
JIE NEPAVARGSTA!
Čia gyvendami esame žmo

nis, ne tobulybės. Tad ir visai 
nenuostabu, kad besantykiau- 
jant su kitais ir ypač bedirbant 
visuomeninį ar kultūrinį darbą 
tolia darbo vaisiais džiaugsmų 
tenka ir nusivilti, patirti nuo
skaudų, pavargti, net nebeiš
tverti.

Kalbant apie lietuviškąjį gy
venimą mūsų sąlygose jis yra 
ne kas kita, kaip neatlyžtanti ir 
nesiliaujanti auka be vilties pa
kilti tarnyboje arba išsitarnauti 
pensiją. Tiesa, ir čia galimas 
pakilimas — išeiti į vadovau
jančias pozicijas. Betgi toks pa
kilimas pareikalauja dar dides
nis aukos iš to, kas tam ryžta- 
SI*

Visuomeniniame gyvenime 
dar yra Siek tiek ir lengvatų: at
likai savo “kadenciją" ir trau
kiesi ilgesniam ar trumpesniam 
laikui poilsio; atsiras, nors ir 
sunkiai, kas tave pavaduotų.

Visą, kitaip yra kultūrinėje 
veikloje. Neišrinksi ir nenubcd- 
suosi susirinkime, kad tas bus 
mokyklos vedėjas arba choro 
dirigentas. Čia reikia žmonių ir 
su tam tikrais polinkiais ir su 
Specialiu pasiruošimu. Kaip yra 
su tais, kurie neturi sau pakai
talo, kurie nepalieka savo pozi
cijų ir kurie, iš Šalies žiūrint, 
niekad ir nepavargsta? Jie dau
giausia atiduoda ir dirba tai pa
čiai lietuvybei ir lietuviškai kul
tūrai, bet jų, greičiausia, “už- 
mokesnis telaukia tik danguje".

Imkime savaitgalio mokyklas. 
Vienur įsteigtos greit sugriuvo 
arba vėl atsigavo, o daugely 
vietų tos mokyklos jau veikia 
keliolika metų su tais pačiais 
vedėjais ir eile mokytojų. Ke
liolika metų, kurių visi savait
galiai skirti tik lietuvių vaikams! 
Tai didelis kapitalas, jų pačių 
įdėtas, ir dar didesnis pačiai 
lietuvių tautai auginamas. Ką 
tos mokyklos reiškia lietuvių 
bendruomenei, užtenka tik pri- 
ndnti, kad tie vaikai, kurie lan
kė savaitgalio mokyklas, tiek ir 
išaugę pasiliko lietuvių ben
druomenėje, o kurie nelankė, 
mes jų nematome savo tarpe ir 
vargu ar sulauksime.

Pažvelkime į chorus. Tai mū
sų kultūrinio gyvenimo ir re
prezentacijos nugarkaulis. Tie
sa, choruose dainininkai keičia
si, nors yra dalis ir tokių, kurie 
tebedmnuoja nuo pat choro su- 
sitvėrimo. Betgi chorų širdis ir 
gyvybė yra dirigentai. Choristas 
gali ir susirgti ar kokią pramo
gą prasimanęs nenueiti į repe
ticiją, gi dirigentui to nevalia. 
Štai prasidėjo chorų jubiliejų 
grandinė: neseniai Adelaidės 
"Lttuania" atšventė 15 gyvavi
mo metų, rengiasi tą pati ketvir
ti kapos švęsti ir Melbourne 
Dainos Sambūris. Penkiolika 
metų mūsų sąlygose išlaikyti 
chorą — kokio tai pasiaukoji
mo ir ištvermės turi būti tas di
rigentas, kuris išsilaikė šioje 
"dėkingoje" tarnyboje!

Yra ir daugiau tokiu nepa
manomų ir nepalūžtančiu dar
bininku. Paminėjome tik labiau
siai krintančius akvsna. Jie ne
siskundžia savo sunkumais, net 
ir dešimtmečius ar daugiau iš
dirbę be pakaitalo ir be atosto
gų nepavargsta ir nekapituliuo-

APNUODYTAS
Jau praėjo daugiau kaip pora 

savaičių, kai Vak. Vokietijos vy
riausybė įteikė formalų protestų 
dėl jos diplomato, techniko Sch- 
wirkmanno sužeidimo. Maskva iki 
šiol dar nedavė jokio atsakymo į 
vokiečių protestų. Kaip žinoma, 
vokiečių technikas, diplomato tei
sėmis dirbęs Vak. Vokietijos pa
siuntinybėje Maskvoje, buvo pas
laptingomis aplinkybėmis sunkiai 
sužeistas tuo metu, kai jis dalyva
vo pamaldose garsiajame Zagorsko 
vienuolyne. Technikas staiga pa
juto kairėje šlaunyje keistų degi
nanti skausmų; iš pradžių jis ma
nė, kad popas jį pašlakstė per di
delę dozę šventinto vandens. At
sisukęs pamatė ties savo šlauni
mis pasilenkusių žmogystų, kuri 
rankose laikė kažkų panašaus į 
karnos pintinę. Žmogysta netrukus 
prapuolė tarp besimeldžiančių 
žmonių. Schwirkmannas didesnius 
skausmus šlaunyje pajutęs tik va
kare, jau sugrįžęs į pasiuntinybę.

ja. Dažnai ir jų neaplenkia vi
suomenės kritika, net priekaiš
tai, bet tas jų neišmuša iš vė
žių. VienintėUs jų džiaugsmas 
ir atpildas — tai jų ištvermingo 
darbo vaisiai.

Primenam šiuos niekad ne
pavargstančius darbininkus ne 
tiek jiems sentimento kupini, 
kiek statydami juos pavyzdžiu 
kitiems, kurių visuomeninis dar
bas nereikalauja nei tiek ner
vų, nei tiek aukos, tačiau kurie 
pirmiausia parodo nuovargio žy
mių ir skuba šalintis iš kovotojų 
rikiuotės. Tikrieji kovotojai lie
tuvybės frontuose teturi tik vie
ną aistrą ir vieną ambiciją — 
savo darbu ir pastangomis kiek 
galint daugiau pasitarnauti sa
vo tauta. Dėl to jie mums vi
siems stovi ne vien tik pavyz
džiu, bet ir sąžine, nes tarny
ba tautai yra visų pirma mora
linis aktas.

. (v.k.)

Daug svarbių įvykių, susietų su Vilnium', įvyko spalio mėn.: spalio 
9 d. nepriklausomybės kovų motais jis buvo lenkų pagrobtas, spalio 
pradžioje 1939 m. jis buvo grąžintas Lietuvai. Per šimtmečius Vil
nius buvo Lietuvos kultūrinio ir politinio gyvenimo židinys. Pa
veiksle matome du Vilnių simbolizuojančius pastatus — Vilniaus 
katedrą (fronte) ir Gedimino pilies bokštą gilumoje.

Lietuviai pasaulyje
SOLISTAS V. NOREIKA 

Į MILANĄ
Rugpjūčio pabaigoje Maskvoje 

vyko dainininkų konkursas — at
ranka dėl teisės vykti stažuotis į 
Milano “La Skalų.” Atrankoje da
lyvavo daugybė geriausių Sov. Sų- 
jungos jaunųjų dainininkų, iš ku
rių tik trys atrinkti stažui žino
mojoj Milano operoj. Trejetuke yra 
ir jaunas Vilniaus operos tenoras 
Virgilijus Noreika, be kitko dai- 
nuojųs pagrindinę partijų neseniai 
Lietuvoje pastatytoje “Manon” 
operoje. (Kiti du, Jerevano operos 
solistas Merikijanas ir estas Krū
mas). Kaip pats Noreika laikraš
čio korespondentui nurodo, staža
vimas Skaloje prasidės nuo atei-

DIPLOMATAS
Vėliau jį pradėjo kamuoti nepa
keliami skausmai, ir buvo nutarta 
technikų kuo greičiausiai nuskrai
dinti į Vokietijų gydymui. Sovie
tai jo išskridimų trukdė, suteik
dami klaidingų informacijų apie 
lėktuvų kursavimų. Pagaliau var
gais negalais lėktuvas buvo gau
tas, ir sužeistasis galėjo pasiekti 
Vak. Vokietijų. Čia išaiškėjo, jog 
Schwirkmannu buvo norėta nunuo
dyti labai pavojingomis dujomis, 
vad. “geltonuoju kryžiumi”. Jo
mis savo metu Miunchene buvo 
sovietinių agentų nunuodytas uk
rainiečių politikas Bandera. Sako
ma, kad Schwirkmannui buvo pa
siuntinybės pavesta ištirti, ar ru
sai nėra pasiuntinybės patalpose 
įtaisę slaptų mikrofonų. Jis net 
kelis jų buvo jau spėjęs atrasti. 
Po to nujautęs pavojų ir turėjęs 
netrukus išvykti Vokietijon. Besi
rengiant išvažiuoti, ir įvyko mi
tas atentatas. (E)

LIETUVIAI - 
LAUREATAI

VILNIAUS STYGINIS 
KVARTETAS — LIEŽO 

KONKURSO LAUREATAS
Neseniai pasibaigė daugiau kaip 

savaitę trukęs tarptautinis stygi
nių kvartetų konkursas Lieže, 
Belgijoje. Jame dalyvavęs ok. Lie
tuvos “Valstybinis styginis kvar
tetas”, atstovavęs Sovietų Sujun
gsi, iškovojo antrųjų vietų ir kon
kurso laureato vardų (Pirmoji vie
ta teko Vengrijos Bartoko vardo 
styginiam kvatetui.). Lietuvos 
kvartetų sudarė vilniečiai: E. Pau
lauskas, K. Kalinauskaitė, J. Fle- 
džinskas, R. Kulikauskas. Dabar 
vilniečiai yra dviejų — Budapešto 
Haydno vardo ir tarptautinio 
Liežo — konkursų laureatai. Ver
tinimo komisijoj dalyvavo įžymūs 
Belgijos, Bulgarijos, Italijos, JAV, 
Lenkijos, Šveicarijos ir Sovietų 
Sųjungos muzikos žinovai. Visi 
konkurse dalyvavę kvartetai turė
jo atlikti nustatytų programų: 
Ferari kvartetų Nr. 3 ir Bethove
no kvartetų Nr. 5. (E) 

nančų metų sausio mėn. ir tęsis 
10 mėnesių. Jis turės per šį laikų 
su dirigento pagalba italų kalba 
paruošti vienos ar dviejų operų 
pagrindines partijas. Manus pa
ruošti “Bohemų” ir "Rigoleto”.

(E)

KELIAMAS LIETUVOS 
KLAUSIMAS

Anglijos lietuviai, britų pilie
čiai, raginami per įvykstančius 
Britanijoje parlamento rinkimus, 
priminti kandidatams apie paverg
tų Lietuvų ir jos teises į nepri
klausomų gyvenimų. Šiai akcijai 
Britų Lietuvių Taryba kviečia vi
sus, turinčius teisę balsuoti, jung
tis prie organizuojamos rinkimi
nės akcijos parašant tuo reikalu 
atitinkamus laiškus savo apylin
kės kandidatams. Pati Taryba yra 
parengusi eilę tokių laiškų, tik lie
tuviai rinkikai turį juos atsiimti 
ir pasirašę persiųsti savo numaty
tam kandidatui. Ar neturėtų pa
našiai pasielgti ir Australijos lie
tuviai?

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Vokietijoje pereitų vasarų įvyko 

mokslus einančio lietuvių jaunimo 
suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
apie 60 studentų ir specialių mo
kyklų mokinių. Suvažiavime bu
vo nagrinėjamos su lietuvybe su
sietos temos. Paskaitas skaitė žurn. 
S. Vykintas, Dr. J. Grinius ir V. 
Natkus. Vėliau sekusios po paskai
tų diskusijos įtraukė gyvai visus 
dalyvius. Tame pačiame suvažia
vime buvo išrinkta Lietuvių Stu
dentų Sųjungos Vokietijoje nauja 
valdyba, kurių sudaro: R. Baltu
lis — pirm., G. Bauras — sekr., 
ir Br. čepulevičius — iždn,

LIETUVIS REŽISORIUS
Argentinoje, Buenos Aires mies-
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įvykiai pasaulyje
RINKIMAI BRITANIJOJE

Didž. Britanijoje parlamento 
rinkimai įvyks spalio 15 d.

Priešrinkiminė kova jau vyksta.

AMERIKIEČIŲ GYNYBINĖS 
PRIEMONĖS

Prez. Johnsonas pareiškė, kad 
Amerika turi ginklų, kuris pajėgs 
sunaikinti dirbtiniuose žemės paly
dovuose gabenamuosius atominius 
ginklus.

NAUJI VYSKUPAI 
VENGRIJOJE

Vatikanas pasirašė susitarimų 
su komunistine Vengrijos vyriau
sybe.

Pagal tų susitarimų popiežius 
paskyrė Vengrijai 5 naujus vysku
pus.

Paskyrimui pritaręs kard. Mind- 
szenty, kuris nuo 1956 m. revoliu
cijos gyvena J. A. V-bių ambasa
doje.

• • •

Britai išrado ir paleido į rin
kų nuodus žiurkėms nuodyti, kurie 
nepavojingi žmonėms ir kitiems 
gyviams.

INDONEZIJOS PREZIDENTAS 
MASKVOJE

Po nežymios operacijos, kuri 
buvo padaryta Vienoje, Indone
zijos prezidentas Soekamo pa
siekė Maskvų, kur spėjama, ban
dys išgauti iš Rusijos pagreitin
tai ginklų.

te iškilo jaunas lietuvis režisie
rius E. Ryma — Rymavičius, ku
ris jau yra pastatęs apie 30 sce
nos veikalų. Jo pastatymai yra 
augšto lygio ir labai gerai vietos 
spaudos vertinami. Jis yra baigęs 
Argentinoje dramatinio meno kon
servatorijų.

Vl-ji LIET. KAT. MOKSLO 
AKADEMIJA

Viena didžiausių mūsų moksli
nių organizacijų tremty, Katalikų 
Mokslo Akademija, rugsėjo 5-7 d. 
Fordhamo universitete, New Yor
ke, turėjo savo suvažiavimų, iš ei
lės jau šeštųjį. Po Akademijos pir
mininko prof. dr. A. Liuimos, S. 
J. įvadinio žodžio sekė prof. dr. 
J. L .Navicko paskaita “Vertybių 
prasmė materializmo akivaizdoje.” 
Po to vyko sekcijų posėdžiai. Lite
ratūros ir kalbos sekcijoje paskai
tas skaitė prof. dr. A. Salys (“Lie
tuvių kalbos raida dabartinėje Lie
tuvoje”), prof dr. A. Vaičiulaitis 
(“Dabartinės lietuvių literatūros 
problemos”). — Politinių ir socia
linių mokslų sekcijoj paskaitų skai
tė prof. dr. A. Musteikis (“Lais
vė enciklikos “Pacem in terris” 
šviesoje”). — Medicinos mokslų 
sekcijoj paskaitas skaitė dr. Z. Da
nilevičius (“Vėžio etiologija”), dr. 
Al. Grinius (“Hormonai modernioj 
terapijoj ir patologijoj”) ir dr. 
D. Jasaitis (“Raudonasis ir ruda
sis genocidas Lietuvoje”). Istori
jos sekcijoj, vadovaujamoj prof, 
dr. Z. Ivinskio, paskaitas skaitė 
dr. J. Jakštas (“Pavėluotas Lie
tuvos krikštas”), kun lie. R. Kra
sauskas ("Veiksniai, nulėmę kata
likybės atgimimų Lietuvoje”), dr.

ĮDOMI KONFERENCIJA
Elta praneša, kad Mūnchene, 

vak. Vokietijoje įvyko 16-ji kon
ferencija, svarsčiusi sovietinio 
gyvenimo vidaus reikalus. Čia 
dalyvavo apie 100 sovietinio gy
venimo ekspertų. Konferencijos 
pagrindinė tema buvusi: “dabar
tiniai sovietų vidaus politikos 
klausimai”. Joje buvo skaitomi 
moksliniai referatai komunisti
nės statybos ir ideologijos pro
blemomis, naujojo — sovietinio 
žmogaus išauginimo klausimu, 
bet toji konferencija didesnio su
sidomėjimo pasaulyje nesukėlė.

* * *
8 dienas išbuvę medžiais pakrau

tuose vagonuose, 2 lenkų geležin
keliečiai pasiekė Austrijų ir pasi
prašė politinio prieglobsčio.

