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KALANTOS MIRTIS
ROMO KALANTOS AUKA IR RIAUŠĖS 

KAUNE TEBEKELIA PASAULIO
DĖMESĮ

Gegužės mėnesio įvykiai Kaune, 
geg. 14 Romo Kalantos susideginimas 
sode ties teatru Kaune (Eltai geg.mėn. 
pabaigoje patyrus, TIKROJI SUSIDE
GINUSIO JAUNUOLIO PAVARDE 
K ALANTA, NE - TALANTA, tai

DEMONSTRACIJOS JAV MIESTUOSE -
CLEVELAND mieste įvyko pir

moji lietuvių demonstracija, geg. 22 d. 
patyrus apie Romo Kalantos susidegi
nimą ir po to sekusias riaušes Kaune. 
Demonstracijas surengė Lietuvių Jau
nimo Žygio už tikėjimo laisvę organi
zacija. Demonstracijos vaizdai t.ą pa
tį vakarą^ parodyti televizijoje. ‘The 
Plain Dealer’ Įdėjo nuotrauką geg. 23, 
gi geg. 25 d. ir vedamąjį.

ČIKAGOJE lietuviu demonstraci
ja įvyko gegužes 24 d., trečiadienį. 
Dalyvavo apie 3.000 lietuvių. Įvyko 
ir gedulo eisena, nešant juoda4 karstą, 
plakatus. Kalbėjo vysk. V. Brizgys, 
ALT pirm. dr. K. Bobelis ir kt. Daly
vavo ir įvairiu pavergtų tautų atstovai, 
taip pat tarė žodį. Demonstracija or- 
^anizavn ALT** Lįc.. Bendruome
nes Čikagos apygardų valdyba. Abie
jose demonstracijose dalyvavo nema
žai lietuviškojo jaunimo.

NEW YORKE specialaus komiteto 
surengta demonstracija įvyko geg. 28 
d., sekmadienį, pačiame miesto cen
tre, Times aikštėje. Švenčių ir gra
žaus oro nepaisant, susirinko ligi 300 
lietuvių, dar latvių, estų, ukrainiečių 
ir kt. Tūkstančiai praeiviu stebėjo 
demonstraciją, su lietuviškom ir JAV 
Vėliavom ir atitinkamais užrašais, by
lojusiais apie Romo Kalantos auka, re
ligijos persekiojimą^ ir kt. Jaunimas 
nešė tautine vėliava padengtą juodą 
simbolinį karstą. Kalbėjo N. Yorko 
valst. seimelio narys Frederick D. 
Schmidt, prel. J. Balkūnas, svečias 
iš Brazilijos - T. J. Bružikas, SJ, uk
rainiečių vardu M. Leskiw ir latvių 
L Rupners. Latviai su estais protesto 
eisenoje žygiavo drauge su lietuviais. 
Demonstracija, kuria sekė UPI atsto
vai, vyko dvi valandas.

(Elta)

ACT OF MARTYRDOM
On 14th of May a Lithuanian patriot, 20 years 
of age Romas Kalanta, has burnt himself to 
death in Kaunas, Lithuania, as a protest 
against the Soviet oppression of Lithuanian 
people and constant violation of human rights.

We, Lithuanians, Latvians and Estonians, pay 
our last respects to this hero and other un
known martyrs who paid the supreme price for 
the liberty of Lithuania and have chosen 
death rather than slavery under the Soviet 
bondage.

Lithuanians, Latvians, Estonians in Australia.
THE JOINT .BALTIC COMMITTEE

Birželio 2 d. Sydney Baltų Komitetas 
atspausdino Sydney Morning Herald 
šį skelbimą^

IR KAS TOLIAU ?
geg. 25 per radiją patvirtino ir Tass, 
sovietų žinių agentūra), tebekelia vi
so pasaulio dėmesį. Eltos kasdien 
gaunamos spaudos iškarpos liudija: 
laisvojo pasaulio viešoji nuomonė į 
RIAUŠES, PROTESTĄ PRIEŠ OKU
PACIJĄ LIETUVOJE KREIPĖ NEPA
PRASTĄ DĖMESĮ. Tai ryškino ir JAV 
spauda, nors dėl tuo metu vykdytos 
JAV Prezidento R. Nixono viešnages 
Maskvoje ir kitur, kai kurių miestų 
spauda buvo kiek santūresnė. Toliau 
skelbiami spaudos balsai ne tik JAV, 
Kanadoje, bet ir kituose pasaulio kon
tinentuose.

JAV-se, kaip Eltos jau skelbta, 
žinios apie riaušes Lietuvoje buvo 
skelbtos Įvairių spaudos agentūrų. Ne 
tik Associated Press, bet ir UPI (Uni
ted Press International) patiekė savo 
korespondento Maskvoje, David Nagy, 
pranešimą (data - gegužes 21 d.)

Šios agentūros atstovas patvirti
no kitų žinią: tūkstančiai jaunuolių 
Kauno gatvėse grūmėsi su sovietų sau
gumo daliniais ir tai vyko dėl protes
to gegužės 14 d. susideginus ‘politi
nio protesto reiškėjui’ - Romui Kalan
tai. UPI žinioje Kauno gyventoju skai
čius buvo patiektas - 306.000. UPI 
dar nurodė, kad geg. 19 d. (antrąją 
riaušių dieną) riaušininkų tramdyti 
buvo atsiradę parašiutininkai bei ka
riuomenės vidinės tarnybos daliniai. 
Be to, dar pridurta, kad asmuo, perda
vęs telefonu žinią i Maskvą, buvęs 
tris valandas tajdytas saugumo įstai
gos pareigūnų. Šeštadienį, geg. 20 d., 
žinią apie įvykius patiekęs ‘Kauno 
Tiesos’ dienraštis (jis nesiunciamas 
i Vakarus - E.) - teigęs, kad Kalanta 
buvęs protiniai nesveikas, vartojęs 
narkotikus. Dėl to informatoriai to 
dienraščio aiškinę, jog ją paskelbus 
NORĖTA SUKOMPROMITUOTI LIE
TUVIŠKA^ JAUNIMĄ ir ta pačia proga 
pasistengti, kad Kalanta nevirstų did
vyriu.

(Elta) 
NOTOS PREZIDENTUI NIX0NUI IR 
JUNGTINIU TAUTU GENERALINIAM 
SEKRETORIUI KURT WALDHEIM

Ryšium su tragiškais įvykiais 
Lietuvoje, Baltų Komitetas Sydnėjuje 
savo posėdyje 30 gegužes nutarė pa
siųsti notas Prezidentui R. Nixonui, 
Jungtinių Tautų Generaliniam Sekreto
riui Kurt Waldheim, Australijos Minis- 
teriui Pirmininkui McMahon ir Federa- 
lines Opozicijos Lyderiui G. Withlam.

****

DĖMESIO SYDNĖJAUS LIETUVIAI!

BIRŽELIO 17, ŠEŠTADIENĮ, PROTESTO VARDAN ORGANIZUOJAMA 
ANTISOVIETINĖ DEMONSTRACIJA - MOTORKADA.

Visi renkamės 8 vai. ryto į Wentworth Parką Glebe (Įvažiavimas iš Broad
way į Bay Str. iki galo. Maršrutas numatomas George Str. iki Circular Quay ir at
gal Pitt Str.).

Visi apsirenkime tamsiais rūbais, o kas turi tautiniais, kas gali tegul 
nusipaišo plakatus. Kas neturės plakatų tiems bus parūpinta.

Demonstracijose sutiko dalyvauti ir kalbas sakyti parlamentarai, valdžios 
žmonės, pavergtų tautų atstovai. Taip pat sutiko dalyvauti žurnalistai ir TV sto
čių korespondentai.

Kviečiame Sydnėjaus abu chorus dalyvauti su giesmėmis, visus tautie
čius, kurie turi mašinas ir kurie jų neturi, jiems bus parūpintos mašinų vilkstinėje 
vietos.

Mieli tautiečiai, parodykime savo priešui, o taip pat ir draugams, kad 
esame susipratę lietuviai, kad mylime savo tautą ir mokame kovoti ir pasiaukoti 
kada tas yra reikalinga. Šis bandymas yra sunkus, bet mes jį šimtą procentų įvyk
dysime.

Apylinkės Valdyba

LITHUANIANS BURN SOVIET FLAG A protest against persecution 
Gegužės 31 d. News Weekly Melbourne atspausdino viršelyje šią nuotrauką.

AUSTRALIJOS LIETUVIU PROTESTAI
MELBOURNO LIETUVIU PROTESTO 

DEMONSTRACIJA
Pasklidus žiniai, kurią pranešė 

anglų, lenkų ir rusų kalbomis Londo- 
dono radijas, o taip pat Melbourne ra
dijas ir spauda (The Herald 22.5.72), 
kad Kaune jaunas lietuvis Romas Ka
lanta, protestuodamas prieš religinius 
Lietuvos gyventojų persekiojimus ir 
sovietinę Lietuvos okupaciją, suside
gino ir, kad jo laidotuvių metu, susi
dūrus su policija ir raudonarmiečiais 
šimtai reikalavusių Lietuvai laisvės 
areštuota, Melbourne Apylinkės Val
dyba sukvietė organizacijų vadovybių 
ir veiklesniųjų tautiečių pasitarimą. 
Pasitarimo dalyviai apsvarstė padėtį 
nutarė:

1. Pasiųsti peticiją Australijos 
Ministeriui Pirmininkui,

2. Įteikti peticiją Victorijos Mi
nisteriui Pirmininkui,

3. Pasiųsti raštus Victorijos Fe- 
deraliniams parlamentarams,

4. Suruošti š.m. gegužės mėn. 27 
(šeštadienį) viešas demonstracijas i 
Miesto aikštėje priešais Melbourne 
Towų Hali.

Šių protesto-demonstracijų darbą !! 
organizuoti ėmėsi jaunesnės kartos 
atstovai: V. Alekna, B. Stankūnavi- I 
čius, V. Straukas ir G. Žemkalnis.

Peticija Australijos Ministeriui 
Pirmininkui

Apylinkės Pirmininko paprašytas, 
peticiją paruošė p. V. Jakutis, kuri, 
V. Strauko išversta į anglu kalbą, š. 
m. gegužės 24 d. buvo pasiusta Minis
teriui Pirmininkui W. McMahon.

Savo ruožtu Melbourne Baltu Ta
rybos Pirmininkas V. Eglite atatinka
mas telegramas pasiuntė Australijos 
Ministeriui Pirmininkui ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių Ambasadoriui Can- 

’bėroj e.
Melbourne Lietuvių Delegacija Pas

Victorijos Ministers Pirmininką,
Lietuvių delegaciją, kurią sudarė 

protesto organizatoriai, kartu su dviem 
tautiniais rubais pasipuošusiom lie
tuvaitėmis V. Zemkalnyte ir D. Tama
šauskaite, gegužės mėn. 26 d. 
buvo priimta Victorijos Miništerio Pir
mininko pareigas einančio Mr. R. Ha
mer. Protesto rengėjai žodžiu supažin
dino su Lietuvos okupacija ir pasta
rųjų dienų įvykiais Kaune, prašydami 
Victorijos vyriausybę atkreipti dėmesį 
ir daryti reikalingų žygių Lietuvos ir 
jos gyventojų reikalu.

Mr. R. Hamer priėmęs peticiją 
pareiškė, kad Victorijos vyriausybė 
gerai supranta ir žino sovietų komunis
tu įvykdytą Lietuvos okupacija, atjau-
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ĮVYKIAI LIETUVOJE IR MES ČIA 
c

Paskutinieji įvykiai Kaune paro- 
dė, kad Lietuvos jaunimas tebėra gy
vas ir tebealsuoja Lietuvos nepriklau
somybės dvasia. Nei komunistiškas 
rėžimas, nei ateistinis auklėjimas mo
kyklose, organizacijose ir kitose moks
lo institucijose jo nepakeitė ir neuž
gesino laisvės troškulio. Tikroji rea
lybė yra kita,negu mums parodo pro
pagandistai oficialiose propagandos 
iškabose.

Mes gerai žinome kad prievarta 
ir smurtu nepatrauksi žmogaus. Visu 
tironijų vienodas likimas, ne kitoks 
bus ir Sovietu Sąjungos. Ta visa su
kurta jėgos mašina, prieš žmogaus 
laisva, apsisprendimą, laisvą galvoji
mą ir laisvą tikėjimą, vieną dieną su
duš į laisvą • žmogaus valią. Yra tik 
laiko klausimas, ir mes turime tesėti 
laike. Mes turime būti šalti ir gerai 
apsisprendę ištverti.

Romo Kalantos mirtis mus visus 
jaudina, o keliu tūkstančiu jaunuolių 
šauksmas Lietuvai laisvės mus padrą
sina, uždega stipresnei kovai, gi šim
tai areštuotu ir sužeistu mus įparei
goja jiems ateiti į pagelbą. Ne visi 
vienodai reagavome i. tuos įvykius: 
vieni griebėmės akcijos ir veiklos. 
Išėjome su protestais ir demonstraci
jomis į gatves ir į tarptautines insti
tucijas reikalaudami teisingumo ir 
laisvės savo tautai. Kiti pasilikome 
namie ramiai filosofuodami - ką gera 
tas padės, per anksti, reikėjo palauk
ti ir t.t.

