
(XXV) 20.5.1974 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 1974 m. gegužes 12 - 18 d.d. 
skelbia Romo Kalantos Savaite, kuri skiriama jo, V. Stonio, Žaliausko, ir K. 
Andriuškevičiaus atiduotos didžios aukos dviejų metų sukakčiai paminėti.

Visa Lietuviu visuomenė, bažnyčios, mokyklos, jaunimo ir kitos organi
zacijos kviečiamos tą savaitę prisiminti ir atitinkamai pagarbiai tas didžias 
aukas paminėti.
New Yorkas, Vliko Valdyba
1974 m. balandžio 17 d.

Romas Kalanta

Degančiom, ran&om jum dalinu 
Kiekvienam. p< žariją.
Nebijokit ištiesti, delnų — 
Tegu žaizda neužgija.

Gruzdančiom lūpom ir tau 
Tariu karštyje tirpstantį sakinį. 
Kad anglėj ančiai s vyzdžiais matau 
Nuo kapo nuristą akmenį.

Ir nesudega čia liepsnose, 
-Pavirsdamas dulke pilka — 
Virš Kauno ir Nemuno skraido dvasia. 
Nepasiekiama jokia kulka.

K. Bradūnas

DAR VIENA SVARBI SUKAKTIS
“Musų Pastogės’’ 1974 m. bal. 

22 d. numeryje tilpo trumpa žinutė, 
kad Sydney Apylinkės Valdyba numa
tanti šiemet surengti Vilniaus 650 
m. įkūrimo minėjimą. Nors kiek pa
vėluotas, bet minėjimas yra reikalin
gas ir Apyl. Valdybos pasiryžimas 
girtinas. Šia proga aš norėčiau pri
minti ir kitą įvykį, kuris šiais 
metais neturėtų, būti užmirštas pami
nėti • tai lietuvių tautos laimėjimas 
kovoje su rusais dėl spaudos drau
dimo panaikinimo.

Spaudos lotynų, raidėmis lietu
viams uždraudimas buvo rusų politi
kos surusinti Lietuvą sudėtinė da
lis. Varšuvos gen. gubernatorius 
Miliutinas vertino spaudos uždraudi
mą taip, kad esą rusu raidės pabaig
siančios tai, kas pradėta rusų kala
vijo. Tačiau jo pranasystes. neišsi
pildė, atvirkščiai, spaudos uždrau
dimas visą tautą sukėlė aktyviam ir 
pasyviam pasipriešinimui. Nors spau
dos uždraudimas padarė daug žalos 
- sulėtino lietuvių kultūrinio judėji
mo greiti, bet iš kitos pusės jis dar 
labiau išryškino rusų tikslus ir su
tvirtino tautą kovoje. Skaitant šio 
sunkaus laikotarpio, trukusio 40 metų, 
istorija, iškyla prieš mūsų akis 
nesuskaitomi didvyriai - net daugelio 
jų. vardai nežinomi -, kurie nebijojo 
galingos rusų imperijos administra
cijos persekiojimų, baudimų, kalini
mų, trėmimų it tolima^ šiaurę. ir mirtį. 
Šių didvyrių eilėse buvo visokių pro
fesijų žmonių - kunigų, gydytojų, 

mokytojų, bet visą masę sudarė dar
bininkai, ūkininkai, amatininkai - net 
elgetos. Vieni jų organizavo, kiti 
nešė lietuvišką spaudą iš Prūsijos, 
platino ja, o tie, kurių tarpe buvo 
platinama, laukė pasiilgę. Pažymėti
na, kad rusų administracija, negai
lėdama lesų ir vartodama prievartos 
priemones, nepajėgė įpiršti rusą 
raidėmis knygų, jų lietuviai neskaitė 
ir net naikino. Todėl rusai per visą 
draudimo laikotarpį išleido tik 54 
knygas, tuo tarpu tame pat laikotar
pyje lietuviškų leidinių lotyniškomis 
raidėmis užsienyje, iškaitant ir laik
raščių komplektus, išėjo apie 3350, 
bendro tiražo apie 5.5 milijono egz. 
Prasidėjo ir plito perijodinė spauda, 
sutraukusi daugelį bendradarbių, ki
lo lietuvių raštija, skelbta senesnių
jų rašytojų kūriniai, tautosaka, indi
vidualinė kūryba ir t.t. Išsipildė 
poeto A. Baranausko žodžiai:

Kad tu, gude z nesulauktum 
Ne taip kaip tu nori,
Bus kaip Dievas duos, ne tavo 

, Priesakai nedori.
Salia ko rus gabenant, platinant lie
tuvių spaudą, ėjo ir kita kova - ieš
kant to uždraudimo neteisėtumo pa
grindą. Per teismines institucijas 
prieita net iki rusų senato. Ir čia 
buvo įrodyta, kad lietuvių spauda bu
vo uždrausta ne įstatyminės institu
cijos išleistu įstatymu, o administra
cijos aktais: Muravjovo įpėdinio, Vii 
niaus gen. gubęrantoriaus Konstanti
no Kanfmano 1865 m. rugsėjo 6 d. 
įsakymu, vidaus reikalų ministerio 
Valujevo patvirtintu 1865 m. rugsėjo 
25 d. raštu visai rusų, imperijai ir 
caro 1865 m. žodiškai pritartu. Taigi 
irodyta lietuvių spaudos uždraudimo 
nelegalumas. Ir 1904 m. gegužes 
mėn. 7 d. Vilniaus gen. gubernato
rius Sviatopolk - Mirski paskelbė 
spaudos draudimo panaikinimą.

Taigi, 70 metų tepraėję nuo to 
reikšmingo momento - lietuvių, tautos 
kovų išdavos. Vyresnioji mūsą karta 
žino tuos faktus iš mokyklos laiką. 
Bet mūsų jaunoji karta vargiai ar 
daug. žino. Tai būtų labai naudinga 

kuo plačiau nušviesti - ir spau
doje, ir rengiamuose minėjimuose - 
su paskaitomis,, vaidinimais ir t.t.

Lietuva tebėra tų pat rusų, tik 
kitoki rūbą dėvinčių, okupacijoje.. Jų 
tikslai betgi tėra tokie patys. Šiuo 
metu tautybių niveliacija jau vykdo
ma, bet dar atsargiau, spaudos drau
dimo dar n e si griebiama. Jei padėtis 
Lietuvoje tęsis ilgiau, ar bus susi
laikyta nuo tos priemonės? Juk už
draudus spaudą, sovietų metodais 
būtų atkertama jaunoji kartą nuo pra
eities kultūrinio palikimo. Šitą meto- 
da4 rusai yra plačiai pritaikę daugely
je jų valdomų Azijos tautų - kirgizų, 
uzbekų, kazachstaniečių ir kit. Ten 
jaunimas jau nebežino savo tautos 
praeities palikimo - jis okupantų 
nubrauktas.

Lietuvių spaudos draudimo lai
kotarpio pažinimas yra labai svar
bus. Nebūtų per daug, jei Australi
jos lietuvių fondas galėtų skirti 
subsidiją lietuviui akademikui, pasi
rinkusiam moksliniam darbui temą is 
sios srities.

J. Slavėnas 
***
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Giedresnės prošvaistės
Rašo Bronius Nainys

Išimtinai tik politine veikla 
užsiimąs partinis išeivijos sparnas 
pavargo. Jaunesnėms jėgoms į sį 
darbą įsijungti dar vis tebetrukdo 
visokie statutai, prigimtys, tradici
jos ir visa kitokia struktūrine bei 
organizacinė painiava. Todėl ir Lie
tuvos laisvinimo darbo lauke mes 
tebeskurstame su dar iš tėvynės 
atsivežtų pajėgų likučiais, o pati 
stipriausia mūsų visuomenės dalis 
- jaunesnieji šios srities darbuoto
jai, politinių, visuomeninių, socia
linių ir kitų panašių mokslų specia
listai - yra palikti už durų. Vado
vaujančių institucijų tarpe dėl to 
nuolat vyksta ginčai, o visuomenė 
pyksta, kad nėra vienybės.

Kita mūsų bėda - tai neturėji
mas aiškaus nusistatymo, ką mes 
turime ir ką esamomis sąlygomis pa
jėgtume daryti. Veržiamės proginiais, 
atsitiktinai pasitaikiusiais darbais, 
vis ruošiame mažai ką reiškiančius 
politinio turinio pokalbius, diskusi
jas, rašome rezoliucijas ir, nuo to 
visko pavargę, ilsimės, kad po metų 
vėl tą pat kartotume iš naujo.

Gal į vienybės pageidaujančios 
visuomenės baisa atsiliepdamas, o

BRAŽINSKU. IŠLAISVINIMO 
AKCIJOJE

Balandžio 29 d. Sydnejaus Apy. 
linkės pirmininkas Juozas Maksvytis 
pasiuntė Turkijos Respublikos Prezi
dentui peticiją ^prašant laisvės kovo
tojams Pranui ir Algiui Bražinskams 
pritaikyti amnestijos įstatymą ir juos 
iš kalėjimo paleisti į laisvę. Po peti
cija pasirašė 475 asmenys, parašus 
surinko p. P. Ropė.

Ta pačia proga p. P. Ropė dėkoja 
poniai, kuri prisidėjo $5.00 auka per
siuntimo išlaidoms padengti, ir vi
siems pasirašiusiems po peticija.

*** 

gal kitų laiko reikalavimų verčiamas, 
į visu tų pašnekesių eilę, maždaug 
prieš metus laiko, Vlikas pasiūlė 
dar viena, pašnekesį, pavadindamas 
ji Lietuvos laisvinimo darbo konfe
rencija. Numatė jai tikslą, sudarė 
provizorinę darbotvarkę ir pakvietė į 
ją septynias institucijas: VLIK, PLB, 
JAV LB, Kanados LB, Lietuvos 
Laisvės Komitetą, diplomatijos at
stovus ir ALT. Apie metus laiko 
vyko pakviestųjų susirašinėjimas, 
paskiri susitikimai, bet nuomonių 
suderinti nesisekė. Pagaliau PLB, 
JAV LB ir Kanados LB valdyboms 
kartu, pasiūlius, 1974 kovo 23 New 
Yorke Vlikas sukvietė preliminarinį 
mažesnės apimties pasitarimą nustaty
ti Lietuvos laisvinimo darbo konfe
rencijai tikslus, dalyvių skaičių, 
darbotvarkę x vietą ir laiką.

Nors jautėme, kad tokio pasi
tarimo reikia, bet praeities pavyz
džiai didelių vilčių nekėlė. Tačiau 
šį sykį mums pasisekė. Sutarėme dėl 
visų klausimų ir į namus važiavome 
patenkinti. Kodėl sį syki atsitiko 
kitaip?

Nors į šį klausimą atsakant, 
lengva ir apsirikti, bet reikia manyti, 
kad pagrindinė sutarimo priežastis 
bus buvęs daugumo noras suprasti 
esamą padėtį, pajutimas, kad politi
nio darbo sektoriui reikia naujų 
darbininkų ir kad išeivijai reikia 
aiškaus šios srities darbų plano. 
Kad užtenka kalbėti apie tai, kas 
yra “vyriausias’’ ir kas kam “vado
vauja“, kad užtenka aiškintis, kas 
kam “galima” ir ko kam “negalima“ 
dirbti, kad užtenka kautis už pozi
cijas, bet kad reikia tartis dėl atei
ties darbų ir reikalus svarstyti daly
kiškai.

Pasitarimui PLB valdyb a pa
teikė išeivijos politinio darbo plano 
projektą.

(Nukelta į 2 psl.)
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SAUGOKIMĖS BALTOJO VĖŽIO

Raudonasis vėžys nėra tiek pavo
jingas mūsų bendruomenei, kiek bal
tasis, nes mes prieš raudonąjį turi
me imunitetą. Baltasis vėžys mūsų 
bendruomenėje sunkiai yra pastebi
mas ir apie jį mes mažiausiai galvo
jame, todėl jis ir yra pavojingesnis. 
Jei kada mūsų bendruomene mirs,tai 
ji mirs nuo baltojo vėžio, bet ne nuo 
raudonojo.

Kas yra tas baltasis vėžys?
Baltasis vėžys tai noras užsmaug* 

ti mūsą bendruomeninę veikla, ata- 
kuojantją is vidaus,be didelio triukšmo- 
nepastebimaij jis yra tyli užkulisinė 
veikla - šnibždėjimas į ausi: kas yra 
musą, kas yra jūsų, ką_ daryti, ko 
nedaryti, ką skaitytizko neskaityti, 
ką remti, ko neremti .Jis yra nuola
tinė pastanga laikyti bendruomenėje 
nervinį įtempimą, kad is to kiltų 
neapykanta vieną pries kitus. Jo 
veiklos metodai yra paprasti - palai
kyti draugystę ir per ją veikti.Baime 
netekti draugu, būti išjuoktu ar pa
peiktu verčia elgtis taip, kaip jo 
ratelyje visi elgiasi. Tai yra giliai 
psichologinis reiškinys, jis toks 
stiprus, kad tūlo tautiečio elgesį ir 
nusiteikimą, nei protas, nei sąžine 
nebegali pakreipti. Toks ratelis gy
vena savo socialiniu gyvenimu, nu
trūkęs nuo bendruomenės kūno. Kai 
tokią rateliąatsiranda daug, bendruo
mene kenčia, silpnėja ir miršta, nes 
nebėra nieko, kas juos begalėtą su
rišti.Bendras interesas išnyksta, 
intrigos, ambicijos, neapykanta di
dėja ir bendruomeninis interesas 
miršta. Taip baltasis vėžys pasiima 
savo auką.