• * •
4 suaugusieji ir 11 vaikų iš Ry

tų Vokietijos pabėgo į Vakarų 
Berlynu mėsai gabenti skirtu sunk
vežimiu — šaldytuvu (vienas vai
ravo, o kiti, piliulėmis apsvaiginti, 
gulėjo suslėpti po mėsa).

KARALIŠKOS JUNGTUVĖS
Graikijos karalius Konstanti

nas neseniai vedė Da
nijos karalaitę Onų — Marijų. 
Vestuvės įvyko Atėnuose, kur be 
kitų svečių dalyvavo ir Anglijos 
princas Pilypas, Karalienės Elž
bietos Il-sios vyras su sūnumi 
Karoliu ir dukra Ona.

AMERIKA PERSPĖJA 
RAUDONUOSIUS

Paskutinėmis žiniomis komu
nistinė Kinija sutraukė daug ka
riuomenės Vietnamo pasienyje ir 
ketina atvirai kištis į vykstantį 
karų Vietname. Iš Amerikos ofi
cialių sluogsnių patirta, kad 
Amerika rimtai perspėja šiauri
nį (komunistinį) Vietnamu ir 
raud. Kinijų susilaikyti nuo toli
mesnių žygių, nes tuo atveju 
Amerika perkeltų karo veiksmus 
ir už Pietų Vietnamo ribų.

V. Gidžiūnas, O.F.M. (‘Vienuolijų 
reikšmė Lietuvoje”), dr. K. Matu
laitis, M.I.C. (“Arkivyskupas 
Pranciškus Karevičius; jo asmens 
ir veiklos bruožai”). — Tiksliųjų 
gamtos mokslų sekcijoj paskaitas 
skaitė doc. dr. A. Damušis (“įva
dinės pastabos apie sekcijų pra
nešimų pobūdį”), dr. R. Zalubas 
(“Retųjų žemių spektrai ir jų ato
minė struktūra”), dr. R. Kontri
mas (“Epitaksinis kristalų ir 
transistorijų augimas), dr. J. Gy
lys (“Eksperimentiniai vaistų te
rapijos aspektai prieš psichines li
gas”) ir dr. J. Genys (“Augalų 
genetika”). — Filosofijos sekcijoj 
vadovaujamoj dr. J. Girniaus, pas
kaitų skaitė kun. dr. F. Jucevi
čius (“Filosofinis medžiagos sam- 
protis”).

Teologijos sekcijoj paskaitas 
skaitė prof. dr. A. Liuima, S J. 
(“Gyvosios dvasios uždaviniai ma
terializmo akivaizdoje”), dr. Pr. 
Brazys, M.I.C. (“Psichoanalizė ka
talikų mokslo šviesoj”) ir kun. dr. 
Vai. Cukuras (“Konkrečios dabar
ties gyvenimo tikrovės teologija”). 
— Teisės mokslo sekcijai vadova
vo ir paskaitų skaitė prof. Br. 
Kasias (“Krikščioniškos valstybės 
ir visuomenės sąvokos raida”). —

•KENNEDY BYLA BAIGTA
Pereitų savaitę po beveik me

tų tyrinėjimo oficialioji komisija 
(vadinama Warren Komisija, ku
riai vadovavo vyriausias teisėjas 
E. Warren) išleido pranešimų, 
kad pernai, lapkričio 22 d. Ame
rikos prezidento Kennedy nužu
dymas yra vien Harvey Oswald 
darbas. Komisija neturi jokių 
įrodymų, kad Oswald buvęs sam
dytas ar kokio politinio ar kri
minalinio vieneto įrankis. Taip 
pat toji komisija pripažįsta, kad 
Ruby, Oswald žudikas irgi pasiel
gė tik asmeniškai, niekeno kito 
neinspiruotas.

★

Iš Pietų Amerikos valstybių 
tik viena Meksika dar nėra nu
traukusi diplomatinių santykių 
su komunistine Kuba. Ilgai abe- 
jojusi pereitų savaitę ir. Monte
video valstybė nutraukė su Kuba 
diplomatinius santykius, ko pa
sėkoje krašte komunistai suren
gė demonstracijas. Vyriausybė 
suėmė 26 demonstrantus.

★

Per Floridų persirito stiprus 
uraganas, krašte padaręs milži
niškų nuostolių, žmonių aukų 
neturėta.

★

Vatikano susirinkime buvo svar
stytas dvasiškių celibato klausimas 
ir greičiausiai kaikuriais atvejais 
bus leista žemesnio rango dvasiš
kiams (diakonams) vesti.

Pereitų savaitę didelės aud
ros persirito per Indijų padary
damos eibes nuostolių. Audrų 
pasėkoje patvino upės ir buvo 
pralaužti vandens rezetrvuarų 
pylimai, žmonių aukos skaitomos 
tūkstančiais.

Potvyniai užliejo milijonus 
akrų žemės su pasėliais, kas la
bai atsilieps į krašto maitinimų.

Pedagogikos ir psichologijos sekci
joj, kuriai vadovavo prof. dr. Vyt. 
Bieliauskas, paskaitų skaitė dr. A. 
Sužiedėlis (“Kaltės sųvoka ir ro
lė psichinių sutrikimų vystymesi”).

Iškilmingame suvažiavime posė
dy rugsėjo 7 d. paminėta šimto 
metų nuo spaudos uždraudimo su
kaktis. Paskaitų skaitė Simas Su
žiedėlis: “Lietuvių tautos kova dėl 
raidės”. — Suvažiavimų uždarant 
kalbėjo Akademijos pirmininkas 
prof. A. Liuima, S.J. Materialiai, 
suvažiavimų ypač parėmė dr. J. 
Kazickas. (E)

*

KRĖVĖS MUZIEJUS 
LIETUVOJE

Vinco Krėvės gimtojoje trobelė
je Subartonyse numatomas įreng
ti rašytojo muziejus. Vilniaus me
no mokyklos mokiniai iš medžio 
kamieno išpjaustė Krėvės barelje
finį portretų ir jį pastatė prie ra
šytojo gimtojo namelio.

*
Numizmatikų (pinigų monetų 

rinkėjų) suvažiavime Londone bu
vo parduota auksinė Lietuvos mo
neta, nukalta 1621 metais. Jų nu
pirko David Spinks už 8.000 ang
liškų svarų. Ji laikoma didžiausia 
moneta pasaulyje: jos diametras 
apie trijų colių ir sveria apie pu
sę svaro. Lietuviški auksiniai du
katai buvo pradėti kaldinti Vil
niuje 1547 metais, o paskutinis nu
kaltas 1666 m.

&
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Jubiliejinis koncertas Melbourne
MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIUI 15 METŲ

Vieną 1949-tųjų metų gegu
žės sekmadienį Bonegilos perei
namosios emigrantų stovyklos 
koplytėlėje lietuviškų pamaldų 
metu dailiai nuskambėjo lietu
viškos giesmės, kurias giedojo 
vietoje susidaręs chorelis, pa
grinde susidėjęs iš neperseniau
siai atvykusių lietuvių iš Vokie
tijos, kurių tarpe daugumą su
darė buvę “Čiurlionio” ansamb
lio nariai. Vietos pareigūnų 
teigimu tokių nuotaikingų pa
maldų jie jau seniai nebuvo 
girdėję.

Čia ir gimė mintis bandyti 
kompaktiškai persikelti į Mel- 
bourną, kad būtų galima ir to
liau populiarinti lietuvišką dai
ną ir giesmę.

Ponų Gelžinio ir Baltrūno 
pastangomis, kurie tuo laiku 
dirbo stovyklos darbo įstaigoje, 
pavyko prikalbinti įstaigos vir
šininką, kad leistų lietuviams 
dainininkams ir sportininkams 
pasinaudoti šia proga.

Tokiu būdu, neužilgo Mel
bourne lietuviškoji šeima susi
laukė gražaus prieauglio, kuris 
ir sudarė pirmąją užuomazgą 
Melbourne lietuvių chorui ir net 
lietuvių sporto klubui.

Nejučiomis prašvilpė penkio
lika metų, kuriu metu lietuviš
koji daina buvo vis gyva. Me
tiniai koncertai, minėjimai, kul
tūriniai parengimai, įvairios 
šventės ir net įvairių organiza
cijų pobūviai būdavo paįvairi
nami lietuviškomis choro dai
nomis. Gimė nauji sumanymai. 
Prasidėjo lietuviškosios Meno 
Dienos ir net jungtiniai Pabalti-

ALBERTAS ČELNA, 
Sambūrio dirigentas, jam 

vadovavęs 15 metų

jo kraštų jungtiniai koncertai, 
kur chorai savo skambiomis 
dainomis žadindavo tautiečiuo
se patriotinius jausmus. Ne tik 
lietuviškos dainos, bet ir nepap
rastai spalvingi, gražūs ir vertin
gais tautiniais raštais išmarginti 
tautiniai rūbai buvo gyvi liudi
ninkai lietuviškos kultūros.

Pažvelgus atgal, atrodo, kad 
toks siauras laiko tarpas pasili
ko užnugaryje ir jis taip greit 
prabėgo, o vis dėlto reikia pri
pažinti, kad per šį laikotarpį pa
darytas milžiniškas darbas, ku
rio vertė yra neįkainuojama. 
Jeigu prieš penkiolika metų

MOKYMO REFORMOS
LIETUVOJE

Prieš penkerius metus Sovietų 
Sąjungos vidurinėse mokyklose 
(gimnazijose) buvo įvestas vad. 
gamybinis mokymas. Gimnazistus 
imta tempti į fabrikus ir įmones, 
įdant “mokymas būtų priartintas 
prie gyvenimo”, sustiprinti ryšiai 
tarp mokyklos ir gamybos. Kad 
dėl to turėjo nukentėti gimnazistų 
bendrasis lavinimasis, komunis
tams nerūpėjo. Bet ar pakilo spe
cialusis, gamybinis lavinimas?; 
Maža. Gimnazistai nedaug kų nau
dingo išmoksta fabrikuose, netu
rėdami elementarių kurios nors 
specialybės žinių, įgyjamų ne gim
nazijose, o technikumuose. Fabri
kai irgi nenoriai įsileidžia papras
čiausios nuovokos apie gamybinį 
vyksmų neturinčius moksleivius, 
kurie tokiu būdu fabriko darbų tik 
trukdo.

šių vasarų Kremlius išleido visai 
Sąjungai potvarkį, kuris galutinai 
sunormuoja darbinį — gamybinį 
mokymų. Pagal jį I — VIII kla
sėse gimnazija pagrindinį dėmesį 
kreips į bendrojo lavinimo žinių 
perteikimų, gamybinis mokymas 
čia bus antraeilis dalykas. IX — 
X klasėse pagrindas bus darbinis 
—‘gamybinis lavinimas. Kaip V. 
Daukaitė, komjaunimo CK sekreto
rė, rašo “Komjaunimo Tiesoje” 
(178 nr. rugs. 1 d.), “ateityje, 
kaip taisyklė, didžioji dauguma 
moksleivių, baigę 8 klases, įsijungs 
į gamybų ir toliau mokysis neat
sitraukdami nuo darbo”. Tuo pa
čiu potvarkiu vidurinė mokykla 
(gimnazija) bus baigiama per 10 
metų, ne per 11, kaip iki šiol. Ne
tenka abejoti, kad, mokymosi laikų 
gimnazijose sutrumpinus, Lietuvos 
abiturientų bendrasis išsilavinimas 
bus dar labiau skylėtas, nei iki šiol.

Sutrumpintas apmokymo laikas 
vieneriais metais ir aukštosiose 
mokyklose bei technikumuose. 
Priežastis bando aiškinti H. Zabu
lis, “Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Valstybinio aukštojo ir spe

cialiojo vidurinio mokslo komiteto 
pirmininkas”, rugsėjo 3 d. “Tie
soje” (206 nr.). Esu dabar į 
aukštąsias mokyklas ir techniku
mus stoja su gamyba gerai susipa
žinęs jaunimas. Daugumas absol
ventų siekių mokytis tos specialy
bės, kuria jie buvo susidomėję 
anksčiau savo mokykloje. Supran
tama, kad tokiems studentams ga
lima sutrumpinti apmokymo laikas 
aukštojoje mokykloje, nes į visų 
eilę savo specialybės smulkesnių 
klausimų jie jau gavę atsakymus 
gimnazijos suole. — šita argu
mentacija nedaug įtikina. Juk ko
munistiniai švietimo tvarkytojai 
ir aukštieji kompartijos pareigūnai 
gerai žino, kad daugumas abitu
rientų gimnazijoje dabartinėmis 
sąlygomis jokiai specialybei rimtai 
nepasiruošia; pagaliau yra profe
sijų, kurios nieko bendro neturi su 
gamyba, ir dėl to moksleiviai su 
jomis gimnazijose visai nesupažin
dinami: gydytojo, mokytojo, žur
nalisto, teisininko ir kitos profesi
jos. O ir šių profesijų studentai, 
atrodo, nuo šiol studijuos viene
riais metais trumpiau, nes minėtas 
potvarkis liečia visų mokslų šakas. 
Taigi šuo bus pakastas kur kitur, 
žinom, kad Sovietų Sųjungoje, 
staigiai pasinešus į cheminę pra
monę, yra didelis šios specialybės 
inžinierių trūkumas. Galimas da
lykas, kad kaip tik dėl jų daromas 
naujasis reformų eksperimentas 
aukštosiose mokyklose ir techni
kumuose. Gali būti ir kitų prie
žasčių. Valstybės ūkio bankrotas 
pereitais metais, neužderėjus ja
vams, privertė Kremlių padaryti 
išvadas ateičiai ir susilaikyti nuo 
per didelių išlaidų švietimui. Tad 
ir nuspręsta pataupyti, nukerpant 
vienerius metus vidurinėse ir aukš
tosiose mokyklose, šis “taupumas” 
prigamins Sov. Sąjungoj dar di
desnę gausybę pusmokslių ir dile
tantų.
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PŪKINĖS KALDROS
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ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale (totu.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iatimokėjimui. Me* kalbam* vddikaL 

*VWWWWWVUVVVWVVMHAM(WWVVWVWWWWVWVVVVVVVWVYY> 

paklausdavom australą apie 
Lietuvą, tai retas žinodavo, 
koks tai kraštas, o šiandien 
daug australų pasisakys, kad 
lietuvių yra gražūs tautiniai rū
bai, kad lietuviai gražiai dai
nuoja ir kad jie turi labai skam
bias dainas. Todėl, manau, ne
suklysiu pasakęs, kad mūsų 
chorai yra didžiausi lietuviško
sios kultūros ambasadoriai, ku
rie ne tik kad užimponuoja 
klausytojus savo dainomis, bet 
ir praveria jų akiratį geografijos 
ir istorijos žiniomis.

Per šiuos 15-ką metų Mel
bourne Lietuvių Dainos Sam
būris sugebėjo įsigyti nemaža 
draugų, mėgėjų ir rėmėjų. Jų 
metinius koncertus lanko apie 
400 klausytojų, jų dainų su ma
lonumu klausosi tiek lietuviai, 
tiek ir kitataučiai. Juos pažįsta 
ir melboumiškiai, ir geelongiš- 
kiai, sydnejiškiai ir adelaidiš- 
kiai, nes ne kartą teko tose vie
tose koncertuoti. Net ir išle
pintoji Balarato publika, kuri 
kasmet turi progos prisisotinti 
gražiausiomis meno vertybėmis, 
South Street varžybų keliu tu
rėjo progos pažinti ir lietuviš
kąjį dainos meną.

Kaip kiekvienoje organizaci
joje arba kiekviename žmonių 
susibūrime, taip ir Melb. Liet 
Dainos Sambūryje, per šiuos 
penkioliką metų buvo labai ma
lonių ir nuotaikingų momentų, 
kada visi choro dalyviai džiaug
davosi darbo vaisiais, matydami 
patenkintus klausytojus. Bū
davo ir momentų, kada iškilda
vo ir tolimesnio egzistavimo 
klausimas, nes nieko nėra amži
no ir kas gi gali įpareigoti žmo
gų ištisai aukoti savo laisvą lai
ką atsisakant šeimos, namų, 
kartais ir visos eilės darbo va
landų. Per šiuos penkioliką 
metų gerokai pasikeitė Sambū
rio veidas. Vieni pavargo ir 
pasitraukė, kiti pasilsėję sugrižo 
arba teko iieškoti nauių, dainą 
mylinčių žmonių. Tik vienas 
asmuo nenuilstamai laiko veži
mo vadeles ir važmoia keliu, 
kuris iam atrodo gražus ir tei
singas ir tik io pastangomis vis 
dar skamba Melboumo padan
gėje lietuviškoji daina — tai

Sambūrio dirigentas Albertas 
Čelna, kuris per visus Šiuos 
metus, pagal savo dvasinę nuo
taiką ir pagal jam tik supranta
mą dainos charakterį bando nu
teikti savo dainininkus taip, kad 
ne tik skambėtų daina, bet kad 
ji būtų gyva ir artima jam ir 
klausytojų jausmams. Manau, 
sutiksite su manim, kad suge
bėjo Albertas Čelna mus paten
kinti ir per dainą sugrąžinti mus 
į žydinčią mūsų Tėvynę. Tat ir 
nenuostabu, kad visa eilė daini
ninkų yra tvirtai pasiryžusių ir 
toliau lankyti repeticijas ir va
landų valandas žiūrėti į dirigen
to akis ir bandyti suprasti, ko 
jis nori. O klausytojai šimtais 
renkasi į Sambūrio koncertus 
pasiklausyti ir išgyventi tų jaus
mų, kurie sukelia ilgesį, prime
na Tėvynės gamtos grožį, moti
nos meilę, džiaugsmą, liūdesį, ir 
visa tai suteikia klausytojui di
delį pasitenkinimą, kuris ir pa
teisina žmonių pasiaukojimą, jų 
praleidžiamą laiką ir išlaidas.

