas aukas Lietuvių Namams.

23. Talkoje priimamas ALB-nės 
lietuvio mokestis.

24. Talka patarnauja ir kitais 
bendruomeniniais reikalais jos gali
mumo ribose.

25. Talkos reikalais informacijas 
teikia:

a. Pirmininkas p. Paulius Baltu
tis, 71 Nimmo St. Middle Park, 3206. 
Telef. 69 5397.

b. Visi Talkos valdybos nariai,
c. Talkoje budintis.
26. Talka atdara kiekviena šeš

tadienį nuo 11 iki 2 vai. Lietuvių Na
muose, 50 Errol St. Nth. Melbourne.

27. Talkos pašto adresas: Lith. 
Coop. Credit Society Talka, Box 4051 
G.P.O, Melbourne, 3001.

Ig. Alekna
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/PORTAS^
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
18 Miller Ave.,Ashfield,N.S.W#2131 

Tel. 798 0306

Gerb. p. Sporto Skyriaus Redaktoriau,
Iškilus ginčui Mūsų Pastogėje 

Sporto skyriuje, tarp p. A. Andnejūno 
ir Jūsų, p. A. Laukaiti, sporto klubo 
Neries valdyba už tuos ginčus neatsa
ko. P. A. Laukaitis savo atsakyme p. 
A. Andrfejūnui (Musų Pastogė Nr.18) 
tvirtina, kad paskutiniame posėdyje 
Sydnėjuje buvo užprotokoluotas visų 
pirmininkų nepasitikėjimas leisti ‘Ne
ries’ klubui rengti šių metų sporto 
šventę, ir balsavimo keliu oficialiai 
rengimas atiduotas ‘Kovui’.

Šitoksai, p. A. Laukaiti, Jūsų 
tvirtinimas neatatinka tiesaiu Todėl 
‘Neries’ valdyba mano, kad Mūsų Pa
stogės skaitytojai privalo žinoti tiesą, 
jeigu jūs tą klausimą iškėlėte viešu
mon.

Iškilus diskusijom sporto šventės 
klausimu, kuriam klubui pavesti spor
to šventę ruošti, kaip paprastai visur 
būna, taip ir sporto atstovų posėdyje 
neapsėjo, kad nebūtų prieita, kai ku
rių atstovu, prie tam tikrų kraštutinu
mų. Kada buvo prieita prie klausimo, 
kad ‘Neris’ ruoštų sporto šventę, ‘Ko
vo’ atstovas trumpai pareiškė: Jeigu 
‘Neris’ ruoš sporto šventę, ‘Kovas’ 
Naujų Metų sutikimą ruoš atskirai. Ži
nant to pasėkas, ‘Neries’ atstovų buvo 
rimtai sisirūpinta. Kalboms besitęsiant. 
Canberros sporto klubo ‘Vilko’ atsto
vo buvo pasiūlyta šitą reikalą balsuo
ti. Atstovai jam pritarė.

Šitoje vietoje ‘Neries’ atstovas 
pareiškė: Jeigu ‘Kovas’ labai nori dar 
vieną sporto šventę ruošti, tai tegul 
ir ruošia. Nebuvo jokio balsavimo ir 
niekas šiuo klausimu nebalsavo, gerb. 
p. A. Laukaiti.

Sp. Klubo ‘Neries’ Valdyba 
S. Norvilaitis

(Už pirmininką) Sekretorius
K. Belkus

Ūkio Reikalų Vedėjas

NERIES KLUBE
Gegužes 21 d. Sydnėjaus Lietuvių 

Namuose Lidcombeje įvykusiame spor
to klubo ‘Neris’ metiniame narių susi
rinkime į valdybą išrinkti šie-asmenys: 
Pirmininkas - V. LIŪGĄ, Vicepirminin
kas - P. LAURINAITIS, sekretorius - 
S. NORVILAITIS, kasininkas - R. 
MICKUS, sporto vadovas - K. KAZO
KAS, ūkio reikalu vedėjas - K. BEL
KUS.

Revizijos komisijon išrinkti: V. 
Šatkauskas, A. Laurinaitis ir A. Kur- 
linskas.

Naujai valdybai susirinkimas pa
linkėjo sėkmės.

** ** **
Šių metų birželio 11d., sekmadie

nį, neriebiai ruošia ponų Andnejūnų 
sodyboje, 553 Hume Highway, Yagoona, 
BAR - B - QUE.

Pelnas skiriamas Australijos lie
tuvių krepšinio rinktinės i Siaurės 
Ameriką išvykai paremti.

Maloniai kviečiami visi iš arti ir 
toli.

Jįl* ** **
NERIS - CLADERS 84 - 37

Neries krepšinio vyrų pirma ko
manda žiemos pirmenybėse, krepšinį 
pradėjo žaisti Paramattos distrikte 
pirmoje divizijoje. Pirmose rungtynėse 
‘Neris’ žaidė prieš ‘Claders’ komandą, 
kurią lengvai nugalėjo. Šia australų 
komandą treniruoja ir už ją žaidžia 
lietuvis S. Lukoševičius. Reikia pa
stebėti, kad ‘Neries’ vyrų komanda 
daro ypatingai gerą pažangą. A. An- 
Mūsų Pastogė Nr.22 1972.6.5 psl.6

P r i e r a š a s :
Aš manau, kad šiuo klausimu tu

rėtų paskutinį žodį tarti ALFAS V-ba 
arba ‘Kovas’, nes, atrodo, ‘Neries’ at
stovai K. Belkus ir St. Norvilaitis 
bando kažka tai aiškinti ir įrodinėti, 
pateisinant priežastis dėl ko šiais me
tais ‘Neries’ klubui nebuvo leista reng
ti sporto šventę.

