
RWERGTU TAUTU SEIMO
RŪPESČIAI

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo (PET) delegacija - pirmininkas 
Stafan Korbonski, vicepirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas ir Albani
jos, Čekoslovakijos bei Rumunijos 
atstovai - š.m. gegužės 9 d. buvo 
priimta^ Valstybės D-to pasekreto-

NIIRĖ POETAS RAŠYTOAS 

MYKOLAS VAITKUS
Gegužės 20 d. Peace Valley 

RI, Amerikoje, mirė, sulaukus 90 
metu, žymus literatūros kūrėjas 
poetas rašytojas MYKOLAS VAIT
KUS.

Palaidotas gegužės 23 d.
M. Vaitkaus 90 m. sukaktuves 

nesenai paminėjo Sydne’jaus Lite
ratų būrelis “Literatūros ir Muzi
kos” vakare.

APIE KOKĮ LAIŠKĄ 
POPIEŽIUS KALBĖJO?

“Darbininkas” (Nr. ■ 4) rašo: 
N.Y. Times Vasario 22 rašė: “Nu
krypdamas nuo kalbos, kurią turėjo 
paruošęs savaitinei audif ncijai Va
tikane, popiežius Paulius VI sake 
gavęs laišką iš grupės mergaičių, 
gyvenančių Azijos srity, kur tikriau
siai nėra jokio mokymo apie Dievą; 
kur nėra jokių kunigu, jokių bažny
čių, nieko, ir kurios tmergaitės) yra 
priverstos dirbti... ir kurios parašė 
laišką, vertą poeto; kurios meldžiasi 
drauge tyloje”.

Laikraštis pastebėjo: “Popie
žius neminėjo srities, iš kurios laiš
kas atėjo, bet Vatikano “Šalt iniai 
davė suprasti, kad jis atėjo is lietu
vių moterų, deportuotą į Sibirą”.

Čia aiškiai kalbama apie trijų 
lietuvaičių maldaknyge, kuri paskli
do po visą pasaulį, įvairiom kalbom.

Keista, kodėl čia buvo vengta 
suminėti žodi “lietuvės”.

***
ŽYDAI PRIEŠ ŽYDUS

“The Times” (11.5.’73) idėjo 
pilno puslapio skelbimą, pavadintą 
“Izrael”. -Šito skelbimo autoriai yra 
antisionistai žydai, savo parašais 
tvirtina skelbimo turini. 0 tas turi
nys yra pasisakymas už Palestinos 
arabų teisę, gyventi savo gimtajame 
krašte. “Mes smerkiame sionistų 
vykdoma, persekiojimą tų Palestinos 
arabų, kurie liko gyventi savo kraš
te. Mes atmetame taip vadinamą 
“Grįžimo Įstatymą”, leidžiantį vi
so pasaulio žydams kuritis Palestino
je, bet draudžiantį sugrįžti palesti
niečiams, kurių protėviai nuo amžių 
gyveno tame krašte”. Skelbime ci
tuojama daugelio žydų ir krikščio
nių pasisakymų, kad atėjęs laikas 
sutvarkyti beveik vieno milijono 
Palestinos arabų, nuo 1948 m. gy
venančių tremtyje, klausimą.

Sis skelbimas dedamas sąryšy 
su Izraelio 25 metu nepriklausomy
bės sukaktimi. Ir jame sakoma, kad 
daugiau kaip vienas milijonas Pa
lestinos arabu nesidžiaugia šia 
sukaktimi ir iškilmėmis.

***

skyriaus viršininkui 
sekretoriui Vought. 
valandą, trukusiame 
buvo paliesti šie 
Pavergtųjų Europos 

uždaviniai ir veikla 
sąlygose, 2) šių

riaus Europos reikalams pavaduotojo 
John A. Armitage, dalyvaujant 
Rytų Europos 
John Baker ir 
Daugiau kaip 
pasikalbėjime 
klausimai: 1) 
Tautų Seimo 
pasikeitusiose 
metų Pavergtųjų Tautų Savaitė ir 
3) Europinė Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencija.

V. Sidzikauskas iškėlė dar ir 
šiuos Baltijos valstybėms aktualius 
klausimus: a) Sovietų vyriausybės 
pastangas Europos Saugumo Konfe
rencijoj pravesti jos dabartinių 
sienų neliečiamumo ir teritorinio 
integralumo nuostatą, kas tikrumoje, 
ją manymu, reikštų tarptautinį prie
vartinės Baltijos valstybių inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą explici- 
te ar implicite pripažinimą, ir koks 
tuo klausimu yra JAV vyriausybės 
nusistatymas: b) pagal pranešimus 
iš Maskvos, Sovietų vyriausybė yra 
paruošusi ekonominio planavimo ir 
finansinės decentralizacijos pla
ną, kuris tf.mmoje būtų antra prie
vartinės Baltijos valstybių inkorpora
cijos faze, būtent - lietuvių, latvių 
ir estų integravimas į rusą tautą, 
sudarytą grėsmę jų tautiniam identi- 
tetui ir plačiau atidarytų duris rusi
nimui. Toji žinia kelia didelį neri
mą Baltijos tautose. Jei vėlybai
siais viduramžiais Vytauto valdomo
ji Lietuvos Kunigaikštija, pridūrė 
jis, siekė nuo Baltijos iki Juodųjų 
Juru, tai mūsų laikais Brežnevas 
nori išplėsti Lietuvos respublikos 

ribas nuo Baltijos jūrų iki Baltųjų 
jūrų su Archangelsku ir Murmansku... 
Ar nebūtu tikslinga, kad šio krašto 
vyriausybė, gal drauge su Anglija 
ir Prancūzija, kurios yra pasmerku
sios sovietu agresiją prieš Baltijos 
valtybes ir-nepripažįsta tos agresi
jos padariniu, kreiptų reikiama, dė
mėsi į šį naują, Baltijos valstybėms 
grėsminga, sovietų užmojį, c) Prezi
dentui Nixonui patvirtinus Milton 
Eisenhovverio Komisijos raportą, 
siūlant pratęsti Laisvosios Europos 
ir Laisvės (Liberty) radijų veiklą, 
lietuviai, latviai ir estai norėtų, kad 
į Kongresui pateikiamų Įstatymo pro
jektą ir sąmatą būtu įjungtos trans
liacijos lietuvių, latvių bei estų 
kalbomis.

Mr. Armitage teiravosi, ar mūsų 
turimomis žiniomis jau yra priimtas 
įstatymas apie naująjį regionalinį 

pertvarkymą, arSovietų Sąjungos 
tai, kas buvo paskelbta spaudoje, 
kol kas tėra tik sumanymas. Buvo 
atsakyta, kad tikslesnių duomenų 
tuo tarpu nėra.

Dėl Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencijos Valsty
bės Departamento pareigūnas pa
reiškė, kad kokios bebūtų tos 
Konferencijos išdavos ir ką po jos 
skelbtu sovietinė propaganda, Kon
ferencija nepakeis principinio 
JAV’ vyriausybes nusistatymo ir kad 
galutinėj išdavoj ji bus naudinges
nė Vakarams, su jų laisvės ir žmo
niškumo idealais, nei Rytams.

GRAŽI LIETUVOS BIRŽELIO GAMTA nesiderina su liūdnais birželio įvy
kiais, kuriuos šiandieną minime.

PO SUNKIŲ VALANDŲ
BERNARDAS BRAZDZION’S

Po sunkių valandų kai sugrįšim
Į gimtuosius namus,
Ar pavasario žydinčios vyšnios,
Ar žiema sveikins mus?

Ar berasim ten motinos kapą,
Ar sesuo bus gyva,
Ar su rudenio krintančiais lapais 
Verks visa Lietuva?

Ar nebus mūsų skausmas didysis
Vien tik lašas rasos,
Kai po kaimus ir klonius Dubysos ~
Vien mirtis tealsuos'-

Ar be kryžių kapuos nepaklysim
Brolių mūs ir sūnų,
Po sunkite valandų kai sugrįšim. 
Po sunkiųjų, dienų?

LIETUVA
Eime, mintimis as tave nuly- 

desiu i nuostabią, lakią, paslaptin
gą, šlamančią šalį. Vienu polėkiu 
mudu perskrisiva kraštą, kuriame 
visi daiktai yra išblukusios atsi
minimų spalvos.Mus gaubia nimfų 
kvapai, pelijančio miško garai. Tai 
Lietuva, Gedimino ir Jogailos že
mė. Šiltas ir balzganas susimąsčiu. - 
sios šalies dangus, kuris atsiveria 
prieš mus, turi visą primapradžių 
giminių žvilgsnio gaivumą, jis ne
pažįsta puošnaus brandos liūdesio. 
Po septynių žiemos mėnesių miego, 
jis šuoliu pabunda staigiai pavasa
rio grožybei ir, nuo rugsėjo pusės, 
tas vaisingas atgijimas, kuris nepa- 
gimdė vasaros, jau juodvarnių

(ELTĄ)

UŽ LIETUVOS LAISVE KOVOKIME - 
TAUTOS FONDUI AUKOKIME

Ar neverksim, kad tėviškes skundo 
Nesiklausėm kurti,
Savanorių malda kad rxiskendo
Ne širdy, užmaršty:

„Būkit, broliai, tvirti, tartum plienas 
Po ugnies, po karštos,
Ir te užmirštas jūsų nė vienas 
Pakely nevaitos.

Te širdis jaučia plakančią širdį.
Tegu plaka su ja,
Ir parpuolusio šauksmą tegirdi 
Tolimam kelyje.

Iš barakų, iš fabriko blokų.
Iš mirties apkasų
Te į tėviškės gimtąjį stogą 
Veda žingsniai visų.

Neškit naštą, likimo uždėtą 
Amžių rankos skaudžios, 
Kad sutiktumėt rytą žvaigždėtą 
Po nakties, po rūsčios!”

kranksėjimu šaukia ilgą 7-nių.mene
sių žiemą. Tada lietuviškos vasa
ros medaus kvapas užleidžia vietą 
rudens dvelkimui, kuris yra lyg Lie
tuvos siela. Saldžiai - kartus dvel
kimas, kyląs lyg nuo pakirsto ir sa
manose palaidoto medžio, lyg nuo 
senų griuvėsių vėlyvojo pavasario 
liūties. Balzgana šviesa' supa lygu
mas, gelsvas rūkas gaubia miškus, 
blyškana paskandina tylią saules 
jėgą. Markos linų tvaikas sklinda 
kaimuose. Galiausiai, pasirodo 
lapkričio sniegas ir kiemsargiai 
šunes sumezga nesibaigiančius susi- 
staugimus su rūkuose skendėjančių 
senųjų miškų vilkais.

O. Milašius
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BIRŽELIO IVY KILL MINĖJIMO 
REIKŠMĖ

Skaudūs būželio Įvykiai, minimi 
kas metai,darosi žinomi visam pasau
liui. Jie Įeina ne tik į mūsų Baltijos 
tautų istoriją, kaip skaudūs išgyveni
mai, bet .. galima sakyti, į pasaulio 
istoriją, kaip pirmieji genocido nusi
kaltimai. Mūsų aukštos civilizacijos 
gadynėje, deja, tarptautinis . teisingu
mas dar tebėra džiunglių įstatymų pa
grindais tebetvarkomas. Mažos tautos 
neturi teisingumo tribūnos, iš kurios 
galėtu, reikalauti savo teisių respekta- 
vimo. Kokios reikšmės turi tos gar
sios žmogaus teisių deklaracijos, 
daugelio valstybių dekleruotos ir pasi 
rašytos, arba Atlanto Chūrtos nuosta
tai, garantuoją kiekvienai tautai lais
vą apsisprendimą, kai nėra tarptau
tinės teisingumo institucijos, kuriai 
gėlimą butų pasiskųsti. Visos Balti
jos tautų pastangos pareikšti savo 
reikalavimus Jungtinių Tautų Organi
zacijai tebėra n epr i leidžiamos, bloko- 
jamos, ignoruojamos. 17,000 parašų 
reikalavimas dėl žmogaus teisių pa
žeidimo , įteiktas lietuvių Jungtinių 
Tautu, Sekretoriui,dar tebėra nepaskelb
tas, o ką bekalbėti apie jo svarstymą, 
ar sankcijų taikymą, nusikaltėliui. 
Bijomasi įžeisti ir užpykinti plėšiką, 
todėl tylūną. Ar tai ne gėda mūsų 
amžiaus kultūrai?

Mes neturime kito kelio savo 
teisei pareikšti, kaip gyvą kontaktą su 
žmonėmis, savo skriaudą jiems atve
riant. Tik mitinguodami, demonstruo
dami, protestuodami galime save 
apreikšti, savo reikalavimus statyti 
ir žmonių sąžine, žadinti. Ta kova 
nėra vien tik už save, ar savo tautą, 
bet už teisingesnį pasaulį, už žmo
niškesnį gyvenimą,, už žmonių ir tautų 
laisvą. Birželio liūdnų įvykių minė
jimų grandinė yra pasaulio kova už 
žmonijos išsilaisvinimą iš džiunglių 
įstatymo.

Žmonių ir tautų laisvė turėtų būti 
visos .žmonijos'rūpestis, ir ji iš tikrų
jų yra. Visi geros valios žmonės to 
nori ir to trokšta. Deja, daugumas žmo
nių yra suklaidinti propagandos. Bir
želio išvežimus Sovietai pristato 
pasauliui, kaip savanorišką išvykimą 
iš savo namų į Sibiro tremtį, o Balti
jos valstybių užgrobimą, kaip savano
riška, i^ijungimar į Sovietų Sąjungą. 
Čia ir yra musu uždavinys demaskuoti 
melą, parodyti pasauliui tikrus faktus. 
Birželio minėjimais to mes ir siekia
me, todėl kiekvieno susipratusio tau
tiečio pareiga juose dalyvauti, nes 
savo dalyvavimu liudijame tiesą.

am.

Prezidentas Nixonas

Musų Pastogė Nr. 23; 1973.6.11 psl. 2

Kryžiaus šventinimo iškilmės Vasario 16=sios Gimnazijos aikštėje, Vokieti
joje. Kryžiųpašventino vysk. A. Deksnys.