Spalio 25-tą dieną (sekma
dienį) 6 vai. po pietų Melbour
ne Lietuvių Dainos Sambūris 
kviečia visus lietuviškos dainos 
mėgėjus į Kew miesto savival
dybės salę pabūti kartu keletą 
valandėlių ir pasidžiaugti lietu
viškosios dainos grožiu. Šią 
dieną bus 15-kos metų veiklos 
jubiliejinis koncertas, kurio me
tu norima supažindinti tautie
čius su visa eile naujų dainų ir 
padėkoti už tokį gražų dainos 
rėmimą.

Turint galvoje, kad tai nebus 
eilinis koncertas, norisi manyti, 
kad tautiečiai nesėdės namuose, 
bet skaitlingai atsilankys į Šį 
koncertą ir įrodys, kad Sambū
rio veikla vertinama ir kad 
Sambūrio narių laikas nėra 
bergždžiai leidžiamas. Su šiuo 
koncertu bus užverstas dar vie
nas darbštaus laikotarpio nu
veikto darbo lapas, po ko seks 
aršus ruošimasis artėjančiai 
Dainų Šventei, kurios rengėjai 
vra Melbourne dainą mylinčioji 
visuomenė.

Tad ruoškimės šiam dainos 
koncertui, nes tik nuo klausyto
jų priklauso koncerto pasiseki
mas. Elbe

LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Dr. J. GIRNIUS

Tęsinys
Lietuvių Bendruomenė savo formalia struktūra yra organiza

cija ir nesiskiria nuo kitų organizacijų, tik savo dvasia ir siekiais 
skirtinga. Apie bendruomeninę dvasią Dr. J. Girnius duoda pla
tesnį paaiškinimą.

“Imama visumoj, bendruomeninė dvasia reikalauja Lietuvių 
Bendruomenei išlikti augščiau visų srovių. Kaip tauta yra globa
linė (visus gaubianti), bet ne totalinė (vienon srovėn visus lenkian
ti) bendruomenė, taip tokia bendruomenė yra ir Lietuvių Ben
druomenė. Nors ir telkdama įvairių srovių lietuvius, Liet. B-nė 
yra bendra darbo dirva, o ne arena srovėms rungtyniauti. Liet. 
B-nės veikloj visi yra savieji, nežiūrint kaip kitur būtų išsiskiria
mą. Kiekvienai idėjinei ar politinei srovei privalu žiūrėti, kad jos 
žmonės dalyvautų Liet. B-nės vadovaujamo] tautinėj kovoj. Kiek 
jie šioj veikloj sąžiningai ir uoliai dirbs, tiek jie ir pačiai savo 
srovei šioj veikloj atstovaus. O kas uoliau dirbs, tas savaime įgis 
ir didesnio autoriteto.

BENDRUOMENES NARIAI
“Imant atskirus narius Liet. B-nės bendruomeninis charakte

ris pasireiškia jų įpareigojimu daugiau, negu tik formalių organi
zacinių pareigų atlikimui. Liet. B-nės nariui pagrindinis įpareigo
jimas — pačiam gyventi kaip lietuviui privalu. Todėl Liet. B-nei 
svarbu ne tik organizacinis, bet dar esmingiau tautinis pareigin
gumas.

“Paprastoj organizacijoj kiekvienas narys atsako tik už savo 
pareigų atlikimą. Bendruomenėj kiekvienas yra atsakingas ir už 
kitus, savo artimuosius. Privalome būti vieni kitų lietuvybės sar
gai, kad nė vienas iš mūsų nežūtų lietuvių tautai. Nešti atsakomy
bę už kitus ir savo aplinkoje budėti lietuvybės sargyboje yra es
minė Liet. B-nės narių pareiga. Kitų formaliųjų organizacinių pa
reigų vykdymą gali kontroliuoti ir Liet. B-nė, kaip visos kitos or
ganizacijos kontroliuoja savo narius. Bet pati esminė kovos už 
lietuvybę pareiga nėra organizaciškai kontroliuojama. Si pareiga 
remiasi nebe organizacine drausme, o kiekvieno tautine sąžine. 
Aš atsakau už kitus ir drauge atsakau už save prieš kitus — toks 
yra bendruomeninės dvasios principas.

BENDRUOMENINIAI TIKSLAI
“Organizacija savo narius jungia apibrėžtam tikslui, kurio 

siekimas sudaro jos veiklą. Bendruomenė savo narius telkia kaip 
žmones vienokio ar kitokio giminiškumo pagrindu. Kaip apskritai 
tauta, taip ir tautinė bendruomenė išeivijoj savo narius jungia vi
su gyvenimo pločiu, o ne kuriuo kitu tikslu. Tai galioja ir Liet. 
B-nei, sukurtai “išlaikyti išeiviuose lietuvybę”.

“Nprs ir būdama formali organizacija, Liet. B-nė nėra jokio
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PAGERBKIME DAINORIUS
Lietuviška daina Australijoje 

ne tiktai gaivina mūsų širdį, bet 
taip pat turi didelę auklėjamų ir 
propagandinę reikšmę. Švelni jos 
melodija melancholiškai nuteikia 
įsibėgėjusį jaunimų ir atveda 
krašto šeimininkus, kurie pasiklau
sę tampa suprantamesni.

Nėra lengva dainoriams, susiba
rusiems į vienetus, išlaikyti tinka
moje augštumoje mūsų dainavimo 
lygį, i rne kartų "mandras” kriti
kas, vietoje pagirdamas juos, “su
mala” juos į miltus neatsižvelgda
mas, kad dainoriai ne profesiona
lai, o paprasti žmonės.

Nepaisydami nei pagyrų, nei kri
tikos, dainoriai po darbo ar savait
galiais renkasi, repetuoja, moko
si naujų dainų ir metai iš metų 
koncertuoja visiems, kas tiktai my
li mūsų lietuviškų dainų.

Kad ir ne kokios sųlygos, laikas

vistiek bėga, ir štai, jau penkiolika 
metų kaip Melbourne choristai 
mums tarnauja, šitai sukakčiai 
atžymėti spalio 25 d. Melbourne 
Dainos Sambūris švenčia savo su
kaktį ir ta proga įvyks šaunus 
koncertas.

Apylinkės Valdyba mano, kad 
šio jubiliejaus proga Melbourne 
lietuvių kolonija parodys nuoširdų 
dėkingumų savo dainoriams ir kar
tu po koncerto praleis keletu va
landėlių ruošiamoje iškilmingoje 
vakarienėje.

Valdyba kviečia visus tautie
čius — tautietes šioje vakarienėje 
dalyvauti ir prašo registruotis pas 
L. Vacbergų 11 Will Str., Forest 
Hill, tel. 878-2652 arba pas kitus 
valdybos narius.

Vakarienės kaina vienam asme
niui £LQ.0.

Melboumo Apylinkės V-ba

specialaus tikslo organizacija: nei kultūros, nei socialinės globos, 
nei tautinės politikos ir t.t. organizacija, o drauge ir kultūros, ir 
soc. globos ir tautinės politikos ir t.t. organizacija. Todėl Liet. 
B-nės veikla principiškai nukreipta į visus uždavinius, kurie lietu
viškajai išeivjai turi gyvybinės reikšmės.

BENDRUOMENES SANTYKIAI SU ORGANIZACIJOMIS
“Liet. B-nės veiklai išryškinti tenka suvokti jos santykius su 

kitomis organizacijomis. Formaliai kitos organizacijos yra sava
rankiškos, ir Liet. B-nė neturi nei teisės, nei galios jų iš augščiau 
diriguoti, kontroliuoti. Tačiau visos lietuviškosios organizacijos 
priklauso lietuvių bendruomenei ir todėl jas visas ir Liet. B-nę 
sieja moralinis ryšys.

“Tautinės gyvybės kovoje kiekviena lietuviškoji organizacija 
turi savo prasmę ir savo barą. Kiekviena lietuviškoji organizacija 
turi savo bendruomeninę prasmę tuo pačiu, kad ji yra lietuvių su
sitelkimas. Net ir tuo atveju, kai kurios organizacijos nors tikslas 
nėra visuomeninis, vis tik ji vykdo visuomeninę funkciją savaime 
tarp savo narių sudarydama bičiulišką nuotaiką. Tiesiog ar netie- 
sieg visos lietuviškos organizacijos dalyvauja Liet. B-nės vadovau
jamoje lietuvybės veikloje. Todėl Liet. B-nės požiūriu kitos da
linės ar bendrinės organizacijos yra ne jos konkurentės, o bendro 
baro talkininkės.
RED. PASTABA: Pereitame ir Siame numeryje paskelbtos Dr. J. 
Girniaus mintys Liet. Bendruomenės klausimais iŠ jo pagarsėju
sios knygos “Tauta ir tautinė ištikimybė” liečia kiekvieną lietuvį 
iSeivijoje ir kiekvieną UetuviSką organizaciją. Kartais kitų bendruo
menės sąvoka priimama iškreiptoje formoje ir todėl kritikuojama 
ne atskiri atvejai ar pasireiškimai, o pati bendruomenė kaip tokia. 
Čia sutrauktoje formoje duotos Dr. J. Girniaus pagrindinės ben
druomenės sąvokos ir atsparos punktai. Manome, kad skaitytojai 
galės susidaryti objektyvesnį vaizdą apie pačią bendruomenę ir 
jos siekimus. Šiais principais vadovaujasi ir Australijos Lietuvių 
Bendruomenė. Žinoma, ir pačiam Dr. J. Girniui akstinas buvo 
Pasaulio Lietuvių Charta. Pats Dr. J. Girnius yra gilus filosofas, 
įžvalgus kultūrininkas, publicistas, vienas iš aktyviausių Liet. En
ciklopedijos redaktorių. Visuomeniniame gyvenime yra Šiuo metu 
Ateitininkų Federacijos vadas, politiniame — priklauso Lietuvių 
Frontui, šiuo metu gyvena Amerikoje.
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KREPŠININKUS IŠLYDĖJUS
Pasirodė, kad joks parengimas 

iki šiol nepajėgė patraukti tiek 
daug jaunimo, bet ir vyresnio
sios kartos krūvon, kaip JAV 
lietuvių krepšininkai. Kaikas .vy
resniųjų, ypač intelektualinių ir 
meninių polinkių, yra kiek nus
tebę dėl to. Be abejo, tai įtaka 
aplinkos — krašto, kur sportui ir 
sportiniam lenktyniavimui ski
riama nepaprastai daug dėmesio.

Nelaikydami sporto bei žaidy
nių savaiminga nei medžiagine 
nei dvasine vertybe, turime pri
pažinti, kad tai svarbu pilnos^ 
niam jaunosios kartos ugdymui, 
kad tai priemonė, ypač miesto 
jaunimui, fizinės energijos per
tekliui išsilieti.

Žaidynės ugdo ir socialinio 
bendradarbiavimo dvasią. Ko
mandoje žaidėjai gerų rezultatų 
pasiekia tik vieningai .sutartinai 
žaisdami, vienas kitų remdami, o 
ne individualiai besiplėšydami, 
kitus nustumdami.

Sportas ugdo charakterį ar 
bent geras sportininkas jį turi. 
Iškilių rezultatų pasiekiama tik 
per ryžtingumą bei ištvermę, per 
griežtą darbotvarkę ir punktua
lumą, kai kiekvienas individas 
planingai ir sistemingai dalyvau
ja treniruotėse. Pačiose žaidynė
se įprantama ne tik įveikti klo
tis, bet taip pat ramiai sutikti 
pralaimėjimą, tačiau niekad ne- 
palūžtant, dvasiškai bei fiziškai 
nepavargstant.

Dalyvaujant klubuose ir ..ko
mandose, įprantama paklusti va
dovybei, treręeriui o tai. svarbu 
gyvenime. Tik tas sugebės sudė
tingame socialiniame junginyje 
vadovauti bei sėkmingai dirbti, 
kas moka pats paklusti, nusilenk
ti autoritetui net ir tada, kai 
abejoja dėl jojo sprendimo tei
singumo.

Grįžtant specialiai prie JAV 
lietuvių krepšininkų, reikia skai
tyti, kad jie atliko svarbų vaid
menį lietuvybės dvasiai sustip
rinti. Jaunojoj kartoj pakėlė pa
sitikėjimą savo tautine lytimi: 
lietuvis ne iš kelmo spirtas! Lie
tuvio vardas nuskambėjo šiame 
kontinente anglų ir kitų kalbų 
laikraščiuose. Čia padėka PLB 
valdybai, o ypač jos pirmininkui 
Juozui Bačiūnur. Jis gi tą mintį, 
— atsiųsti j Australiją krepši
ninkus, — iškėlė paskutinės vieš
nagės proga pas mus, dar nebū
damas PLB pirmininku.

Gaila tik, šioji komanda nepa- 
tarnavo lietuvių kalbos meilei 
Ugdyti. Dalis žaidėjų lietuviškai 
jau nebekalba, o kiti prie jų tai
kosi. Dėl to, iš dalies, vyresnių
jų skepticizmas bei abejingumas.

Kreipšininkai, atrodo, galėjo 
patarnauti ir gilesnei pabaltiečių 
bičiulystei. Tiesa, latvių buvo 
gausu svečių žaidynėse, bet šil
tesni jų katučiai (bent daugelio) 
buvo skiriami vietiniams. Ir 
“Australijas Latvietis” aprašė 
mūsiškių svečiavimąsi saviškai 
objektingai, bet be meilės. Krep
šinis jau namuose yra gadinęs

Pasaulio Liet. B-nės Valdybos 
iniciatyva buvo sušauktas birželio 
6 — 7 d. d. Tabor Farmoje spaudos 
darbuotojų ir radijo vedėjų suva
žiavimas. Antrųjų suvažiavimo 
dienų žodį turėjo ir jaunosios kar
tos atstovai. Buvo gvildenama 
tema “Jaunimo keliai į organizuotų 
išeivijos lietuvių gyvenimą”, šiuo 
klausimu referavo R. Mieželis, A. 
Zaparackas ir V. Germanas, mode
rn vo P. Joga. V. Germanas savo 
pranešimą baigė šiais žodžiais: 
"Jei lietuvių išeivijos spauda nori 
išlikti kovinga ir kovojanti už Lie
tuvos laisvės idėją, ir už lietuvišką 
sąmoningumą, ji turi pati surasti 
ir išsiauginti kovotojų prieauglį...” 

bičiulystę su latviais. Buvom ta
da linkę aiškintis kaip dviejų 
kaimynų lenktyniavimą ir iš to 
kylantį pavydą. Išeivijoj to nega
lėtų būti: mūsų ar latvių pasise
kimas vietos visuomenės priima
mas kaip pabaltiečių pasiseki
mas, nepasisekimas ar šmeižtas 
vieno taip pat priskiriamas ben
drai pabaltiečiams.

Norėtųsi laukti iš visų 
sporto klubų vadovybių, kad bū
tų jieškoma artimesnio bendra
darbiavimo ar net vieningo re- 
prezentavimo rungtynėse su ki
tomis komandomis. Pabaltiečių

JAUNIMO KONGRESAS
PLB Valdybos, JAV LB Centro Valdybos, Kanados LB 

Krašto Valdybos, jaunimo organizacijų ir jaunimo spaudos atstovų 
pasitarimas, įvykęs 1964 rugsėjo 19-20 dienomis Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich., vaišingoje PLB Valdybos pirmininko Juozo J. Ba- 
čiūno globoje, išklausęs PLB Valdybos narių inž. V. Kamanto bei 
M. Lenkauskienės pranešimų ir išdiskutavęs pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso šaukimo reikalą, tikslus bei uždavinius, ...sutarė:

1. Pasitarimas pritaria pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
šaukimo minčiai, nes toks kongresas, burdamas pasaulio lietuvių 
jaunimą vienon vieton, įgalins apžvelgti dabartinę jo padėtį lais
vojo pasaulio kraštuose ir padaryti reikiamas išvadas jo kultūri
nei, visuomeninei, sportinei, Lietuvos laisvės kovos ir kitokiai 
veiklai.