Tie įvykiai ne ųuo mugu pareina, 
juos reikia priimti, taip kaip jie pasi- - 
reiškia. Kiekvieną progą turime išnau
doti, parodykime pasauliui savo prie
šo žiaurumą ir neteisingumą ir mes 
jau būsime daug laimėję. Iš kitos pu
sės tokie įvykiai turi sustiprinti mus 
pačius. Esame silpni, silpna yra mūsų 
spauda, silpnos yra mūsą organizaci
jos, mūsų fondai, silpna yra ir mūsų 
veikla. Bet argi tie įvykiai neįparei
goja mus sustiprėti, rasti bendrą kal
bą, paremti tinkamai mūsų spaudą, 
mūsų fondus, ir patiems įsitraukti į. 
aktyvų, bendruomenės, .darbą. , Tai. ir . 

.bus solidarizavimas ir reali pagelba 
mūsų broliams kovojantiems už tautos 
laisvę.

Atiduokime tai kas mums kaip 
lietuviams priklauso atiduoti, neklaus
dami kokia man iš to nauda. Šiandie
na mūsų tauta ar bendruomenė nieko 
negali mums duotibet mes privalome 
jai duoti. Prieš mus stovi Romo Kalan
tos pavyzdys, jis atidavė savo tautai 
viską, o mes atiduokime tik mažą dali 
ir tai jau bus padarytas didelis dar
bas ir Įprasminta kankinio mirtis.

am

IŠ ANKSTO
Nors staiga prasiveržęs tautos 

siekis laisvei mus užklupo labai neti
kėtai, tačiau kad ir paskubomis tolimo 
krašto aidu jau spėjome atsakyti: 
‘Šauksmą išgirdome ir atkreipėme pa
saulio dėmesį...’

Bet gi tuo pačiu laiku į tolumas 
driekiasi, naujom kančiom, nenutrūks- 
tąs jauno lietuvio katorgininko kelias.

Kaupkime mintis, jėgas ir visus 
išteklius, kad šiuo kart nebepraleis-. 
tume, bet visom galimom ir legaliom 
priemonėm pastotume sovietiniam oku
pantui kelią.

Tam tikslui siekti Melbourne jau 
paleista į tautiečius krivulę - kvie
čianti tautietį skirti vienos dienos 
uždarbį - dešimtį dolerių, ir skirti tuo
jau, dabar, kad būtume iš anksto netik 
tinkamai pasiruošę visom eventualiom 
situacijom, demonstracijom, protestam, 
telegramom ir kt. iš lokalinės padė
ties iškylantiems reikalavimams, bet 
kartu atpalaiduotume mūsų instituci
jas bent nuo finansinių rūpesčių.

Tokia mintis turėtų pasireikšti 
visose vietovėse, kad visi, savo spon
taniška iniciatyva, atsilieptume tautai 
ir bendrom jėgom laimėtume ta didį' 
troškimą - laisvę.

K.
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KASDIENIAI
j.

KASDIENINIAI APMASTYMAI
5. Spaudos iškarpų. Rinkimas
Australijos spaudoje, nors ir ne

dažnai, vis tik pasitaiko žinių ar 
straipsnelių, liečiančių Lietuvą, Pa
baltijo kraštus, Rytų Europą ar apskri
tai tokių, kurie vienokių ar kitokių bū
du gali būti mums įdomus. Bražinsku, 
Kudirkos, Lietuvos katalikų kreipimo
si į J.T.O. gen. sekretorių atvejais 
tilpo net ir platesnių informacijų. To
kios informacijos renkamos VLIKO 
kai kurios jų gali būti panaudojamos 
skelbiamuose įvairiomis kalbomis biu- 
letiniuose, kitos gi - saugomos kaip 
vertinga informacinė medžiaga. Prieš 
kelis mėnesius VLIKas buvo kreipėsi 
į viso pasaulio lietuvius, kviesdamas 
rinkti svetimos spaudos iškarpas, lie
čiančias Bražinskus, Kudirką ir dau
giau ar mažiau mūsų interesus ir jam 
siųsti. Keliais atvejais surinkęs po 
žiupsnelį tokių iškarpų nusiunčiau 
VLIKui. Susilaukiau padėkos ir pra
šymo siųsti ir daugiau. Daugeliu at- 
vėju siunte.s panašių iškarpų Ameri
kos lietuvių didesniems laikraščiams 
nesulaukiau jokio atsakymo.

Vienas žmogus čia betgi maža 
ką gali padaryti. Australijos spauda 
gausi, dažniausia regionalinė ir vie
noj kurioj valstijoj gyvenąs žmogus 
labai mažai tegali žinoti, ką kitos 
valstijos spauda rašo. Todėl tokių iš
karpų rinkimas turėtų būti centralizuo
tas, pav. prie Krašto Valdybos. Ar 
kas nors panašaus daroma - neteko 
patirti.

JAUNIMO METAI
Rašo Br.

Jau antrą kartą emigracijoj pa
skelbti Jaunimo Metai. Atseit dar kar
tą pabrėžiame ir .atsisukame _į mūsų, 
opiausią problemą - jaunimą. Tai lyg 
ir patikrinimas, dar kartą įsitikinti, 
kiek mūsų priaugančioji karta yra lie
tuviška, tautiniai atspari, kiek ji do
misi mūsų tautiniu ir bendruomeniniu 
gyvenimu, ko iš jos galime tikėtis ir 
ką mes vyresnieji turėtumėm padaryti, 
kad mūsų dedamos viltys į jaunimą pa
siteisintų.

Gal perdažnai viešai ir privačiai 
jaunimui papriekaištaujame, kad jis 
nėra toks, koki jį matyti norėtumėm. 
Atrodytų, kad jaunoji mūsų karta jau 
nuo lopšio pateko betarpiškon aplin
kos įtakon ir prieš mūsų valią bei no
rą buvo taip nepriimtinai išauklėta ir 
tautiniai deformuota.

Nėra abejonės, kad supanti aplin
ka mus visus negailestingai veikia ir 
keičia. Ką bekalbėti apie jaunimą, ku
ris visuomet atviriau priima tuos gy
venimo faktus, kuriuos jam ši diena 
patiekia. Tačiau turime neužmiršti, 
kad bent iki 5 metų, kol pradeda lan
kyti mokyklą, kiekvienas vaikas yra 
absoliučioj šeimos - tėvų įtakoj. O ir 
mokykliniais metais tėvų įtaka vis dar 
pasilieka labai žymi, žinoma, jei pa
tys tėvai tuo yra suinteresuoti, (gyviau
sias to teigimo pavyzdys - lietuvių 
kalbos vartojimas. Tos šeimos, kurios 
gimtosios kalbos vartojimą savo tarpe 
laikė savaime suprantamu dalyku ir 
šiuo atžvilgiu laikėsi bekompromisi- 
niai, šiandien gali pasidžiaugti savo 
vaikų gražia lietuviška kalba. Šeimos, 
kurios nenorėjo ‘sugadinti’ savo vai
kų akcento, su jais kalbėjo angliškai, 
lietuviškai jau nebesusikalba. Ar gali 
būti didesnė tragedija šeimoje, kai 
jos nariai praranda natūralias komuni
kacijos priemones - bendrąją gimtąją 
kalbą.

Taigi dėl vaikų vienokio ar kito
kio nutautimo atsakomybė krenta pir
moj eilėj tėvams, o taip pat ir visai 
bendruomenei, kuri nepakankamai pa
sirūpino savo narių tautiniu išlikimu.

Tos priemonės, kurių imasi tėvai 
ir bendruomenė, besirūpindami jauno-

APMĄSTYMAI
Slavėnas

Žinoma, užtikęs laikraštį vertą 
dėmesio informaciją užtikusis ir pats 
galėtu VLIKui pasiųsti. Tas būtų net 
ir greičiau. Bet iš kitos pusės ta in
formacija galėtų būti užtikęs ir dauge
lis kitų skaitytoju, ir ta. pačią VLIKui 
siusti. Būtų nereikalingo darbo. Taigi 
gal tiksliausia, kad tokia medžiaga 
būtų renkama prie Krašto Valdybos ir 
skubiai VLIKui persiunčiama. Krašto 
Valdybai tektų koordinavimo reikalu 
kreiptis į Apylinkių Valdybas, įvai
rias organizacijas ir privačius asme
nis, nurodant rinkimo būdus.

Iškarpos turi būti aprūpintos me
trika, t.y. ant pačios iškarpos, o jei 
nėra vietos, ant prilipinto prie jos la
pelio, užrašyta laikraščio (ar kitokio 
leidinio) pavadinimas, data, numeris 
ir jo išleidimo vieta.

Net ir trumputė žinutė čia gali 
būti naudinga, todėl parenkant iškirp
ti kiekvieną, o ne vien ilgesnius 
straipsnius ar informacijas.

Kartais žinutės ar informacijos 
gali atrodyti tik netiesioginiai įdomios, 
pav. koki pasikalbėjimai su vykusiais 
per Lietuvą, ar Sov. Sąjungą asmeni
mis, ekskursijų po Sov. Sąjungą da
lyvių įspūdžiai,kitų tautybių demons
tracijos, protestai, skundai ir pan. 
Geriau visa tai iškirpti ir siųsti, o 
VLIKas atsiskirs, kas atrodys naudin
giausia.

Tas pats pasakytina ir apie spau
doje pasitaikančias nuotraukas - ar 
tai demonstracijų, protestų mitingų 
ar kitokių dokumentinių nuotraukų. 
Net šaržai, karikatūros verti dėmesio.

IR MUSU UŽDAVINIAI
Straukas
sios kartos lietuviškumu iki šiol buvo 
neafektyvios, neplaningos ir paviršu
tiniškos, Jaunosios kartos tautinis - 
auklėjimas nebuvo ir nėra intensyvus.

Visas viltis tautiniam vaiku auk
lėjimui sudėjome į savaitgalio mokyk
las, kurios ir po šiai dienai dirba ga
na vargingose sąlygose, be stipraus 
bendruomenės užnugario, pavienių as
menų ar organizacijų remiamos daž
nais atvejais trūkstant kvalifikuotų 
mokytojų.

Su savaitgalio mokyklos užbaigi
mu, skaitome savo pareigą atlikę ir 
jaunimą paliekame jų pačių likimui, 
galvodami, kad po šios ‘geros pradžios 
jaunuoliai patys tautiniai įsisąmonins 
ir su bendruomene suaugs. Tačiau gy
venimo praktika yra parodžiusi, kad 
tokių paauglių gyvenamasis laikotar
pis yra pats slidžiausias. Jei be tėvų 
kontrolės įsilieja į aplinką, suartėja 
su kitataučiais draugais ir jų tautinė 
sąmonė ne tik nesustiprėja, bet gero
kai išblėsta. Todėl vienoks ar kitoks 
planingas tautinis auklėjimas turėtų 
tęstis, kol jaunuoliai baigia australiš- 
kasias mokyklas ir išeina į gyvenimą..

Per Studijų Dienas Melbourne 
1970 m. lituanistinio švietimo klausi
mais buvo skaityta visas ciklas refe
ratų. Juose buvo iškelta gana įdomių 
ir praktiškų minčių ir pasiūlymų. 
Abejoju, ar jomis kas nors pasinaudo
jo, nors visa tai buvo atspausdinta 
atskirame leidiny.

į gyvenimą (tikėkimės ir į bendruo
menę) ateina jaunimas, kurių tėvai iš
augo ir subrendo čia. Anglų kalbos 
vartojimas šiose šeimose jau nesudaro 
problemos, o ir tautinė sąmonė jau 
nebetaip tvirta. Todėl ir šio prieauglio 
lituanistinis mokymas bei tautinis 
auklėjimas turės būti preciziškesnis, 
o kartu ir sunkesnis. Ar esame tam pa
siruošę? Vargu! Pažangos šioje srity
je kaip ir nematyti. O tautiniai susi- 
pratusio jaunimo gretos palengva retė
ja ir ateity vis labiau retės.

Nesileidžiant į tolimesnius šio 
reikalo nagrinėjimus ir pesimistinius 
dūsavimus, norint lituanistinį ir tauti
nį auklėjima, pagyvinti, šalia savait

galio mokyklų derėtų imtis šių prie
monių:

1. Būsimame Krašto Tarybos su
važiavime Įtraukti į darbotvarkę tauti
nio auklėjimo ir švietimo reikalus. 
Juos visapusiškai išnagrinėti, pada
ryti nutarimus ir juos pavesti apylin
kių valdyboms įgyvendinti. Bendruo
menių vadovybėms turėtų būti uždėta 
pareiga mokyklas aprūpinti mokytojais, 
patalpomis ir finansais. Apmokėti 
mokslo priemones ir bent dalinai at
lyginti mokytojams už sugaištą laiką.

2. Artimiausiu laiku (gal net per 
šių metų Lietuvių Dienas) sukviesti 
mokytojų (įskaitant ir čia pedagogi
nius mokslus baigusius) suvažiavimą 
ar studijų dienas, kame būtų pagrindi
nai aptartas lituanistinis švietimas 
ir tautinis auklėjimas. Prieitas išva
das ar padarytus nutarimus perduoti 
Krašto V-bai ar Krašto Švietimo Tary
bai. Kiekvienoj kolonijoj turėtų būti 
tik viena, bet gerai suorganizuota mo
kykla. Reikėtų Įsileisti ir jaunuosius 
mokytojus. Gal jų lituanistinės žinios 
kiek ir šlubuotų, bet jie priartintų sa
vaitgalio mokyklą prie australiškosios 
metodologinėj plotmėj, kas vaikams 
yra labai svarbu.