PADARYTAS GERAS DARBAS
Išeiviaijapleidę savo tėvynę, kaip 

tas persodintas medis, sunkiai 
naujoje vietoje. Ypatingai

ir
Pagyja . . - T .
II-jo karo metu išvykusieji iŠ Lietu
vos, būdami dvasiniu atžvilgiu tamp
riai surišti su praeitimi, negalėdami 
pamiršti j kas buvo miela ir brangu, 
jaučia savyje dideli sentimentą gimtam 
kraštui ir visa savo būtimi trokšta 
Lietuvai laisvės.

Akivaizdoje to, mūsų tremtinių 
dauguma, pergyvena dvasinį neramumą 
ir lyg priekaištauja sau, kad negali 
efektyviai prisidėti prie tos kovos, 
kurioje dalyvaujant, galėtų savo troš
kimus įgyvendinti.

Bet tikrovė ką kitą sako - visi, 
kurie prisideda savo auka, kad ir 
mažą, prie bet kokios lietuviškos 
veiklos, savaime įsijungia - įsirikiuoja 
į kovotoju^ eiles už Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą. Gi tuo pačiu iš 
esmės pateisiname bei įprasminame 
savo buvimą, tremtyje.

Tad ir Seligenstadto paminklinio 
kryžiaus atstatymas, kuris dabar puo
šia Vasario 16 gimnazijos aplinką, 
sudaro geru darbų grandį lietuviškame 
kovos bare.

Tam darbui įvykdyti aukojos po 
$10.00 - Australijos Liet. Katalikų 
Kultūros Draugija, Jonas ir Elena 
Laurinaičiai, po $5.00 - Natalija 
Celkienė, Jonas Kiškis ir Gailutė 
Lašaitienė, po $3.00 - Aldona Berno-

WATERGATE KRIZE

KAS ATSITIKO SU MUSU, 
AMERIKA?

Jau nuo seno lietuviai turi dide
lių simpatiją Amerikai, ji tapo dauge
liui lietuvių tarsi antroji tėvyne, o 
Čikaga tartum pasaulio lietuvių sos
tine. Pasaulio lietuvių kultūrinei ir 
politinei veiklai , vadovauja Ameri
kos lietuviai. Taigi, galime sakyti, 
kad Amerika yra niums tas antras 
kraštas; iš kurio ateina viltis Lietu
vos nepriklausomybei atgauti.

To krašto vyriausybe.

pavojuje, 
teisme ir

mūsų, dvasiu ir viltis, todėl mums ne 
vistiek, kas vyksta, ir kas valdo 
Ameriką.

Lietuvių simpatijos, kone visų 
buvo nukreiptos į prezidentą Nixoną, 
už jį dar taip neseniai lietuviai ati
davė savo balsus. Ir dabar tas, galima 
sakyti, mūsų prezidentas atsidūrė to
kioje negarbėje ir tokiame 
kad gali atsidurti Senato 
būti pašalintas iš sosto..

Daug girdime apie 
vykstančius nūsikalt imis , 

prile isti,
planuojami ir vykdo.

institucijos

Amerikoje 
bet niekas 

negalėjo prileisti, kad nusikaltimai 
būtų planuojami ir vykdoi i iš pačios 
aukščiausios institucijos - Baltųjų 
Rūmų. ‘‘Įsiveržti į kitos politinės par
tijos patalpas ir įtaisyti mikrofonus

tienė ir Antanina Petrukevičienė, po 
$2.00 - kun. Petras Butkus (pakarto
tina auka) ir Jonas Karitonaš, po $1.00 
- Marija Glionertienė ( 
auka) ir Ona Jarmalavičienė.

Viso surinkta 47 australiški do
leriai, kuriuos pakeitus į ameriko
niškus, susidarė $66.47. 'Si suma gauta 
čekiu per J. Zinku, už ką komitetas 
nuoširdžiai dėkoja aukotojams ir 
rinkėjams 
ir J. Mulokui, o taip pat visiems aus
trą lie čiams prisidėjus iems prie šio 
vajaus.

Jei mes visi taip jautriai atsi- 
lieptumem, kaip anksčiau ir ši kartą organizacijoms. Taip pat buvo stu- 
aukavusieji, į visus lietuviškus rei- denčiu varpininkių korporacijos 
kalus, tai tikrai tektų labai džiaugtis. “Rimtis” garbės narė.
Dabar gi, vieni aukoja ir dirba, o kiti 1939 m. mirus vyrui, įstojo į 
randa savyje malonų pas itenkinimąj Vytauto Didžiojo U-to Odontologi

jos skyrių ir pakartojo kursą, kad 
galėtu dirbti dantų gydytojos darbą.

1944 m., su dukterimi ir anūkė
mis pasitraukė į Vokietiją, o. 1949 
nuvyko.į J.A.V. ir apsigyveno Čika
goje. Čia rūpinosi lėšų telkimu 16

1 ir Saleziečių gimnazijoms,

dėkoja
- St. Kurienei, B. Nemeikai nei Ginti vice pirmininkė. 1928 m. 

buvo viena iš steigėjų Lietuvos mo
terims ir vaikams globoti organiza
cijos. Priklausė Pieno Lašo draugi
jai ir kitoms socialinės apsaugos

stebėdami iš Šalies, kad dar „lietu- 
vybė gražiai laikosi, kuri sėkmingai 
dirbama" , kovojant dėl mūsų kras‘to 
la is vės i ’

Be abejonės• tenka pasakyti, kad 
tėvynė bus dėkinga tiems, kurie dėl 
jos dirbo, vargo ir aukojosi, kaip di- Vasarib i. 
džiai šviesios atminties R. Kalanta, nu; :r 
Stonis ir Andriuškevičius. Tad lai 
buna pagarba ir tiems, kurie.,dar gyvi 
būdami, atidauoda tėvynei - lietuvybe jar},u 
bent mažą dalelytę tos aukos, kurią 
paaukojo mirusieji Didvyriai!

Jonas Tijūnas, 
Komiteto pirmininkas.

yra kriminalinis nusikaltimas, bet 
žinoti apie tai ir nieko nesakyti - be
protybė”. Tokius žodžius pasakė 
vienas žurnalistas apie prezidentą 
Nixona, įsivėlusi į Watergate skan- 

rinkimo istorijoje 
atsitikimo. Ant 
užgriuvo kalnai 

puolamas ne
bet ir užsienių 
skandalas pasi- 
krizė Amerikos

Prezidento 
nebuvo tokio 

galvos 
Prezidentas 
namuose, 
Watergate 
d id ži aus ia 
istorijoje.'

dalą, 
dar 
prezidento 
kaltinimų, 
tik savo 
spaudoje, 
darė pati 
politinėje

Jei toks atsitikimas būtų įvykęs 
bet kokioje Europos valstybėje ir net 
pačioje Anglijoje, tai niekas. į- tai 
nebūtų daug dėmesio kreipęs ir jokio 
skandalo nebūtų. 0 ką jau bekalbėti 
apie komunistinius kraštus, kur iš 
viso opozicija negali pasireikšti. 
Be abejo, šitame Watergate skandale 
yra dirbtinai išpūstas nusikaltimas ir 
daugeliui žmonių, o ir mūsų tautie
čiams jis pristatomas labai iškreiptas 
ir perdėtas.

Klaus imas, 
denta€ pašalinti 
Kongresas gali 
ir 
trečdaliais balsų dauguma senatoriai 
gali pripažinti prezidentą kaltu ir pri
versti atsistatydinti. JAV konstitu-

ar gali JAV prezi- 
iš pareigų? - Taip! 
apkaitinti prezidentu 

atiduoti senatorių teismui. Dviem

MIRĖ DOMĄ ŠLEŽEVIČIENE, 
SOCIALINĖS GLOBOS PIRMŪNĖ

Domą Šleževičienė, sulaukusi 
89 metų, po sunkios ligos, mirė 
š.m. gegužės mėn. 8 d. Čikagoje.' Ji 
buvo tauri, giliai religinga asmeny
bė, viena iŠ pirmūnių socialinės 
globos darbų Lietuvoje.

Gimusi Domą Pavalkytė Pagau- 
sančio kaime, Kauno apskr.; Mokėsi 
Rusijoje, Kalugos gimnazijoje ir odon
tologijos mokslus baigė Kijeve. 1910 
m. Domą grįžo į Lietuvą ir Vilniuje 
dirbo kaip dantų gydytoja. Ten susi
pažino ir ištekėjo už adv. Mykolo Sle
ževičiaus, vėliau buvusio ministerio 
pirmininko Lietuvoje. Prasidėjus 
I-jam Pasauliniui karuįsu vyru pasi
traukė į Rusiją. Kalugoje dirbo savo 
profesijoje ir aktyviai dalyvavo lie
tuvių tremtinių gyvenime, ypatingai 
rūpinosi vaikų našlaičių globa.

1918 m. atgavus Lietuvai nepri- 
klausomybę/su vyru grižo į Kauną ir 
tuoj pradėjo dirbti šalpos darbą. 
Kaune įsteigė ir ilgus metus pirminin
kavo Lietuvių Moterų Globos Komi
tetui nuo karo nukentėjusiem naš
laičiams šelpti. Buvo nuvykusi į 

(pakartotina .J.A.V. lėšų telkti Komiteto darbams 
įgyvendinti. Už surinktus pinigus 
Kaune buvo įsteigtos našlaičiams 
amatu mokyklos ir dirbtuvės. D. 
Šleževičienė taip pat talkininkavo 
kalinių globai ir rinko pinigus Ži
burėliui, buvo Lietuvių Moterų Tevy-

Visą savo gyvenimą, Domą Šle
ževičiene stengėsi padėti artimui 
____ i ir malda. Ji labai sielojosi 
del prarastos laisvės, dėl lietuviš
kumo išlaikymo, del morales palai
dumo visame pasaulyje.

Iki pat mirties ji vadovavo Nak
tines Adoracijos Draugijos lietuviu 
būreliui, iškaitant skyrių ir Austra
lijoje. Savo nuoširdžiu tikėjimu ji 
daugeliui padėjo pergyventi sunkiau
sias gyvenimo valandas.

Ilgėkis ramybėje 1

Aldona Adomenienė

cija jokiu atveju neleidžia rinkti nau
jo prezidento, kol išrinktojo terminas 
nėra pasibaigus. Prezidentui mirus 
ar ji pašalinus, perima vice prezi
dentas, o šio netekus - Kongreso pir
mininkas .

Reikia manyti, kad prezidentas 
Nixonas išsilaikys, tačiau jo priešai 
nesnaudžia jo autoritetui pakirsti.

am.

Maža senųjų s 
sėdi - seses Vingilienė, Marina 
Cox - Osinaitė, Milienė, Deikienė 
ir Viliūnienė. S,tovi iš k. Dudaitis, 
Dudaitienė, dr. Viliūnas ir dr. 
Mauragis.
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PASAULIO LIETUVIU. 
BENDRUOMENĖS IV SEIMO 
PROGRAMOS PROJEKTAS

KETVIRTADIENIS, 1973 rugpiūčio 30' 
6 v. v. Atsilankymas Lietuvos 
Pasiuntinybėje Washingtone.
8 v.v. Parodos atidarymas.
9 v.v. Literatūros vakaras.
PENKTADIENIS, 1973 rugpiūcio 31
8.30 - 9.30 Registracija.
9.30 - 10.30 PLB IV Seimo atidarymas

Seimo Komiteto pirminin
ko sveikinimas.

PLB Valdybos pirmininko 
žodis.
Invokacija, J.A.V. ir 
Lietuvos himnai.
Mirusiųjų^ PLB darbuo
tojų pagerbimas.

10.00 - 10.15 Seimo prezidiumo ir 
sekretoriato sudarymas

10.15 - 10.45 Sveikinimai žodžiu ir
rastu.

10.45 - 11.15 Seimo darbo taisyklių, 
dienotvarkės ir posėdžių darbotvarkės 
priėmimas.
Komisijų sudarymas: programos, man
datų, nominacijų nutarimų, PLB 
konstitucijos, kontrolės.
11.15 - 1.30 PLB Valdybos pirminin
ko ir kitų Valdybos narių pranešimai. 
Paklausimai, diskusijos dėl prane
šimų.
Pranešimų priėmimas ir apyskaitų 
tvirtinimas.
1.30 - 2.45 Pietų pertrauka.
2.45 - 5.30 Seimo Programos Komisi
jos pranešimas seimo sekcijų suda
rymo ir darbo klausimu.
Seimo atstovu, pasiskirstymas atskirų 
darbo sričių sekcijomis.
Simpoziumas: “Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ateities uždaviniai ir 
veikla”.
5.30 - 7.00 Vakarienės pertrauka.
7.00- 10.00 Seimo atskirų darbo sri
čių sekcijų posėdžiai.

ŠEŠTADIENIS, 1973 rugsėjo 1.
9.00 - 12.30 Kraštų Bendruomenių 
pranešimai.
Paklausimai, diskusijos, išvados.
12.30 -2.00 Pietų pertrauka.
2.00 - 3.30 Seimo atskirų darbo sri
čių sekcijų posėdžiai (ta.sa).
3.30 - 6.00 Konstitucijos Komisijos 
siūlymai ir konstitucijos pakeitimų, 
priėmimas.
6.00 - 7.00 Vakarienes pertrauka.
8.00 Seimo koncertas.

SEKMADIENIS, 1973 rugsėjo 2.

9.00 - 11.30 Nominacijų Komisijos 
pranešimas. PLB Valdybos ir kitų 
institucijų rinkimai.
11.30 - 12.30 Sekcijų siūlymų svars
tymas ir nutarimųpriėmimas.
1.15 - 2.15 Seimo pamaldos Lietuvių 
koplyčioje.
Užkandžiai koplyčios valgykloje.
4.00 - 6.00 Paskaita: “Tarptautine 
padėtis ir Lietuvos laisvinimas”. 
Paklausimai, diskusijos. (St. Lozo
raitis, Jr.)
7.00 - 8.00 Kokteiliai.
8.00 Seimo banketas.