2. Kongresui siūloma 1966 metų Darbo dienos savaitgalio 
data (rugsėjo 3-5) ir vieta Detroitas, Clevelandas ar kuris kitas 
JAV vidurio miestas.

3. Kongreso rengimo komitetą sudaro PLB Valdyba: ji kvie
čia penkis Šio komiteto narius, kiti nariai jos kvietimu deleguoja
mi JAV ir Kanados lietuvių jaunimo organizacijų.

4. Rengimo komitetas išsirenka darbo prezidiumą ir techniš
kiems kongreso darbams sudaro atitinkamas komisijas, išskyrus fi
nansų komisiją, kurią sudaro PLB Valdyba.

5. Kongresą globoja PLB Valdyba, ir visų kraštų lietuvių 
bendruomenės yra prašomos aktyviai jį remti moraliai bei mate
rialiai, kad jis ko sėkmingiausiai galėtų atlikti tuos uždavinius, ku
rie tokiam kongresui skiriami. Į tuos uždavinius įeina: į kongresą 
sutraukti ko daugiausia viso laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo, 
kelti jaunimo tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo nuotai
kas, parodyti jau dirbamą darbą ir uždegti dvasią naujiems dar
bams, polėkiams, pasiryžimui.

Gyvos lietuviškos dvasios jaunimo reikia lietuvių išeivijos, 
lietuvių tautos ir Lietuvos ateičiai. Todėl visi į darbą!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

DONELAIČIO AKADEMIJA MELBOURNE
Atvaizde iš kairės dešinėn pranešėja ir lietuviškai deklamavusi Donelaitį A. Karazi
jienė, gudiškai M. Buika, estiškai — H. Toenisson, čekiškai — H. Rosenfeld, latviš
kai — L. Kalnina, lenkiškai — D. Flis, vokiškai — I. Didžytė, angliškai — R. Kaz
lauskas. Trūksta gudų poeto A. Salavej, sėdėjusio salėje.

STUDIJA APIE ATEIVIUS
Šiais metais Monash universite

te pradėjo dirbti dr. John D. Play- 
ford. Jis yra politikos mokslų vy
lesnysis lektorius, šiuo metu ruo
šia studiją apie imigrantų tauti
nių grupių politinę orientaciją (vo
ting habits) Australijoje. Jo stu
dijos tikslas — nustatyti, ar yra 
ryšis tarp buvusių politinių san
tvarkų ateivių kilmės kraštuose ir 
dabartinių jų balsavimo tenden
cijų šiame krašte. Studijos apim
tyje bus paliesti ir lietuviai bei 
kiti pabaltiečiai.

tarpklubiniai valdybų narių su- 
sėdimai prie vieno stalo pasita
rimams galėtų padėti susigimi
niuoti ir sporto baruose. | pri
ėmimą Amerikos svečių mūsų 
klubo vadovybė taip pat galėjo 
pakviesti latvių ir estų sporto 
atstovus.

Mes labai greitai ir lengvai su- 
verčiam kaltę ypač latviams. Bet 
kodėl mes negalėtumėm būti tie, 
kurie pasuka tikrai brolišku ke
liu? Kodėl mes negalėtumėm 
būti pirmieji? Geram reikalui 
garbė būti pradininku.

Nemo.

Dr. J.D. Playford yra kilęs iš 
Pietų Australijos. Jo dėdė, — sir 
Thomas Playford, — yra ilgame
tis P .Australijos premjeras. Pats 
dr. J.D. Playford yra vedęs Ade
laidės lietuvaitę ir pažįsta nema
ža lietuvių akademikų. Turi litua
nistinės literatūros anglų kalba, 
žmonos pagelba pažįstąs ir Mūsų 
Pastogę.

Dr. J.D. Playford priėmė mane 
kaip j.K. bendradarbį. Pokalbis 
truko apie 45 minutes. Ta proga

Ieva Didžytė

PABALTIEČIŲ DRAUGYSTĖ 
%

Kad vienybėje stiprybė, esa
me jau ne kartą girdėję ir pa
tyrę. Niekas, turbūt, neginčys, 
kad ir išeivijoje trijų pabaltie
čių, — lietuvių, latvių ir estų, 
— sutartinis balsas reikšmin
gesnis, kad apjungta kultūrinė 
veikla, kiek įmanoma apjungti, 
gali būti našesnė ir įspūdinges
nė. Tam tačiau neužtenka vien 
krašto valdybų bei jų pirminin-

Milda Malakūnaitė

TIK ŠEŠĖLIAI
Šviesa apakina akis.
Mus pasitinka muzika ir juokas —
Čia tolimų ir nepasiekiamų žvaigždžių 
mirgėjimo 
ir žvilgsnio, degančio iš nerimo 
ir iš kentėjimo, 
čia dirbtinųjų neono šviesų akiratyje 
nebėra.
Būriais supuolę žiūri akys 
į butelius ir svetimas akis. 
Rankos tiesia taurę vyno neišgerto 
paragauti, 
kaip šešėliams tiems naktiniams, 
Pasilinksmint, pabendrauti.
ia dega žvakės pamažu, 

o mes, kaip peteliškės tos, 
tik sukamės, vis sukamės ratu. 
Kas ta saulė?
Kur tas rytas?
Čia pro dūmus nebmatyti...
Nieko, nieko nebmatyti, 
nieko nieko nebėra.
Tik girdžiu, kaip su gitarom 
sutemoje tarp šešėlių, 
verkia vienišo žmogaus siela.

Dėmesio Skandinavijai
Nemažas skaičius ir jaunimo 

jau yra buvoję ar tebebuvoja 
užjūriuose, o daugelis puoselė
ja viltį išvykti. Bet vykstama į 
J.A.V., Kanadą, Angliją ir Va
karų Europą. Lietuvių kilmės 
žmogui natūralu būtų atlankyti 
Baltijos jūros pakraščius, jei 
jau negalima pačios Lietuvos. 
Danija paveikslas žemės ūkiui, 
kuriai ir Kruščiovas pavydėjo 
— žadėjo ją pasivyti. Tą netur
tingą, mažytę Daniją žada pa
sivyti didysis, pasipūtėlis milži
nas! Norvegijoje reto grožio 
gamta. Prekybinis laivynas di
dumu trečias pasaulyje, kuris 
duoda 4,5 milijardus dolerių 
pelno per metus. O gyventojų 
tik 3,5 milijonai. Švedijoje gy
venimo lygmuo augščiausias 
Europoje, paveikslingiausia so
cialinė įstatimdavystė, garsus 
Upsalos universitetas ir žavin
gas Stockholm© miestas — 
šiaurės Venecija. Nuo Švedijos 
krantų vakare beveik matai

buvau pavaišintas kava, šį se
mestrą ir pats esu jo studentas — 
klausau politinių mokslų I-ją dalį. 
Kolkas girdėjau apie Palto, Tomo 
Akviniečio ir Augustino politines 

pažiūras.
Jonas Meiliūnas

Pagal amerikiečių statistiką 
daugiausiai žmonių Amerikoje 
miršta širdies, inkstų ir kraujo 
airkuliacijos sutrikimais (55%), 
antroj vetoj stovi vėžys, nuo 
kurio miršta 16%, trečioj vietoj 
nelaimingi atsitikimai, kurie su
daro 6% visų mirimų. 

kų susitarimo, o reikalinga ir 
visų trijų bendruomenių narių 
suartėjimo. Prie to gali visi pri
sidėti kad ir lankydami miš
rius koncertus, minėjimus ir ki
tus parengimus. Tokių progų 
atsiranda kasmet daugiau. Net 
ir jaunimas pradėjo ruošti sa
vus jungtinius pobūvius su su
dėtine programa. Bet tai tik at
sitiktiniai pasireiškimai.

Klaipėdos švyturį, bent jo ar
tumą pajauti, šveduose gausi ir 
aktinga pabaltiečių išeivija, o 
ypač estų. Čia ilsisi mūsų ra
šytojas Ignas šeinius.

Skandinavija yra davusi di
džiuosius, pasaulinio garso ra
šytojus — Ibseną, Hamsuną, 
Lagerlof, Lagerkvistą ir kitus. 
Švedija Nobelio premijos tėviš
kė. Politikoje labai įdomus 
1962 m. Šiaurės Europos pak
tas tarp Danijos, Islandijos, 
Norvegijos, Švedijos ir Suomi
jos. Apima politinį, ekonominį 
ir kultūrinį penkių pasirašiusių 
suvereninių kraštų bendradar
biavimą. Vyksta reguliarūs, 
tarpkraštiniai ministerių posė
džiai, yra bendra taryba, kažkas 
panašaus naujosios sąjungos 
parlamentui. Mokslo ir techni
kos srityje pasidalinta uždavi
niais taip, kad kas daroma vie
name krašte, nebereikėtų kar
toti kitame. Kultūros bare pla
čiausias bendradarbiavimas. 
Praeitais metais visomis penkio
mis kalbomis išleista bendra 
rinktinės poezijos antalogija. 
Kiekvienas kiek garsesnis rašy
tojas tuoj atspaudžiamas visuo
se kituose kraštuose. Keičiama
si operomis, dramos vaidini
mais ir meno parodomis.

Istoriškai čia vikingų kraš
tas. Bet šiandien, jei kas nori

Milda Malakūnaitė

Kelionė naktin
Mes važiuojam. Kelias lekia drauge su mumis, drauge su mū

sų mašina. Kelias lygus ir tuščias; tai išsitiesdamas, tai pasiraity- 
damas, lyg jis būtų nutaręs pirmiau aplėkti visą Australiją prieš 
nuvesdamas ten, kur esam pakviesti.

Diena baigiasi ir, užvertusi paskutinį šviesų puslapį, pasisle
pia už horizonto. Nutupia prieblanda, ir šešėliai, susirinkę abiejo
se kelio pusėse, sveikina krūmus ir medžius. Jie juda ir gąsdina. 
Atrodo, kad tuoj uždengs viską, pastos mums kelią, ir ratai nebe
sisuks. Bet kelias, įrašęs į savo vidurį baltą juostą, drąsiai rangosi 
ir bėga pirmyn. Ir mes lekiam.

Naktis! Su savo tamsiai mėlynais rėmais. Atsiveria žvaigždžių 
akys. Jos žiūri tiesiai į mus žemyn ir mirkčioja. Iš džiaugsmo ar 
pykčio? Jų tiek daug, ir visos seka mus. Ta šviesa tokia tolima ir 
siaubinga. Beviltiška atrodo, nes matome, bet negalime pajusti 
jos šilumos.

Kiekvienas paskendęs savo mintyse, beveik nebegirdime ir 
motoro ūžesio. Svarbu tik važiuoti pirmyn, žinoti, kad yra kelias 
šitą juodą naktį. Skubam išbėgti iš tamsos ir šešėlių, nes darosi 
nyku ir šalta. Norisi greičiau pasiekti gatves, kur dega žiburiai, ku
rie ir spindi ir šildo. Kelias šviesėja, ir pro automobilio langus 
krenta platūs šviesos pluoštai ant veidų. Mašina sustoja prie dide
lių, apšviestų namų —- esame jau atvykę! Skubiai lipam lauk. 
Juokaudami ir nerūpestingai puolam į vidų. Užsidaro durys. Nak
tis ir šešėliai lieka anapus.

Jaučiame, kad per ilgus me
tus, kuriuos esame praleidę šia
me krašte taip arti vieni kitų, 
dar nespėjome arčiau susipažin
ti ir suartėti su broliais latviais 
ir estais. Tikriausiai daugiau ži
nome apie australus bei anglus 
ir jų gyvenimą, negu apie tuos, 
kurių istorija ir likimas panašus 
į mūsų pačių. Jeigu tvirtiname, 
kad vienybėje stiprybė, turėtu
mėm dėti visas pastangas dėl 
to suartėjimo ir stengtis. prapla
tinti žinias apie vieni kitų tau
tas. Koks gi gali būti geresnis 
ir malonesnis tam būdas, jei ne 
pasidalinimas kultūriniais tur
tais — dainimis, šokiais, litera
tūra ir menu. Tuo pačiu atsi
randa ir socialinis suartėjimas.

Pagalvokime, kiek tokių jun
gtinių parengimų esame lankę? 
Melbourne, pavyzdžiui, buvo 
keli chorų koncertai, pora tau
tinių šokių grupių pasirodymai 
ir metiniai birželio trėmimų mi
nėjimai. Bet kiek mūsų į juos 
ateina? Paskutiniu laiku jauni
mas Melbourne buvo pradėjęs 
arčiau bendrauti. Jau buvo vie
nas lietuvių tautinių šokių gru
pės suruoštas jungtinis festiva
lis, kurį, buvo tikimasi, pavers
ti metine iškilme. Bet kadangi 
šiais metais jau niekas jo nebe- 
ruošia, atrodo, kad tai bus bu
vęs tik kartinis pabandymas, 
šiais metais latvių šokėjai pa
darė kitą žingsnį — sukvietė vi
sas šokių grupes bendram po
būviui į latvių namus. Yra dar 
buvę pora pabaltiečių studentų 
vakarėlių, kurių viename daly
vavo gerokas skaičius studentų 
iš Azijos kraštų.

Iš viso, tai ši jaunimo veikla 
gana silpna, nes tik labai retai 
būna bendri pabaltiečių suėji
mai. Norėtųsi iškelti sugestiją, 
kad jungtiniai pabaltiečių jauni
mo parengimai virstų mūsų pro
gramos dalyku. Pavyzdžiui, 
bendra jaunųjų menininkų pa
roda, literatūros vakaras. Ką, 
sakysim, mes žinome apie lat
vių bei estų literatūrą, o jie apie 
mūsų? Viena svarbi sritis jau
nimo bendravimui tai sportas. 
Ar nebūtų galima įtraukti į 
tautinės sporto šventės progra
mą žaidynes ar lenktynes su 
kviestiniais, svečio teisėmis, lat
vių ir estų vienetais?

Kada geriau pažinsime savo 
brolių tautų žmones, atsiras ir 
tas stipresnis broliškumo jaus
mas, kuris prives prie tikros 
vienybės ir stiprybės.

pajausti tikros demokratijos 
funkcionavimą, tai tik Skandi
navijoje. švedų, norvegų, danų 
ir islandiečių kalbos giminingos 
— sudaro šiaurės germanų po
skyrį indoeuropiečių šeimoje. 
Tik suomiai svetimi: priklauso 
Uralo — Altajaus kalbinei šei
mai, sudarydami suomių — ug
rų atskalą. Suomiuose tačiau di
delė švedų įtaka — daugelis 
suomių kalba ir švediškai, šve
diškai išmokti nesunku. Skan
dinavijoje vistu- galima susikal
bėti angliškai.

Reikia ištirti, kiek palanki 
būtų tokia Švedija mokslo pagi
linimui lietuviams. Tuo reikalu 
šių eilučių autorius jau yra pa
daręs žygių.

A.Z.

3
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ALB KR. VALDYBOS BIBLIOTEKA Lietuvos dešimtmetis, Keršner 
L. — Liudvikas Van Bethove-
nas, Kazlauskas J. — Lietuvių

Liet. TSR Mokslų Akademija, 
Literatūra ir Kalba H, III, IV,

A. KRAUSAS ALB

ALB Krašto Valdybos nutar
toji gegužės 5 dienos posėdy 
steigti biblioteka jau tapo realy
be. Rugsėjo 21 d. ALB Krašto 
Valdybos Biblioteka jau atida
ryta mūsų tautiečiams Austra
lijoje ir Naujoje Zelandijoje. 
Kaip anksčiau buvo rašyta, šios 
bibliotekos paskirtis praktinė. 
Ji stengsis palengvinti darbą sa
vaitgalio mokyklų mokytojams, 
tautinių šokių grupių vadovams, 
chorų dirigentams, studentams 
ir gimnazistams, rašantiems dar
bus, susietus su mūsų tautos ap
raiškomis, vaidintojų grupėms, 
politikams, paskaitininkams bei 
laikraštininkams. Tam reikalui 
bibilotekoje kaupiamos knygos, 
gaidos, filmos ir plokštelės, ypač 
tos, kurių laidos išsisėmusios ir 
nebegaunamos. Visi leidiniai ir 
plokštelės skolinamos organiza
cijoms bei privatiems asmenims, 
kurie kreipsis į Krašto Valdy
bos Biblioteką. Skolinama ne
mokamai vienam mėnesiui. Pa
vėlavusieji grąžinti tame laike 
siuntas moka po 1 šil. už pavė
luotą dieną. Iš skolintojų reika
laujama gero siuntų įpakavimo 
ir apmokėjimo pašto išlaidų.

