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ESTIJA OKUPACIJOJE
.. Rusinimo procesas yra palietęs 
ne tik Lietuvų, bet ir kitus Pabal
tijo kraštus. Taip pat vykdomas 
krašto ūkinis išnaudojimas ir vi
siškai netenka kalbėti apie sųlygų 
pagerėjimų Pabaltijy, čia patei
kiame kiek duomenų apie Estijų 
— jais birželio mėn. pasinaudojo 
spaudos atstovai Stokholme N. 
Chruščiovo viešnagės metu.

Pagal estų pateikiamus davinius 
estų gyventojų skaičius Estijoje 
siekia 76 proc. Tai reiškia, kad 
palyginus su prieškariniu laikotar
piu "svetimųjų” skaičius bus pa
didėjęs trigubai. Rusai ir ypač 
“importuoti” partiniai pareigūnai

BENDRUOMENES

MENUO
Atsimename pereitų metų Pa

saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimą, kur šalia kitų nutarimų 
buvo padarytas iš šitoks: “PLB 
Seimas nutaria kiekvienerių me
tų rugsėjo mėnesį skelbti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės mė
nesiu”.

Šitoks nutarimas padarytas vi
sai neatsitiktinai. Juk Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė palygina
mai yra dar jauna organizacija, 
kurios bendrieji principai (Pa
saulio Lietuvių Charta) nors ir 
pastovūs, bet savo formaliniu at
žvilgiu daugely kraštų turi prisi
taikyti prie vietos sąlygų. Paga
nau visa eilė nors ir nuoširdžių 
lietuvių vis dar negali perprasti 
pačios Lietuvių Bendruomenės 
dvasios ir dažnai ne tik kad ne
pritaria bendruomenės minčiai, 
bet dargi net ir kliudo. Kitaip 
sakant, bendruomenė, kaip besi
kurianti organizacija visų pirma 
turi išsikovoti sau vietą. Juo 
keisčiau, kad kitos lietuvių orga
nizacijos ar sambūriai į bendruo
menę žiūri kaip į savo konku
rentę, kai tuo tarpu pati ben
druomenė ne tik kad nesikėsina 
į jokios organizacijos integralu
mą, bet dar kiekvienu atveju sie
kia joms padėti. Dar liūdniau, 
kad vis tebėra žmonių, kurie pa
čią bendruomenę sutapatina su 
joje dirbančiais arba jai vado
vaujančiais asmenimis. Tai lygiai 
toks pat klaidingas požiūris, kaip 
ir sutapatinti pačią tautą su ko
kia nors pasaulėžiūra arba dokt
rina.

Šitokie ar panašūs požiūriai 
ir verčia bendruomenės vadovy
bę imtis akcijos, kad bendruo
menės narių tarpe įsigyventų 
bendruomeninis sąmoningumas, 
kuris daugeliu taškų (jeigu ne 
visais!) sutampa su tautiniu są
moningumu.

Bendruomenė ir yra pašaukta 
gyveniman tam, kad vykdytų to
kius bendruosius uždavinius, ku
rių jokia kita organizacija neįs
tengs atlikti. Atskira organizaci
ja be savo lietuviškumo bruožo 
turi ir savo specifinius uždavi
nius ir pagaliau niekad neturės 
tiek autoriteto, kad pravestų vi
suotiniu mastu numatytus užsi
mojimus. Tą gali padaryti tik 
bendruomenė. Štai pora pavyz
džių: tik bendruomenės autorite
tu pradėtos organizuoti Australi
joje Lietuvių Meno Dienos bu
vo įmanoma įgyvendinti, nors 
anksčiau ir atsirado atskirų or
ganizacijų ar vienetų, bandžiusių 
panašia kryptimi veikti: Ameri
kos lietuvių sportininkų atvyka į 
Australiją tegalėjo tik tada būti 
įvykdyta, kai turėjo pačios lietu
vių bendruomenės pritarimą, ne
žiūrint to, kad iniciatyvos ėmė
si atskira lietuviška organizacija 
(šiaurės Amerikos Liet. Sporto 
S-ga).

Prof. St. Yla lietuvių bendruo
menės kaip organizacijos sąran
gą suvedė į tris žodžius — telkti, 
derinti, integruoti. Telkti lietu
vius, pasklidusius po visą pasau
lį tautiniam ir kidtūriniam dar
bui, derinti tiek atskirų asmenų, 
tiek ir organizuotų vienetų pas
tangas konkretiems darbams, ku
riems būtina bendra talka ir in
tegruoti bendruomenines tauti
nes vertybes pabrėžiant tautinės 
kultūros vaisius ir išskiriant tos 
tautos žmones.

Visa tai susumuojant ir priei
ta išvados, kad bendruomenės 
mėnuo yra būtinas, kur suinten
syvintomis jėgomis sustiprinama 
bendruomeninė veikla, žadina- 

sudaro privilegijuotą krašto klasę... 
Užimdami vadovaujančias vietas, 
jie turi geresnius butus, nelaukda
mi eilės gali įsigyti automobilius 
ir kt. Būdinga, kad Estijoje įsi
kuria labai didelis karininkų — 
pensininkų skaičius. Jie nemoka
mai gauna žemės sklypus ir juose 
pasistato “individualius namus”.

Siekdami Estiją surusinti ir su- 
liedinti su Sovietija, okupantai ją 
išnaudoja ūkiniu atžvilgiu. Savo 
metu Estija pasižymėjo ūkiu, jo 
produktais. Kraštas į užsienį eks
portavo bekoną, sviestą, bulves. 
Tačiau 1948 — 1950 m. Estijoje 
įvedus kolchozų sistemą, ūkis smu
ko ir jo padėtis negeresnė kaip 
kituose Pabaltijo kraštuose. Estai 
nurodo, kad šiuo metu Estijoje 
ypatingai trūksta žemės ūkio ma
šinų ir mineralinių trąšų. Tuo 
tarpu Estijoje gaminamos įvairios 
mašinos, ypatingai elektros moto
rai ir jie “parduodami” visai So
vietų Sąjungai ir satelitiniams 
kraštams. Prisiminus Chruščiovo 
raginimų, sunku tikėtis, kad Pa
baltijo ūkis pasiektų Švedijos ar 
Suomijos lygį. Estijos kolchozi- 
ninkas abejingas ir nusivylęs savo 
buitimi ir tai nestebina, nes jo 
darbas, palyginus su kitais, apmo
kamas prasčiausiai (vidutinis die
nos uždarbis siekia 2,5 rb., o koji
nių pora — 5 rb.).

Estijos Liaudies Ūkio Tarybos 
pirmininkas Veimer neseniai pa
teikė pavyzdžius (“Eesti Kommu- 
nist”, Nr. 2 1964) ir jie mums 
akivaizdžiai liudija Estijos išnau
dojimų. Pvz. Estijoje mineralinių 
trąšų pro capita (vienam gyvento
jui) pagaminama 433 kg., o So
vietų Sąjungoje vos 78 kg., sviesto

Rugpjūčio 10 d. Kaune medicinos 
institute rasti Stepo Dariaus ir 
Stasio Girėno palaikai. Lietuvoje 
paskelbta, kad karo metais, kilus 
pavojui, kad jų nesunaikintų vo
kiškieji okupantai, "grupė tarybi- 

Judantis robotas, pagamintas Amerikoje, kuris bus panau
dotas atominių tyrimų laukuose, kur pavojinga žmogaus 
gyvybei. Jis aprūpintas T. V. ir kontroliuojamas iš tolo, ga
lįs visomis kryptimis judinti savo “rankas”.

mas bendruomenės narių tarpe 
sąmoningumas ir keliamas pasi
tikėjimas bendruomenės ateiti
mi.

Iš kitos pusės kaip ir kiekvie
na kita organizacija turi savo 
švenčių, tokių bendruomenės 
šventę nutarta įvesti ir bendruo
menėje. Amerikos Lietuvių Ben
druomenės Tarybos dar 1963m. 
liepos 6-7 d.d. nutarime taip 
skaitome: “Idėjiniams, organiza- 
niams, finansiniams ir kt. reika
lams bendruomenė turi savo mė
nesį. Bendruomenės mėnuo yra 
rugsėjis. Jo metu rengiama ben
druomenės šventė, susijusi su 
rugsėjo 8 diena, derinama prie 
atskirų sąlygų”.

Sitų Amerikos Liet. B-nės Ta
rybos nutarimą Pasaulio Liet. 
Šeimas kaip tik patvirtino para
gindamas ir visų kitų kraštų ben
druomenėse tokius nutarimus į- 
vesti ir vykdyti.

Australijos Liet. B-nė perei
tais metais rugpjūčio mėn pas
kelbė ben-nės vajaus mėnesiu 
rugpjūtį. Šį mėnesį bendruome
nės reikalams ne tik renkamos 
aukos, bet platinama spauda, su
aktyvinamas visas bendruome
ninis veikimas. Derinantis prie 

— Estijoje 12,3 kg., Sovietijoje tik 
3,8 kg., mėsos — Estijoje 79,6 kg., 
Sovietijoje 42,7 kg., pieno — Esti
joje 688 kg., Sovietijoje 286 kg. 
Panaši padėtis ir pramonės gami
nių srityje. Estijoje miestuose 
įsteigti nuomojimo biurai — juose 
šeimininkės gali pasiskolinti laidy
nes (prosus), virtuvės įrankius 
ir kt.

Kai Vakaruose kalbama apie 
“liberalizacijos” reiškinius Sovietų 
Imperijoje, tai Estijoje (lygiai 
kaip ir kituose Pabaltijo kraštuo
se) pastebima priešinga padėtis. 
Rusinimo politika dar griežtinama. 
Estijoje patirta, kad į kraštą nu
matoma atgabenti 300,000 rusų 
gyventojų. Taigi būtų tęsiamas 
krašto sovietinimo procesas ir, ži
noma, apie tiek gyventojų būtų 
iškeldinta. Estijoje taip pat turi
ma žinių apie rusiško raidyno 
įvedimą. Pastaruoju metu pa- 
griežtėjo kova prieš tikinčiuosius 
ir bažnyčią. Suvaržyti ir rašyto
jai, menininkai. Jiems įsakoma 
visas jėgas skirti “naujojo žmo
gaus” statybai.

Pastaraisiais keleriais metais 
pradėta drausti turistų ekskursi
jas į Vakarus. Jei estai stalininiu 
laikmečiu galėdavo lankytis Šve
dijoje ir ten užmegsti ryšius su 
estais — išeiviais, tai šiuo metu 
apie tokias ekskursijas negirdėti. 
Panašiai kaip ir kituose Pabaltijo 
kraštuose ir Estijoje vykdoma aš
tri laiškų cenzūra ir į Estijų ne- 
įsileidžiami jokie “nepageidauja
mi” Vakaruose išleisti raštai bei 
spausdiniai. Visa eilė metų keli 
šimtai senesnio amžiaus estų lau
kia leidimo išsikelti į Švedijų pas 
ten gyvenančius jų vaikus, tačiau 
leidimai neduodami. (E) 

Palaidoti Darius ir Girėnas
nių piliečių” užmūrijo juos rūsio 
nišoje.

Rugpjūčio 10 — 12 dienomis me
dicinos ekspertų komisijai ištyrus 
rastuosius lakūnų palaikus, nusta
tyta, kad 1946 metais Kaune įvy-

Pasaulio Lietuvių Seimo nutari
mų ateityje ir Australijoje toks 
bendruomenės mėnuo bus skel
biamas rugsėjis.

Tad kviečiame ir šiais metais 
Australijoje rugsėjo mėnesio lai
kotarpyje visur suaktyvinti ben
druomeninę veiklą ar tai ben
druomeniniais parengimais, ar 
kitokiais būdais. Ypač čia pabrė
žtinas bendruomenės spaudos 
(Mūsų Pastogės) platinamas. Čia 
aktyvieji bendruomenės nariai 
kviečiami ne tik platinti Mūsų 
Pastogę jos neskaitančiųjų tarpe, 
bet be specialaus paraginimo pa
rinkti jai aukų, parinkti skelbimų 
ne tik savo tautiečių tarpe, bet 
ir tarp australų ir pan. Šiais me
tais ALB-nės neskelbė b-nės va
jaus vien tik dėl to, kad ryšium 
su Amerikos sportininkų atvyka 
ir taip bendruomenė buvo įsipa
reigojusi finansiniai. Tad geriau
sias bendruomeninis pasitarnavi- 
mas bus sutelkti dėmesį ben
druomenės spaudai. Kiekvienas 
sąmoningas bendruomenės narys 
šalia kitos lietuviškos spaudos 
skaito ir savo bendruomenės lai
kraštį ir rūpinasi, kad jis būtu 
kuo plačiausiai skaitomas.

(v-k.)
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įvykiai pasaulyje
NAUJA ENCIKLIKA

Popiežius Paulius VI-sis išleido 
pirmųjų savo enciklikų — Ecclesi- 
am Suam, kurioje iškeliama ateis
tinio komunizmo grėsmė. Šalia 
dar iškeliama ir pabrėžiama pasau
lio taika ir religijų vienybė, šioje 
enciklikoje pastebėtina tai, kad 
kitoms religijoms aiškiai parodoma 
pagarba ir iškeliamos jų dvasinės 
ir moralinės vertybės.

Dėl ekonominių krašte sunkumų 
Kubos vyriausybė įsakė savo atsto
vybėms pasaulyje sustabdyti visus 
tolimesnius užpirkimus, išskyrus 
medicinos ir cukraus gamybos reik
menis.

kusio potvynio metu vanduo buvo 
apsėmęs patalpų, kurioje buvo pas
lėpti palaikai; jie, matyt, ilgų laikų 
išbuvo vandeny. Nors kūnai buvo 
balzamuoti, bet lakūnų palaikai 
yra labai suirę ir dauguma audi
nių visai sunykę. Kadangi pa
kartotinas palaikų balzamavimas 
pasirodė esųs neįmanomas, tad pri
eita išvados, kad “tikslinga lakūnų 
palaikus palaidoti”.

Dariaus ir Girėno palaikų laido
tuvės įvyko rugpjūčio 12 d. Laido
tuvėse dalyvavo S. Dariaus žmona 
ir duktė N. Maštarienė, kiti arti
mieji, Kauno miesto įmonių, įstai
gų ir organizacijų atstovai, moks
lo ir kultūros darbuotojai ir kt.

Lakūnų palaikai palaidoti Karių 
kapinėse Aukštuosiuose Šančiuose 
Kaune. Gedulo susirinkime kapi
nėse kalbėjo miesto vykd. komte-

KALDNDORIAUS REIKALU
Mūsų Pastogė numato išleisti ir ateinantiems 1965-siems 

metams kalendorių, knygelės formato, panašiai kaip turėjome 
šiemet.

Ta proga kreipiamės j skaitytojus prašydami talkos ir 
paramos:

a) duoti nurodymų ir sugestijų, ko norėtų matyti kalen
doriuje ir ko pasigedo šiųmetiniame;

b) organizacijų valdybos prašomos prisiųsti savo adre
sus;

c) prekybininkai, verslininkai ir profesionalai kviečiami 
skelbtis kalendoriuje mūsų visų patogumui. Skelbimų kainos 
žemiausios: paduodant tik verslo ar įmonės adresų ir telefoną 
— £1; visas puslapis — £5.

Mūsų Pastogės bičiuliai ir platintojai kviečiami parinkti 
kalendoriui skelbimų ir iš kitataučių. Tas palengvintų pakelti 
išleidimo kaštus, kurie susidaro gana stambūs.

Skelbimus ir visą medžiagą, skirtą kalendoriui, siųsti ne 
vėliau kaip iki spalio 1 dienos.

Kalendoriaus dydis priklausys nuo tautiečių paramos.
Kalendorius bus nemokamas Mūsų Pastogės skaityto

jams priedas ir bus išsiuntinėtas visiems gruodžio pradžioje.

LIETUVIAI AMERIKOJE

U.S.A, respublikonų partijos cent
ro komiteto leidžiamas informacijų 
biuletenis “Convention Issue. Na
tionalities Reporter” savo 6 nr. 
(liepos mėn.)- skelbia, kad JAV-se 
yra 750,000 lietuvių, kurie yra taip 
pasiskirstę: Arizonoje — 3,000, 
Californijoje — 20,000, Connecti
cut — 45,000, Floridoje — 5,000, 
Illinois — 200,000, Indianoje — 
10,000, Massachussets — 60,000, 
Michigan — 35,000, Missouri — 
2,000, Nebraskoje — 2,000, New 
Jersey — 30,000, New York — 
70,000, Ohio — 60,000, Pensyl- 
vanijoje — 90,000, Rhode Island 
— 5,000, Wisconsine — 10,000.

MIRĖ TOGLIATTI
Rugpjūčio 21 d. mirė Italijos 

komunistų partijos lyderis Palmiro 
Togliatti Jaltoje, Sov. Sąjungoje, 
sulaukęs 71 metų amžiaus. Tog
liatti kaip ir Prancūzijos komunis
tų bosas Maurice Thorez buvo sta- 
linistinio režimo šalininkai ir mi
rė “beatostogaudami” Sov. 
joje.

Rusi-

LYGIOS TEISĖS 
AUSTRALIŠKOSE 

MOKYKLOSE
Australijos vyriausybės išlaiko

mose mokyklose religinis mokymas 
nebuvo privalomas. Paskutiniu 
metu švietimo ministerija galvoja 
įvesti bendrą religinį dėstymų, kur 
mokiniams būtų pristatomos visos 
gyvosios pasaulio religijos be pir
mumo teisės. Kaikurios krikščio
niškos grupės šiuo projektu labai 
pasipiktinusios, nes pagal šį pro
jektą visos religijos sulyginamos.