PIRMADIENIS 1973 rugsėjo 3.
10.00 - 12.00 Sekcijų siūlymų svars
tymas ir nutarimų priėmimas (tąsa). 
12.00 - 1.30 Baigiamasis Seimo posė
dis: Naujosios PLB Valdybos prista
tymas ir jos atstovo žalis. Seimo 
uždaromoji kalba: “Tautinės mūsų 
viltys ir jų atramos” (St. Barzdukas). 
Malda.
Lietuvos himnas.

***

ORO TARŠA i R VĖŽYS
Diinois universiteto Viešosios 

sveikatos mokyklos profesorius 
dr. B. Carnow pareiškė, kad 
miestu oro tarša paveikia, jog 
daug didesnis miestiečių skai
čius suserga plaučių vėžiu. Mir
tingumas plaučių vėžiu miestuo
se yra dvigubai didesnis kaip 
užmiestyje, kur oras yra tyras. 
Tačiau prof. Carnow pabrėžė, 
kad rūkymas yra dar didesnė 
plaučių vėžio priežastis, negu 
kvėpavimas miesto oro.

METINIS BALIUS JAU 
PRAEITY

Kiekvienas parengimas sukelia 
rengėjams daug rūpesčių. Visada 
kyla daug klausimų. Svarbiausia, 
kaip sudaryti malonią jaukią nuo
taiką.

Atrodo., kad tas pavyko. Salė 
visiems žinoma, erdvi. Orkestras 

netriukšmingas, bet visoj salėj gir
dimas. Šokių muzika tinkama visom 
svečių amžiaus grupėm, įvairi, gero 
takto.

Kas galėtų nepasidžiaugti pro
grama? Juk tai svarbus “Dainos” 
choro vienetas - moterų choras, diri
guojamas jaunos dirigentės p. Z. 
Belkutės^ gražiai išpildė lengvo sti
liaus daineles. Prie to prisidėjo 
malonus “Dainos” choro dirigentas 
p. Br. Kiveris, akompanuodamas 
pianinu. Svečiai įvertinoj nesigailė
dami delnų, plojimais ir iškvietė 
pakartojimui.

Po to pasirodė grakščios mūsų 
tautinių šokių šokėjos ir jauni, 
spalvingi, pilni gyvumo brazdočiai 
vyrukai (vienas- pasakė paslaptį, 
kad barzdelės patinka mergaitėms). 
Tautiniams šokiams vadovavo p. G. 
Sauka.

Kas mėgino savo laimų loterijo
je, tas taip pat negalėjo nusivilti, 
jei jau nelabai vertingą daiktą, tai 
bent suvenirą parsinešė namo. Visi 

fantai buvo geradarių suaukoti.

Mūsų darbščios. bitelės p.p. Adomėnų sodelyje. Sydnėjaus Liet. Moterų So
cialinės Globos D-jos dabartinė valdyba. Iš k. sėdi - P. Daukienė, O Bau- 
žienė, B. Jarembauskienė; stovi - A. Adomfenienė, S. Mauragienė, L. Gasiu 
nienė ir Migevicienė.

J. augustaitytė-vaičiūnienė

LOPŠINĖ MANO ŽEMEI
Kad galėčiau tave išsinešti
Už kalnų, devynių vandenų, dykumų, 
Tau po kojom žaibus sulankstyčiau, 
Kad tik būtų po audrų ramu.

Kad lietus, kaip švelniausias balzamas, 
Numazgotų žaizdas, numaldytų skausmus, 
Vakariniai vėjeliai pasuptų
Tavo sodų šakas ir paukštelių lizdus.

Rytmečiais pamigdytų aušrinė,
Apklojus, lyg pūkas, sapnu minkštučiu, 
Pabučiuotų saulutė auksinė, 
Sužėrus žvaigždes po tavo slenksčiu.

Vaivos juosta plačia apsijuosus,
Kad išauštų diena, kaip mergaitė grakšti. 
Gintariniai dvarai atsivertų
Tavo puotai, žuvėdrų snapais sunešti.

Kad galėčiau nuo kruvino kelio
Pasiimt tavo dangų, marias ir laukus, 
Nepalikčiau žmogaus nei drugelio 
Verpt vergijos tarnam ir valdovam šilkus.

1959.VII.24
(Iš naujai išleistos knygos “Rūpestis”)

Užkandžių pasirinkimas,- atrodo, 
patenkino lietuvišką skonį. Jauno
sios draugijos ponios sėkmingai 
darbavosi prie tortų ir tauriųjų gėri
mų baro. Teko girdėti, kad keli 
svečiai (seni vilkai) tarėsi pakviesti 
visas ponias nuo baro iš karto šo
kiui, kad kiti suokalbio dalyviai ga
lėtu pasinaudoti “self service”. 
Bet dėka ponių apdairumo, tas są
mokslas nepavyko.

P. V. Danta ir p. Jonas gaivino 
trokštančius, kėlė gera nuotaiką, 
p. A. Adomėnas kantriai saugojo 
duris, kad neįsibrautų nepageidau
jamų svečių. Nepaprastai pasidar
bavo p. Viliūnienės priežiūroje, 
mūsų malonios jaunutės mergaitės, 
platindamos loterijos bilietėlius.

Paprašytos ponios paaukojo 
liet, krupniko,gardžių ir gražių tortų, 
iškepė mėgiamo kugelio, žagarėlių 
bulkučių ir mėsos. Kitos buvo dos .- 
nios piniginėmis aukomis.

Taigi/ balius pavyko visų sve
čių ir draugijos narių bendromis 
pastangomis.

Ačiū visiems svečiams už 
atsilankymą!

Visiems prisidėjus iems prie 
baliaus parengimo r pasisekimo, 
s'irdingiausiai dėkoja

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 
va Idyba.

***

ZARASU RAJONAS 1971 m.

1971.XII.17 i Avilių aštuonmete 
mokyklą pamokų metu atvyko Zara
su raj. prokuratūros tardytojas Bezus- 
paris ir milicijos leitenantas Bagdo
navičius.

Mokytojų kambaryje po vieną bu
vo ištardyti mokiniai: Bakutis, Raz- 
manaviciūte ir dvi seserys Jezers- 
kaitės del rengimosi Pirmajai Ko
munijai 1971 m. vasara. Mokiniams 
buvo pateikti klausimai: ar klebonas 
mokė? kiek laiko mokė? ar davė kle
bonas katekizmą? ar davė maldakny
gę.? ką klebonas kalbėdavo?

Vaikai buvo tardomi maždaug po 
valandą laiko; paleidžiant turėjo pasi
rašyti surašyta protokolą. Atėjės į 
klase. Bakutis visą pamoka^ praverkė.

I fizikos kabinetą^ buvo sukviesti 
kiti vaikai, o tardytojas ant lentos 
užraše': “Zarasų rajono prokurorui”. 
Vaikai turėjo parašyti, kiek kartu 
ėjo pas kleboną, kas ir kaip juos 
mokė tikėjimo. Po rašteliais turėjo 

' pasirašyti. Tardytojas issiveze 18-os 
vaikučių raštiškus liudijimus. Vaikai 
tardymo buvo sukrėsti ir kai kurie 
net verkdami sugrįžo į namus. Sulau
kusi verkiančios dukreles, pas direk
torių atėjo Pupeikiene, reikšdama ne
rimą , kodėl vaikai dėl Pirmos Komu
nijos be tėvų žinios yra tardomi. Ki
tą diena pas direktorių atvyko Ma
žeikienė, skųsdamasi, kad vaikas 
dėl išgąsčio naktį šokas net iš 
miego.

Gruodžio 20 dieną moterys nuvy
ko i Zarasų prokuratūrą pareikšti pro
testo, kad vaikai be tėvų nebūtų tar
domi, nes jie iš baimes rašo, ką tardy
tojas liepia. Prokurorui moterys 
iteikė raštišką protestą. Paskui jas 
visas prokuroras ir tardytojas pa
klausinėjo.

Tuo metu, kai moteris tardė pro
kuratūroje, vaikai, budint mokyto
jams, kad nepabėgtu, vėl buvo tardo
mi del Pirmos Komunijos.

Kai kurios motinos, nesulaukda
mos grįžtančių po pamokų vaiku, at
siskubino į mokyklą. Per jėga įsiver- 
žusios į kabinetą,jos rado savo tar
domus vaikus. Kabinete dar buvo mili
cininkas ir vienas mokytojas. Po 
stalu užmaskuotas sukosi magnetofo
nas. Pareiškusios protestą, kad be ju 
žinios vaikai yra tardomi ir per diena 
laikomi nevalgę, motinos pasiėmė 
savo vaikus ir išsivedė į namus. Ta 
proga buvo paleisti ir neapklaustieji 
vaikai. Išvykdami prokuratūros dar
buotojai pažadėjo dar atvykti...

Tėvai, susitikę direktorių, smar
kiai užsipuolė, kodėl jų vaikai yra 
tardomi, gąsdinami, kad net naktimis 
nemiega, dreba pamate kokią nors 
masiną - gal vėl atvažiuoja tardyto
jas !

Kaip gaila, kad 8-10 metu vai
keliai yra del Pirmos Komunijos tardo
mi, tarsi būtų kokie vagys ar chuliga
nai.

Del neaiškių priežasčių baudžia
moji byla Avilių klebonui kun. B. 
Antanaičiui nebuvo iškelta.

(L.K.B. Kronika, Nr. 2)

DVI NAUJOS KNYGOS
Ką tik išėjo iš spaudos dvi nau

jos knygos. NEŽINOMI KELEIVIAI 
Magdal. Marijos .Slavėnienės rinktinė 
poezija. Išleido ir spausdino Minties 
spaustuvė. Tiražas 200 egz. Knyga 
labai gražiai apipavidalinta, pusiau 
kietais viršeliais, 88 pusi. Kaina 
nepažymėta.

BALTIJOS BALSAS Juozo Sla
vėno, apsakymėliai pr-augančiam 
Lietuvių Jaunimui. Išleido ir spausdino 
Minties spaustuvė Sydnėjuje. Tiražas 
200 egz. knyga gražiai atspausdinta 
pusiau kietais viršeliais, 72 pusla
pių, kaina nepažymėta. Abi knygos 
tinka dovanelėmis, ypač jaunimui. 
Taisyklinga ir graži kalba, graži 
knygos išvaizda yra patraukli ir 
maloni ' paimti į rankas.
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GROMATELĖ IŠ CANBERROS
Rašo Kintas

Mamytėms pamylėti
Veik net ir nebūnant žinovu 

Canberros Lietuvių reikalais bei jų 
visuomeniškomis - bendruomeniško
mis tapatybėmis ir tik šiek - tiek 
teapciuopus Canberros gyvenimo 
pulsą, galima gana drąsiai sakyti, 
kad gegužio 20-tosios susibūrimas 
Lietuvių Klubo patalposna neaprašy- 
tinas kasdienišku arba dažnu nuti
kimu. Pripažintinai - matėsi ma
žas skelbimėlis pribestas prie klubo 
sienos, skelbiąs. Motinos Dienos Mi
nėjimą, tačiau, sprendžiant pagal jo 
dydį, nesitikėjau matysiąs apie 130 
Canberriškių po vienu (nuosavu!) 
stogu... Tuo labiau, kada šiaip vakare 
kluban užsukęs , jeigu ne “Aušros” 
choro ar tautinių šokių grupės repe
ticija, lietuvį;-, sutikęs džiaugiesi,it 
aną posakinę “gelažėlę” radęs...

Vis dėlto... susirinko, gūžėte 
prigužėjo! Kągi! - ne kiekvieną die
ną sostinėje matosi patsai mūsų 
Prezidentas p. V. Neverauskasr 
specialiai iš laikinosios sostinės 
šiai dienai atplasnojęs. Broleli!
- visame pastate būtum dulkelytės 
neradęs ir netgi, ąžuolinėje spintoje 
laikomos; vėliavos gegužio saulu
tėje plazdeno...

I minėjiman susirinkusius, at
kreipdamas dėmesį į atsilankiusias 
Mamytes, o taipogi prisimindamas 
jau ir Smėlio Kalneliuosna iškelia
vusias, vargelius atvargusias, pra
šneko Klubo V-bos pirmininkas p. 
P. Pilka, tolimesnę minėjimo eigav 
pavesdamas Apylinkės Pirmininkui 
p. A. Balsiui. Krašto V-bos Pirmi
ninkas p. V. Neverauskas savo kal
boje pasidžiaugė turėjęs galimybę 
Canberroje apsilankyti šia ypatinga
- Motinos Dienos Minėjimo - proga. 
Todėl, neliesdamas bendruomenės 
reikalu, visą dėmesį tolimesniuose 
žodžiuose skyrė Motinos meilei, 
pasišventimui ir ištvermei. Šiltai 
kalbėjęs, Susirinkusių buvo šiltai 
priimtas.

Jaunųjų Menininkų (taip sakė
C . .................. .. .  ........ .......... .......

Aleksandras Kelmietis

ŠEIMOS TRADICIJA
Kartą per Kalėdas buvau pakviestas 

ponu Laucių į ju 20-ties metų vedy
binio gyvenimo jubiliejų.

- Tai kaip čia, - sakau poniai 
Laučienei, -20 metų vedybinio gyveni
mo nėra joks jubiliejus.

- Tai, kad jau mes su Antanu 
taip esame sutarę,kas penkeri metai 
švęsti... - kalbėjo, kiek sumišusi, 
ponia Irena.

- O, jei taip, ponia Irena, tai 
labai malonu turėti tokia šeimos tra
diciją, su mielu noru palaikysiu ją iri 
atvyksiu- Ačiū!