3. Įrengti bendruomeniniuose na
muose jaunimo jaukius klubus. Prakti
ka parodė, kad jaunimo organizacijos 
•neprigijo ir jos nyksta (skautai, atei
tininkai, studentai). Klubuose sutilp
tu. visas jaunimas, visi jaustųsi lygus. 
Čia jie turėtų rasti viską, ko jie ieško 
mieste pas australus: muzikos įrengi
mus, bilijardą, stalo tenisą, įvairius 
stalo žaidimus. Taip pat jaunimas 
mėgsta pasiplepe’ti prie kavos puodu
ko, o vyresnieji ir p-fe 'aTaus 'stikloL 
Klubų vadovais turėtų būti iš jų pačių 
tarpo. Tuo būdu jaunimas priprastu 
prie tautinių centrų ir suaugtų su pa
čia bendruomene. Salia pramogų lai
kas nuo laiko galėtų būti suruoštos 
diskusijos ar paskaitos. Studijų Die
nose matėme kiek daug turime švie
saus jaunimo tautiniai subrendusio ir 
mokančio reikšti savo mintis. Tai ge
riausi paskaitininkai. Tokie klubai 
būtų atitikmuo panašiom australų ins
titucijoms. Jaunimas mėgsta sekti' 
australus ir jų gyvenimo būdą.

4. Įvesti ‘Mūsų Pastogėj’ jaunimo 
skyrių. Tegu jis pasirodo taip.dažnai, 
kiek tam medžiagos atsiras. Kam būtų 
sunkiau išsireikšti lietuviškai, terašo 
angliškai. Atsiras kas išverčia. Tera
šo apie viską kas neprieštarauja mūsų 
tautiniams ir moraliniams interesams. 
Tik tokiu būdu sužinosime ką jaunimas 
galvoja, kokiais rūpesčiais gyvena ir 
kur bei kiek mūsų pažiūros bei nuomo
nės skiriasi. ‘Studentų Žodis’ po ei
lės metų merdi, o gal jau ir miręs. Be 
to jis atstovavo tik maža jaunimo da
lį - studentus. O kur visas nestudijuo
jantis jaunimas ir jau universitetus 
baigusieji, kurie savęs studentais jau 
nebeskaito.

Čia išvardintos priemonės lietu
vybei išlaikyti nėra vieninteles. Jų 
gali būti ir daugiau ir geresnių. Ban
dykime jas surasti ir pritaikyti.

Visi sutinkame, kad šiame gyvy
bines svarbos reikale nebuvome lanks
tūs ir padarėme mažiau negu reikėjo, 
pasikliaudami aklu likimu ir geraisiais 
savanoriais. Turėtume įsisąmoninti, 
kad nutautimo priešas yra per stiprus, 
kad vien savanoriais galėtumėm apsi
ginti. Auksčiausias laikas šiai kovai 
mobilizuoti visas fizines, materiali
nes ir intelektualines jėgas, kad ga
lėtumėm tikėtis laimėjimo.

Turime išsirinkę bendruomenių 
vadovybes. Visi šie žmonės savo no
ru atėjo į bendruomene, dirbti. Todėl 
visai pagristai iš jų tikimės ne tik 
reprezentacijos, bet ir iniciatyvos. Iš 
kur kitur šios iniciatyvos galėtumėm 
tikėtis?
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Red.
THE AGE, Thursday, June 1, 1972

T. S. MONKS in London 
backgrounds the recent 

unrest in Lithuania

Baltic
riots 
alarm
Soviet

LONDON, May 31. — In the Lithuanian 
city of Kaunas this month there was the 
kind of trouble that sends alarms swiftly 
through to the Kremlin.

Thousands of young people demonstrated 
in the streets, chanting “freedom for 
Lithuania” and battled with police from one 
day through tfie night and into the next.

The rioting was put down when troops specially 
trained for such duties were rushed in. The demon
strators were said to be just “groups of hooligans.”

The demonstrations were triggered by the fiery death 
of a devout young Catholic, Roman Kalanta, who poured 
petrol ,oyer, himself jn a park at Kaunas and set it 
alight. ' ~~ y ~ - 7, " ” .

Authorities say that Kalanta was “mentally sick ’ 
and a drug addict.

However, the undoubted facts are that among Lith
uanians, as among many other of the national minority 
peoples in -the Soviet Union, there is a resurgence of 
restiveness.

The “nationalities question” which has been a spas
modic source of anxiety to Soviet leaders for more than 
50 years, is still far from settled.

The resurgence may be only from minorities within 
the minorities but it is' quite enough to worry the men 
in the Kremlin.

After all, in the sprawling Soviet empire, the non
Russians are now a majority of the population, mainly 
through the higher birt hrate in the Central Asian repub
lics. land there is an incessant denouncing from Moscow 
of “bourgeois nationalism”. It is one of the “most dange
rous enemies of socialism”.

National dissidents, together with civil rights and 
religious protesters, comprise the three main categories 
of political prisoners in the Soviet Union. The penalties 
for dissent are severe.

Yet increased repression appears only to be height
ening national consciousness among the minorities.

MEMBERS of Melbourne's 
Lithuanian community demon
strated in the City Square on Sat
urday in sympathy with the de
monstrations in their home- land 
last week.

The meeting passed a resolu
tion deploring the actions of the 
Soviet Government and sent a 
telegram to the Soviet Ambas
sador.

Telegrams were also sent to the 
US Ambassador, Apostolic 
Delegate and World Council of 
Churches, complaining of the 
religious repression by Com
munist authorities.

In Kaunas, thousands of young 
people, chanting, “Freedom for 
Lithuania!” battled with police 
and troops for two days, in svm-
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pathy with a political protester 
who burnt himself to death.

At least one policeman died of 
injuries received in clashes with 
stonethrowing mobs, while' a 
second was in hospital in a criti
cal condition.

Kaunas (pop. 306.000) is Lithu
ania's second largest city.

The rebellion was suppressed 
with the aid of Russian parachute 
troops and KGB units, flown in 
from Central Asian and Caucasus 
garrisons.

Earlier this year. 17,000 Lithu
anian Catholics signed a letter 
protesting against religious per
secution by the Communist auth
orities. which was sent to UN sec
retary-general Kurt Waldheim.

On May 14, a 20-year-old 
worker named Roman Taianta sat 
down in a Kaunas park, poured 
petrol over himself, and struck a 
match.

He died in hospital. 12 hours, 
later. , ,

Churches closed
This consciousness has alway been strong in the 

Baltic States of Lithuania, Latvia and Estonia which were 
forcibly incorporated into the Soviet Union in July, 1940. 
There are several main causes of bitterness. The immi
gration of large numbers of Russians and other non
Baltic peoples is one.

The Russification of industry is another. But in 
Lithuania especially there has been strong resentment at 
the treatment of the Catholic church.

When Stalin annexed Lithuania, about 80 per cent, 
of the three million population was Catholic. This was 
the great concentration of Catholics within the Soviet 
Union.- The- Catholic-church' in Lithuania was'strong and 
impressively organised.- -. -i . [ ■ ' ■

There were 1500 priests. There were a hundred mon
astic establishments. There were four seminaries and 
there were thriving, widely read Catholic journals.

By now, more than half the churches have been 
closed. The journals are no more, the number of priests 
has fallen to about 800. There is only one seminary now 
and from this only five or six priests may be ordained 
each year—whereas each year about 30 priests die.

That remaining seminary is' at Kaunas and it is 
there that religious feeling is especially strong. Some 
time ago an appeal was made to the authorities by 
priests.

“The present seminary is obviously unable to fulfil 
the needs of the Lithuanian Catholic church. Those wish- , 
ing to enter the seminarya re issuaded, many are for
bidden outright to enter it, without any explanation,” 
they protested.

“Who in the near future will proclaim God’s word? 
. . . Who will officiate at the Mass ? . . . Who will give 
the Sacraments ?”

The authorities responded to this appeal with severe 
reprisals against many of the signatories. Some priests 
were dismissed from their posts, others were imprisoned 
and sentenced to terms in hard-labor camps.

The rioting, involving several 
thousand young people, began on 
the day of his funeral.

Youths started fires, and fought 
the police with stones and sticks.

Ironclad censorship was im
posed. and news of the outbreak 
first reached the outside world 
only by word-of-mouth reports, 
spreading throughout the Baltic 
States.

One Kaunas resident who even
tually furnished information on 
the suicide to Moscow foreign 
press correspondents was interro
gated for three hours by the secret 
police, and told that he might be 
tried for “slandering the Soviet 
Union”.

The Communist Party’s propa
ganda machine has gone into 
action with a campaign alleging 
that Roman Taianta was a drug 
addict. and mentally deranged.

Repressions
There have been other repressions. Father Antanas 

Seskevicius was recently sentenced to a year in a strict 
regime camp for teaching primary and secondary school 
children.

In the past few months, demands for greater reli
gious tolerance have been mounting. In March this year, 
17,000 people signed an appeal sent to the UN Secretary- 
General (Dr. Waldheim) with a plea that it be sent by 
the UN to the Soviet ęommunist party leader' (Mr. Bre
zhnev). ,

It-was in this atmosphere bf -heightened-religious ' 
fervor.,that-Roman Kalanta, 20, -burned himself-to death 
and it was in the wave of emotion at his funeral that 
the riots at Kaunas began. But the cries of the demon
strators for “freedom for Lithuania” showed that the 
issue had broadened.

It is parallel to the cries which have been coming 
with increasing force from dissidents in the Ukraine, 
from the Crimean Tatars and the Mesketians who were 
thrust out of their native lands and have never been 
allowed to return.

Only one protest group have had, or likely to have, 
any kind of success — the Russian- Jews. In the past 
year or two, many thousands have been allowed to emi
grate to Israeli The Soviet Politburo presumably decided 
that the most feasible policy to deal with the Jews who 
were restive inside Russia was to let them go.

But the question of the national minority peoples is 
entirely different. The present Soviet leaders are still 
carrying through what was essentially Stalin’s policy bn 
nationalities.- This was, and is, that national minorities 
may have some of the trapping of independence within 
their republics and autonomous regions, but they must 
be tied more and more closely into the Soviet State 
through the centralised party network and economic 
planning agencies.

MELBOURNO LIETUVIU PROTESTO 
DEMONSTRACIJA

Atkelta iš 1 pal.
čia mūsų rūpesčius ir pastangas del 
jos laisvės. Patikino, kad Victorijos 
vyriausybė visada yra Lietuvos ir Bal
tų tautų reikalu mūsų pusėje ir žada 
tinkamomis progomis tinkamai parem
ti.
Australijos Parlamentarams Rastai

Protesto rengėjai taip pat pasiun
tė antikomunistiniams Victorijos fede- 
raliniams parlamentarams atatinkamus 
laiškus išaiškinant Lietuvos okupaci
ją ir paskutinių dienų įvykius Kaune. 
Iš jų buvo gautas patikinimas šį rei
kalą iškelti parlamente Canberoje.

Vieša Protesto Demonstracija
Demonstracija įvyko š.m. gegu

žes 27 d. (šeštadienį). Būriai tautiečių 
rinkosi į Miesto aikšte atsinešdami 
savo ar protesto demonstracijos ren- . 
gėjų pagamintus anglų kalba plakatus, 
kurių buvo apie 50. Pav. Reikalaujame 
Lietuvai Laisvės; Sustabdyti Lietuvo
je religinį persekiojimą; Sovietai - tau
tų žudikai; U.S.SJR. - Tautų Kalėji
mas; Sustabdyti genocidą Lietuvoje 
ir t.t.

Demonstracijų eisena prasidėjo 
10 vai., kurioje dalyvavo virš 400 tau

tiečiu, prie kurių dar prisidėjo keletas 
mūsų kaimyninių tautų atstovų. De
monstracijos eisena savo dydžiu ir 
tvarkingumu buvo tikrai įspūdinga. 
Tautiniais rūbais pasipuošusios lietu
vaitės dalino praeiviams specialiai 
šiam reikalui paruoštus atsišaukimus.

11 vai. demonstravusių vardu bu
vo perskaityta protesto rezoliucija ir, 
demonstruotojant griausmingai prita
riant, sudeginta kruvinos okupacijos 
ženklas USSR vėliava.

Demonstracijas ir USSR vėliavos 
deginimą^ filmavo visos Melbourne te
levizijos stotys. Vakarinių žinių me
tu jos rodė, kaip viena iš pagrindiniu 
žinių, lietuvių demonstracijas, duoda
mos išsamius komentarus, aiškiai pa- 
sakydamos demonstracijų priežastis ir 
tikslą.

