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BIJOME 
AUKOS ?

AUKA — GYVYBINGUMO

VI. Radzevičius

LAUKIMO VALANDOS
tys Afrikos vadai yra kiek ki
tokios nuomonės. Ir jie bent šiuo 
metu rodo Kinijai nugarą.

ARTIMUOSE RYTUOSE

PAGERBTI 
KOVOTOJAI
LIETUVOS PARTIZANŲ

LIUDIJIMAS
Dažnas prasitaria, kitas net 

nusiskundžia, kad jau laikas 
baigti įvairias aukų rinkliavas, 
kad turime pradėti lietuvišką vi- Pati vyriausybė ateitį piešia 
suomeninę veiklą kitokiais me- tamsiom spalvom ir jau iš anks- 
todais išvengiant aukų, kurios to įspėja gyventojus, kad jie bus 
jau žmonėms nusibodo, įkyrėjo stiprokai paspausti padidintomis 
ir gal ne vieną net atgrasina nuo pajamų ir prekių taksomis, kad 
pačios sandaros su lietuvišku iš jų bus reikalauta konkrečiai 
gyvenimu arba lietuviška veikla, prisidėti prie, tarptautinių Aus- 
Ne vienas aukojimą arba aukų tralijos įsipareigojimų. 
rinkimą sutapatina su ubagavi- Laukimo valandos čia glau- 
mu (žiūr. P. Pilkos pasisakymą džiai supintos su netikrumu apie 
psl. 4) bendros padėties išsirutuliojimą.

Argi iš tikrųjų aukos jau yra Naikinanti karo mašina jau pra
teki žeminantis dalykas? Ar au- dėjo riedėti. Deja, Australija tos 
kų rinkimą galima palaikyti ubą- mašinos nevairuoja. Ji, ir norė- 
gavimu arba aukojimą — išmal- dama, negalėtų jos sustabdyti. 
dos dalinimu?

Auka yra atsižadėjimas tam 
tikrų vertybių vardan aukštesnio 
gėrio. Šisai aukos aptarimas iš
reiškia aukščiausio laipsnio žmo
niškumą. Yra begalybė aukų 
formų: gyvybės auka, kraujo 
auka, pasiaukojimas kokiam 
tikslui, idėjai ir t. t. Kiekvienas 
iš mūsų kasdien padarome kokią 
nors auką arba gyvename auko
damiesi. Tačiau kai savo asme
ninę auką sutapatiname su iš
skaičiavimu, su profesija, su 
nauda, mes nei sau priekaištau
jame, nei laikome kažkuo tai že
minančiu. Bet kai atsiranda au
kos reikalas savo tautai, tai tuo 
pačiu iškyla ir nepasitenkinimas, 
ir priekaištavimas.

Kodėl gi mes bodimės tų au
kų, kurios eina mūsų tautos ge
rovei, vietoj kad mes tuo di-> 
džiuotumės? Jeigu mes esame 
lietuviai, negi pačią lietuvybę 
laikome kažkuo svetimu, stovin
čiu šalia mūsų, ką mes turime 
save skriausdami penėti ir išlai
kyti? Argi lietuvybė ir mes nėra 
vienas ir tas pats? Iš nusiskun
dimų atrodo, kad vis dėl to eg
zistuoja tarpas tarp manojo “aš” 
ir tautybės, kur tasai “aš" laiko
mas daug aukštesne vertybe ar 
būtybe. Gaunasi išvada, kad aš 
galiu gyventi ir be tautybės, o 
tautybė be manęs žlugs. Šitaip 
surikiuojant Šias dvi nedalomas 
kategorijas ir gaunasi, kad auka 
prilygsta išmaldai, o aukų rinki
mas — ubagavimui.

Kiekviena tauta grindžia savo 
egzistenciją savo tautiečių auko
mis. Kodėl mes galvojame, kad 
lietuvybė gali išsilaikyti be mūsų 
pastangų ir be aukos? Jeigu mes 
gyvename lietuvybei ir dėl lietu
vybės, jeigu mes rūpinamės jos aerodrome. Sužeista 46 žmonės, jų 
ateitimi ir mūsų bendruomenės tarpe 34 amerikiečiai. 
tęstinumu, tai juk toks gyveni
mas prilygsta aukai, nes neskai
tant materialinių išlaidų mes čia 
skiriame ir jėgas, ir laiką ir dar
bą. Visa tai yra auka ir pras
minga auka. Savo aukomis ir 
pasiaukojimu neturėtume skųs
tis, o tik didžiuotis, nes kol au
kojame, žinome, kad lietuvybė 
mūsų tarpe tebėra gyva. Tą jos 
gyvastingumą galėtume ir turė
tume dar labiau pakurstyti, jei
gu jai auka mums nebūtų našta, 
o prasmė. Baisu, kai mūsų as
meninis apžiorumas užgožia tau
tinius jausmus. Asmeninės lais
vės vardan palikome pavergtą 
tėvynę. Neturėtume šito pakar
toti: asmeninio patogumo ir ger
būvio vardan nežudykime tauti
nių jausmų. Kartoju: auka yra 
mūsų tautinio gyvastingumo pa
žymys-. kol aukojame arba esa
me prašomi aukų, tol lietuvybė reiškia dezertyruoti iš lietuvybės 
gyva. Tiesa, vietoj tiesioginių fronto. (v.k.)

AUSTRALIJOJ

Niekas nieko gero nelaukia.

Pagaliau, ji ir norėdama nega
lėtų iš tos mašinos iššokti.

šiuo metu dar nedideli Aus
tralijos daliniai įjungti į tiesio
ginius karo veiksmus Vietname 
ir prieš savotiško pobūdžio ka
rinius užpuldinėjimus Malazijoj. 
Tačiau šiandien mažai kas abe-

joja, kad tų dalinių pakaks. Nei Savo laiku Lietuvoje buvo po- 
JAV, nei jai gelbinti Australi- pūliams posakis “Vilnius mūsų, 
ja neturi iniciatyvos savo ranko- o mes rusų”. Šiaurės Vietnamo 
se. Veiksmų laiką, vietą ir apim- sostinėj Hanoi šiandien nurodo- 
tį diktuoja priešas. O jis yra ma, kad po to, kai šiaurės ir 
stiprus ir dvasiškai ir medžią- pietų Vietnamas bus sujungtas į 
giškai. _ vieną, abi šias dalis savo malo-

nion globon pasiims Kinija.
AZIJOJ If Azijos tautos laukia. Jų

laukimo valandos taip pat pilnos 
Ne viena Azijos valstybė šian- klaikaus nežinojimo. Tarpusavis 

dien nėra tikra del rytojaus. Ka- nepasitikėjimas, neapykanta, in- 
ro veiksmai vyksta tik mažoj teresų susikryžiavimai, nesuge- 
Azijos dalelėj .tačiau visur ki- bėjimas atskirti draugų nuo prie- 
tur jaučiamas požeminis virpė- šų visą tą laukimą paverčia 
jimas, kuris grasina išsivystyti į kažkokiu chaosu. Nei pasitikėji- 
konvulsijas. Daugelis jos valsty- mo nustoję baltieji, nei parau- 
bių stovi prieš problemą, kaip donavę geltonieji nevilioja sa- 
elgtis ir kaip savo veiksmus ri- vuose prietaruose, tarsi opiume, 
kiuoti. Visoj Azijoj stipriai jau- pasinėrusių Azijos tautų. Jos 
čiama Raudonosios Kinijos grės- nelabai gundosi medžiaginėmis 
mė. Nuo jos dreba Indija, Bur- baltųjų gėrybėmis, bet kartu 
ma, Siamas. Nekaip jaučiasi purtosi ir ateistinių Raudonosios 
Cambodija, Laos. Ta grėsmė Kinijos užsimojimų, 
nėra svetima ir pačiai Indone
zijai. * AFRIKOJE