Visi mes, dalyvavę posėdyje, la
bai gerai žinome priežastis, kodėl ‘Ko
vas’ šiais metais ir vėl gavo rengėjų 
teises, išskyrus tik šiuos du neriečius, 
kurie ir posėdyje buvo, bet vistiek ne
nori sutikti su šiais, visų priimtais 
tada faktais:

1. Lietuvių Dienų Sydnėjuje ren
gimo komiteto pirmininkas dr. Vingi
lis pareiškė ALFAS V-bos p-kui J. 
Tamošiūnui, kad sudarius Lietuvių 
Dienų Komitetą į ką buvo kviestas ir 
‘Neries’ atstovas, jis dalyvavo tik pir
mame posėdyje, vėliau didesnę pusę 
metų visai nesirodydamas, apie tai 
nieko nepranešant. To pasėkoje, dr. 
Vingilis prašė ‘Kovo’ atstovą V. Dau- 
darą užsakyti atidarymui ir sporto bei 
tautinių šokių šventėms salę, ką jis 
ir padarė.

2. Posėdžio metu ALFAS 'pirmi
ninkas ir visi atstovai pamatė, kad 
‘Neris’ šventes rengimui nieko nėra 
net pradėję, be jokių išimčių, pareiš
kė nepasitikėjimą neriečiams ir pasiū
lius Canberros atstovui balsuoti, ‘Ne
ries’ atstovai pasakė, kad nereikia ir 
jie patys daugiau nepretenduoja į šven
tės rengimą, tuo atiduodant ją ‘Kovui’.

3. Aš manau, kad jau pats laikas 
kai kuriems ‘Neries’ vadovams suaug
ti su teisybės mintimi, bet ne kažko
kių miglų putimu mulkinti akis ne tik 
kitiems, bet ir patiems sau. Aš tikiu, 
kad naujoji valdyba daugiau kreips 
dėmesio j sportinį darbą, bet ne į tuš
čias ‘bobiškas’ kalbas.

A. Laukaitis
Sp. Sk. Redaktorius

driejūnas grįžęs iš Pietų Vietnamo 
tuoj pat įsijungė į darbą. Jis yra ko
mandos treneris ir tuo pačiu žaidžia 
už neriečius. Kas be abejo labai su
stiprino komandą. Neriebiai sveikina 
Endį naujose pareigose ir linki jam 
sėkmės.

Už neriečius žaidė ir taškus pel
nė: A. Andrėjūnas 14, A. Dulinskas 
28, A. Dubauskas 17, A. Kurlinskas 
13, R. Mickus 6, P. Andrejūnas 4, S. 
Bernotas 2.

MOTERYS
Neris - Seven Hills 29 - 8

Nerietės moterys taip pat žaidžia 
krepšinį žiemos pirmenybėse Paramat
tos distrikte. Pirmas rungtynes žaidė 
prieš Seven Hills, kurias gana lengvai 
laimėjo.
Neris - Macquarie University 22 - 10

Antras Krepšinio rungtynes nerie
tės taip pat nesunkiai laimėjo.

Neris - B.M.I. 17 - 5
Ir vėl laimėta. Kaip matosi nerie- 

tėms neblogai sekasi žiemos krepši
nio pirmenybėse.

Už Nerį žaidžia: D. Adomėnaitė, 
L. Beninaitė, A. Bernotienė, R. Gi- 
čiauskaitė, U. Kazokaitė, E. Laurinai
tienė, R. Zinkutė ir K. Wright.

STALO TENISAS
Neries vyrų stalo teniso šaka bu

vo įsteigta 1971 metais. Jie pradėjo 
žaisti NSW stalo teniso pirmenybėse 
E klasėje. Per trumpą laiką jie atsie
kė puikių laimėjimų. Šiandien neriečių 
stalo teniso vyrų pirma komanda susi-

ŠAUNIOS VESTUVĖS

Dar viena lietuviška pora sumai
nė aukso žiedus. Gegužės 20 d. susi
tuokė adelaidiškė Marytė Keršytė ir 
melbourniškis Jonas Verbyla. Vestu
vės įvyko Adelaidėje. Abudu jaunave
džiai susipratę lietuviai. Marytė Ade
laidėje lankė ir užbaigė lietuvių sa
vaitgalio mokyklą. Vėliau įsijungė į 
lietuvių jaunimo organizacijas. Matė
me ją skautų eilėse, buvo puiki tauti
nių šokių šokėja, priklausė ‘Vyties’ 
sporto Klubui. Pradėjo žaisti krepšinį 
bėt vėliau persiorientavo į stalo teni
są. Šioje sporto šakoje Marytė žaidė 
už ‘Vytį’ Pietų Australijos pirmeny
bėse ir per lietuvių sporto šventes. 
Tarp kitko Marytė apkeliavo gerą ga
balą pasaulio. Pabuvojo daugelyje ša
lių. Aplankė ir Lietuvą kur susitiko 
su tėvų giminėmis. Keliaudama laivu 
laimėjo laive suruoštas stalo teniso 
varžybas. Laivo kapitonas jai įteikė 
trofėjų.