Kaip yra mūsą bendruomenėje?
Mūsų. bendruomenėje baltasis 

vėžys yra aktyvus ir bendruomenei 
pavojus didelis. Tokią užsidariusiu 
mažesnių ir didesnių ratelią turime 
daug, kurie nieko nenori žinoti apie 
bendruomenę bei jos reikalus.

Šiandien mes turime labai svarbu 
bendruomeninį uždavinį - įsigyti 
savo laikraščiui spausdinti reika
lingas priemones. Iš tą baltojo vėžio 
apsėstąją celių dar joks kraujo laše
lis neįtekėjo ir nepastiprino musą 
bendruomenės širdies - mūsų laik
raščio. Kodėl?

Atsakymą patieksiu ne savo, o 
tautiečio, kurio aš neseniai papra
šiau užsiprenumeruoti “M.P.” ir 
paremti spaustuvės vają. Jis taip 
man atsakė: - Kaip aš galiu, juk as 
nepriklausau jūsą grupei, mano drau
gai niekas neskaito ir neriame “M.P.”?

— Bet pats priklausai mūsą 
bendruomenei, ar ne? - paklausiau.

— Bet man yra svarbiau draugys
tė, su kuria as esu susirisęsjką jie 
pasakys sužinoję, man nepatogu butą 
prieš juos...

Aš manau, to užtenka, kad 
galėtume suprasti,kokioje pavojingoje 
stadijoje esame atsiradę, sios ligos 
veikiami.

Ir tokią turime ne vieną, ne 
dešimtį , o šimtus, kurie vengia ar 
teisiog bijosi remti bendrus bendruo
menės reikalus, kad kiti nepasijuoktų 
ar nesupyktą.

Taigi mirsime ne nuo raudono 
vėžio, kurio bijomes, o nuo balto, 
kurio nesibijome. Mirtis ta pati, tai 
kodėl kovojame prieš raudonąjį vezį, 
o nekovojame pries baltąjį? am

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ 
STIPRINKIME JOS SPAUDĄ, ĮSIGY
DAMI, ?Ayo SPAUSTUVĘ.

Kaip tradicija per kiekvienas 
LIETUVIŲ DIENAS yra išleidžiamas 
specialus leidinys. Kadangi šie lei
diniai yra labai panašus ir jų išleidi
mas kainuoja daugiau negu uz juos 
surenkama, šiais metais šio leidinio 
atsisakyta ir bus išleista brošiūra, 
kurioje tilps visu LIETUVIŲ DIENŲ 
parengimą trumpi aprašymai.

Vietoje leidinio numatoma iš
leisti sekančiųjų metų pradžioje 
“Mūsų Pastogės” specialu LIETU
VIU DIENŲ numeri, kuriame bus su
rinkta visa LIETUVIŲ DIENAS lie
čianti medžiaga: parengimų aprašy
mai, kritikos, nuotraukos ir kt.

Organizacijos, kurios numato 
LIETUVIŲ DIENŲ, metu Adelaidėje 
šaukti suvažiavimus, konferencijas 
ir kt., ir norėtų, kad tai būtą patal
pinta brošiūroje, prašome iki s.m. 
liepos mėn. pabaigos pranešti (nuro
dant laikat ir vietą, A.L.B. Krašto 
Kultūros Tarybai: V. Baltutis, 
1 Belinda St., EVANDALE, S.A. 
5069.

A.L.B. Kr. Kultūros Taryba***

PAGERBTOS SYDNEJAUS LIETUVĖS tėvus, prašydama leisti vaikus į vai- 
MOTINOS ką chorelį ir atvykti į Dainą Šventę,
„ kuri ivyks š.m. gruodžio men. pabai-

Sena graži tradicija tebėra pa- goje Adelaidėje. Pirmą kartą Austra- 
laikoma Sydnejaus lietuvių tarpe, kiek— ■-- - -■
vienais metais organizuotas jaunimas 
- skautai, ateitininkai ir savaitgalio 
mokykla - suruošia motinoms pagerbti 
minėjimą ir pamaldas.

Gegužes 12 d. Lidcombes baž
nyčioje kun. P. Butkus atlaikė uz 
gyvas ir mirusias motinas pamaldas 
ir pasakė motinai herojei pagerbti 
pamokslą. “Dainos” choras ,vad. Br. 
Kiverio, giedojo per pamaldas, “Auš
ros” tunto skautai dalyvavo unifor
muoti, bažnyčia buvo pilna žmonių. 

Motinoms pagerbti minėjimas 
įvyko parapijos salėje. Minėjimų, 
pradėjo kun. P. Butkus, trumpu žo
džiu pasveikindamas motinas; paskai
tą skaitė Arvydas Pūkas. Prelegen
tas savo paskaitoje surinkęs daug 
įdomios medžiagos apie lietuvę mo
tina. Paskaita buvo gerai paruosta 
ir įdomi. 

Savaitgalio mokyklos vaiką 
darželis pasirodė su žaidimais ir 
dainelėmis. Individualiai pasirodė 
su eilėraščiais ir dainomis: Regina 
Lašaitytė, Linda Beliūnaite, Jonu
kas Pečiulis, Raimondas ir Julė 
Stašioniai. Duetą dainavo Loreta 
Sarkauskaitė ir Lana Stasiūnaite^ ir
pabaigai 5 mergaitės - Audrute Sli— 
terytė, Audronė Stašionytė, Terese 
Daubaraitė, Kristina Cox ir Rita 
Barkutė padainavo, gitarai pritariant, 
tris daine!-'s.

Viešei U Ų VįšfliSRškVėneį 
Dainį Svctifes vadove, kreipėsi i

EGLEI ZIZYTEI 21 METAI
Kas nepažįsta Eglės Žižytės? 

- jos visur pilna. Jau seniai stebiu 
Eglės veiklą ir ja džiaugiuosi.

Atvelykio dieną buvome skautą 
iškyloje Inglebume; tunto sueigosmetu 
skelbia, kad šiandien Eglei sueina 
21 metai. Visi sujudome, o vyčiai 
pasikrapštė barzdas. Ir mėtė tą jau
ną mergytę kaip sviedinį į orą. Jau 
buvau pasirengęs ją gelbėti, nes 
man atrodė , kad jie; ją per aukštai 
mėto. Bet buvo viskas gerai. Eglute 
kiek nuraudusi šypsojosi. iŠ jaunų ir 
senų kriti tiniu skambėjo Eglei 
“Ilgiausių metų”.

Eglutė yra verta šios didelės 
pagarbos. Ji tyliai suka lietuvišką 
ratą mūsų jaunimo tarpez sąmoningai 
ir tvirtai.

Eglė gimė 1953 m. balandžio 
20 d. Sale, Victorijoje. 1955 m. su 
tėvais persikėle it Melbourne Ten 
lanke lietuvių savaitgalio mokykla, 
ir jau penkeriąmetų būdama,įsijungė 
į skautą gretas. Mokėsi privačiose 
katalikiškose mokyklose. v

1965 persikėlė į Sydneju, Čia 
baigė liet, savaitgalio mokyklą. Mo
kėsi Cheltenham mergaičių gimnazi
joje. Studijavo Macquarie U-te huma
nitarinius mokslus _ir 1973 m. gale 
gavo B.A. laipsnį. Šįmet ji studijuoja 
N.S.W. U-te įsigijimui bibliotekinin
kės diplomo.

Tik atvykus i Sydnejų,aktyviai 
įsijungė į Liet, skautą eiles. Tur 
būt, nebuvo nei vieno didesnio skautų 
parengimo ar stovyklos, kur Eglė 
nedalyvavo. Ji yra vyresnioji skaute' 
ir turi vyr. skilt. laipsnį. Skautų 

lijoje yra organizuojamas vaikų cho
ras, tai bus grazus ir įspūdingas vai
ku pasirodymas su lietuviškom dai
nom. Vaikams bus parūpintos nakvy
nės ir speciali globa, taip kad netu
rėtumėte bijoti jų išleisti, bet, žino
ma, būtą geriau, kad tėvai kartu su 
vaikais atvažiuotumėte į Lietuvių 
Dienas. Visu laukiame ir visiems 
padėsime,—baigė savo paraginimus p. 
G. Vasiliauskiene.

Tuntininkas B. Barkus, užbaig
damas minėjimą,padėkojo mamytėms 
ir vaikučiams už gražią programą ir 
pasirodymus, ir pakvietė visus daly- 
visus pasivaišinti kavute ir pyragai
čiais. Minėjimas baigtas tautos himnu.

ak.***

stovyklose ji dažnai talkininkavo, 
išleidžiant stovyklos laikraštėlius, 
o ir šiaip skautiškomis temomis rąšė 
straipsnelius lietuvių spaudoje. Šiuo 
metu ji priklauso vyr. skaučių Seseri
jos būreliui ir yra liet, skaučių atsto
vė prie Exzilu skautą komiteto.

Gimnazijoje vyresniose klasėse 
reiškėsi ir kaip aktore, turėdama svar
besnes roles gimnazijos, statomuose 
^veikaluose (Antigone, Man for all 
seasons).

Ilgesni laika dalyvavo ir Sydne- 
jaus tautinių šokių grupėje.

Studijų metu aktyviai reiskesi 
Liet. Studentų Sąjungoje, o šiuo metu 
ji yra ALSS Sydnejaus skyriaus 
pirmininkė.

Eglė bando ir plunksnos kūrybą, 
rašo eilėraščius, bet,deja,tik anglų 
kalba. Skundžiasi , kad lietuviškai 
rašyti jos žodynas perdaug ribotas. 
Keletas jos eilėraščiu, buvo atspaus
dinta Australijos poezijos magazinuo
se, o taip pat tilpo ir Lietuvių Dienų 
Australijos numeryje.

Ji šiuo metu redaguoja prie 
“Mūsų Pastogės” leidžiamą studen
tams priedą “Studentų Žodis”.

Kaip matome, Eglė gerai mokosi, 
rimtai ruošiasi ateičiai ir daug dirba 
su jaunimu. Sveikiname Eglę šia 
reikšminga proga ir linkime gražiai 
užaugusiai, gražiai gyventi.

v. s. A. Mauragis
***

GIEDRESNĖS PROŠVAISTĖS

(Atkelta iš 1 psl.)
Sis planas, praplėstas 

Vliko siūlymais, buvo priimtas būsi
mos Lietuvos laisvinimo darbo kon
ferencijos svarstymą baze ir buvo
įrėmintas į Vliko pasiūlytą darbo
tvarkę. Bendruomenės projekte numa
tytiems darbams detalizuoti buvo 
nutarta sudaryti tris komisijas, o 
Vliko siūlymams - dvi. Susitarta, kad 
kiekvienas iš septynią dalyvių į 
konferenciją galės siųsti po penkis 
atstovus. Konferencija Įvyks 1974 
spalio 26 - 27 vėliau sutartoje vie
toje. Dvi komisijas sudarys Vlikas, 
dvi - Bendruomenė ir vieųą - Altą. 
Komisijos išnagrinės bendrosios 
Lietuvos laisvinimo veiklos, ryšių su 
okupuotos Lietuvos lietuviais, orga
nizacinės struktūros, specialios, kas
metinės bei ilgalaikės veiklos klau
simus ir darbą finansavimą. Komisijų 
pirmininkai konferencijoje bus prele
gentais ir pateiks komisijų paruoštus 
projektus.

Jeigu pasiseks komisijas suda
ryti iš jaunesnių mūsų profesionalų ir 
i jų paruoštus projektus konferencija 
atkreips reikiamą dėmėsi, galime 
tikėtis, kad susilauksime gerai pla
nuojamo Lietuvos laisvinimo darbo. 
Gera pradžia duoda gerų vilčių. Jei 
negrįšim atgal ir reikalo nesugadin- 
sim į vėl pradėdami aiškintis, kuris 
“vyresnis”, kuris “mažesnis”, kas 
turi “vadovauti”,o kas tik “paklusti”, 
bet visi drauge dalykiškai svarstysim, 
ką ir kaip ateity mums reikia daryti, 
gal viltys ir pasitvritins.

Iš “Pasaulio Lietuvio”
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KREIVOS NAUJIENOS
IŠ ŠIŲ DIENŲ, PERI JODINĖS 

SPAUDOS
1. Britai, taupymo sumetimais, 

rengiasi pasitraukti iŠ siu dabar jų 
turimij karinių bazių: Maltos, Kipro, 
Singapūro.

2. Malta ir Kinija pasirasė pa
galbos sutartį: Maltoje šiuo metu 
lankosi kelių šimtų kiniečiu. ekspertų 
grupė.

3. Kipre prezidentas ark. Makarios 
šiuo metu svečiuojasi Pekine.

4. Tarp kiniečių reiškiamų, pre
tenzijų į sovietų valdomas sritis yra 
teritorijos kampas, kuriame didžiau
sios sovietų laivvno Ramiajame Van
denyne bazes - Vladi vostokas, Sov. 
Gavan.

5. Juodojoj juroj stiprus sovietų 
karinis laivynas, kurio keliai į. pla
čiuosius vandenis per Suezo kanalų 
(tikimasi bus baigtas valyti apie 
1976 m.) ir Gibralto sąsiausrį .