-------------------- -------------------------Naujagimės valstybės ir 
stybėlės nekantriai laukia 
buklų. Afrikos juodukų vadai, 
vesdami savo minias nepriklau
somybės keliais, buvo prižadėję 
aukso kalnus, tačiau, nepriklau
somybe gavus, nė vienoj val
stybėj gyvenimas nepagerėjo. 
Daugeliu atvejų jis yra sunkes
nis. Juodukai piktinasi, kad bu
vusieji jų vadai tik savimi tesi
rūpina. Vien tik jie apsigyveno 
modemiškuose, namuose, kurie 
ankščiau priklausė baltiesiems. 
Jie vieni tesivažinėja blizgan
čiom juodom mašinom, kuriomis 
ankščiau tik baltieji važinėjo. 
Visi kiti pasiliko tame pačiame 
skurde ir varge. Dėl to juodu
kai laukia, o belaukdami klau
sosi keistų balsų: jeigu norite gy
venti taip, kaip jūsų vadai gyve
na, kelkite revoliucijas, paimki
te viską į savo rankas!

Tie kuždesiai plaukia iš Mask
vos ir Pekino. Šiuo metu Afri- rinė padėtis ir jos ambicijos sto
ka yra pilna Kinijos ir Rusijos vėti prieškomunistinės 
agentų, nes visose naujose Afri
kos valstybėse yra kaip tik pa
ti palankiausia dirva komunisti
niams perversmams. Neseniai 
Afrikoje viešėjęs Raudonosios
Kinijos premjeras Chou En-lai 
atvirai pareiškė, kad Afrikai rei
kalingos revoliucijos. Tačiau pa- dar kai kam brangiai kaštuoja.M. K. Čiurlionis Pasaka

val- 
ste-

IR ŽUVUSIŲJŲ PAGERBIMAS 
ČIKAGOJE — IŠKILMĖS 
NEW YORKO MUGĖJE

Birželio 13 d. Čikagoje, Mc 
Cormick kelių tūkstančių vietų 
teatre .įvyko didingas bei pras
mingas Lietuvos Partizanų ir visų 
žuvusiųjų per 25 okupacijos me
tus pagerbimas. Čikagos Lietuvių 
Opera tų dieną pastatė Verdi 
“Requiem” ir komp. Br. Markai- 
čio, SJ, sukurtą “Vilniaus Varpų” 
kantatą (su poeto K. Bardūno 
tekstu). Dalyvavo Čikagos simfo
ninis orkestras.

Birželio 15 d. įvyko specialios 
iškilmės New Yorko pasaulinės 
mugės rajone. Vatikano paviljono 
koplyčioje šv. Mišias už Lietuvą 
aukojo J.E. vysk. Pr. Brazys, 
MIC. New Yorko paviljone įvy
ko meninė programa — ją atliko 
jungtinis choras ir šokėjai. Tą 
dieną prie lietuviško kryžiaus iki 
pusės stiebo pakelta Lietuvos vė
liava. Invokaciją sukalbėjo prel. 
J. Balkūnas, kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas V. Stašinskas. Birželio 
13 ir 20 dienomis gedulingos pa
maldos, minėjimai vyksta įvai
riuose JAV, Kanados. Vak. Vo
kietijos, Anglijos, P. Amerikos ir 
Australijos bei Nauj. Zelandijos 
miestuose, kur tik gyvenama lie
tuvių ir kt. pabaltiečių. (E)

Saigone, Pietų Vietnamo sosti
nėje teroristai išsprogdino bombų

★

Australijos daliniai jau įsijungė 
į kovą Vietname su teroristais. 
Jų uždavinys surasti priešo liz
dus ir apie juos pranešti ameri
kiečių vadovybei, kurie iš lėktuvų 
juos sunaikintų. Pietų Korėja 
Vietnamo kare padidino savo ka
rių skaičių iki 2000.

' *
Savo gimtadienio proga Angli

jos karalienė apdovanojo eilę nu
sipelniusių imperijos žmonių kil
mingųjų titulais, jų tarpe ir per-

aukų galima būtų prasįnianyti 
kitokių lėšų šaltinių, bet ir čia 
bus tų pačių žmonių auka, tik 
kitaip pavadinta ir kitokioje for
moje duodama. BijPti aukos,

Ir arabų valstybės pergyvena 
nusivylimo valandas, kurias iš
šaukė tarpusavis suskilimas. Ku
rį laiką arabų valstybes jungė 
krūvon tikslas “išlaisvinti Pales
tiną”, kitaip sakant panaikinti 
Izraelio valstybę. Kai šiomis die
nomis Kaire susirinko 400 de
legatų, sudarančių Palestinos Iš
laisvinimo Organizacijos Tauti
nį Seimą, Egipto prezidentas 
Nasser, kuris laiko save arabų 
vadu, pareiškė, kad arabai šiuo 
metu nieko negali daryti prieš 
Izraelį, nes jie esą suskaldyti, 
vienas kitu nepasitiki, o svar
biausia, nėra kariškai pajėgūs. 
Kaip žinoma, arabai planavo 
nukreipai Jordano upės tėkmę ir 
atimti iš Izraelio pagrindinį 
vandens šaltinį. Tas planas bu
vo arabų apsvarstytas prieš pus
antrų metų, bet dabar Nasser 
trumpai ir drūtai pareiškė, kad 
jo įgyvendinimas turi būti ati
dėtas, nes arabai esą neturį kari
nių jėgų. Kiekvienam arabui aiš
ku, kad Jordano tėkmės keiti
mas iššauktų atvirą karą tarp 
Izraelio ir arabų valstybių.

Labiausiai nusiminusi Syrija. 
Jai paguosti į Damascus tuojau 
pat atskirdo nesėkmingai Afri
koj gastroliavęs Kinijos premje
ras Chou En-lai. Jis pažadėjo 
Kinijos paramą Syrijai kovoj 
prieš Izraelį. Tačiau vien paža
dais net ir Syrija negali remtis. 
Lieka tik laukti, kol kitos arabų 
valstybės susipras, susivienys ir tolimesnių veiksmų, negali nusi- 
svarbiausia, sustiprės kariškai.

AMERIKOJ

Paliekant nuošaly Pietų Ame
riką su jos nereklamuojamu 
progresu ir su jos kunkuliuojan
čiu vidaus gyvenimu, pilnu in
trigų, išdavimų ir konkurencijos, 
visas pasaulis laukia, ką toliau 
darys Jungtinės Amerikos Val
stybės. Niekas nežino, kaip jos 
išsikrapštys iš tos visos velnia
vos, į kurią ją įridino jos poka-

kovos 
avangarde.. Nuo šios valstybės 
veiksmų priklauso likimas ne tik 
jos pačios, bet ir daugelio kitų 
tautų bei valstybių. Praeityje 
JAV daugelį apvylė, iš daugelio 
atėmė pasitikėjimą. Ankstyves
ni JAV nusileidimai ir šiandien

Įvykiai pasaulyje
nai pagarsėjusius “beatles” dai
nininkus. Eilė žmonių Anglijoje 
tuo pasipiktinę atsisakė jiems 
suteiktos garbės ir sugrųžino gau
tuosius medalius.