Jonas Melbourne taip pat buvo 
veiklus jaunimo organizacijose. Pri
klausė ateitininkams ir skautams. Vė
liau buvo pašauktas atlikti karinę tar
nybą. Jisai yra gimnazijos mokytojas. 
Iš kariuomenės yra gavęs stipendiją 
ir tęsia studijas universitete. Su Ma
ryte susipažino per sporto šventę krep
šinio stadijone.

Jungtuvių apeigas atliko ir gražų 
progai pritaikyta pamokslą pasakė MIC 
kun. A. Kazlauskas. Apeigų metu gie
dojo bažnytinis choras. J. Maželienė 
solo pagiedojo porą giesmių ir vėliau 
per vaišes vieną dainą.

Pamergės buvo net penkios. Jau
nosios sesutės - Virginija ir Jūratė 
Juciutės, kaimynės, artimos draugės - 
V. Mikeliūnaitė ir A. Petrenko ir jau
nojo pusseserė - D. Verbylaitė. Pa
jauniai: A. Verbyla, S. ir A. Jokūbai
čiai, R. Vilutis ir A. Houler. Žiedus 
prie altoriaus iškilmingai atnešė jau
nosios broliukas Edis Jucius.

Jaunavedžiai Marytė ir Jonas Verbylos 
Nuotr. A. Budrio

Vaišėms svečius prie skobnių pa
rapijos salėje oficialia kalba pakvie
tė kvieslys - V. Opulskis. Vaišių me
tu visas ceremonijas pravedė save žy
niu pasivadinęs V. Šulcas. Buvo pa
sakyta daug gražių kalbų. Padainuota 
dainų. Perskaityta gausybė telegramų 
ir sveikinimų. Labai gražūs, nuošir
dūs eiliuoti sveikinimai iš Lietuvos 
nuo giminių. Jucių šeima aktyvi lietu
viškoje veikloje ir turi daug nuošir
džių bičiulių. Taigi, ir svečių buvo 
labai daug. Prie puošniai parengtų sta
lų susėdo apie 150 svetelių. Tur būt, 
tai didžiausios vestuvės Adelaidės 
lietuvių tarpe.

Povestuvinei kelionei jaunave
džiai išvyko į Surfers Paradise. Vė
liau ši nauja pora apsigyvens Melbour
ne. Tikriausiai gražus linkėjimai išsi
pildys ir jaunavedžiams visos dienos 
bus saulėtos. o

SPORTO NAUJIENOS
KUBOS KREPŠINIO rinktinė, vie

šėdama Lietuvoje, paskutines savo 
rungtynes sužaidė su Lietuvoje ge
riausia krepšinio ‘Žalgirio’ komanda. 
Nors lietuviai ir žaisdami be savo ge
riausio žaidėjo, So v. Sąjungos rinkti
nes kapitono M. Paulausko, įstengė 
abi rungtynes Vilniuje Jaimėti rezul
tatais 91:75 ir 80:77. Sis laimėjimas 
prieš šią Pietų Amerikos rinktinę, ku
ri 1970 metais pasaulio pirmenybėse 
užėmė aštuntą vietą ir prieš atvažiuo
dama į Lietuva, labai gerai pasirodė 
Čekoslovakijoje, laimėdami tarptauti
nį turnyrą. Lietuvoje kubiečiai paro
dė pietietiška greito žaidimo krepši
nį, išvystydami ypatingą tempą. Šiais 
savo laimėjimais žalgiriečiai įrodė 
jog ir dabar lietuvių krepšinis yra 
aukščiausioje pasaulinėje klasėje.

AMERIKOS OLIMPINE rinktinė 
po savo pergalės Vilniuje ir Estijoje, 
paskutines savo rungtynes žaidė prieš 
Tiblisio rinktinę ir jas laimėjo 117:86 
ir prieš Gruzijos rinktinę 90:82, tuo 
savo krepšinio rungtynių gastroles 
pabaigdami be pralaimėjimo.

AMSTERDAME, OLANDIJOJE 
gegužės mėnesio viduryje prasidėjo 
atrankinis Europos komandų krepšinio 
turnyras, kuriame dalyvauja Bulgari
jos, Olandijos, Italijos, Lenkijos, Is
panijos, Prancūzijos, Švedijos ir Če
koslovakijos, dėl galimybių užimti 
olimpiniame turnyre Europai skirtas 
vietas. Pirmieji susitikimai: Prancū
zija - Lenkija 83:79 ir Bulgarija - O- 
landija 88-59.
dedanti iš A. Brazelio, R. Mickaus ir 
jų komandos kapitono V. Šatkausko, 
žaidžia NSW A Rezerve klasėje, kas 
įrodo jų aukšta žaidimo klasę.