Kodėl kiniečiai suinteresuoti 
Maltos ir Kipro salomis?

S.

AKADEMIJOS IŠKILMĖS ATIDĖTOS

Gegužes mėn. 14 d. turėjusios 
prasidėti 250 metų Sovietų Mokslo 
Akademijos iškilmes, į kurias buvo 
pakviesta ir daugelis pasaulio moks
lininkų, atidėtos nenustatytai datai. 
Oficialine atidėjimo priežastis nuro
doma birželio 16 d. prasidėsianti 
rinkiminė kampanija j Aukse. Tarybą. 
Tačiau Akademijos iškilmių ir rinki
mų. datos paskelbtos iš anksto. Mano- 
ma^kad tikroji iškilmių atidėjimo 
priežastis - užkirsti vakarų ir sovietų 
mokslininkams galimybę, diskutuoti 
žmogaus teisių klausimą.***

JAV UŽSIENIU. POLITIKOS NAUJOS 
KRYPTYS

JAV, nuo pat savo nepriklauso
mybės išsikovojimo- buvo laikomos 
laisvių šalimi, demokratijos tvirtovėj 
ir jų užsienių politikoje buvo nemaža 
moralizuojančių, idealistinių, pasiau
kojimo pradų - padėti plėstis demo
kratijai ir padėti toms tautoms, kur 
demokratijai grėsė pavojus. Daug 
žmonių, persekiojamu dėl politinių, 
religinių, tautinių įsitikinimų į rado 
prieglbostį JAV. Ten jie sunkiai dirb
dami susidarė sau gyvenimo pagrindą, 
o kartu prisidėjo ir prie šios- naujos 
Šalies turtų ir galios didinimo. Pir
mojo pasaulinio karo metu ir jo pa
baigoje JAV prezidentas W. Wilson 
formulavo 14 punktų, turinčių sudary
ti pagrindą, naujai pertvarkant pasau
li. Jis tarp kita ko tada pareisite: 
“pasaulis turi būti išsaugotas de
mokratijai’’. Kiti prezidentai viešai 
nenutolo nuo tų principų, nors juos 
įgyvendinant padarė didelių prasi
lenkimų. Prez. J. Kennedy dar visai 
neseniai kartojo: “Tegu kiekviena 
tauta žino, ar ji mums linki gero ar 
blogo, kad mes mokėsime bet kokią 
kainų, nešime bet kokią naštų, sutik
sime bet kokius sunkumus, paremsi- 
me draugų, priešinsimės bet kokiam 
priešui, siekdami užtikrinti laisvės 
laimėjimą”.

Šių principų oficialus laikyma
sis tęsėsi dešimtis metų. Dėl šių 
principų apsaugos JAV išplėtė savo 

Mielai kolegei DR. VALENTINAI BARKIENEI, mirus jos tėveliui 
Vokietijoje, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Sydney Lietuvių Gydytojų Draugija

Mielam musu kolegai filisteriui JUOZUI MAKSVYČIUI, mirus jo 
motinai Lietuvoje reiškiame gilia užuojautą ir kartu liūdime.

Sydney Filisterių Būrelis

karinių pajėgų tinklą kone visame 
pasaulyje, įsteigdama apie 300 
didelių ir apie 3000 mažesnių karinių 
bazių, laikydama savo įgulas, iš
leisdama milijardus įvairiems įren
gimams, ginklavimuisi; sudarė su de
šimtimis valstybių apsaugos sutartis 
(NATO, SEATO ir kt.) JAV kitokia 
parama irgi kainavo milijardus. JAV 
nepripažino kai kurių valstybių, ku
rios neatitiko jų “laisvojo pasaulio” 
koncepciją (Kinija ir kit.) Pagaliau 
JAV įstojo į karus, kurie nei ekono
miškai y nei kariniu pobūdžiu nebuvo 
joms reikšmingi. Pavergtos Rytų 
ir Pietų Europos tautos daug vilčių 
dėjo į JAV. Mūsų kovoju partizanai 
aukojo savo gyvybest bekovodami 
prieš baisų priešą f įsitikinę, kad 
vienintelė pagalba ateis iš vakarų. 
Taip buvo tikima, nes nebuvo žino
ma, kad jau ir tada idealizmas buvo 
išmainomas į interesus. Palaipsniui 
JAV idealizmas silpo su kiekvienu 
prezidentu. Buvo keliamas JAV 
balsas už Afrikos tautų išlaisvinimą, 
smer kiamas kolonializmas, rasizmas, 
bet sovietų vergijoj esančių tautų 
atžvilgiu tyla, vis gilesnė tyla.

Dabar JAV užsienių politika, 
bendromis prez. Nixono ir dr. Kissin- 
gerio jėgomis atvirai formuojama jau 
visai kitais pagrindais. Nixonas ir 
Kissinger yra interesuoti tik jėga, 
jų didžiausias rūpestis - išlaikyti 
pusiausvyrą su kita jėga, kuria jie 
laiko tik SSSR. Visos kitos valsty
bės tėra antraeilės reikšmės, jei jos 
nėra tiesioginiai reikalingos tai 
pusiausvyrai išlaikyti. Dabartinė 
JAV užsienių politika jau vadinama 
realine politika. Dr. Kissingerio žo
džiais, JAV nerūpi, kokia valstybės 
vidaus santvarka - į ją nekreipiama 
dėmesio. JAV ilgai nepripažino Ki
nijos, ilgai buvo nutrūkų santykiai 
su Kuba (po Castro revoliucijos). 
Dabar Nixonas ir Kissingeris vizi
tuoja Kinija. Kinija jau JTO narys, 
o su Kuba santykiai artėja prie 
sunormalėjimo. Pav. .JAV nedaro 
kliūčių eksportuoti iš amerikiečių 
fabrikų Argentijone 50.000 automobi
lių, o iš tokių pat fabrikų Kanadoje 
- už 18 mil. dol. lokomotyvu. Dar 
nesenai už tokį eksportą grėsė fabri
kų direktoriams, šalia pinigines bau
dos, kalėjimas iki 10 metų. Atrodo, 
Kuba pakviesta dalyvauti 25 Ameri
kos kontinento valstybių konferen
cijoj. JAV-se Kubos atžvilgiu pradeda 
įsivyrauti nuomonė, kad Kuba buvo 
iki šiol izoliuota ne dėl filosofinių 
priešingumų, o dėl JAV turto kon
fiskavimo ir dėl revoliucijos “ekspor
tavimo”. Nors Kuboje tebėra sovietų 
atominių pov. laivų bazės.

Su Sov. Sąjunga šiuo metu vyks
ta vad. atoslūgis. JAV laiko Sov. 
Sąjungą, vienintele jėga, su kuria 
reikia skaitytis ir siekti susitarimo 
strateginių ginklų apribojimo reikalu. 
Šitas susitarimas - šiuo metu yra 
kertinis Kissingerio politikos akmuo, 
jėgų pusiausvyrai pasiekti. Jei tas 
bus pasiekta, ar JAV tebelaikys 
reikalingais savo karinius įsipareigo
jimus plačiame pasaulyje? Ypač 
karinių pajėgų panaudojimą? V. Eu
ropoje JAV tebelaiko NATO reika
linga organizacija jos siekiamai jėgų 
pusiausvyrai išlaikyti. Bet V. Euro
pa turi savo siekimu, kurie šiuo metu 
skiriasi nuo JAV.

Martynas Didzys džiaugiasi sulauke.s savo žmonos Dalios, kurią, buvo vedęs 
Lietuvoje pries 18 menesių. Gegužes mėn. 7 d. Melbourne aerodrome Dalią 
sutiko vyras, dr. Didžio ir Seliokų šeimos su pažįstamais ir draugais. Ponia T. 
Seliokienė yra Dalios teta.

0 kaip su Rytų Europa? Sovietų 
okupuotoms, laisvės pasiilgusioms 
tautoms Nixono - Kissingerio politi
ka nežada vilčių. Bet Nixono - Kissin
gerio politika turi ir priešų, ypač 
kiek liečia strateginių ginklų apribo
jimą. Tokių priešų yra ir JAV kari
nėse viršūnėse, ir Kongrese. 0 dar 
ir Watergate šešėlis - ar jis nuslinks, 
ar labiau sutirštės.

S.
***

MARKSISTINIO ŽMOGAUS 
GUNDYMAI

Sov. Sąjungoje yra labai daug 
visokiausių loterijų: sporto, knygų, 
padėti aviacijai, padėti laivynui, 
padėti armijai; meno loterijų — pa
veikslų spausdinių ir 1.1. Loterijų 
bilietai pardavinėjami visur — ban
kuose, paštuose, krautuvėse, laik
raščiu kioskuose, teatruose, par
kuose, lėktuvuose — kartais net 
smulki grąža išduodama loterijos 
bilietais. Bet visų svarbiausia — 
valstybinė loterija, traukiama 8 
kartus per metus^ bendroje sumoje 
(daiktais ar pinigais) 1 mil. rublių. 
Ir šios loterijos bilietas tik 30 ka
peikų. Šita tat loterija ir sukėlė, 
kaip praneša Pravda, nepaprastą 
įvykį vienoje Odesos mokykloje.

Mokytojos paraginti, 7-to sky
riaus mokiniai sumetė tiek pinigų, 
kad užteko 23 bilietams. Bilietus 
nupirkti buvo pasiųsta viena mergai
tė.Bilietai buvo padėti į spintą ir 

užmiršti. Bet vieną dieną paaiškėjo, 
kad vienas iš tų bilietų laimėjo auto
mobilį “Ziguli”, vertinamą 5000 
rub. Vaikai buvo sujaudinti, bet jų 
džiaugsmų atšaldė tėvų ginčas: kam 
tas automobilis teks... Vienas tėvų, 
kuris jau buvo įrašytas eilėje auto
mobiliui pirkti (o eilėje laukti tenka 
iki 5 metų), siūlėsi paimti automobilį 
ir sumokėti 5000 rub. Kitas priešta
ravo: ‘ ‘ Kodėl tu, one aš?” Dar kitas 
siūlė traukti burtus, bet vėl iškilo 
problema: iš 34 klasės mokinių, 
bilietų pirkimo dienąl tebuvo mokyk
loje 27; vieni vaikai dėjo 45 kapei
kas, kiti 25 kap., o dar kiti - tik 10 
kap. Ginčui tebesitąsiant, mokyk
los vedeja bilietus užrakino savo 
kabineto seife. Tėvai įsižeidė - jų 
nepasitikinti? Tėvai rėkė, grasė teis
mu, siuntė aštrius laiškus finansų, 
švietimo ministerijoms, Pravdai. 
Pravdos korespondentė vietoje apsi
lankiusi, rase, kad “tėvų akys karšt
ligiškai svaidė žaibus, kad net kris
talinės vazos nuo jų švitėjo”.

Mokyklos vedeja siūle atsi
klausti pačių vaikų, bet tėvai nepaisė 
ir vieną dieną sugriuvę į klasę ginči
josi net tris valandas. Pagaliau 
mokytojai, tėvai, vaikai priėjo išvadą 
- imti pinigais ir juos atiduoti mo
kyklos reikalams.

Pravda, užgyrusi tokį sprendi
mą, nuo savęs vistik pridūrė, kad 
“ir naujame marksistinės visuome
nės žmoguje, kartais atgyja seni ins
tinktai ir smulkios aistros”.

Iš Pravdos
***

BALTU BIULETENIS
Dėl įvairių priežasčių ilgesnį 

laiką nebeišeidavo ispanų kalba 
Eltos biuletenis, kurio redakcija 
buvo Buenos Aires, Argentinoje.

Šiemet vasario mėn. Buenos 
Aires gyvenh lietuviai, latviai ir 
estai išleido bendrą biuletenį, pava
dintą “Notivieros de los Paises 
Balticos”. Biuletenio faktinis redak
torius yra Ceferinas Juknevičius 
(Ceferino lujnevich). Biuletenis gra
žiai išleistas, 29 psl. smulkaus 
šrifto.

Turiny plačiai paminėta Vasario 
Šešioliktoji; Vlikas, jo uždaviniai 
ir darbai, Toronto Seimas; Kanados 
vyriausybės užtikrinimas, kad nepri
pažins Baltijos valstybių inkorpora
cijos; lietuvių politinių kalinių sąra
šas; Romo Kalantos susideginimo 
metinės; plačiai aprašyta Pavergtųjų 
Tautų Savaitė Argentinoje (1973 m. 
lapkričio 19 - 25 d.d.); gražus nekro
logas Vaclovui Sidzikauskui; žinios 
iš Estijos ir Latvijos bei kitų Pietų 
Amerikos kraštų.

Adresas: Casilla de Correa 
4150, Buenos Aires, Argentina. Lie
tuviams tenkama išlaidų dalį sumoka 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas.

(ELTA)
***

“Raportas iš Pragaro” - tokiu 
pavadinimu straipsnis ^pasirodė New 
Yorko “Daily News” š.m. kovo 1 d. 
laidoje. Tai yra dienraščio kores
pondentes Lauros Foreman pasikal
bėjimas su neseniai iš Lietuvos at
vykusiu Jonu Kreivėnu, kuris 1940 
metais buvo komunistu, suimtas nu
teistas ir deportuotas į Sibirą • į pri
verčiamojo darbo stovyklos pragarą.