Melbourne radijo stotis, keliais 
atvejais, laike žinių, pranešė apie 
įvykusias Melbourne lietuvių bendruo
menės demonstracijas. Taip pat radio 
stotys 3AW ir 3DB davė proga kalbėti 
Melbourne Apylinkės Pirmininkui G. 
Žemkalniui.
MELBOURNO LIETUVIU. KRIVŪLĖ

Š.m. gegužes mėn. 28 d. Apylin
kės Valdybai pritariant, buvo sušauk
tas pasitarimas dėl tolimesnių protes-
to vedimo reikalu. Pasitarime padary-

Melbourno lietuvių demonstracijos (1972.5.27) prieš komunistinį
genocidą ir religijos persekiojimą Lietuvoje. Nuotr. A. Butkūno

tą Apylinkės V-bai sugestijų, kad te
legramomis ir raštais būtų kreiptasi 
į Sv. Tėvą, Žmogaus Teisių Lygą ir 
kitas pasaulines reikšmės turinčias 
institucijas.

Šiame pasitarime pradėta vadina
ma Melbourne Lietuvių Krivūlė, t.y. 
vienkartinis aukų rinkimas specialiai 

skirtų finansuoti Melbourne lietuvių 
bendruomenes darbus, kurie dabar ir 
ateityje bus vykdomi kovoje del Lie
tuvos laisvės.

Ignas Alekna
****
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Bernardas Brazdžionis

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

Lietuva — mano šiaurės pašvaiste 
Ir gėlė sidabrinių rytų.
Kas krauju tavo veidų nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
Tavo kojas gimtoj pakelėj, 
Kad iš tavo padangės lininės 
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai,

Kad sugrįžęs prie Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos
Glausčiau, tartum relikvijų šventų, 
Radęs slenkstį namų pelenuos.

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemes žodi švenčiausias, 
Lietuva) žemės laime šviesi!

Svečiai pas R. ir E. Šemetus. Iš kairės D. Stankaity te, E. Šemetie- 
nė, E. Barienė, S. Baras ir R. Šemetas.

GYVENIMAS TROPINĖSE S0L0M0N0 
SALOSE

Praėjusiais metais sėkmingai už
baigęs Melbourne universitete studi
jas, inžinierius Jonas Vitolis PET
RAITIS dabar gyvena ir dirba Bougain
ville saloje ir norėdamas pasidalinti 
su Australijos lietuviais savo išgy
ventais 'įspūdžiais atsiuntė- M.P._šį 
straipsnį.' ► . . ■

Papua New Guinea Teritorija su
sideda iš maždaug 132.000 salų ir sa
lelių. Šia teritorija Australija admi
nistruos iki to laiko kol vietiniai (in
digene) žmonės išmoks savarankiškai 
tvarkytisir save valdyti. Europiečiams 
(expatriates), kurie šioje teritorijoje 
dirba nėra lengva, nes neskaitant tiek 
daug salų, yra apie 700 kalbų. Kaimai 
ir žmonės išsklaidyti kalnuose ir 
džiunglėse. Kelių daugelyje vietų nė
ra. Reikia keliauti su helikopteriu ar
ba pėstiems - reikia turėti užtektinai 
drąsos, nes dar ir šiandieną kai ku
riose vietose randasi nedraugiški ir 
pavojingi žmonės.

Oras yra tropinis. Temperatūra, 
pakrantėse siekia nuo 65-95 F. laips
nių, o kalnuose gali nukristi iki nulio. 
Naujoje Gvinėjoje kalnų virtinė pasie
kia 15.000 pėdų aukšti. Solomono sa
lose aukščiausias kalnas yra Mt. Bul- 
bi (8501 pėdų) - užgesęs vulkanas. 
Nežiūrint to, kad visos salos yra tro
pikų rajone, yra aišku kodėl kalnų vir
šūnėse stiiego galima rasti. Lietaus 
ir vandens užtenka bet kokiam gyven
tojų skaičiui. Kalnuose prilyja apie 
200 colių į metus, o pakrantėse 100 - 
150 colių. Nenuostabu, kad nuo tiek 
daug lietaus džiunglės auga, klest ėja 
tankūs miškai, paparčiai, bananai ir 
kokuso riešutų palmės. Oro drėgnumas 
apie 80 procentų padeda augmenijai 
gerai augti.

Solomono salų grupėje didžiausia 
sala yra Bougainville, kurioje Bou
gainville Copper Bty. Ltd. kasa varį, 
auksą ir sidabrą naujai pastatytame

Iš Bamboo ir sak sak lapų pastatyti sodžiaus namai.
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Panguna kasyklų miestelyje. Dvide
šimt mylių nuo Pangunos matosi Mt. 
Bagana (5730 pėdu) iš kurios dūmai 
rūksta ir lava bėga. Kartais žemė su
dreba ir visi pastatai sujūda, bet tuo 
viskas ir baigiasi. Mt Bagana yra vie
nas iš keleto aktyvių vulkanų tarp 
šimtų užgesusių šioje vulkaniniu, salų 
juostoje. Į vakarų pusę nuo Solomono 
salyno yra 'T'he Planet Trench’, ku
ris yra dalis Pacifiko gylumų grandi
nės. Nuo vulkanų išsiveržimų ir že
mės iškilimų iš jūros, dauguma šių 
132.000 salų ir atsirado.

Vietinių žmonių ekonomija iš 
pradžių buvo paremta ant copros, ko
koso riešutų, kitų žemės ūkio produk
tų ir rankų dirbinių - kaip pintinės 
(Buka baskets). Šiandieną europiečiai 
randa mineralų užgesusių vulkanų kal- 
jnųoęe, todėl būsimais laikais minera
lų pramonė pastiprins.Naujosios Gvi- , 
nejos ekonomiją.

■ Pagrindinė kalba vietinių gyven
tojų (indigines) tarpe yra Pidgin, bet 
šiais laikais anglų kalba yra mokoma 
mokyklose, todėl galima susikalbėti 
angliškai su vietiniais (indigenes) gy
ventojais. Pidgin kalba atsirado apie 
1870 metus kaip užsienio prekybos 
kalba, o vėliau misionieriai naudojo 
ją susikalbėti su vietiniais žmonėmis. 
Žmonės kurie lankė salas daugiausia 
kalbėjo angliškai arba vokiškai, tai 
galima matyti, kad Pidgin kalba yra 
kildinta iš šių dviejų kalbų, bet su 
vietine gramatikos struktūra. Pavyz
džiui: Givim spės long bikpela kar 
(give him space long big fellah car) - 
reiškia duok kelią sunkvežimiui. Lik 
lik hause sik (litle house sick) pirmo
sios pagelbos stotis, o Haus sik reiš
kia ligoninę.

Vėliau parašysiu apie žmones, 
jų kultūra ir papročius.

Jonas Petraitis
****

S. BARO IR D. STANKAITYTĖS 
KONCERTU. IR VIEŠNAGĖS ATGARSIAI

Ilgai dar kalbėsime, o dar ilgiau 
gerėsimės klausydami Danos Stankai- 
tytės ir Stasio Baro įdainuotų magne
tofoninėse juostose lietuviškų dainų 
ir operų arijų. Mums tie jų koncertai 
buvo nepaprastai Įspūdingi ir jautriai 
išgyvenome tą dainos meno puotą. 
Kada gi vėl sulauksime tokių? Mieli 
svečiai solistai dainose pasiliko su 
mumis, mes gi besiklausydami - būsi
me su jais.

Solistų koncertai yra gražiai Įver
tinti australų ir lietuvių spaudoje. Ma
nau, kad vienas iš reikšmingųjų jų 
įvertinimų yra akomponiatorės Miss 
Shirley Hicks, kuri ne tik visus kon
certus girdėjo, bet buvo aktyvi jų da
lyvė. Jos teigimu solistų dainavimas 
buvo nepaprastai geras, tačiau Mel
bourne - geriausias!

Kalbėdami apie koncertus ir so
listų svečiavimasi mūsų tarpe, tarsi 
šešėlyje, lyg ir nepastebėta, o rašan
čiųjų mažai tepaminėta, liko ponia 
Elena Barienė. Tiesa, ji nedainavo, 
bet -jos atsilankymas pas mus ir domė- • 
jimašis 'musų gyvenimu begali Tikti ' 
nepaminėtas. Dėkodami poniai Elenai 
Barienei, linkime daug gražių ir lai
mingų metų.

V. Mykolaitis - Putinas

BIRŽELIO 15.

Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą.
Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, 
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniurę pulkai alkani, 
Žvairaakiai veidai ir spalvota oda...
Nuo to laiko visvien kur esi, kur eini. 
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada.

Nuo to laiko tau kažkas Į širdį įsmigo, 
Įsiėdė į kraują kaip nuodinga rakštis.
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko, 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

Praėjo tie metai aikščių gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime. 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

1941. VI. 15

Švečiai solistai ne tik gražiai 
dainavo, bet daugeliui paliko malonių 
prisiminimų, patirtų jų viešnagės me
tu. Melbourne svečių garbei buvo su
ruoštos kelios vaišės, todėl ir bendra
vusių su jais buvo apsčiai. Forma
liausios vaišės buvusios pas p.p. R. 
ir E. Semetus, gi laisviausios - pas 
G. ir D. Žemkalnius, kur dainuota, 
linksmintasi, galvom eita iki paryčių...

Žinome, kad prieš porą metų S. 
Barui buvo įteiktas bumerangas - grį
žimo ženklas. Taip, S. Baras grįžo ir 
dar ne vienas! Melbourniškis p. A. 
Vaitiekūnas tą atminęs ir nenorėdamas 
nusileisti, svečiams padovanojo per
siškus kilimėlius, ant, kurių jis atsi-> 
klaupęs ir tris kartus kakta mušųajnas 
žemę, ne tik reiškė pagarbą ir at si-1 
sveikinimą, bet patikino, kad kilimė
liai tikrai gražins juos į Melbourną 
naujiems koncertams. M^Įbourniškiai 
turi viltį toje paslaptingoje kilimų ga
lioje!

Solistai buvo apdovanoti gėlėmis 
ir dovanėlėmis. Melbourne Apylinkes 
pirmininkas p. G. Žemkalnis apdova
nojo sidabro medaliu ir Vivą Alekną 
Melbourne koncerto rengėją. .r;

Tiesa, ar buvo koncertas Canber- 
roje? Spaudoje nemačiau nėk sveiki, 
nei ačiū, nei sudiev!

Ig. Alekna
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RAJONO VADIJOJE
* Rajono posėdis Įvyko balandžio 14 
d. Tartasi Jubil. 25-mečio Stovyklos 
reikalais. Stovyklos organizaciniam 
komitetui vadovauja ps. B. Barkus. 
Stovyklos Garbės Globėju pakviestas 
s. dr. A. Mauragis.
* Rajono vadija skelbia kalėdinio at
viruko konkursą, kuriame galės daly
vauti visi rajono broliai-sesėš daili
ninkai. Taisyklės bus neužilgo išsiųs
tos tuntininkams.

****
'AUŠROS’ TUNTE

* Motinos Dienos proga tuntas organi
zuotai dalyvavo pamaldose. Pats mi
nėjimas suruoštas skautu ir ateitinin
kų,. Jo meninėje dalyje programa dau
gumoje išpildė jaun. skautų uniformo
mis pasipuošę mažieji. Motinoms gė
les prisegė ir jas kava bei pyragėliais 
vaišino skautai ir skautės.
* Gegužio 28 d. Įvyko vyr. skaučių 
Šatrijos Raganos būrelio sueiga, jo 
vadovės, v.s.sl. Julijos Bogužaitės 
namuose. Sueigos metu diskutuotas 
lietuvių riš krašte pasitraukimas karo 
pabaigoje ir kt. su tuo susiję reikalai. 
Sueigoje dalyvavo 15 sesių. Paskuti
niuoju metu būrelyje yra 13 vyr, skau
čių ir 11 kandidačių.
* Ir Jaun. Skautų ‘Žalgirio’ d-ve, va
dovaujama s.v. kand. si. Tomo Ja
blonskio suruošė sueigą gegužes 28 d. 
Prisimindami paskutinius tragišku© 
sius Įvykius tėvynėje, d-vės broliai 
dalyvavo su gedulo juosta perjuosta 
tunto vėliava.
* ’Aušros’ tunto narys, s.v.sl. Algis 
Sankauskas gegužes 13 d., Geelonge 
susituokė su geelongiške skaute Ra
mune Mačiulyte.

Broliui Algiui ir sesei Ramunei 
aušriečiai linki viso geriausio vedy
biniam gyvenime!_

****
PAS EGZILUS SKAUTUS

AASE (Australijos Egzilų Skautų 
S-ga), šiemet švenčianti 19-tuosius 
savo veiklos metus, gegužes 5 d. su
šaukė metinį susirinkimą. S-gai pri
klauso estų, latviu, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų skautai-ės. Vyk
domajam komitetui paskutinius 8 me
tus vadovavo estų skautininkas inž. 
Herbert Sarev. Metų bėgyje suruošta 
tinklinio ir stalo teniso varžybos, pra
vestas Kalėdų gerasis darbelis, kalė
dinis pobūvis, XII-ji tridienė džiambo- 
rete Ingleburne ir tarpskiltinės varžy
bos. Sekančiu metų begyje s-ga ruo
šiasi svęsti savo 20-meti.