S.N.
****

EUROPOJ VIEŠĖDAMI Japonijos 
tinklininkai susitiko su Suomijos tau
tine vyrų rinktine du kartu ir abu lai
mėjo po 3:0. Tuo tarpu Sov. Sąjungos 
moterų tinklinio rinktine vieši Japoni
joje ir pirmą savo susitikimą jos pra
laimėjo prieš šio miesto rinktine 0:3.

LIETUVIAMS GERAI pažįstamas 
adelaidiškis latvių kilmės žaidėjas 
Werner Linde, kuris buvo vienas iš 
geriausiu Australijoje krepšinio meti
kų, dalyvavęs Australijos rinktinėje, 
žaidžiant prieš Amerikos lietuvių rink
tinę ir vėliau atstovaudamas Australi
ją Tokijo ir Meksikos olimpiadose, 
taip pat ir Pietų Australijos rinktinės 
kapitonas, į paskutinį 12-kos žaidėjų 
skaičių Muencheno olimpijadoje nebu
vo išrinktas. Paskutiniu metu jis tu
rėjo nemalonumų gauti atsiskaitymo 
dokumentus iš savo buvusio klubo 
West Adelaide.

KOVO MERGINOS žaisdamos I-je 
Sydnėjaus divizijoje atsiekė gražų 
laimėjimą prieš stiprią Scarborough 
Park komandą 60:50. Taškus įmetė: 
Araitė 23, A. Kasperaitytė 16, Krau- 
cevičienė 8, R. Kasperaitytė 7, S. 
Gustafson 6.

Rungtynėse pries Parramatta ko- 
vietėms nelabai sekėsi metimai prieš 
aukštąsias savo priešininkes ir jos 
gražioje kovoje pralaimėjo 60:66. Tas'- 
kai: Araitė 3, Gustafson 12, Kaciušy- 
tė 13, A. Kasperaitytė 8, V. Laukai
tytė ir Kraucevičienė po 6, R. Kaspe
raitytė 12. Pradžioje Araitė buvo is- 
foluota ir turėjo palikti aikštę, kas ir 
atsiliepė į rungtynių laimėjimą.

BUVĘS JUGOSLAVIJOS tautinės 
rinktinės žaidėjas Vic Krevenic, ku
ris yra aukščiausias žaidėjas Austra
lijoje, turintis 7 pėdas 4 inčus aukš
čio šiuo metu pradėjo žaisti Sydnėju
je už Manly-Warringah komandą.

*** ***
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?’MUSU. PASTOGĖS” BALIUS ADELAIDĖJE
VISI KVIEČIAMI ;

SPAUDOS 
SOMALIU .

Š.M. LIEPOS 8 D. 7.30 V.V. LIETUVIU NAMUOSE; NORWOOD 
GERA KAPELA, BUFETAS, LOTERIJA, LINKSMYBĖS.

ALB Krašto Valdyba

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GERAI PASISEKĘS KONGRESO BALIUS

II PLJ Kongreso Komiteto Sydney 
suruoštas balius puošniame Menzies 
Motelyje buvo labai šaunus. Tai pir
mas toks balius Sydnėjaus lietuvių 
istorijoj. Visi dalyviai buvo patenkin
ti gražia aplinka, gera muzika, puikia 
vakariene ir mandagiu bei greitu patar
navimu. Baliaus dalyvių buvo apie 
pora šimtų žmonių, nors jaunimas ti
kėjosi daugiau.

Prie durų svečius sutiko ir pasvei
kino kiekvieną baliaus šeimininkai - 
Kongreso Komiteto nariai. Visi jie da
linosi parengiamaisiais darbais, bet 
jų žodžiais, didžiausia dalis tekusi 
Komiteto Sekretorei Violetai Bitinai- 
tei ir Komiteto iždininkui dr. K. Bag
donavičiui.

Įdomus programos punktas buvo 
Kongreso Vajaus Karalaitės rinkimų 
užbaigimas. Ant stalų buvo padėti vo
kai su į Kongresą vykstančių mergai
čių pavardėmis. Kiekvienas svečias 
galėjo pasirinkti sau tinkamą kandi
datę ir Įdėti Į voką skirtą sumą pinigų. 
Karalaitės titulą gavo daugiausia ne 
tik per ŠĮ balių, bet per visą vajaus 
laiką pinigų surinkusi mergaitė.

Kongreso Vajaus Karalaitės titu
las atiteko daugiausia pasidarbavusiai 
Komiteto Pirmininkei p. Jūratei Reis- 
gytei.

Komiteto vardu Antanas Laukai
tis pakvietė buvusi I PLJ Kongreso 
Centrinio Komiteto Pirmininką Romą 
Cibą, prašydamas jo, kad Įteiktų ka
ralaitei insignijas - juostą su Įrašu. 
Karalaitė publikos buvo sutikta gau
siais aplodismentais ir pasveikinta 
šiltais žodžiais.

Baliaus dalyviai gražiai parėmė 
jaunimą vykstantį į Kongresą ir patys 
turėjo gerą progą gražiai praleisti 
laiką kartu su jaunimu besilinksmin
dami.