GERAS
BENDRADARBIAVIMAS

Indijoje Kerala valstiją valdo 
komunistinė vyriausybė, nors dau
guma krašto gyventojų ir krikščio
nys. Šiam kraštui Amerika pa
rūpino elektros srovę, misijonieriai 
gyventojus išmokino skaityti, o 
komunistai pasirūpino, ką jie turi 
skaityti. Aiškiai idealus bendra
darbiavimas !

to pirm, pareigas einąs ir palaikų 
perkėlimo komisijos pirm. J. Mar
cinkus, J. Ėiburkus, rašytojas J. 
Dovydaitis, Dariaus mokslo drau
gas ats. gen. A. Urbšas. Abu la
kūnų karstai buvo nuleisti į vie
ną duobę. (E)

KEISTOS LIGOS RUSIJOJE
Nuo pastarojo karo pabaigos 

Sovietų Sąjungoje, joje besilanky
dami, sunkiai ar staigiai susirgo 
ir mirė visa eilė žymių V. Europos 
komunistinių vadų. 1949 m. Mas
kvoje širdies liga mirė Georgi Di
mitrovas iš Bulgarijos. 1953 m. 
Stalino laidotuvėse dalyvaudamas 
staiga susirgo ir po kelių dienų 
mirė Čekoslovakijos partinis vado
vas ir vyrausybės galva Klement 
Gottwald. Trejiems metams pras
linkus Maskvoje susirgo ir mirė 
“liaudies Lenkijos” komunistinis 
prezidentas Boleslaw Bierut. Da
bar atėjo eilė JAV komunistų va
dui William Tosteriui šis vėl stai
ga susirgo Maskvoje ir joje mirė

PASIKEITIMAI VIETNAME

Pietų Vietnamo karinė taryba, 
kuri sudaro vyriausybę, pašalino 
iš prezidentų generolų Nguyen 
Khanh ir atšaukė prieš keliolika 
dienų įvestų naujų konstitucijų.

SOVIETINIAI BANDYMAI

Sovietai įspėjo, kad laivai nesi- 
maišytų tam tikroje Ramiojo van
denyno srityje, nes ten 3 mėnesius 
būsiu vykdomi bandymai raketo
ms skraidinti erdvėn skraiduliai.

Specialistai spėja, kad sovietai 
gali bandyti siųsti erdvėn 2 žmo
nes viename laive arba ruošti su
sitikimus erdvėje.

ŽYDAS KOMUNISTAS

Iš Londono gautomis žiniomis, 
vienas sovietų pilietis, žydas, ka
ro dalyvis ir Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos narys savo 
laiške britų filosofui Bertrandui 
Russelliui iškėlė žydų diskrimina
cijos Sovietijoje klausimų. Laiško 
autorius nusiskundė, kad trys mi
lijonai Sovietijos žydų didžiuo
siuose miestuose neturį savų laik
raščių, teatrų, mokyklų, klubų ar 
kitų kultūros židinių. Sovietų Są
jungos žydai nenorį reikalauti 
daugiau teisių negu jų turi žydai 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje ar Ru
munijoje. Russell šį laiškų persiun
tė sovietų rašytojų sųjungos orga
no “Literaturnaja Gazeta” redak
cijai. Ji paprašyta laiškų paskelb
ti “sovietų gero vardo labui” (E)

RIAUŠĖS SAIGONE
Pietų Vietname pereitų savaitę 

įvyko kruvinos riaušės tarp budis
tų ir katalikų kuriose žuvo daug 
žmonių. Kariuomenė ir policija, 
negalėdama sustabdyti riaušių, 
pradėjo šaudyti į kovojančias mi
nias, tuo sukeldama dar didesnį 
įnirtimų.

KOMUNSTAS INDONEZIJOS 
KABINETE

Indonezijos prezidentas Soekar- 
no darydamas vyriausybėje pakei
timus, įsileido komunistų į savo 
ministrų kabinetų, paskirdamas jį 
ministeriu prie prezidentūros.

Nors Soekarno daugeliu atvejų 
ir pasirodė prokomunistiškas, bet 
iki šiol vyriausybėje atvirų komu- 
nstų neturėjo .Naujasis ministeris 
yra krašto komunistų partijos vi
cepirmininkas.

Kipro prezidentas arkiv. Maka
rios palaiko mintį sujungti Kiprų 
su Graikija.

1961 m. Kiti mirties atvejai vėl 
paliečia europinius komunistinius 
vadus. Šį kartų “giltinė” (ar kas 
kitas?) savo aukomis pasirinko ko
munizmui nusipelniusius Prancū
zijos ir Italijos bolševikus. Taigi, 
šiais metais liepos mėn. beplaukda
mas sovietiniu laivu “Litva" (at
seit būdamas sovietų tertorijoje) 
susirgo ir mirė Prancūzijos komu
nistų vadovas Maurice Thorez, o 
rugpjūčio mėn. atėjo eilė taip pat 
į Sovietijų nuvykusiam kaip ir 
kiti norėjusiam pasitarti su mas- 
kviniais paerigūnais ir ta proga... 
pailsėti, Italijos kom. partijos gen. 
sekretorius Palmiro Togliatti.

(E)
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Neseniai iš Lietuvos atvykę pa
sakojo apie komjaunimo organiza
ciją. ELTOS atstovas teiravosi: 
jei, kaip skelbiama, komjaunuo
lių skaičius Lietuvoje pasiekęs 
daugiau 200,000, tad ar tie nariai 
laikytini ištikimais nariais ar 
“šiaudinėmis dūšiomis”? Ar stoji
mas j tą komunistinę organizaci
ją teikia privilegijų?

— Didesnė tų 200,000 januolių 
dalis iš tikrųjų — šiaudiniai na
riai. Pastaruoju metu visas jauni
mas, 14 m. amž. sulaukęs, jau at
siduria komjaunimo eilėse, o apie 
privilegijas nekalbama. Tai buvo 
aktualu gal prieš dešimtį metų. 
Privilegijuotais tegalima laikyti 
vadovaujančią to komjaunimo dalį. 
Tiesa, anksčiau daugelis tėvų prie
šinosi vaikų įstojimui, bet, vėliau 
įsitikinta, kad ne komjaunimo na
riai turėdavo sunkumų siekiant 
mokslo ar gaunant darbą.

Dabar padėtis kiek kitokia. Lie
tuviško jaunimo nuomone, jei įsi
rašai į komjaunimą, tai nereiškia, 
kad atsisakai savo pažiūrų.

— O kuriuo būdu priimami nau
jieji nariai?

— Jaunuoliui dar vidurinėje 
mokykloje pateikiama anketa su 
keliais klausimais. Jis anketą už
pildo, o susirinkime jis prašomas 
papasakoti biografiją, jam patei
kiami keli klausimai, pvz., ar tė
vai nebuvo vad. buožės, ar esi re
ligingas, kodėl stoji į komjaunimo 
organizaciją ir pan. Po to naujai 
“iškeptam’ jau suteikiamas nario 
bilietas.

PASAULIO LIETUVIAI
BENDRUOMENĖS 

LAIMIĖJIMAI 
Paskutiniame “Pasaulio Lietu

vio” numerio (7 — 8) vedamajame, 
skaitome, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė per trumpą laiką 
gali didžiuotis savo laimėjimais. 
Vienu iš jų reikia laikyti sėkmin- 
gą spaudos ir radijo atstovų suva
žiavimą birželio 6 — 7 d. d. Tabor 
barnioje Amerikoje. Tegu šiame 
suvažiavime ir nebuvo konkrečiai’ 
formuluotų nutarimų, bet toks 
spaudos ir radijo darbuotojų suva
žiavimas ir išsamus išsišnekėjimas 
-laikomas nepaprastai svarbiu fak
torium ateities santykiuose.
f Antras ypač ryškus laimėjimas, 
tai bendruomenės iniciatyva Lietu
vos laisvinimo jėgų konsolidavimas. 
Tbs grupės, kurios vienokiais ar 
kitokiais sumetimais iš VLIKo 
(Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto) savu laiku buvo pasitrauku
sios, Pasaulio Liet. B-nės iniciaty

JAUNOJI KARTA LIETUVOJE
Eilinis narys prvalo mokėti na

rio mokestį, jis turi lankyti kas 
mėnuo susirinkimą, bet ypatingi 
uždaviniai jam neprivalomi. Pap
rastai organizacinį darbą atlieka 
vadovai — tai komjaunimo padali
nių vadovai, komjaunimo vadovai 
įmonėse, delegatai į komjaunimo 
suvažiavimus ir pan. Tad čia ir 
stebime jau ne be šiaudinius, bet, 
sakyčiau, fanatiškuosius ar įsiti
kinusius komjaunuolius.

Pažymėtina, kad tokie dažniau
siai yra kilę iš šeimų, kur tėvai 
mažai skyrė dėmesio vaikų auklė
jimui, o vaikams nuo pradinės mo
kyklos visą laiką buvo kalamos ko
munistinės idėjos. Taigi, toks, ne
sugebąs patikrinti, ar visos tos 
idėjos atitinka tikrovę jau virsta 
įsitikinusiu komjaunuoliu, vėliau 
komunistu, o jaunimo tarpe jie va
dinami “lyderiais” (vadovais...)

Tokių ištikimųjų “lyderių” tiek 
aukštojoje mokykloje, tiek įmonė
je nėra daug. Jų dar mažiau kai
me, nes juk vargingas kolchozi
nis gyvenimas nuo komunistinių 
idėjų gali atpratinti net ir labiau
siai agituojamą jaunuolį.

— Jei tie patikimieji išsiskiria, 
gal jiems teikiamos kokios privi
legijos? — toliau klausinėjo EL
TOS atstovas.

— Taip, ypatingai pasižymėju
siems komjaunuoliams tokios pri
vilegijos teikiamos. Pvz. jei kas 

va vėl grįžta į bendrą darbą. Tei
singai sakoma: nėra ko baimintis 
“negyvų” partijų,jeigu turime 
gyvų žmonių! Bendruomenė, ku
rios tikslas jungti visus pasaulyje 
pasklidusius lietuvius, labiau nei 
kas kitas jaučia politinio susiskal
dymo žalą. Šita prasme jos pradė
tieji žygiai aiškiai neša konkrečių 
rezultatų. Reikia tikėti, kad atei
tyje vis tik bus suprasta, kad lai
mėsime daugiau sutelktinėmis jė
gomis, negu skaldydamiesi ir vieni 
kitiems kliudydami. Čia vėl pasi
tvirtina pačios bendruomenės mi
sija — telkti ir derinti.

KNYGŲ LENTYNA — Lietu
vių Bibliografijos Tarnybos biule
tenis, red. bibliografo A. Ružanco- 
vo, 1960 — 1963 m. laikotarpyje 
buvo leidžiamas Vytauto Sauliaus. 
Pastarajam atsisakius toliau šį 
biuletenį leisti, jo leidimą perima 
Lituanistikos Institutas Čikagoje. 

buvo komjaunimo skyriaus (orga
nizacijos) sekretorium, tai įrašo
ma į charakteristiką ir yra jau 
pliusas, stojant į aukštąją mokyk
lą. Jei buvai aktyvus, tai ir mo
kyklą baigęs gausi geresnį darbą.

— Nariai dalyvauja susiriki
muose... Kuo jie pasižymi?

— Dalyvauti būtina. O juk tokie 
susirinkimai atima laiką, trunka 
porą valandų ir tenka išklausyti 
nuobodaus pranešimo, gi išeiti ne
galima. Jei nedalyvauji, tai kita
me susirinkime turi pasiaiškinti 
kodėl nedalyvavai.

Jau įprasta tokiuose susirinki
muose nagrinėti kokio nors pra
sikaltusio komjaunuolio elgesį. 
(Pvz. jis buvo pastebėtas girtas, 
buvo neatėjęs į darbą ar mušęs

Meno Dienu reikalaisi

1. DAILĖS PARODA
Maloniai primename dailininkams, kurie dar neatsiuntė informa

cijų apie dalyvavimą dailės parodoje, pranešti mums: vardą, pavardę, 
kūrinio pavadinimą, techniką ir kainą. Taip pat pažymėkite inčais 
kiekvieno paveikslo dydį. Skulptūros pageidautinos ne didesnės, kaip 
šešių pėdų.

2. APYLINKIŲ VALDYBOMS, SAVAITGALIŲ MOKYKLŲ VEDĖ
JAMS IR KITIEMS ASMENIMS
maloniai primename vaikučių paveikslų parodą: mes pageidauja

me artimiausiu laiku pranešti, kiek piešinių paskira mokykla numato 
atsiųsti vaikų meno parodai. Jūsų informacija žymiai palengvins ko
miteto darbą vaikų meno parodos reikalu.

3. MENO DIENŲ PROGRAMA
Maloniai prašome Apylinkių Valdybas Australijoje atsiųsti mums 

muzikų ar dainos ekspertų nuomone geriausių apylinkėje' 
jaunųjų talentų vardus, pavardes, jų fotografijas ir kelis sakinius bio
grafinių žinių, kurias norime panaudoti leidinyje.

4. FOTO PARODA
Visi fotografai ir foto mėgėjai, kurie numatė dalyvauti foto pa

rodoje, malonėkite artimiausiu laiku atsiųsti žinias foto parodos ren
gėjui N. Butkūnui 9 Cowper Street, St. Kilda, Victoria.

Meno Dienoms Rengti Melbourne Komitetas 
14 Leonard Street, Northcote, Vic.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE yra regis
truoti 3096 bendruomenės nariai, 
kurie pasklidę po visą Vak. Vokie
tiją ir sudaro 50 apylinkių ir se
niūnijų.

PASAULIO LIETUVIS Nr. 7 
— 8. Gegužės — birželio mėn. 
Daugelis Australijos lietuvių gerai 
susipažinę su šiuo informaciniu 
mėnesiniu Pasaulio Liet. Bendruo
menės laikraščiu, kuris telkia bend

savo žmoną...). Jei papeikimas — 
nemaloni bausmė, tai jau žymiai 
skaudžiau, kai komjaunuolis pa
šalinamas iš komjaunimo organi
zacijos — čia jam užkertamas ke
lias toliau mokytis, gauti geresnį 
darbą ir pan.

— Taigi, baudžiama dėl nemo
ralaus ar pan. elgesio. O kaip su 
komjaunuolių politinėmis pažiūro
mis, kaip su jų simpatijomis Va
karams?

Dar kartą pabrėžiu: įstojimas į 
komjaunimą nepakeičia daugumos 
jaunuolių pažiūrų. Paprastai sten
giamasi savo tikrųjų pažiūrų nepa
rodyti, kad nebūtų nemalonumų. 
Režimas, žinoma, kovoja prieš vad. 
nepatikimuosius. Pvz. jei, nors ir 
atsargiai, keli bolševikinės sant- 

rąsias žinias iš bendruomeninio 
lietuvių gyvenimo visame pasauly
je. Šiame numeryje be apžvalgi
nių dalykų plačiau paliečiami: Li
tuanistikos institutas, Spaudos ir 
Radijo suvažiavimas (įvykęs bir
želio 6 — 7 d. d. Tabor Farmoje, 
K. S. Karpius rašo apie pirmąjį 
pasaulio lietuvių kongresą ir kt. 
Kaip žinoma, Amerikoje liepos — 
rugpjūčio mėnesiai skirti atosto
goms, tad ir “Pasaulio Lietuvis te- 
pasirodys tik rugsėjo mėn. 

varkos neigiamybes, tai jau gali 
atsiliepti, nes gali netekti stipen
dijos ar kambario studentų ben
drabutyje. O jei toks “nepatikima
sis” kritikuoja — ir dar Vak. Vo
kietijoje turi abu tėvus ar gimi
nių užsienyje — dar blogiau. Tie
sa, tokių kritikuojančių, jei jie 
moksle gabūs, neišdrįstama paša
linti iš aukštosios mokyklos. Iš
girstamas tik grąsinimas: “Mes 
vėliau jam neduosime darbo”. Blo
gai, jei kuris narys nuslepia kai 
kuriuos faktus, pvz. jei kieno tė
vas esąs kurios tikybinės bendruo
menės (sakoma — kulto) “tarnas”, 
atseit dvasiškis. Tokiu atveju na
rys pašalinamas iš komjaunimo.

Simpatijos Vakarams? Jos aiš
kios. Komjaunuoliai domisi Vaka
rų rašytojais, moderniais šokiais, 
užsienio madomis. Savo tarpe besi
kalbėdami komjaunuoliai nevengia 
paliesti politinių ar socialinių klau
simų. Jie nevengia prisipažinti, 
kad labai patikęs tas ar kitas Va
karų gamybos filmas. Žinoma, pa
našiai kalbėti vengiama su vad. 
“lyderiais” ar su fanatikais, kurie 
paprastai teigia, kad sekimas. Va
karų madomis esąs lygus pasidavi
mui vadinamai buržuazinei ideo
logijai. Tokį teigiamą šių dienų Lie
tuvos komjaunuoliai sugriauna ar
gumentu: jei žmonės nebūtų domė
jęsi madomis, tai ir dabar, kaip 
ir senais laikais, būtų dėvimos kri- 
nolinos ar naudojami plaukų pe
rukai. Argi siauros kelnės bei 
aukštos moterų šukuosenos gali 
atspindėti žmogaus ideologiją? 
Visa laimė, kad tokių komjaunuo
lių — fanatikų (su plačiomis kel
nėmis) yrą maža.

— Ką pasakytumėte apie kom
jaunuolius ir per juos skiepijamą 
ateizmą?

— Komjaunuoliai dažnai tuokia
si bažnyčioje. Tuo tikslu dažnai 
vykstama į kitą, mažesnį miestelį, 
kur susituokiančiųjų niekas nepa
žįsta. Komjaunimo tarpe labai pro
paguojamas reiškinys — vad. kom
jaunuoliškos vestuvės. Tai lietu
viškų papročių ir sovietinės anti
religinės propagandos mišinys. To
kios vestuvės rengiamos įmonių ar 
aukštųjų mokyklų vadovų inicia
tyva. Kai kurie papročiai (pirš
lys, jo “korimas”) panaudojami tik

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)
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propagandos tikslams, nes norima, 
kad komjaunuoliai nesituoktų baž
nyčioje. Pažymėtina, kad tokias 
“pavyzdines sovietines vestuves” 
iškėlę, gauna valdišką butą (o tai 
nelengva problema Lietuvoje), be 
to, visuomeninės organizacijos daž
nu atveju jiems nemokamai dar 
skiria baldus ir kitas dovanas. Ei
linis ar “šiaudinis” komjaunuolis 
vengia tokių komunistinių vestu
vių. Jos — retas dalykas ir pap
rastai tokių vestuvių dalyviai — 
įsitikinę komjaunuoliai, o jų juk 
mažuma. (E)

KELIONĖ SU
(Žiūr. pradžią

Viešnia rankom suplojo sau per šlaunis ir pa
slaptingai timptelėjo šeimininkę už rankovės. Pasi
vedusi į šalį ėmė garbstyti:

— Matai, širdutl.. O tu dar nieko nesirengi. 
Jau visiškai marinamas, jau tučtuojau mirs... šian
dien pat... matai, pažiūrėk, dvasios nebeatgauna. 
Kviesk marintojas, ko greičiausiai. Ir laikas gi da
bar toks patogus!..