Amerikoje susidūrė du 
teriai ir sudužę nukrito, 
žmonių.

helikop-
Žuvo 18

PERVERSMAS P. VIETNAME
Pereitų savaitę vėl įvyko Pietų 

Vietname perversmas ir 10 ge
nerolų sudarė karinį krašto val
dymo komitetų. Jam vadovauja 
gen. Nguyen Van Thieu. šalia šio 
komiteto sudaryta vykdomoji ta
ryba, kuri funkcionuos kaip mi- 
nisterių kabinetas.

vęs įkinkytas karui, dabar kiek 
atleidžiamas ir nukreipiamas 
liečio buities pagerinimui.

pi-

po-

Dėl to daugelis, laukdamas jos

kratyti praeities pamokų ir bi
josi būti išduotas ar paliktas sa
vo beviltiškam likimui. Ir jei
gu dabartinėse laukimo valando
se JAV pasirinktų nusileidimo 
šunkelius, pasitikėjimas gražiais 
šūkiais būtų galutinai sužlugdy
tas.

Norvegijoje nuteistas 
metų aviacijos kapitonas 
Gjoen už šnipinėjimų Rusijos nau
dai.

dvylikai 
Kristen

Malezija nutraukė prekybinius 
santykius su Pietų Afrikos res
publika protestuodama prieš P. 
Afrikos politikų su juodaisiais.

Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo komisija pasisakė, kad Žene
voje vėl būtų atnaujinta nusi
ginklavimo derybos.

Sov. Rusijos vadovybė planuo
ja įvesti krašte radikalių ekono
minių reformų. Viena iš svarbiau
sių, tai numotoma eilei įmonių 
suteikti savarankiškas teises ir 
jos nebus valstybės kontroliuoja
mos. Įmonių vadovybės galės 
tvarkyti darbų ir gaminius savo 
nuožiūra. Tuo būdu suteikta ini
ciatyvos laisvė ir pelno principas. 
Taip pat planuojama didelių re
formų ir žemės ūkio srityje. 
Amerikos spauda pastebi, kad li
gi šiolei visas sovietinis ūkis bu-

POPIEŽIUS VIZITUOS 
UNO

Siekdamas pasaulyje taikos 
piežius Paulius VI žada šių -me
tų pabaigoje nuvykti į UNO posė
džius New Yorke ir ten patiekti 
savo taikos ir nusiginklavimo pla
nus.

h
Amerikos raketa Mariner IV vis 

tebeskernda Marso planetos kryp
timi ir pro Marsų praskris 5600 
mylių atstume 
nėr IV buvo 
metų lapkričio

liepos 14 d. Mari- 
paleistas pereitų 

28 d.

Europoje smarkiai patvino Du
nojus ir kitos upės sudarydamos 
milžiniškų nuostolių. • Ypatingai 
nukentėję padunojaus kraštai.

EUROPOJE
Nusivylimas ir apatija nerodo 

jokių atslūgimo ženklų. Visa Ry
tų Europa, prislėgta komunisti
nės letenos, realybės padiktuo
tu atsargumu tebelaukia išsilais
vinimo valandos. Čia būdingi 
yra ieškojimai įvairiausių kelių 
bent šiek tiek laisviau atsikvėp
ti. Pati Sovietų Sąjunga, apžio
jusi milijonus kadaise laisvai gy
venusių žmonių, atrodo, pati 
pradeda dusti ir kiek atlaidinė- 
ja veržiančius pančius. Tačiau 
komunistine valdymo sistema 
daugelyje kraštų, kaip pavyz
džiui Lenkijoj, pati jau atlieka 
tas funkcijas, kurias Rusia jai 
skyrė. Tų kraštų vyriausybės, 
nors ir nejausdamos tiesioginio 
spaudimo iš SSSR, visus kraš
to gyventojus tebelaiko kietam 
pavergime.

Pavergtosios tautos laukia šio
kios tokios paramos iš savo kai
mynių. Prezidentas De Gaulle, 
nežiūrint jo pastangų išstumti 
JAV iš Europos ir tapti visos 
Europos vienytoju, pavergtų 
Europos tautų laukimo valandos 
suteikia tam tikro skaidrumo. 
Tačiau kol kas ir čia nesimato 
nieko konkretaus. Jeigu šiek 
tiek šviežio oro gauna paverg
tos Europos tautos, tai ne De 
Gaulle nuopelnas. Tuo šviežio 
oro latakėlius Maskva kiekvienu 
momentu gali užraukti.

Mums brangiausias europonės 
žemės gabalėlis — Lietuva, de
ja, dar neturi galimybių kiek 
laisviau atsikvėpti. Jos niūraus 
laukimo valandos yra mūsų kan
čios ir mūsų ryžto valandos.
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Trėmimus prisimenant
BIRŽELIO

IŠVEŽIMUS PRISIMINUS
Lietuvių tauta savo istorijoje 

yra patyrusi daug nelaimių. Skau
džiausias nelaimes ji išgyveno 
1940 — 1941 metų birželio mė
nesiais ir per sekusius 25-rius tė
vynės okupacijos metus. 1941 m. 
birželio mėn. įvykdyti masiniai 
lietuvių išvežimai, vėliau buvu
sios (po antrojo, 1944 m., bolše
vikų įsiveržimo į Lietuvą) depor
tacijos liudijo, kad, siekdami su
naikinti tautą, bolševikai naudo
jo ir vis tebenaudoja vieną radi
kaliausių priemonių — išblaškyti 
lietuvių tautą po tolimus, mažai 
gyvenamus Sovietijos plotus.

Komunistų režime labiausia nu
kenčia tos tautos, kurios turi di
desnę tautinę kultūrą ir stipresnę 
tautinę sąmonę. Kaip lietuvių 
Vakaruose pabrėžta, bolševikų 
vadams buvo aišku, kad lietuvių 
tautinis susipratimas ir nepri
klausomo gyvenimo metu pasiekti 
laimėjimai, tai didžiosios kliūtys 
Lietuvą sovietizuoti.

Vis lietuviai su šiurpu prisime
na 1941 m. birželio mėn. klaikių
jų deportacijų dienas. Nuo 1940 
m. rudens Lietuvos bolševikinei 
vyriausybei pats svarbiausias už
davinys buvo sudoroti “antisovie- 
tinį ir socialiniai svetimą Lietuvos 
elementą”. Tokiam elementui aiš
kinti saugumo buvo sudaryta tam 
tikra sisema.

IVANO SEROVO VAIDMUO 
PASIRUOŠIMAI 

IŠVEŽIMAMS
Kaip iš Pabaltijo turi būti iš-

RINKIMAI LENKIJOJE
Po gegužės 30 d. gomulkinėje 

Lenkijoje įvykusių rinkimų į Sei
mą (oficialūs rezultatai buvo pa
skelbti birželio 2 d.) Vakaruose 
prieita nuomonės, kad rinkimai 
parodę krašto gyventojų nuotai
kas. Tiesa, gyventojai galėjo pa
sinaudoti galimybe išbraukti jiems 
netinkamus kandidatus, tačiau tai 
negalėjo nulemti tarp komunistų 
ir ūkininkų bei demokratų parti
jų sutarto pasiskirstymo parla
mento mandatais. Jungtinė lenkų 
darbininkų partija (komunistai) 
iš 460 mandatų laimėjo 255, 
Jungtinė Ūkininkų partija turės 
117 atstovus, o Demokratų Parti
ja — 39 atstovus. Vos 49 atstovai