Bibliotekai įsteigti Krašto 
Valdyba iš šių metų sąmatos 
paskyrė 50 svarų, už kuriuos 
įsigyta knygų lentyna ir užpirk
ta vertingų knygų, pagrindinį 
knygų fondą sudarė du mel- 
bourniškiai mecenatai, paauka
vę žymius kiekius vertingų kny
gų. Be jų aukavo šiai bibliote
kai šie tautiečiai: PLB Pirmi
ninkas J. Bačiūnas, A. Serelis, 
A. Munčelis, V.R. Saudargienė, 
J. Pelenauskas. Norėdamas pra
plėsti biblioteką, kreipiuos į 
mielus tautiečius prašydamas 
aukoti bibliotekai knygų ir ki
tokiais būdais remti ją. Kitos 
veikiančios Australijoje biblio
tekos, turinčios knygų dublika
tus, taip pat prašomos paremti 
ALB Krašto Valdybos Biblio
teką. Pageidautini istorikų, kal
bininkų ir kitų mokslininkų, fi
losofų bei įvairių sričių kūrėjų 
leidiniai, išleisti lietuvių ir sveti
momis kalbomis, šios bibliote
kos paskirtin neįeina dailiosios 
literatūros veikalai.

Tvirtai tikiu, kad už keletas 
mėnesių, įsijungus į mecenatų 
— rėmėjų eiles didesniam skai
čiui tautiečių, šios bibliotekos 
knygų fondas sieks 500. Dar 
vajaus nepaskelbus aukščiau 
minėti tautiečiai jau paaukavo 
vertingų knygų ir plokštelių. Bi
bliotekai reikalinga ir trūksta

KRASTO VALDYBOS BIBLIOTEKOS VEDĖJAS

ANTANAS KRAUSAS, 
ALB Krašto Valdybos biliotekoe.. 

organizatorius ir vedėjas

Čiurlionytė J. — M.K. Čiur
lionis (kūriniai fortepionui), M. 
K. Čiurlionis, Apie Muziką ir 
Dailę, Čižiūnus V. — Tautinis 
auklėjimas šeimoje, Dambriū- 
nas L. — Lietuvių kalbos veiks
mažodžių aspektai, Daubaras 
B. — Uždangai nusileidus, Luk
šienė M. — Simanas Daukan
tas, Lebedys J. — Mikalojus 
Daukša, Daumantas J. — Par
tizanai, Ditiakinas V. — Leo
nardas Da Vinčis, Doveika K.
— Kristijonas Donelaitis, Eich- 
staetto Gimnazija — Ūkanose, 
Enzelynas J. — Baltų kalbų 
garsai ir formos, Holubovičiai
— Gedimino kalno Vilniuje ka
sinėjimai, Ivinskis Z. — Šven
tas Kazimieras, Palionis J. — 
J. Jablonskio Raštai I, II, Juš
ka A. — Lietuviškos Svodbinės

kalbos gramatikos klausimai, 
Kleinas D. — Pirmoji lietuvių 
kalbos gramatika (1653), Lai- 
gonaitė A. — Vietininkų reikš
mė ir vartosena, Red. Kolegija 
— Iš Lietuvių Kultūros Istori
jos I, II, III, iš Mokslų Isto
rijos Lietuvoje I, Basalykas — 
Lietuvos TSR fizinė geografija, 
Red. Kolegija — Lietuvos TSR 
istorija nuo seniausių laikų iki 
1861 m., Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas, Audėnas ir Ne- 
mickas — Lietuva (pol. žum.),

V, VI, Lietuvių Tautosaka, Val-
stybinė Leidykla — Liaudies 
švietimas tarybų Lietuvoj, Red. 
Kolegija — 1957 m. Lietuvių 
tarybinė literatūra, Grigas N. — 
Lietuvių k. žodynas mokykloms, 
Josadė J. — Literatūros klau
simai, “Žiburių” B-vė — Lie
tuvos Valstybės Konstitucijos, 
Valstybinė Leidykla — Lietu
vių Tautosaka, Paliulis S. — 
Lietuvių liaudies instrumentinė 
muzika, Matutis A. — Nemuno 
vingiuose, Lašas V. — Krau
jas ir jo apytaka, Lingis J. —

10 METŲ PAVERGTŲJŲ SEIMUI
Rugsėjo 20 suėjo lygiai 10 me

tų, kai New Yorke savo veiklą 
pradėjo Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas, apjungdamas Al
baniją, Bulgariją, Čekoslovakiją, 
Estiją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą,

ney, R.L. Roudebush, J.E. Roush, 
D. Rumsfeld, H.C. Schadeberg, 
H .A. Smith, W.L. St. Onge, C.J. 
Zablocki, J. Brademas, J.H. Dent, 
B.F. Grabowski, J.W. Wydler, 
EJ. Holland, T.M. Peily, A.C.

šių nebegaunamų leidinių: St. 
Raštikio “Kovose dėl Lietuvos” 
I dalis; Literatūra ir Kalba I, 
žurnalo “Lietuvių Dienos” 1952 
metų.

Netrukus prie šios bibliote
kos pradės veikti gausingas 
skautiškų knygų skyrius. Taip 
pat bus daroma žygių įsigyti 
gaidų ir scenos veikalų.

Jau pagamintas dail. K. Ši
monio exlibrisas, kurio atspau
das ženklina kiekvieną bibliote
kos knygą ir plokštelę. Čia skel
biame pirmąjį bibliotekos kny
gų ir plokštelių sąrašą:

Antanaitis S. — Archimedas, 
Australijos Lietuvių MfetrajStis, 
Audrūnas J. — Lietuva tironų 
pančiuose, Balys J. — Lietuvių 
Tautosakos Skaitymai, Tautosa
ka apie dangų, Istoriniai pada
vimai, Užburti lobiai, Lietuvių 
mitologiškos sakmės, Suvalkie
čių vestuvės, Banaitis V. — 
Lietuvių Evangelikų Giesmės, 
Basalykas A. — Lietuvos upės, 
Lukšienė M. — Jono Biliūno 
kūryba, Biržiška V. — Aleks- 
andrynas I, II, III, Biržiška M.
— Lietuvių Tautos Kelias, T, 
H, Senasis Vilniaus Universite
tas, Dėl Mūsų Sostinės I, II, 
Sirvydas V. — B.K. Balutis, 
Būga K. — Rinktiniai Raštai I, 
H, ID, IV, Bulota J. — Vil
niaus požemiuose, Butrimas E.
— Tėvų Kaltė (vaidin.), Cicė
nas J. — Vilnius tarp audru, 
Omahos Lietuviai, Judelevičius 
D. — P. Cvirka satyrikas, Če- 
pulytė V. — Lietuvos žemės 
paviršius, Galaunė P. — M.K. 
Čiurlionis, Valstybinė Leidykla
— Kauno Valstybinis M.K. 
Čiurlionio v. Dailės Muziejus,

Dainos I, II, Jurginis J. — Lie
tuvos Meno Istorijos Bruožai, 
Jurgėla K. — History of Lith
uanian Nation, Jungfer V. — 
Litauen, Antlitz eines Volkes, 
Bačiūnas J. — Vincas Jokūby- 
nas, Garson M. — Dailės Mil
žinai, Gaudrimas J. — Iš Lie
tuvių Muzikinės Kultūros Isto
rijos, Girnius J. — Tauta ir 
Tautinė Ištikimybė, Grinius K.
— Atsiminimai ir Mintys I, 
II, Grinius J. — Mano Viešna
gė Amerikoje, Končius I. — 
Žemaičio Šnekos I, II, Kolu
paila S. — Nemunas, Korsakas 
K. — Literatūrų Draugystė, 
Lietuvių Literatūros Istorija I, 
II, Lietuvių Literatūros Istori
jos Chrestomatija, Kviklys B.
— Lietuvių kova su naciais, 
Kulikauskienė R. — Lietuvos 
archeologiniai paminklai ir jų 
tyrinėjimai, Krausas A. — Ato
las (LKF Metraštis), Klimas P.
— Pirmasis nepriklausomos

Rumuniją ir Vengriją, šios “Ma
žosios Jungtinės Tautos” yra 
tarsi laisvojo pasaulio prietiltis 
laisvės fronto pozicijose prieš 
sovietinę vergiją. Todėl laisvės 
draugai jį remia, o Kremliui — 
tai tarsi “mane, tekel, pares” 
anam Babilonijos karaliui. De
šimtmečio proga Seimui savo pa
reiškimus atsiuntė prezidentas
L. B. Johnson, prezidentinis kan
didatas senatorius B. Goldwater, 
viceprezidentiniai kandidatai sen. 
H. H. Humphrey ir kongresma- 
nas W.E. Miller; senatoriai T.J. 
Dodd, K.B. Keating, C.T. Curtis,
R. Hruska, P. Hart, P. Dominick, 
C. Pell, J.K. Javits, M. Simp
son, kongresmanai J.P. Addab- 
boy, F.T. Bow, E.P. Bolton, D.C. 
Bruce, D.V. Daniels, J.J. Dela
ney, J.D. Dingell, L. Farbstein,
M. W. Glenn, M.V. Friffiths, J.R. 
Grover, F. Horton, J.O. Marsh, J.
S. Monagan, W.T. Murphy, B. 
O’Hara, H.W. Robison, J.J. Roo-

Powell, M. Price, R. Taft, jr.; 
New Yorko majoras R.F. Wag
ner, Europos Tarybos Patariamo
jo Seimo pirmininkas P. Pflim- 
lin, Prancūzijos delegacijos Eu
ropos Patariamajame Seime pir- 
min. R. Radius, Vokietijos Bun
destago narys Karl zu Gutten
berg, švedijos-Baltijos Komite
to pirm. prof. B. Nerman, publi
cistai R. Drummond ir E.A. Mo- 
wrer, kandidatas į senatorius 
R.F. Kennedy, W.H. Judd, o gy
vu žodžiu įsijungė į Seimo po
sėdį tautinės Kinijos ambasado
rius Yu-Chi Hsueh, AFL/CIO 
atstovas I Brown, Pavergtųjų 
Draugų Amerikiečių pirm. Ch. 
Emmet, Rytų Europos Kilmės 
Amerikiečių pirm. magr. J. Bal
konas, Laisvosios Europos Komi
teto pirm. J. Richardson.

Ta proga keli sovietų paverg
tųjų tautų draugai atžymėti lai
svės kovos medaliu.

1964.IX.21 d. Kor.

Lietuvių liaudies žaidimai, Me- 
telskis G. — Lithuania Land of 
Niemen, Sčesnidevičius K. — 
Lietuvos girių milžinai, Valsty
binė Leidykla — Lietuvos TSR 
Mokytojų Suvažiavimas, Lietu
vos TSR Istorija, Redakcinė 
Kolegija — Lietuvių k. žody
nas III, IV, V., Lietuvos Ty
rimo Institutas — Mažoji Lie
tuva I, Spaudos Fondas, Kau
nas — Lietuviškoji Enciklope
dija 1-9., J. Kapočius, Bosto
nas — Lietuvių Eenciklopedija 
I-XIV, XVI-XXXI, Mingėla 
VI. — Kun. Antanas Milukas, 
Tau, Jaunoji Lietuva, “Aidų” 
leidinys — Maironis, Kavoliį 
V. — “Metmenys”, jaunosios 
kartos kultūros žum. 1-7, Mi- 
chelsonas S. — Lietuvių išeivija 
Amerikoje, Petrutis P. — Mūsų 
šokiai, Miglinas S. — Lietuva 
sovietinės agresijos dokumen
tuose, Matulionis B. — Vladas 
Nagius, Nagevičius, Valstybinė 
Leidykla — Salomėja Neris, 
Sauka D. — Salomėjos Neries 
kūryba, Jurgėla P. — Antanas 
Olšauskas “Lietuva”, Valstybi
nė Leidykla — Dionyzas Poš
ka, Patarlės ir Priežodžiai, Rai
la B. — Iš paskendusio pasau
lio, Tamsiausia prieš aušrą, 
Raštikis St. — Kovose dėl Lie
tuvos II, Stanevičius S. Dainos 
Žemaičių, Rėklaitis P. — Ein- 
fuehrung in die Kunstgeschichts- 
forschung des Grossfuersten- 
tums Litauen., Valstybinė Lei
dykla — Rugučiai, akordeonui 
gaidos, Rėza L. — Lietuvių 

(Nukelta j psl. 5)

Pietų Vietname vėl grįžo į mi- 
nisterio p-ko postą gen. Khanh, ku
ris prieš mėnesį buvo pasitrau
kęs.

*
Netolimoje ateityje Kruščevas 

numato vizituoti Vak. Vokietiją 
ir matytis su kanc. Dr. Erhard.
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1000 KALĖDINIU SIUNTINIU BE UŽDARBIO
* I

Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo klientų susilaukė per pastaruosius AŠTUONERIUS METUS, 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS VADOVYBĖ vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUNTINIŲ UŽ
DARBĮ. Šiais metais parinkome tiems siuntiniams naujas eksportines medžiagas, GAMINTAS ANGLIJOJE.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro: 
D ■■ ’ "

Kuriamės
Iš Paryžiaus traukiniu per tris 

valandas pasiekėm Calais, čia per
sėdom j laivą ir už poros valandų 
jau buvom Anglijoje — Dover 
uoste. Muitinėje dvi valandas lau
kėm, kol keleivius tikrino. Bet ka
dangi mes buvom beveik patys pa
skutinieji, nebereikėjo net mūsų 
bagažo parodyti. Jau visai buvo 
tamsu, kai vėl j traukini sėdom. 
Net nepajutom, kaip devintą va
landą vakare jau buvom Victoria 
etoty, Londone.

Kelionė tuo, atrodo, turėjo ir 
baigtis, bet iš tikrųjų liko dar vie
na problema — kur apsistoti? Pa
skambinom visai eilei viešbučių, 
bet daugumas buvo užimti, o kitur 
kainos nežmoniškai brangios. Krei
pėmės j kelionių biurą. Iš ten mus 
nusiuntė į vieną, kaip jie paaiški
no, neblogą viešbuti. Jį pamačius, 
tuoj paaiškėjo, ką anglai skaito 
neblogu. Mums atrodė kažkas bai
saus. Namas senas, ilgą laiką ne
dažytas, be lifto, laiptai girgžda 
braška, o mūsų kambariukas toks 
mažytis, kad vos telpa dviguba 
lova, viena kėdė ir nedidelė spin
telė. Ant grindų visiškai išdėvėtas 
kilimas — vieni skudurai belikę, 
lovos patalai taip pat maža kuo 
geresni. Kadangi išvargę buvom 
toliau važinėti, tai nutarėm vieną 
naktį parizikuoti. Kitą rytą tačiau 
tuoj išsinešdinom. Susiradom pa
togesnį ir neperbrangų viešbutį, o 
iš ten pradėjom dairytis pastoves
nio buto.

Dar Melbourne buvom įspėti, 
kad Londone butai labai brangūs

Visvaldis Alekna

Londone
ir kad jų yra didelis trūkumas. 
Didesnės teisybės negali būti. Prie 
to dar reikia pridėti, kad butas, 
kuris čia skaitosi geras, Melbourne 
geriausiu atveju būtų apibudintas 
tik kaip pusė bėdos. Daugumas čia 
neturi nei privačios virtuvės, nei 
vonios, o apie tokį liuksusinį daly
ką kaip dušą nėra ko ir kalbėti. 
Kainos pasakiškos. Už panašų bu
tą, kur Melbourne mokėtum £6 
— £8, čia žmonės moka £12 — 
£14. Gi atlyginimai Anglijoje ge
rokai žemesni negu Australijoje.

Tris dienas važinėjom požemiu, 
autobusais, traukiniais, pėsti vai
kščiojom, j butų agentūras ėjom, 
kaži nkiek pinigo išleidom telefo
nams, vis bejieškodami padoraus 
buto. Galų gale, labai atsitiktinai 
sužinojom, kad yra laisvas butas 
pačiam geriausiam Londono rajo
ne, Knightsbridge, visai arti mies
to centro ir net karališkų rūmų. 
Kadangi nuoma buvo visai žmo
niška, nutarėm jį paimti ir iki šiol 
čia gyvenam, šeimininkė ir kaimy
nai labai malonūs žmonės. Kiek 
esam Londone, dabar jau ilgokas 
laikas, niekur kitur nebesikėlėm.