Valiulienei net šilta pasidarė. Dabar jau jai jo
kio abejojimo nebebuvo, kad jos brangus vyrelis 
šiandien mirs. Nė kalbėti nebereikia. Juk mirtis jau 
kaip ant delno. Šaulienė gi tokiuos dalykuos pui
kiai nusimano.

Viešnia išėjo, ir ūkininkė tuoj griebėsi darbo. 
Viskas turi plaukti sklandžiai ir padoriai. Kunigas 
neseniai jau buvo parvežtas, ir šis žygis jau neberū
pėjo. Dabar tik svarbu marintojos. Negi turės skir
tis be marintojų. Be to, gi dar alus. Numarinti, 
tai ir be alaus dar galėtų, bet jau budėti prie nu
mirėlio be alaus niekas nepanorės. Tai būtų stačiai 
gėda jų namams. Ką žmonės pasakytų!...

Bernui, tam stuobriui, įsakė daryti alų, o pus
mergę siuntė pakviesti kaimo moterėlių — marin
tojų. Pati ėmė trūsti po vidų. Reikia sutvarkyti li
gonio lovą, apdengti stalą, nuvalyti suolus, iššluoti 
aslą, paruošti žvakes — juk tuoj gali pradėti rink
tis marintojos.

Kada viskas jau buvo prirengta, šeimininkė 
lengviau atsipūtė, kaip geras piovėjas, paguldęs 
rėžį kviečių. Dabar ji mirčiai nebenumatė jokių 
kliūčių. Dar kartą apžiūrėjo pirkią ir krepėsi į li
gonį:
-a — Na, kaip?...

Ligonis tik suvaitojo, sustenėjo, pasikasė smak
rą ir sumurmėjo: 'TO1

Mirsiu... Gal jau šiandien...
— Nabagėlis.. O galya ar nesvaigsta? — dabar 

ji nebesiginčijo su juo, o tik guodė, pati nekreip
dama daug dėmesio į savo žodžius.

JUOZAS GRUŠAS

KLIŪTIMIS
pr. M.P. Nr.)

Pradėjo rinktis moterėlės. Atėjo tos, kur moka 
iš kantičkų giedoti, ir tos, kur turėjo didelę ma
rinimo praktiką. Visos buvo švariai apsirengu
sios ir šventadieniškai nusiteikusios.

Žinovių akimis apžiūrinėjo ligonį ir stengėsi 
įsitikinti, kiek minučių dar šiam vargšui liko 
gyventi.

— Tai jau, dėduli, ruošiesi mus palikti... — 
kalbino žmogelį, tarsi į Braziliją važiuoti pasi
rengusį.

Bet lyg tyčia ligonis nerodė didelio pasitikėjimo 
marintojomis. Tiesa, jis jomis labai susidomėjo, 
net miegas jam išlakstė, tik iš jo veido buvo matyti, 
kad viešnios jam ne perdaug gerą įspūdį padarė, 
žiūrėjo akis išskėtęs, dar nesuprasdamas, ko jos 
čia renkasi. Vietoj atsakymo tik po geros valan
dėlės sumurmėjo pro nosį:

— Hm...
— Vargšelis, jau matyt, kad tiek... nė žodžio 

nebeištaria.
— Ką ten ir bekalbinti...
— Kaiminka, tu pradėk, pagiedosim litaniją.
— Tėvai, gal žvakę uždegti? — jau tikrai su

sigraudinusi ir šluostydama porą ašarų klausė 
žmona, nors, kaip matote, nebuvo linkusi verkš
lenti.

Bet ligonis gynėsi, kaip vapsvų apipultas. 
Mostagavo abiem rankom ir kažką murmėjo, šios 
apeigos jam ėmė kelti visiškai rimto susirūpinimo.

O moterėlės vienos žvakes žiūrinėjo, kitos var
tė giesmių knygas, šnekučiavosi ir laukė, kada čia 
iš tikrųjų prasidės marinimo iškilmės. Toliau sto
vėjusios pradėjo svarstyti laidotuvių ir pamaldų 
tvarką.

— Be egzekvijų neapsieisi. Ne tiek jau čia 
brangu... tokiam ūkininkui!... — traški moterėlė 
rėkė ant visos pirkios.

— Ligonis tatai aiškiai girdėjo. Jo visas “slab- 
numas” pranyko, kaip kamparas. Piktai apsi

vertė ant šono, nusisukdamas į sieną. Paskui ėmė 
kasytis pakaušį ir apsivertė ant kito šono. Paga
liau, didesniam efektui, nuspyrė antklodę žemėn. 
Nuostabiai jis sustiprėjo ir pagyvėjo. Jis jau no
rėjo sėstis ir lipti iš lovos lauk, bet pribėgusios kelios 
marintojos vėl paguldė atgal ir apklojo.

— Kliedi nabagas.
— Sunku mirti...
— Duok, Dieve, laimingą mirtį...
Tai buvo jau perdaug. Ligonis sugniaužė 

kumštis ir buvo pasirengęs rėžti pirmajai, kuri pa
linkės jam laimingos mirties. Dabar jis ausis užsi
kištų, kad tik negirdėtų kalbant apie mirtį.

Ką gi, seniokšlis buvo nepakenčiamas priešgi
na: kada žmona sakydavo nemirsi — jis prisispyręs 
norėjo mirti, dabar, kada jam linki laimingos mir
ties — kaip gyvas nenori palikti ašarų pakalnės.

Situacija tikrai neaiški.
Bet štai, visų nustebimui, įėjo smarkiausia 

kaimo moteris Šimkienė. Jos nebuvo kvietę ma
rinti.

— Na, ko jūs čia susirinkot? — įėjusi staigiai 
paklausė marintojų, bet nelaukusi atsakymo krei
pėsi į ligonį:

— Gink laukan tas bobas — nemirsi! Mes dar 
pasipešim. Žiūrėk, išlaužė paties vartus prie išgi
nęs kelio, žmonės dabar suka per lauką, išvažinės 
dar ir mano rugius.

Ligonio akys sublizgėjo, ir jis net nusišypsojo.
O marintojos:
— Mat, atsirado... tik triukšmą kelti prie mirš

tančio žmogaus. Padėtum marinti, jei tokia gera.
— Aš tau sakau, kad tu gink tas bobas lauk, 

o pats eik vartų taisyti!
Taip ji pasakė ir pati šypsodamosi išėjo, piktų 

žvilgsnių palydėta.
Marinimo apeigos buvo į nieką paverstos. Ma

rintojos tik žvilgčiojo viena į kitą, nesusigriebda
mos, kas daryti. Tokios kliūties jos nebuvo lauku
sios, nors ir turėjo neblogą marinimo praktiką.

Ligonis pasidarė drąsesnis, jo pozicijos sustip
rėjo, pasijuto nebe vienas stojęs į kovą, nors ir 
prieš tokį gausų marintojų būrį. Jis dabar ryžosi 
ir burną praverti.

— Ko jūs čia susirinkot? Hm!... Ar neisit 
lauk!

Koks nedėkingumas! Stačiai akiplėša! Mote
rys pasijuto labai įžeistos.

Ir žmona pamatė, kad čia stebuklai darosi. 
Visiškai buvo marinamas, o dabar varo marintojas 
lauk. Paskui kai reikės, tai nė su pyragu nebepri- 
siprašysi. Tai senis! Bet ji buvo nuolaidi ir rū
pestinga. Ji paklausė:

— Gal valgyti nori, tėvai?
— Kad duosi...
Ji nuėjo ir atnešė skanių su grietine barščių. 

Ligonis pats atsisėdo ir ėmė srėbti. O ką! Jis 
turėjo visiškai patenkinamą apetitą.

Tuo tarpu marintojos viena po kitos spruko 
lauk. Tie šposai joms malonumo nedarė.

Ligonis išsrėbė barščius ir apsišluostė ūsus.
— Gal dar? — glostydama jo žilus plaukus 

šnekino žmona.
— Kad duosi...
žmona vėl atnešė antrą dubenėlį, bet dar dau

giau įdėjusi grietinės, dar labiau paskaninusi.
Nespėjo dar barščių paduoti, kai įbėgo uždu

susi pusmergė ir suriko:
— Gaspadin, viralinė dega!
šeimininkė puolė prie lango ir pamatė pilkų 

dūmų kamuolius besiverčiant iš viralinės skliautų.
— O, Dieve!
Užsimetė kailinius ir išbėgo, garbstydama 

berną, kad šis per savo žioplumą, alų bedaryda
mas, viralinę uždegęs.

Kieme kilo didelis triukšmas. Subėgo kaimy
nai, rėkavo, šūkavo, kibirais barškino, o viralinė 
pleškėjo, kaip benzinu apipilta. Šiaudų stogas kai 
užsiėmė — nieko nepadarysi. Ugniagesiams liko 
tik saugoti kitus trobesius nuo kibirkščių. Bet vė
jas pūtė gana protingai, ir kitiems trobesiams di
delio pavojaus nebuvo.

— Kas uždegė?!
žmonės atsisuko: gi ligonis atkrapenęs. Iš

valgė barščius, pasiėmė lazdelę ir atsikrapštė. Da
bar jis visiškai vikriai sukosi, įsakinėjo, ragino ir 
pats jau buvo begraibstąs kibirus.

Bet kas čia! Jis nuostabų dalyką pamatė: vi
ralinės stogas jau buvo nudegęs, ir ant užlų gra
žiai liepsnojo karstas. Tikras karstas, ir jam pas
kirtas ! žmogui paskutinis akmuo nuo krūtinės nu
sirito. Visas jo veidas sušvito šypsena. Na, ir se
kasi jam šiandieną! Jis kumštelėjo šalia stovėju
siam kaimynui į pašonę ir parodė:

— Dega!...
(Pabaiga)
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STUDENTU ŽODIS
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NET KITI PASIGENDA
šių metų balandžio 27 d. Mūsų 

Pastogėje buvęs Naujosios Zelan
dijos lietuvių studentų pirminin
kas Genius Procuta (dabar gyve
nąs Amerikoje) savo paskelbtame 
laiške pasigedo Mūsų Pastogėje 
“Studentų žodžio”. Bet gi, kiek 
teko patirti, iki šiolei nė vienas 
Australijos lietuvis studentas jo 
nepasigedo ar bent to neparodė. 
Keista, kad kiti iš pašalies pasigen
da to, ko mes patys labiausiai tu
rėtume pasigesti.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS
Lituanistikos Institutas susifor

mavo dar nepriklausomoje Lietu
voje. Netekusi laisvės Lietuva, taip 
pat neteko ir sąylgų laisvam, ir kū
rybingam moksliniam darbui. Li
tuanistikos Institutas turi išeivijo
je atlikti tai, ko neįmanoma oku
pacijos sąlygomis Lietuvoje. Jis 
išeivijoje atkurtas 1950 m. kovo 
22 d. Lietuvių Profesorių Draugi
jos iniciatyva.

Lituanistikos Institutas yra mo
kslinių tyrinėjimų įstaiga. Jos už
daviniai — tirti viską, kas susiję 
su lietuvių tauta ir Lietuva. Ta 
prasme jis tvarko ir skelbia, litua
nistinę medžiagą, tyrinėja šalti
nius, skatina naujas studijas. Ins
titute veikia Šie skyriai: lietuvių 
kalbos, lietuvių literatūros, lietu
vių tautotyros, lietuvių spaudos is
torijos ir bibliografijos, Lietuvos 
istorijos, lietuvių išeivijos ištari-

AVANTI!
“Studentų Žodis” yra studentų 

tribūna lietuvių bendruomenėje. 
Tad iiuoie puslapiuose ir turi-bū
ti pirmiausia svarstomi lietuviški 
reikalai. Šalia specifiniai studen
tiškų reikalų ir problemų studen
tai neturi vengti pasisakyti ir visų 
mūsų bendruomenę liečiančiais 
reikalais. Neturėtume bijoti pa
reikšti savo nuomonės ir jų ginti. 
Jei vyresnieji mums kalba savo 
gyvenimo patirtimi, tai mes turė
tume atskleisti jaunystės entuzi
azmų ir idealizmų.

Savo tarpe turime apie 300 aka
demikų — filisterių ir bestudijuo
jančių. Iš jų lietuvių bendruome
nės veikloj vos vienas kitas teda
lyvauja ir tai dažnai tik statisto 
vaidmeny. Kodėl? Ar mes taip jau 
niekur netinkame, nesugebame, 
kad neparodome savo veido, ne
pareiškiame savo nuomonės? Ar 
mes visai neturime iniciatyvos ar
ba esame be jaunatviško polėkio, 
veržlumo? Negi laukiame, studijų 
metais įpratę naudotis tik tėvų 
sukurtomis gėrybėmis, kad ir to
liau kiti už mus galvotų, bei va
dovautų? Tai yra klausimai, ku
riuos studentai turėtų persvarsty
ti, padiskutuoti. Tai išsiaiškinus 
gal pereitume prie konkrečių dar
bų.

Visais laikais ir visur studentija 
reiškėsi kaip dinamiškas vienetas, 
kupinas naujų idėjų ir aktyvumo. 
Tokia studentija buvo ir nepri
klausomoje Lietuvoje, tokios tiki
mės ir dabar.

Mes puikiai žinome, kad nega
lima baigti studijų tik šnekomis 
ir besivaiksunt “good — time”, o 
reikia kietai padirbėti. Lygiai rei
kia gerokai dirbti, kad nepatiktu
me tuščia vieta lietuvių bendruo
menėje, kuri iš mūsų tikisi sau 
ateityje atramos.

Per tų laikotarpį Australijoje 
šimtais skaičiuojame studijuojan
čius ar baigusius akademikus, bet 
jie ne tik kad nesudaro lietuviško 
elito, ko natūraliai būtų galima ti
kėtis, bet netgi neparodo savo 
balso. O kad jie gali tuo būti, pa
rodo jų veržlumas moksle, jų 
augštais pažymiais įgyti diplomai. 
Gaila, kad jie neparodo savo tau
tinės ambicijos lietuviškame gy
venime.

Būkime tikri, kad to iš savo 
akademikų sulauksime.

Gr.

Kazys Bradūnas

PAGONIU UGNISr

Ją radom gruzdant prie Veliuonos — 
Ugnis, kaip žmogus, alkana — 
Jai davėme ruginės duonos, 
Jai duonos buvo negana.

Tada užkūrėm ją Pilėnuos
Ir šokom patys į liepsnas.
Dar ir dabar tos pilkos plėnys
Užkrinta motinų kasas,

Kada sūnus, pajutęs ugnį, 
Atūžiančią jauna dvasia, 
Į žygių metasi bedugnę 
Ir dingsta liepsnose.

Melbourne studentų padangėje oras dar nenustovėjęs ir neaiš
kus. Matomumas blogas (bet pavojaus nei laivams nei lėktuvams 
nėra, — susisiekimas nesustabdomas, — kas nori atvykti ar išvyk
ti — keliai atviri.)

Saulėtosios Dienos, kurios atgaivino iš žiemos miego ir sušildė 
visus iki gyvo prakaito, pasiekė Melboumą per Sydnejų liepos mė
nesio pabaigoje, numesdamos iš rytų porą tuzinų amerikoniškų 
milžinų, kurie išsivystė į labai gerus sviedinių ir... širdžių mėtytojus 
ir gaudytojus!

Tačiau šilima ir švitėjimas pilname grožyje pasirodė tik laiki
nas — tetruko vos vieną savaitę... nes visas spaudimas nukrypo 
Adelaidės pusėn... Melbourne staiga ėmė kristi lašai, ypač aerodromo 
rajone...

LIETUVIŲ KALBA USA 
UNIVERSITETUOSE

Yale universitete, New Haven, 
Conn., indoeuropiečių kalbų kated
roje įtraukta dėstomuoju dalyku ir 
lietuvių kalba. Sekančiais metais 
numatoma lietuvių kalbos kursas 
praplėsti.

Nuo 1963 m. rudens Kalifornijos 
universitete, Los Angeles, slavų 
kalbų departamento globoje dėsto
ma ir lietuvių kalba. Dėstytoja Dr. 
Marija Gimbutienė, pakviesta iš 
Harvard universiteto.

JAUNIMO KONGRESAS

Į Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės nutarimą 1966 ar 1967 metais 
šaukti pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą gyvai atsiliepė spauda, 
organizacijos ir net atskiri'asme
nys. Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungos metinis suvažiavimas 
sveikino šį sumanymą ir prižadėjo 
padėti jį įgyvendinti.

LIETUVIŲ AKADEMINIS JAUNIMAS 
SYDNEJUJE

Apytikri daviniai apie šiais me
tais studijuojančius lietuvius Syd
ney augštosiose mokyklose.

1. Siekia mokslo laipsnių:
Sydney universitete inži
nerijos doktorato 1,
N.S.W. U-te inžinerijos 
magistro 1.

Sydney N.S.W. Viso 
Un-te Un-te

Teisę 1-1
Gamtos mokslus 2-2
Architektūrą -11

14 8 22

3. Siekia augštesnio mokslo ki
tose mokyklose:
Biznio vedybos 3 asm.
Matininkystės 1 asm.
Inžinerijos 1 asm.
Chemijos 1 asm.2. Studijuoja:

Ekonomiką - 3 3
Inžineriją 3 2 5
Humanitariją 2 1 3
Veterinariją 1 - 1
Mediciną 2 1 3
Farmaciją 3 - 3

4. Mokytojų seminarijas lanko
2 asmenys.

5. Meno mokyklose studijuoja
3 asmenys.

Iš viso šiais metais studijuoja 
Sydnejuje 35 lietuviai studentai.

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Sydney Skyriui 1964 m. 
priklauso 50 asmenų.

Technikos mokyklose:
1950 — 1964 M. LAIKOTARPY SYDNEJUJE BAIGĖ

Inžinerijos diplomą gavo 2, pažymėjimą 2, viso 4;
Biznio vedybos diplomą gavo 2, pažymėjimą 3 viso 5;
Chemijos diplomą gavo 1, pažymėjimą - viso 1;

5 5 10
Muzikos mokyklą
Meno mokyklą
Mokytojų Seminarijas

1, Technikos mokyklos augštesnio
1, mokslo specialybės: pagilintą biz-
8. nio vedimą baigė 2.