Ta pačią žinią įdėjo “Philadel
phia Inquirer” savo š.m. vasario 
17 d. laidoje, Seattle, “Washington 
Time”, 1974.II.2.

(ELTA)***
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NESURADO

Buvo birželio mėnesio pabaiga. 
Marciano išvažiavo i kalnus, Austra
lijos Alpes. Kelionė buvo puiki. Ri
tosi į kalną snieguota dykuma. Aplink 
visur balta*. Saulės spinduliai suža
dina tūkstančius deimantinių žvaigž
dučių. Akys raibsta nuo spindinčio 
baltumo. Reikia užsidėti saulės aki
nius. Pasiektas sporto centras - vieš
butis. Atsipūtė, išgėrė karštos ka
vos, su romu. Sportiniai apsirengė; 
pasiėmė pašliūžas ir su visais kitais 
traukos buvo nutempti į kalno viršūnę, 
starto vietą.

Kadangi buvo daug Įspūdžių, tai 
Marciano nesuskubo visus paimti Į 
save. Slidinėjimas buvo pradėtas su 
ceremonijomis. Visi užėmė vietas. 
Marciano dešinėj stovėjo jaunas vyru
kas, o už jo mergina. Visi laukė vado
vo ženklo pradėti. Taręs trumpą žodi/ 
h.urodęs kaip reikia laikytis, pakėlė 
lazdutes į viršų, Tai Mvo starto pra
džios ženklas. Švilptelėjo ir žaibiškai 
dingo iš akių. Vyrukas iš dešinės lei
dosi į pakalnę. Čiuožė mergina, o 
netoliesia ir jis. Staiga pamatė, kad 
mergina guli sniege. Vikriai pasuko 
link jos.

— Kas nutiko?
— Nieko nežinau, kodėl...?
Jos juodos akys sužaibo. Tuomet, 

jų paėmęs už rankos pakėlė, sutvarkė 
pačiūžas, po to paklausė:

— Ar galima ąusipažinti?
— Prašauz-gavo atsakymą.
Marciano su Ingrida slidinėjo 

visą dieną kartu. Kuomet grįžo i vieš
buti, padėjo slides su lazdutėmis. 
Numetė sportinius rūbus, visą aprangą, 
jis nustebo jos stotu. Ingrida buvo 
vidutinio ūgio, liekna^ taisyklingais 
veido bruožais^ juodais plaukais. 
Juodomis, spindinčiomis didelėmis 
akimis. Buvo gan patraukli, sąmojinga, 
kalbi. Būdami vieni kalnuose, dažniau
siai jie būdavo kartu. Kas juos abu 
rišo, jie patys nesuvokė. Kuomet grį
žo iš kalnų į miestą,susitarė daž
niau susitikti. Ir taip jų draugystė 
stiprėjo, nežiūrint, kad Marciano buvo 
italas, o Ingrida graikė. Meilė akla, 
skirtumų nemato. Mato tik gerąsias 
puses.

Taip bėgo jų laimingos dienos. 
Marciano prisipažino ją mylįs. Žadėjo 
vesti. Vedyboms atidėlioti surasdavo 
priežasčių. Ji tam tikėjo. Laikas 
bėgo. Iš tos jų meilės prasidėjo nauja 
gyvybė. Reikėjo jam surasti išeiti. 
Tam buvo sumanus. Atsineša iš Ita
lijos gauta~ telegrama, kad skubiai 
turįs parvykti į namus, nes motina 
sunkiai serganti ir jau prie mirties. 
Pažadėjo, greitai sugriz'ti ir tuomet ją, 
vesti. Taip Ingrida daugiau Marciano 
ir nematė.

Atėjo laikas... Ligoninėje ji 
pareiškė, kad busimąją iš jos gyvybę, 
paliksianti ligoninėje. Nematė, neži
no ir nežinos niekada, kas buvo-sūnus 
ar dukra.

Išėjus iš ligoninės pasijuto leng
vai ir laisvai, taip kad tartum niekuo
met nieko nebūta. Bet jos širdyje liko 
gili žaizda, kuri palengvo gijo, palik
dama randą.

Kas per motina, kuri negimusį 
savo kūdikį sunaikina? Kokia turi būti 
motina, kuri pagimdžiusi nematė savo 
išnešioto kūdikio? Ji nežino/kur jos 
kūdikis? Jis tikrai yra, bet kuris? 
Sūnus ar duktė? Kas jį priglaudė? 
Kur dabar jis randasi? Oi daug, daug 
klausimų yra. Ar jie nevargina tokios 
motinos širdį?

Barbora ir Mataušas Balturlaičiai 
buvo jau penkeri.’ metai, kaip 
vedę. O vaiku kaip nėr, taip nėr. Iš 
karto jie manė Kas čia tokio. Ateis 
laikas ir susilauks. Tas susilaukimo 
laikas kaip neateina, taip neateina. 
Barborai nusibodo laukti. Ji pradėjo 
nerimauti,

— Zinai,Mataušai, nerimauju, kas 
gi čia bala? Kaip ne, taip ne. Kaip 
tu manai, ar nereiktų man kreiptis į 
gydytoją?

— Tai kąvBarbute, jei jau skubi, 
tai galima.

Ir pradėjo ta jo Barbute gydy
tis. Gydė, gydė vienas gydytojas. 
Kaip nieko, taip nieko. Nuėjo pas 
kitą — taipgi nieko. Nei ašaros, nei 
verksmas negelbsti. Kreipėsi į patį 
geriausių tu ligų specialistą, profe
sorių. Apžiurėjo Barborą išklausė, 
iskamantinėjo, išegzaminavo. Pamąs
tė, pagalvojo, galvą pakratė. Pagaliau 
pasakė, jei būtumei į mane kreipusis 
prieš penkeris metus, - tai būtų buvę

on į,

net

tvarkoje, būčiau pagydęs. Pavėluota, 
labai pavėluota, nieko nebus, nevarg- 
kite. Barborą šaltas prakaitas nupylė, 
išklausius tokius profesoriaus žio
džius. Grįžusi į namus, gerokai nusi
verkė, paskui kreipėsi įvyrą:

- Mataušėli, ką nori tą daryk, bet 
aš noriu turėti vaikų. Kitos turi, kaip 
man gyventi be vaiko?_

— Tai ką aš galiu padaryti? Gir
dėjai, kad profesorius pasakė kad 
nieko nebus, niekuomet tuz Barborele, 
neturėsi vaikų, pavėluota.

— Daryk ką ir kaip nori, bet pas 
mus turi būti vaikų.

- Nagi, pabandysiu.
Mataušas mąstė, buvo susirūpinę_s 
dvi savaites.
— Na, Barbute, sugalvojau. Bus

vaikas. 1
— Ačiū Dievui ir tau Mataušėli, 

būsiu laiminga, kaip ir kitos moterys.
Smulkiai aptarė visą veikimo pla

ną. Abu patenkinti, išsipuošę išvyko 
į vaikų fabriką. Laimingai pataikė. 
Rado daug naujų vaikų. Išsirinko ką ir 
kokį norėjo. Už savaitės jų bute, lovy
tėje” buvo kūdikis • mergaitė. Jai 
duotas vardas Irena. Mergaitė gražiai 
augo. Abu Balturlaičiai buvo paten
kinti, laimingi. Dabar jų, namas netuš
čias. Girdėjosi vaikiškas krykštavi
mas, juokas. Irutė buvo sveika, spar
čiai augo, gražėjo.

Anksti pradėjo lankyti mokyklą. 
Buvo gabi. Gerai mokėsi. Netikėtai 
turguje Felicija Sumarienė sutiko 
Leokadija^ Sausragienę.

— Sveikute. Leokadija. Kaip se
niai matyta. Kas gero? Kaip klojasi?

— Ačiū,Felicija, neblogai.
— Kaip ten tie jūsų kaimynai 

Balturlaičiai, girdėjau džiūgauja*?
— Barbora džiaugiasi. Nurimo. 

Jų Irena graži mergaitė, auga, gerai 
mokosi.

— Ale tai jiems nepasisekė.
— Kodėl nepasisekė?
— Argi nematai^ arčiau negu aš 

gyveni. Abu jie šviesiaplaukiai, mėlyn
akiai, o mergaite' juoda kaip čigonikė. 
Plaukai jos kaip smala nutepti. Akys 
juodos kaip anglis, net spindi. Tai va 
ir nepasisekimas. Visi mato, kad 
mergaitė ne jų...

— Ką čia sakyti, sakoma, paveldė
jimas yra*. Gal jų giminėje buvo tokių?

— Nebuvo, 'nebuvo, aš gerai ži
nau, kad Mataušas ir Barbora turėjo 
visus gimines baltplunksnius. Be to, 
visi gerai z'ino, iŠ kur toji mergaitė 
atsirado.

— Tai Sudiev, Felicija. Reikia 
skubėti į namus.

— Sudiev, sudiev Leokadija, bet 
Balturlaičiams nepasisakė.

Suaugusių kalbas girdi papugB 
Jie pamėgdžioja, kartoja suaugusius. 
Ir taip mokykloje vaikai pradėjo sa
kytį mergaiteikad ii nemrinr? tėvų. 

togu metu nuvyko į tą įstaigą,iA kurios 
pries šešiolika metų Balturlaičiai ją 
pasiėmė už dukterį. Nesurado iiei var- 

■ do, nei pavardės tuomet buvusios gim
dyvės..; Kodėl nebuvo ten duomenų,ji 
negalėjo suprasti. Visi paieškojimo 
siūlai nutruko. Nusiramino, buvo pa
tenkinta padėtimi, visą jauną energiją 
nukreipė į. studijas. ’• į

Irena šauni studentė. Apsupta 
garbintojų. Didžiausias iš visų yta 
Antanas Pūras, trecio kurso medici
nos studentas. Gabus vyras. Aukš
tas kaip uosis. Stiprus kaip ąžuolas. 
Laisvalaikiais dažnai jiedu susitinka. 
Vienas kitam nėra abejingi. Laikas 
nuo laiko abu užeina į geresnius kote
lius, laiko praleisti, prasiblaivyti; 
nuoširdžiau pasikalbėti.

Antanas su; Irena sėdėjo prie 
staliuko geriausiame miesto hotely. 
Siurbčiojo juodos kavos gurkšnelius. 
Ką tai nuotaikingo pasakojosi. Malo
niai slinko laikas tos jaunos poros.

Nepastebimai prie gretimo tuščio 
staliuko susėdo kita pora. Moteris 
buvo kokių trisdešimts keturių metų 
amžiaus. Gerai išsilaikiusi. Taisyklin
gais veido lyuožąis. Juodais plaukais. 
Juodomis žėrinčiomis akimis. Sko
ninga apranga. Vyriškis gerokai se
nesnis, kokių keturiasdešimts penkių 
metų amžiaus. Juodplaukis. Žilstelė
jusiais paausiais. Gero kirpimo, siu
vimo eilute. Užsakė juodos kavos su 
stipresniu priedu. Taip dvi, nelygaus 
amžiaus poros leido laiką jtrie greti
mų staliukų. Pasilenkęs arčiau damos 
ausies, visai tykiai pasakė:

- Puiki jauna pora. Moteris la
bai panaši į tave,

Tuomet moteris pasuko galvutę, 
santūriai pažvelgė i tą pusę,kur sėdėjo 
Antanas su Irena. Jausmų susikryžia- 

— vimas.
Sukūrė jai ketureili;

Irena puriena, tu viena, 
Be tėvo, motinos, 
Švieti mums,
Kaip saulė kasdieną.
Irena nepykdavo ant vaikų. Jos 

vaikiškas gerumas spinduliavo visiems 
kaip saulės spinduliai. Is tiesų, buvo 
ji gera ir graži. Buvo gudri mergaitė. 
Atsargiai, iš tolo užvesdavo kalbas 
apie vienišas mergaites. Mėgdavo 
tokius pasiskaitymus, kur buvo rašoma, 
kaip mažos mergaitės be motinos 
ieškodavo savo motinų,. Pasitaikiusi 
gerai progai drįso motinos paklausti:

— Mamyte," pasakyk man teisybę. 
Daug kas kalba, kad tamsta ne mano 
mama. Mokykloje taip ir vaikai apie 
mane kalba.

- Kaipgi, kasgi ...nuo mažens 
tu/dukrele,kitos mamos nematei, kaip 
tiktai mane.

— Teisybė, teisybė, bet ...
— Taigi, kaip visus vaikus, taip 

ir tave atnešė gandras. Tik ne i mūsų 
namus, bet ten ... o mes tave ir pasi
ėmėm.

— Dirstelėk, Irena. Nors ne jauna, 
bet puiki moteris. Daug turi tavo vei
do bruožų. - Pasakė Antanas.

Irenos širdelė suvirpėjo, kaip pa
gautas mažas paukštelis. Pakėlė dai
lią galvutę. Tuomet abieju damų žvilgs
niai susipynė. Pastaroji neatlaikė. 
Dvi didelės ašaros, kaip gražiausi du 
perlai nusirito ant staliuko. Ji pa
lenkė galva žemyn. Vyriškis ištraukė 
iš švarko kišenaitės baltą skepetaitę ir 
padavė jai. , j

- Kas, kas yra’Tngrida?
— Negaliu, negaliu. Einame...
Padavė atgal jam skepetaitę. Abu 

atsikėlė, apleido salę.
Kas sužinos moters paslaptis » 

j os širdies stovį? Gal per septyniolika 
metų galutinai nebuvo užgijusi šir
dies žaizda? Gal tas randas suspaudė 
ir išspaudė motiniškas karštas aša
ras? Visa liko neišaiškini am a paslap
tis. Ir ji nesurado atsakymo.