Redakcijos prierašas-.

Visvaldi sir Vida Aleknos buvo 
manę šioms Kalėdoms išvykti į 
JAV, bet jų šeimyniniai reikalai 
susiklostė taip, kad dar ilgėliau 
pasiliks Londone. Prieš grįžtant į 
Australiją, vis dėlto tvirtai pasi
ryžę nuvažiuoti į Ameriką ir ten 
pagyventi.

B

R{•į

9

9I i
II
N

4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiu
mui arba. suknelei ir sijonui, royal, žalios ar vyšni
nės spalvos;
3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.;
1 didelė spalvota šilkinė skarelė;
1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI 
J.A.V. $29.00, Kanados $31.25, sterlingais 
£10.5.6, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siuntinys Nr. 1), 
kurį sudaro:
8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kos
tiumams arba
2 suknelėms ir 2 sijonams, royal, žalios ar vyninės 
spalvos;
6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
2 didelės spalvotos šilkinės skarelės;
2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI 
J.A.V. $49.00, Kanados $52.90, sterlingais £17.6.0, 
įskaitant visus mokesčius.
Dar papildomai sutaupoma $9.00.

2)

3)
4)

D

2)

3)
4)

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro-.
D

2)

3)

4)

5)

ar 2 vaikieškiems paltams tamsiai mėlynos, mėlynos, 
kupranugario, pilkos ar rudos spalvos;
4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui ar
ba suknelei ii sijonui, vyšninės, royal, žalios ar ru
dos spalvos;
4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, 
bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., juo
dos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos;
3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI 
J.A.V. $55.00, Kanados $59,40, sterlingais £19.9.6, 
įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:
D

2)

3)

5)

6Į jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar mo
teriškiems kostiumams, tamsiai mėlynos, pilkos ar 
rudos spalvos;
8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba
2 suknelėms ir 2 sijonams, royal, žalios ar vyno spal
vos;
8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiu
mams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, vyšninės, roy
al, žalios ar rudos spalvos;
4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamuša
lui, bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., 
juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos;
3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIKTAI 
J.A.V. $75.00, Kanados $81.00, sterlingais £26.11.3, 
įskaitant visus mokesčius.

31 jardai gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriš
kam kostiumui, tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos 
spalvos;
3 jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam

Kaip ir visada, KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar būtų mūsų kli
entas, ar kitų firmų. Norėdami duoti visiems VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBOTI UŽSAKY
MUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINĮ KIEKVIENAM. KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKYMUS PRAŠOM 
SIŲSTI tuojau.

Priiminėsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės sau užsitikrinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, ir lauk
sime iš jų galutinio užsakymo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pasiųsime į bet kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.

MES GARANTUOJAME:
Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą siuntinį.
Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, dėl to gavėjui nebereikės nieko primokėti.
Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

2.
3.
4.

Lithuanian Trading Company
341, Ladbroke Grove London, W. 10 England
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SIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠINIO 
RINKTINĖS VIZITO AUSTRALIJOJE

APYSKAITA
šioje apyskaitoje duodamos 

pajamos ir išlaidos liečia tik 
Siaurės Amerikos lietuvių krep
šininkų vizitą. ALFAS Valdy
bos 1964 metų kadencijos apy
skaita čia neįtraukta.

PAJAMOS
ALFAS Valdyba išsiuntinėjo 

klubams ir komitetams 66 aukų 
lapus (Lapai Nr. 1, 2 ir 11 Syd- 
nėjaus dar negrąžinti) pagal ku
riuos surinkta:
Sydnėjuje £ 123.11,0
Geelonge £ 40. 0.0
Melbourne £ 171.11.0
Hobarte £ 153.10.0
Launcestone £ 5. 5.0
Adelaidėje £ 130. 8.0
Perthe £ 194. 0.0
Canberroje £ 75.10.0
ALB Krašto V-ba £ 76.10.0

Viso £ 970.15.0

VISO PAJAMŲ £ 4333. 5.3

IŠLAIDOS

Čia patiekiamos išlaidos, pa
darytos ryšium su Šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio rinkti
nės vizitu:

Rinktinės kelionė
po Australiją £ 1753. 5.0 

Persiunčiama kelionės
išlaidų skolai padengti
į U.S.A. £ 2000. 0.0

Foto klišės
Mūsų Pastogei 

Foto klišės
£ 8.10.0

Tėviškės Aidams £ 13. 3.3
ABC pagamintas rung-

tynių filmas £ 75. 0.0
Metraštis (11 egz.) 

įteikta svečiams £ 33. 0.0

Pasitvarkykime savame kieme
Nors dar gyvename amerikiečių 

lietuvių krepšininkų vizito įspū
džiais, bet jau laikas pagalvoti 
vietinėmis temomis. Dabar mūsų 
visuomenė pilnai Įtikinta, ką gali
ma pasiekti, nuveikti per sportines

kurių suvažiavusių organizacijų 
tikslų.

Kad išvengus programos perkro
vimo Sporto šventė reikėtų pradėti 
26 d. gruodžio. Melbournas yra 
centrinėje pozicijoje ir visi galėtų

priežiūroje, tai jaunimas tikrai 
nuklys i vadovams nepageidauja
mus pasilinksminimus. Mūsų šven
tės nėra jaunimui tik varžybos — 
jie įžiūri jose galimybę tarpusavy 
pabendrauti, arčiau susipažinti.

visiškai negausių taškų. Mažesni 
Klubai prieš atvykdami puikiai 
žino, kad jiems nėra galimybių 
pasiekti pergalės krepšinyje prieš 
gausingesnius Klubus.

Jų, atrodo, svarbiausias tikslas

Už rungtynes (atskaičius visas 
išlaidas) gauta:
Geelonge £ 46. 3.0
Melbourne £ 817 7.9
Tasmanijoje / £ 305.14.0
Adelaidėje £ 1072. 8.1
Perthe £ 250. 0.0
Canberroje £ 121. 0.0
Newcastelyje £ 203. 0.0
Sydnėjuje*) £ 546.17.5

Mūsų Pastogės 200 egz. 
po 2 šil. spec, numerio 
pasiųsta į JAV £ 20. 0.0

Įvairios ALFAS V-bos 
išlaidos ryšium su 
vizitu £ 115.16.0

Išmokėta Dr. Gaškai 
rinkt, reikalams £ 80. 0.9

ALFAS Valdybos 
ižde £ 234.11.0

Viso £ 3362.10.3
’) Sydnėjus dar nėra pilnai 

atsiskaitęs.

Viso £ 4333. 5.3

Adelaidė, 1964 m. 
rugsėjo mėn. 23 d.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba

organizacijas. Kad užjūrio brolių 
pasėtas grūdas atneštų mums der
lių, mes patys turime tuo susirū
pinti. Kiekvieno Klubo vadovybė 
savoje vietovėje, tur būt, ras būdų 
suaktyvinti savai veiklai ir pakelti 
žaidimo lygį.

Artėjant XV-tai Sporto Šventei 
reikėtų pagalvoti — pasvarstyti, 
ar nėra ko nors taisytina fedarali- 
niu mastu. Tikriausiai taisomo 
daug, — pirmiausia, gal būt, pa
čioje Sporto šventėje. šiais 
metais Sporto Šventė supuo
la su Meno Dienomis. Neaišku ko
dėl, bet visi parengimai, kurie vyks 
Kalėdų švenčių metu Melbourne, 
vadinasi Meno Dienomis. Iš spor
tininkų dažnai tenka nugirsti nu
siskundimų ir nepasitenkinimo bal
sų dėl tokio pavadinimo. Ne pas
laptis, kad yra nuomonių, siūlan
čių Sporto Šventės nederinti prie 
Meno Dienų. Tam yra svarbių ar
gumentų už ir prieš. Sakoma, kad 
jaunimas teturėtų derinti savus 
suvažiavimus, sąskrydžius. Argu
mentuojama, kad būna perdaug 
perkrautos programos, sunku su 
apgyvendinimu, sporto Klubams 
susiardo šventės rengimo eilė, kad 
jaunimas visiškai nesidomi kuriais 
parengimais, Naujųjų Metų baliu
je nustumiamas į užkampius, ir 
eilė kitų priežasčių.

Kita nuomonė tvirtina, kad iš 
viso negalima galvoti apie paski
rus suvažiavimus vien iš patrijo- 
tiškumo. čia iškeliami faktai; kai 
kurie asmens dalyvauja keliose or
ganizacijose, o svarbiausia, tai esą 
kaip ir lietuviškumo manifestacija. 
Galbūt, Klubų atstovai suvažiavę 
metiniam susirinkime pagvildentų 
šį klausimą. Viena aišku, kad tu
rėtų būti pakeistas pavadinimas, 
Meno Dienos visiškai nenusako kai

laiku suvažiuoti, šventę pradėjus 
kad ir po pietų gruodžio 26 d. jau 
būtų laimėta daug laiko. Sakyki
me, kad tą popietę būtų sužaistos 
kelios rungtynės, o oficialus atida
rymas įvyktų 27 d.; krūvis rengė
jams ir dalyviams labai palengvė
tų. Kadangi 26 d. yra šeštadienis, 
tai vakare galėtų būti suruoštas 
jaunimui susipažinimo — šokių 
vakaras. Jaunimas suvažiuoja 
vieną sykį į metus vienon vieton, 
taigi, jam reikia sudaryti progų 
susipažinti, pasilinksminti. Nega
lima reikalauti, kad jaunimas, at
vykęs į Sporto šventę, iš sporto 
salių tiesiai eitų į lovą.

Kai kurie juk baigia anksti 
rungtynes, arba ant rytojaus pra
deda vėlai, dėl to tinkamoje prie
žiūroje galėtų ir pasilinksminti. 
Jeigu tokie pasilinksminimai nebus 
rengiami vieši šventės rengėjų

Olimpijados pabiros
Australijos olimpinė krepšinio 

komanda priešolimpinėse varžybo
se Tokio mieste pirmą susitikimą 
tarėjo su stipria Kanados rinktine, 
kurią nugalėjo 73:53 (22:26). Abi 
Šias rinktines Amerikos lietuviai 
krepšininkai nugalėjo Australijoje 
ir Kanadoje. Šiuo metu Japoni
joj varžosi 12 valstybių, kad pate
kus į olimpinėse varžybose esamas 
keturias laisvas vietas. JBe Austra
lijos kitose varžybose Mekiska nu
galėjo Filipinus 90:85 ir Tailan
das nugalėjo Indoneziją 85:50.

★
Vienu iš favoritų laimėti jach

tą '*5,5” klasėje aukso medalį yra 
laikomas Norvegijos sosto įpėdinis 
princas Herald, kuris plauks su 
savo jachta “Fram III”.

★
Tokio olimpijadoj Amerikos bok

sininkai tikisi pakartoti savo ko
mandos turėtus pasisekimus Hel
sinkio olimpijadoj 1952 m. iško- 
vojant 5 aukso medalius. Amerikos 
boksininkų komandai vadovauja 
milžinas iš Texas B. Mettiss, sve- 
riąs apie 280 sv.

★
Be Tokio olimpinės varžybos 

vyks dar 14-koj miestų. Tai tie 
miestai, per kuriuos bus nešama 
olimpinė ugnis. Kiekvienas iš jų, 
pagerbiant olimpinę ugnį surengė 
ar surengs priešolimpines varžy
bas. Olimpinės ugnies kelias nuo 
Graikijos iki Japonijos yra apie 
20.000 mylių. Šį deglą neš virš 
5.000 bėgikų.

*
Pagal paskutinius Tokio olimpi

nio komiteto duomenis šioje olim
pijadoje dalyvaus 7.500 sportinin
kų iš 80 valstybių. Daugiausiai 
sportininkų turės Amerika ir Ru
sija, kai mažiausią savo delegaci
ją atsiųs Monakas. Monaką atsto

vaus tik vienas sunkumų kilno
tojas. Paskirose šakose daugiau
siai bus atstovaujama lengvoji at
letika — 66 kraštai, bokse — 49 
kraštai, plaukime — 37 ir sunku
mų kilnojime — 36. šioje olimpi
jadoje pirmą kartą dalyvaus 11 
valstybių, daugiausia iš Afrikos.

★
Jau prieš kiek laiko Japonijoje 

buvo labai sunku patiems japo
nams gauti bilietų į paskiras rung
tynes, o ypatingai j atidarymo ir 
uždarymo iškilmes. Per šias abi 
dienas iš stadione esamų 160.000 
vietų japonams buvo skirta tik 
65.000, o paklausa bilietų iš pačių 
japonų buvo apie 3 milijonai! Ne
žinodami kaip išspręsti šį painų 
reikalą, japonai norintiems išsiun
tinėjo numeruotas atvirutes ir vė
liau pagal numerius padarė lote
riją taip, kad tik “laimingieji” 
galės pamatyti atidarymą ir už
darymą.

★
Susitarus su Japonijos užsienių 

reikalų ministerija olimpinis Japo
nijos komitetas paskelbė, kad 
sportininkai, karininkai ir žurna
listai olimpijados metu į Japoniją 
gali vykti be jokių vizų. Jiems 
pakanka tik asmens dokumentų. 
Tuo galės pasinaudoti apie 2.000 
sportininkų ir tiek pat žurnalistų, 
o karininkų skaičius nežinomas.

★
Nors dar Tokio olimpijada ne

prasidėjo, tačiau jau vienas rekor
das sumuštas. Jo savininku yra 
Švedijos majoras H. Sen-Sir, kuris 
jau penktąjį kartą dalyvaus olim
pijadoje reprezentuodamas savo 
kraštą žirginio sporto varžybose. 
Pirmą kartą jis pasirodė 1936 m. 
Berlyno olimpijadoje, vėliau Lon
done, Helsinkyje, Stockholme, kur 
1956 m. olimpinės varžybos, nes

“VARPO” KREPŠININKAI
Pasibaigus žiemos sezonui vy

rai “A” klasėje pasiliko VI-toje 
vietoje, jaun. berniukai V-toj, 
moterys, dėl neatvykimo į trejas 
rungtynes, užėmė paskutinę vie
tą. Geriausiai žiemos sezone su- 
kovojo mūsų jaunos mergaitės, 
kurios rugsėjo 18 d. laimėjo pus
finalines rungtynes prieš VACC. 
28-18 (16-8) ir tuo patekdamos į 
finalus. Taškus pelnė: D. Stat
kutė 17, R. Milvydaitė 8, R. Klu- 
kaitė 2, L. Almanauskaitė 1, J. 
Bladzevičiūtė, A. Silvaitė ir R. 
Žiogaitė. Geriausios žaidėjos bu
vo D. Statkutė ir R. Milvydaitė. 
Sėkmės finaluose.

Vyrai ir moterys vasaros sezo
ną dar tik pradeda, tuo tarpu 
berniukai jau turėjo penketą 
rungtynių, iš kurių laimėjo ketu
rias. Paskutinėse rungtynėse po 
sunkios kovos įveikė Southern 
Cross 30:28 (9:16). Labai nesise
kė mūsiškiams metimai ir tik 
antrame puslaikyje treneriui J. 
Kuncaičiui perorganizavus ko
mandą buvo laimėta.

Taškus pelnė: G. Statkus 14, 
A. Skimbirauskas ir E. Firinaus- 
kas po 7 ir A. Milvydas 2.

(va)

Jaunimas labai didelę reikšmę ski
ria socialinėms pramogoms. Jeigu 
tos pramogos bus tinkamai prave
damos, jos tikrai bus naudingos 
lietuviškumo išlaikymui.

Prieš pradedant sportines var
žybas, būtinai reikia atitaisyti 
šventės statuto kai kuriuos para
grafus. Pirmiausiai, panaikinti 
teisę pradėti (ir neaišku, iki kol?) 
žaisti keturiese krepšinį ir penkiese 
tinklinį. Klubai turėtų atsivežti 
mažiausiai nors po vieną atsarginį 
žaidėją. Antraip, susižeidus žai
dėjui, sutrukdoma visa žaidimo len
telė — programa. Negalvokime, 
kad ką nors padarysime geresniu 
lietuviu, leidę žaisti nepilname sąs
tate. Tokiu savo geraširdiškumu 
tik kenkiame sportiniams draus
mės ir valios ugdymo siekimams. 
Tarp kitko, nusikalstame ir prieš 
Australijos krepšinio sąjungos 
įstatus. Antras svarbus atitaisy
mas turėtų būti neribotas jaunių 
žaidėjų skaičius pirmose (senjorų) 
komandose. Visame pasaulyje 
jauniai gali žaisti ir už senjorus 
tik, aišku, senjorai negali žaisti už 
jaunius. Laikas visiems Klubams, 
atrodo, užaugti ir galvoti plačiau 
visus apimančiu mastu. Negražu, 
kada kiekvienas Klubas pradeda 
kombinuoti, taikyti įstatus savo 
naudai. Taip elgdamiesi nusikals
tame ne tik sportiniams princi
pams, bet taip pat ir lietuviškiems 
bendriems reikalams.