- ak
Išvyko | Tarptautinę Konferenciją

Juozas Pelenauskas, vyriausias 
inžinierius Žemės Ūkio mašinų Įmonė
je New Holland Division, Sperry Rand 
Australia LTD, š.m. gegužės 26 d. 
iš Tullamarino aerodromo išvyko i, Pa
ryžių, kur š.m. gegužės_29 d. praside
da Tarptautinė Žeme's Ūkio Technolo
gijos inžinierių konferencija. Tarptau
tinė Ž.Ū.T. Inžinierių Federacija pa
kvietė p. J. Pelenauską minėtoje kon
ferencijoje skaityti paskaitą: Saugu
mas Mechanizuotame Žemės Ūkyje 
(būdai ir priemonės apsisaugoti nuo 
nelaimingų atsitikimų).

Juozas Pelenauskas yra aukštai 
vertinamas Įmonėje, o taip pat aktyvus 
Lietuvių Bendruomenės gyvenime.

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRYJE 
Vaidyba

Metiniame Sambūrio susirinkime 
išrinkta valdyba pasiskirstė pareigo
mis: dirigentas - p. Albertas Čelna 
(be rinkimų), pirmininkas - p. Viva 
Alekna, sekretorė - p. Elena Čypienė, 
iždininkas - p. Albinas Savickas ir pa
rengimų vadovas - p. Arūnas Staugai
tis. Kaip ir anksčiau privačių Sambū
rio arbatėlių paruoSėjos pareigas su
tiko eiti p. Jane Petrašiūnienė.

Artimiausi Parengimai
Dainos Sambūris be rengimosi 

i Dainų Šventę Sydney, kuri Įvyks š. 
m. gale, dar intensyviai ruošiasi Bal
tų Tautų Koncertui, kuris Įvyks š.m. 
liepos 22 d. ŠĮ koncertą, pagal eilę, 
ruošia latvių choras. Dainos Sambū
riui būtų malonu, kad jų pasirodymą 
šiame koncerte palaikytų ir gausingas 
tautiečių būrys.

Š.m. liepos 1 d. Dainos Sambūris 
yra pakviestas i Blackburn High School 
metinę šventę, kur paprašytas atlikti 
lietuviškų dainų programą.

Ilgiausiu Metų!
Sambūrio dalyviai: Gabrys ir Snie

guolė Žemkalniai ir Vytas ir Rūta 
Straukai, sukūrė naujas lietuviškas 
šeimas, š.m. gegužės 21 d. Sambūrio 
repeticijoje pirmininko p. Vivo Alek
nos buvo pasveikinti ir Įteiktos Sam
būrio vardu dovanėlės. Galingai nu
skambėjo mieliems sambiiriečiams il
giausių metų daina.

Jaunosios Rūtos Straųkienės tė
veliai Vincas ir Monika Žiogai (abu 
sambūriečiai) padėkos ženklan už įspū
dingą prisidėjimą prie vestuvių iškil
mių, pakvietė Sambūrį į jų suruoštą 
kavutę. Vaišinantis vėl skambėjo gra
ži sutartinė.

. Džiaugsmo jaunosioms poroms, 
ačiū mieliems p. Žiogams!

Valio Grįžusiai!
Melbourne Dainos Sambūrio daly

vė ir pianistė ponia Dana su vyru Vy
tu Levickiu grĮžo iš kelionės aplink 
pasaulį, kurios metu aplankė daugelį 
Europos, Amerikos ir Azijos kraštų. 
Gegužės 21 d. sambūriečiai džiaugs
mingai sutiko ponią Daną grįžusią į 
Sambūrio eiles, sukeldami jai audrin
gas ovacijas.

Neapsiriksiu, kad ir visų melbour- 
niečių vardu pasveikinsiu grįžusius 
ponus Levickius iš didžios kelionės 
ir palinkėsiu asmeninio džiaugsmo ir 
našaus darbo tautiečių tarpe.

IGA
21 -JI SUKAKTIS

Gražus Melbourne lietuviško jau
nimo žiedelis - Regina Bužinskaitė 
š.m. gegužės 20 d. šventė savo 21-jį 
gimtadienį. Jos pasveikinti susirinko 
gausus būrys jaunimo - Reginos drau
gų ir jos tėvelių prietelių. Jaunatviš
kai džiugioje nuotaikoje skambėjo 
jaunimo daina, o šokyje plakė širdys 
širdims. Vaišintasi ir linksmintasi iki 
vidurnaktis persirito...

Džiaugsmo ir laimės Tau, Regina!
****

PADĖKA
Jau du metai, kaip A. Krauso nebėra mūsų tarpe. Labai 

gražu, kad jis nepamirštamas.
Širdingai dėkojame A. Krauso Vardo Skautu, Vyčių būreliui 

ir Lietuviu Studentų Korp! ‘Romuvai’ už padėtas, ant jo kapo gėles 
ir prisiminima, jo dvejų metų mirties sukaktyje.

A. Krausienė ir vaikai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame dalyvavusiems musų a.a. Mamytės 

KONSTANCIJOS ADICKIENĖS laidotuvėse ir mus užjautusiems 
skausmo valandoje.

Visi Adickai

PUSE ŠIMTO
Emanuelis Pankevičius, su ponia, su

kvietęs gausų draugų būrį, š.m. gegužės 
20 d. atšventė savo 50-ją gimimo sukaktį, 
Susirinkusiųjų vardu sveikinimą tarė 
p. Algis Vaitiekūnas, prisimindamas 
gražias ir išdaigingas studijų dienas 
Vokietijoje ir malonų bendravimą pri
vačiame gyvenime bei skautuose. Sam
pano taures keliant suskambėjo linkė
jimų daina.