Bronius Plokštis***

— Pasakos mažiems vaikams. Aš 
jau ne mažytė mergaitė, viską suprantu 
Kam tai slėpti nuo manęs, man skaudu. 
Noriu žinoti tikrą teisybę,

- Taip... Barbora susijaudinusi 
pasakė. Apkabinus, priglaudė prie sa-. 
vo širdies. Jos dailų veiduką prispau
dė prie savo- Abi pajuto, ka'd jų karš
tos ašaros susiliejo į vieną. Tai mo
tinos ir dukters ašaros.

— Ačiū, labai ačiū . mamyte , už 
atvirumą.

Irena atsikėlė, apkabino, pabučia
vo ir išėjo. Barbora apstulbusi liko 
sėdėti. Dabar ji sužinojo tikrą teisybe. 
Pajuto norą sužinoti moterį - motiną 
kuri ką tik gimusį kūdikį paskiria' 
nežiniai*. Buvo noras pamatyti tax mo- 
ter^Kutr^XVX“-ia. Atos- Atrodo, kad nedraugas bus pridės 

svorio
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TfSINYS)

SUDIEV BALTIMORE
Nors aš Baltimorėje 5 dienas 

gyvenau, bet mažiausiai turėjau pro
gos ją pamatyti. Štai jau antradienis 

-ir mes turime išvykti įWaterbury. Atsi
sveikinome su Vanda ir su Jeronimu 
Pūkeliais, mažai vilties turėdami dar 
kada - susitikti. Nežinomi yra Dievo 
keliai, bet nežinomi yra ir žmogaus 
keliai. O gal kada ir susitiksime, kal
nas su kalnu nesusitinka, bet žmo
gus su žmogum gali.

Apgailestavau, kad negalėjau 
aplankyti Baltimorėj nei savo pažįs
tamu, nei tų, kuriu adresus buvau 
gavęs j išvažiuodamas is* Australijos. 
Gaila, kad taip susidėjo aplinkybės 
ir kad as negalėjau to malonumo turė
ti. Visada turėjau norą kuo daugiau 
susitikti lietuviu, nes po kiekvieno 
susitikimo su lietuviu jaučiuosi esąs 
stipresnis. Taigi sudiev, Baltimore.1

Pravažiavome kažkokį iIga^ tune
lį po vandeniu toliau didelį tiltą ir 
išsitiesėme 95-ju greitkeliu Phila- 
delphijos ir New Yorko link. Kelias

LEONUI VASILIŪNUI 75 METAI
Kūrėjui savanoriu L. Vasiliū

nui kovo men. 19 d. suėjo 75 metai 
amžiaus. Šia garbinga proga noriu 
paminėti jo ilgo gyvenimo garbingą 
kelią, nes jį nuo jaunystės dienų 
pažįstu ir žinau jo didelius nuo
pelnus mūsų tautai. Jis dabar gyven
damas Adelaidėj e,/darbuojasi lietu
vių tarpe, remia jaunimą ir platina 
lietuvišką spauda. Leonas , kad ir 
ne didelio mokslo vyras, padare dide
lių darbų ir pasiekė aukštos vietos, 
paskutinė jo tarnybos vieta buvo 
Kauno apskrities policijos vado.

Leonas gimė 1899 m. Grušlaukės 
m., Darbėnų valsčiuje, pasiturinčio 
ūkininko šeimoje. Pradžios mokyklą 
baigė Darbėnuose.

1919 m. vasario mėn. įstojo sa
vanoriu - kūrėju y 2-trą pešt, pulką, 
kulkosvaidžių kuopą A. Panemunėje, 
Kaune. Baigęs kulkosv. kuopos kur
są, buvo pakeltas jaunesniu puska
rininkiu. Dalyvavo mūšiuose pries 
bolševikus, bermontininkus ir len
kus. Tris kartus buvo sunkiai su
žeistas. Už narsumą ir sumanumą 
apdovanotas Vyties Kryžiumi su kar
dais ir ordenu. Pasibaigus mūšiams 
su lenkais, įstojo į mokamąją kuopą. 
1922 m. gruodžio 15 d. savo prašymu 
iš kariuomenės pasiliuosavo ir po 
kelių dienų įstojo į Platelių viešąją 
policiją. Kalėdų metu jis, Platelių 
šaulių būrio ir sekretoriaus padeda
mas, suorganizavo saulių dalinį 
Klaipėdos krašto atvadavimui. Klai
pėdą atvadavus, vėl grįžo į Plate
lius. Tais pačiais metais persikėlė 

Klaipėdos miestą, į pasienio poli-

A. Maųragis

tolimas, bet mielas, vaizdai ^vairūs, 
Donė smagiai spaudžia mašiną ir mes 
lekiame, lekiame Amerikos keliais. 
Privažiavę. Wilmingtoną pasistiprino
me maistu ir kuru. Nuo čia keičiame 
kelią ir kryptį, nes nenorime patekti į 
Philadelpbijos miestą, kad nesugais- 
tume per miestą važiuodami. Taigi 
važiuojame nauju New Jersey keliu, 
kertame Delaware upę, didelį įspū
dingą tiltą^kabantį aukštai. Phila- 
delphijac paliekame kelias, dešimtis 
kilometrą kairėje pusėje. Žinau, kad 
šiame mieste yra keletas man pažįs
tamų lietuvių, turiu ir adresus, bet 
nėra laiko juos aplankyti. Čia Apyl. 
p-kas yra dr. Stiklorius, mano pažįs
tamas, būtų gerai jį aplankyti, bet, 
deja, laikas mums šykštus. Garbė 
Philadelphijai—ji pirmoji 1908 m. pra
dėjo švęsti motinos dieną. Tą visi 
žinome z kurie mokame gerbti savo 
mo tinas.

Sis miestas yra ketvirtas savo 
didumu Amerikoje, lietuvių čia yra 
didžiausia kolonija po Chicagos ir 
New Yorko. Ju veikla yra labai šako
ta ir gyva. Su jais susipažinti reikė
tų mažiausiai savaitės laiko, o as 

ciją. 1925 m. išlaikė Vytauto Didžio
jo gimnazijoje 4 klasių egzaminus. 
Tais pačiais metais perėjo i Kretin
gos viešąją policiją. 1926 m. vasarą 
buvo pakviestas į Palangą paskaitai 
apie Klaipėdos atvadavimą. Po 
paskaitos Klaipėdos krašto sukilėlis 
Jonas Vanagaitis apdovanojo ji 
Klaipėdos krašto atvadavimo meda
liu, kurį prisege prie jo krūtinės. 
1926 m. įsteigė Būtingėje ir Laukze- 
mėje didelį šaulių būrį, įgijo vėlia
va ir suorganizavo orkestrą, 1927 m. 
įsteigė ir šaulių chorą, ir pats buvo 
to būrio vadu. 1928 m. Klaipėdoje 
prie 7-to pešt, pulko buvo šaulių 
rinktinės būrių bei kuopą vadų kur
sai. Vasiliūnas buvo tu kursų viršila 
ir kursus baigė pirmuoju.

1930 m. rudenį tarnybos labui 
buvo pakeltas į vyresniuosius poli
cininkus ir komandiruojamas į^ Kre
tingos viešąją policiją. ,

Kretingos šaulių rinktines vado 
kapit. Burago buvo paskirtas Kretin
gos šaulių kuopos vadu. To rinktinės 
vado pavedimu pravedė Kretingos 
saulių rinktinės dešimtmečio iškil
mes. Tų iškilmių metu to paties rink
tinės vado Burago buvo dekoruotas 
pirmos laidos saulių žvaigžde.

1933 m. tarnybos labui buvo 
komandiruotas i Gargždų viešąj ą poli
cija. Buvo vėl paskirtas Gargždų šau
lių būrio vadu.

1936 m. tarnybos labui komandi
ruojamas į Palangos viešąją policiją. • 
Uz didelį darba šaulių organizacijoje 
L. Vasiliūnas buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo ordenu - medaliu. 
1938 m. L. Vasiliūnas išlaikė 6-tos 
gimnazijos klases egzaminus. 1939 
m. buvo pakeltas nuovados viršinin
ko padėjėju .

1940 m. užėjo bolševikai. Vasi
liūnas buvo suimtas ir išvežtas į 
Lukiškės kalėjimą.
Prasidėjus Vokiečių ir Rusų karui, 
Vasiliūnas buvo paskirtas Rumkiškes 
policijos nuovados viršininku. 1942 
m. Vasiliūnas tarnybos labui buvo 
perkeltas į Garliavą nuov. viršininku 
ir Kauno apskrities policijos instruk
torium.

1943 metų pradžioje pakeltas į 
policijos
Marijampolę miesto ir apskr. polici
jos vadu. Tais pačiais metais, žuvus 
Kauno apskrities policijos vadui 
vyr. Įeit. Juozui Dzenkaičiui, Vasi
liūnas iš Marijampolės buvo perkel
tas Kauno apskrities policijos vadu.

1944 m. liepos mėn. 31 d. bolše
vikams užimant Kauną,Vasiliūnas su 
šeima pasitraukė į Vokietiją, Dabar
tiniu metu gyvena Adelaidėje ir pri
klauso koneivisomsPietų Australijos 
lietuviškoms organizacijoms.

Kūrėjas - Savanoris
s

apskrities policijos instruk-

vadus ir komandiruotas į

*** 

neturiu nei vienos atliekamos dienos. 
Taigi važiuoju galvą nuleidęs pro 
šalį, tarsi kaltas būdamas, mostelė
jau kelis sykius ranką , lyg sveiki, 
lyg sudiev sakydamas.

Prieš mus guli išsitiesę 150 
kilometrų kelio iki New Yorko ir antra 
tiek iki Waterbury. Juos visus turime 
įveikti, ir dar šį vakarą būti namie. 
Taigi skubam, aš vis žiūriu į Doną 
ir galvoju, kad ji gerai važiuoja. 
Bendrai tenka pasakyti, kad Ameri
koje visi žmonės geriau važiuoja, 
kaip Australijoje. Australijoje yra 
daug kvailo nerūpestingumo ir stoka 
kitam pagarbos ant kelio, stoka man
dagumo. Amerikoje to nematyti, visi 
gerai važiuoja. Neteko matyti nei 
miestuose, nei ant kelių jokią katas
trofų.

Privažiavome New Jersey, saule 
kaip rėtis didelė , vos i į žiūrima pro 
tirštu’s fabrikų durnus ir sunkias me
talo dulkes. Rodos, kad skausmu ir 
liūdesiu virpa visas oras. Įspūdis 
toks, tarsi visa gamta stovėtų prieš 
didelę katastrofą. Automobilių vir
tinės slenka iš palengvo visais ke
liais į New Yorką. Darbininkai baigę 
darbą grįžta poilsiui. Nors jau vaka
ras, saulė nebe aukštai, bet karšta ir 
tvanku. Važiuojame be jokio entu
ziazmo, v mokesčius apsimokame uz 
kelia. Čia tokių kelią yra daug, uz 
kuriuos reikia mokėti. Niekur nebu
vau matąs tokio negyvo ir liūdno 
vaizdo, kaip dabar čia, įvažiuojant i 
New Yorką pro New Jersey. Sunku 
kvėpuoti dūmus ir dulkes,ir stebiuosi, 
kaip čia gali ištverti žmonės. Norisi 
greičiau išbėgti iš tos zonos, bet kaip 
tyčia keliai užtvenkti, ir važiuojame 
kaip į Dantės pragarą neskubėdami. 
Tai štai, ką reiškia užterštas oras*, 
mes tokių vietą Australijoje neturime. 
Jei koks šeškus ir pasmardina mums 
po nosim, tai nepalyginsi su pragaro 
smarve, nuo kurios turi išnykti visa 
augmenija.

I New Yorką įvažiavome tamsoje; 
ispu^ingi tiltai, kreivi keliai. Neži
nau kaip Donė pravažiavo pro sį taip 
didelį miestą, kad aš jo kaip ir ne-

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, JUOZA^ MAKSVYTį su seimą ir 
gimines skausmo valandoje užjaučia

Barkų šeima
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MURRAY’S ILF. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL. 26 - 1768 

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius į USSR, 
Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Per 27 metus tarnybos nėra dingęs nė vienas siuntinys. Mes 
siunčiame pinigus Į Sovietu Rusi ją, kur jūs galite nuprikti "Sve
tima Valiuta” krautuvėse [vairias prekes? automobilius, motociklus, 
Šaldytuvus, televizorių, siuvimo ir skalbimo mašinas, o taip pat ir 
butą unituose. Smulkesne informacija duodama telefonu arba as
meniškai atsilankius mūsų įstaigoje.