Mielą colegą

ANDRIŲ CHODĄ, 
gavusį magistro laipsnį, sveikina

Studentų Ateitininkų Būrelis

Ieva Didžytė, neseniai priimta į “pilnamečių gvardiją” visiškai 
įsikinkė į darbščiųjų eiles — be studijų universitete dar padeda vi
siems kas tik prašo: daro vertimus, rašo straipsnius, dalyvauja mi
nėjimuose...

Bravo, Ievute, tau tenka išvilkti studentiškąjį vežimą į aukštes
nes lygumas. Ir prie to dar apsispręsti — važiuoti į Indiją pusei me
tų (kaip Univer. exchange Student) ar nevažiuoti?

★ ★
Melbourne liet. Studentų vardu vizituojantiems Amerikos lietu

viams sportininkams buvo nupirkta dovana — medyje įdeginta 
aborigine su ietimi, kuri teko E. Šilingui. Įteikdamas dovaną per iš
kilmingąją vakarienę Melb. Studentų P-kas K. Kazlauskas pasakė ilgą 
ir gražią kruopščiai paruoštą kalbą — kurią ilgasis Šilingas turėjo 
išklausyti salės viduryje. Sugrįžęs prie stalo su dovana rankoje Ed
mundas tiesė kaklą į visas puses klausdamas draugų:

“Tell me, what did he say?”
★ ★

Kitas didelis lietuvių studentų susibūrimas buvo jau sniege — 
savaitgalis ant Mt. Buller (14-17 rugpjūčio). Keli grįžo su pirmosios 
pagelbos mašina?

Dabar kolegės, susitikusios vis glaudžiasi tuoj į krūveles, šnibž
dasi patylomis kiknodamos ir mėgina pasišildyti praėjusių dienų at
siminimais ir pergyvenimais.

Kolegos žiūri į dangų ir laukia pragiedrulių. Kol kas didelių 
permainų nenumatoma: atrodo, kad kol kas oras pasiliks žiemiškas.

★ ★
Kaž kur už horizontų yra atsidūrę pirmieji didieji “Stud, žo

džio” bendradarbiai — Arūnas Ž. ir Algis K. Ar jie paskendo gyve
nimo jūroje ar tik laikinai nutilo ir išnyko iš akiračio, nes jų pasi
gendama. Eina gandai, kad vienas susižiedavo, o kitas atsižiedavo — 
gal paaiškės per Kalėdas....?

k ★
Henrikas M., matyt, labai užsiėmęs — bemokytojaudamas ir be

studijuodamas vėl pasidarė ir “plaukuotas ir barzduotas kaip prana
šas” (O gal tik taupo naujam V.W.?)

★ ★
Laima Vingytė, neseniai išvykusi iš Melbourne pasaulio pama

tyti paskutinėmis žiniomis jau pasiekusi Romą. Sužavėta Romos 
gražybėmis, sako, net sumetė “coins” (o gal ir trav. čekius) į gar
sųjį Trevi fontaną, kad lengviau galėtų apsispręsti: ar važiuoti tie
siai pas mamą į Muencheną ar dar porą savaičių pasidžiaugti Ita
lijos grožybėmis?

★ ★
Sydnejuje atostogas leidžia canberiškiai studentai archit. Vytas 

Švedas ir Rimas Keraitis. Col. Vytas savo atostogas išnaudoja sek
damas universitete kursą “Architecture as a Career”, o Rimas?..

★ ★
Kas iš kolegų važiuos pro Armidale, neužmirškite aplankyti vie

nišo kol. Andriaus Kaspariūno universteto College. Js pasiilgęs lie
tuviškų veidų, ir jam vienintėlė proga išgirsti lietuvišką žodį yra tik
per “long distance”.

★ ★
Fil. Romo Šilinio iš Canberros buvo dingusi mašina. Po savaitės

jieškojimo ji buvo atrasta sniego

Universitetuose:
a) augštojo mokslo laipsnius 
Inžinerijos Magistras (M.E.) 1,
Technikos Magistras (M. Tech.) 1.

Specializuotasi įgijus diplomą:
Education diploma 1,
Advanced Engineering 3,
Biznio vedybos 2,
Bibliotekininkystės 1,

Įgijo diplomus:
Farmacijos 2,
Inžinerijos 9,
Physioterapijos 1,
Odontoligijos 9,
Medicinos 8,
Gamtos mokslų 7,
Geologijos 1,
Humanitarijos 2,
Ekonomikos 1,
Biznio ekonomikos 3.

Viso 43
Šiais metais Sydnejuje veikia 

šios specifinės baigusiųjų augš- 
tuosius mokslus organizacijos:

a) Inžinierių ir Architektų 
Draugija,

b) Medicinos gydytojų ir dantų 
gydytojų Draugija,

c) Sydnejaus Filisterių Būrelis,

pusnyse.

Kristijono Donelaičio 250 m. gi
mimo sukaktis Chicagoje buvo at
žymėta gegužės 9 d. Minėjimą su
ruošė Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas Jaunimo Centre, o sce
ninę programą atliko Instituto stu
dentai. Jų tarpe dalyvavo ir buvęs 
“australas” Romas Stakauskas.

jos, Lietuvos žemės mokslų, Lietu
vos ‘teisės' ir socialinių mokslų. 
Instituto nauji skyriai steigiami 
Lituanistikos Instituto Tarybos nu
tarimu.

Lituanistikos Instituto nariai: 
a) tikrieji (.baigę augštąjį mokslą 
ir pasižymėję mokslo darbais), b) 
talkininkai (pasireiškę lituanisti
kos moksluose), garbės nariai (Li
tuanistikos Institutui ir lituanis
tikai nusipelnę asmenys), mecena
tai, globėjai ir nuolatiniai rėmė
jai (paaukoję nustatytas sumas). 
Mecenatais, globėjais ir rėmėjais 
gali taip pat būti ir organizacijos, 
draugijos, bendrovės ir kitokie jun
giniai.

Nuo pat įsisteigimo iki 1964 m. 
sausio 4 d. Institutui vadovavo 
Dr. Petras Jonikas. Jam pasitrau
kus naujuoju Instituto direktorium 
pakviestas Dr. Jonas Balys.

Lietuvių Profesorių Draugija, 
Amerikoje, steigdama Lituanisti
kos Institutą, paruošė jo statutą ir 
paskyrė pirmuosius narius — buv. 
Lietuvos Mokslų Akademijos ir 
Vytauto Didžiojo bei Vilniaus uni
versitetų mokomojo personalo as
menis.

Lituanistikos Instituto suvažia
vimas buvo sušauktas šių metų ge
gužės 2-3 d.d. Washingtone. Šau
kiant suvažiavimą Institutui pri
klausė 33 nariai, suvažiavimo metu 
priimti dar 9 nauji.

(Pagal “Pasaulio Lietuvį")

★ ★
Kol. Staska Grincevičius buvo pasinešęs išvykti į Melboumą, bet 

kelionę laikinai atidėjo: įdomu tenai, bet ir čia neblogai. Lauksim, 
kokie motyvai nulems apsisprendimą už Sydney ar Melbourną!

★ ★
Sydnejaus universiteto studentai Commemoration Day proga žy

giavo 50 mylių. Žygyje dalyvavo daug studentų, bet tikslą pasiekė 
tik 350. Jų tarpe žygiavo ir lietuviai G. Grudzinskas ir kol Milą. Kaip 
teko patirti, Gėdis šį kelią nuėjo per 16 vai. 42 min.

Kolega Grudzinskas neatsilieka ir krepšyje: jis yra Sydney un-to 
krepšinio komandos kapitonas. Apie jį net studentų laikraštis “Honi 
Soit” rašė, kad jis esąs pats geriausias iš visų iki šio buvusių ko
mandos kapitonų. Jis žaidžia krepšinį taip pat ir Australijos univer
sitetų rinktinėje.

★ ★
Turimomis žiniomis Sydnejuje meno mokyklas lanko šios lietu

vaitės: Genė Dambrauskaitė, Danguolė Keraitytė, Nina Meškėnaitė, 
Irena Pailiukonytė ir Aldona Zakarauskaitė — O’Brian. Įdomu, kiek 
menininkių kitur?

★ • ★
Wollongong District ligoninėje praktiką atlieka kol. Robertas 

Baužė. Kiti sako, kad jis daugiau laiko praleidžia paplūdimyje, negu 
prie ligonių.

★ ★
Apie Canberros studentus seniai nieko negirdėjom. Tik besiau- 

tėjant Sydnejuje “jankiams” krepšininkams švystelėjo kaip kome
ta kol. Vida Andriuškaitė.

★ ★
Brisbanės studentai pasisako už muziką! Kol. D. Sagatys groja 

akordeonu, kol. J. Podžiūnaitė talentingai skambina ’ pianinu, kol. 
Nijolė Mališauskaitė skambina pianinu ir groja akordeonu. Tikėki
mės, kad jie atskleis savo muzikinius talentus ir studentų suvažia
vime!

★ ★
Sydnejiškis kol. Algis Bukšaitis aktyviai dalyvauja geologų eks

kursijose — studijuoja rytinius Australijos pakraščius. Įdomu, jeigu 
jis patyrinėtų, ant kokių pagrindų stovi Sydnejaus lietuviai studen
tai!

★ ★
Kolega Ridas Daukus, atrodo, įsimylėjęs į Snieguotųjų Kalnų 

sniegą ir ten nuolat praleidžia savo vienišas dienas. Įdomu, kas bus 
pavasarį! Surinko Pinčius

LIET. STUDENTAI VOKIETIJOJE
Vakarų Vokietijoje šiuo metu 

yra apie 65 potencialūs lietuviai 
studentai. Atmetus studijas nu
traukusius ir dar nepradėjusius — 
lieka apie 54. Pasiskirstymas fa
kultetais:

Filosofijos fakultetuose studi
juoja 12 studentų. Iš jų: filologi
ją 6, sociologiją 2, filosofiją 1, ki
tus mokslus 3. Gamtos — mate-

turįs 22 narius. Tai įvairias mo
kslo šakas daugiausia Australijo
je baigusių asmenų ratelis.

V. Šliogerį*

matikos fakultetuose studijuoja 4 
studentai. Iš jų: chemiją 2, mate
matiką 1, biologiją 1. Technikos 
fakultetuose studijuoja 7 studen
tai. Iš jų: statybą 4, architektū
rą 1, mašinų statybą 1, elektriką 1. 
Medicinos fakultetuose studijuoja 
18 studentų. Vyrų 14, moterų 4. 
Ekonomikos fakultetuose studijuo
ja 4 studentai. Meno akademiją 
lanko 2 studentės. Pedagogikos 
institutą lanko 2 studentės. Žinių 
neturime apie 5 studentus.

Vyrų studijuoja 35, moterų 19. 
Pasiskirstymas religijomis: katali
kų 29, evangelikų 16, kitų religijų 
arba nežinomų 16. Vasario 16

Gimnazijos abiturientų studijuoja 
25, kas sudaro 46 proc. visų stu
dentų. Neseniai iš Lietuvos atvy
kusiųjų studijuoja 8. Doktorantų 
yra trys, neskaitant medikų, kurie 
visi baigia daktaro laipsniu.

Krenta į akis, kad humanitari
nius mokslus studijuoja tik apie 
ketvirtadalis studentų, o “praktiš
kuosius” mokslus 61 proc. Vokie
tijos Lietuvių Studentų Sąjungai 
priklauso 27 nariai. Studentų 
Ateitininkų Vokietijoje yra 25, jų 
tarpe 20 studentų. Devyni studen
tai aktyviai reiškiasi skautų veik
loje. (S.L.B.) —V.B.—

★
Studentė Irena Kapočiūnaitė ke

liauja po Europą ir buvo sustojusi 
Romoje.
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Kalbantis su iš Lietuvos atvy
kusiais teirautasi apie spaudą, 
kaip ji brukama gyventojams, 
kaip ją vertina pavergto krašto 
gyventojas. Pirmasis klausimas: 
kaip Lietuvoje platinama spauda?

Visi verčiami ją prenumeruoti, 
ušsisakyti bent vieną ar daugiau 
laikraščių — dienraščių, savait
raščių, lietuvių ar rusų kalba lei
džiamų, neišskiriant Maskvos 
“Pravdos” ar "Izvestijų”. Tai vyk
doma pradedant vidurine mokyk
la, aukštosiose mokyklose ir bai
giant darboviete. Pvz. aukštesnė
se vidurinių mokyklų klasėse pa
skirstomas spaudos kontingentas: 
kiekvienai klasei tenka užsakyti 
tiek ir tiek egz. “Komjaunimo Tie
sos”, "Švyturio” ar “Jaunimo 
Gretų”. Moksleiviai privalo sumo
kėti ir... klasė jau aprūpinta. Vi
sai jauniems moksleiviams, dar ir 
skaityti nemokantiems, peršamas 
“Lietuvos Pionierius”.

Kuriame nors kolektyve ar dar
bovietėje spaudai platinti išrenka
mas atsakingas asmuo. Jis gauna 
spaudos sąrašus ir kiekvienam 
įmonės ar kitos darbovietės ben
dradarbiui siūlo būtinai užsisakyti 
laikraštį. Suprantama, jei vienoje 
šeimoje yra keli dirbantieji ir 
kiekvienam tenka po vieną ar ke
lis laikraščius, surenkamos nema
žos lėšos. Aišku, jei nebūtų tokios 
prievartos, daug kas neužsakytų 
Lietuvoje leidžiamų laikraščių.

— Jei spauda įkyriai brukama 
gyventojams, tai ar jie noriai ją 
skaito? Kaip su maskviniais dien
raščiais, kurių keletas spausdina

SPAUDA LIETUVOJE
ma Vilniuje?

— Pagrindinis dienraštis “Tie
sa” visų laikomas labai neįdomiu. 
Juk terašoma vien apie įmones, 
kolchozus, dedami agitaciniai ve
damieji, pagaliau ištisus pusla
pius užima sieksninės “draugo N. 
Chruščiovo” kalbos. Žinote, Lietu
voje yra paplitęs toks juokas: 
Klausimas — ar galite įvynioti į 
laikraštį dramblį? Atsakymas — 
galima, jei “Tiesoje” atspausdin
ta Chruščiovo kalba...

Iš Vilniuje leidžiamų laikraščių 
daugiau pasisekimo turi “Vaka
rinės Naujienos”. Jose daugiau 
“pletkelių” iš užsienio gyvenimo. 
Žinoma, nors viskas ir pateikiama 
per kritikos prizmę, tačiau skaity
tojui Įdomu patirti ir smulkme
nas. Jei kas susidomi “Tiesos” 
dienraščiu, tai tik norėdamas pa
tirti, kas statoma kinuose ir te
atruose ar koks numatomas oras. 
Spėjimai apie orą gyventojų ne
patenkina, nes Lietuvoje įprasta 
sakyti: apsiriko, kaip oro progno
zių biuras...

Dėl rusiškųjų, Maskvoje leidžia
mų “Pravdos” ir “Izvestijų” laik
raščių — galiu pasakyti, kad ge
rai rusiškai mokantieji iš minėtų 
dienraščių paseka, kas vyksta 
tarptautiniame gyvenime, literatū
roje.

— Kodėl į Vakarus neišleidžiami 
kai kurie rajoniniai laikraščiai ar 
kai kurie žurnalai?

— Neišleidžia nei “Kauno Tie
sos”, jumoristinio žurnalo “Šluo
tos”, nei kitų rajoninių laikraščių. 

Tuose laikraščiuose esama daug 
medžiagos ar feljetonų apie įvai
rias vietos negeroves. Juk didelis 
skirtumas, palyginus su “Tiesa”, 
kur viskas persijojama, praeina 
pro didelę cenzūrą. Tuo tarpu ma
noma, kad tuose vietos laikraščiuo
se sėdi nelabai partiniai sąmonin
gi spaudos pareigūnai, tai, ko ge
ro, jie gali praleisti kokią netin
kamą medžiagą.

— Kaip su žurnalais? Ar Lietu
voje domimasi užsienio žurnalais? 
Ar teko pastebėti Vakarų lietuvių 
laikraščius ir kitus leidinius?

— Dėmesys reiškiamas daugiau 
spaudai, kurioje mažiau politikos. 
Pvz. besidomintieji sportu mieliau 
skaito “Sporto” žurnalą. Kiti dau
giau skaito “Švyturio” iliustruotą 
žurnalą — čia daugiau apie tarp
tautinį gyvenimą, pasitaiko juo
kų, rebusų. Neseniai pradėtas leis
ti vadinamas madų žurnalas 
“Banga”. Jis žymiai prastesnis už 
panašius latvių ar estų leidinius. 
Būdinga: dedama daugiausiai per
fotografuotų užsienio nuotraukų.

Iš užsienio kraštų gaunama tik 
vad. demokratinių kraštų laikraš
čių ar žurnalų. Miestų gyventojai 
mielai nusiperka rytų Vokietijos 
ar Lenkijos iliustruotą žurnalą, 
filmų, sporto ar madų leidinius. 
Tiesa, giminės iš Vakarų kartais 
atsiunčia amerikiečių ar vak. vo
kiečių madų žurnalus. Jie labai se
kami ir pasitaiko, kad pagal juos 
pasisiuvama drabužių.

Pagal susitarimą su amerikie
čiais Sovietijoje platinamas “Ame

rika” žurnalas. Jį labai sunku gau
ti ir jis nepaprastai greitai iš
graibstomas. Matyti žurnalo siun
čiamas nedidelis kiekis ir todėl jį 
mažai kas įsigyja. “Amerika” ei
na iš rankų į rankas, bet jį ven
giama viešai girti — juk joje švie
siomis spalvomis piešiama Ameri
ka ir jos gyvenimas.