Jubiliejaus djeną nuvykau pas 
ponus Laučius. Čia jau radau būrelį 
svečių.^ ir labai linksmai nusiteikusius 
šeimininkus. Pasirodo, buvau pasku
tinis; malonūs šeimininkai tuoj visus 
susodino už gražiai ir turtingai ap
krauto stalo. Po trumpos įžanginės 
kalbos, kurią pasakė pats šeiminin
kas, svečiai buvo paprašyti valgyti 
ir gerti. Po vienokito stiklo šampano, 
brandy, vodkos . svečiai pasijuto jau
kiai ir ėmė sakyti, kaip jau yrą įprasta 
Sydnėjuje lietuvių tarpe,kalbas ir kel
ti į sveikatą šampano stiklus: “Va
lio/ir ilgiausių metų...”

Vienas nepažįstamas gražbylys, 
atvykęs iš Nevvcastelio, pasakė daug 
gražių žodžių ponios Irenos garbei ir 
paklausė: “kas. kuria šeimoje tradi
cijas - vyras ar moteris? Ir kas davė 
pagrindo ponams Laučiams susikurti, 
sakyčiau, tokią keista, tradiciją — kas 
penkerį metai švęsti šeimos šventę?”

Į, pirmąjį pastatytą klausimą mė
gino atsakyti patys svečiai. Vieni 
sakė, kad šeimos siela yra moteris ir 
todėl ji kuria ir palaiko šeimoje tradi
cijas. Kiti tvirtino, kad vyrai. Tačiau 
daugumas visgi pasisakė už moteris. 
Dabar pasiliko antrasis klausimas 
Musų Pastogė NT. 23 1973.6U l.pšL 4
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skelbimėlis!) išpildyta meninė 
minėjimo dalis taipogi praėjo 
sklandžiai. Nepažindamas ir neži
nodamas siu jaun-jaunosios kartos 
menininkų pavardžių, jūsų koresponden 
tas atsiprašo jų prideramai ir as
meniškai nepaminėdamas. Visi, 
tačiau, gabūs ir kiekvienas iš jų, 
pagal savo išgales, atidavė savo 
įnašat šios dienos garbei ir, be abe
jonės, Mamyčių pasitenkinimui.

Žinia, šiokia proga Mamytės 
turėjo tik sėdėti. Bet tai kur tau! 
Vos tik minėjimo oficialioji dalis 
pasibaigė, tarytum burtais, pasidengė 
baltomis staltiesėmis stalai, aitva
rai kepsnių, kepsnelių ir kepsneliu- 
kų, cukrumi barstytų ir rozinkomis 
pribadytų, piliakalniais privertė... 
Ak, sakau, tos Mamytės! Dievuliau, 
koks kartus būtų pasaulis be Jūsų!

***

CIKLAS BE CYKLONO
Savo laiku, kaip teko patirti 

nuogirdinėse kalbose, čionai Klubo 
vadovybės pastangomis ir prieglobs
tyje, esą būta Kultūriniai,: Parengi

ponams Laučiams atsakyti; kas davė 
pagrindo švęsti savo vedybinius jubi
liejus kas penkeri metai?

Visi žiurėjo į ponia, Irena ir .plo
jo katučių, laukdami jos kalbos, o ji 
žiūrėjo į Antana, ir laukė iš jo pagal
bos. Antanas nesiskubino, matytis, 
abejojo sakyti ar nesakyti. Bet sve
čiai nenusileido ir vis plojo. Tada 
Antanas sunkiai atsikviepė, nusikosėjo 
ir prade’jo nedrąsiai kalbėti.

- Malonūs mūsų prieteliai, pa
slapčių mes prieš jumis neturime, ku
rių negalėtume pasakyti, pagaliau čia 
nėra jokia paslaptis-. Bet tik tas 
sunkumas, kad nei vienas iš mudviejų 
nemokame gražiai kalbėti. Tai ką aš 
jums me'ginsiu papasakoti, žinau, kad 
nei dešimtos dalies nepasakysiu to, 
kat esame mudu su Irute išgyvenę. Bet 
jei jau verčiate kalbėti, tai klausy
kite: .

- Lygiai prieš dvidešimtį:- metų 
važiavau iš Vienos, Austrijos sos
tinės, į_ Bregenzą įVoralbergo sostinę. 
Kaip žinote, tai buvo karas. Aš bu
vau dezertyravęs is gen. Plechavi
čiaus kariuomenės; dalinių ir, bijoda
mas patekti vokiečiams į nagus, susi
maišiau su plaukiančiais pabėgėliais 
imtoje srovėje besilaikvdamas/plaukiau 
vis toliau ir toliau į, vakarus.

Vienoje, Franz Joseph stotyje, 
iš kurios turėjau išvažiuoti, tą naktį 
buvo pilna žmonių, kareiviu, ir viso
kių uniformuotųpareigūnų. Daugiausiai 
buvo karo pabėgėliai su ryšuliais ir 
vaikais. Vagonai buvo paduoti, bet 
žmonių dar neleido į peroną. Laukėme 
gerą valandą, pagaliau oro aliarmas. 
Sirenos kaukė pragariškais balsais, 
žmones blaškėsi iš vieno galo bėg
dami į kitą, moterys ir vaikai verkė. 

mai. (paskaitos, diskusijos ir pan.) 
Del žinomų (ir nežinomų!) priežas
čių, visa tai išblėsę ir,., atvėsę. 
Šiais metais, prailgus žiemos vaka
rams ir radus pakankamai apčiuo
piamo susidomėjimo, Klubo galvos 
įžvelgė reikalą apmirusią kultūrą 
atgaivinti. Pramatoma visa eilė 
paskaitų su diskusijomis, gal kok
sai filmų vakaras ir 1.1. Atseit, Kul
tūrinių Parengimų Ciklas!

Įšalusio ledo pralaužti, gegužes 
23-sios vakare Klubo saliono 
minkštasuoliuo ’sna susėdo 35 vyrai' 
ir 5 moterys. Šiaip ar taip, o reika
las, matote, nervuojantis - pirmo
sios paskaitos prelegentas p. V. 
Martišius! Užtat vyrai (ir motery,s) 
rūkė, kol net ir nerūkančiam akyse 
žalia pasidarė... Prelegentas kartojo 
tai, ką “anuo metu” tarė Sydnėjuje 
ir, sako, vos gyvas iš tenai bepa- 
sprukęs..?

Nežinodamas, kaip sakiau, 
Canberriškių tapatybių, laukiau vaii 
nos ir... kraujo praliejimo. Deja! 
Išklausė. Nuplojo. Vienas biskį 
“pro”, kitas - “contra”, o po to,

Po dviejų valandų pavojų atšaukė, sto - 
tis išliko nesubombarduota, bet da
bar jau žmonės veržte veržėsi pro 
sargybas i, peroną, kad tik greičiau 
patektų į traukini, ir greičiau galėtų 
išvažjuoti iš to nelaimingo miesto.

Žmonių prisikimšo sausakimši 
vagonai. Mane slenkantį minia atstū
mė prie lango ir pasodino kažkokiam 
žmogui ant kelių. Kai kur' spaudžiami 
vaikai ir moterys rėkė. Policija trauke 
žmones nuo langų, nuo stogų ir varė 
laukan iš perono, bet ' aš pasilikau 
stipriai prikibęs prie svetimo žmo
gaus kelių , nelyginant, kaip vantos 
lapas pirtyje prie užpakalio. Traukinys 
pradėjo judėti, ir pasitenkinimo srove 
praėjo per kompaktinę žmonių masę, 
kaip elektros srovė per laidą. Nors 
dar vagone buvo tamsu, bet pro lan
gus jau verže'si dienos šviesa.

Greitai palikome miestą ir švie
žias laukų oras pro atvirus langus gai
vino išvargintus žmones. Mažu kraš
teliu pro langą mačiau laukus. Tai 
buvo vėlyvas ruduok švelnus' geltonu
mas gulėjo ant miškelių ir ant minkš
tos įmirukusios žemės. Pakelėse pra 
bėgdavo beržai intymia tėviškės lau
kų šiluma dvelkdami, as džiaugiausi 
juos matydamas. Salia manęs bliz
gėjo pilki ir išvargę žmonių veidai, 
kaip nudėvėtos medinės klumpės.

Mūsų laimei, Linze daug žmonių 
išlipo, galima sakyti, kad nuo Linzo 
iki Salzburgo turėjome karališką ke
lione,. Sėdėjau prie lango patogiai ir 
žiūrėjau į pasiliekančius laukus. To
lumoje formavosi debesys, kurie va
karo saulės žaroje mainėsi į fantas
tinius slibinus, pranašaujančius liūd
ną ateitį. Nelaimės nujautimas buvo 
stiprus, kažkoks gr audumas spaudė 
krūtinę ir, jeigu būčiau buvęs vienas, 
tikriausiai verkčiau.

Saulei nusileidus^ greitai temo. 
Važiavome visiškoje tamsoje. Įva
žiavome į didelę stoti, ir aš išgirdau

baran suvirtę, alų ir kitą nusriuobė. 
Taip tad ir praėjo įdomus vakaras 
be nupiešto atlapo, be išardytos 
s iūlės...

Sekantį kartą nebebijosiu ir as 
savo žiobtus atverti. Įdomu tik - 
kodėl “anuo metu” mano Sydnėjis- 
kiai taip užsvilo?..

***

"AUŠRA” NEAUŠTA
Nežinia kiek ilgai šios padang

tės choristai aušo sugrįžę iš Lietu
vių Dienų karščių, tačiau jau keletą 
(jeigu ne keliolika!) pirmadienių 

vakarų, kaip Klubo gilybėse girdė
davosi: - “Kur tas kelelis ilgas 
mane nuves?...” Vieną tokį pirma
dienio vakarą, linktelėjus trečią 
mierkelį “Jono Vaikščiojančio”, 
panūdau ir aš, it anas pasakos vil
kas vestuvėse, uždainuoti. Užsika
binau ant nosies galo akinius (idant 
rimtesnis atrodyčiau) ir prisista
čiau “Aušros” choro dirigentui p. 
P. Dariui.

- Kas esi? , - abejojančiai nu- 
žvalgstęs mane nuo akinių iki batų, 
klausia Chormeisteris.

- Bosas, pon’s Dariau! - išste
nėjau ašai, jo mėlynų akių žvilgsniais 
it peiliais varstomas.

- Žiūrėk, - Čiupo mane į nagą, 
kuone Chore išsitarnavęs jau pen
siją, muzikos mylėtojas, - kas liečia 
chorą , tai Bosas esu aš! O patsai 
dainuok pačiu storiausiu balsu ir 
OK. Gi už kiekvieną praleistą repe
ticiją choro kas on sumokėsi 50 centu!

. Ir taip, jeigu musėlaitė tupėda
ma ant jaučio rago pasigyrė, kad:- 
“Ariame!”, pasigirsiu ir aš, kad:- 
“Dainavome!” Motinos Dienos Minė
jime man beveik norėjosi apsiverkti, 
o salia,- ant pakopos stovėjes,ben- 
drabalsis p. Daukus veik gigeno į, 
saują - ?.

Nuraudau it būrokas, 'realiza
vęs jogei gaidas aukštyn kojomis 
laikau... O “Aušra”, kol Darius 
gyvas, atrodo neatauš! .

***

sakant: Salzburg. Vos traukinys sustojo 
kaip staiga pasigirdo sirenos ir tuo 
pačiu metu bombų sprogimai stotyje.

- Panika, kaip ugnis per sausus 
šiaudus, perbėgo keleivių kūnais, 
ir visi šokosi bėgti laukan, arba^bai- 
mės pritrenkti, laukė, kol kiti juos 
ištums iš traukinio. Jokio traukinio 
palydovo nesimatė, keleiviai buvo 
palikti savo likimai. Girdėjosi bombų 
sproginėjimai. Stotis jau degė, ir da
rėsi šviesu. Traukinyje nesimatė 
nei vieno žmogaus; aš iššokau is 
traukinio ir pataikiau ant suminto gu
linčio žmogaus. Pasilenkiau pažiūrė
ti ir liepsnos šviesoje pamačiau mo
terį, gulinačia, po mano kojomis. Ji 
buvo dar gyva? pakėliau ja, ir, neži
nodamas nei kur bėgti, nei kur ją 
slėpti, padėjau atgal į traukini ant 
grindinio, o pats norėjau bėgti to
liau nuo traukinio. Bet ji paprašė' 
vandens Aš atsiminiau, kad vanduo 
yra traukinyje ir jai greitai jo prista
čiau. Jau buvau beketinąs bėgti iš 
traukinio,-kai j i mane sulaikė už ran
kos ir prašė jos nepalikti vienos. Bėg
ti su ta . pusgyve moterimi nebuvo 
kur, todėl paguldžiau ja, ant sėdynių, 
o pats, atsisėdau priešais, kitoje 
lango pusėje, ir žiurėjau į' degantį 
miestą. Ant kalno matėsi gaisrų nu
šviesta garsi Salzburgo išdidi pilis, 
kurią daug kartų buvau matės paveiks
luose. Po valandos traukinys vos jun
tamai ėmė slinkti pirmyn, bet jis buvo 
visas tuščias, be žmonių. Pavažiavęs 
gal kokią porą kilometrų sustojo.

Mano nepažįstamoji, kiek atsi
gavusi, ėmė teirautis,kur esame. Aš 
kiek šiurkštokai jai tada atsakiau, kad 
esu auslenderis ir nieko čia nežinau, 
reikia palaukti aušros ir sužinosime. 
Ji atsikėlė ir atsisėdo kamputyje prie 
lango* priešais mane, bet aš jos veido 
negalėjau matyti.buvo tamsu.

(bus daugiau),

L-
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MIRĖ LAURYNAS BERTASIUS
S.m. gegužės mėn. 7 H. mirė Lau

rynas Bertas'ius r 70 metų. Velionio 
karsta palydėjo gausus būrys tau
tiečių -Į amžinybes vieta “Eastern 
Cemetry

Atsisveikinimo žodį tarė Apy
linkės Vald. vardu p. S. Skapinskas 
ir G.L. “Vytis” Klubo vardu p. 0. 
Gvildienė. Velionis paliko dukra 
Daną, sūnų Algirdą, marčią Dalią ir 
tris anūkus.

Laurynas gimė 10.8.1902 Latvi
joje - Liepojos mieste. Vos tik Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, su
grįžo i tėvynę ir apsigyveno Skuode.