vežtas vad. “prieštarybinis ele
mentas”, 1941 m. birželio 4 d. 
apie tai smulkią, slaptą instruk
ciją pateikė anuometinis Sovietų 
S-gos Valst. saugumo liaudies ko
misaro pavaduotojas Ivanas Sero
vas. Vienu kartu keliasdešimt 
tūkstančių nekaltų žmonių išveži
mas į nežinią iš savo tėvynės yra 
nepaprastas įvykis, sukrečiąs 
kiekvieną tautą. Todėl sovietinė 
operacija turėjo būti įvykdyta 
slaptai ir kiek galima skubiau. 
Serovo instrukcija yra svarbus, 
būdingas dokumentas — jį lietu
vių tauta ilgai prisimins.. Šiuo 
metu svarbu žinoti, kad tas pats 
Ivan Serovas už savo “darbus” 
buvo paaukštintas, apdovanotas 
ordinais, o vėliau jau priėjo ir 
savo karjeros galą. Šiais metais 
jis išmestas iš partijos ir trau
kiamas atsakomybėn už nusikal
timus. Netenka abejoti, kad jis 
nebus kaltinamas už 1941 m. įvyk
dytą apie 40.000 lietuvių ir ke
lių dešimčių tūkstančių latvių bei 
estų išvežimą. Primintina, kad bu
delių likimhs vienodas — iš Sovie
tų Sąjungos slaptosios policijos 
savo mirtimi mirė tik vienas 
Dzeržinskis. (E)

Birželinių sukačių proga verta 
prisiminti tas vietas, į kurias bu
vo išvežtos 1941 m. masinių iš
vežimų iš Lietuvos aukos. Pagal 
“L. Archyve” (1952) paskelbtus 
nepilnus duomenis, 1941 m. bir
želio 14-22 dienomis Lietuvos 
tremtiniai buvo vežami 18 ešalo- 
nų su 871 vagonu. Į Altajų — į 
stotis: Lokoti, Kulunda, Bijsk, 
Barnaul, Začajnovo tuo metu iš
gabenta 441 vagonas su 15.375 

laikomi nepartiniais — prie jų 
priskirtinos tarp savęs aštriai be
sivaržančios trys katalikų grupės.

Būdinga, kad, pasinaudodami 
išbraukymo teise, gyventojai pasi
sakė ypatingai prieš vadinamą 
“partizanų grupę”, kuriai pri
klauso vidaus reikalų ministras 
gen. Moczar, Politbiuro narys 
Strzelecki ir kiti. Toji grupė sie
kia aštrinti totalistinį režimą. Gy
ventojai pareiškė nepasitenkini
mą ir buvusiais Stalino šalinin
kais. Būdingas pasisakymas prieš 
Piaseckį, kairiųjų vadovą ir prieš 
Gomulkos patikėtinį Kliszko.

Daugiau pasitikėjimo parodyta 
nepartiniams įvairių sričių specia- 

lietuviais tremtiniais, į Sibirą — 
i stotį Novosibirsk nukreipti 159 
vagonai su 5.565 tremtiniais, j 
Karelo-Suomių kraštą (Medvežja 
Gora) išvyko 67 vagonai su 2.345 
tremtiniais, i Ukrainą, Staro- 
belsk, išvyko 145 vagonai su 5.075 
tremtiniais, j Kazachstaną, į Ma- 
kat Orenburgą, išvyko 29 vago
nai su 1.015 tremtinių, į Gudiją, 
Minską, buvo nukreipti 5 vagonai 
su 175 tremtiniais ir j Oršą — 
12 vagonų su 420 tremtinių.

Sovietų trėmimai prašoka isto
rinius pavyzdžius tremiamųjų ma
sių apimtimi ir priemonių žiau
rumu. Apskaičiuojama, kad nuo 
1940 iki 1950 m. (atskaičius vo
kiečių okupacijos metus) komu
nistiniai trėmimai palietė vieną 
dešimtadalį lietuvių tautos.

(E)

Sekminių proga Berlyno rytinė
je, komunistinėje, dalyje, gavę 
leidimus, apsilankė apie 300.000 
Vak. Berlyno gyventojų. Jų tiks
las, kaip ir kitų švenčių metu, 
buvo pasimatyti su giminėmis. Ry
tų Berlyno pareigūnai Sekminių 
pirmą dieną suėmė du 25 m. amž. 
Vak. Berlyno gyventojus. Suėmi
mo priežastys nenurodyta. (E) 

★
Bulgarija Kanadoje nupirko 

50.000 tonų kviečių. Jie atgabe
nami į Bulgariją gegužės — lie
pos mėn.

listams ir ypač mokslininkams. 
Jie gavo daugiau balsų už vad. 
nepriklausomuosius katalikus, šie 
pastarieji surinko kiek mažiau 
balsų kaip 1961 m. Tai rodo, kad 
gyventojai nepatenkinti kai ku
riu katalikų grupių lojaliu ben
dradarbiavimu su komunistais.

šveicarų spauda iškėlė įdomų 
reiškinį: į Lenkijoje vykusius rin
kimus turėjo įtakos Vakarų pro
paganda. Miunchene veikiąs Lais
vosios Europos Radijas lenkų 
kalba per ištisas savaites Lenkijos 
rinkikams teikė nurodymus, ku
riuos kandidatus tenka išbraukti 
ir kuriems parodyti pasitikėjimą. 
Pasirodė, kad, be smulkių išim
čių, rinkimai ir buvo išbraukę 
L.E. Radijo nurodytas visas kan
didatų į parlamento atstovus pa
vardes. (E)

ATMINK,

Musų Pastogės

kad rugpiūčio 28 d.
Auburn salėje (F. O’Reilly Auditorium) 

įvyksta

SPAUDOS BALIUS
ANAPUS UŽDANGOS

TITO PAS ULBRICHTĄ
Birželio 8-12 dienomis Rytų 

Berlyne viešėjo Jugoslavijos pre
zidentas maršalas Tito. Prieš jam 
atvykstant, R. Berlyno ir R. Vo
kietijos laikraščiai ragino “brang- 
gų svečią priimti vaišingai ir jo 
viešnagės metu jam parodyti kuo 
didžiausią entuziazmą”. Per pen
kias Tito viešėjimo dienas visos 
R. Berlyno įstaigos buvo papuoš
tos vėliavomis. Savo pasikalbėji
me r. vokiečių spaudai ir kal
bose prez Tito neišvengė puoli
mų prieš Vak. Vokietiją, prieš 
tariamus “militaristinius bei re- 
vanšinius sluogsnius”. Jis, nemi
nėdamas JAV-bių, smerkė (drau
ge su Ulbrichtu ir kitais komu
nistiniais vadais) “kišimąsi į sve
timų kraštų reikalus”, nurodęs 
į karą Vietname ir į įvykius Do
mininkonų respublikoje. (E)

★
Tasso žiniomis, sovietų įstaigos 

kreipia ypatingą dėmesį į didelių 
viešbučių Maskvoje statybą. Be 

Brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus, 
Kun. PRANĄ VASERI 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Brisbanės Liet. Bendr. Apyl. Valdyba 
ir Bažnytinis Komitetas

kitais metais baigiamo “Rossija” 
viešbučio (su 6.00 lovų), šiuo me
tu Maskvos centre ruošiamasi sta
tyti naują 23 aukštų viešbutį “Na
tional”. ,

RUMUNŲ ŪKIS 
“RUMJUNIŠKUMO” 

KRYPTIMI?