Inf.
****

Patekus Į sesių nelaisvę...
Nuotr. A. Zduobos

DŽIUGO TUNTAS
Skaučių Skyriaus Žinios

* VYR. SKAUČIŲ ĮŽODIS. Balandžio 
mėn. 28 dienos vakare, sesės A. Kes- 
minienės bute (Ivanhoe) susirinko 16 
vyr. skaučių. Iš ten visos važiavom i 
paskirta^ vietą įžodžio duoti, kur tik
rai gražios nakties tyloje ir mėnesie
noje penkios vyr. skautės kandidates 
davė vyr. skautes įžodi: Rūta Cesnai-- 
tė, Zita Prašmutaitė, Renė Skirkąitė, 
Diana Tamašauskaite ir Venta Žem- 
kalnytė.
* ŽIVILĖS DRAUGOVĖS sueiga įvyko 
Lietuvių Namuose gegužės 6 d. Suei
ga, kurioje dalyvavo 20 skaučių, pra
vedė laikinai draugininkės pareigas 
einanti Rene Skirkąitė, talkininkauja
ma Draugoves Globėjos sesės V. Kru- 
žienės.
* JAUN. SKAUČIŲ, sueiga įvyko ge
gužės 7 prie Lietuvių Bažnyčios po 
pamaldų. Sueigoje dalyvavo 11 jaun. 
skaučių. Sueiga pravedė draugininke 
Dona Sadauskaitė.
* SKAUČIŲ SKYRIAUS išvyka - išky
la Įvyko gegužės 14 - 17 dienomis, 
p. Špokevičienes senj. naujam name. 
Tikrai gražioje vietoje ir idealiose 
sąlygose gražiai laika praleido 10 
skaučių ir 5 jaun. skautės. Išvykai 
vadovavo vyr. skautės Rasa Milvydai
te ir Renė Skirkąitė. Jaun. skautės 
prižiūrėjo draugininke Dona Sadaus
kaite ir sese Verute Sidabraitė. Trans
porto bei ūkio reikalais rūpinosi sesė 
V. Kružiene ir p. Elena Špokevičienė. 
Nuoširdus šk'autiškaš' ačiū p.’ Špokė- 
vičienei senj. ir jos sūnui Vytui Špo
kevičiui už malonų leidimą pasinau
doti namu bei gili padėka p. Elenai 
Špokevičienei uz jos rūpestinga tal
kininkavimą.

s. D. Cizauskienė 
Melb. Skaučių Skyriaus Vedeja

’GEDIMINO’ D-VĖS SUEIGA

Balandžio 29 d. ‘Aušros’ tunto 
‘Gedimino’ d-vė suruošė iškylą - suei
gą Ingleburne. Diena, nors rudeniop, 
buvo nepaprastai graži ir skautai pra
dėjo rinktis jau prieš nustatytą laiką. 
Jų tarpe vienas iš pirmųjų atvyko vi
sų skautų mėgiamas, buvęs skiltinin- 
kas, Liudas P.

Lygiai antrą valandą popiet adju
tantas Algis išsirykiavo visą draugovę 
ir pradėjo brolius ‘muštrąvoti’, taip, 
kad ilgą laiką tik ir girdėjosi - 
‘Viens, du, trys!..’ - ‘Kaire! Kaire! 
Kaire!.. Ilgą laiką tie garsai buvo gir
dėti ‘buše’ ir tik retkarčiais juos nu
slopindavo kukabaros juokas.

Pagaliau draugovė buvo padalin
ta i dvi dalis: vyresnieji - dičkiai - 
turėjo atlikti pionerinį uždavinį. Bū
tent pastatyti tiltą tarp dviejų medžių 
per Įsivaizduojamą upę.

Ir gerai, kad ten nebuvo upės, 
nes nei vienas skautas nebūtų sausas 
grįžęs namo!.. Jaunesniuosius brolius 
draugininkas nusivedė į mišką ir jie 
dingo, lyg būtų į žemę prasmegę...

Tik po ilgokos valandos vienas 
skautukas, iš jų visų mažiausias, at
bėgo iškėle.s į viršų lazdą, kuri atro
dė lyg gyvatė būtų apie ją apsiraičiu- 
si, ir šaukė: ‘Nice duona, daddy’.

Iš tikrųjų, visi kam teko tą duoną 
paragauti pripažino, kad ji buvo gerai 
iškepta ir skani.

Priartėjo ir sueigos galas: adju
tantas padarė ryšių planą, pakalbėjo 
apie kitą sueigą ir visi, nors ir neno
rom, išvykome namo.

J.
****

TARPTAUTINĖSE SKILČIŲ. 
VARŽYBOSE

Šiemetinėse Egzilų Skautų Aus
tralijoje S-gos suruoštose tarpskilti- 
nėse varžybose dalyvavo estų, latvių, 
lietuvių, rusų, ukrainiečių skautai-ės. 
Sydnėjaus ‘Aušros’ tuntą atstovavo 
labai jauna skiltis: J. Barila, R. Jurk- 
šaitis, V. Motuzas ir A. Stašionis, 
vadovaujami s.v. kand. si. T. Jablons
kio. Iš vyresniųjų brolių teisėjų pa
reigas ėjo s. T. Rotcas, s.v.sl. R. Mi- 
lašas ir v.s.pl. E. Kiverytė.

Prasidedant varžyboms, kiekvie
nos skilties vadovui-vei buvo duotas 
anagraminis laiškas, kurio turinį skil
tis turėjo iššifruoti prieš pradėdama 
žygį.

Pirmoje stotyje buvome klausinė
jami kelionės ženklų reikšmės ir turė
jome perskaityti morzės ženklais pa
rašytą laiška..

Antroje sustojimo vietoje turėjo
me priimti semaforo ženklais duotą 
žinią. Čia mums sekėsi nekazkaip, 
nes su semaforu nebuvome susipažinę. 
Po to statėme trikojį lėkštėms (džiau
gėmės, kad kuprinėse turėjome šniūro!) 
Vėliau reikėjo sukrauti laužą(ką at
liko Arūnas ir Vytautas), atnešti van
dens (vargšas brolis Jonas turėjo daug 
vargo kol tai padarė, o to vandens tik
rai mažai mus pasiekė...).

Trecioje stotyje turėjome apskai
čiuoti medžio ir žmogaus aukštį.

Ketvirtoje sustojimo vietoje atli
kom "ant" brolio Raimondo pirmos pa- 
gelbos praktiką - paruošėm neštuvus. 
Deja, Raimondui taip patiko juose gu
lėti, kad norint juo iš neštuvų atsikra
tyti, teko jį meste iš jų išmesti...

Penktoje ir paskutinėje sustoji
mo vietoje reikėjo nubraižyti visos 
mūsų kelionės žemėlapį, pažymint 
kryžkelės ir jų nukrypimo laipsnius. 
Teisėjams reikėjo paaiškinti pati že
mėlapį - tai buvo brolio Tomo pareiga.

Po užkandžių ir poilsio skiltys 
susirinko paskirtoje aikštėje, kur bu
vo paskelbti varžybų daviniai: pirmą 
Viėtą laimėjo'ukrainietės, žhtrą’ - ra
sės. Brolių sekcijoje: pirmą vietą ru
sai,’ antrą lietuviai.

Mūsų skiltis amžiumi buvo labai 
jauna, tai į bet kokias vietas patekti 
atrodė neturėjome vilties, todėl antro
sios vietos laimėjimas mums patiems 
buvo staigmena! Dabar tikim, kad se
kančiais metais - vienais metais pa
augę - šiose varžybose broliai dar ge
riau pasirodys!

T.
****

Leki;: pillk.i:: žiish.
Žmogus p ir.-ib s nu'Uiik.i:

_ Vaje, šimtas ž.jsiį lekia!
Viena žąsis iš to pulko atsiliepia:

Jeigu mū:-:ų būt-.i dvigubai tiek, kiek 
yra. ir dar pusė to. kirk yra. ir dar ketvir
tis to. ir dar pridėtum tu. lada būtu šimtas. 

Kiek buvo žasti?

(Iš Menu mįslę keturgyslę)

Atsakymas
Trisdešimt šešios.

Stovyklos vartai ingieoume.
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Sktn. T. Rotcas. Nuotr, Vilkaičių

S. T. ROTCAS - NAUJASIS EGZILU 
SKAUTU. VADAS

Gegužės 5 d.: įvykusiame Egzilų 
Skautų S-gos (AASE) posėdyje, pirmą 
kartą, laike 20. metų, jos vadu išrink
tas lietuvis - s. T. Rotcas.

Brolis Teodoras pažįstamas . ne 
tik sydnejiškiams, bet ir daugeliui 
Australijos rajono brolių ir sesių - jis 
nekartą dalyvavo rajoninėse stovyklo
se kaip jų pareigūnas. Ilgesnį laiką 
vadovavo Sydnėjaus ‘Aušros’ tuntui, 
bei dviem atvejais ėjo pareigas rajono 
vadijoje. Su egzilais skautais broli. 
Teodorą riša ilgamečiai ryšiai - ilgus 
metus jis buvo lietuvių skautų atsto
vu, eidamas Įvairias pareigas vykdo
majam komitete.

Broliui Teodorui linkime sėkmės 
nąųjose. pareigose?: . P '• 'v,' ‘. r ,K(A T;?

****
KAS NAUJO LSS-GOJE?

* Gegužio 27-29 d.d. Chardon, Ohio, 
USA, Įvyko vyr. skaučių ir sk. vyčių 
sąskridis.
* LSS jurų skautai šiemet švenčia 50 
metų jubiliejų, o jūrų skautės mini 
35-tasias metines. Sukaktis nutarta 
atžymėti knygos jūrų skautijai išlei
dimu. (j.s. ' B. Juodelis yra parašęs 
knygą, kurioje telpa visa jūrų skau- 
tams-tėms .reikalinga, patyrimo laips
niams medžiaga), jubiliejinė stovykla 
ir postovykliniu leidiniu. Jubiliejinė 
stovykla vyks Kanadoje, liepos 15-22 
d.d.
* Rugsėjo 2-4 d.d. JAV, kviečiamas 
akivaizdinis LSS Tarybos posėdis.
* LSS Pirmija ruošiasi išleisti regu- . 
liaminų, taisyklių ir potvarkių rinkinį, 
skirtą sąjungos vadovams.
* LSS Seserija leidžia s. Kalvaitienės 
paruoštą vaidinimėlių rinkinį. Ps. B. 
Kidolienė ruošia paukštytėms spalva- 
vimo knygutę, į kurią įeis galvosūkiai, 
kryžiažodžiai ir skautiška - lituanisti
nė dalis.

****
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MŪSŲ klubuose
Ženkliuko Konkursas

Sydnėjaus Sp. Klubo "Kovo’ Val
dyba skelbia viešą XXIII-sios Austra
lijos lietuvių sporto šventės ženkliu
ko konkursą. Dalyvauti su savo pro-
jektais gali kiekvienas norintis. Ženk
liuke turi būti pažymėtas šios šven
tės 23-sis numeris ir jos vieta Sydney. 
Visą _kitą paliekama projektuotojams.

Ženkliuko konkurso laimėtojui 
valdyba yra paskyrusi dovaną. Visi 
projektai turi būti pasiųsti iki šių me
tų rugsėjo 1 dienos ‘Kovo’ pirminin
kui VI. Daudarui 282 Miller Str., Nrth. 
Sydney, NSW.

Vyrai Laimi - Merginos Ne
Paskutinėse savo rungtynėse ko- 

viečių I-ji vyrų komanda susitiko su 
Sydnėjaus latvių rinktine, taip pat 
žaidžiančia šiame žiemos turnyre. Jei
gu anksčiau latviai prieš koviečius 
ir įstengdavo šiek tiek daugiau pasi
priešinti, tai šiose rungtynėse Kovo 
vyrai- musu;"kaimynus visai sužlugdė 
ir labai lengvai laimėjo 60:28.

Merginų I-jai komandai, žaidžian
čiai pačioje aukščiausioje Sydnėjaus 
moterų krepšinio klasėje, kiekvienos 
rungtynės yra labai sunkios ir parei
kalaujančios didelių pastangų, nes 
I-sios divizijos visos komandos yra 
labai pajėgios ir turi daug aukštaūgių 
žaidėjų. Paskutines savo rungtynes

OLIMPINĖS

* Jau tik keletas mėnesiu liko 
iki 1972-jų metų Muencheno olimpija- 
dos, kurioje susitiks viso pasaulio 
geriausieji sportininkai išbandyti, kas 
keturius metus vykstančiuose olimpi
niuose žaidimuose, savo sportinį pa
jėgumą.

Nors olimpijadų skaičiavimo mek 
tai prasideda nuo 776 metų prieš Kris
taus gimimą, tačiau Graikijos olimpi
nių žaidimų .pradžia yra daug anksty
vesnė, apie ką žymima daugybėje se
novinių iškasenų, senovinių raštų ir 
senovinių įrašų. Senovės Graikijos 
olimpijadose, pagal rastus jų įstatus, 
nevisi galėdavo dalyvauti ir varžybų 
rungtyniautoj ai tegalėdavo būti tik 
laisvi piliečiai, nebausti už paskirus 
nusikaltimus, ypatingai žmogžudys
tes; turėjo dalyviai būti pilnateisiai 
šeimos nariai, turi teisėtą tėvą ir mo
tina, ir kt. Jau 632 metais pr. Kr. į 
olimpinius žaidimus buvo įvestos ir 
vaikų varžybos paskirose sporto ša
kose.