HEAD OFFICE MURRAY’S H.F. STORES 

646

Sydney, N.S.W.
Cabramatta:

Banksfown:

Paramatta:

Newcastle, N.S.W.
Murray’s H.F. Stores, 93 Northumberland St 
Wickham. Tel. 61 - 5180

M ELBOURNE, VIC.
Murray’s H.F. Stores, c/o Contal Co. 
Mutual Arcade, 266 Flinders St., 
Tel. 63 - 7895.

iiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiid

Sudiev Vandai ir Jeronimui Pūkeliams

mačiau. Norėjau susidaryti pirmąjį 
didelio miesto įspūdį, bet,deja, pra
važiavome pro salį. Pasirodo, kad 
New Yorko didybė yra sukoncentruota 
nedideliame plote, tarp dviejų upių, 
Manhatten pusiasalyje, ten stovi tie 
visi dangoraižiai, kuriais didžiuo
jasi visi amerikonai.

Nuo New Yorko iki Waterbury 
važiavome kone tuščiais keliais. 

Daug miško pakeliais; keletą dides
nių miestelių pravažiavome. Nereikia 
sakyti, kad kelionė į_ galą jau nusi
bodo ir norėjome kuo greičiau atsi
rasti namuose. Pagaliau pravažia
vome Waterbury ir uz kelią mylių 
isukome į farmą, į Donds rezidenciją. 
Aplinkui kvepėjo nupjautas šienas, 
daržinės ir tvartų kvapas-

— Done, leisk pernakvoti daržinėj 
ant šieno, taip norėčiau užsikasti 
šienu ir gerai išmiegoti.

Deja, ji man neleido miegoti 
daržinėje, girdi, esą daug šeškų ir 
jie mane gali nunuodyti smarve.

Mus pasitiko p. Mykolas su šil
ta arbata. Nebuvo laiko ilgesnėm; 
kalbom, laikrodis rodė jau 1 vai. 
įėjęs į man skirtą kambarėlį,pasi
jutau lyg būčiau i Lietuvą sugrįžęs, 
į savo namus. Labanaktis!

(bus daugiau)
***
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GEORGE ST., SYDNEY TEL. 26 - 1768

Murray’s H.F. Stores, 155 Cabramatta 
Cabramatta. Tel. 728 - 6273
Murray’s H.F. Stores, 5 Kitchener Parade,
Bankstown. Tel. 709 - 8089
Murray's H.F. Stores, 293 Church Street,
Paramatta. Tel. 635 - 9728

Road
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“KOVO" KLUBE
ŠACHMATAI

Sydnejaus lietuvių klubo šachma
tu sekcija galima skaityti veikliausiu 
vienetu Australijos lietuviu sporto 
veikloj. Paskutiniu metu žaidimai 
vyksta net tris dienas per savaitę. 
Narių skaičius dar kartę padidėjo^, 
prisijungus prie šachmatininkų dr. 
A. Viliūnui ir keliems svetimtaučiams. 
Svetimtaučių tarpe turime egiptiečių 
šachmatų meisteri N. Selim ( kuris 
Sydnejuje australų tarpe yra labai 
aukštai vertinamas.

Patašiaus simultanas
Pagal tradicija klubo šachmatų 

pirmenybes laimėjus šachmatininkas 
duoda simultana visiems klubo na
riams. Šiuo atveju ir V. Patašiui teko 
pirmų karta, išmėginti savo jėgas. 
Po daug išlieto prakaito rezultatas 
7-2 Patašiaus naudai. Iš devynių 
partijų tik dvi pralaimėtos. Reikia 
pažymėti, kad tai yra geresni rezulta
tai palyginus su C. Purdy,kuris davė 
simultaną per sekcijos oficialų ati
darymų. Vienas iš laimingųjų/nuga
lėjęs V. Patašiu/buvo naujasis sek
cijos narys dr. A. Viliūnas.

LIETUVIAI - ST. GEORGE 10 - 7
Daug buvo ruoštasi pirmajam 

klubo šachmatininkų pasirodymui 
prieš australus. Ypatingai tiems 
klubo nariams, kurie pirmą kartą sto
jo į kovą prie šachmatų lentos. Nors 
vilčių laimėti mažai kas tikėjosi, bet 
galutinis rezultatas dešimtis laimėtų 
taškų nustebino australus. Klubo 
komandoje žaidė šie šachmatininkai: 
N. Selim 0. V. Patašius 0, I. Venclo
vas 0. A. Kabaila 1, A.N. Kishk 1,
J. Dambrauskas 1, J. Mascinskas 0,
K. Simonas 1, V. Augustinavičius 0, 
J. Jencius Yz, I. Jonaitis Yz, P. Gro
sas^, J. Karpavičius 1, A. Giniu- 
nas 1, VI. Šneideris 1, J. Kapočius 
1 ir A. Bumeikis 1.

LIETUVIAI -MAROCZY 2 - 2
Lietuvių klubo “A” klasės ko

manda pirmame Sydnejaus Grade 
Match šachmatų turnyre žaidė prieš 
ungarus. Taškai pasidalinti po lygiai, 
kai viena partija liko atidėta. V. 
Patašius laimėjo taška.^nugalėdamas 
N.S.W. čempijoną P.C. Viner, kuris 
pagal įvertinimą stovi keturioliktoje 
vietoje Australijos geriausių šach
matininkų tarpe.

LIETUVIAI - VOKIEČIAI - AUSTRAI 
IV2 - 3V2

Antroji klubo šachmatų komanda 
žaidė “B” klasėje ir pirmame rate 
pralaimėjo vokiečių - austrų koman
dai/sau pelnydami tik pusantro taško. 
Komandų sudarė ir taškus laimėjo: 
V. Augustinavičius 1, I. Jonaitis Yz, 
J. Jencius P, J. Baikovas 0 ir J. 
Karpavičius P.

Bendras šachmatininkiĮ įvertinimas
Australijos šachmatų sąjungos 

išleistame 1974 metų_oficialiame šach 
matininkų^ įvertinimo sąraše randasi 
šie lietuviai šachmatininkai/pagal jų 
Įvertinimą taškais. R. Arlauskas 
2175, dr. I. Venclovas 2075, V. Pa
tašius 2040, prof. A. Kabaila 1990, 
A. Baltutis 1910, V. Liūgą 1910, J. 
Dambrauskas 1835, V. Augustinavi
čius 1740, K. Simonas 1730, V.A. 
Lazdauskas 1720 (Tasmanija), P. 
Grosas 1575m, J. Baikovas 1510 ir J. 
Karpavičius 1500.

1974 Sachmatu Olimpijada
I pasaulio šachmatų. Olimpijada, 

Australija siunčia savo komandųir 
kuriai vadovauti yra paskirtas lietu
viams gerai žinomas šachmatininkas 
C. Purdy. Olimpijada vyks Prancū
zijoje nuo š.m. birželio men. 6 die
nos iki birz'elio 30 dienos.

V. Augustinavičius

SPORTO ŽENKLIUKO

Konkursas

Adelaidės Lietuvių Sporto Klu
bo “Vytis” Valdyba, praneša, kad 
XXV-tai Sporto Šventu ruošiant zyra 
skelbiamas šventes ženkliuko kon
kursas, projektus siųsti sekretoriui 
E. Taparauskui 22 Melbkume St., 
North Adelaide 5006. Nevėliau iki 
š.m. liepos mėn, 30 d.

A.L.S.K'. “Vytis” V-ba, norėda
ma išpildyti pageidavimą, kai kurių 
pirmos šventės krepšininkų dalyvavi
me toje šventėje ir po 25 mt. laiko
tarpio juos vėl išvysti aikštėje jubi
liejaus proga. Galvoja sudaryti 
veteranų komandą, kad jie galėtų 
sužaisti parodomas žaidynes, šven
tės atidarymo dien^ Būtų labai džiu
gu maty»ti mūsų žvaigždes po tokio 
ilgo laiko aikštėje vėl uniformuose.

“Vytis” Valdyba maloniai prašo 
visus pirmos šventes krepšininkus 
registruotis ligi š.m. liepos men. 
30 d. šiuo adresu E. Taparauskas, 
22 Melbourne St., North Adelaide, 
5006.

Sporto Klubo “Vytis” - Vardinių 
balius ivyks š.m. birželio men. 22 d.

A.L.S.K. “Vytis” Valdyba
* **

* GEGUŽĖS MĖN. 26 D.
* SEKMADIENĮ - vakare
* Sydnejaus Lietuvių Klube
* G R A Z I - "S E X Y”
* DIARA PEEK
* VOKALISTE - ŠOKĖJA

Havajietiška (Hawaiian) Tahitiška (Tahitian)
Pasirodo su Havajietišku (Hawaiian) 
Gitaristu.
Pritariant Klubo ’'In Set” kvartetui.

* ŠOKIU.MUZIKA ŠEŠTADIENĮ 8 -12 VAL. VAK.

SEKMADIENI 6-10 VAL, VAK. \ <
TEL. 708 - 1414 1

Ateitis yra nenumatoma, o kuriama 
ir būtent, kuriama jau dabartyje.
Paprastu laukimu negalima nei gera 
sulaukti, nei bloga nuveikti. Ateitį 
kuria ne laukimas, o veikimas ir
todėl pozityvus yra aktyvizmas, o ne 
delsimas (Dr. J. Girnius, Tauta ir 
tautinė ištikimybė, psl. 292).

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIU 
FONDAI

Adresai: ALF, Kredito draugija 
TALKA, Box 4051, G.P.O., Mel
bourne, 3001; ALF Įgaliotinis Sydne
juje B. Stašionis, Lietuvių Namai, 
16 - 18 East Terrace, Bankstown, 
N.S.W. 2200. •

***

Prof. A. Kabaila, P. Grosas, N. Selim, V. Patašius, Mrs. D. Jones, J. Kellner 
- St. Geroge klubo prezidentas, C. Burnes, E. Kolakauskas, Antroje eilėje iš 
kairės į dešinę: ketvirtas dr. A. Viliūnas, šeštas I. Jonaitis, aštuntas J. Kar
pavičius, dešimtas J. Dambrauskas, keturioliktas V. Augustinavičius ir J. 
Kapočius. Nuotrauka J. Kapočiaus

DR. VALENTINAI BARKIENEI ir jos šeimai, mylimam tėveliui 
Vokietijoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą

V.L. Bukeviciai
I.E. Jonaičiai

r T.B. Vingiliai

DR. VLADUI MARKEVIČIUI
mirus Visbadene, Vokietijoje, širdingai užjaučiame jo dukterį, mūsų 
miela bičiulę, VALENTINA^ ir visat BARKĘ šeimą.

V.A.R. ir M. Kabailai, 
Antanas Mikaila

BRONISLAVAI MAKSVYTIENEI

minis, mielus JUOZĄ MAKSVYTI, BIRUTĘ, TAMOŠIŪNIENĘ, AL
DONĄ VYŠNIAUSKIENĘ ir jų šeimas širdingai užjaučiame.

V.A.R. M„ Kabailai
Antanas Mikaila

PRIEŠŽYDIŠKOS APRAIŠKOS 

AUSTRIJOJE
Vienas didžiausių Austrijos dien

raščių, Kronen Zeitung, paskelbė se
rijų straipsnių antrašte “Žydai 
Austrijoje”. Laikraščio platinimo 
plakatuose yra atvaizduota Austri
jos vėliava su viduryje esančia Dovy
do žvaigžde. Kronene Zeitung straips
niuose rašoma, kad Austrijoje žydų 
yra 10,000 iš 7.3 mil. gyventojų. 
Kaip žinoma, Austrijos kancleris dr. 
Kreisky yra žydų kilmės. Pernai 
ABC programoje 4 Corners buvo 
rodoma Vienoje esanti žydų centralė, 
kurios uždavinys - sekti karo nusi
kaltėlius - žydų žudikus. Šios orga
nizacijos bylose yra surinkta daug 
tūkstančių pavardžių asmenų, įtariamų 
karo nusikaltimais. Austrijos spau
dos taryba nusprendė imtis pries 
Kronen Zeitung atitinkamų priemo
nių. Informuoti sluoksniai tvirtina, 
kad straipsnių serija “Žydai Austri
joje”, esanti sukompiliuota žurnalis
to, buvusio iki 1938 metų nacių parti
joje, bet vėliau buvęs kaltintas uz 
pagalbos teikimą rezistencijai.

***

APDOVANOTI "LIETUVIAI” 
OK. LIETUVOJE

Lietuvių tautos Genocido žiau
rus vykdytojas M. Suslovas gruodžio 
mėnesi buvo atvažiavęs į Lietuvą ir 
įteikė Ok. Lietuvos vadovams “Tau
tų draugystės” ordeną.

Tuo tarpu Kremliaus klika pa
bėrė ok. Lietuvoje gyvenantiems ru
sams už įvairius "nuopelnus” gausy
bę ordenų ir medalių. Tokias apdova
notųjų “lietuvių” pavardės; K. Afa- 
naseva, M. Kasina, N. Kikarevas, 
F. Orlova, A. Lytasovas, G. Znai- 
-dzialovskaja, F. Gorbatenko, A. Is- 
kinas, Z. Buto, N. Makarovas, N. 
Šeštakova, B. Kasianovas, J. Karki
na,, A. Fonkiną, V. Kleinovas, V. 
Sučalkinas, I. Cemiakovas, I. Timo
fejevas, E. Šilova, D. Muchina, 
A. Morozovas, J. Galperinas.

Tarp apdovanotųjų įvairių vir
šininkų, įmonių vedėjų, kitokių pa
reigūnų yra ir kolchozininkų varovas 
- brigadininkas F. Gorbatenko. Vien 
tik iŠ šio sąrašo kiekvienas lietuvis 
gali suvokti, kad ok. Lietuvos lietu
vis yra tik rusiškųjų kolonistų vergas. 
Štai ir bendradarbiavimas.