Vakaruose leidžiamus lietuvių 
laikraščius Lietuvon prisiunčia gi
minės. Taip, teko matyti skaitant 
vieną kitą Amerikos lietuvių laik
raštį, bet tai tik paskiri atvejai. 
Aišku, jais domimasi. Pažymėtina, 
kad Lietuvon nepateks laikraštis, 
jei jame rašoma prieš komunistus 
ar jų santvarka. Kad Vakarų laik
raščiai nepatenka į kioskus, kad 
jie tik išimtinais atvejais prieina
mi, tai Lietuvoje gyvenantiems 
aišku, žmonės juk apsiprato, nors 
gerai žino kad tuose laikraščiuose 
rasi tiesą. O dabar tenka skaity
ti “tarp eilučių”. Jei pvz. apie ame
rikiečius rašoma kaip apie agre
sorius (kad ir Vietnamo krizės 
metu), Lietuvos skaitytojas nuvo
kia: aha, jau aišku, jei jankiai 
“agresoriai”, matyt, jau per daug 
pasireiškia komunistai.

— Ką galite pasakyti apie žur
nalistų parengimą, ar veikia kokia 
mokykla, kursai?

— Vilniaus universitete prie fi
lologijos fakulteto veikė žurnalisti
kos skyrius. Jis buvo uždarytas ir 
dabar tebeveikia neakivaizdinis. 
Priimami tik spaudoje dirbantieji 
ar bent parašę vieną kitą straips
nį. Jei nori mokytis žurnalistikos 
— važiuok į Maskvą. Labai ragi
nama, kad reikštųsi vadinamieji 
“visuomeniniai korespondentai”. 
Jie rašo iš kolchozų, įmonių. (E)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
BE MUITO, licencijos ir kitų mokesčių!

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, mo
tociklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir 
televizijos aparatus, medžiagas, maistą, gėrimus, cigaretes 
ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti j Lietuvą mais
tą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms specia
lų labai vertingą

ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P—3, 
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams la
bai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vienos atkarpos 
3į jardų extra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam 
arba moteriškam kostiumui tik už

Anglų £20.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto 

maisto 22 Ibs siuntinį M—13 susidedantį iš taukų, kakavos, 
miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už

Anglų — £10.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį 

specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį 
V—3, susidedantį iš trijų atkarpų po 3į jardų trims kostiu-

’’ mams — viso lOį jardų tik už
Anglų £16.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.

REIKALAUKITE PAVYZDŽIŲ IR RAŠYKITE

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London E. 2, England 
Tel. SH 0-8734

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti nuo 1938 m.

A tstovai A ustralijoje--
K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land, 
St. Reciuga, 58 Wehl Street North, Mount Gambier. S.A.

MIRE KUN. NILS SEIM
a

Visiems tautiečiams — tems pranešama, kad negailestingoji 
mirtis išplėšė iš mūsų tarpo, po sunkios ligos, 1964 m. liepos mėn. 
20 d., didelį lietuvių tautos bičiulį ir geradarį

NORVEGŲ EV. KUN. NILS SEIM
Jis buvo Norvegų Krikščioniškų Jaunų Vyrų Sąjungos sekre

torius ir šiais metais dešimtą kartą pasikvietė berniukus vasaroti iš 
lietuvių Vasario 16 Gimnazijos į N a e r s n e s , netoli sosti
nės Oslo. Per dešimt metų iš mūsų gimnazijos buvo virš 100 ber
niukų, kurie visi su dėkingumu ir pagarba prisimena “dėdę” 
NILS SEIM.

Šeši berniukai lietuviai, kurie dar stovyklauja Norvegijoj, da
lyvavo laidotuvėse. Jie už visus kitus atsisveikino su mūsų tautos 
bičiuliu.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje savame krašte.
Artimiesiems užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

Fr. Skėrys,
Evang. Jaunimo Ratelio Vadovas

ANAPUS UŽDANGOS
AR YRA LIETUVOJE NAFTOS?

Geologijos ir geografijos moksli
nio tyrimo instituto bendradarbis 
K. Sakalauskas “Komjaunimo Tie
soje” (Nr. 136) primena, kad jau 
nuo praėjusio šimtmečio vidurio 
spėjama, kad Pabaltijy gali būti 
naftos. Pokario metu 1949 m. Vil
niuje buvo išgręžtas pirmasis gi
lus apie 500 m. gręžinys. Čia ir 
vėliau Grigiškėse buvo rasti klam
pios naftos pėdsakai. Tačiau Lie
tuvoje trūkę specialistų geologų, 
kurie sugebėtų įvertinti tyrinėji
mus. Naftos ir dujų paieškų dar
bai Lietuvoje pradėti organizuoti 
tik 1958 m. Atsirado pirmieji So
vietijoje mokslus baigę naftos 
specialistai.

Gręžiniai palaipsniui iš Pietryti
nės ir Rytinės Lietuvos perkelti į

AMERIKOS PREZIDENTO RINKIMAI Paruošė Vents

Nuo 1903 m. Amerikoje pradėta 
praktikuoti vad. “Primaries” — 
preliminariniai rinkimai, kur par
tijose išaiškinami kandidatai į pre
zidentus partijų suvažiavimams, 
šie rinkimai labai populiarūs ir 
kartais jų metu galima spėti, kas 
bus naujuoju prezidentu. 

centrinę dalį ir Suvalkijos vakarus. 
1960 m. Virbalio gręžinyje apie 
1150 metrų gylyje buvo sutiktos 
skysta nafta persunktos uolienos. 
Analogiški radiniai buvo ir Kybar
tuose, Pajevonyse ir Vištytyje. 
Šiuo metu be tyrinėjimų Kybartų 
— Virbalio ruože, gręžiama dar 
dviejose vietose — prie Tauragės 
ir Gargždų. Nuo 1959 m. naftos 
ieškoma Latvijoje, o pernai ji ras
ta Kaliningrado srityje, Guseve 
(buv. Gumbinėje).

žinoma, tyrinėjimus vykdyti 
lietuviams padeda ypatingai nafta 
susirūpinę sovietiniai mokslininkai. 
Ar Lietuvoje bus rasti pakankami 
naftos kiekiai? Taip, atsako Sa
kalauskas, bus rasti pramoniniai 
naftos kiekiai. Nesą abejonės, kad 
Lietuvoje naftos esama. (E)

Prieš lapkričio rinkimus partijos 
šaukia savo suvažiavimus — kon
vencijas, kuriuose oficialiai paren
kamas partijos kandidatas į pre
zidentus. Iš kandidatų sąrašo su
važiavimas balsavimų keliu išren
ka savo kandidatą, kurį paskelbia 
viešumai.

KULTŪRINĖS NAUJIENOS
ĮSTEIGTAS

“LIETUVOS ARCHYVAS”
Meno istorikas, fil. dr. Povilas 

Rėklaitis įsteigė “Lietuvos Archy
vą” (Litauen — Archiv — Rėklai
tis), kuris renka Lietuvą liečian
čią istorinę medžiagą Vokietijoje. 
Pirmuoju į archyvo lankytojų kny
gą įsirašė Pabaltiečių Centrinės 
Bibliotekos vedėjas Otto Bong, ku
ris paskaitų ir istorinės medžiagos 
rinkimo reikalais iš Muencheno yra 
atvykęs į Hesseno ir žemutinės 
Saksonijos provincijas. Otto Bon- 
gui vėl pasisekė išgelbėti keletos 
mirusiųjų pabaltiečių asmeninius 
archyvus nuo grėsusio sunaikinimo 
ar išblaškymo. Otto Bong ir dr. 
Rėklaitis svarsto galimybes Vokie
tijoje įsigyti pastovias patalpas, 
kuriose būtų galima koncentruoti 
Pabaltijį liečiančią istorinę medžia
gą. Renkamos Pabaltijį liečian
čios knygos, brošiūros, iškarpos, 
laikraščiai bei žurnalai (komplek
tai ir pavieniai numeriai), nuo
traukos, įvairūs spaudmenys, že
mėlapiai, rankraščiai, laiškai ir

ČEKŲ IR LIETUVIŲ TAUTŲ 
KULTŪROS RYŠIAI

“Tiesoje” (Nr. 181, rugp. 5) pa
skelbta duomenų apie lietuvių lite
ratūros vertimus į čekų kalbą. K. 
Donelaitis Čekijoje žinomas netoli 
150 metų. Nuo 1819 m. lietuvių 
liaudies poezija ypatingai domėjosi 
čekų tautinio atgimimo laikų po
etas F. čelakovskis. Jis išvertė iš 
85 Rėzos dainų 73 ir 1827 m. jas 
išleido Prahoje lietuvių liaudies 
dainų rinkinyje, čelakovskį la-

Nuo 1952 m. Amerikos partijų 
rinkiminėse kampanijose šalia 
spaudos ir radijo įvesta ir televi
zija, informuojanti visuomenę. 
Taip šiandie Amerikos piliečiai 
tolimiausiuose krašto kampuose in
formuojami apie pasirengimus rin
kimams. (Bus daugiau) 

visi kiti objektai, jei jie turi ryšio 
su Lietuva, Latvija arba Estija, 
su jos gyventojais tėvynėse ir 
svetur.

Lietuvos Archyvo adresas: Dr. 
phil. Povilas Rėklaitis, 355 Mar
burg (Lahn, Universitaetstrasse 
29, DBR) Western Germany.

LIETUVOS MOKSLININKAI 
ETNOGRAFŲ KONGRESE 

MASKVOJE
Rugpjūčio 3-10 d.d. Maskvoje 

įvyko septintasis Tarptautinis 
antropologų ir etnografų kongre
sas. Dalyvavo per 1300 delegatų, 
buvo delegacijos iš Vakarų kraštų 
— JAV, Fed. Vokietijos ir kt. So
vietų Sąjungai atstovavo 300 mo
kslininkų, iš jų 40 atvyko iš Lie
tuvos.

Iš Lietuvos atvykę darė praneši
mus teorijos ir metodologijos, žo
dinės ir muzikinės liaudies kūry
bos, lingvistikos sekcijose ir tri
juose simpoziumuose — taikomo
sios etnografijos, liaudies muzikos 
instrumentų ir liaudies dainų su- 

biausiai domino Donelaičio kūryba. 
Vėliau lietuvių poezija pradėjo ro
dytis įvairiuose čekų leidiniuose. 
Pvz. lietuvių dainos pateko į Juli
jaus Zejerio knygą “Nauji eilėraš
čiai” (1907 ir antras leidimas 
1941), Vaclovas Važnas paruošė 
lietuvių liaudies dainas ir mįsles 
(išspausdinta 1917), dar vėliau, 
1937 m. pasirodė Jaroslavo Hazės 
išverstos liaudies dainos. Tai dau
giausiai priešbolševikiniais laikais 
lietuvių kultūrai parodytas Čekų 
dėmesys.

Donelaičio “Metai” čekų kalba 
tepasirodė 1960 m. (vertėja Ha
na Jechova). Panaudotas įžangi
nis straipsnis, paimtas iš K. Done
laičio rinktinių raštų rusų kalba, 
išleistų 1951 m. Maskvoje. Apie 
čekų ryšius su lietuviais informa
vęs Brno universitete dirbąs dr. 
Milan Kopecky pasigenda plates
nių čekų studijinių darbų apie Do
nelaitį ir jo kūrybą. (E)

LENKAI DOMISI
TARPTAUTINIU GYVENIMU

Pagal Varšuvos radijo liepos 
24 d. pranešimą, dienraštis “žy- 
cie Warszawy” pažymėjęs, kad len
kai tarptautiniu gyvenimu domisi 
daugiau už kitus. Pagal lenkų ra
dijo ir televizijos apklausinėjimus 
— “lenkai ypatingai susidomėję 
tarptautiniais klausimais. Pirmos 
svarbos, tai Vokietijos klausimas 
ir lenkų — vokiečių santykiai, o 
antroje eilėje seka nusiginklavi
mas ir siekimai uždrausti bran
duolinius ginklus”. (E) 

sistematinimo. Pagal “Tiesos” in
formaciją (Nr. 179), dr. J. Jurgi
nis Maskvos kongrese darė prane
šimą tema “Lietuvos kaimo ben
druomenė”, istorijos mokslų kand. 
J. Butkevičius drauge su L. Te- 
rentjeva ir N. Šmygina — “Kaimo 
gyvenvietės Pabaltijyje”, istorijos 
mokslų kand. A. Vyšniauskaitė — 
“Lietuvių valstiečių šeimos vysty
masis”, doc. A. Čiurlionytė — 
“Lietuvių tradicinės melodikos 
stilistinės ypatybės”, doc. V. Ma
žiulis — “Lingvistinės pastabos 
baltų etnogenezės klausimu”. (E)

MEKSIKA GAIVINA 
SENĄJĄ KALBĄ

— Ta kalba, kuria šnekėjo Mek
sikos indėnai iki atvyko Meksikon 
ispanai su Cortezu priešakyje, at
gimsta nors daug žmonių ją laikė 
mirusia kalba. Toji kalba vadina
si nahuatli.

Jau atsirado meksikiečių, reika
laujančių padaryti nahuatli ant
rąja Meksikos valstybine kalba 
(greta ispanų kalbos).

STUDENTŲ ŽODIS
(Atkelta iš psl. 3)

NUOTAIKOS SOV. RUSIJOJE
Sydney universiteto laikraštis 

“Honi Soit” liepos 21 d. numery 
aprašo negro studento iš Tanga- 
nikos išgyvenimus Maskvos uni
versitete ir Sov. Sąjungoje. Sa
vo straipsnyje jis mini žiaurų mo
ralinį ir fizinį terorą, jaučiamą 
iš komunistų jaunimo organizaci
jų, aprašo ir rasinę neapykantą, 
negrų demonstracijas, kurių metu 
buvo nužudytas vienas negras 
studentas.

Nors prieš važiuodamas į Mas
kvą jis buvo susižavėjęs komu
nistine ideologija, bet, pamatęs 
komunizmą praktikoje, juo pasi
baisėjo ir savo straipsnį užbaigia 
tokiais žodžiais: “They do not 
mean or believe in what they be
lieve. It is all a shame”.

* « •
Vasario 16-sios gimnazijos moki

niai per JAV lietuvių spaudą krei
pėsi į pasaulio lietuvius, kad padė
tų užbaigti pradėtąjį naują gim
nazijos pastatą. Tai puikus pa
vyzdys, kaip lietuviškajam jauni
mui reikia rūpintis lietuviškais rei
kalais. Laiškus rašė visa eilė tos 
gimnazijos auklėtinių, kur be kita 
ko pasakyta:

“Mes mokiniai iš savo pusės pa
sižadame geradariams lietuviams 
atsilyginti mokslo lygio pakėlimu 
ir lietuvybės sustiprinimu bei lie
tuvių kalbos puoselėjimu”.

Nahuatli amžius buvo meksikinių 
indėnų viena iš pagrindinių kalbų. 
Neseniai įvykęs Meksikos sostinėje 
lingvistų kongresas, kuriame buvo 
ne vien ispaniškai, bet ir nahuat- 
liškai kalbama. Buvo pasirodžiu
sios grupelės, kalbančios savo tar
pe ir juokaujančios nahuatliškai; 
tos kalbos jie yra išmokę iš vado
vėlio, neseniai švietimo ministeri
jos išleisto. Tos kalbos praktiškai 
mokomasi Mexico City priemies
tyje Cuajimalpa, kuriame gyvena 
indėnai, kalą nahuatliškai.

švietimo ministerija planuoja 
įvesti j mokyklas nahuatli, kaip 
neprivalomą, pasirenkamą kalbą.

JAPONIŠKAS MENAS
TOKIO — Japonijos dienraščiai, 

išeiną 40,000,000 tiražu, yra spaus
dinami moderniausiomis rotacinė
mis mašinomis, bet jų redakcijose 
nėra rašomųjų mašinėlių, nes joms 
tektų turėti kokius 2,000 ženklų 
kasdieninei kalbai išreikšti ir bent 
4,000 literatūrinei kalbai.

Todėl rašomosios mašinėlės ne
tinka japonų ir kiniečių kalboms, 
kurios neturi abėcėlės, o bemaž 
kiekvienai sąvokai turi atskirą žen
klą.

Rimas Dičiūnas, Australijos ka
ro laivyno inžinerijos karininkas 
atostogų buvo sugrįžęs pas tėvus 
Adelaidėje. Jo tarnyba labai įdo
mi — turi progos pamatyti daug 
pasaulio kraštų. Australijos stu
dentai laukia jo įspūdžių.

EGZILINIS BALIUS
Liepos 25 d. Sydney lietuviai 

studentai drauge su “Šviesa” bu
vo surengę ‘egzilinį balių.” Čia 
buvo susirinkę jaunesnieji ir vy
resnieji buvę “dypukai”, bet jau 
gerokai pakitę, negu matyti Vokie
tijoje. Vargai visiems dideli: dak
tarams sunku daktarauti, filoso
fams sunku filosofuoti, o vienam 
kolegai pasirodė sportinės mašinos 
“MG” spyruoklės negeros!

Balius vyko tamsiame rūsyje 
spinksint ant stalų žvakutėms, kad 
net sunku buvo atpažinti savo kai
myną. Vis tik nuotaika buvo jaur 
ki, muzika maloni.

Buvo suvaidinta “muzikalios kė
dės”, kur kilnūs džentelmenai iki 
kraujo kovojo su mergaitėm dėl 
laisvos kėdutės.

Besivaišindami išklausėm įdo
mios programos, čia išgirdom pas
kutiniąsias Sydnejaus naujienas, 
susipažinom su krepšiais ir krep
šininkais, palinkėta sėkmės naujai 
įsisteigusiam studentų ateitininkų 
būreliui. Linksmieji broliai (Ci
bas, čigonas ir Kišonas) apdaina
vo naujausias madas ir ameriko
nus.

12 vai. “išegzilinti” iš salės ba
lių tęsėme A. Pluko namuose.

“Kėni”
i

4
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LIETUVOS SPORTE
VILNIAUS IRKLUOTOJŲ 
NESĖKMĖ AMSTERDAMO 

PIRMENYBĖSE
Rugpiūčio 6 — 9 d. d. Amster

dame įvykusiose vyrų akademinio 
irklavimo pirmenybėse — Europos 
čempionate, kaip ir kitose tarptau
tinėse varžybose, dalyvavo Euro
poje ir JAV pasižymėję Vilniaus 
“Žalgirio” irkluotojai. Rungėsi 
daugiau kaip 20 kraštų. Žalgirie
čiai dalyvavo keturvietėje be vairi
ninko ir aštunvietėje. ELTOS 
žiniomis, dalis žalgiriečių nebuvo 
išleisti iš Sovietijos dėl Vakaruose 
gyvenančių giminių. Dėl to įgula 
buvo sustiprinta maskviečiais. Aš- 
tunviečių lenktynes laimėjo vakarų 
vokiečiai. Keturvietės varžybose 
žalgiriečiai atsidūrė net ketvirtoje 
vietoje.