Atsiradęs Lietuvoje, kaip ir 
daugelis ano > meto jaunuolių nemo
kėjo lietuvis'kai nei skaityti, nei 
rašyti, bet pasiryžimas būti nau
dingam savai tautai visas kliūtis 
nugalėjo. Geelongiskiams Laurynas 
buvo žinomas, kaip nepakeičiamas 
sekretorius. Savo jaunystėje gyvai 
reiškėsi Šaulių organizacijoje ir 
ugnegesių komandoje.

Raudonajam slibinui artėjant 
antra kartų į. Lietuvą, su visa šeima 
pasitraukė į Vokietija, apsistojo 
Seligenstadto lietuvių stovykloje ir 
gyveno, iki prasidėjo emigracija į 
Australija^ 1949 m. Tais metais 
atvyko į Australiją.

Anuo metu paskaitęs “M.P.” 
laikraštyje straipsnį- apie Geelongo 
miestą ir įsikūrimo sąlygas, atsi
kėlė čionai ir dirbo žemės ūkio ma
šinų ir vilnų apdirbimo fabrike. Nuo 
pat pirmųjų dienų Geėlonge Laurynas 
gyvai, reiškėsi lietuvių gyvenime;

tuojau įkūrė lietuviškos spaudos 
kioską, kąd lietuviai ( po • sunkios■ 
dienos darbų , galėtų atsigaivinti 
lietuviškos literatūros ir žinių lo
bynu. Vadovavo A.L.B. Apyl. Valdy
bai ir visa širdimi, buvo atsidavęs 
mūsų jaunimui. Čia neįmanoma su
minėti jo visus nuveiktus darbus. 
Velionis turėjo gerą ypatybę
rinkti spaudos rinkinius apie lietu
viu veikla., Lietuvą ir, bendrai, kas 
tik yra istoriškai vertinga.

Turėjo surinkęs Lietuvos pašto 
ženklų ir pinigų kolekcijas iš kitu 
kraštų. Man pačiam prieš keletą . 
metų teko gabenti vieną kolekciją j 
Lietuvių Dienų parodą Sydney.

Nors velionis buvo jau pensi
joje ir sveikata kurį laiką negalavo, 
bet daug lietuvių vis varstydavo 
jo duris su lietuviško gyvenimo 
rūpesčiais ( norėdami jo patarimo ir 
pritarimo. Paskutiniu laiku sveikata 
pagerėjo ir dar gana gerai ir jau
nai atrodė, bet likimas ir jam pasto
jo kelia griz'ti i tėvyne.

Tegul tau, Laurynai, būna leng
va 5-to kontinento žemelė.

Ilsėkis ramybėje !

Juozas Gailius

PRISIMINTAS A.A. 
A. BIKULČIUS

Sekmadienį, š.m. gegužės m. 27 d., 
užprašytomis Teresės Bikulčienės 
Sv. Mišiomis, kurias atnašavo kun. 
P. Dauknys,, buvo pasimelsta už a.a. 
Alfonsą, jo dv ėjų metų mirties su
kaktį minint.

Alfonso Bikulčiaus didysis rū
pestis ir sielojimas buvo Tėvynė 
bei jos likimas. Lietuviu Namuose jis 
matė savo tėvynės mažų dalelę, todėl 
jis su žmona Terese buvo patys didie
ji jų rėmėjai. Alfonso atminimas 
mums gyvas jo paliktame pareigos ir 
Tėvynės meiles pavyzdyje.

Tuoj po pamaldų, nemažas būrys 
draugų ir pažįstamų rinkosi į gražius 
Teresės Bikulčienės namus. Čia kun. 
P. Dauknys gražiomis maldomis ir 
Švęstu vandeniu palaimino namus ir 
jojo gyventoją, o sukalbėdamas “An-

Kencianti -motina Dail. Telesforo Valiaus medžio raižinys.

gėlas Dievo”, dar kartą prisiminė 
a.a. Alfonsą. Savo trumpu žodz'iu pa
linkėjo Teresei naujuosenamuose ra? 
maus ir laimingo gyvenimo.

Po to p. Teresė Bikulčienė pa
kvietė visus svečius prie turtingo it 
puošnaus stalo vaišintis jos .paruošto
mis gėrybėmis.

Manau nenusikalsiu, jei visų 
svečių vardu poniai Teresei Bikul- 
cienei 'už puikias vais'es c’ia išreikšiu 
nuoširdžią padėką.

Ig. Alekna

NETEKOME DAR VIENO KŪRĖJO 
SAVANORIO ‘

S.m. gegužes 21 d. netikėta mir
tis išsivedė iš mūsų tarpo mielą 
kūrėją - savanorį pusk. STASĮ 

RAČKAUSKĄ
Stasys gimė 1902 m. Telšiuose.

Dar jaunuolis būdamas, 1919 m. stojo 
savanoriu i Telšių Karo Komendan
tūra, ir, pas iųs ta s i Panevėžį kariš

kam apmokymui, dalyvauja su bol
ševikais ir lenkais kautynėse f pateko 
į nelaisve Jesiūnų fronte. Iš ne
laisvės laimingai pabėgo. 1921 m. 
išėjo į atsargą puskarininkiu. 1929 
m. įstojo i Klaipėdos Krašto pa
sienio policiją. 1940 m. okupavus 
Lietuvą,buvo atleistas, gyveno savo 
ūkyje Roželių k. Luokės va Is.

Raudoniems artėjant, pasitraukė 
į Vokietiją. 1949 m. atvyko į Austra
liją ir čia apsigyveno Perthe.

Ilsėkis ramybėje, brangus Sta
sy , ir tebūnie nesunki Tau sios 
šalies žeme.

Kūrėjas - Savanoris

**♦
Išminties krislai

Daug valgantieji nebūna svei
kesni už tuos, kurie valgo tik 
tiek, kiek reikia. Tikri mokslinin
kai ne tie, kurie daug skaito, bet 
tie, kurie skaito, kas reikalinga.

Aristipas.

Sovietų Sajungos-Vokietijos 
Bendradarbiavimo Seklyje

(tąsa.)
Sekančios dienos telegrama 

Weizsacker pavedė savo atstovui 
Kaune dar įsakmiau pabrėžti Vokie
tijos simpatijas Lietuvos aspiraci
jų atžvilgiu ir užtikrinti Lietuvos 
vyriausybę, kad galimų pertvarkymų 
Rytų Europoje atveju, bus -atsi
žvelgta į Lietuvos siekimus. Bet ir 
šiuo atveju Vokietijos atstovas Kau
ne turėjo informuoti savo vyriausybę, 
kad Lietuvos vyriausybė esanti 
nusistačius griežtai laikytis neutra
lumo. Esą Lietuvos vyriausybės 
sluoksniuose pabrėžiama, kad nors 
Lietuva tiek juridiška^ tiek etnogra
fiškai Vilnių laiko savo teritorija, 
bet dabartinėse aplinkybėse atsi
sakius neutraliteto, susidarytų sun
kumų. Esą Prancūzija ir Anglija 
darančios spaudimą, kad Lietuva 
neutraliteto neatsisakytų. Vokieti
jos atstovas dar nuo savęs pridūrė, 
kad esą jam tekę patirti, jog ir Sov. 
Sąjunga ta pat kryptimi veikianti. 
Apie panašias vokiečių pastangas 
Vokietijos atstovas Kaune pranešė 
savo vyriausybei dar ir rugsėjo 14 d.

Bet staiga, rugsėjo 16 d. tele
grama iš Berlyno įsakoma Vokieti
jos atstovui Kaune daugiau Vilniaus 
klausimo neliesti ir visai neatsaki
nėti, net jei ir Lietuvos vyriausybės 
būtų klausiamas.

Šio staigaus pasikeitimo prie
žastis buvo ta: 1939 m. rugsėjo 16 d. 
6 vai. vakaro Molotovas painformavo 
Vokietijos atstovą Maskvoje Schu- 
lenburgą, kad Sov. Sąjungos žygia
vimas i Lenkiją jau prasidėsiąs bet 
kuriuo momentu. Taigi, Vilniaus 
klausimas jau tapo visiškai “pase

nusiu” - Vilnius bus užimtas so
vietų kariuomenės. Molotovas tuo 
pat metu teiravosi Ribbentropą, ar 
Vokietija turinti dėl Vilniaus su Lie
tuva kokią sutartį, nes Sov. Sąjunga 
nenorinti tuo reikalu turėti kokių 
susidūrimu (Molotovui buvo žinomas 
Vokietijos spaudimas į Lietuvą). 
Sovietai, aišku, buvo interesuoti 
Vilnių užimti patys ir jį vėliau pa
naudoti apraminti Lietuvą, vykdant 
prieš ją savo planus (sovietų planai 
tada jau buvo svarstomi).

Rugsėjo mšn. 21 d. Ribbentro- 
pas telegrama pranešė Vokietijos 
atstovui Maskvoje, kad esą, pagal 
sovietų armijos komunikatą, Vil
nius esąs sovietų jau užimtas. Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos susitarimu, 
Lietuvos interesai šiame rajone 
abiejų šalių pripažinti, todėl Vokie
tija mananti, kad galutinai vykdant 
teritorinį ir politinį pertvarkymą 
Rytuose, Vilnius bus perduotas Lie
tuvai pagal Vokietijos - Sov. Sąjun
gos dar parengtiną būdą. Ribbentro- 
pas dar pabrėžė, kad jis, prieš kelias 
dienas neformaliai teiraujantis Lie
tuvos vyriausybei, pareiškęs, kad 
Vokietija neprieštaraus Vilniaus į. 
Lietuvos teritorija, įjungimui. Vo
kietija turinti pagrindo manyti, kad 
Sov. Sąjunga užims panašią poziciją. 
Žinoma, tai neliečia slaptų tarp šalių 
susitarimų, - pabaigoje pridūrė Rib- 
bentropas.

Ką šalys (Vokietija ir Sov. 
Sąjunga) suprato “Vilniaus sritimi”?

Pagal 1920 metų liepos 12 d. 
Lietuvos - Sov. Sąjungos taikos su

tartį, Vilniaus sritis, vėliau lenku 
okupuota, apėmė 32.448 kv.km. Per- 
leidžiant Lietuvą į Vokietijos in
teresų sferą, Vokietija to ploto 
greičiausiai ir butu reikalavusi. 
Rusams būtu buvę sunkiau spirtis 
prieš Vokietijos reikalavimus, nei 
Vilnių turint savo rankose ir tarian
tis su maža Lietuva. (1939 m. spalio 
10 d. sutartimi, Sov. Sąjungos per
leista Lietuvai sritis drauge su 
Vilnium tesudare 6.880 kv. km.: 
likusi dalis priskirta prie Gudijos).

Į Ribbentropo telegramą Vokie
tijos atstovas Maskvoje pranešė, 
kad Molotovas užtikrinęs- jog Sov. 
Sąjunga Vilniaus klausimu laiky
sis ankstesnio susitarimo, bet jis 
nemanąs, kad Vilniaus klausimo de- 
talinis svarstymas dabar pribren
dęs. Molotovas toliau pabrėžė, kad 
Vilniaus klausimas esąs dalis viso 
Baltijos komplekso j ir tas turi būti 
imama dėmesin/darant galutinį spren
dimą. Molotovas dar čia pat pažy
mėjo, kad Sov. Sąjunga neužmirsian
ti Lietuvos.

Sov. Sąjunga, sprendžieat iš 
Molotovo pareiškimų Vokietijos at
stovui, matyti, jau tada buvo planuo
janti savaip tvarkyti Baltijos: klau
simą ir jau rengėsi pirm esiems 
žingsniams - įvesti karines- bazes 
į Baltijos valstybes. Bet Sov. Są
jungai “Baltijos komplekso galu
tinis sutvarkymas” pasidarė gana 
komplikuotas: pagal rugp. 23 d. 
slaptą protokolą, Lietuva išskirta iš 
Sov. Sąjungos įtakos sferos, taigi 
Vilnių grąžinant Lietuvai, jis tuo 
pačiu būtų perleistas Vokietijai, 
nieko už tai negaunant. Vokietija iš 
savo pusės tuo pat metu darė pasi
rengimus (pagal tą pat slaptą proto
kolą), perimti Lietuvą savo protek- 
toratan ir parengė Lietuvos - Vokie
tijos apsigynimo sutarties projektą, 
pagal kurio 1-3 str. Lietuva pereina 

Vokietijos Reicho apsaugon, suda
roma tarp abiejų salių karinė kon
vencija, tamprūs ekonominiai san
tykiai, Lietuvos armijos pajėgumas, 
paskirstymas, apginklavimas turės 
būti reguliariai aptartas, tampriai 
bendradarbiaujant su Vokietijos 
kariuomenės vyriausia vadovybe. 
Vokietija praktiniams reikalams 
spręsti Kaune steigia nuolatinę ka
rinę Vokietijos misiją.

Taigi, abi šalys - Vokietija ir 
Sov. Sąjunga - rengiasi galutiniam 
Lietuvos į savo teritoriją įjungimui: 
vokiečiai pagal rugpiūčio 23 d. 
slaptąjį protokolą, o sovietai - 
rengdamiesi išbandyti kitus būdus.

Lietuvos vyriausybė, vis dar 
pilnai nežinodama slaptų Vokieti
jos - Sov. Sąjungos susitarimų del 
jos teritorijos, ryžosi nedaryti jokių 
įsipareigojimų abiejų šių valstybių 
atžvilgiu ir Lietuvos užs. reik, mi- 
nisteris savo memorandume atstovui 
Berlyne, pranešdamas rugsėjo 22 d. 
ministrų tarybos nutarimą, pabrėžė 
Lietuvos nusistatymą būti laisva ir 
ne pr i kla us omą valstybe. Vok Įe t i-
jos atstovas Kaune telegrama į Ber
lyną, (rugsėjo 22 d.) tarp kita ko 
pabrėžė, kad Urbšys dėkingas Vo
kietijos užsienių reikalų mihistėriui 
už pakvietimą su juo susitikti 
Dancige (Čia būtų tekę Urbšiui pasi
rašyti minėtą karinę konvenciją) ir 
už tai, kad Vokietija parodė supra
timą Lietuvos aspiracijų (Vilniaus 
klausimu), bet Urbšys dar pabrėžė, 
kad Lietuva norinti savo aspiraci
jas pasiekti taikos priemonėmis.