Moderniąsias olimpiadas, kurios 
be kelių išimčių karo metais tęsiasi 
iki dabar, atgaivino prancūzų baronas 
Pierre de Coubertin, kurio pastango
mis 1896 metais įvyko pirmoji moder
nioji olimpiada Atėnuose, Graikijoj, 
kur dalyvavo iš 13-kos tautų 285 vyrų 
sportininkų, varžydamiesi 10-je sporto 
šakų, 42-se sporto varžybose. į antrą

sias olimpines varžybas 1900 metais 
Paryz'iuje jau buvo priimtos pirmą kar
tą ir moterys sportininkės.

* Muencheno XX-jų olimpinių žai
dynių meto programoje bus varžomasi 
visose sporto šakose, kurios yra pri
pažintos Tarptautinio Olimpinio K-to, 
t_.y. 21-je paskiroje sporto šakoje. 
Šiais metais varžybos padidės džiudo 
imtyniių, rankinio ir šaudymo iš lanko 
varžybomis. Džiudo sportininku pir
mąjį kartą neoficialiai jau rungtyniavo 
1964 metais Tokio mieste. Šiais me-
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kovietės pralaimėjo prieš" Macquarie 
universiteto studentes 40:46, nors la
bai mažai betrūko, kad santykis būtų 
buve.s atvirkščiai pasibaigęs.

Greitasis Čiuožimas
Kovo žiemos sporto čempijoųas, 

pašliūžininkas Viktoras Bagdonavi1- 
čius, žinomo ir niekada nesenstančio 
buvusio krepšininko ir dabartinio gol- 
fininko bei stalo tenisisto Kosto Bag
donavičiaus sūnus, vykusioje Sydne- 
juje greitojo čiuožimo pirmenybėse 
atsiekė labai gerų rezultatų, daugelių 
atveju tik sekundės dalimi’ pralaimė
damas Australijos čempionui J. Lynch, 
kuris Australija reprezentavo žiemos 
olimpiadoje Japonijoje ir ten įgijo la
bai daug lenktyninės praktikos, kai 
V. Bagdonavičius, su sulaužyta koja, 
tegalėjo tik kaip žiūrovas stebėti vi
są žiemos olimpijadą.

Savo laimėjimuose V. Bagdonavi
čius laimėjo 1000 m. Il-me užbėgime 
pirmąją vietą, 1500 m. - I-ją vietą, 
666 metrų čiuožime II-ja vietą, 500 m. 
bėgime - II-ją vietą ir su savo ‘Fliers’ 
komanda laimėjo I-ją vietą 3000 metrų 
estafetėje.

Mūsų čempionas išrinktas į NSW 
rinktinę senjorų grupėje, kuri turės 
dėl ‘Duke’s Trophy’ varžybas su Vik
torijos rinktine.

**♦*

NAUJIENOS
tais bus varžomasi šioje šakoje jau 
šešiuose paskiruose svoriuose, kiek
vienam laimint medalius. Šaudymas 
iš lanko nėra olimpijadose visai nau
ja sporto šaka. Ji, po 53 metų pertrau
kos, vėl grįžta rungtis ir bus kovoja
ma vyrų ir moterų daugiakovėje. Ran
kinis irgi vieną kartą anksčiau 1936 
metais Berlyne buvo žaidžiamas, bet 
tai buvo ‘didysis rankinis’, žaistas 
atvirame lauke (11x11). Šioje olimpi- 
jadoje bus žaidžiamas, dabar pasau
lyje paplitęs ‘mažasis rankinis’ 7x7.

Lengvoje atletikoje rungtys yra 
papildytos moterų 1500 m. ir estafeti
nių 4x400 m. bėgimu, kai barjerinis 
80 m. bėgimas yra pakeltas į 100 m. 
bėgimą. Sunkioje atletikoje svorių 
skaičius padidėjo nuo 7 iki 9, kai 
laisvosiose ir klasikinėse imtynėse 
nuo 8 iki 10. Taip pat prisidėjo nau
jos rungtys ir vandens sporte.

Iš viso Muenchene lengvaatlečiai 
kovos dėl 33 aukso medalių, plauki
kai jiėl 29, gimnastai dėl 14, boksi
ninkai ir baidarių - kanojų irkluotojai 
dėl 11, imtinininkai dėl 10, sunkiaat
lečiai dėl 9, fechtuotojai ir šaudytojai 
dėl 8, dvyratininkai ir akademinio irk
lavimo dalyviai dėl 7, jojikai, buriuo
tojai ir džiudo imtynininkai dėl 6, šuo
lininkai į vandenį dėl 4, penkiakoVi- 
ninkai, šaudytojai iš lanko ir tinkli- 
ninkai dėl 2, futbolininkai, krepšinin
kai, vandensvydininkai, žolės riedu- 
lininkai ir rankininkai dėl 1. Iš viso 
Muencheno olimpiadoje bus kovojama 
del 195 aukso ir tiek pat sidabro bei 
bronzos medalių.

Nesenai pasibaigusioje Saporo 
(Japonijoje) žiemos olimpijadoje buvo 
kovojama del 35 aukso medalių.

Bendrai Muenchene individuali
nėse ir komandinėse sporto varžybo
se bus iš viso įteikta 1109 medaliai, 
iš jų 364 aukso ir sidabro ir 381 bron
zos. Ilgiausia po 13 dienų tęsis bok
so ir lauko riedulio varžybos, 12-ka 
dienų tęsis tinklinio varžybos ir 11 
G V

SPORTAS GEELONGE
VYRU KREPŠINIS. Vyties vyrai 

parodydami kietą gynimą, geras pa
suoles ir tikslius metimus atsiekė 
gražų laimėjimą prieš stiprią Tigers 
komandą. Tokios rungtynės ne tik duo
da pasitenkinimą patiem žaidėjam, 
bet kartu pritraukia daugiau žiūrovų.
Rezultatai Vytis 52 - Tigers 45. Taš
kus sumetė: P. Obeliūnas 12, J. Obe
liūnas 11, V. Brazdžionis 11, E. Gvil
dys 10, G. Kymantas 4 ir V. Čeraka- 
vičius 4.

BERNIUKAI ŽEM. 18 M. Šias 
rungtynes jauniai lengvai laimi. Ypa
tingai gerai sužaidė A. Renkauskas 
ir E.Gvildys. Vytis 84 - Pivot City 28. 
Taškus pelnė: A. Renkauskas 33, E.
Gvildys 28, B. Seeley 10, E. Kardas 
9, R. Medelis 4.

BERNIUKAI ŽEM. 16 M. Berniu
kai šias rungtynes prieš YMCA pralo
šė gan dideliu skirtumu; priešas buvo 
daug per stiprus. Vytis 25 - YMCA 74. 
Taškus pelnė: E. Kardas 15, R. Gai
lius 5, D. Šutas 4 ir K. Bindokas 1.

BERNIUKAI ŽEM. 14 M. Žaisda
mi su pasitikėjimu šie jauniai laimi 
prieš Pivot City rezultatu 80 - 17. 
Taškus pelnė: P. Šutas 24, D. Šutas 
20, E. Urban 19 ir V. Žilė 17.

dienų krepšinis. Kai trumpiausios 
varžybos bus. šaudymo iš laisvo pa
vyzdžio pistolietų ir lengviausio sun
kumų kilnojimo ir jau pačia pirmąją 
varžybų dieną bus žinomi šių varžybų 
laimėtojai.

* Šių metų olimpijadoje nebus 
rungiamas! vien tik pačiose sportinė
se varžybose. Vokiečiai šias ‘varžy- 
bines rungtis’ yra jau pradėję pačioje 
savo pasiruošimų pra'džioje ir jos tę
sis iki pačios pabaigos, parodant, jog 
vokiečių suruošta ši pasaulinė sporto 
olimpijada yra geriausia. Tas buvo 
stengiamasi kiekvienu, rengėjų ir tik
riausiai bus stengiamasi ir busimųjų.

Norint -.duoti geriausias .paslaugas 
ekstra 270CČkitų Vokietijos pašto tar
nautojų bus olimpijados metu perkel
ta į Muencheną, kurie turės kasdien 
ekstra aptarnauti 650.000 telefoninių 
pasikalbėjimų, 3.000.000 pašto per
siuntimų. Prie olimpinių stadijonų yra 
įtaisytos specialios 700 laiškų dėžu
tės, 210 speciali įvairių pašto ženklų 
mašina ir 250 telefono automatai, jau 
neskaitant padaugintų pašto visokiau
sių patarnavimų visame mieste, iš šių 
pašto tarnautoju. 740 yra paskirų kal
bų specialistai.

Kadangi olimpiniai žaidimai bus 
perduodami per televizijas į visus pa
saulio kampus, tai žaidynių metu, vi
są laiką bus keturi oro satelitai, duo
dami visą laika. 21-na, paskiromis kal
bomis, žaidynių komentavimą, taip 
kad visos žaidynės, kiekvienu metu 
pasauliui bus perduota per skirtingų 
80-tį kalbų. Miesto valdyba buvo pa
skyrusi 200 specialių inspektorių, ku
rie tik pačiame Muenchene apžiūrėjo 
ir patikrino gyvenamas patalpas, ku
riose gyvens apie 200.000 svečių, jau 
neskaitant didžiųjų viešbučių ir nau
jai pastatytų motelių. Yra didelis trū
kumas gyvenamų kambarių, todėl dau
gumas svečių bus apgyvendinti toli
mesniuose miestuose.

Pagrindiniame olimpiniame sta- 
dijone 12 inču. po žeme, yra išvedžioti 

• 60.000 pėdų vambzdžiai, per kuriuos 
bus leidžiama šiltas vanduo, kad vi
są laika, stadijono žolė būtų gerame 
stovyje.

* Dabartinis pagrindinis Olimpi
nis stadijonas yra trys mylios nuo 
miesto centro, kur anksčiau buvo aero
dromas, į kuri buvo nusileidęs britų 
Neville Chamberlain pasirašyti su 
Hitleriu garsiojo Muencheno pakto. 
Aplinkui šį aerodromą buvo negyvena
mos pelkės, kurias vokiečiai užpylė 
Muencheno miesto subombarduotais 
griuvėsiais ir dabar pastate puikiau
sią olimpinį stadijoną. .Vokietijos 
Olimpinio Organizacinio K-to pirmi
ninkas Willi Daume pasakė: Nesvarbu,

BERNIUKAI ŽEM. 12 M. Mūsų 
jauniausi čempionai toliau eina be 
pralaimėjimo. Prieš Dodgers laimi 
54-4 rezultatu. Taškus pelnė: D. Šu
tas 24, K. Jomantas 22, L. Valaitis 
4, V. Lipšys 2 ir P. Mačiulis 2.

MOTERŲ KREPŠINIS. Prieš YMCA 
mūsų merginos pralošė be didelio var
go. Vytis 10 - YMCA 41. Taškus su- 
metė: A. Jančiauskaitė 6, R. Deckytė 
2 ir O. Šimaitytė 2.

MOTERŲ TINKLINIS. Vytis - 
Avengers 1-2 mūsų nenaudai. Šis pra
laimėjimas yra tik antras ir vytietės 
vis dar stovi antroj vietoj. Pirmą se
tą žaisdamos su pasitikėjimu laimėjo 
gan lengvai, bet sušlubavus antram 
sete rungtynes buvo praloštos.

Rungtynes prieš Highton buvo
lengvai laimėtos 2-0 rezultatu.

VYRU TINKLINIS. Vyrai tinkli- 
ninkai pradeda po truputį daryti pa
žanga, yra net galimybių patekti į fi
nalą. Vytis laimi prieš stiprią Saints 
komandą, dabartiniu metu užimančia 
antrą vietą žaidynių lentelėj, 3-0 re
zultatu.

Rungtynes Vytis .- South Barwon 
mūsų vyrai būdami geroj formoj leng
vai laimėjo 3-0 rezultatu.

K.S.
****

kad pačius vokiečius atstovaus Rytu 
ir Vakarų Vokietijos su savo paski
rais himnais ir vėliavomis, kaip lygiai 
bus ir daugiau politiniai vieni kitiems 
priešingų tautų, mes stengsimės bent 
koki naciškumą iš olimpijados paša
linti ir išugdyti draugišką, kaimyniš
ką atmosferą, kas turi parodyti spor
to pasaulyje šia būdingą naujųjų lai
kų atmosferą. Jis pats, 1936 m. būda
mas nacių Vokietijos krepšinio rink
tinės žaidėjas atmena, kai po pralai
mėjimo prieš Ameriką, jie krepšiniu- . 
kai gavo karišką nubaudimo pamoką, 
ko jis tikisi jau daugiau nepasikartos. 
Po olimpiados olimpiniame kaimelyje 
galės gyventi 15.000 žmonių. Pats sta
di jonas yra šių, dienų ^chjtękftfltįnią,-.4 
stebuklas, su savo plastikiniu užden
giamu stogu. Viduj yra taip padaryta, 
kad ir tolimiausias žiūrovas nebus to
liau nuo centro, kaip 300 jardų.

* Atidarymo dienos sportininkų 
valgymo pietų menų: Pamidorų sriuba 
mėsos pyragaičiai, sardinkos, kumpis, 
silkės garstyčių ar krienų padaže, 
•įvairi salami dešra, karštas veršienos 
kepsnys su ryžiais, keptas Įjalakutas, .> 
tušinti kepeneliai su obuoliais ir svo
gūnais, špinatai, aspargus, braziliš
kų riešutų pudingas, pyragaičiai, švie
žių vaisių mišrainė, trijų rūšių sūris, 
vaisiai, kava, įvairių rūšių ledai. Tik
riausiai po tokių pietų jau ir sportuoti 
nelabai bus Įmanoma.