***
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"TALKA”, JOS NARIAI, PASKOLOS, 
INDĖLIAI

Lietuvių Koop. Kredito D-ja ' 
“Talka” yra vienintelė lietuvių 
kredito D-ja Australijoje. Jos na
riais, pagal Viktorijos Kooperatyvų 
įstatymą, gali būti tik Viktorijoje 
gyveną lietuviai ar mišrių šeimų na
riai, kur vienas jų yra lietuvis.

Kaip teko patirti, šis nuostatas 
būti “Talkos” nariu, kiek suklai
dino ne Viktorijoje gyvenančius tau
tiečius, todėl čia trumpas paaiškini
mas dėl “Talkos” priimamų indėlių 
ir duodamų paskolų.

1. Paskolas “Talkoje” gali
gauti, pagal įstatymą, tik “Talkos” 
nariai, todėl ‘kitur gyveną tautiečiai 
tiesioginiai iš “Talkos” paskolos 
gauti negali. Tenka pažymėti, kad 
“Talkoje” paskolų jau yra gavę ir 
tautiečiai gyveną kitur, per savo gi
mines ar draugus, t.y. paskola gavo 
kitur gyvenančio tautiečio giminė, 
kuris yra “Talkos" narys, o paskolą 
gražina kitur gyvenantis tautieti^ 
prisiusdamas “Talkai” čekius. Čia 
reikia pabrėžti, kad už paskolos 
grąžinimą pilna atsakomybė krenta ,
“Talkos” nariui. Velykų bobutė margučius dalija

2. Paskolą gauti gali tik “Tai- Atvelykio iškyloje Inglebume.
kos” narys, tačiau atskirais atve- nuofrrzufca EglėsZižytes
jais paskolai garantuoti gali būti 
įkeistas ir kitur esantis nekilnoja
mas turtas (namai, sklypai ir 1.1.).

3. “Talkoje” idėti indėlius arba 
taupyti gali visi asmenys, nežiūrint 
kur jie gyventu. Taigi “Talkoje” gali 
atidaryti indėlių sąskaitas tiek pa
vieniui asmenys tiek ir organizacijos, 
kur jiems nėra būtina būti “Talkos” 
nariu. Tokiu indėlių iš kitur - ne 
Viktorijoje gyvenančių — tautiečių 
“Talka” jau turi. I tokias sąskai
tas tautiečiai Įmoka z prisiusdami 
čekius, money orderius ar postai 
notes, o išimant iš sąskaitos - 
“Talka” pasiunčia čekius.

“Talka” yra registruota Viktori
jos Kooperatyvų Ręgistro įstaigoje. 
Jos veiklą prižiūri ir tikrina valdžios 
kvalifikuoti revizoriai, todėl saugu
mas joje toks pat, kaip ir kituose 
bankuose. Visų lietuvių pareiga nau
dotis “Talkos” patarnavimais, pagal 
Kooperatyvų tikslą} “padėdamas ki
tiems - padedi sau”.

kitus kūrinėlius. N. Bruzgaitė paskam
bino “Pavasario balsai”, T. Budzi- 
nauskaitė padainavo solo - “Oi žiba 
žiburėlis”, K. Jankutė paskambino 
“Opus" 45 Nr. 18. Visi mokyklos 
mokiniai padainavo dainą “Nusilei
do saulužėlę’^. Paruošė p. V. Kerai- 
tiene. L. Žilinskaite paskambino 

Mozarto minuetą. Visi mokiniai J>a- 
soko tautinį šokį “Kalvelį^*. Šokiu,, 
grupei vadovavo p. J-<. feiciene, 
akordeonu " palydėjo C. Žilinskas.

Po meninės programos buvo su
ruošta iešmine. Prie mėsos kepsnio 
ir stiklo alaus buvo pasikalbėta tarp 
draugų. Popiete prabėgo jaukioje 

— atmosferoje.
T.

Na ( ir prapliupo mano bendrakeleivis. 
Su savo visokiausiais pagyrimais, kaip 
aš' 

sūnus manes klausia: be.

TRUMPI APMASTYMAI LOVOJE 
PRIEŠ UŽMIEGANT

Mano ____ _________
"Kodėl tavo draugai mane vis kalbina .prasti, ? 
angliškai? Kai aš atsakau jiems lietu
viškai z tai jie vistiek angliškai" 
Tai matot, kaip negali susikalbėti dvi 
generacijos. (Gerą sūnų turi, nevisi 
taip klausia. Red.)

***

IGA***

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 
CANBERROJE

minėjimas prasidėjo
sekmadienį , gegužės

Motinos 
pamaldomis, __________ _ , o_o____
5 d. 11.30 vai. Sv. Juozapo bažny
čioje. Mišias atnašavo kun. P. 
Butkus ir pasakė gražų pamokslą, 
iškeldamas motinos reikšmę, kaip 
auklėtojos ir mokytojos. Motinos 
reikšmė lietuvių tautoje buvo visuo
met reikšminga, ypač jos reikšmė 
padidėjo mūsų laikais.

Vėliau , 3 valandą po pietų, Lie
tuvių Klubo salėje minėjimą_ atidarė 
C.A. Bendruomenės pirmininkas A. 
Balsys. Jis trumpoj kalboje pabrėžė, 
kad šio minėjimo programa atliks 
Canberros lietuvių mokyklos moki
niai ir pasidžiaugė, kad po ilgesnes 
pertraukos pavyko vėl suorganizuoti 
mokyklą, „

Meninę programą, atliko* G. Cei- 
cytė padeklamavo eilėraštį. “Mano 
mamyte”, Mergaičių kyartetas- T. 
Budzinauskaitė, D. Ceicytė, V. 
Perlebachaitė ir R. Gružauskaite- moję, 
padainavo “Daug dainelių’! A. Minio
tas pagrojo akordeonu “Lovų” ir

Kaimynui sakau: paaukokim spaus
tuvei. O jis sako: "Kam jiems reikia?- 
juk laikraštį ir dabar atsispausdina” 

Te tau,boba Jr ragaišis. Ne laikas 
šunis lakinti, kai reikia eiti medžioti. 
Nelaikąs bus rūpintis, kai jo jau ne
begalės atspausdinti.***

Tu r but, girdėjote poetą Antaną 
Gasiūną, kol gyveno pajūryje, tankiai 
užgiedodavo. Dabar gi įsmuko Can- 
berros ežere ir visai užsičiaupė. 
Laukiam t kada jis iŠ ten išsikabaros. *#*

' Jeigu užkalbinsi lenką ar latviu 
tai jie tau atsakys lenkiškai ar lat- 

(ViŠkai. Bet kaip sudeina du lietuviai, 
tai praeina valanda, kol jie pradeda 
kalbėti lietuviškai, (ne visi Red.)

***

Įlipau į traukinį, vagonas dykas. 
Sėdi vienas lenkas pasipūtęs unifor- 

Pasakau jam vokiškai labą 
rytą, traukinys pradeda judėti. Jis tada 
mane y lenkiškai klausia; "kas aš 
toks . As jam atsakiau: ”Litvin,pane”

-Mielai DR. V. BARKIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią užuojauta, 
jos tėveliui dr. V. Markevičiui mirus Vokietijoje.

A. Viliunai

NEWCASTELIO DISKUSIJŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

Šių metų balandžio men. 28 d. 
D. Klubo nariai susirinko pas p.p. 
Statkus paklausyti p. Zakarauskie
nės skaitomos į 
ir įsitikinimai”.

Trumpai palietusi 
nius religinius papročius, kurie kilo 
iš primityvaus žmogaus palinkimo 
.garbinti jam nesuprantomus reiški
nius, paskaita aptarė visų eilę am
žių bėgyje žmogaus gyvenimą domi
navusių reiškinių, kaip kasdienio 
gyvenimo prietarus, raganų bei vel
nio kultus ir pan. Paskaita, skaityta 
lengvu, kiek juokaujančiu tonu, nesi
gilino i priežastis, neieškojo atsa
kymą, be. anaiptol, užbaigė pati 
klausdamą: kodėl mūsą dabartinis 
pasaulis, taip toli pažengęs kultūroj, 
moksle bei technikos srityje, rodo 
aiškų palinkimų grįžti į, tik tamsiam 
nesilavinusiam žmogui pateisinama,, 
nesveiką domėjimąsi okultiniais 
klausimais bei prietarais? (Klausi
mas neabejotinai patvirtinamas atsi
radusių naujų srovių literatūroj^ fil
muose, . teatro veikaluose). Sitai, 
žinoma, suteikė klausytojams gali
mybę leistis į plačias diskusijas: 
buvo pasidalinta girdėtais ar paties 
pergyventais keistais atsitikimais, 
nuomonėmis apie telepatiją, astrolo
gijos reikšme ir taip pat, svarstytas 
ir sėkmingai argumentuotas paskai
tos statytas klausimas.

Po paskaitos diskusijų sekė pa
siūlymai, sumanymai ir bendrai ap
tarta Klubo vidiniai reikalai.

V. Kristensen
D. Klubo reporterė* * *---------------

M^ras

paskaitos “Prietarai
C 

priesistori-
U)

moku gražiai lenkiškai. O aš nei 
ir tik vieną kitą žodį galiu su* 

f ką jis sako. Kai man Įkyrėjo 
jo pagyros, aš jo vėl vokiškai klau
siu: "Kas tu toks?" Jis akis išplė-
tęs lyg nusigandęs sako: • Polek/proše 
pana”. As jam sakau, kad aš lenkiš
kai nemoku. O jis vėl, kaip aš litvin( 
ir dar toks inteligentas/nemoku len
kiškai. Pradėjo ir mano kraujas virti 
ir vėl klausiu: **O tu moki lietuviškai?’ 
Jis lyg nuo suolo pašoko: ’’Kaip tai 
lietuviškai?" Aš jam sakau, o kodėl 
ne? "Matai .mano mielas pone,būtu 
ir tau laikas išmokti savo karaliaus 
kalbą".

PLAČIOJOJ SALY
— Ar turite dailių batelių?
— Žinoma!
Pirkėjas pavarte batus, jie jam 

atrodė gramozdiški.
— Ar jūs neturite geresnių?
— Šitie, mielas pilieti, yra pirmos 

klasės gaminys, — kalbėjo net akimi 
nemirskčiodama pardavėja, — pirk 
juos,fckol-dar gali gauti.

Šitas pasikalbėjimas vyko Maskvo 
je, anglies kombinato darbininkų aprū
pinimo krautuvėje 40 nr., prie Uzlo- 
vaja stoties. Tai didelio judėjimo 
vieta^ir krautuvė gerai vertėsi. Vaka
rais pardavėja Nikifirova užeidavo 
pas sandelio vedėją Svieržinų ir 
maždaug taip sakydavo:

— Puiku, Aleksandr Ilyic, šian
die buvo nebloga diena. Iš batų pa
darėm 5000 rublią. Štai pinigai. Man 
priklausomą dalį aš jau pasilikau.

Šiuodu sukčiai, pardavinėdami 
batus išpūstomis kainomis (už pras
tesnės rūšies batus imdami geres- 
nėsės kainą), veikė gana ilgai lai
mingai. Svieržinas net pasiėmė is 
kasos 40,000 rub., manydamas juos 
galėsiąs padengti iš už batus gauna
mo pelno. Bet... buvo sučiupti. Tar
dymo metu paaiškėjo: batai buvo 
gaunami iš masinės gamybos koope
ratyvo, su kuriuo Svieržinas buvo 
padaręs tokią sutartį: “Pardavinėk 
batus kaip luksusinius. 70% kainos 
skirtumas mums, o likusis procentas 
— jums.

***
Prisimenu dzūkų kvepiančius 

baravykus. Prisimenu ir kojas grimstan- 
čias 
dzūkes, dzevulfeli 
žesnės 
lygumų 
trys ------ 
labiausiai negaliu užmiršti tokios 
didelės dzūkų širdies. Ji tau atiduotų 
viską, jeigu turėtų. Būk sveikas ir 
drūtas dzūkų šalies vai te, Broniau
Kaufelde. Prisiminimai iš tavo gim
tinės, tavo gimtadienio proga. ***

į smėlį. Ar prisimeni gražias
' zevulieliap mano, dar gra- 
jų dainas? Siaurės Lietuvos 
vaikui, kaip sapnas prabėgo 

dienos Jezno apylinkėse. Betgi

Ir dieną ir sapne vis svajodavau: 
"Tave papuošt norėčiau, kaip savo 
tikrą ~ seserį. Esi pačioj jaunystėj ir 
pačiame pavasaryje”. Metai užnešė 
dulkėmis paminklus, pražildė ir nu
plikė galvas,užšaldė širdis. Ir aš 
dažnai savęs klausiu • ar aš atidaviau 
tau viską, kas tau priklausė?***

iš Soviestskaja Rossija 
***

Vilniaus miesto gyventojai, ku
riems tekdavo eiti Gorkio gatve, kar
tais būdavo nustebinti, matydami 
didžiulę * eile žmonių prie vienos 
krautuvės. Toje eilėje dažnai buvo 
matyti ir Jadvyga Stepanaviciene. 
Kaip ir kiti, ji laukdavo eilėje, pirk
tis siuvamą mašiną. Kai šiai prity
rusiai spekuliantei pavykdavo nusi
pirkti siuvamą mašiną, ji tuojau ją 
parduodavo kam nors eilėje stovin
čiam, bet jau dviguba kaina.