Šiuo metu betgi įvyko esminių 
Lietuvos atžvilgiu pasikeitimų, kurie 
lėmė visai kita,įvykių kryptį.

(bus daugiau)

-
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MELBOURNO NAMU. REIKALAIS

Alb. Pocius.

Kovo mėn. 23 d. Lietuvių Na
muose buvo sušauktas Melbourne 
veikiančių liet, organizacijų atsto
vų pasitarimas. Šitame pasitarime, 
kai kurie Liet. Namų patariamosios 
komisijos nariai pristatė nauja pla
nų dėl -namu, komercinės eksplotaci- 
jos.

Jų argumentas buvo, kad Liet. 
Namai mažai teduoda pelno, todėl 
reikia pamiršti apie kultūrinę veik
lų ir pereiti į biznio pagrindais pa-, 
remta. Liet. Namų komercinę eksplo- 
taciją.

Plane numatyta antrame aukšte 
esančius Jaunimo, Moterų ir Vyrų 
kambarius, bei sargo butą panaikinti. 
Tada viską iš pagrindų perstačius, 
ten įrengti patalpas, tinkamas nuo
moj'imu i.

Visas planas, įskaitant ir krau
tuves remontą, jų apskaičiavimu 
kainuotų tarp 35,000 ir 45,000 dole
rių. Kadangi Liet. Namų Klubas savo 
pinigų neturi, tai buvo pasiūlyta 
užtraukti banke naujų paskolą už
statant namus.

Dabartiniu metu Liet. Namai 
turi virs 20,000 dol. skolos “Talkos” 
kooperatyvui ir 30,000 dol. skolos 
savo nariams už paskolas, todėl, 
mano nuomone, padidinti skolas 
iki 95,000 dol. būtų visiškas Liet. 
Namų praskolinimas ir finansinė lik
vidacija.

Statyti patalpas įstaigų nuoma
vimui, kada Melbourne yra virš 3000 
neišnuomotų patalpų, būtų visiška 
nesąmone? ir nesusipratimas. Nėra 
jokios garantijos, kad gausime nuo
mininkus, jeigu miesto centre nauji 
rūmai jų negauna.

Numatytas patalpų Įrengimas, 
kaipo finansinė propozicija, irgi 
nerimtas dalykas. Kaip projekto auto
riai tvirtina, kad investavus 9% namų 
vertės kapitalo, mes gausime irgi 
9% nuomos pavidale. Jeigu pridėsi
me dar 9% bankui už paskola, tai 
mes turėsime tik apie 3,000 nuosto
lio į metus, mokėdami bankui pasko
los procentus, ir neteksime patalpų 
mūsų org. veiklai. Projekto auto
riai taip pat “pamiršo” pasakyti, 
kad visosepatalpose kas 5 metai rei
kia ir kilimus pakeisti... Tas vėl 
kainuotų apie $7,000.

Visas Šitas sumanymas, prasko
linti Liet. Namus, yra visiškas ne
susipratimas arba paslėptas noras 
išjungti klubo narius iš namų admi
nistravimo.

Pasakos, kad mes turime tvar
kytis Canberros lietuvių Klubo pa- 
vyzdžiu^ yra nesąmone, Canberroje 
lietuviu yra mažai, todėl jie ir tvar
kosi skirtingai, nes norėjo pritrauk
ti svetimtaučius.

Mūsų Melbourne sąlygos yra 
visai skirtingos. Mūsų čia yra daug 
ir mes turime stiprias organizaci
jas, kurių veiklai yra reikalingos 
patalpos. Mes pirkome namus ne 
biznio ir ne svetimtaučių naudai, bet 
savo liet. org. reikalams. Pastatyta 
bažnyčia arba mokykla irgi neduoda 
pelno, bet yra reikalingos mūsų dva
siniams ir kultūriniams bei švietimo 
reikalams.

Neduoda didelio pelno ir musu 
namai, bet jie yra reikalingi musų 
lietuviškai veiklai. Mūsų Klubo Įsta
tai pirmoje eilėje nusako, kad “Na
mai kuriami suteikti sąlygas lietuviš
kųjų organizacijų veiklai ir tautinei 
kultūrai ugdyti”.

Mūsų Liet. Namai negriūva. 
Stogas sutvarkytas. Vanduo naujai 
pravestas. Daug mažesnių remontų 
atlikta ir nauja salė pastatyta. Mūsų 
namai iš krautuvės nuomos, nario 
mokesčiu, salės nuomavimo ir gerų 
lietuvių aukų išsilaiko. Nesuprantu, 
kodėl skelbiama panika ir skubama, 
visų lietuvių aukomis ir darbu pirktus 
namus, praskolinti ir atiduoti sve
timtaučiams naudotis del kėlių 
centų.

Miesto planavimo ekspertai taip 
pat nepataria daryti didelių inves
tavimų, nes už 15 metų šitas visas 
rajonas keisis. Po Victoria Market’o 
pertvarkimo, visame šiaurės Melbour
ne bus pereita prie daugiaaukščių 

pastatų statybos, ir mūsų namai 
priklausys prie Re-development 
Area.

Turint virš 90,000 dol skolos, 
ir negavus nuomininkų arba ekono
minės krizės metu, bankas mus iš
varytų ant varžytinių ir mes palik
tume be nieko. Net ir prie geriausių 
sąlygų, praeitų 25 metai iki mes 
visas skolas išmokėtume. Per tiek 
metų visa šita karta, kuri Liet. 
Namus savo aukomis sukūrė, jau 
nebesulauktų savo namų sugrizimo, 
kad galėtu jais pilnai pasinaudoti.

Ne tam mūsų žmonės aukavo ir 
paskolas davė. .Ne tam mūsų mote
rys keletą mylių vaikštynėse žygia
vo. Ne tam jos šalo, žiemą plytas 
valydamos, kad šitas mūšų Lietuvos 
kampelis atsidurtų svetimtaučių nuo
mininkų rankose.

Tie visi,kurie nori tureli biznio 
klubą, , gali sumesti po keletą tūks
tančių dolerių ii- įkurti sau prabangų 
“elito” klubą be jokios liet, veik
los, panašiai kaip ir ant Mr. Buller 
kad buvo padaryta, tačiau palikime 
Liet. Namus mūsų organizacijų 
reikalams.

Kokia mums iš to nauda, jei ten 
gyvens nuomininkai, o mes, kitoje 
gatvės pusėje stovėdami, galėsime 
pasigirti: žiūrėkitezkaip mes gražiai 
jiems Įrengėme namus. Geriau ma
žiau prabangos, bet gyvenkime savo 
namuose pilno šeimininko teisėmis.

***

Birželio men. 24 d.z sekmadienį, 
4 vai. p.p., Lietuvių Klubo Taryba 
šaukia specialų narių susirinkimą, 
remonto ir naujos paskolos užtrau
kimo klausimui aptarti.

Visų narių šventa pareiga yra 
į šitą susirinkimą ateiti ir nebijoti 
atvirai pasisakyti, nes yra spren
džiamas mūsų Lietuviu Namų toli
mesnis likimas.

Visa mūsų lietuviška veikla 
remiasi Liet. Namais. Sakoma: pa- 
kirsk medžiui šaknis ir medis pats 
nudžius. Sutrukdy'kite mūsų organi
zacijoms pilnai naudotis Liet. Na
mais, ir visa mūsų veikla numirs.

Neleiskime , kad dėl kai kurių 
asmenų ambicijos arba klaidingai 
suprastos Liet. Namu paskirites 
pražūtų mūsų darbo vaisiai.

Mes galime, pagal turimus iš
teklius, daryti smulkesnius remontus 
ir pagražinimus.Mes galime laikinai 
nuomoti sales ir kambarius, bet, 
Dieve saugok, neliskime į naujas 
skolas.

Nuo mūsų visų gausingo daly
vavimo sekančiame Klubo susirin
kime priklauso Lietuvių Namų ir 
mūsą organizacijų likimas.

Atlikime savo pareigą kaip 
Klubo nariai ir geri lietuviai.

LIETUVIU NAMU REIKALAS 
MELBOURNE

Alg. Žilinskas

Teko nugirsti, kad ir vėl yra 
skleidžiama mintis tarp Melbourne 
tautiečiu, kad reikia pertvarkyti 
Lietuvių Namus. Manoma, kad Lie
tuvių Namai jau yra verti virš 
$100,000 ir todėl tokios vert ės 
objektas turi atnešti apie $8,000 
pelno į metus. Toks protavimas yra 
gana logiškas , bet, deja , netinka 
Lietuviu Namų atveju del žinomų 
priežasčių.

1. Lietuvių Namai neprivalo 
atnešti pelno. Jeigu jie patys 
išsilaiko, tai to jau ir užtenka. Tur 
būt, šiuo momentu Namai nėra už
tektinai išnaudojami - dalis patalpų 
stovi visą savaitę nepanaudota. 
Kodėl mes jų nenaudojam? Ar jos 
yra nenaudingos, kaip dabar yra, 
pažiūrėsim vėliau.

2. Lietuvių Namai yra visų, ku
rie rėmė pinigais ir darbu, juos 
kūrė organizacijos ir pavieniai 
tautiečiai. Jaunimas juose turi 
savo Įrengtas buveines, studentai 
ir sportininkai viršuje; skautai savo

Miela ir gera būti stovykloje. Čia matote “Neringos” stovykla 1967 m. Nuo
trauka J. Zinkaus.

buklų. Moterų gražiai įrengtas kam
barys randasi viršuj, šalia jaunimo 
kambario; vyrų menė - reprezentacinė 
saliuke šalia moterų kambario, la
bai gražiai įrengta ir naudojama or
ganizacijų posėdžiams, paskaitorųs, 
studijų savaitgaliams ir pan. Čia 
yra Bendruomenės Valdybos ir Liet. 
Klubo įrėmuoti dokumentai, knygos 
apie Lietuvą, dalykai kuriais mes 
didžiuojamės tarpe savų ir svetimų.

Pagal propaguojamą perorgani
zavimo planą jaunimo kambarys, mo
terų kambarys ir vyrų menė būtų pers
tatyti į įstaigas, užtraukiant didelę 
paskolą (apie $30,000) ir po to iš
nuomota australams. Namų skola 
tokiu būdu padidėtų iki • $50,000!

Tokiu būdu mes prarastume 
visas patalpas viršuj, kurias nau
dojam posėdžiams, paskaitoms ir_t,t. 
Grįšim i laikus, kada rinkdavomės, 
į įvairias vietas, išmėtytas pėr visa 
Melbourną. Iki to daėjus, pamažu 
pradedame žengti atgal i netolimą 
praeitį, kada buvome benamiai. Tu
rėsim Namus, o vietos juose - nėra.

Pagrindinė Melbourne Lietuvių 
Namų problema yra ta, kad jie ne
pilnai išnaudojami. Bet kuri šešta
dienį arba sekmadienį atvykęs i juos, 
rasi mažai žmonių. Buvo mėginta 
juos pagyvinti, duodant pietus 
sekmadienį po pamaldų, bet rieužtek- 
tinai valgančių atsiradus, - mėgini
mas trumpai teišsilaikė. Dabar yra 
proga vėl ta, pati, pamėginti atgai
vinti, nes prie bažnyčios po lietu
viu.. pamaldų valgykla nebeveikia, 
australas klebonas privilegiją par
davinėti užkandžius atėmė. Yra gan
dų, kad ir parapijos savaitgalio 
mokykla iš nuomojamų patalpų išmes, 
mokslo metams pasibaigus.

Dabar geras, laikas dalį paren
gimų, kurie būdavo rengiami tuoj po 
pamaldų salėje prie bažnyčios, per
kelti į Lietuvių Namus. Jeigu būtų 
galimybės, reikėtų ir pamaldas per
kelti į kita, bažnyčią, kur nors North 
Melbourne arba West Melbourne. To
kiu budu judėjimas Lietuvių Na
muose padidėtų, o tuo padu ir pa
jamos

Jaunimui reikalinga kuo grei
čiau Įruošti pora, stalu,bilijardo, sta
lo teniso stalą, o taip pat ir mašinų 
kamuoliukams stumdyti. Kai dabar 
jiems nėra užsiėmimo Liet. Na
muose, tuoj visi persimeta į gre
timus “milk barus” ir ten lošia, 
atseit pas graikus, italus leidžia 
pinigus: moka už losimus, perka 
“čipsus”, ledus ir kt., ka, mes patys 
jiems galim irgi pardavinėti.

Pasamdyti tinkamą seimą, kuri 
Namus prižiūrėtų, jais rūpintųsi ir 
būtu, savaitgaliais visa, laika tenai.

Apsvarstyti būdus, kaip galima 
būtų mūsų tarpe Namu naudojimo 
reikalą pagyvinti.

Didesnę dali parengimu šešta
dieniais, o ypač sekmadieniais po 
pietų, būtinai atlikti Liet. Namuose.

Sparčiai tęsti akcija irengti 
jaunimui įvairius užsiėmimus Na
muose ne tik savaitgaliais, bet ir 
kitomis dienomis, o taip ir nuolati
nius reguliarius šokiu vakarus.

Kai Namai bus pilnai naudoja
mi, tai ir nuomavimo reikalas at- 
puls. Lietuviu, Namai yra pirkti Ben
druomenės reikalams, o ne pasipel
nymui, tad ir palikim juos tam tikslui.

***

VYRAI, LAUKIME 
"DRIZLOS”1

Paskutinių kelių savaičių bėgyje 
Melbourno lietuviai dar vieną kartą, 
gal paskutinį, taip sujudo, taip įsi
siūbavo, tik gaila, kad tas- įsisiūba
vimas skirtas ne pozityviam darbui, 
bet, kaip paprastai, įtikinti, kad skir
tinga nuomonė yra būtinai klaidinga, 
visai nepriimtina ir atmestina.