Rumunijos žemės ūkyje gali bū
ti pakeitimų. Krašte pastebimos 
tendencijos atsisakyti sovietinio 
ūkininkavimo pavyzdžių ir ūkį 
tvarkyti pagal Rumunijos buvu
sias tradicijas. Rumunų žemės 
ūkio specialistai vis dažniau ke
liauja į Vakarų kraštus ir ten 
tiria įvairius, su žemės ūkiu su
sietus klausimus, žurnale “Viata 
E'conomica” pasirodė straipsnis, 
kuriame nurodyta į 19 amž. nau
dotus privataus ūkininkavimo pri
valumus ir jie palyginti su dabar
tine kolektyvine sistema. Pasta
ruoju metu rumunų žemės ūkio 
specialistai žemės ūkio klausimą

studijuoti vyko į Daniją, Olan
diją ir Švediją. (E)

GRASINA VAK. VOKIETIJAI
Egypto prez. Nasser užtikrino, 

kad jeigu Vak. Vokietija pripa
žins Izraelį, tai Egyptas pripa
žins Rytų Vokietiją ir užgrobs 
visą Vak. Vokietijos nuosavybę 
Egypte. Drauge pagrasino, kad 
panašiai pasielgs ir kitos 12 ara
bų valstybių, priklausančių Ara
bų Sąjungai.

MIRĖ PULK. K. GRINIUS
Gegužės 29 d. Vašingtone stai

ga širdies smūgiu mirė buv. Lie
tuvos prezidento dr. K. Griniaus 
sūnus, b. gen. štabo pulk. Ka
zys Grinius. Jis buvo gimęs 1899 
m. Pilviškiuose. Pasibaigus Lietu
vos nepriklausomybės kovoms, K. 
Grinius Prancūzijoje baigė karo 
mokyklą, vėliau Belgijoje — gen. 
štabo akaidemiją. šalia tarnybos 
kariuomenėje, Grinius buvo ir 
diplomatinėje tarnyboje — karo 
atstovas Vokietijoje. Sovietams 
okupavus Lietuvą, protestuoda
mas prieš sovietų ir nacių oku
pacijas, išsikėlė į New Yorką. 
JAV-se įsijungė į lietuvių visuo
menės veiklą ir jungėsi į talką 
Lietuvos laisvei atgauti. 1951 m. 
perėjo dirbti į “Amerikos Balsą”, 
kur išdirbo iki mirties. Palaido
tas birželio 2 d. Laidotuvių išva
karėse ilga kalba velionį pagerbė 
Lietuvos Atstovas J. Rajeckas.

(E)

ANTANAS GIEDRIUS

RACHELE
(Tęsinys)

•Moteris mažumą atlyžo. Dabar ji kitaip ap
vertė kalbą: “Tu pats žinai, sūnau, kas per vieni 
tie žmonės. Aš negalėsiu užmiršti vienos dienos 
prekymetyje, kai buvo raudonieji. Mano pažįsta
ma ūkininkė turėjo parduoti sviesto. Priėjo žydė 
ir pasikabino su prištu to sviesto paragauti. Ta 
ūkininkė švari moteris, to paties sviesto paragau
ti turi čia pat atskirą gabalą, o ir pluoštą me
dinių lentelių. Ji užpyko ant žydės ir pavadino ją 
kiaule. Už tą žodį išgirdę supuolė daugiau žydų 
ir pradėjo... Palaukite, sako, dar pusę metų: mes 
jūsų galvomis gatves grįsime; mes jus tokius gy
vus nulupsim ir pasūdysim!.. O kiek per juos, vai
keli, jau ir žuvo mūsų brolių, kiek Sibire kanki
nas!..”

Mano mielasis, aš matau nustebimą ir piktą ne
rimą tavo veide. Bet atleisk man: tu pats norėjai, 
kad apsakyčiau tau savo gyvenimo praeitį, ir aš 
nebegaliu staiga nutraukti tų išgyvenimų, kurie 
atgijo mano širdyje. Leisk man pasisotinti praėju
sia kančia, kad busimųjų dienų šviesa būtų juo 
skaistesnė.

Į motinos kaltinimus Ignas ramiai atsakė: 
“Mama, labai labai seniai žydų tautos gyvenimo 
sąlygos išugdė jiems keršto ypatybes. Tų ypaty
bių tebėra likę ir dabar. Bet juk nevisi tokie. O ir 
mūsų tarpe pasitaiko niekšų. Per skaudus buvo'ir 
tos ūkininkės žodis žydei. Atsileisk, mama. (Jis 
pabučiavo jai į ranką). Pamanyk, mama, kad taip 
tavo duktė... viena be saviškių ir be namų pasiliktų 
maištingame pasaulyje! Pamanyk, mama... Ir ką 
ji kalta, kad — žydė! Ne pati savo valia parėjo 
į šį pasaulį, nepasiskyrė. O Dievas mama, ir jų ir 
mūsų tas pats. Jis liepė mylėti artimą... Tu pa
matysi, mama, kokia gera šita mergaitė”.

Mano mielasis, aš matau ašaras tavo akyse. 
Tu sujaudintas. Ir aš nerami, apsakinėdama tau 
anuos savo išgyvenimus, tik jau nebegaliu sustoti...

Kaip aukso varpo balsas nuskamba man ausyse 
anie Igno žodžiai: “Pamanyk, mama, kad taip tavo 
duktė... viena... maištingame pasaulyje!... O Die
vas... tas pats...”

Po sūnaus žodžių moteris valandėlę tylėjo. Pas
kui prisiartino prie manęs, atsisėdo šalia, apkabino 
mane per pečius ir ėmė glostyti. Aš tebeverkiau, 
tik dar graudžiau. “Neverk, vaikeli”, ramino ji 
mane. “Tu neprapulsi pas mus. Neverk...” Ji kal
bėjo dabar taip, lyg kitą balsą būtų įgavusi. Kur 
dingo ana, kuri taip skaudino pirmiau mano širdį?...

Ir aš supratau, kad ji nėra piktos širdies, tiktai 
kaip išmanydama gynė savo namų ir savo tautos 
garbę. Ji negalėjo būti piktos širdies, tokį sūnų 
užauginus.

Po valandos mes valgėme vakarienę. Dabar 
aš buvau šiek tiek apsipratus ir kartais galėjau 
nusišypsoti. Ignas ir jo motina rūpestingai mane 
vaišino. O po vakarienės visi trys aptarėme, kur 
ir kaip man reikės slėptis. “Šią naktį, Akele, tau 
nėra ko bijoti”, tarė Ignas. “Ramiai galėsi nak
voti seklyčioje. O paskui pažiūrėsim...”

Ir aš apsinakvojau. Pirmą kartą kaip gyva 
tolimam kaime. Ramutės namuose daug kartų esu 
buvus ir nakvojus, bet tai buvo mano draugė. Kaip 
dabar būčiau norėjusi būti pas ją! Nors valandėlę, 
nors pasimatyti! Deja, jos namai per arti buvo prie 
miesto...

Ir šitais žmonėmis dabar pasitikėjau. Igno 
motina gražiai paklojo man lovą seklyčioje, pa
glostė mane ir pasakė: “Pavargai, vaikeli. Gulkis, 
pasilsėk, išmiegok. Ir rami būk. Aš juntu kiek
vieną šuns amtelėjimą, kiekvieną pelės krepštelė
jimą. Ir Ignas jautrus. Būk rami”. Aš prisiminiau 
savo motiną, ir man graudu pasidarė. Moteris dar 
paguodė mane, pasakė labąnakt ir išėjo.