MŪSŲ SPORTO SKYR. RE
DAKTORIUS, nuvykęs į Adelai
dę, buvo labai gražiai sutiktas sa
vo asmeninių draugų ir Sporto 
Skyriaus bendradarbių, iš kurių 
vienas jo prietelių “Karamba”, 
suradęs truputį laisvo laiko, pa
sisiūlė aprodyti smarkiai išaugu
sią Adelaidę. Ir įsivaizduokit sau, 
pirmas sustojimo punktas buvo... 
komunistų knygynas, kur pavai
šintas keliais raudonaisiais žurna
lais, redaktorius buvo apvežiotas 
po miestą ir galutinai pavaišin
tas tikru “šašliku” su tokiu stip
riu pipirų padažu, kad paskui visą 
savaitę nuo jo čiaudėjo ir sakosi, 
kad ir dabar sapnuoja karčiuosius 
pipirinius sapnus.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
TARPE plačiai pagarsėjęs adelai- 
diškis “Partijų Organizatorius” ir 
pas save Adelaidėje buvo suorga
nizavęs partijėlių, tik, gaila, kad 
jos jam ne labai nusisekė, kadan
gi rinktinės vadovai buvo labai 
griežti ir neperkalbami, ir jo ruo
šiamas partijėles užuosdavo iš 
aukšto ir laiku savo žaidėjus pa
tvarkydavo, o be jų ir merginos 
tuoj nosis pakabindavo.

TUR BŪT ĮDOMIAUSIĄ PASI
KALBĖJIMĄ Adelaidėje turėjo 
mūsų dailiojo žodžio meisteris P. 
Andriušis su svečiu žurnalistu iš 
Kanados J. Bulioniu... apie tabako 
auginimą ir jo fermentavimą. Pas
kutinioji Pulgio silpnybė ir yra ta
bako auginimas, tik gaila, jam jo 
užsirūkius, aplinkui stovintiems 
kvapą dūmai užima. Taip galų ga
le ir neteko man čia Sydnejuj su
žinoti, ar Pulgis gavo iš Bulionio 
kanadišką fermentavimo receptą 
ar ne, bet manau per Meno Die
nas Melbourne patys galėsim įsi
tikinti.

MŪSŲ SVEČIAI KREPŠININ
KAI, grįžę atgal į Los Angeles, 
turėjo pakeisti savo planą ir su
žaisti vienas krepšinio rungtynes 
su Kanados Olimpine Rinktine, 
bet kadangi Kanada, i.nors ir bū
dama senas krepšinio kraštas ir 
gana turtingas (kanadiečiai vi
suomet giriasi visur kur pralenkiu 
australus pasiūlė mūsų rinktinei 
kelionės išlaidoms padengti (tas 
jų visai nepadengia) tik 300 dole
rių, todėl ir vadovai, nenorėdami 
dar daugiau pridėti savo pinigų, 
šių rungtynių atsisakė. O vis gi 
gal būtų buvę ir įdomios rung
tynės?

VIENAS IŠ CHARAKTERIN-

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE i
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 Į 
Rockdale atoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Preke* duodamo* ir išaimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

Vakarų Europos spauda “Žalgi
rio” irklininkus aukštai vertino. 
Su Vilniaus irkluotojais esą teks 
skaitytis būsimoje Tokio olimpija- 
doje. Jie, žinoma, turi atstovauti 
Sovietų Sąjungą. (E)

*
Prie 10 tūkst. žiūrovų Europos 

krepšinio rinktinė (be Sov. Sąj. 
čekosl.) nugalėjo Madride Real 
penketuką 91:87. Europos rinkti
nėj geriausiai sužaidė žydas Cohen, 
jugoslavas Korač ir lenkai Vi- 
shovski ir Pstromski. Madrido 
Real yra komandinis Europos 
meisteris.

*
Kauno Žalgirio žaidėjas M. Pau

lauskas buvo išvykęs su Sov. Są
jungos krepšinio rinktine į Pran
cūziją.

SPORTO NUOTRUPOS
GIAUSIŲ Australijos lietuvių 
sportininkų (jau dabar vetera
nas) yra Vyties merginų treneris, 
kuris svečiams pagerbti pirmą 
kartą savo gyvenime nusipirko 
specialius, pas mus dar moderniš- 
kiausius smailius batus (gaila tik 
kad jie jau Amerikoj prieš trejus 
metus iš mados išėjo ir dabar ten 
juos tik jauni negrai nešioja) ir 
save pasigražinti, nežinau ar tas 
buvo daroma prieš žmoną, ar sve
čius, o gal prieš treniruojamas 
merginas, įsistatė naują priekinį 
dirbtinį dantį, kuri didelei jo ne
laimei, tyčia ar netyčia, prieš pat 
svečių atvažiavimą Adelaidėn mer
ginos netikėtai sviediniu per treni
ruotę išmušė. Taip ir teko ne tik 
Adelaidėj, bet ir Pert’e sučiaupto
mis lūpomis juoktis, kas, žinoma, 
kalbėjimui netrukdė.

NESENIAI Iš ADELAIDĖS 
MAN ATSIUNTĖ mįslę, kur sako, 
“Tu ilgaausi, viską žinai, kas da
rosi Australijos sportiniame gyve
nime, tai būk geras ir pasakyk, kas 
Adelaidėje, svečių lankymosi metu, 
užmiršo visus savo kasdieninius 
draugus ir kalbėjosi tik su virši
ninkais, jiems visur patardamas 
ir juos mokindamas? Kas Adelai
dėje, bendrų nuotraukų metu, foto
grafuodavosi stovėdamas tik šalia 
visų mūsų ir svečių šulų? 
Kas Adelaidėje, ne nuo didelio rė
kimo, bet nuo nenustojamo kalbė
jimo, prarado balsą ir viešėjimo 
pabaigoje vos galėjo prakalbėti? 
Nors už šios mįslės atspėjimą ir 
buvo pasiūlyta auka Sporto Sky
riui, tačiau aš nežinau, ir todėl 
kreipiuosi, ypatingai į adelaidiš-

RŪKYMAS
Vienas žymiausių vokiečių on- 

kologų (vėžio ligos specialistų) 
profesorius Maksas Bindingas pra
nešė, kad iš tabako galima paša
linti benzopireną. Mokslininkų 
nuomone, ši medžiaga skatina 
plaučių vėžio vystymąsi. Be to, 
profesorius Bindingas, kuris dar
buojasi Miunchene, teigia, kad jo 
išrastasis cheminis metodas nesu
gadina cigarečių aromato.

Tačiau pastaruoju laiku JAV 
kovos su vėžiu statistinio biuro va
dovas dr. E. Hamondas, kalbėda
mas metiniame vėžio asociacijos 
kongrese, apibūdino plaučių vėžį, 
kaip “palyginti mažesnę bolgybę”,

IŠKILIEJI KREPŠININKAI
Prieš atvykstant į Australiją 

Šiaurės Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės kandidatų sąrašas 
mums nieko nepasakė. Atidžiai 
sekėme spaudoje krepšinio specia
listų pasisakymus ir susidarėme 
nuomonę, kad užjūrio lietuviai tu
rėtų būti žymiai pranašesni už 
Australijos krepšininkus. Spėliota 
teisingai, nors australų pasirody
mas Newcastle, Melbourne ir Ade
laide truputį nustebino svečius ir 
dalinai mus pačius. Amerikos lie
tuviai greit įsitikino, kad šiame 
kontinente lietuvių išpopuliarintas 
krepšinio lygis augštesnis, negu jie 
tikėjosi prieš atvykstant. Nežiū
rint tipiško australams šiurkštumo 
svečiai palankiai įvertino Austra
lijos krepšinio lygį. Vis tik Ame
rikos lietuviai sportininkai pasiro
dė žymiai pranašiau. Turint 
minty trenerio Vyt. Grybausko 
pareiškimą, kad prieš rungtynes 
dėl kelionių, perkrautos progra
mos, klimato, neįprastų salių ir 
taisyklių jie priešininkui užleidžia 
15 taškų “forų”, pergalių santykis 
24:1 arba 96 procentai kalba už 
mūsiškius. Pralaimėjimas Mel- 

kius, gal jie man padės.
VIS DAR TIE ADELAIDĖS 

NUTIKIMAI. Pasirodo svečių lan
kymosi metu keletas adelaidiškių 
gražuolių buvo pasirengusios ir la
bai norėjo svečius lydėti į visus 
jiems ruošiamus parengimus, tik 
gaila, mūsų svečiams to nieks ne
pasakė, o patys adelaidiškiai vyrai 
tai, reik sakyt, visai apsileidę, nors 
ir žinojo, bet beveik niekur su sa
vim šių merginų neėmė; ar nepa
našu kažkas į kaimišką džentelme
niškumą? Sydnejuj to tikrai ne
būtų įvykę, todėl, merginos, ar ne
vertėtų rimtai pagalvoti ir su pyk
čiu palikus Adelaidę, persikelti 
Sydnejun. ?

ADELAIDĖJ PIRMŲJŲ ir pas
kutiniųjų rungtynių metu tai tik
rai nereikėjo bijoti jokių incidentų; 
mat, puikiai pasirodęs Policijos 
dūdų orkestras, kuris savo gerai 
sugrotu Lietuvos Himnu, nustebi
no ne tik mūsų, bet ir svečių ausis, 
pavojaus atveju, vietoj guminių 
lazdų, visuomet galėjo panaudoti 
didžiąsias savo triūbas.

ALFAS V-BOS PIRMININKAS 
J. JONAVIČIUS, tas didysis mūsų 
Australijoj šios išvykos organiza
torius, Adelaidės viešnagei bai
giantis irgi prarado savo balsą ir 
tik pašnibždomis galėjo susikalbė
ti, kai jo energingoji ponia išlaikė 
iki galo ir rungtynėse prieš P. 
Australiją, pati pirmoji pradėjo 
raginti su šimtine, ką, matyt, žai
dėjai, nors ir per didelį triukšmą, 
išgirdo ir, pasigerindami “bosie- 
nei” įvykdė. Ir sakysit, kad ne
gražu, kai viršininką pavaduoja 
žmona.

atsižvelgdamas į kitus pavojus, 
kuriuos pagal statistiką žmogaus 
organizmui sukelia rūkymas. Dr. 
Hamondas nurodė, kad JAV kas
met miršta plaučių vėžiu, atsira
dusiu dėl rūkymo, 30 tūkst. žmo
nių. Tačiau 4 kartus daugiau žmo
nių žūsta dėl kitų rūkymo suke
liamų priežaščių.

Buvo nustatyta, jog giliai įk
vėpti dūmai suerzina plaučių al
veolių ląsteles. Alveolių sienelės 
netenka elastingumo ir ypač sa
vybės atlikti angliarūgšties ir de
guonies mainus. Tokioms sąly- 
esant, paprasto kosulio bei čiaudė
jimo pakaktų, kad suirtų alveolių 
sienelės ir plaučių dalis išeitų iš 
rikiuotės. Dūmai sužaloja taip pat 
ir smulkiąsias plaučių arterijas. 
Pastarosios susiaurėja ir gali bū
ti visiškai užblokuotos. Štai kodėl, 
daktaro Hamondo nuomone, tiek 
daug amerikiečių serga ligomis, 
kurios vadinamos “plaučių fibro
ze” ir “chronine enfizema”.

Dar daugiau. Esant sužalo
toms smulkioms arterijoms, krau
jas veržiasi didesniu slėgimu j 
stambesnius kraujo idus, ir šir
dies dešinioji pusė yra verčiama

Rašo Robertas Sidabras

bourne prieš Viktorijos rinktinę 
tik kelioms valandoms praėjus po 
kelionės lėktuvu iš Tasmanijos yra 
pilnai pateisinamas, o reklamos at
žvilgiu netgi naudingas. Dabar 
pažvelkime, kaip atrodo asmeniš
kai šauniosios rinktinės žaidėjai.

PRANAS ČEKAUSKAS 24 m. 
amžiaus, 6 pėdų ūgio, nepaprastai 
stiprios fizinės sudėties, Michiga- 
no rinktinės žaidėjas. Ištvermin
gas, pastovios formos gynėjas ir 
žaidimo dirigentas. Iki šiol Aust
ralijoje nematytas driblingas, ku
rio tempas ir direkcijos apgauna 
priešą. Puikus kūno valdymas, 
užtikrintas metimas iš sunkiausių 
padėčių, praktiškai neuždengia
mas. Veržliai nuiminėja nuo len
tos atšokusius sviedinius. Padaręs 
klaidą maloniai nusišypso.

ALGIS VARNAS Čikagos mies
to ir katalikų rinktinės žaidėjas. 
Peršalęs Sydnejuje pilnai atsigau
na tik Adelaidėje, bet nuo to žai
dimo lygis nenukentėjo. Kaip ir 
pridera rinktinės kapitonui savo 
šalta laikysena kritiškais momen
tais įskeldavo komandai dvasios. 
Fantastiški tolimi metimai, greitis, 
apgaulingas driblingas, nepapras
tai puikūs šuoliai nuimant kamuo
lius nuo priešininko lentos. Netik
slių metimų pakartojimo specialis
tas, išprovokuodavo varžovus da
ryti pražangų. Taikliai mėto bau
das ir per ketverias rungtynes įme
tė 26 iš eilės. Vienintėlis 1959 m. 
gastroliavusios Pietų Amerikoje 
lietuvių rinktinės reprezentantas 
šioje rinktinėje.

VILIUS SEDLICKAS 6’5" ūgio 
Toronto “Aušros” žaidėjas ir pas
toviausios formos lietuvių rinkti
nės gynėjas. Atidus dengimas, už
tikrintas metimas, savimi pasitikįs 
geležinių nervų krepšininkas. Kri
tiškais momentais komandai pel
nydavo svarbius taškus. Neuž-

ADELAIDĖS RADIJO STOTIS 
savo sportinėje valandėlėje davė 
platų ir gražų pranešimą apie ten 
buvusius Amerikos lietuvius krep
šininkus, plačiau nušviesdama mū
sų vyrų augštą žaidimo lygį, indi
vidualių žaidėjų stilių ir pan. Mi
nint mūsų svečių susitikimą su 
Australijos lietuvių rinktine, ko
mentatorius, daugiau jumoristi
niai pastatė sau ir klausytojams 
klausimą, kaip Australijos lietu
vių rinktinėj atsirado adelaidiš- 
kiams sportininkams gerai pažįs
tamas krepšininkas “naujasis lie
tuvis” Atkinson? Vėliau jis gra
žiai išaaiškino, kad, vedęs lietu
vaitę, jis “pasidarė” lietuviu ir ta
rėjo teisę atstovauti vietos lietu
vius. Keista, kad kai kurie lietu
viai žaidėjai bijo įsijungti ir at
stovauti savuosius klubus, kai tuo 
tarpu tikrasis australas ir dar 
puikus žaidėjas gina Vyties ir vi
sų Australijos lietuvių vardą.

MŪSŲ SPORTO SKYRIAUS 
NUOŠIRDUS DRAUGAS J. ŠO- 
LIŪNAS (Chicagos “Draugo” 
Sporto Skyriaus redaktorius), ži
nomas kaip labai gabus žurnalis
tas, vienam savo pasikalbėjime 
pareiškė: “Blogas yra žurnalistas, 
jei jis turi draugų. Dabar tu ir ži
nok, žmogau, ką pagal Šoliūną 
pasirinkti — ar draugus, ar žur- 
nalizmą? Rimas Gailiu*

MINIATIŪRINIAI ARKLIUKAI
Argentinoje po ilgų metų selek

cinių bandymų išauginta nauja 
mažiausių arkliukų rūšis — apie 
20 colių augščio. Palyginus su ko
jom ir liemeniu, tokio arkliuko 
galva yra labai didelė. Tokie ar
kliukai buvo išstatyti parodoje ir 
pardavinėjami net po 500 dol.

dirbti intensyviau. Tuo pat metu 
širdies kairioji pusė turi išvystyti 
didesnį slėgimą, siekdama paduoti 
kraują į kraujo indų tinklą. Kai 
širdis nėra pakankamai stipri, toks 
įtemptas darbas gali ją visiškai 
sugadinti. Be to, nikotine esantis 
anglies monoksidas, patekdamas j 
kraują, sumažina pastarojo suge
bėjimą absorbuoti deguonį. Širdis 
kuri ir taip jau turi įtemptai dirb
ti, gauna mažesnę pagalbą, ir pa
dėtis pablogėja dar daugiau. Pa
galiau nikotinas verčia smulkią
sias galines arterijas susitraukti. 
Dėl to širdies raumuo ima pulsuo
ti tankiau, nes jam nebepakanka 
deguonies. 

mirštamose rungtynėse prieš Pietų 
Australijos rinktinę iš tolimos dis
tancijos sumedžiojo 18 taškų. Prieš 
mesdamas baudas nedemonstraty- 
viai persižegnoja.

EDVARDAS MODESTAVI- 
ČIUS Cleveland© “Žaibo” mokyk
los i rl960-1962 m. Amerikos lie
tuvių jaunių rinktinės žaidėjas, 
žaidžia kairiojo puolėjo pozicijoje 
kaip ir A. Varnas, tad turėjo ma
žiau progų pasireikšti. Tačiau koks 
pakaitas! Tiesiog neįtikimais šuo
liais nuiminėjo kamuolius nuo savo 
lentos ir pavojingiausias puolėjas 
prie priešininko krepšio. Atidus 
dengimas, judrus ir ištvermingas, 
tik silpnesnis kamuolio skirstymas 
aikštės vidury. Populiariausias 
krepšininkas lietuvių tarpe.

ANDRIUS ADZIMA. Po pui
kaus pasirodymo N.S.W. šaltas 
Tasmanijos klimatas susilpnino jo 
žaidimo formą, kuri vėl atsitiesė 
Melbourne žaidynių pabaigoje. NeA 
paprastas kovingumas prie lentų 
(ūgis 6’7”) suteikė komandos drau
gams pasitikėjimo mėtyti iš toliau. 
Iškiliausiai pasirodė pagrindinėse 
rungtynėse Adeladėje.