Kad taip Melbourno lietuviai gy
viau sukrustų, priežastis turėjo būti 
labai rimta, o galimų skirtingų nuo
monių skaičius nemažesnis už pačių 
Melbourno lietuvių skaičių! Šio sąjū
džio ‘ priežastimi šį kartą tapo tikrai 
didelis objektas - patys Melbourno 
Lietuvių Namai, besibaigią susidėvė
ti nuo perdidelioslenksčio mokesčio 
naštos. Kilo klausimas, koks turi 
būti šitokių namų likimas ateityje, 
bet dar svarbiau, ką dabar su jais 
turime daryti?

Žinoma, šio “rimto sąjūdžio” 
pagrindinė idėja negimė pačiame Mel
bourne, nes melboumiškiai, kaip 
žinote, rimtai susijaudina daugiau dėl 
dvasinių ,nei materialinių objektų nu
krypimo nuo linijos. Mus sujudino, 
sakyčiau, sukiršino kitos Australijos 
lietuvių kolonijos, vienos už* mus 
didesnės ir pažangesnės, kitos ma
žesnės ir laikytinos provincialinemis, 
lyginant su Melbournu.

Kaip gi tas atsitiko?
Jau gana ilgai, nuo jų įgijimo, 

Melbourno dabartiniai namai stovi 
toje pačioje vietoje ir vis tokie pa
tys, nei griūna nei keičiasi... Jei 
stogas prakiura - lopomas sena skar
da; jei grindys išpūva ••■taisomos im
portuotų dėžių lentomis. Jubiliejinę 
salę pasistatėme, bet ir tai tik “ap- 
gaulikų” pastangomis. Viena ir kokia 
čia niekšybė, kitos lietuvių koloni
jos nesnaudė, o vietoje senas skyles 
kaišioję - lopę, ėmė ir pasistatė namus 
ir, alas, dar geresnius už .Melbourno!

Radosi dalis Melbourno lietuvių, 
ypatingai jaunesniųjų, kurie, dažnai 
lankydami kitas vietoves, pastebėjo 
ir pradėjo abejoti autoritetingais sve
čių pagyrimais, kad Melbourno Lietu
vių Namai yra Australijoje vis. dar 
patys geriausi, patys gražiausi ir 
tinkamiausiai reprezentuoją konserva
tizmą lietuvių tarpe.

Pasižvalgę Canberros, Sydney, 
Adelaidės lietuvių namuose, dalis 
Melbourno lietuvių mano, kad svečių 
dvasiškių ar pasauliečiu, po keletos 
stikliukų, pagyrimas Melbourno Lie
tuvių Namų yra tik paprasto manda
gumo reiškinys, ir tas neturėtų mus 
saldžiai užliūliuoti, kad paskiau
pirštais rodytų i mus.

Melbourniec'iai, tą matantieji, 
ryžtasi gelbėti šia, padėti, stengdamie
si rasti būdų gerinti mūsų taip mylimus 
namus.

Sujudome, taip užvirėme visi, 
tarsi jau ir paskutinį stogo skardos 
lapą būtume praradę, O nuomonių, 
nuomonių, kaip iš šitos padėties 
išeiti - net 357. Tų skirtingų nuomo
nių tarpe iškilo ir labai jau vyrauja 
pati rimčiausia: Vyrai nedarykime 
nieko, o po mūsų“ nors ir tvanas! 
Suprantama, jei ne tvanas, tai dar 
prieš tvana. nuolatinė Melbourno tipiš
ka lietaus “drizla” mūsų namus ir 
taip pribaigs! Nieko nedarykim!

Melbourniškis
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LIETUVOJE
MODERNIŠKAS SPORTAS 

ŽEMAITIJOJE
Jeigu kažkada Žemaitija garsėjo 

eikliais, 
veislės 
žirgelio, berneliai jau kuria dainas 
apie ... motociklą. Ne vien dainas 
kuria, Bet ir sportą prasimano - moto- 
bolą. Šią keistą sporto šaką (gavusią 
pradžią Prancūzijoje) įsisavino Že
maitijos vyrai ir 1973-siais metais net 
į Euįopos meistrus pretenduoja. Šiuo 
metu Žemaitijoje veikia dvi motobolo 
komandos - Skuodo “Bartuva” ir 
Kretingos “Švyturys”. Skuodiškiai 
su motociklais sviedinį vaikosi nuo 
1967 metu, o kretingiškiai dar visai 
neseniai pradėjo - 1971-siais. Di
džiausias šios sporto šakos inicia
torius ir organizatorius yra buvęs 
Skuodo SDAALR rajono pirmininkas 
Petras Kocius. Šiuo metu jis yra 
“Švyturio” treneris. Praeitaisiais 
metais Taline įvykusiame turnyre 
švyturįeciai užėmė pirmąją vietą ir 
laimėjo TSRS pirmenybių medalius.

Šiuo metu lietuvoje yra tik dvi 
rimtos motobolo komandos, bet jų 
ateitis neatrodo per šviesi: kiti di
desnieji miestai nenori įsileisti 
rungtynių, kad įmotociklų ratai neis'- 
vagotų futbolo .aikščių, o specialią 
žaidynių lauku motobolui dar nepa
daryta. A

Švyturys (Nr. 21, 1972)
***

patvariais “žeimaitukų” 
žirgais, tai šiandien vietoj

Lietuvoje yra dvi senieną krau
tuvės Vilniuje ir Kaune. Daugiausia 
išperkami klasikų rinktiniai raštai, 
meno leidiniai, Lietuvos istorijos, 
Krašto-tyros ir etnografijos knygos.

** *
Lietuvoje gaminama maždaug 

40 proc. visų Sovietą Sąjungoje 
vartojamu šaldytuvą variklių (moto
rų) ir 90 proc. autokompresorių. Eks
porto (įskaitant į Sovietų Sąjungą) 
30 proc. sudaro mašinų pramonės 
gaminiai. Trečdalis apdirbimo lieka 
Lietuvoje, o du trečdaliai išvežami, 
nors iš viso šios srities gaminių 
Lietuvoje pagaminama 40 proc. O 
importuojama 60 proc.

Mielą MILDĄ, GEDIMINĄ ir DANĄ PAULAUSKUS ją mylimai 
mamai ir uošvei mirus giliai užjaučiame

E. ir J. Laurinaičiai

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Mus pasiekė džiugi naujiena. Gegužes 31 d.-brisbanietė Petro- 

S.m. rugpiucio 4 d. į Sydnėją iš Mel- nelė Stankūnienė, žinoma visuome- 
bourno atvyksta “Klumpakojis” ir nininkė ir dainininkė, šeimos ir draugą 
konservatorijos salėje s'oks tautinius ratelyje atšventė savo vardadienį, 
šokius ir dainuos liaudies dainas. P. Stankūnienę sveikino ne tik. bris,- 
Atvykimu rūpinasi Viktoras Sliteris. baniečiai, bet ją prisiminė kai .kurie 
1^1 ūkiame malonios progos pamatyti ir įr iš Sydnėjaus. 
išgirsti “Klumpakojį”.

*** Gegužes 26 d. Juozas Griškaitis
Sydnėjaus lietuvių teatro darbuo- atšventė savo gimtadienį (vieni metai 

tojai Danutė ir Stasys Skoruliai laukia pensijos) ir 24 metu, įsikūrimą 
šeimos padidėjimo. Nedarykime didelių Australijoje. Ta proga sukviesti p. 
spėliojimų iŠ pirmo sakinio, nes šei- Griškaičią namuose giminės ir draugai 
ma padidės, kai is Lietuvos atva- linksminosi, dainavo ir linkėjo p.

Sausio mėn. pabaigoje ant 
Sartų ežero įvyko tradicinės ristūnų 
žirgu, lenktynės, tai jau 25—sios po
kario metais. Lenktynės nėra įvy
kusios tik 1961 ir 1971 m., nes žie
mos buvusios takios švelnios, kad 
Sartai tinkamai neuzšąlę. Šią žiemą 
tokios problemos nebuvo, ledo sto
ris - apie 40 cm. Lenktynėse daly
vavo 106 važnyčiotojai iš įvairių 
Lietuvos vietovių. Be įprastinių 
arklių ir lengvųjų rogių šiais metais 
ant Sartų ežero pasirodė ir modernio
sios technikos atstovės - aerorogės 
Si naujovė sukėlė nemažą susido
mėjimą, žiūrovų tarpe. Pastebėtina 
kad aerorogių greitis išvystomas iki 
100 km. per vai., kai tuo tarpu net 
greičiausi ristūnai žirgai išvysto tik 
apie 60 km. per vai. greitį.

***
Okupuotos Lietuvos raSytojai 

gyvai diskutuoja vaikams skiriamos 
literatūros klausimą. S.m. balandžio 
29 d. “Tiesos” dienrašty aprašomas 
Rašytoją Sąjungos valdybos plenu
mas, kuriame šis reikalas buvo išsa
miai diskutuotas. Pernai buvo iš
leista 41 knygelė vaikams, iš kurių 
22 - originalios.

Tarp vaikams skirtų knygelių 
autorių minimi Vyt. Petkevičius, 
K. Saja, V. Bubnys, V. Dautartas ir 
kiti. Pabrėžiama, kad tautosaka esan
ti kūrybiškas lobynas literatūroje, 
skiriamoje vaikams.

***

Valstybinis parkas kuriamas 
tarp Molėtą Ignalinos ir Zarasą. Tai 
pirmasis Pabaltyje Didz*iojoje Kre- 
tuono ežero saloje gyvena daugiau 
kaip 2000 paukščių, esama 1,200 
lizdų 19 hektaru plote.

***
Į Lietuvą kasmet įsivežama 8 

milijonai toną naftos is Rusijos, 
Baltrusijos, Ukrainos ir Azebai- 
džano.

1971 metais Lietuva Sovietų 
Sąjungai pagamino 74,000 elektros 
suvirinimo aparatų, 2,4 milijonus 
elektros skaitiklių, 19300 metalo 
apdirbimo staklių, grąžtų uz 16 
milijonų rublių, 2000 žolės miltą 
malunųjų-S 00 javams kirsti mašinų. 
Nuo 1961 metų Lietuvoj eksportas 
didesnis už įvežamųjų prekių kiekį. 
1971 metais buvo 221 milijonų rub-r 
lių perteklius, šiais metais, spėja
ma bus 307 milijonai rublių. 1973 
metais 332 milijonai.

***

NUSINUODIJO STALINO VAIKAITIS
Neseniai vieno laikraščio reporteris Mas

kvos kapinėse atrado Stalino vaikaičio Vo
syliaus Stalino kapą. Jis palaidotas šalia 
antrosios Stalino žmonos. Vosylius buvo 25 
metų ir mirė nuo per didelės tablečių do
zės. Nors jis mirė lapkričio 12 d., bet so
vietų spauda nieko apie tai nebuvo prane
šusi.

ziuos. pastoviam apsigyvenimui p. 
Skorulio motina, gi p. Skorulienės 
motina - tik pusmečio atostogoms.

***
Pereitą šeštadienį f naktį, 

“Mūsų Pastogės” Administracijos 
Komisijos iždininkui p. R. Baltra- 
miejūnui pavogė mašiną. Ką tu pa
sakysi? Dabar iždininkas turės pės
čias vaikščioti. Gali dar jos ne
rasti ir tada teks veikšciuoti ma
žiausiai 6 savaites,, pakol draudimo 
įstaiga apmokės; Linkime p. Rai
mondui nenusiminti pjaunam vyrui 
sportas labai reikalingas, o vaikš
čiojimas ir ypač bėgimas geras spor
tas.

Sydnėjuje, manau ir kituose mies
tuose, yra daug pramoginių žvejų, 
kurie šventadieniais ir atostogų metu 
graibo žuvis iš vandens, bet kažin 
ar daug yra lietuviu žvejų profesio
nalų (iš to gyvenančių). Vienas iš 
tokių yra buvęs sydnėjiškis Algis 
Griškaitis, dabar gyvenantis netoli 
Port Macquarie. Gerokai žuvis išgau- 
dęs toje apylinkėje, Algis su šeima 
rengiasi parduoti namą ir keltis 
gyventi i Tweed Heads, prie Queens
land© sienos. Linkime sėkmės.

***
Perthe gyvenanti Lydija Gaide- 

lienė vėl sirginėja ir už poros savai
čių eis į ligoninę operacijai-Linkime 
sėkmingos operacijos ir greito pasvei
kimo.

*
Lidija ir Bronius Žaliai šiuo 

metu randasi Anglijoje ir siunčia 
savo draugams skautams ir sesėms 
skautėms linkėjimus. Keliauti gerai 
sekasi, jau aplankė Ameriką ir dabar 
jau nardys po Europą. Turi daug 
įspūdžių, visur gražu’ ir malonu. 
Geros sėkmės ir mes jiems linkime.

Griškaičiams ilgiausių metų. Lietuviš
komis dainomis skambėjo visas Pic
nic Point.

***
Marija Gerulaitienė, Adelaidės 

moterų veikėja, jau grįžo iš ligoninės 
ir su lazdą pagalba vėl mokosi vaikš
čioti. Prieš keletą mėnesių p. Geru- 
laitienė; parvirtusi savo namuose,susi
laužė kojąfir jai ilgokai teko pagulėti 
ligoninėje. Linkime šį kartą galutinio 
pas ve ikimo.

Šv. Kazimiero parapijos komiteto 
vice pirmininkas Boleslovas Bičiū
nas sunkiai serga ir gydosi Queen 
Elizabeth ligoninėje, Adelaidėje. 
Linkime sveikatos.

***
Po trumpos, bet nepagydomos li

gos (kraujo išsiliejimo smegenyse), 

gegužes 30 d. Bankstowno ligoninėje 
mirė Monika Vainoraitė virs“ 70 metų 
amžiaus. Velionė gyveno Sydnėjaus 
priemiestyje Padstow ir del "Senyvo 
amžiaus retai kur rodydavosi lietuvių 
susibūrimuose.