Jaunių laimėjimų nėra reikalo 
užskaityti į bendrus šventės taškus 
Klubams. Jeigu jauniai varžosi 
tik krepšinyje, tai tegul šios var
žybos bus dėl Australijos lietuvių 
jaunių krepšinio čempijono vardo. 
Jiems kovos ugnies tikrai užteks 
kovojant už šį titulą. Jeigu būtų 
įmanoma, kodėl nesurengti jau
niams varžybų lauko tenise. Tada 
jau galima būtų skaityti jauniams 
atskirai taškus ir išvesti jaunių 
pirmenybių laimėtojus. Kada ne
maišysime jaunių laimėjimų su 
pirmų komandų laimėjimais, ne
reikės anarchiško taškų skaičiavi
mo. Taškai turėtų būti duodami: 
už pirmą, antrą ir trečią vietą. 
Mes neatsiekiame visiškai nieko 
dalindami taškus už paskutinę vie
tą. Sakoma, kad mažesni Klubai

dalyvauti Sporto šventėje.
Norėdami atsiekti laimėjimų jie 

turėtų jėgas koncentruoti į lauko 
ir stalo tenisų žaidimus. Lengvai 
dalinami taškai neturi jokios ver
tės, neduoda juos gavusiam pasi
didžiavimo jausmo, kadangi jie 
nėra pelnyti. Reikėtų, gal būt, 
leisti esant dviem komandom var
žytis nežiūrint kurioje sporto ša
koje. Dabar varžybos tepraveda- 
mos susidarius trims komandoms. 
Kai kurie Klubai kai kuriose spor
to šakose, nesitikėdami laimėjimų, 
iš viso nestato komandų. Tokiu at
veju dviejų vietovių komandos, vi
sus metus praktikavusios kurią 
nors sporto šaką, negauna progos 
pasirodyti šventėje.

Klubų atstovų suvažiavimas tu
rėtų jieškoti kokio nors visiems 
bendro sprendimo, kaip pritraukti, 
įjungti į veiklą buvusius sportinin
kus. Problema visiems Klubams 
yra ta pati — stoka trenerių, stoka 
vadovų. Vertėtų pasvarstyti, kaip 
daugiau išpopuliarinus lauko teni
są mūsų tarpe. Ar nereikėtų pa
galvoti apie kokią nors premiją ge
riems moksleiviams — sportinin
kams.

Naujų Metų baliaus proga spor
tininkai galėtų išsirinkti Australi
jos lietuvaitę sportininkę — gra
žuolę. Tas būtų naujovė, sukeltų 
didelio susidomėjimo jaunimo tar
pe. Gražuolės rinkimams balsuoti 
teisę tereikėtų duoti registruotiems 
šventės dalyviams.

Kaip atidarymo taip ir uždary
mo ceremonijų metu oficialios kal
bos turėtų būti labai trumpos. Ne 
pro šalį būtų, kad būtų kalbama 
kiek galint trumpiau. Kalbėtojai 
daugumoje kartoja senas frazes ir 
nieko įdomaus nepasako. Kadangi 
oficialios kalbos nėra paskaitos, tai 
jas lengvai galima sutrumpinti iki 
keliolikos žodžių.

Svarbiausia, kad Sporto šventės 
metu (ir vėliau) tiek sportininkų, 
tiek ir jų vadovų tarpe būtų geras 
sugyvenimas ir tarpusavis drau
giškumas. Tas labai palengvins 
rengėjams organizacinį darbą ir 
visus mus suartins siekiant bendrų 
tikslų jaunimo labui.

B. Nemeika

ALB KR. V-BOS BIBLIOTEKA

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 Swanaton S*., 
Melb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

Olimpiados pradėtos Graikijoje 
maždaug apie 776 m. pr. Kr. 
Moderniais laikais jos atnaujin
tos globaliniu mastu 1896 m. 
Atėnuose ir rengiamos kas ketu
ri metai vis naujoj vietoj. Šie
met olimpiada įvyksta Japonijo
je, Tokio mieste.

Melbournas žirginio sporto neturė
jo, ir Romoje.

★
Prieš kiek laiko buvo iškilęs di

delis ginčas dėl naujų "fibrinio 
stiklo” šokimo į augštį karčių. 
Šį reikalų išaiškinti buvo atsi
klausta trenerių tarptautiniame 
kongrese Duisburgo mieste Vokie
tijoje. Iš dalyvavusių 144 trenerių 
74 pasisakė už leidimų, ir 65 prieš, 
o penki susilaikė. Taigi, olimpi- 
jadoje vis tiek bus panaudotos 
naujosios šokimo į augštį kartys.

★
Iš 23-jų Meksikos lengvaatletų 

yra tik viena moteris. Atrodo, 
kad Meksikoje moterų sportas nėra 
populiarus.

★
Anglija savo olimpinės koman

dos pasiuntimui į Tokio paskyrė 
20.000 svarų, kai bendros išlaidos 
numatomos iki 150.000 svarų. Vi
sas kitas pajamas anglai sudarė iš 
kitų šaltinių.

★
Vengrija į šių olimpijadų numa

to siųsti kuone-visų esamų sporto 
šakų sportininkus išskyrus lauko 
rutulio ir judo varžybas. Daly
vaus apie 300 sportininkų. Pas
kutinėje olimpijadoje vengrai iš-

(Atkelta iš psl. 4)

liaudies dainos, Saudargienė V. 
R. — Liaudies šokis Lietuvoj, 
V.K. — Demokratinio socializ
mo pradai, Slavėnas P. — Ar 
galima gyvybė visatoje, Lebedys 
J. — Simonas Stanevičius, Sla- 
vočinskis S.M. —- Giesmės 
(1646 m.), Sprindy s A. — Lie
tuvių literatūros kritika, Sruo
gienė V. — Lietuvos Kultūros 
Istorijos bruožai, Lietuvos isto
rija, Valstybinė Leidykla — Su
tartinės, Sužiedėlis S. — šven
tas Kazimieras, Šimonis K. — 
Gyvenimo nuotrupos, Sirvydas 
V. — Juozas O. Sirvydas, Šliu
pas J. — Gadynė šlėktos vieš
patavimo Lietuvoj, Valstybinė 
Leidykla — Tarybų Lietuvos 
Rašytojai, Tarvydas St. — Lie
tuvos vietovardžiai, Tarasenka 
P. — Pėdos akmenyje, Didžių
jų Tyrulių paslaptys, Tautvai
šienė H. — Tautų kapinynas 
Sibiro tundroje, Istorijos nepe
riodinis žurn. — Tautos praeitis 
1-4., Tronskis L. — Antikinės 
literatūros - istorija, Vaižgantas 
— Aplink Baltiją, Merkelis A.

— Juozas Tumas Vaižgantas, 
Alantas V. — Antanas Vana
gaitis, Vanagaitis A. — Dai
nuok, Stonys J. — Antanas 
Vienuolis, Vijeikis VI. — Lie
tuva mano tėvų žemė, Venclo
va A. — Laikas ir rašytojai, 
Galinis V. — A. Venclova, 
Zunde P. — Die Landwirt- 
schaft Sowjetlitauens, Lietuvių 
Dienos — 1951, 1953 — 1963 
m., savaitraščių “Mūsų Pasto
gės” ir “Tėviškės Aidų” kom
plektai.

Bibliotekos sandėly yra ne
maža dar knygų ir įvairių laik
raščių, žurnalų ir dar neparuoš
tų naudojimui. Šios dienos sąra
še yra 216 leidinių, kuriuos jau

galima užsisakyti iš bibliotekos. 
Pradėtas organizuoti ir plokšte
lių skyrius. Jau galima skolin
tis šias plokšteles: Balio Sruo
gos “Milžino Paunksmė” (J. Pe- 
lenausko dovana), Lietuvių Me
no Ansamblis “Dainava”, Cle
veland© Vyrų Oktetas (J. Ba- 
čiūno dovana) Baltaragjo Ma
lūnas (A. Krauso dovana).

Didi padėka priklauso biblio
tekos mecenatams ir rėmėjams. 
Laukiame atsiliepiant ir kitų 
tautiečių. Prie kiekvienos kny
gos exlibriso pažymėta nupir- 
kusiojo ar dovanojusiojo leidi
nį pavardė ir vardas. Visais bi
bliotekos reikalais prašome ra
šyti jos vedėjo adresu:

A. Krausas, 4 Grandview 
Ave., Maribymong, Vic.

Leidiniai Lietuvoje

kovojo 6 aukso medalius, šioje 
olimpijadoje jie tikisi laimėti dar 
daugiau pirmųjų vietų.

Olimpijados metu Japonijoje bus 
didelių rūpesčių virėjams. Jau pa
ruošta 159 skirtingi “menu” visų 
tautybių dalyviams. Valgius olim
piniame miestely gamins 5306 
kvalifikuoti virėjai, kurie tušė pa
ruošti 690.000 pusryčių, pietų ir 
■vakarienių. Numatoma olimpija
dos metu sportininkams sunaudoti 
60.000 vištų, 340 karvių, 600 avių, 
729.000 kiaušinių, 72 tonas ryžių, 
856 tonas daržovių ir 52 tonas 
vaisių.

Praėjusios vasaros metu Lietu
voje pasirodė daugiau vertimų iš 
rusų kalbos. Būdinga, kad daž
niau leidžiamos rusų knygos vai
kams ir jaunimui. Vaikams iš
leista neseniai mirusio S. Marša- 
ko pjesė “Katės namai”, jauni
mui — Z. Voskresenskajos apsa
kymų knyga “Per žvarbią miglą”.

Lietuvoje vasarą pasirodė nau
jas dailės leidinys — Kajetono 
Sklėriaus 32 spalvotos akvarelės 
(įžanginis straipsnis J. Umbra
so). Leidinio išleista 10.000 egz. 
Kartu su aplanku išleistas ir 16 
atvirukų rinkinys su K. Sklėriaus 
akvarelių reprodukcijomis. Kaip 
ir aplanke, įžanginiai tekstai 
“rusų ir užsienio” kalbomis. Vil
niaus “Vagos” leidykla numačiu
si dar išleisti aplankus su. J. Vie
nožinskio, P. Kalpoko, A. Žmui
dzinavičiaus, V. Eidukevičiaus, 
A. Samuolio, A, Didžioko kūri

niais. Tai vis nepr. Lietuvos 
laikmečiu subrendę ir kūrę daili
ninkai. (E)

• * •
R. Vokietijoje veikianti grožinės 

literatūros leidykla artimoje atei
tyje numato vokiškai išleisti šiuos 
Lietuvoje kuriančių rašytojų vei
kalus: E. Mieželaičio “Žmogų”, 
J. Marcinkevičiaus “Pušis, kuri 
juokėsi”,- keletą M. Sluckio apsa
kymų ir I. Mero “Lygiosios trunka 
akimirką”. Kūriniai verčiami iš 
lietuviškų originalų. (E)

• * •
Rugpjūčio, mėn. Lietuvoje lan

kėsi lytų Vokietijos kom. parei
gūnai ir statybos specialistai, ku
rie Lietuvoje vykdoma statyba 
nesusižavėjo. Jų nuomone, lie
tuviai specialistai daug ko galėtų 
pasimokyti iš Erfurto statybinin
kų. (E)

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

IŠKILMĖS NEWCASTLE 
MIESTE

Tarp rugsėjo 6 ir 13 d. d. New
castle mieste vyko MATTAROS 
(meno, kultūros ir sporto) festi
valis. Festivalio atidarymo dienų 
— 6.9.64 — įvyko didžiulis tauty
bių paradas, kuriame dalyvavo ir 
vietos lietuviai, laimėdami antrų 
vietų. Kaip laimėtojai gavo ati
tinkamų pažymėjimų su miesto 
burmistro parašu.

MATTAROS festivalio pabaigo
je — 12.9.64 — Newcastle lietuvių 
choras diriguojamas p. S. Žuko, 
koncertavo Civic Parke daugia
tūkstantinei miniai, šalia lietuvių 
su savo chorais dalyvavo ir kitos 
tautybės. Tų pat} vakarų New
castle lietuvių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Z. Zakarauskie
nės, šoko tautinius šokius. Lietu
vių ir kitų tautiniai šokiai buvo 
transliuojami per televizijų.

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Newcastle apylinkės visuotinia

me susirinkime, įvykusiame rug
sėjo 13 d./, Henrikas Zakarauskas 
buvo išrinktas atstovu į ALB 
Krašto Tarybų. H. Zakarauskas 
yra apylinkės valdybos vicepirmi
ninkas.

Po visuotinio susirinkimo buvo 
ir trumpas Tautos šventės pami
nėjimas, kuriame kalbų pasakė ka
pelionas kun. S. Gaidelis, S. J. Mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Dėl daugelio aplinkybių apylinkės 
valdyba negalėjo suruošti plataus 
ir iškilmingo minėjimo.

*

Stud. Renata Jazbutytė dar vis 
tebeserga ir guli Newcastle Royal 
ligoninėje. Renatos motina p. O. 
Jazbutienė šiomis dienomis irgi 
sunkiai susirgo ir buvo paguldyta 
Mater Misericordiae ligoninėje 
Waratah priemiestyje. Newcastle 
lietuviai trokšta sveikatos sergan
čioms ir giliai užjaučia sergančių
jų vyrų ir tėvų Kostų Jazbutį.

CANBERRA
JŪRŲ BUDŽIŲ VAKARAS 

CANBERROJE
Rugsėjo 19 d. Lietuvių Klubo 

patalpose įvyko nuotaikingas ka
baretinio pobūdžio senų veteranų 
jūrų budžių ruoštas vakaras. Tai 
pirmas tokio pobūdžio parengimas 
Canberroje. Svečių tarpe buvo ir 
eilė svetimtaučių, kurie parengimu 
buvo sužavėti. Pasigesta sydnejiš- 
kių lietuvių.

Sekantis stambus Canberros lie
tuvių parengimas įvyks spalio 17 
d. — Canberros lietuvių choro 
krikštynos. Tikimasi į parengimų 
sulaukti svečių iš arti ir toli.

MELBURNE
NAMŲ BALIUS.

Mes lietuviai šioje svečioje šaly
je turime savo švenčių ir stengia
mės jas švęsti kaip galint iškil
mingiau.

Melbourno Lietuvių Klubas, kurį 
sudaro visi geros valios lieįuviai, 
turi tikslų dubti visiems Melbourno 
lietuviams pastogę — namus orga
nizaciniam veikimui, savo metinei 
šventei — Lietuvių Namų Baliui 
pasirinko spalio mėnesį ir jau me
tų metais sukviečia savo narius,

rėmėjus, bičiulius ir draugus pra
leisti drauge keletu linksmesnių 
valandų ir pasimatyti su seniai ne
sutiktais bičiuliais. (Balius įvyks 
spalio 16 d.).

Šių metų Namų Balius, kada 
prieš akis stovi labai didelis tiks
las — geresnių namų įsigijimas, 
turėtų paskatinti visus melburniš- 
kius gausiai jame dalyvauti sustip
rinant draugystę, pakeliant ryžtų 
naujiems darbams. Jeigu iš to ba
liaus kiek liks rengėjams — Klubo 
Tarybai, žinokime, kad tai plytos 
naujiesiems Melbourno Lietuvių 
Namams.

Rimas Vėtra

SYDNEY
JAUKUS ŠOKIŲ VAKARAS
Jau treti metai iš eilės, kaip 

Sydnėjaus Skautų Tėvų ir Rėmė
jų K-tas, kartų metuose ruošda
mas šokių vakarų pavadino: Pa
vasario Šokių Vakaru”. Tai naujai 
prigyjantis vardas Sydnėjaus. pra
mogų kalendoriuje, įvykstantis 
rugsėjo pabaigoje, šiais metais 
toks vakaras buvo Dainavoje, rug
sėjo 26 d.