****

MAŽĖJA ŽEMĖS KUTULYS, 
DIDĖJA KALNAI

Mokslininkų atlikti žemės ru
tulio apimties tyrinėjimai ir 
matavimai parodo, kad žemės 
planetos apimtis sumažėjusi iki 
705 mylių. Mokslininkai teigia, 
kad žemės rutulio mažėjimo 
priežastis esąs žemės atvėsimas, 
kuris vyksta labai lėtai.

Žemės drebėjimas priverčia 
kalnus “augti”. Visiems žinoma, 
kad pasauly Himalajų kalnai 
yra aukščiausi. Dabar geologai 
spėlioja, kad po paskutinio že
mės drebėjimo Indijoje, Assan 
srity kalnai atrodo kiek paaukš 
tėję. Mat, žemės drebėjimo me
tų apylinkėje žemės klodai kiek 
nuslinko žemyn, aukščiausias 
pasaulyje kalnas “paaugėjęs” 
apie 32 pėdas. Mšk.

Beždžionė — visi mes iš jos 
kilę, bet tie, kurie įrodys, kad 
labai į ją panašūs, gali susi
laukti garso ir atžymėjimo.
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SOVIETŲ PRIEVARTA

Vincas Krėvė savo didžiulia
me veikale “Dangaus ir' žemės 
sūnūs” vienoje vietoje, sako: 
“Dėl laisvės kovoti esate pasi
rengę, o grasinate prievarta 
tiems, kurie nieku nėra nusikal
tę”.

Imant dėmesin šiuos laikus, 
tas tvirtinimas su pataisa pir
moje dalyje labai tinka Sovietų 
Sąjungai. Ji visur skelbiasi, kad 
esanti laisvės nešėja, bet iš sa
vo pusės vartoja žiauriausią 
prievartą prieš tuos, kurie nie
ku nėra nusikaltę.

Niekšiškiausia iš visų prie
vartų yra prieš žmogaus sąži
nės laisvę, ir čia bolševikai savo 
prievartos veiksmais pralenkia 
ne tik žiauriuosius nacius. Do
kumentinis leidinys “Religion 
in Communist Dominated A- 
reas” savo 21 - 22 numery iš
spausdino penkių Sovietų Są
jungos moterų pasirašytą pro
testo raštą, 1970 m. kovo mėn. 
pasiųstą Sovietų Sąjungos prem 
jerui Kosyginui, prezid. Pod- 
gorny, vyr. prokurorui Ruden
ko, vyr. teismo pirmininkui Gor- 
kinui, o nuorašai pasiųsti ir 
daugeliui kitų.

Rąstas pasiųstas Evangelikų 
už Dievo žodį pasmerktųjų ka
linių giminių tarybos vardu. 
Čia iškeliama eilė faktų, kaip 
Sovietų Sąjungoje tikintieji žiau 
riai yra persekiojami ir kanki
nami net ir dabar, čia pacituo
sime keletą tame rašte minimų 
faktų. 1969 m. gruodžio 18 d. 
Kišineve areštuotas evangėli- 
kų baptistų dvasininkaš .'M'. I:: 
Chorėv, viena akimi visai ak
las, o kita teturįs 6 C regėjimo, 
tik 1969 metais grįžęs iš Sovietų 
kalėjimo. Jo serganti žmona 
ligoninėje. Areštavus tėvą, trys 
maži vaikai pasiliko be globos.

1970 m. sausio 1G d. evan
gelikų baptistų tarybos narys 
P. V. Rumachik areštuotas De- 
dovske/’^ Maskvos apylinkėse. 
Tai1’ trečias jo areštas. Pirmą 
kartą jis su šeima buvo išvež
tas į šiaurę, antrą kartą laiky
tas vergų darbo stovykloje ir 
kalėjime šiuo kartu areštuoti 
net trys vyrai iš jų šeimų ir 18 
žmonių palikti be pragyvenimo 
šaltinių.

Toliau minėtame rašte at
kreipiamas dėmesys, kad pas 
visą eilę tikinčiųjų yra daro
mos kratos, jie kankinami tar
dymais. Įvairiose krašto daly
se tikintieji, susirenkantieji mal 
dai, yra išblaškomi. Taip buvo 
pvz. policijos išblaškytas tikin
čiųjų maldos susirinkimas Kri- 
voj Rog vietovėje. Tai buvo 
1970 m .sausio 4 d., vidury žie
mos. Tikintieji subrukti į at
viras mašinas, be apsiaustų pa
leisti baisiame šaltyje. Policija 
Sulaužė tų maldos namų suolus 
ir išmetė į kiemą. Kratos metu 
a imta šv. Rašto knygos. Visai 
eilei tikinčiųjų užkrauta 50 rub
lių pabaudos.

Panašiai besimeldžią tikintieji 
buvo 1970 m. sausio 18 d. už
pulti Gomely. Visa eilė tikinčių
jų kankinami kalėjime. Pvz. 
Riazanės kunigas S- Golev, dia
betikas. 74 m., vos galįs stoti 
į teismą, yra kalinamas. Invali

das V. Guliuk iš Rostovo rajo
no nuteistas 5 m. griežto kalė
jimo. Kun. A. Iskovskič, 78 m. 
amžiaus, 1968 m. rugp. 6 d. 
nuteis, as trejiems metams ka
lėjimo, Rostovo kunigas D Ro
gozin, 70 m. amžiaus, sergąs 
širdies liga, nuteistas į griežtą 
koncentracijos stovyklą. Kun. 
Popov iš Omsko, 83 m., jau 
treji metai guli kalėjimo ligo
ninėje, V. Zinčenko, 19 m. jau
nuolis, už vadovavimą bažny
tiniam chorui ir muzikai nuteis
tas trejiems metams, nors yra 
labai silpnas, serga kepenų li
ga.

.’Z.

Iš Rumunijos kalėjimo už ti
kinčiųjų dolerius išpirktas kun. 
R. Wurmbrand dabar plačiai 
sk’.eidžiąs informacijas apie So
vietų priespaudą prieš tikinčiuo
sius, savo biuleteny 1971 m. va
sario mėnesį praneša, kad bap
tistų kankiniui Hmara iš Ku- 
lundos enkavedistai betardyda- 
mi išpiovė liežuvį. Viena krikš
čionė moteris, iškalinta 12 me
tų, buvo paleista tik tada, kai 
ji sulaukė 90 metų amžiaus.

Tokios neteisybės, pasibaisė
tini persekiojimai pačioje Ru
sijoje sukėlė pasipiktinimą; Mi
nėtą moterų laišką išspausdino 
slapta Sovietuose leidžiamas po
grindžio laikraštis “Dabarties 
įvykių kronika”. Sovietuose su
siformavo sąjūdis ginti žmogaus 
teises. Rašytojas Andrei Amal- 
rik teisme pareiškė, kad Sovietų 
teismai prieš kitaip manančius 

, primena viduramžius. Jis Sverd- 
lovške į trijų teisėjų tribunolą 
pratarė; “Jeigu nors iš dalies 
galima išaiškinti kovą prieš he- 
retikus viduramžiais kaip prieš 
religinį fanatizmą, viskas, kas 
vyksta dabar Rusijoje galima 
paaiškinti tik kaip niekšišku
mas režimo, kuris laiko pavo
jingu skleidimą bet kokios min
ties, bet kokios idėjos, skirtin
gos nuo viršūnėse sėdinčių biu
rokratų”.

Kaip skelbia savo biuleteny 
Wurmbrandas, Rusijoje net jau 
ima veikti slapti radijo siųstu
vai, kur keliamas balsas prieš 
šią priespaudą. Sovietų režimo 
barbariškumas labai ryškus 
mums, lietuviams, kaip iš tos 
priespaudos, kurią tikintieji per 
gyvena Lietuvoje, taip ir iš to 
plėšikavimo už siunčiamus į Lie 
tuvą siuntinius. Jei kultūringi 
kraštai daro lengvatas šelpia
miems pagalbos reikalingiesiem, 
tai Sovietai plėšia didelius mui
tus.

Dabar ima persekioti j va
karus patekusius čekų pabėgė
lius, siuntinėdami grasinančius 
laiškus, kad jiems bus teismas, 
už kurį turės užsimokėti beveik 
po porą šimtų dolerių teismo 
išlaidų. Jeigu tų pinigų neat
siųs, bus išreikalauta iš jų ten 
pasilikusių giminių.

Tai vis faktai, kurie liudija, 
kokie barbarai yra bolševikai. 
Prieš tuos kruvinus faktus iš
blykšta jų kreiva propaganda.

J. Pr.

Paišj'ba yra muzika ir melodija.

Michelangelo

Paskutinis Diskusijų Klubo susi
rinkimas įvyko balandžio 30 d. p.p. 
Kristensen namuose. Paskaitą skaitė 
p. Liūgą įdomia tema: 'Ar lietuvis yra 
revoliucinis žmogus?’

Pradžioje paskaita aptarė visus 
svetimus bei savus šaltinius, kurie 
suteikė galimybę atkurti ir nagrinėti 
Lietuvos istorijos eigą bei pačios 
tautos savybes. Toliau, davęs bendrą 
'revoliucinio žmogaus’ sąvoką, p. Liū
gą ryžtasi įrodyti, kad šis revoliuci
nis impulsas yra charakteringas lietu
viu tautos bruožas. Tam tikslui smul
kiai nagrinėjami visi žinomi lietuvių 
sukilimai: jų datos, priežastys, vadai 
bei pasėkos. Čia p. Liūgą teigia, kad 
pradedant 1794 m. sukilimu, sekantieji 
sukilimai įvyko, beveik be išimties, 
37 metų laikotarpiais (pagal šia teori
ja sekantis sukilimas Lietuvoje įvyk
tų 1979 m.).

Pabaigoje paskaita aptarė Lietu
vos ir kitų šalių komunistinę okupa
ciją ir išreiškė viltį, kad susidėjus 
palankioms aplinkybėms, lietuviai, iš
tikimi savo, revoliucinei dvasiai, vėl 
sukils ir taps laisvi žmonės. (Liūgos 
paskaitos santrauką atspausdinsim 
vėliau MP. Red.)

Sekantis susirinkimas įvyks bir
želio 5 d. (savaitę vėliau, negu susi
tarta) p. Šerno namuose, 6 vai. vakaro. 
Paskaitą skaitys p. Lizdenis.

V. Kristensen 
D. Klubo Sekretorė 

****

Maistas, nešvara ir Koperniko 
idėja' **

Ir, štai, kaip tai įvyko. Garsu
sis astronomas ir fizikas Mikalo
jus Kopernikas kartą buvo vys
kupo paskirtas vadovauti pilies 
gynybai, kuri buvo sukilusių ri
terių apgulta. Kadangi įgula 
buvo iš visų pusių apsupta ir jo
kio kontakto su išore neturėjo, 
pilyje kilo maras. Buvo mėginta 
to laiko turimom priemonėm su 
liga kovoti, tačiau jokių rezulta
tų nesulaukta. Ir Kopernikas, ku
ris, nors ir mediciną Italijoje bu
vo studijavęs, taip pat nesurado 
jokių priemonių »su pasireiškusiu 
maru kovoti. Bet jis pastebėjo 
vieną dalyką, kad vieni pilies gy
ventojai suserga maru, tuo tarpu 
kiti ne. Tad jam ir kilo mintis: 
geriau ieškoti šios ligos priežas
ties, negu susirgusius gydyti. Ir 
taip bešokdamas ir betyrinėda
mas pilies gyventojus, jis paste
bėjo, jog sirgo tie, kurie dau
giausia duonos valgė, o tie, kurie 1 
duonos atsisakė, nesirgo. Todėl 
dabar jis pradėjo labai atidžiai 
sekti, kaip duona gaminama ir 
patiekiama pilyje esantiems ka
riams. Pasirodo, kad visas mais
tas būdavo paruošiamas pilies 
rūsyje. Iš čia ant tam tikrų pa
dėklų jis buvo nešamas laiptais 
į viršų ir ten per eilę salių bei 
koridorių eidavo toliau, kol pa
siekdavo pilies bokšte budinčius 
karius. Tad ir pasitaikydavo, kad, 
duonos riekes benešant, jos nu
krisdavo ant dulkėtų ir nešvarių 
grindų. Niekas i tai dėmesio ne
kreipdavo ir dažnai duoną su vi
som dulkėm ir kitais nešvaru
mais paduodavo kariams. Be to, 
žinoma, kad pilyje buvo laikomi 
ir gyvuliai, kurie esamą nešva
rą dar padidindavo ir sudaryda-

Motinos Dienos Minėjimas
Dėl užimtos salės bei kitų susi

dėjusiu. aplinkybių Brisbanėj Motinos 
Dienos minėjimą teko nukelti į gegu
žes 20 d. Minėjimą teko ruošti vietos 
apylinkės valdybai talkininkaujant 
kapelionui.