Teismas už šį apgaudinėjimu 
Stepanavičienę nubaudė 3 metais 
laisvės atėmimu.

Iš Tiesos, Vilnius
****

lazda, užlies gyvybės eleksyru gimtąją 
žemę.

Mano žemė brangi. Dažnai aš džiau
giuosi, kad nesu koks beduinas ar 
čigonas. Aš turiu savo žemę. Ji man 
labai brangi, nes prosenelių, krauju 
aplieta, prakaitu apipilta, dainų ap
dainuota. Tu mano žemė. Tu tik mažas 
lopelis visatoj, bet tu mano ir niekas 
iš manęs jos neatims. Tu esi mano 
kauluose ir kraujuje. Tai kas, kad tu 
priešų nuteriota, apiplėšta, ašarose 

paskendusi. Tu esi mano. Ir kai aš 
guliųosi ar keliuosi,visą laiką matau 
tik tave ir tavim gyvenu. Tu esi mano 
gyvenimo džiaugsmas. Laba naktis!;.

. Radikis

Lūžta Nemune ledai ir verčia 
tiltus. Upės išsipylė iš krantų. Prasi
dėjo lydekų ir ešerių naršta. Ir iš kur 
atsirado jų tokia gausybė? Verda,šo
kinėja tarp ledo skeveldrų. Paskutiniai 
sniego ledai baigia pranykti tėviš
kės laukuose. Vieversys pirmutinis 
pradėjo linksminti artoją. Varnėnų gies
mės vos naktyj benutyla. Tik dar rei- 

vaičio, kuris pasitrankęs ir pamojęs
Kšibg. «' W4'.5.’Ž0' t.4t 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PAMALDOS ŠEŠTINĖSE

SYDNEY: gegužės 23 ji., ketvirtadie- 
' ni,^ Kristaus Dangun Žengimo Šventė 

- Šeštinės. Bus ir vakarinės lietu
viškos pamaldos Lidcombe 6.30 vai. 
vak. Po Mišių bus giedamos gegu
žinės pamaldos.
NEWCASTLE: gegužės 26 d., pamal
dos Newcastelio lietuviams Sv. Lau
ryno baž. Broadmeadow 10 vai. 
WOLLONGONG: birzzelio 2 d. pamal
dos Wollongong lietuviams St. 
Francis koplyčioje 5 vai. p.p.

Kun. P. Butkus
***

S.L.M.S.G. DRAUGIJOS 
PRANEŠIMAS

Gegužės mėn. 2& d. Lietuvių 
Klubo mažojoje salėje yra ruošiama 
Sydnejaus moterų DAILĖS DARBU. 
PARODA, kurioje matysite meno 
paveikslų, keramikos, audinių, mez
gimo ir siuvinėjimo grožybių. Bus 
demonstruojamas audimas.

Eksponatus prašome pristatyti 
apie 10 vai. iš ryto tą^ pačią dieną 
arba, susitarus, pora dienų anksčiau 
p. P. Aleknai i Klubo Spaudos Kios
kų ; taip pat ponioms: E. Belkienei, 
tel. 709 8163 Bass Hill, I. Dudaltie- 
nei, tel. 727 9191 Cabramatta, O. 
Maksvytienei tel. 871 6269 Carling- 
ford. Dėl kitų informacijų skambinti 
I. Milašienei 86 4348.

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti į PARODAt (12.30 vai. — 
10 vai. vakaro).

MELBOURNISKIŲ ŽINIAI
Š.m. birželio mėn. 16 d. Mel

bourne, Lietuvių Namuose šaukiamas 
visų Australijos lietuvių tautinių 
šokių grupių vadovų susirinkimas. 
Susirinkimas bus labai svarbus, todėl 
prašome visus grupių vadovus būtinai

Tautinių Šokių vakaras yra vie
nas iš pagrindinių Lietuvių Dienų 
parengimų , todėl reikalinga tinkamai 
jam pasiruošti. Jau yra užsakyta 
didžiulė Apollo Stadium salė, kuri 
Tautinių Šokių vakarui yra labai 
patogi.

Susiriijkime bus aptariami visi su 
Tautinių Šokių vakaru susijų reikalai 
ir vadovai bus instruktuojami, kad 
geriau paruostų savo grupes.

A.L.B. Krašto Klutūros Taryba 
***

Balandžio men. 28 d. Ciurlionie- 
čiai Melboumo Lietuvių Namuose 
suruošė koncertų, kuriam “Moterų 
Vajaus Komitetas” davė savo pri
tarimų ir pagalbų, bet apie koncerto 
detales nesiteiravo ir nematė tam 
reikalo.

Koncertui buvo išspausdintas 
lapelis, pavadintas “Mūsų Bakūže”, 
kuriame^ išskyrus koncerto programą, 
buvo įvairus straipsneliai, dėl kurių 
pavieniai asmenys jaučiasi užgauti 
ir giliai įžeisti.

Šiuomi noriu visus užtikrinti, 
kad Moterų Spaudos Vajaus Komite
tas nieko bendro su minėto lapelio 
išleidimu ar redagavimu neturėjo ir 
nei ponia Anita Matukevičienė, nei as 
jo turinio is anksto nežinojome ir jį 
tik pirmų kartųpamatėme, kaip ir visi 
į koncertą atsilankusieji.

Su nuoširdumu,
Alisa Baltrukonienė

***
BIBLIOTEKAI PADOVANO KNYGAS
BUTKUS Nikodemas 26 knygas, 
BU TK UN AS N. (1 kn. lietuvių kal
ba ir 35 anglų kalba) Dr. DIDŽYS 
Valteris 3 knygas, Dr. KRASAUSKAS 
Antanas 15 knygų, KVIETELAITIS 
Juozas
Petras _
Pranas per p. Mikaila 5 knygas, ŪSE
LIS Adomas 9 knygas.

Visiems aukotojams nuoširdus 
Ačiū!

2 knygas, MAIKAUSKAS
4 knygas, PAZERECKAS

Bibliotekos Vedėja:
TAUTINIŲ.ŠOKIU. REIKALAIS

kad V-toje tautinių so- 
įvyks 1976 m. 
bus grupuojami 

': vaikai 10 - 
16 m.; vyresnieji 
-veteranai (Pir-

tas praneša, 
kių šventėje, kuri 
Chicagoje, šokėjai 
pagal amžių e 
12 m.; jauniai 13 - 
nuo 17 £i.; šokėjai ----- 
mųjų švenčių dalyviai). Šioms gru
pėms bus pritaikytas ir atatinkamas 
šokių repertuaras.

Šventėje galės dalyvauti tik tie 
šokių vienetai, kurie turės bent 
dviejų metų darbo patirtį. Vadovai, 
kurie mano organizuoti naujus, arba 
atgaivinti nustojusius veikti, šokių 
vienetus, darbą turi pradėti dar siais 
metais.
LTS Instituto adresas: J. Matulaitiene

188 Logan St., 
Brooklyn, N.Y. 11208 U.S.A.
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LITERATŪROS. VAKARAS, KOKIO MELBOURNE DAR NEBUVO 
Gegužės 26 d. 4 vai. p.p. Lietuviu Namuose

-SUSITIKIMAS SU METMENIMIS-
Dalyvauja “Metmenų’’ Bendradarbiai svečiai rašytojai iš Sydnejaus: 
A. Veščiūnaitė, J. Janavičius, V. Janavičius, iš Newcastle - dr. 
V. Doniela, iš Melbourne - A. Zubras.

Pirmą kartą Australijoje pastatoma A. Mackaus “Chapel B”. 
Režisuoja P. Rūtenis. Atlieka: A. Antanaitienė, A. Butkutė, R. 
Lipšiene. P. Rūtenis, E. Seikiene.

KVIEČIAME ATSILANKYTI.

A.L.B. Krašto Valdybos Lituanistinė Biblioteka

Valdyba

Arūnas su Raimondu ritinėja margu
čius Atvelykio iškyloje, Ingleburne.

Tu mano motinėle.
Močiute sengalvėle, 
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai!

Liaudies daina

VISI! VISI! VISI! VISI! VISI! VISI!

I TRADICINI SYDNEJAUS SKAUTŲ

KAUKIŲ BALIŲ
Father O’Reilly Memorial Hall, 15 Park St., Auburn 
š.m. birželio mėn. 1 d. 7 vai. vakare.

Turtingas skanėstų, gaivingų gėrimų baras., gausi loterija, 
gera šokių muzika ir premijos geriausioms kaukėms.

įėjimas: suaugusiems $3.00, moksleiviams $2.00zpensininkams 
su pažymėjimu veltui.

Bilietus platina: P. ANTANAITIS. TĖL. 56 4770
B. BARKUS. TĖL. 73 3984
A. JABLONSKIENĖ. TEL. 709 4031

Stalų užsakymų tvarko: B. Barkus.
SYDNEJAUS LIETU VIU SKAUTU. “AUŠROS” TUNTAS, ŽIDINYS  ̂

:TĖVlį KOMITETAS

KIEK AS SUŽINOJAU!
Po sunkios ausies operacijos 

p. Ona Bauziene jaučiasi gerai. Dar 
tebevieši pas savo sūnų dr. Robertą 
Adelaidėje besidžiaugdama anūkais. 
Poniai Baužienei linkime sveikatos 
ir laukiame sugrįžtant" į Sydnejų.

’* * * 

Teko patirti kad birželio 2 d., 
ir

dainuos garsūs, ukrainiečių Zaporoz- 
hski Kazokai. Sis kazokų' muzikinis 
ansamblis yra plačiai pagarsėjęs 
savo romantiškomis dainomis ir mik
liais šokiais. Tai reta proga kiekvie
nam pamatyti ir pasigrožėti kazokų 
tautiniu menu.

***

Šiomis dienomis„Gėnovaite Vasi
liauskienė, Dainų Šventės vadove, 
aplankė Melbourna, Sydnejų, Newcas
tle ir Canberra, susitiko su chorų 
vadovais ir bendruomenes veikejais1 
aptarė aktualijas ryšium su 
Šventės pasirodymais Adelaidėje.

Sydnejuje ji aplankė “Dainos” 
chorą repeticijos metu, pasiklausė 
dainų, pasidžiaugė choro padidėjimu 
ir gražiu dainų išpildymu.

Del vaikų chorelio ji tarėsi su 
kun. Petru Butkum ir Apylinkes pir
mininku p. J. Maksvyčiu, kuris paža
dėjo chorelį paruosti laiku.

spaustuves vajus

IŠ “M.P.” Nr. 19 
Romas Cibas 
M. Nakutis 
S. Šatkauskas 
J. Masanauskas 
Pertho Apyl. V-ba. 
O. ir J. Liutikai 
V. Alisauskas 
A. Kaspariunas 
Adelaides LB Moterų Sekcija $70.00

$2727.36 
$100.00 

$10.00 
$10.00

$5.00
$120.00 

$20.00 
$20.00 
$12.00

VISO: $3094.36

Dėkojame visiems už aukas pini
gus ir čekius prašome siųsti “Mūsų 
Pastogės” Spaustuvės Vajaus vardu 
adresu: BOX 4558 G.P.O. SYDNEY 
N.S.W. 2001. ♦**

Sydnejaus Lietuvių Klubo biblio
tekoje galima įsigyti vertingų knygų 
lietuvių ir anglų kalba, tautinių 
kaklaraiščių, bei juostų, gintaro iš
dirbinių ir tautiniais motyvais medžio 
drožinių.

Biblioteka veikia penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

***

mOSU

Sydnejaus Lietuvių Klubo biblio
teką papildė vertingomis knygomis: 
p. A. Bernotas dovanojo 8 knygas, 
p. V. Jąnkus vieną knygą ir Vilniaus 
ir Kauno vaizdų aplanką. Aukotojams 
reiškiama nuoširdi padėka.***

PUIKI LENKU. LIAUDIES MENO 
REPREZENTACIJA

Adelaides Meno Festivaly Lenki
jos tautinių dainų ir šokiu grupe 
Slansk (Silezija) labiausiai patraukė 
žiūrovų ir klausytojų dėmėsi ir. tapo 
didžiausia festivalio atrakcija. Ly- 

Dainu giai sėkmingai trupė pasirodė ir ei
lėje Australijos miestu bei N. Zelan
dijoje. Trupe sudaryta, anot vieno 
kritiko, išsaugoti Lenkijos liaudies 
kultūrą, joje daug spalvingų kostiu
mų, vaizduojančių daugelio Lenkijos 
dalių tautinius rūbus. Kitas kritikas 
pažymi: atlikimas sklandus, greitas, 
kartais su sąmojum. Dainomis, šo
kiais ir muzika ir stebinančiomis 
spalvomis, šios jaunos merginos ir 
vyrai užkariauja širdis.

Pokalbis
Jaunas psichiatras gydytojas 

stebisi:
— Sakyk, daktare, kaip tu 

diena iš dienps pajėgi Sėdėti ir 
klausytis tų visokių skundų ir 
bėdų!?

Senas psichiatras gydytojas:
— O kas gi jų klausosi?

į

1

I LEIDĖJAS:
Adresas: ♦

įLeidėjo ir 
IAdresas: -

I
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