Ponios Bronės Pankevičienės 
puikios ir gausios paruoštos stalo ge
rybės, tauriųjų skystimėlių laistomos, 
intensyviai svečių buvo tuštinamos. 
Nenuostabu todėl, kad ir daina sekė 
dainą iki paryčių, o muzikos garsuose 
sukosi ir sukosi poros.

Emanuelis yra baigęs Melbourne 
Karališkąjį Technologijos Institutą 
įgydamas fizikos fellowship’ą ir ma
tematikos diplomą. Jis yra atsakingo
se pareigose medžio tyrimo srityje, 
kaip experimental officer SCIRO - Com. 
Scientific and Industr. Research Orda- 
nization.

Sėkmės Emanueliui ir ačiū mielai 
poniai Bronei!

Ig. Aleknž 
****

ĮSPŪDINGOS VESTUVĖS
Š.m. gegužės 13 d. Šv. Jono baž

nyčioje kun. Pr. Vaseris įspūdingose 
vestuvių apeigose sutuokė Vytą Strau- 
ką ir Rūtą Žiogaitę. Vestuvių vaišės 
įvyko Lietuvių Namų Jubiliejinėje sa
lėje, kurias paruošė Lietuvių Katali
kių Moterų D-ja. Vaišėse dalyvavo 
kviestų svečių apie 150.

Šampano taurėms iškilus, daina 
linkėta jauniesiems gražios šeimyni
nio gyvenimo ateities. Vestuvinės vai
šės praėjo pakilioje nuotaikoje.

IGA
****r MURRAY’S H.F. STORES

646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL. 26 - 1768 
informuoja savo gausius klietus, kad persiunčia siuntinius [USSR, 
Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
ankščiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti 'Sovie
tų Rusijoje pasirinktinai’ arba 'Sovietinėms prekėms’. Smulkesnė 
informacija duodama telefonu arba asmeniškai atsilankius mūsų 
įstaigoje.

Mes turime dideli pasirinkimą USSR kvepalų, taip pat rankomis 
dažytą medžio dirbinių, 'Matroshkis’ lėlių, s am a vorų ir t.t.
HEAD OFFICE MURRAY’S H.F. Stores 646 George St. Sydney 

Tel. 26-1768
SYDNEY, NSW:
CABRAMATTA: Murray’s H.F. Stores, 155 Cabramatta Road, Cabra

matta. Tel. 728-6273
BANKSTOWN: Murray’s H.F. Stores, 5 Kitchener Parade, Bankstown. 

Tel. 709-8089
PARAMATTA: Murray's H.F. Stores, 293 Church Street, Paramatta. 

Tel. 635-9728.
N E W C A S T L E, NSW:
Murray’s H.F. Stores, 557 Hunter Street, Newcastle, Tel. 2-3595
Murray’s H.F. Stores, 93 Northumberland St. Wickham, Tel. 61-5180
M ELBOURNE, VlC.t
Murray’s H.F. Stores, c/-Contal Co. Mutual Arcade, 266 Flinders St. 
t i eo.iooc jsr"

STEBUKLAS PRIE SIENOS
Amerikietis kontrabanda neša

si iš Meksikos meksikietiškos teki- 
la degtinės.

— Kas čia yra, — klausia mui
tininkas?

O, tai švęstas vanduo, — at
sako turistas.

— Bet gi tai degtinė, — atsa
ko muitininkas.

— O, žiūrėkite, tai dar vienas 
stebuklas įvyko, — pasiaiškino a- 
merikiėtis.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija' 

Talka.
Moka už indėlius 5% metinių palūkanų 

už įnašus iki 6% dividendo.
Duoda paskolas iki 3000 dolerių 

iš 8-9% užskaitant kas 3 mėn.
Talkos įstaiga veikia šeštadieniais 

nuo 11 vai. iki 13 vai.
Lietuvių Namuose, 50 Errol Street, 

North Melbourne.
TALKA, Box 40 51, GPO Melbourne
30 01

S
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BIRŽELIO TRĖMIMU MINĖJIMAS 
GEELONGE

Pranešame visiems Geelongo ir 
Apylinkių lietuviams, kad birželio 14 d- 
Tremimų minėjimas ruošiamas š.m. 
birželio 18 d.,sekmadienį,2 vai. p.p. 
Lietuvių Bendruomenės Namuose.

Minėjimas ruošiamas kartu su 
Geelongo Latvių bendruomene.

Visus geelomgiškius kviečiame 
dalyvauti.

ALB Geel. Apylinkės Valdyba
****

BIRŽELIO 14-IŠVEŽIMU MINĖJIMAS

Šių metų birželio mėn. 18 d.,sek
madienį , 4 vai. p.p. Latvių Namuose 

Strathfielde, Baltų Komitetas Sidnė
juje rengia BIRŽELIO 14 IŠVEŽIMU. 
MINĖJIMĄ.

Programoje dalyvaus ir jungtinis 
lietuvių choras (‘Daina’ ir Sydnėjaus 
Meno Ansamblis).