Neilgai tebėgiojo mano mintys po neseniai pra
bėgusį laiką, po gimtuosius namus. Užmigau ir 
nežinau, kuriuo laiku pasapnavau baugų sapną: 
rodos, einu keliu, o man priešais atbėga išsišiepęs 
didelis juodas šuo. Aš išsigandau ir pasibudau. 
Bet nusiraminusi tuojau vėl užmigau. O prieš rytą 
pasapnavau motiną. Ji skaitė šventas knygas ir 
verkė. Iš akių jai biro ašaros ir tankiai ritosi per 
veidus, kaip perliniai karoliukai. Priėjo prie jos 
tėvas, užvertė knygas ir padėjo į lentyną. Man pa
rūpo, ko verkia motina, ir aš pasibudau. Ką tik iš
aušus buvo rytas. Aš daugiau nebeužmigau, bet 

jaučiaus išmiegojus ir pasilsėjus.
Netrukus ant pirštų galų įėjo Igno motina. 

Pamačiusi mane atsimerkusią, nusišypsojo ir praš
neko: “O aš maniau, kad dar miegi išvargus. Bet 
jau ir kelkis. Dievas žino, kas gali užklysti”. Aš 
tuojau atsikėliau.

Tą rytą pasaulis man giedresnis atrodė, ir aš 
daugiau pajutau savyje jėgos. Po pusryčių Ignas 
pasakė, ką sugalvojęs, kaip mane slėpsiąs.

Dabar aš jau niekur neturėjau rodytis. Suta
rėm ženklus, kada pavojus, kada kur slėptis.

Po trijų dienų aš turėjau nuolatinę buveinę.
Klojime buvo visas galas ruginių ir kvietinių 

šiaudų. Po tais šiaudais prie vienos sienos Ignas 
išpešė didelį urvą ir padarė slėptuvę. Tos slėptu
vės vidus buvo paremtas lentomis, o vienas galas 
aukštesnis, kad galėčiau atsistoti. Ten įnešė suglau
džiamą lovelę ir patalynę. įeinamąją angą užkimšo 
šiaudų pundu, kad neliktų nė jokio įtarimo. Tai va
sarai buveinė. Žiemai jis turėjo kitą planą.

Pirmąjį vakarą, mane atlydėjęs, Ignas padavė 
kišeninę lemputę, įleido į slėptuvę ir paklausė: “Ar 
galėsi čia gyventi?” Aš apsidairiau ir tylėjau. 
“Čia tau saugu bus, Akele. Būk rami”, tikino jis 
mane.

Ką turėjau atsakyti? Gerai. Čia mažiau buvo, 
kaip kalėjimas ir mirtis.

“Kol apsiprasi”, sakė Ignas, “aš gulėsiu viršuje 
ant šiaudų. Žinosi, kad aš čia pat Ir telefoną įtai
siau. Štai kyšo galas vamzdžio. Kai norėsi ką pa
sakyti, pabarškink atsargiai į vamzdį, aš išgirsiu 
ir pasiklausysiu. O kalbėk tiktai pašnibždomis".

Pasakė labąnakt, skylę užkišo šiaudiniu kamš
čiu ir nuėjo. Dabar aš viena pasilikau tamsiame 
urve. Čia turėjau gyventi ir kažin ko laukti. Aš 
laukiau išsigelbėjimo.

Klojimas buvo senas, iš apskritų rąstų. Tarp 
rąstų buvo plyšių. Pro tuos plyšius skverbėsi į vidų 
šiokia tokia švieselė. Aš galėjau numanyti, kada 
diena, kada naktis.

Tą pirmąją naktį ilgai iš vakaro neužmigau. 
Negalėjau užmiršti savo tėvų ir namų. Nieko ne
žinojau ir apie tris savo brolius. Ar begyvi ir jie?...

Niekam negaliu pagelbėti. Ir mane štai kiti 
slepia. Prisimenu paskutinius tėvo žodžius: “Duk
rele, saugokis!” Lyg testamentas man dabar tie 
jo žodžiai...

Mąsčiau ir mąsčiau gulėdama. Po kurio laiko 

girdžiu — kažin kas krebžda šiauduose: vienoje Vie
toje, kitoje... Tyliu, nė nealsuoju. Tebekrebžda. 
Dar palaukiu. Nenustoja.

Pasikeliu iš savo guolio ir barškinuos į vamzdį. 
“Kas yra, Akele?” klausia Ignas. “Kažin kas 
krebždinas prie manęs”, sakau jam. Nebijok — tai 
pelės!” nuramino mane. O aš visa nusipurčiau. 
“Ignai, o jeigu jos ateis į mano lovą?...” — “Ir 
tada nebijok — nubaidyk.” — “Bet aš negaliu pa
manyti, Ignai, kad pelė ateitų į mano patalą!” — 
“Nubaidysi. Tu turi apsiprasti, Akele!” — “0, 
Ignai! Ar tu nieko negali padaryti, kad čia ne
būtų pelių?” — “Nič nieko, Akele. Turi apsiprasti/’ 
— “Man šiurpu, Ignai!” — “Ar tu nori, kad aš 
ateičiau ir visą naktį saugočiau tave?” — “Ne, 
Ignai”. — “Tai ir gerai, Akele. Pelės nieko pikto 
tau nepadarys: jos nei raudonieji, nei rudieji. 
Miegok”.

Daugiau jis nekalbėjo. Ir aš turėjau apsi
prasti. Aš dabar sakiau: pelės dar ne mirtis.

Taip apsigyvenau ir apsipratau toje slėptuvė
je. Nugalėjau save. Turėjau “nugalėti. Aš norė
jau išlikti ir gyventi.

Kartais Igno ar jo motinos sargyboje išlįs- 
davau į klojimo aslą pamatyti dienos šviesos. At
sargiai pro duris ar pro langelį pažvelgdavau į to
lį. Koks gražus man dabar atrodė pasaulis! Ir 
visada gražus, tik žmonės jį sudarko...

Vieną vakarą nespėjau sumerkti akių, išgir
dau lėktuvus ūžiant. Kieno jie? Kur lekia? Ką 
darys? Barškinu Ignui, sakau jam: “Ignai, ar 
tu girdi?” — “Girdžiu”, sako jis. “Keliuos ir einu 
žvalgytis. Nesirūpink”.

Aš ir pasitikiu juo. O lėktuvų garsas arti,- 
nas ir artinas. Staiga — dunkst, dunkst... kelis 
kartus pagretom. Ir vėl mane nerimas suėmė. At
sisėdau lovoje ir nežinau, ką daryti. O širdis spar
dėte spurda. Tiktai vėl — bum, bum, bum! Su
drebėjo žemė, susiūbavo mano lovelė ir visas kloji
mas. Aš graibausi savo drabužių, bet negaliu ją 
nutverti. Ir vėl — bum, bum, bum! Rodos, visai 
ant mano galvos. “O, Adonail O, mano tėvų Die
ve! Gelbėk mane, saugok mane! “šaukiu ir mel
džiuos, o mano rankos dreba, ir aš visa drebu. Nu
tveriu savo drabužius, bet nesučiupinėju jų ir ne
galiu apsivilkti. Pagaliau užsimetu nuo lovos ap
klotą ir neiškentus išlendu.

(Bus daugiau)
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“Vienybėje stiprybė” — nuval
kiotas pasakymas, bet sąryšy su 
numatomu lietuvių jaunimo kon
gresu jis pasidaro labai reikšmin
gas. Toks kongresas suvienytų 
lietuvių jaunimų moraline pras
me, atnaujintų ir sustiprintų en
tuziazmą tautiniam sąmoningu
mui.