Skautų tėvų ruošiami vakarai 
visados pasižymi savo gera nuo
taika. Kaip taisyklė, svečių dau-

DĖMESIO! DĖMESIO!
SPALIO 10 DIENĄ (ŠEŠTADIENĮ)

Sydnėjaus lietuvių sporto klubas “KOVAS”’ ruošia 
jaunimui, senimui ,ir visiems, kurie remia sportuojantį 
jaunimą,

%

gumų sudaro skautų tėvai ir rė
mėjai, o iš toliau atvykęs paša
lietis greit pasijunta savųjų tarpe. 
Jei ankstyvesniais metais galėda
vom pasidžiaugti gausiu svečių 
skaičiumi, tai šį kartų rengėjus 
reikia pagirti sugebėjusius salės 
pavasariškais išpuošimais ir savo 
nuoširdumu pririšti svečius salėje 
iki paskutinio šokio. Ne vienas se
nesniųjų atėjęs tik “porai valan
dų”, išvažiavo namo gerokai po 
vidurnakčio.

Vakare jokios meninės progra
mos nebuvo, tik rengėjų paprašy
tas p. St. Skorulis pasveikino su
sirinkusius svečius ir pranešė apie 
šio vakaro “prašmatnybes”. Tarp 
daugybės suaukotų maisto produk
tų, pasirodė ir šilti kukuliai (cepe
linai), kurie buvo labai greitai 
“suvalyti”. Lietuvių prekybininkų 
ir gamintojų suaukotų daiktų lote
rija sukėlė nepaprastai didelį susi
domėjimų, tas matosi iš parduotų 
rekordinio skaičiaus bilietų.

Premijuojant šokius (teisėjai p. 
A. Bučinskas, V. Deikus ir R. Šap- 
ronaitė), gražiausiai Tango šokan
ti pora buvo pripažinta vokiečių 
pora, o modernaus šokio čempio
nais išėjo Sydnėjaus progresuo
jantieji skautai — Liuda Apinytė 
ir Rimas Mickus.

Šiame vakare buvo gausu že
miau 20 metų amžiaus jaunimo, jų 
tarpe buvo ir kitataučių. Vyresnio
sios kartos svečių tarpe matėsi 
ALB Krašto V-bos pirm. inž. I. 
Jonaitis, senieji išeiviai p.p. Bau- 
žės, Kelertas, skautų vietos ir Ra
jono Vadijų nariai ir daug kitų. 
Taip pat, buvo svečių iš Melbour
no ir Canberros.

Šios kadencijos Skautų Tėvų ir 
Rėmėjų K-tų sudaro: pirm. St. 
Sankauskas, M. Apinienė, E. Ki- 
verienė, St. Šatkauskas ir A. Šlio
geris.

M.

Pranešimai
PRANEŠIMAS 

ŠACHMATININKAMS
Pranešu, kad šių metų Pabaltie- 

čių šachmatų turnyras prasideda 
spalio 11 d. Pirmos rungtynės su 
estais 2 vai. p.p.

Antros su latviais spalio 18 d.
2 vai. p.p.

Žaibo turnyras, kuriame gali 
dalyvauti kiekvienas lietuvis šach
matininkas (registruoja šachmatų 
vadovas), įvyks lapkričio 1 d. Vie
ta ir laikas bus pranešta vėliau.

“Kovo" Šachmatų vadovas

PRANEŠIMAS BANKSTOWN 
APYLINKĖS LIETUVIAMS 
Apylinkės narių visuotinis susi

rinkimas šaukiamas spalio 18 d.
3 vai. p.p. Dainavoje, kur bus ren
kami ALB Krašto Tarybos atsto
vai. Visi kviečiami gausiai daly
vauti.

Bankstown Apyl. Valdyba

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Spalio 18 d., sekmadienį, 5 vai. 

vak. p.p. Kazokų namuose (13 
Percy Str., Bankstown) šaukiamas 
Plunksnos Klubo posėdis. Posėdžio 
metu kalbės apie dailę klubo narys 
dail. Leonas Urbonas. Visi Klu
bo nariai kviečiami posėdyje daly
vauti.

KRAŠTO KULTŪROS
TARYBOS POSĖDIS

Rugsėjo 27 d. įvyko Krašto Kult- 
Tarybos posėdis, kuriame pirm. p. 
Jonaitis apžvelgė atliktus darbus 
ir iškėlė naujų sumanymų. Plačiau

3 ŠOKIU VAKARĄ
BANKSTOWNO “DAINAVOS" SALĖJE

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

. PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojama, ponioms 

Marijai Bernotienei už aukotus 
maisto produktus ir A. Olšauskie
nei už talkininkavimų mums ruo
šiant Spaudos Baliuje užkandžių 
bufetų.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdyba

Pradžia 7 vai. vak.

Gera muzika, turtingas bufetas su užkandžiais.

Kiekvienas paaukotas šilingas prie įėjimo eina sportuo
jančio jaunimo labui! Kiekviena auka laukiama.

S.L.S. Klubas “Kovas"

Maloniai kviečiame Melbourno ir iš kitur tautiečius atsilankyti į S

METINI LIETUVIU NAMU BALIU £
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BRUNSWICK TOWN HALL

i

Įdomi programa — Gera muzika — Turtingas bufetas

Pradžia 7.30 vai. vakaro. Pabaiga 2 vai. ryto
TAUTIEČIAI, Jūsų gausus apsilankymas bus kertinio akmens padėjimas naujiems 
Lietuvių Namams — Melbourne.

Neseniai darbe susižeidęs kojų 
lovon buvo paguldytas Krašto Val
dybos vicepirmininkas p. M. Zaka
ras. Buvo kraujo užnuodijimas. 
Gydytojo priežiūroj pavojus gyvy
bei praėjęs ir sveiksta namuose.

*
Sydney Liet Mot. Soc. Globos 

D-jos šeimyninis vakaras jau čia 
pat — spalio 31 d. Iš patyrimo 
žinome, kad moterų prieglobstyje 
visados šilčiau ir jaukiau!

*
Lapkričio mėn. Sydney Dainos 

choras ruošia savo tradicinę N.S. 
W. lietuvių dainų šventę, kur da
lyvaus Newcastle lietuvių choras ir 
greičiausia Canberros naujai pa
krikštytas choras. Drauge su šia 
švente bus paminėta ir kitas svar
bus įvykis: Dainos choro dirigento 
p. K. Kavaliausko 40 metų diri
gavimo sukaktis.

*
Melbourne, South Yarra galeri

joje (10 William Str., South Ya
rra) vyksta sydnejiškio dail. H. 
Šalkausko dailės kūrinių paroda. 
Lankymo valandos darbo dienomis 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p. p..

*
Ir Canberra mieste vyksta dvie

jų lietuvių — Kazio Kemežio ir 
Jurgio Janavičiaus dailės darbų 
paroda Bible House patalpose Ga-

rema Place, Civic Centre, kuri 
truks iki spalio 8 d. Lankymo va
landos nuo 10.30 vai. ryto iki 8.30 
vai. vak.

*
“Tėviškės Aidų” balius rengia

mas spalio 17 d. Dainavoje. 
Laukiama gausių svečių iš arti ir 
toli. *

Apie vėžio ligų ir jos priežastis 
Geelong’o lietuviams paskaitų 
skaitė Dr. Skapinskas spalio 4 d.

*
Spalio 2-5 d.d. Sydnėjuje įvyko 

Australijos latvių rašytojų dienos 
su įdomia programa ir spaudos ba
lium.

*
Anų šeštadienį A. Zubro bute 

Melbourne įvyko jauki jaunimo li
teratūrinė popietė, kur be šeimi
ninko dalyvavo: Ieva Didžytė, Mil
da ir Raimonda Malakūnaitės, Bi
rutė Adomavičienė, Algis Klimas, 
Kęstas Antanaitis, Jonas Meiliū
nas, Henrikas Malakūnas ir Vikto
ras Adomavičius.

*
Ilgojo savaitgalio metu pas p.p. 

Slavėnus buvo susirinkę ir Sydney 
lietuviai literatai. Buvo paskaity
ta kūrybos, pasitarta literatūrine 
veikla. Galvojama išleisti Austra
lijoje gyvenančių liet, rašytojų al
manachų. Ku-ka

buvo apsistota apie metų gale įvy
kstančias Meno Dienas Melbourne. 
Drauge nutarta suvažiavimų metu 
šaukti Kultūros Tarybos plenumo 
posėdį ir į jį kviesti ne tik Kult. 
Tarybos narius, bet ir aktyviuosius 
kultūrininkus. Plenumo posėdžio 
vieta ir laikas bus paskelbta vė
liau.

BANKSTOWN LIETUVIŲ
NAMŲ SUSIRINKIMAS

Bankstown Lietuvių Namų 
“Dainavos” Metinis-visuotinis na
rių susirinkimas šaukiamas spa. 
lio 25 d. 2 vai. p.p. namų salėje, 
šia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo ir mandatų ko

misijos sudarymas;
3. Namų Valdybos Pirmininko 

ir Iždininko pranešimai;
4. Revizijos Komisijos prane

šimas;
5. Diskusijos dėl pranešimų;
6. Namų statybos baigimo klau

simas;
7. Namų išsilaikymo klausimas;
8. Klausimai ir sumanymai;
9. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiamu laiku reikalauja

mam skaičiui nesusirinkus, po 
pusvalandžio susirinkimas įvyks
ta, nežiūrint dalyvių skaičiaus.

šis Bankstown Lietuvių Namų 
“Dainavos” susirinkimas bus vie
nas iš svarbiausių, nes jame nu
matoma svarstyti namų gyvybi
nius klausimus ir vėliau nustaty
ti eilę nutarimų dėl namų fi
nansinės padėties ateičiai.

Tokiu būdu visų namų narių 
dalyvavimas susirinkime yra net 
privalomas ir būtinas, jeigu na
riui rūpi lietuvybės išlaikymas 
Australijoje ir jos klestėjimas 
mūsų tarpe.

Po susirinkimo bus patiekti vi
siems nariams pietūs — užkan
džiai su alumi nemokamai gro
jant plokštelių muzikai, žmonės 
ras tikrų šilumų pabūti nors vie
nų kartų metuose savo tarpe'lie
tuviškoje pastogėje, kurioje jie 
idėjo tiek daug vilties, darbo, 
rūpesčio, tuos namus kurdami.

Dabartinė Namų Valdyba ti
kisi sulaukti gausaus narių atsi
lankymo susirinkimam

Bankstown Lietuvių Namų 
“Dainava” Valdyba

MELBOURNO NAMŲ 

SUSIRINKIMAS
Spalio 18 d. Melbourne MU sa

lėje (168 Hoddle Str., Colling- 
wood) šaukiamas visuotinis Mel
bourno apylinkės narių susirinki
mas, kuriame bus aptarti eina
mieji reikalai ir išrinkti ALB 
Krašto Tarybos nariai. Pradžia 
1.30 vai. p.p.

M.L.K. Valdyba

SUVAŽIAVIMAI
MAŽOSIOS LIETUVOS 

LIETUVIŲ IR JŲ BIČIULIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Nemažas būrys Mažosios Lie
tuvos darbuotojų ir jų bičiulių 
rugsėjo 5-7 d. buvo suvažiavę 
konferencijos į Atlantic City, 
JAV. Konferencijų atidarė ilges
ne kalba Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sųjūdžio pirm. M. 
Brakas. Po jo kalbėjo Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje pirm. 
P.P. Dargis, metęs žvigsnį į M. 
Lietuvos garbingų praeitį. Rug
sėjo 6 d. skaitė paskaitas M. Gel- 
žinis (“Klaipėdos pilies steigi
mas”) ir dr. M. Anysas (apie 
mažlietųvių istorijų, kalbų ir et
nografinę padėtį). Konferencijo
je dalyvavo apie 40 žmonių. (E)

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Rugpjūčio 7-9 d. Medelline įvy
ko Kolumbijos lietuvių suvažia
vimas. Suvažiavimo tikslai: pa
laikyti lietuviškų tautinę dvasių 
išeivijoje, gyvų Lietuvos vardų 
ir jos bylų Kolumbijos visuome
nės tarpe. ‘

Suvažiavimas praėjo pakiliai ir 
sėkmingai. Iškilmingame posėdyje 
buvo paminėtas K. Donelaitis. Su

važiavimų atidarė kun. Myk. Ta
mošiūnas. Paskaitų “K. Donelaitis 
lietuvių istorijos perspektyvoje” 
skaitė prof. J. Zaranka, o prof 
Romas Šviedrys — “šių dienų 
mokslo aktualijos”. Abudu paskai
tininkai profesoriauja Kolumbijos 
Valstybiniame universitete Bogoto
je. Toliau svarstyti einamieji Ko
lumbijos lietuvių reikalai: lietuvy
bės išlaikymas Kolumbijos lietu
vių tarpe ir Kolumbijos Lietuvių 
Bendruomenės perorganizavimas. 
Baigiant priimtos rezoliucijos Lie
tuvos laisvinimo bylos reikalu ir 
pasiųstos Šv. Sostui, Jungtinių 
Tautų sekretoriui bei Kolumbijos 
prezidentui.

Iškilminguose pietuose dalyvavo 
daugumas Medellino ir Bogotos ko
lonijų lietuvių ir draugų kolum- 
biečių. Per pietus be kitų kalbas 
pasakė gubernatorius Restrepo ir 
senatorius Mejia y Mejia. Įžangos 
žodį tarė ir lietuvių suvažiavimo 
tikslus publikai apibūdino dr. Vla
das Gaurišas. Meninę programų 
atliko specialiai iš JAV atvykusi 
solistė Prudencija Bičkienė. Suva
žiavimų plačiai paminėjo Medellino 
spauda ir radijas.

Rugpjūčio 9 d., sekmadienį, iš
kilmingas pamaldas Marijos Krik
ščionių Pagalbos bažnyčioje atlaikė 
kun. dr. P. Ragažinskas; po to

buvo iškyla ir gegužinė. Suvažia
vime dalyvavo ir pasakė kalbų 
specialiai iš Bogotos atvykęs Lie
tuvos konsulas Kolumbijoje dr. 
Stasys Sirutis. (E)

NEPAVYKO JAUNIMO
KONGRESAS MASKVOJE

Rugsėjo 16 d. Maskvoje buvo 
pradėtas “jaunimo ir studentų 
solidarumo kovoje už nacionali
nę nepriklausomybę, išsivadavi
mų ir taikų pasaulinis forumas” 
Į šį jaunimo sųskrydį susirinko 
iš laisvojo pasaulio' apie 5.000 
jaunuolių, iškaitant ir gausias 
delegacijas iš Sov. Sųjungos ir 
satelitinių kraštų.

šiame forume vienybę ardė 
komunistinės Kinijos atstovai už 
tai, kad jų nė vieno neįsileido j 
prezidiumų ir Vak. Vokietijos 
jaunimo atstovai, protestuodami, 
kad forume suteikta teisė atsto
vauti tik komunistų atstovui. 
Vak. Vokietijos jaunimui demon
stratyviai apleidžiant salę tuoj 
iš darbotvarkės buvo išbrauktas 
Vokietijoj suvienijimo klausi
mas, kurį vak. jaunuoliai galėjo 
vėliau diskutuoti atskirose komi
sijose.

Komunistams nenutildžius lai
svojo pasaulio jaunimo balso ir 
priekaištų pats forumas laiko
mas nepavykusiu.

| SPALIO 25-TĄ DIENĄ (SEKMADIENĮ), 6 VAL. PO PIETŲ, £
B KEW MIESTO SAVIVALDYBĖS SALĖJE, COTHAM RD., KEW, ĮVYKSTA į.

£ MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO >
* J
X -s'£ 15-KOS METŲ 15-KOS METŲ I
Į ' ' ’ ■ ‘ |

I JUBILIEJINIS KONCERTAS
s ' ' į

* Savo atsilankymu pagerbkime nenuilstamus mūsų dainininkus ir suteikime jiems morali- )
>: nės jėgos tolimesniam jų darbe. ‘
£

Bilietus iš anksto platina E. Balčiūnienė (tel. 42 6603), J. Tamošiūnas (tel. 45 1350) >< 
ir visi choro dalyviai. i ' i i 1

LAUŽOMOS TRADICIJOS

Sydney Miesto Taryba palan
kiai pasižiūrėjo į gyventojų per 
spaudų reikštas nuotaikas sek
madieniais atidaryti kino ir ki
tus teatrus. Greičiausiai toks nu
tarimas bus netrukus pravestas 
ir Sydnejuje žmonės galės 
džiaugtis įvairiom pramogom ku
rios iki šiolei religiniais ar kito
kiais motyvais buvo draudžia, 
mos.

Komunistinė Kinija atšventė 
savo gyvavimo 15 metų. Vien tik 
Pekine, sostinėj ta proga para
davo suvaryti apie 700.000 žmo
nių.
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