Paskutinieji įvykiai Lietuvoje 
tik patvirtino mūsų visų viltį, kad jau
noji karta, kuri jau nebeprisimena 
laisvos Lietuvos, nežiūrint sovietinės 
okupacijos ir priespaudos išliko lie
tuviška ir jokia jėga pasaulyje neuž- 
gniaus jų laisvės troškimo.

Mes čia būdami laisvame vakarų 
pasaulyje pagerbkime jų kančias ir 
kova dėl laisves bent savo gausiu da
lyvavimu šiame minėjime.

V. Bukevičius
Baltų Komiteto vardu

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
P R A N E Š A

Šiais metais Birželio dienos Syd- 
nejuje minimos birželio mėn. 11 dieną 
tokia tvarka:

1. 11 vai. 30 min. - pamaldos šv. 
Joacimo bažnyčioje, Lidcombe. Šv. 
Mišias laikys ir pamokslą, sakys kun. 
P. Butkus. Giedos Dainos choras, 
dir. muz. Br. Kiverio. Organizacijos 
prašomos dalyvauti pamaldose su vė
liavomis.

2. Tuojau po pamaldų - viesas 
minėjimas salėje salia šv. Joachimo 
bažnyčios.

a. Atidarymas - T. F.A.A. 
’pirm. kun. P. Butkus.

b. Paskaita Rezistencija 
prieš okupantus dar tebesitęsia - inž. 
Iz. Jonaitis.

c. Savos kūrybos skaitymas.
d. Sydney Lietuvių Meno An

samblio choras, dir. muz. M. Umbra- 
žiūnienės. .

e. Užbaiga. Tautos Himnas. 
Tautos Fondo Atstovybe

Australijoje
****

PAIEŠKOJIMAS
MARYTĖ JUZIENAITĖ iš Lietu

vos ieško Viktorijos Mačiulaitienės 
buvusios Paškevičiūtės, gyv. Austra
lijoje.

Prašome atsiliepti į M.P. redak
ciją.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI PER JONINES į 
TRADICINI. SYDNĖJAUS SKAUTU.

KAUKIŲ BALIŲ:
| Š.m. birželio mėn. 24 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Father O’Reilly
• salėje, Park Rd. Auburn.
I Gausi paparčio žiedo loterija, įdomi programa, gaivos baras ir ska- 
I neštų bufetas. Premijos už gražiausias ir originaliausias kaukes. 
| PAREMKITE SAVO ATSILANKYMU SKAUTUS, PAGERBKITE SYD- 
| NEY JAUNIMO KONGRESO ATSTOVUS JU. KELIONES IŠVAKARĖSE! 
| įėjimas: suaugusiems S2; moksleiviams SI; pensininkams su 
| pažymėjimu - veltui.
| BILIETUS PLATINA: P. Antanaitis - tel. 56 4770;

B. Barkus - tel. 73 3984;
A. Jablonskienė - tel. 709 4031.

‘AUŠROS’ TUNTAS
Sydnėjaus Liet. Skautų Tėvų Komitetas Židinys

**** ****
THE SOCIETY OF EAST- EUROPEAN 
CULTURAL STUDIES MELBOURNE

Melbourne universitete yra įsi
steigusi nauja organizacija su pava
dinimų 'The Society of East-European 
Cultural Studies’. Jos būstinė yra Uni
versiteto New Arts Building (Babel), 
Royal Parade, Parkville. Balandžio 
21 d. buvo priimtas organizacijos sta
tutas, kuris sekančiai apibudina jos 
siekimus:

Organizacija yra ne politinė.
Jos tikslai: 1. Studijuoti ir nagri

nėti priešistoriją, istoriją, išsivysty- 
mą. ir išsiplėtimą rytinės Europos žmo
nių, būtent baltų, slavų, vengrų, rumu
nų."

2. Studijuoti jų kultūrą (pav. isto
riją, etnografiją, meną, architektūrą) 
nuo ankstyviausių laikų.

3. Stengtis pravesti šių dalykų 
mokymą ir paskatinti jų tyrinėjimą.

4. Suinteresuoti publiką, ypatin
gai studentus, rytinės Europos kultū
romis, duodant reguliarias paskaitas.

Jau numatyta pravesti paskaitų 
ciklą du Išartus per mėnesį, kuriame 
bus dėstoma Rytų Europos istorija 
nuo aknstyviausių archeologinių duo
menų.

Taip pat bus pravedama pietų per
traukų metu studentams pašalinės pa
skaitėlės ir diskusijos liečiant įvai
rias kultūrines ir istorines sritis, kaip 
dainas, folklorą, meną ir 1.1.

Organizacijos Komitetą sudaro:
Pirmininkas - Lidija Chramzov 

(Mrg. Phil. Warsaw: B.A. Melbourne),
Vicepirmininkai - Dr. A. Gallus 

(Dr. Law, Szegedin; Dr. Phil. Buda
pest). Dr. Theodor Lachowicz (Mrg. 
Phil. Lwow; Dr. Phil. Graz).

Sekretoriai - Jieva Didžytė (B.A. 
Melbourne). Edward Reilley (Hons. 
Sudent, Monash Univ.).

Iždininkas - Marina Sukhova 
(Hons. Stdent, Melbourne Univ.).