Minėjimas buvo pradėtas 7 vai. 
vakaro, kurį atidarė apylinkės pirm. 
V. Lorencas, pakviesdamas susirinku
sius mirusių motinų prisiminimui su
giedoti Mariją, Mariją. į garbės prezi
diumą buvo pakviestos trys motinos: 
p. Mališauskienė, p. Einingienė ir p. 
Zabukienė. Išsamią dienos tema pa
skaitą skaitė kun. dr. P. Bašinskas, 
apsistodamas daugiausia prie mūsų 
liaudies dainų, kur tiek daug nusako
ma apie motiniškąją meilę bei josios 
sunkia paskirtį.

Meninėj programoj mergaičių tau
tinių šokių grupė vadovaujama Virg. 
Mališauskienės pašoko du šokius, tos 
pačios mergaitės paruoštos kun. dr. 
P. Bašinsko padainavo tris dainas. 
Rimantas Permonas ir Sandra Alexan
der deklamavo eilerašcius. Programa 
buvo trumpa, bet gerai paruošta bei 
Virg. Mališauskienės sklandžiai pra
vesta, o vėliau sekė visų bendras pa
silinksminimas ir mamytės dar buvo 
pavaišintos kavute ir pyragaičiais.

K.S.
****

vo palankesnes- sąlygas ligai 
“plėstis. Kadangi duona tais lai

kais buvo jupdą, tai .prilipusių 
■prie ' jos •' nesvarumų' nesimatė.
Todėl vienam iŠ pilies .gyvento
jų kilo idėja kokia nors šviesia 
mase" ją aptepti, kad kariai, pa
stebėję prilipusius nešvarufnus, 
galėtų visa tai nuo duonos nu
gramdyti. Kopernikui ta idėja 
labai patiko ir jis įsakė duoną iš 
visų pusių aptepti sviestu. Dabar 
kariams nebuvo sunku pastebė
ti ant. duonos- esančias dulkės ir 
jas nuvalyti. Maras, žinoma, 
praėjo.

Ši apsaugos .priemonė nepap
rastai patiko Koperniko viršinin
kui didžiajam magistrui Adolfui 
Buttenadt, kuris vėliau, keliau
damas per Europos kraštus ir 
matydamas baisias nehigieniš
kas ano meto gyvenimo sąlygas, 
dažnai primindavo žmonėms pi
lies įvykį. Tokiu būdu daugelis 
Europos kraštų nuo to laiko sa
vo kasdieninę duoną pradėjo ap
tepti sviestu. Tai daroma ir iki 
šios dienos, tik nėra aišku, kodėl 
sviestu dabar aptepama tik viena 
duonos riekės pusė.

O šio įdomaus pasakojimo iš
vada sakyte sako, kad ir mums 
reikėtų pasekti Koperniką ir dau
giau dėmesio kreipti į visų ligų 
ir negalavimų priežastis. Juk 
daugelis ligų, kankinančių civi
lizuotą žmogų, yra sukomercintos 
ir supramonintos mitybos išda
vos, o kiek šiandien mūsų šei
mininkės kreipia dėmesio į svei
ką ir natūralų maistą? Ar ne per 
daug pro pirštus žiūrime į -pilną 
šių dienų chemikalų ir sinteti
nių medžiagų maistą, kurį be jo
kio dėmesio, lengvu būdu patie
kiame savb • jauniesiams įvairių 
“papsų” ar "vynerkų” formoje?
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PRANEŠIMAS LIETUVIU. KALBOS 
KURSU. REIKALU

Pranešama, kad nuo š.m. gegužės
. . 15 d., susitarus su Korp! Romuva,

birželio 18 d. 5 vai. p.p. Melbourne lietuvių kalbos kursų ad- 
ministravimą. bei Fondą perima TĖVU 
komitetas'.

Pageidaujant p. B.R. Rymer, šeš
tadienio moderniųjų kalbų vedėjui, p. 
S. Stankūnavičius sutiko pasilikti kur
sų akademinių prižiūrėtoju iki 1972 
metų galo.

Tėvų Komiteto sąstatas: .
1. p. A. Liubinas (pirmininkas), 

8 Lebanon Str. STRATHMORE 3041, 
tel. 379-1294 (darbo tel. 309-2244 
Ext. 317);

2. p. J. Juška (sekretorius), 26 
Mulga Str. ALTONA 3018, (darbo tel. 
34-0277. Ext.266);

3. p. V. Kružienė (iždininkė), 29 
Marchior Rd. BLACKBURN 3130, 
tel. 878-1219;

4. p. V. Simankevičius (vicepir
mininkas kultūriniams reikalams) 18 
Travers Str. THOMASTOWN 3074, 
tel.465-2485 (darbovietės tel.630-7738);

5. p. K. Prašmutas (vicepirminin
kas technikiniams reikalams), 7 McGre
gor Str. EAST MALVERN 3145, (dar
bo tel.42-1511. Ext. 284);

6. p. J. Keblys - Komiteto narys, 
2A Bendigo Str. CHELTENHAM 3192, 
tel. 550-2693.

Vietos mokyklinis jaunimas ir 
kursantų tėvai-gali kreiptis į aukščiau 
išvardintus K-to atstovus.

(LKK) TĖVU KOMITETAS
DRABUŽIU. VAJUS

Socialinės Moterų Globos Draugi- 
Melboume praneša, kad nuo 15 lie

pos 1972 bus renkami drabužiai ir ava
lynė Punsko lietuviams šelpti.

Prašome aukoti drabužius ir ava
lynę tik gerame stovyje.

Visiems iš anksto dėkojame.
Draugijos Valdyba

II PLJ KONGRESO KOMITETAS 
SYDNEY

Praneša, kad aukas Kongreso atstovų 
kelionei į JAV paremti priima: p. P. 
Alekna, Lidcombe Lietuvių Namuose, 
o taip pat ir visi Komiteto nariai.

****

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI PER JONINES I
TRADICINI, SYDNĖJAUS SKAUTUBIRŽELIO - IŠVEŽIMU MINĖJIMAS

Melbourne Apylinkės Valdyba ruo- 
— šia trėmimų iš Lietuvos minėjimą sek

madieni, 1
Lietuviu Namuose. ;

Pamaldose Sv. Jono bažnyčioje 
tą dieną organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis.

Melburno Apylinkės Valdyba
****

Šių metų birželio mėn. 18 d..sek
madienį , 4 vai. p.p. Latvių Namuose, 
Strathfielde, Baltų Komitetas Sydne- 
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- 
gniauš jų laisvės troškimo.

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

V. Bukevičius
Baltų Komiteto vardu

SKAIDRĖS LIETUVIU KALBOS ■ 
MOKYKLOMS

Korp! Romuvos lituanistinio lavi
nimosi sekcija turi šias spalvotas 
skaidres:

KAUNAS, senamiestis (matosi 
Kauno bazilika), pilis, XIV - XVI a. 
( restauruotas bokštas), Šv. Jurgio 
bažnyčia, XVI a. (fasadas), Rotušė, 
XVI - XVIII a.

VILNIUS, senamiestis, Vilniaus 
katedra su varpine, XV - XVIII a., uni
versiteto kiemas, XVI - XIX a., Sv. 
t)nos bažnyčia, XVI a., Tallat - Kelp
šos gatvelė, XVII - XIX a.

Lietuvių kalbos mokyklos gaus 
šias skaidres veltui.

Prašome rašyti fil! Stasiui Stankų* 
navičiūi, 4 Cooinda Court, Mount Wa- 
verley, 3149.

****

ja

KIEK SUŽINOJAU!

Birželio 5 d. kun. Povilas Martū- 
zas atsigulė Sv. Vincento ligoninėje, 
Darlinghurst, 
jai.

Linkime

inkstų akmenų operaci-

greito pasveikimo.
****

4 d. netikėtai apsirgoBirželio
širdies priepuoliu ramovėnas Makaro
vas. Paguldytas Fairfieldo ligoninėje 
4 palatoje. Linkime jam greito sustip
rėjimo. •

**** ■

H 0 B A R T 0 KRONIKA
Gegužės 6 d. Sv. Teresės bažny

čioje susituokė tautinių šokių šokėja 
A. Jurkutė su olandu Erwin G. Kujath. 
P. Jurkai vienintelei savo dukrelei 
iškėlė puošnias vestuves. Vestuvės 
buvo su visom dabartinės mados cere
monijoms ir kalboms. Buvo daug svei
kinimų žodžių ir raštu telegramomis. 
Jaunavedys Erwin gražiai padėkojo 
tėveliams už gražią dukrelę. Jaunave
džiams išvykus į povestuvinę kelionę 
svečiai dar -ilgai linksminosi pagal 
senus vestuvinius papročius. Laimin
go. gyvenimo jaunavedžiams.

**
Sydney leidžiamas laikraštis The Gegužes 27 d. kita tautinių šokių 

Catholic Weekly birželio 1 d. atsi- šokėja Ona Mikelaitytė susižiedavo 
spausdino ilgą .trijų skilčių antrašte 
straipsnį ‘Protesters Riot in Lithuania’ 
Straipsnis teisingai ir.pilnai supažin
dina skaitytojus su vykstančiais per
sekiojimais Lietuvoje,

****
Brisbanej Skautų-čių Vietininkė 

Regina Platkauskienė guli ligoninėj. 
Jai padaryta vidaus operacija.

Linkime greito pasveikimo.
****

Šiomis dienomis p. Aldona Ado- 
menienė buvo labai nustebinta kai i 
jos namus sugužėjo draugės atšvęsti 
gimtadienio. Maloni staigmena kartais 
būna geresnė kaip ilgas pasiruošimas.

Automobilis — yra daiktas, 
Kuris pirma panaikino arklius, 
o dabar naikina žmones.
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su Ross Barnes.
**

Gegužės 13 d. buvo pagerbtos 
motinos. Kaip paprastai su paskaitėle 
eilėraščiais, motinų apdovanojimu ge* 
lėmis ir jų pagerbimu. Po to sekė ben
dros vaišes ir kasdieniai pasikalbėji
mai.

**
Pernai buvo atgaivinta lietuviška 

savaitgalio mokykla katalikų Moonah 
parapijos patalpose. Rinkosi vaikai 
ir jaunuoliai su įdomumu, šiemet pa
siliko tik keli vaikai. Mokytojas dirba 
cinko fabrike pamainini darbą ir neturi 
laiko su vaikais kas sekmadienį užsi
iminėti. Angliškai kalbantiems vaikams 
lietuviu kalba atrodo neįkandamas ak
muo, kai namuose tėvai jos nevartoja.

**
Meldžiamės už Lietuvą ir už lie-i 

tuvius tik du kartus į metus kai apsi
lanko lietuviškas kunigas ir sukviečia

•rm“

KAUKIŲ BALIŲ;
S.m. birželio mėn. 24 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Father O’Reilly - 
salėje, Park Rd. Auburn.
Gausi paparčio žiedo loterija, įdomi programa, gaivos baras ir ska
nėstų bufetas. Premijos už gražiausias ir originaliausias kaukes. 
PAREMKITE SAVO ATSILANKYMU SKAUTUS, PAGERBKITE SYD
NEY JAUNIMO KONGRESO ATSTOVUS Jtį KELIONES IŠVAKARĖSE! 
įėjimas: suaugusiems $2; 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

Šeikienė 42 2367 
Balčiūnienė 42 6603 
Morkūnienė 53 5957

MUSU. PASTOGES" BALIUS ADELAIDĖJE
VIST KVIEČIAMI Į,

^SPAUDOS
Mbaul

Š.M. LIEPOS 8 D. 7.30 V.V. LIETUVIU NAMUOSE; NORWOOD 

GERA KAPELA, BUFETAS, LOTERIJA, LINKSMYBĖS.

ALB Kiašto Valdyba

MELBOURNO SOCIALINES GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA 
maloniai kvieči a visus i

JONINIU POBŪVį

Pobūvis įvyks birželio 24 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
Lietuvių Namuose, North Melbourne

Puiki šilta ir šalta vakarienė, gros geras orkestras.
ATEIKITE - NESIGAILĖSITE

<> Bilietus galima užsisakyti telefonu pas:
i: P- E*
!; p. E.
<: p. v.

visus į vienas pamaldas, visi kiti sek
madieniai nesiskiria vienas nuo kito 
ir nuo kasdienos. Dirbame ir meldžia
mės kiekvienas už save, bendruomeni
nis ryšis kasdieną silpnėja.

**
Kartais apsilanko vienas kitas 

svečias, tada malonu visiems. Pas inž. 
A. Jankų svečiuojasi jo mamytė iš Ita
lijos. Ji tenai gyvena pas dukra, ište
kėjusią už med. daktaro. Ponia Janku- 
vienė susitikdama su apylinkės mote
rimis palaiko šiltą lietuvišką pasisve
čiavimą ir draugystę. Tačiau visa lai
ką gyventi Tasmanijoje ji nenorėtų.

**
Juozą Petraiti ištiko širdies smu- I •

gis darbovietėje, šiuo metu nedirba, 
ilsisi daktaro priežiūroje.

Našlės Magdelenos Povilaitienės 
sveikata taip gi sušlubavo, gydosi 
namuose daktaro prižiūrima.

Visiems tenka palinkėti sveikatos 
ir ypač nugalėti ’migrengalves’ pasi
naudojant optimizmo šaltiniais, nes 
tai yra gaivus gyvenimo vanduo ir 
vaistai.

**** V-s

Ligonis — darbininkas po ba
liaus.
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