Senajai kartai lietuvybės išlai
kymas yra savaime suprantamas 
dalykas. Nesvarbu, kad lietuvių 

_ kolonijos toli viena nuo kitos ar 
kad apylinkėje gyvena tik viena

jaunimui — namai. Todėl jauni
mui ir tenka be galo sunki rolė, 
kad pritapus ir išlikus lietuviais. 
Jaunuolis turi “gyventi du gyve
nimus”. Jis turi pritapti ir prie 
vietinės visuomenės ir prie lietu
viškosios. Nereikia nei aiškinti, 
kuri pusė iš jų stipresnė ir labiau 
įtakoja. Taip pat visi turbūt su
tiksime, kad juo mažesnė lietu
vių kolonija, tuo jaunimui sun
kiau prisiderinti prie lietuviškojo 
gyvenimo.

Ir kaip tik dėl to pasaulio lie-

čiom galvom”, kaip kad vienas iš 
kolegų neseniai spaudoje išsireiš
kė. Išrinktieji turėtų būti ypa
tingai ryžtingi ir įsitikinę kongre
so svarba. Jie turėtų gerai žinoti 
ir suprast savo apylnkės lietu
viško jaunimo problemas ir turė
ti stiprų norą jas kaip nors iš
rišti.

Dalyviams parinkti reikėtų visų 
pirmiausia sušaukti visos Austra
lijos lietuvių jaunimo kongresą, 
kuriame geriausiai pasireiškiusie- 
ji būtų Australijos atstovais. Bet

JAUNIMAS

MŪSIJ ATEITIS
Vytenis Šliogeris

Mūsų tikslai išeivijoje yra du: 
siekti Lietuvos nepriklausomy
bės ir būti sąmoningais lietu
viais. Mes visi, kurie nors dar ir 
paaugliais būdami palikome tė
vynę, šitai žinome ir stengiamės 
vykdyti.

Laikai, papročiai, aplinka kei
čiasi. Vyresnės kartos užsienio 
lietuviai perleidžia tautinį darbą 
jaunesniesiems, šis darbas tęsia
mas. Bet vis dažniau kyla rūpes
tis, kas bus, kai jaunimas, gi
męs jau užsieny, užaugęs sveti-

MELBOURNE
Melbourniškis Visvaldis Alekna 

su žmona Vida, prieš porą metų 
išvykęs į Londoną ir ten vienoje 
iš didesniųjų firmų dirbęs inžinie
riaus pareigose, grįžta. Laivas 
“Flavia” iš Londono išplauks bir
želio 21 d., o perplaukęs Panamos 
kanalą sustosiąs Curacao, Crista- 
bol, Balboa, Papeete’u Auckland 
Sydney pasieks liepos mėn. gale, o 
iš čia — į Melbourną. Rašo, kad 
būtų malonu laive susitikti Sydney 
gyvenančius draugus. X.

moj aplinkoj, perims tautinių 
tikslų vykdymą?

Į šį jaunimą ir dedamos vil
tys, džiaugiamasi juo. Jų tauti
nės sąmonės sustiprinimui ir ren
giamas Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas. Jau dabar pas
tebima, kad jaunimas, gyvenda
mas svetimoje aplinkoje, kar
tais nesugeba įsisąmoninti, kad 
lietuviai esame, tolygi tauta vi
soms kitoms, kad gyvenant tau
tos kamiene gėda būtų lietuviš
kai nekalbėti, negalvoti, nejaus
ti. Jie stebi ir mato, kad jų tė
vai ir kiti vyresni kartais ir skai
tomi ir net patys jaučiasi men
kesni, silpnesni, lyg tai būtų 
mažesnės vertės kaip vietiniai. 
O tas juos veikia, jauniems žmo
nėms visados stiprų įspūdį pada
ro jėga, blizgesys ir pasisekimas. 
Atsižvelgiant į visa tai, Kongre
so esmė turėtų būti dvejopa: jau
nimo tautinės dvasios pakėlimas 
ir lietuvių jaunimo tautinė de
monstracija pasauliui — Lietu-

va turi būti nepriklausoma.
Kongresas tikrai sustiprins, 

pakels jaunimo tautinę dvasią 
— tas buvo įrodyta eilėje vie
tinio pobūdžio įvykusių skautų 
stovyklų, sporto švenčių, ir stu
dentų suvažiavimų. Kuo dau
giau iš įvairių vietovių suva
žiuos jaunimo, tuo tas padarys 
jiems didesnio įspūdžio ir dva
siniai sustiprins.

Kongresas kaip tautinė de
monstracija pareikalautų dides
nių pastangų ir atidaus plana
vimo, kad toji demonstracija pa
sidarytų reikšmingą, neužmirš
tamą įspūdį visam pasauliui. Bus 
tokiu atveju reikalinga stengtis 
sudaryti draugų ir rėmėjų Azi- 
jis, Afrikos ir Pietų Amerikos 
valstybių tarpe. Tautos, neseniai 
nepriklausomybes v išsikovojusios

kita lietuviška šeima. Vyresnės 
kartos lietuvio vien jausminis ry
šis su gimtuoju kraštu palaikys 
gyvą jausmą išlaikyti ir dirbti 
lietuvių tautai. Bet su jaunimu to 
“savaime suprantama” nėra. Pats 
faktas, kad vaikas nors ir gimęs 
iš lietuvių šeimos dar jo lietuviu 
nepadaro. Jis turi išmokti, ką 
reiškia būti lietuviu ir kas nors 
turi jam įkvėpti lietuviškos są
monės. Jeigu jis ir nepatirs to 
jausminio prisirišimo prie tėvų 
gimtinės, bet įdiegtas sąmoningu
mas gali būti pakankamai stip
rus dėtis prie lietuvybės.

Kraštas, kuris tėvams svetimas,

arba dar tebesiekiančios, bus 
jautrios ir užjaus lietuvių tau
tos norą būti nepriklausoma.

NAUJI FILISTERIAI

AKADEMINIAI NUSIDAVIMAI
Gegužės 28 d. Stipendijos Balius Melbourne praėjo su dideliu 

pasisekimu: gera nuotaika — turtinga kasa. Baliaus metu buvo 
daug nepaprastų, dalykų — beveik “topless” programa, o svečius 
aptarnavo gyvi “triušiai” patiekdami “karštus šunis”.

★ ★
Adelaidės studentų balius, sako, buvo irgi neblogesnis. Ge

riausiai apie tai informuos Antanas Stepanas, kuris dalyvavo abie
juose .

★ ★
Jokie stebuklai, kad melburniškių balius toks vykęs: rengėjai 

ne tik gražius kvietimus kievienam išsiuntinėjo, posėdžiavo, bet 
ir linksmintis praktikavosi — prieš balių buvo šaunūs pobūviai pas

Vida Andriuškaitė
Vida gimė Kaune. J Australiją 

su tėvais atvyko 1949 m. ir apsi
gyveno Mittagong mieste, N.S.W. 
Gimnaziją baigė 1960 m. Moss

pasirinkdama psichologiją. Uni
versitetą baigė 1964 m. su ant
ros klasės “honours”.

Bestudijuodama Vida buvo ir 
aktyvi lietuviškoje veikloje: tre
jus metus sekretoriavo A.L.S.S. 
Canberros Skyriaus valdyboje, 
priklausė Klubo moterų sekcijos 
valdybai, buvo aktyvi skautė ir 
tautinių šokių šokėja.

Baigus studijas Vida persikėlė 
į Melbourną, kur dirba valstybi
nėje įstaigoje kaip psichologė.