J. Didžytė - Sekretorė

MELBOURNO VAIKU DARŽELIO 
DŽIAUGSMAI IR VARGAI

Gana ilgą, laika, vaikų darželis 
veikė prie parapijos mokyklos. Buvo 
patogu ir tėvams ir mokytojams. Bet 
pakeistos patalpos nebuvo tinkamos 
darželio mokiniams ir darželį teko lik
viduoti. Mes visi gerai suprantam, kad 
mažiems vaikučiams išsėdėti pora va
landų suoluose neįmanoma, o pažaisti 
vietos nebuvo kur.

Po ilgesnės pertraukos Kat. Mot. 
D-ja stipriai remiama Melb. L. Bendr. 
Apyl. Valdybos nutarė atgaivinti lie
tuvišką darželį. Buvo įdėta daug dar
bo ir išleista daug pinigų superkant 
darželiui inventorių. Pradžia buvo 
sėkminga net su 23 mokiniais sąra

šuose. Bet laikui bėgant vaikų skai
čius vis mažėjo. Vieni užaugo ir išėjo 
į parapijos mokyklą, o kitų tėveliai 
gal ir pavargo be vežiodami vaikučius 
tai į parapijos mokyklą, tai į tautinius 
šokius, skautų susirinkimus ar kitus 
lietuviškus parengimus.

Buvo prieita išvados ir darželio 
pamokos perkeltos iš šeštadienio į 
sekmadienį, kad tėvai turėdami dides
nes šeimas ir veždami vaikus į para
pijos mokyklą tuo pačiu laiku galėtų 
ir mažuosius atvežti į darželį. Bet 
kol kas iš tėvų pritarimo nesulaukta 
ir vaikų skaičius nepadaugėjo.

Nežiūrint to darželis ir toliau ku
ris laikas veiks sekmadieniais Liet. 
Namuose nuo 9.30 iki 11.30. Tikimasi 
iš tėvų su jaunomis šeimomis susi
laukti pritarimo, duodant progos ma
žiesiems pradėti pirmuosius žingsnius 
su lietuviška daina ir žaidimais.

*** *

Ištarkite greitai

Geri vyrai geroj girioj girą gėrė ir visi 
gerdami gyrė: gera gera girelė gera.

Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis!

II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESO

PROGRAMA

P A R O D O S - birželio 24-liepos 4 d.d. Jaunimo Centre, ChicagojeT 
A TIDARYMAS - birželio 30 - liepos 4 d.d. Conrad Hilton vieš- S 
būtyje ir Jaunimo Centre Chicagoje. rf1
STUDIJŲ. DIENOS - Liepos 4-9 d.d. Kent Valstybiniame # 
Universitete, Ohio 9.
S T, O V Y K L A - Liepos 9-15 d.d. Romuvoje, Kanadoje $
U ZDARYMAS - Liepos 15 - 16 d.d. Toronte,Kanadoj e

Apie smulkesne, programa, prašom sekti spaudoje Sr
II PLJK KOMITETAS ft

LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL. 72’5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

PER LIETUVĄ į II PLJ KONGRESĄ
Birželio 5 d. per Palangą Trevel 

išskrido į Lietuvą, o iš ten į II PLJ 
kongresą Čikagon šie mūsų tautiečiai: 
N. Žygienė, O._Gilandienė, M. Cibie- 
nė, Grybienė, Šapronienė, Paragienė, 
Švedienė, Keraitienė, Narbutas ir Ka
sis. Tai bene pirmieji iš Australijos 
į PLJ Kongresą. Gero vėjo ir laimingo 
sugrįžimo.

P AIEŠKOJIMAS

Jonas Ziliukas, gyv. 8 Henconner 
Ave, Leeds L.S. 7.3. NW, paieško 
Daugvilienės Elenos gyvenusios Ang
lijoje, 1960-62 m. persikėlė gyventi 
į Australiją. Prašome atsiliepti.

****

ATOMINE SIRDIS
Persodinti širdį iš vieno žmo

gaus i kitą labai komplikuotas rei
kalas ir susiduria su sunkumais, 
kadangi žmogaus kūnas nenori to
leruoti svetimo organo. Dirbtinė 
širdis nesudarysianti tų sunkumų.

THE SOCIETY OF EAST-EUROPEAN CULTURAL STUDIES

Lectures to be given in Lower Theatre, New Arts Building (Babel) 
University of Melbourne, 7.30 pm.

8th June: Physiography of Eastern Europe and its influence on set
tlement and history. Mrs. L. Chramzov.

29th June: Modern theatre in Poland. George Whaley (Director of 
University Theatre).

13th Julys: Early Stone Age in Eastern Europe. Mrs. L.Chramzov.
ALL ARE WELCOME TO ATTEND.

Jungtinių Amerikos Valstijų 
Sveikatos Institutas pranešė, kad 
pasiekta didelių laimėjimų vystant 
dirbtinę, atominės jėgos varomą 
šird,i. 1 <

Dirbtina širdis jau išbandyta 75 
veršiams ir dirbusi sėkmingai.

Pasisekimai su atomine širdimi 
duoda vilčių, kad kelių metų laiko
tarpiu bus pagaminta atominė šir
dis ir žmonėms. Ji veiksianti nė 
kiek neblogiau kaip natūrali žmo
gaus širdis.
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