EDMUNDAS ŠILINGAS stebi
no žūrovus nepaprastu poziciniu 
žaidimu pasirodydamas ten, kur 
priešas mažiausiai tikisi. Taiklus 
metimas pašokus iš vidutinių dis
tancijų ir netaiklių metimų pakar
tojimo specialistas. Amerikos lie
tuvių varžybose šuolyje į augštį 
čempionas. Nuotaikingas krepši
ninkas aikštėje ir už jos ribų.

LARIS JESEVIČIUS puikaus 
atletiško sudėjimo 6’8” ūgio deši
nio krašto puolėjas, tiesiog neįvei
kiamas prie priešininko lentos. 
Gražus tolimas metimas pašokus 
arba per galvą, tikslus metimų pa
kartojimas. Atidžiai dengia prieši
ninko žaidėjus. Iškiliausiai sužai
dė prieš Viktorijos meisterįIrgi "sportas"

Nuo neatmenamų laikų žmogui 
būdingas troškimas būti geresniam 
už kitus. Ir tai būdinga beveik 
visoms žmogaus veiklos sritims. 
Jeigu nesuspėta pagarsėti ir netu
rėta pasisekimo kokioje nors nor
malioje sporto rūšyje — nereikia 
nusiminti. Galima išgalvoti spe
cialiai sau sritį ir pirmauti. Vis
kas tinka, kad tik gavus prizą ir 
galimybę papuošti savo vizitinę 
kortelę žodžiais: “pasaulio rekordi
ninkas”.

Valgymo varžybos jau buvo ren
giamos prieš tūkstančius metų. O 
dabar kasmet organizuojamos pa
saulinės ėdrumo pirmenybės. Po 
jų dauguma dalyvių atsiduria ligo
ninėse.

Žemau pateikiame keletą pavyz
džių, kurie rodo, kiek gali iš karto 
suryti didžiausi pasaulio ėdrūnai.

Piteris Lomas iš Hagos, Olandi
ja, per 3 vai. suvalgė 2 kg spagečių 
(ploni ilgi itališki makaronai), 12 
viščiukų ir 3 kg kepsnio.

Alfredas Reinbou iš Sidnėjaus, 
Australija, per 24 min. prarijo 322 
austres.

Karolis Heris iš Redžijo Emili
jos, Italija, per 117 min. suvalgė 
10 metrų dešros.

Robertas Soulsas iš Montrealio, 
Kanada, per 31 min. sumušė ir iš
gėrė 97 žalius kiaušinius.

Pasaulinis spagečių čempionas 
graikas Fanis Kostadimas per va
landą suvalgė 300 metrų spagečių. 
Jis mano, kad tai nieko ypatingo.

Pasaulio rekordai egzistuoja ir 
kitose “srityse”. Pavyzdžiui, vie
nas prancūzas yra švilpimo čem
pionas. Jis švilpė 9 vai. 45 min. 
be perstojo. Jeigu manote, kad su
gebėtumėte, siūlome pamėginti.

Timas Helis iš Kilio universite
to, Anglija, — rankos paspaudi
mų čempionas. Jo rezultatas — 
9002 žmonės pei- 9 vai. 15 min.

Važiavimo be bilieto rekordinin
kas yra vokietis. 78 kartus jis va
žinėjo be bilieto įvairiomis trans
porto rūšimis ir nebuvo sulaikytas.

Vienas indų fakyras yra pasnin
ko čempionas. 105 paros! Kitas 
fakyras rengiasi sumušti naują 
rekordą. “Generalinės repeticijos” 
metu jis išgulėjo stiklinėje dėžėje 
sudaužytų butelių “patale” dviejų 
pitonų ir kelių gyvačių draugėje 
63 paras. Pasninkaudamas jis su
blogo 22,9 kg. Kai baigėsi jo “ge- 

Church. Pabaisa priešininkui aikš
tėje, bet ne mergaitėms už aikštės 
ribų. Laris bus tas “kaltininkas”, 
kad daugelis Beatles nuotraukų 
pateko j šiukšlių dėžę.

VALTERIS BAZĖNAS jauniau
sias žaidėjas, nors to negalima pa
sakyti apie jo žaidimą. Puikus 
driblingas, kūno valdymas ir ko
vingumas. Gerai skirsto kamuolius 
iš gynimo, žaidžia su akiniais.

EDVARDAS SLOMČINSKAS 
kart usu A. Adzima ir V. Bazėnu 
sudaro Amerikos lietuvių krepšinio 
čempionų Waterbury “Gintaro" 
pagrindą. Dėl milžiniško ūgio 
(6’11”) plačiausiai išreklamuotas 
rinktinės žaidėjas australų spau
doje.

ALGIS MOTIEJŪNAS žaidžia 
gynime judriai, gerai skirsto ka
muolius ir atidžiai dengia prieši
ninką. Mėgsta spartos žaidimą ir 
valgyti lietuviškus patiekalus.

ALGIS JANKAUSKAS prieš 
persikeldamas gyventi į Los An
geles trejus metus atstovavo To
ronto rinktinę, žaidžia gynime, 
taikliai mėto iš tolimų distancijų.

Peržvelgus Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinę norėtųsi paly
ginti Australijos lietuvių rinktinės 
iškilausius žaidėjus.

Kalbant apie mūsų rinktinę pir
miausia peršasi Algio Ignatavi
čiaus pavardė. Amžius neleidžia 
Algiui išvystyti to žaidimo, kuriuo 
jis per eilę metų stebino Austra
lijos krepšinio mėgėjus. Prieš kele
tą metų jo žaidimo lygį galima ver
tinti lygiai kaip dabar P. čekaus- 
ko ir A. Varno, kurie savo veržlu
mu būtų lyg ir pranašesni už A. 
Ignatavičių. Pastarasis tuos trū
kumus būtų išpirkęs puikiu ko
mandiniu žaidimu ir nuostabiai ti
ksliais kamuolio perdavimais.

Stebėjęs Amerikos lietuvius 
krepšininkus Melbourne ir Adelai
dės rungtynėse ir dabar iškiliausią 
Australijos lietuvių krepšininką 
Joną Gumbį eilę metų, galvoju, 
kad Jonas būtų rimtas kandidatas 
į pagrindinį svečių penketuką de
šiniojo puolėjo pozicijoje.

neralinė repeticija”, jis svėrė 47,2 
kg. Praėjo daugiau kaip mėnuo, 
kol jis vėl galėjo normaliai valgyti.

Yra ir verkimo rekordinių re
zultatų. šios srities absoliuti čem
pionė yra modistė Egita Viler iš 
Filadelfijos, JAV. Ji tikromis 
ašaromis verkė 2 vai. 44 min. Pa
vojingiausia jos konkurentė buvo 
pašalinta iš varžybų, nes komisija 
aptiko, kad jos nosinaitė sumirky
ta svogūnų sultimis.

Gumos kramtymo rekordas: vie
nas amerikiečių skautas kramtė 
gumą 8 vai. be perstojo. Laikoma, 
kad šio rekordo beveik negalima 
įveikti. Galite patikrinti.

Alaus rekordas: Eranas Palm- 
borgas, Švedija, alaus butelį išge
ria per 3 sek. Vedybų rekordas: 
Muhamedas Achmedas įsa, Kairas, 
buvo vedęs 60 kartų.

Būgno rekordas: Šernas Julanas, 
JAV, be perstojo būgnijo, sėdėda
mas parduotuvės vitrinoje, 67 vai. 
11 min. 40 sek.

Pavyzdį, kokias pasekmes gali 
sukelti rekordų vaikymasis, patei
kia Anglija. Vienas anglas ir vie
nas škotas mėgino kuo ilgiau su
laikyti kvėpavimą po vandeniu. 
Anglas nekvėpavo 2 min. 57 sek. 
Paskui jis užtroško. (E.L.)

RANGER 7
Amerikiečių paleistasis erdvės 

laivas Ranger 7 atsitrenkė į mėnu
lį.

Prieš patekdamas į debesis ir 
atsitrenkdamas jis savo 6 televizi
jos kameromis 16 minučių perda- 
vinėjo mėnulio paviršiaus paveiks
lus (perdavė apie 4000 paveikslų).

Laivas buvo 10 pėdų ilgio, svėrė 
806 svarus, kainavo arti 11 mil 
svarų ir beveik 3 dienas skrido 
(238.800 mylių). Ankstyvesni 6 
nepasisekę bandymai Amerikai 
kainavo apie 62 mil. svarų.

Mėnulyje dabar jau sudužę 4 
erdvės laivai — 3 amerikiečių ir 
1 sovietų.

SU VIŠT0M
— Na, užteks, Jonuk. Jam lai

kas gulti. Kai aš buvau mažyte 
kaip tu, eidavau gulti su vištom. 
. — Bet kaip tu, mama, nenukris- 
davai nuo laktų?

5
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GEELONG
PAVYKĘS BALIUS

Rugpjūčio 22 d. Geelongo lietu
vių choras Liet. Namuose turėjo 
savo metinį tradicinį kaukių balių.

Vos tik įžengus vidun jautėsi 
baliaus nuotaika vainikais ir mar
gumynais išpuoštoje salėje, o į 
akis krito dailiai išrašytas šūkis 
— “Daina” — prabočių kalba”.

Ypatingai vakaro nuotaikų gyvi
no įvairiausių kaukių puošnumas. 
Kaip' teko pastebėti, kaukių balius 

• patraukė ne tik jaunimą, bet ir 
vyresniuosius, kurie gausiai susi
rinko pasigrožėti kaukėmis ir pa
dalyvauti jaukioje baliaus atmos- 

' feroje.
Kaukių paradui pasibaigus spe

ciali komisija kaukes įvertino: I- 
mą vietą laimėjo kaukės “Dr. Ben 
Caisy and Nurse” (vyras ir žmona 
p.p. Nijolė Wolf), Il-rą vietą “Žir
niai” (Brazdžionis, jun.) ir III-čią 
vietą “Gorila” (Buržanskis, jun.).

Paskelbus komisijos sprendimą 
dalyvių tarpe, kaip įprasta, kilo 
nuomonių skirtumų dėl kaukių 
grožio ir jų įvertinimo bet teisėjo 
sprendimas neatšaukiamas ir ne
patenkintiems belieka tik dar pra
šmatniau pasiruošti ateinančių 
metų kaukių baliui.

Esame dėkingi už tokio jaukaus 
baliaus surengimą mūsų chorui ir 
jo valdybai, kuri jau spėjo pasirei
kšti savo energija ir darbštumu. 
Geros sėkmės uoliai choro valdybai 
ir visam chorui!

Kaukė

LIETUVIAI 
LENKŲ JUBILIEJUJE

Rugpjūčio 22 d. Geelongo lietu
viai buvo pinną kartą pakviesti į 
lenkų jubiliejinę šventę, kur buvo 
minimos šios sukaktys: 1920 metų 
mūšis su bolševikais, 1939 m. karas 
su Vokietija, 1944 metų Varšuvos 
sukilimas ir 10 metų gyvavimo ir 
veiklos “Polish Community Ass.” 
Geelonge.

Minėjimas įvyko West Geelong 
Town Hall dalyvaujant vietos bur
mistrui, parlamentarams, organi
zacijų bei parijų atstovams. Gar
bės svečių tarpe sėdėjo ir lietu- 

, viai, kur žodį tarė ap-kės p-kas p. 
J. Gailius, o koncertinėje dalyje su 
keturiais šokiais pasirodė Geelon- 
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NAUJA BYLA 
LIETUVOJE

Sydney rytinis dienraštis "Daily 
Telegraph” rugpjūčio 24 d. nume
ry rašo, kad Lietuvoje teisiamas 
kunigas, pavadintas tik Tėvu Au
gustinu, apkaltintas nužudymu so
vietinės istorijos profesoriaus, ku
ris rašęs ateistinę knygą.

Kunigas ir jo suokalbininkas 
stalius abu iš Vievio miestelio. Jie 
abu apkaltinti nužudę profesorių 
Albertą žemaitį. Pranešimu iš 
Maskvos tėvas Augustinas labai 
pasipiktinęs profesoriaus raštais. 
Kunigas pažinojęs profesoriaus ti
kinčiąją žmoną, kuri išsiskyrusi su 
vyru bet gyvenusi tame pačiame 
name. Pagal tą patį pranešimą, 
kunigas skaitęs profesoriaus rank
raštį šiam nesant namuose. Kuni
gas pavedęs staliui profesoriaus 
kambaryje prie telefono pritaisyti 
gaištukinę bombą (time bomb). 
Apie vidurnaktį kunigas paskam
binęs profesoriui keletą minučių 
prieš sprogimą bombos, kuri užmu
šus: profesorių ir uždegusi namus.

VIETOJE TOLMINKIEMIO — 
ČYSTYJE PRUDY

Kaliningrade ir čystyje Prudy 
vietovėje (tai naujas sovietinis 
Tolminkiemio pavadinimas) rug
pjūčio 5 d. vyko iškilmės: paminė
tos K. Donelaičio 250-sios gimimo 
metinės. Kaliningrade įvyko po
ezijos vakaras, o čystyje Prudy 
atidengtas paminklinis akmuo. 
Be režiminių partijos ir valdžios 
atstovų, į Kaliningradą ir į Tol
minkiemį — čystyje Prudy buvo 
išvykęs jubiliejinio K. Donelaičio 
komiteto pirm. K. Korsakas, ra
šytojai E. Mieželaitis, T. Tilvytis, 
A. Baltakis, A. Drilinga, A. Mal
donis, Just. Marcinkevičius, V. Rei- 
meris, operos, baleto ir dramos 
aktoriai, dar spaudos, radijo ir te
levizijos atstovai. Kaip ir kituose 
didžiojo rašytojo minėjimuose ir 
Kaliningrade Donelaitis paverstas 
vadinamos tautų draugystės sim
boliu. Savo kalboje E. Mieželaitis 
itin liaupsino rusiškąją inteligen
tiją, nes ji “jau labai seniai domė
josi Donelaičio “Metais”. Esą Do
nelaičio vardas telkiąs į bendrą 
šeimą, tapęs . draugystės simboliu. 
O pagal Teofilį Tilvytį, kai mes 
Šiandien kalbame apie Donelaitį, 
turime galvoje visus dorus žmo
nes... kovojančius už taiką. (E)

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
go Liet Taut. Šokių Grupė, vado
vaujama p. L. Bungardos. Mūsų 
pirmininko žodį ir tautinius šokius 
visi šventės dalyviai priėmė gau
siomis katutėmis, kas liudijo lenkų 
visuomenės draugiškumą, o mūsų 
tautiniai rūbai aiškiai išsiskyrė iš 
visų kitų.

Antroje šventės dalyje toje pa
čioje salėje vyko balius kur visi 
svečiai dalyvavo su žmonomis vil
ki vakariniais drabužiais. Dalyva
vo baliuje ir vietos burmistras su 
žmona iškilmių uniformoje. Jis 
priėmė 9 “Debutantes” poras, kur 
jaunuolės ir jaunuoliai buvo pui
kiai pasiruošę vakaro iškilmei. Po 
priėmimo prasidėjo bendra vaka
rienė aptarnaujant kelneriams.

Lenkų bendruomenės p-kas p. R. 
Baumgard parodė gražų mostą į 
šventę pakviesdamas lietuvius kas 
davė gerą pradžią ateities glaudes
niems santykiams.

Dalyvis

MELBOURNE
BLAIVININKŲ 

D-JOS VEIKLA
PASKAITA: Paskutiniu metu 

labai pagyvėjo Melbourne veikian
čios Lietuvių Blaivininkų Draugi
jos veikla. Liepos 12 d. p. A. Krau- 
so bute buvo eilinis draugijos susi
rinkimas su p. J. Normanto pa
skaita tema: “Sudarykime Sąly
gas Lietuviškoms Vedyboms”. Po 
paskaitos įvyko gyvos diskusijos, 
kur iškelta daug įvairių sumany
mų ir pasiūlymų. Daugumas buvo 
nuomonės, kad reikia skatinti jau
nimą dalyvauti lietuviškose jauni
mo organizacijose, kur jau savai-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Lietuviai pasižymi ir naujame 

sporte — bowling’e, kur rungty
nėse tarp Geelongo ir Melbourne 
buvo įveiktas Melbournas 4:0 san
tykiu dalyvaujant daugiausia taš
kų surinkusiam lietuviui H. Ska- 
pinskui, kuris ir nulėmė Geelongo 
pergalę.

»
Nesiseka ir sydnejiškiams kape

lionams Canberroje. Prieš keletą 
savaičių atlydėjusį j Canberrą 
Amerikos lietuvius krepšininkus 
kun. P. Butkų paguldė canberiškė 
sloga. Juo rūpinosi ir gydė p.p. 
Jurgis ir Bronė Žilinskai. Po visų 
ligų kun. P. Butkus sugrįžęs į 
Sydney prisiekė žiemos metu Can- 
berron daugiau nebevažiuoti.

* .
Viena prekybos firma Toronte 

Kanadoje paskelbė, kad veltui da
linsianti numatytą dieną maudy
mosi kostiumus moterims “be vir
šaus ir be apačios” (topless and 
botomless). Apie 100 smalsių mote
rų atvyko, kurioms buvo įteikta 
gražiai įpakuota tuščia dėžė.

♦
Rugpjūčio 16 d. “The Sun-He- 

rald” plačiai aprašė, kaip filmų 
žvaigždė lietuvaitė Rūta Lee (Kil- 
monytė) atsigabeno iš sovietų oku
puotos Lietuvos savo senelę Liudvi
ką Kamandulienę, drauge paskelb
ta abiejų — senelės ir anūkės nuo
trauka. Ten rašoma, kad Rūtos Lee 
seneliai bolševikų buvo ištremti į 
Sibirą, kur mirė jos senelis. Rūta 
Lee kietai kovojo su sovietine biu
rokratija, kad atsigabentų savo 
senelę. Net telegrafavo pačiam 
Kruščiovui. Gavusi sutikimą ji pa
ti nuvyko į Lietuvą senelės parsi
vežti. *

Geelongiškis S. Rasimavičius 
pribuvo Brisbanėn praleisti vasa
ros. Dirba kaip statybininkas ir 
baigiantis vasarai patrauks vėl 
Geelongo link. Taip jis padarė ir 
pereitais metais.