***
Dr. V. Doniela taip pat paraše 

laišką iš Anglijos ‘‘M.P.” redakcijai 
ir atsiuntė straipsnelį apie įvykusią 
taprtautinę filatelijos parodą Mun- 
chene. Straipsnelį spausdinsime 
sekančiame “M.P.” nr., o dabar 
perduodame jo linkėjimus “M.P.” 
skaitytojams. Sėkmės Vytautui.

***
Gegužes 26 d. Adelaidėje mirė 

Jonas Gumbys, 71 metą amžiaus. 
Velionis pries' keliolika metų atvyko 
iš Lietuvos pas savo šeimą,gyvenan
čią Adelaidėje.

***

mod ’ y h

TAUPYK1 IR SKOLINKIS TALKOJE

Lietuviu Kooperatinė Kredito Draugija* 
"TALKA”

Moka už indelius (depežitus) 
6% metinių palūkanų, už jnasus 
(šėnis) iki m dividendo. 
Duoda paskolas iki 5000 doleriu 
iš 7 - 9% užskaitant kas 3 mėn.
laikos įstaiga 'veikia šeš
tadieniais nuo 11 vai. iki 14 
vai. p.p.
Lietuvių. Namuose, 50 Errol 

St,, North Melbourne.

644 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

TURIME IR ĮVAIRIU ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO
PACIFIC SALAS.' SKAMBINKITE TEL. 26 3526

LIETUVIULAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.

Palanga. Travel

KELIONĖMS | EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.
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BIRŽELIO 14 MINĖJIMAS 
SY ON ĖJOJE

Briželio 17 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p.Ųatvių salėje Strathfield 
Baltų Komitetas Sydnėjuje rengia 
Birželio Išvežimų minėjimą - kon
certą.

Šiais dienai pritaikintą žodį 
tars musų jaunasis mokslininkas 
NSW Universiteto lektorius R. 'Za
karevičius,

Koncerte dalyvaus ir “Dainos” 
choras, vad. Br. K i veri o.

Kviečiame visus tautiečius 
skaitlingai dalyvauti ir tuo parodyti, 
kad lietuviai tremtiniai Australijoje 
nepamiršo s.avo brolių Lietuvoje ir 
Sibire^ kartu su jais liūdi ir tol ne
nuleis rankų, kol Lietuva vėl bus 
la'isva.

V. Bukevicius 
Baltų Kom. Pirm. Sydney.

VISI LIETUVIAI STOJA NARIAIS 
į SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBĄ!
16 - 18 East Terrace, Bankstown.

Tel: 708 - 1414

* Klubui reikalingas durininkas, 
kuris prižiūrėtų svečių, knygą ir at
liktų kitus smulkius darbus ir kartais 
pagelbėtų prie pinigų keitimo.

Bus mokamas pilnas atlyginimas 
ir kiti priedai. Dėl sąlygų tartis su 
klubo valdyba - skambinti .vakarais. 
Asmeniškai - klube savaitgaliais.

* Klubui taip pat reikalingi 
tarnautojai (casuals) bare, valgyk
loje, virtuvėje ir kitur. Tautiečiai, 
turintys patyrimo aukščiau minėtose 
srityse, kviečiami registruotis 
klube. Atlyginimas - Casual Award 
Tl A

’ * KLUBO VALANDOS
4.00 - 10.00 v.v. Pirm. - Ketv.
4.00 - 12.00 v.v. Penktadieniais 
10.00 - 1.00 v.v. Šeštadieniais 
12.30 - 10.30 v.v. Sekmadieniais
* VALGYKLOS IR UŽKANDŽIU 

BARAS atidarytas nuo 6.00 - 9.00 
v.v. savaites dienomis ir 10.00 v.v. 
savaitgaliais.

* Kviečiame narius susipažinti 
su klubo taisyklėmis ir paaiškinti 
savo svečiams, kad “blogas” apsi
rengimas ir blogas elgesys klube 
nebus toleruojamas. Klubas pri
klauso nariams, tad ir klubo stan
darto ir reputacijos išlaikymas yra 
visų narių pareiga.

Apleidžiant klubą, prašome be 
didelio triukšmo, bereikalingo moto
rų ūžimo, šūkavimo ir panašiai. 
*TAYO BLOGAS ELGESYS KENKIA 
KLUBO GEROVEI!

S.L. Klubo Valdyba

MELBOURNE
NAUJAS KLUBO IŽDININKAS
M.L. Klubo iždininkas p. Bronius 

Vingrys dėl asmeniškų reikalų pasi
traukė is' pareigų. Nauju M.L. Klubo 
iždininku Tarybos pakviestas aktyvus 
jaunosios kartos atstovas p. Marty
nas Didžys. Linkėtina naujam iždinin
kui sėkmės.pripildant iždą skirtomis 
duosnių tautiečių sumomis.

IŠVEŽTUJU MINĖJIMAS 

MELBOURNE
Birželio 14-sios masiniai trėmimai 

bus minimi šiemet birželio 17 dieną, 
sekmadienį, 5 vai. vak. £ Lietuvių 
Namuose.

Prašome visus Melbourne lietu- 
visus ir visas organizacijas minėjime 
dalyvauti. Skautai padės vainiką 
salėje prie paminklo žuvusioms.

ALB Melb. Apyl. V-ba.

Drabužių Vajus
Socialinės Globos Moterų Drau

gija Melbourne, nuo š.m. birželio 
mėn. 15 d. iki liepos mėn. 15 d. 
skelbia DRABUŽIŲ VAJU - Punsko 
lietuviams šelpti.

Prašom aukoti drabužius ir 
avalynę tik gerame stovyje. Vi
siems aukotojams iš aukšto dėko
jame.

Valdyba

LIKVIDUOJAMAS A.L. KULTŪROS 
FONDAS

Anksčiau veikusio beveik visose 
Australijos lietuvių kolonijose, A.L. 
Kultūros Fondo paskutinis veikimo 
lapas užverčiamas, ir Melbourne. S.m. 
gegužes me'n. 27 d. Lietuvių Namuose 
buvusių narių susirinkime išrinkta 
Likvidacinė Komisija: p.p. J. Anta
naitis, V. Jakutis ir J. Kalpokas. Ko
misijos didysis rūpestis, kam per
duoti dar tebeveikiančią lietuvišką 
biblioteką, kad ji ne tik veiktų, bet 
naujų, vadovą globoje galėtų augti ir 
stiprėti. Būtu, gražu, kad ją perimtų 
jaunoji karta - studentai.

***

A.L. KULTŪROS FONDO 
LIKVIDACINIS SUSIRINKIMAS 
Gegužes 27 d. įvyko Fondo likvi

dacinis susirinkimas' Lietuvių Na
muose Melbourne; deja, dalyviais ne
buvo gausus.

Is* bibliotekos vedėjo p. Sliko 
pranešimo matyti, kad bibliotekoj yra 
1732 knygos. Jų tarpe yra knygų po 
keletą egzempliorių.

Dar nemažas skaičius paimtų 
skaityti iš bibliotekos knygų nėra 
grąžintos. v

Susirinkę padėkojo p. Slikui už 
jo trumpu laiku nuveiktą darbą,, sutik
rinant knygas, ir už kruopščiai pa 
ruoštą apyskaitą.

Gegužės 25 d. revizijos komisi
ja (p.p. Alekna, Kazlauskas, Mei
liūnas), patikrinusi Fondo kasą, apy
skaita, ir dokumentus , rado, kad kny
gos vedamos yra tvarkingai, ir kasoje 
yra 8236.71, pinigai laikomi “Tal
koje”, einamoj sąskaitoj.

Susirinkimas nusprendė A.L. 
Fondas likviduoti ’ ir išrinkto likvi
dacinę, komisiją is'’ p.p. Antanaičio, 
Jakučio ir Kalpoko.

Pagal A.L. Fondo statuto 36 str. 
Fondo “turtas bei lėšos tenka Austra
lijos Lietuvių Bendruomenei”.

Korės p.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI PER JONINES Į 
TRADICINI. SYDNĖJAUS SKAUTU

KAUKIŲ BALIŲ

*** ***

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA MELBOURNE, 
maloniai kviečia visus į

JONINIU - POBŪVĮ
Pobūvis įvyks š.m. birželio men. 23 d., šeštadienį 7.30 vai. vakare
Lietuvių Namuose, 50>Errol St., North Melbourne.
Puiki vakariene, gros geras orkestras. Svaiginančius gėrimus reikia 
atsinešti, lemonadai bus galima gauti vietoje.

Tik ateikite - nesigailėsite.
Bilietus platina: V. BALTOKIENE TEL: 47 5674

V. MORKŪNIENĖ TEL: 53 5957
j. ŽALKAUSKIENĖ TEL: 874 5250

b
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Rd., Auburn, birželio mėn. 23 d.

žiedo loterija, įvairių skanėstų 
, premijos kaukėmis, gera šokių

Father O’Reilly salėje, 15 Park 
7 vai. vakare.

Jūsų lauks gausi paparčio 
bufetas, gaivingų gėrimų baras 
muz ika.
Įėjimas: suaugusiems 82.00 moksleiviams 81.00

pensininkams su pažymėjimu“ veltui
Bilietus platina: P. ANTANAITIS, Tel. 56 4770

B. BARKUS, TEL. 73 3984
A. JABLONSKIENĖ, TEL. 709 4031

Syd. Liet. Skautų “Aušros” Tuntas Židinys levų Komitetas

GRUPINE KELIONE ĮJ.A.V. IR KANADĄ.
Kainuoja 8460-80 asmeniui iš Sydney - Los Angeles - Sydney 

8516-40 Melbourne - Los Angeles - Mel
bourne.

Tom kainom gali naudotis grupė iš 10 ar daugiau asmenų, jei ji 
numato būti kelionėje tarp 14 ir 35 dienų.

BUSINESS HOLIDAY TRAVEL CONSULTANTS 
221 Victoria St., Nth. Melbourne. 3003.

Tel.: 329 - 0140

Balys ir Jonas .Stankūnaviciai 
SaVihinkai.

Lietuviai, keliaukite per vienintelę akredituota^ lietuvių kelionių 
įstaigą Australijoj.

Kaip visuomet: žemiausios kainos, geriausios sąlygos. 
Mūsų klijentai yra mūsų rekomendacija.

SYDNĖ JAUS APYLINKĖS METINIAME 

SUSIRINKIME
Susirinkime dalyvavo per šimtas 

žmonių, užsiregistravo ir balsavimo 
korteles gavo 83 asmenys.

Susirinkimą atidarė Apylinkes 
pirmininkas Reisgys ir paprašė vienos 
minutės susikaupimu pagerbti Romo 
Kalantos ir kitų mūsų apylinkės miru
sių tautiečių prisiminimą. Romo 
Kalantos garbei buvo renkamos Va
sario 16-tos Gimnazijai aukos. Su
rinkta 888.50.

Susirinkimo pirmininku išrinktas 
p. V. Deikus ir sekretorium p. Br. 
Stašionis.

Valdybos pranešimai (pirmininko 
ir iždininko), Kontrolės Komisijos 
pranešimas ir Garbės Teismo buvo 
priimti ir pagirti. Diskusijose nebuvo 
padaryta jokių sunkesnių užmetimų 
dėl kuriu verta būtų čia pasisakyti.

V. Šliogeris senj. padarė trumpą 
pranešimą apie PLB konstitucijos 
naująjį projektą ir kai kuriuos pa
keitimus, ragino susipažinti su tuo 
projektu, kuris yra jau atspausdintas 
“Mūsų Pastogėje” Nr. 22, ir savo 
pastabas įteikti seimo nariams, kad 
galėtų pateikti PLB seimui svarstyti’.

Toliau sekė valdomųjų organų 
rinkimai. Mandatų komisija, suskii- 
čiavus-i korteles ir balsus, paskelbė 
tokius rinkimų rezultatus:

Į Apylinkes valdybą išrinkta: P. 
Pullinen - Daukutė, J. Viliūniene, 
N.Liutikaitė, V. Stašionis ir J.
Maksvytis.

Į kontrolės komisiją išrinkti: 
E. Kolakauskas, J. Karitonas ir V. 
Danta.

Į, Garbės . Teismą išrinkti: prof. 
A, Kabaila, dr. B. Vingilis, A. Baužė, 
V. Bukevicius ir A. Dudaitis. Kandi
datais liko J. Zinkus ir A. Danta.

Šios Sydnėjaus lietuvių organi
zacijos ir draugijos padarė savo 
veiklos metinius pranešimus: Sydne- 
jaus Ramovėnų vardu kalbėjo S. Pa- 
čėsa, Katalikų Kultūros D-jos vardu - 
Vinevičius, “Dainos” choro vardu - 
A. Kramilius, Savaitgalio mokyklos

vardu - B. Genys, ir' PL Jaunimo 
Sydnėjaus skyriaus vardu - J. Reis- 
gytė.

Klausimų ir sumanymų metu buvo 
jaunimo vadų nusiskųsta, kad Sydnė- 
jaus lietuvių jaunimas neturi patalpų, 
kur galėtų susirinkti savo veiklai 
vystyti ir plėsti. Į tai atsakė E. Kola
kauskas, kad Sydnėjaus Lietuvių 
Klubas jau yra numatęs užleisti ša
lia klubo esančias patalpas jaunimui, 
jas reikėtų kiek praplėsti ir atnau
jinti. Tenai būtų galima padaryti jau- 
jimo centrą. Žodžiu, yra kas rūpinasi 
ir tuo reikalu. Susirinkimas praėjo 
labai darbingoje nuotaikoje. Baigtas 
Tautos himnu. aj.

Kas ką, palaiko
Ko gi rymau ten prie sienos?

Lubos juk tikrai nekris.
Aš laikau tik sieną vieną, 
O žmona atlaiko tris.

Jeigu būnu aš netvirtas, 
Pasitaiko — argi ne?
Laiko sieną jį ketvirtą, 
O kartu — dar ir mane.

Rom. Katinas — (šluota).
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