*
Pieno išvežiotojai iš gyventojų 

Londone gauna visokių pranešimų. 
Štai porą: “Išeidamas užkelk var
telius, kad valkatos šunes negąs
dintų mano katės”.

"...Jeigu vėjas kartais mano raš
telį nupūstų, pabelsk į duris”.

Mūsų Pastogės uolioji bendra
darbė Ina Česnaitė pernai bevaži- 
nėdama po Ameriką suspėjo para
šyti savo įdomius įspūdžius ir Mū
sų Pastogei, o dabar džiūsta Hei
delberge (Vokietijoje) prie savo 
doktorato ir neturi laiko net pa
galvoti, kurion pusėn Australija. 
Tapus daktare, esu tikras, ji atsi-

NAUJOS TEORIJOS 
APIE TABAKĄ

Neseniai paskelbta buvo, kad ta
bako rūkymas esanti tiesioginė 
priežastis plaučių vėžiui. Dabar 
Amerikos tabako pramonės tyrimų 
taryba paskelbė savo tyrimų re
zultatus, kad cigarečių rūkymas 
nieko bendro neturi su plaučių vė
žiu ir širdies ligomis. Tyrimai vyk
dyti nuo 1954 metų, pagal kuriuos 
neturima davinių, kad rūkymas 
sukelia plaučių vėžį. 

me susidarys pažintys ir paleng
vins kelią į lietuviškų šeimų suda
rymą.

Vėliau prie šeimininkų paruoš
tos kavutės buvo aptarta einamie
ji reikalai, o inž. Mieldažys patie
kė surinktą statistiką kiek perei
tais metais Australijoje buvo iš
leista svaigalams, rūkalams ir ark
lių lenktynėms. Pasirodo du kartu 
daugiau negu maistui. Susirinki
mui pirmininkavo p. N. Butkū- 
nas. Sekret. Alb. Pocius.

METINIS SUSIRINKIMAS
Rugpjūčio mėn. 23 d. p.p. Po

cių namuose įvyko metinis Blaivi
ninkų D-jos susirinkimas. Draugi
jos tuometiniam pirmininkui p. N. 
Butkūnui padarius platesnę meti
nės veiklos apžvalgą, buvo praves
ti naujos valdybos rinkimai.

Pagal balsų daugumą išrinkta ir 
pareigomis pasiskirstė: pirm. J. 
Normantas, sekt. N. Butkūnas ir 
ižd. ponia J. Žitkevičienė. Vėliau 
prie šeimininkės paruoštos kavu
tės buvo aptarta ateities darbo 
planai ir pasikalbėta įvairiais vi
suomeninio darbo reikalais.

Pasibaigus susirinkimui p. N. 
Butkūnas visiems dalyviams paro
dė savo spalvuotus filmus iš Mel
bourne Botanikos Sodo, Australi
jos Alpių ir kelionės į Queenslan- 
dą. Paveikslai buvo tikrai meniški 
ypatingai gražūs iš botanikos so
do.

Reikia tikėtis, kad naujoji val
dyba dar labiau sustiprins šitos 
mums taip naudingos draugijos 
veiklą ir tęs kovą prieš besaikį gir
tavimą.

Dalyvis

mins, kad jos brandaus žodžio pa
siilgę ir Mūsų Pastogės skaityto
jai. *

Cabramatiškis prekybininkas K. 
Butkus baigia statydintis laidoji
mo įstaigą Fairfielde. Statybos 
darbus atlieka Kutka, neseniai ta
pęs “master builder”.

*
Rugsėjo 5 d. įvyksta bankstow- 

niškių Mindaugo Šumsko ir Dalios 
Ramanauskaitės vestuvės. Po apei
gų Lidcombe bažnyčioje (3 vai. 
p.p.) vestuvių pokylis Bankstown 
Liet. Namuoes. Ilgiausių ir laimin
giausių metų jaunavedžiams!*

Amerikos lietuvių sportininkų 
šūkis “Sveiks, valio!!” mūssiškių 
tarpe taip prigijo, kad dabar ir bi
čiuliai, pakeldami taureles šiais žo
džiais vienas kitą pasveikina!

*
Mokyklų atostogų metu Sydney 

lietuvių skautų vadovybė susirūpi
no užimti savo skautus-tęs, kad jie 
nedykinėtų gatvėse: beveik kas 
antrą dieną vyksta kokie nors už
siėmimai — iškylos, rankdarbiai 
ir kt. Yra kuo patiems pasidžiaugti 
ir kitiems pasigėrėti!*

Nors lietuviai krepšinyje ir lai
mi, bet kitur ir pralaimi. Štai aną 
šeštadienį Coomoje inž. A. Rimkos 
vyr. duktė Rūta ištekėjo už Dennis 
Croft. Vestuvėse dalyvavo ir visa 
eilė lietuvių — žemaičių, augštai- 
čių ir bankstowniečių, jų tarpe ir 
E. Dryža.

*
Inž. Petras Dirkis, apkeliavęs 

pusę pasaulio, vėl sugrįžo į Naujo
sios Gvinėjos džiungles, iš kur šau
kiasi "Mūsų Pastogės”, kad kiek 
apšviestų. Nors jo žodžiais tariant, 
redaktorius ir užsiima “spaudos 
priespauda”, bet tikėkimės, kad jo 
norus patenkins.

*

PADĖKA
Svečių Priėmimo Komitetas Syd- 

nejuje, baigęs savo darbą, dėkoja 
organizacijoms ir atskiriems as
menims:

1. Šeimoms, už svečių apgyven
dinimą ir globą: p.p. Augliams, 
Barkams, Baužėms, Cibulskiams, 
M. Čelkienei, Dambrauskams, Dau- 
darams, Eismontams, Glionertams, 
Grosams, Jermalavičiams, Karpa- 
vičiams, Kazokams, D. Labutytei, 
Marcinkienei, Meiliūnams, Reis- 
giams, Sakalauskams, Stasiūnams, 
Statkams, A. Šimaičiui;

2. Savo mašinomis vežiojusiems 
svečius: A. Šimaičiui (transporto 
vadovas), J. ir D. Kraucevičiams, 
V. Binkiui, A. Mišeikiui;

3. Prisidėjusiems prie kasdien 
svečiams ruošiamų pietų: ponioms 
C. Protienei, I. Daudarienei, M. 
Radzevičienei, P. Bačiulienei;

Prisidėjusiems maisto produk
tais: p.p. Grybams ir Statkams;

Parėmusiems pinigais: p. O .Da- 
niškevičienei — £5, Liet. Studentų 
S-gos Sydney Skyriui — £10, In
žinierių ir Architektų Draugijai 
— £5;

4. Dėkojame Sydney Liet. Mot. 
Soc. Globos D-jos narėms už pa
ruošimą atsisveikinimo pietų Ban
kstown Liet. Namuose ir Links-

PRANEŠIMAS SYDNEY 
APYLINKĖS LIETUVIAMS

Visuotinis Sydney apylinkės lie
tuvių susirinkimas šaukiamas rug
sėjo 6 d. tuoj po liet, pamaldų ten 
pat prie bažnyčios esančioje para
pijos salėje Lidcombe. Susirinki
me apylinkės valdybos apyskaitos 
ir naujų valdomųjų organų rinki
mai ir į Krašto Tarybos suvažia- 
vmą atstovų rinkimai.

Smulkesnė šio susirinkimo dar
botvarkė buvo skelbta M.P. 33 ir 
34 Nr.

Kaip iš numatytų darbų matyti, 
susirinkimas yra didelės svarbos, 
ir todėl maloniai kviečiame apy
linkės narius kuo gausiau šiame 
susirinkime dalyvauti.

TALKOS NARIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Ko-operatinė Kredito 
Draugija Talka, 1964 m. rugsėjo 
6 d., sekmadienį, 1 vai. po pietų, 
M. U. salėje, 168 Hoddle St., Co
llingwood, šaukia metinį narių su
sirinkimą. Jame bus patiekta me
tinė veiklos apyskaita, paskirsty
tas pelnas, renkama nauja Talkos 
valdyba (prirenkami trys nauji 
nariai) ir aptarta veikla ateičiai.

Susirinkimo darbotvarkė ir Tal
kos metinis balansas pasiųstas 
kiekvienam nariui paštu. Jei kas 
dėl kurių nors priežasčių praneši
mo nebūtų gavęs, prašoma įsidė
mėti čia skelbiamą susirinkimo 
vietą ir laiką, kuris prasidės punk
tualiai.

Tautiečiai, kurie domisi savosios 
bendruomenės ekonominiais reika
lais, susirinkime kviečiami daly
vauti svečių teisėmis.

Lietuvių Ko-operatinės Kredito
D-jos Talka Valdyba
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f BALTIC VODKA
? ... XX Gaminama lietuvio ir yra aūgščiausios rūšies. Pardavi- ?
| nėjama visoje Australijoje. Sydnejuje reikalaukite pas |

M. PETRONĮ 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. UJ 5727. J 
| BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. f

Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A.

Autos Sibiro kankinei
IR LATROBE VALLEY 

TAUTIEČIAI PARĖMĖ SIBIRO 
KANKINĘ IDĄ STANAITYTĘ

Per Latrobe Valley Socialinės 
Moterų D-jos įgaliotinę M. Sodai- 
tienę gauta aukų Idai Stanaitytei 
ir jos sūnui Algiui padėti iš šių 
tautiečių:

V. Mikalauskas 5.0.0, J. Šilainis 
2.0.0, J. Leknius 1.0.0, F. Sodai- 
tis 1.0.0, J. Tutlys 1.0.0, V. Ko- 
ženiauskas 0.8.0, S. Šobrinskas 
1.0.0, J. Ališauskas 1.0.0, x.y.

Naujosios Gvinėjos “lietuvių 
bendruomenė” padidėjo dar viena 
dūšia: p. Gaidelienė, susilaukusi 
dukters Melbourne, atsivežė ją na
mo į N. Gvinėją. Ku-ka 

miesiems Broliams už pravestą 
programą;

5. Tautinių Šokių Grupės vado
vei p. M. Osinaitei — Cox ir vi
soms šokėjoms bei šokėjams;

6. “Dainos” choro choristams ir 
dirigentui p. K. Kavaliauskui ir 
visiems tautiečiams kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo primant 
ir pagerbiant Amerikos lietuvius 
sportininkus jų vadovus ir svečius.

Ypatingą padėką Komitetas reiš
kia Krašto Valdybos p-kui p. I. 
Jonaičiui, Krašto Valdybos na
riams p.p. V. Daudarui ir P. Na- 
giui, Sydney ap-kės p-kui p. S. Na- 
rušiui, daugiausiai surinkusiam 
aukų sportininkų kelionės išlai
doms padengti ir nuolat pagelbė- 
jusiam Komitetui darbu ir pata
rimais, Bankstown ap-kės p-kui p. 
E. Eidėjui ir Cabramatta ap-kės 
p-kui p. A. Statkui ir visoms apy
linkių valdyboms bei jų skirtiems 
atstovams prie Komiteto.

Komitetas veikė Sydney liet, 
sporto klubo Kovo žinioje ir dirbo 
drauge su klubo valdyba, kuriai 
energingai vadovauja p. A. Šimai
tis.

Svečių Priėmimo Komitetas 
Sydnejuje

SKAUTŲ TUNTO SUEIGA
Tautos Šventės proga rugsėjo 

12 d. 2 vai. p.p. Banktsowno lie
tuvių namuose, įvyks iškilminga 
“Aušros” tunto skautų sueiga.

Sueigoje bus įteiktas L.S.S-gos 
“Padėkos” ordenas Dr. A. Maura- 
giui, kuriuo L.S.S-gos Pirmijos 
taryba gerb. p. Mauragį yra apdo
vanojusi š.m. Nepriklausomybės 
Paskelbimo šventės proga.

"Aušros” Tunto Vadija

SKAUTŲ EKSKURSIJA
Skautų ekskursija į Sydnejaus 

miesto centrą vyks rugsėjo 3 d., 
ketvirtadienį. Dalyvauja tik virš 
11 metų amžiaus skautai-tės, ne- 
uniformuoti, bet tvarkingai apsi
rengę.

Visi dalyviai renkasi iki 10 vai. 
ryto Wynyard stotyje prie York 
St., išėjimo vartų. Ekskursija baig
sis prieš 2 vai. p.p.

“Aušros” Trinto Vadija

ATITAISYMAS
Mūsų Pastogės Nr. 32 korespon

dencijoje iš Brisbanės apie kape
liono kun. S. Gaidelio pagerbimą 
paskelbta netikslumų, kuriuos pats 
korespondencijos autorius bando 
atitaisyti savo žodžiais: “Aprašy
damas kun. kap. Gaidelio pagerb
tu ves Brisbanėje tarp kita ko pa
minėjau, kad pamaldose ir vaišėse 
dalyvavo ir p. p. Gudaičių — evan
gelikų šeima. Pats p. Gudaitis yra 
ne evangelikas, o katalikas, tad už 
mano padarytą paklaidą gerb. p. 
Gudaitį nuoširdžiai atsiprašau”.

Corindas Povels

0.10.0, J. Mececkas, 1.0.0, P. Pet- 
niūnas 0.10.0, K. Tijūnėlis 1.10.0, 
M. Kolinskienė 0.4.0, V. Grigonis 
1.0.0, R. Norkė 1.0.0, J. šeštokai 
1.0.0, G. Mečetskaitė 1.0.0, Me- 
četskienė 0.9.0, M. Alešiūnas 
1.0.0, V. Sapranas 0.10.0, V. Pleš- 
kūnas 1.0.0, viso surinkta 23.1.0. 
Šiomis dienomis dar atsiuntė V. 
Skrolys iš Vakarų Australijos 
1.0.0, L. E. Chmieliauskas 2.0.0 
ir M. Milienė 1.0.0 iš Melbourne, 
Viso iš šiandien paskelbtųjų 27.1.0. 
Anksčiau surinkta 183.6.0. Iki šios 
dienos iš viso gauta aukų 210.7.0

Vidurių vėžio kankinama Sibiro 
kankinė Ida Stanaitytė šiomis die
nomis perkelta į Box Hill ligoninę. 
Jos sveikata kritiška ir su kiekvie
na diena menkėja.

Vajaus vykdytojai
A. Matukevičienė ir A. Krausas

Mielą prietelių vilnietį

B. JURGELIONĮ,

dukras Birutę ir Raimundą, palydėjus į amžinybę, 
žmoną — motiną, giliai užjaučiu.

B. Nemeika
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PRANEŠIMAS

Rugsėjo 18 d. Morwell, Vic. 
Town Hall įvyks Latrobe Valley 
lietuvių ruošiamas Tautos Šventės 
minėjimas.

Po oficialiosios dalies bus tradi
cinis pasivaišinimas ir šokiai.

Pradžia 6 vai. vak., pabaiga — 
2 vai. ryto.

Rengėjai

PRANEŠIMAS
Sydney Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos Kontrolės Komi
sijos akto ištrauka.

Į Kontrolės komisiją įeina: p.p. 
Badauskienė Osinienė ir Kazokie- 
nė.

1964 m. gegužės 27 d. buvo pa
tikrintas Draugijos iždas invento
rius bei raštai. Iždininkės žinioje 
yra dvi sąskaitų knygos. Knygoje 
Nr. 1 rasti šie daviniai: Dabartinė 
valdyba pradėjo savo kadenciją 
1963.6.10 perimdama iš praeitos 
valdybos .................... £647.15.1
aukų ligoniams gautą £106.14.6 
nario mkesčio .............. £ 8.13.0
įvairių pajamų turėta £263.6.10

Viso £1026.11.5
Įvairios pajamos gaunamos iš 

parengimų loterijų indų nuomos 
ir t.t.

To pačio laikotarpio išlaidos: 
ligoniams išleista ...... £ 49.17.4
pašalpos ...... .............. £ 2. 0.0
įvairios išlaidos .......... £ 97.10.2
perkelta į s-tų knygą II £600. 0.0

Viso £749. 7.6
Įvairias išlaidas sudaro: įstatų 

spausdinimas vokelių bei atsišau
kimų spausdinimas ir jų išsiunti
nėjimas skelbimai laikraščiuose 
ir kt.

Į banką įneštų pinigų buvo 
£276.7.7. Pas iždininkę rasta 
£ 0.16.9. Viso: £ 277.4.4.

Kasos knygoje Nr. II — balan
suojami pinigai kurie numatomi 
skirti senelių bei poilsio namams.

Šioje knygoje rasta £820.5.6. 
Minėti pinigai gauti iš aukų ir per 
vedus iš I s-tų knygos £600.0.0.

Narės ypatingiems reikalams ve
damoje kygoje — registruojamos 
pajamos gaunamos vien iš bufetų. 
Čia rasta £29.16.0.

Pas ligonius buvo padaryta 92 
vizitai. Valdyba turėjo 10 posėdžių. 
Draugijos inventorius yra laiko
mas Bankstowno namuose “Daina
voje”. Patikrinus rasta viskas 
tvarkoje.

Bendrai matosi kad valdybos na
rės dirba atsisakydamos savęs.

Sydney L. M. Soc. Globos 
Draugijos Kontrolės Komisija

ALFAS DARBAI IR 
PROJEKTAI

Išleidusi savo svečius Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto (ALFAS) Valdyba grįžta 
prie kasdieninių reikalų. Dėkoda
ma visiems sporto klubams už at
liktą milžinišką darbą ryšium su 
Amerikos lietuvių sportininkų vi
zitu, ALFAS Valdyba primena, 
kad Australjos lietuvių Sporto 
šventė įvyks Melbourne ir kad klu
bai praneštų iki rugsėjo 15 d., ku
riose sporto šakose numato klubai 
dalyvauti.

ALFAS Valdyba primena, kad 
šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S-ga yra pa
skyrusi Australijos lietuvių spor
tuojančiam jaunimui gražią perei
namą dovaną — lėkštę, kurią AL
FAS Valdybai įteikė p. V. Adam- 
kavičius, prašydamas numatyti do
vanai paskrtį ir paruošti nuosta
tus. ALFAS Valdyba numato šią 
dovaną skirti Šventės nugalėtojui, 
tačiau norėtų, kad šiuo reikalu pa
sisakytų ir klubų valdybos.

Sąryšy su Amerikos liet, spor
tininkų atvyka visa finansinė at
skaitomybė bus paskelbta mūsų 
spaudoje ir atskirai painformuoti 
klubai.
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