Daniui Katauikai

Gimęs Lietuvoje. 1942 m. Da
nius atvyko į Australiją 1949 ir 
1959 m. baigė T^elopea Park gim
naziją ir sekančiais metais įsto
jo j Sydney Universitetą studi
juoti inžinerijos. Bestudijuodamas 
gyveno universiteto žinioje esan
čiam St. John’s College. Tėvai gy
vena Canberroje.

1964 m. baigė studijas įsigyda
mas Bachelor of Civil Engineer-

tuvių jaunimo kongresas gali bū
ti nepaprastai reikšmingas. Su
važiavęs iš visų šalių jaunimas 
susitiks su sau lygiais, kurie gy
vena tomis pačiomis problemomis, 
tais pačiais tikslais. Kongreso da
lyviai pajus, kad ne jie vieni ant 
savo pečių neša Lietuvos likimą, 
kad yra ir daugiau kitur jaunų 
lietuvių, kurie lygiai tuo pačiu 
gyvena.

Kongrese galima būtų iškelti 
svarbias bendrąsias jaunimo prob
lemas ir būtų svarstoma ir ieš
koma toms problemoms išrišimų. 
Taip pat būtų nustatomas aiškus 
ir praktiškas planas ateities veik
lai. Gal iš visų svarbiausias da
lykas būtų asmeniškieji ir drau
gystės ryšiai, kurie susidarytų 
tarp kongreso dalyvių, šie ryšiai, 
sumegsti tarp jaunų lietuvių, iš
sklaidytų po visą pasaulį, nepri
valėtų nutrūkti kongresui pasi
baigus. Po kongreso, dalyviams 
sugrįžus į kasdieninį gyvenimą 
tie ryšiai būtų palaikomi laiškais 
ir progai pasitaikius net apsilan
kymais. Tuo būdu jaunimo gru
pės visad žinotų, ką daro kitos 
grupės ir su kokiais sunkumais su
siduria ir kaip su jais kovoja. Tas 
pagelbėtų sėkmingiau veikti ir 
darbuotis lietuviškame gyvenime.

Visa tai, kas pasakyta, gal 
skamba perdaug idealistiškai, bet 
juk tai praktiškai atsiekiama. Pa
sižiūrėkime į netolimą praeiti, i 
amerikiečių lietuvių krepšininkų 
kelionę į Australiją. Prisiminki
me, kaip visa lietuvių bendruo
menė ir ypač jaunimas sujudo, 
sukruto, susibėgo iš visų pakam
pių pasimatyti ir pasigėrėti mūsų 
sportininkais. O pasekmės argi 
nebuvo geros? Tas istorinis apsi
lankymas neginčijamai sutvirtino 
ryšius tarp Australijos ir Ameri
kos lietuvių nors ir gana ribotoj 
srity.

Kad iš mūsų jaunimo reprezen
tantai būtų j kongresą pasiųsti, 
reikėtų kiek kišenes pakratyti, 
kaip kad amerikiečiai pakratė sa-

gi tokį kongresą sušaukti būtų 
nelengva ir gal net ir laiko nėra. 
Kita išeitis— kiekviena vietovė 
savo posėdžiuose parenka iš savo 
tarpo tinkąmą asmenį ar asme
nis. Trečias būdas netiesioginiam 
dalyvavimui — surinkti medžia
gą, liečiančią vietovės jaunimo 
reikalus ir prašyti, kad mūsų ko
legos, kurie jau išvyko arba žada 
vykti į užsienį, dalyvautų ir at
stovautų mus kongrese.

Išrinkus dalyvius arba atstovus, 
reiktų būtinai užtikrinti, kad pil
nos žinios iš kongreso būtų 
prisiųstos pasilikusiems namie, 
nes kongreso tikslas turi būti 
įjungti kad ir dvasiniai kiekvieną 
lietuvį. Kiekvienas lietuvis jau
nuolis ar jaunuolė turi pajusti 
reikalo svarbą, susidomėti kon
greso klausimais ir tuo įžiebti en
tuziazmo būti gyvu lietuviu.

Jeigu lietuviškasis jaunimas par 
šaulyje patirs didesnio vieningu
mo pasibaigus kongresui, tai šio 
didžiulio suvažavimo tikslas bus 
atsiektas ir pats lietuviškumas bus 
sustiprintas.

NAUJI 
LEIDINIAI

Juoxat Eretai, Tremties lietu
vis idėjų sūkuryje. Išleido “šal
tinis”, 21 The Oval, Hackney Rd., 
London E. 2, Great Britain. 1965 
m., 16 psi., didesnio formato, kai
na 2 šil. (30 centų). Pernai ta 
pati leidykla išleido prof. Dr. J. 
Ereto gilių, reikšmingų svarsty
mų pluoštą, vardu “Tremtis — 
prakeikimas ar uždavinys?”, kurį 
spauda ir visuomenė aukštai įver
tino. Čia randame tų svarių pro
fesoriaus minčių tęsinį.

*
ŠALTINIS. Nr. 2 (21). 1965 m. 

balandis. Tikybinės ir tautinės 
minties žurnalas. Leidžia šv. Ka
zimiero S-ga Londone (21 The 
Oval, Hackney St., London E.2.,

kol. Kazlauskus ir pas filisterius Didžius.
Buvo sudaryta net speciali “dūdininkų” komanda — Rimas, 

Ringą ir Martynas: “Yarros Dūdos” pūtimo konkursą, kuris įvyko 
gegužės 22 d. laimėjo Martynas. Jury komisiją sudarė sydnejiškiai.

★ ★
Sydnejuje pirmą birželio savaitgalį lankėsi melburniškiai Algis 

Bulakas, Ringą Sližys ir Rimas Žitkevičius. Kelionės tikslas išsiaiš-
kinti, kodėl sydnejiškiai boikotavę jų balių.

Vale kaip geriausia mokinė — ing laispnį. Studijuodamas Da- 
dux. Tėvams jau anksčiau persi- nius priklausė Liet Stud. Sąjun- 
kėlus į Canberrą Vida įstojo į gai ir 1960 m. buvo fuksų atsto- 
Australian National universitetą vas.
1961 m. ir, gaudama valstybinę Dabar Danius dirba Water Con- 
stipendiją, studijavo humanitari- servation adn Irrigation Komisi
nius mokslus, pagrindiniu dalyku joje Sydnejuje.

vąsias, bet tai nebūtų veltui. Rei- England). Turiny: popiežiaus 
kalas ne tik įmanomas, bet ir bū- Pauliaus VI žodis lietuviams, pa
tinas! sikalbėjimas su vysk. P. Braziu,

O kas dalyvaus i š Australijos J. Ereto “Tremties lietuvis idėjų 
lietuvių jaunimo? Klausimas ne- sūkuryje”, pluoštas įvairių auto- 
lengvas. Kongrese neturėtų daly- rių eilėraščių, gyva apžvalga ir 
vauti vien jaunimas su “blizgan- priedai jaunimui ir mažiesiems.

★ ★
, Po Melbourne ir Adelaidės linksmybių sydnejiškiai birželio 10 
d. šoko su ašarom atsisveikindami šešiolikai mėnesių į Europą 
išvykstantį fil. Staską Grincevičių. Staskai išvykus iš Melbourne 
akiračio dingo “Trios Los Panchos”.

★ ★
Jau aktyvai ruošiamasi pirmajam Australijos jaunimo kongre

sui, kuris žada įvykti dar šiais metais per Kalėdas Sydnejuje. Iš 
paruošiamųjų darbų pažymėtini: melburniškis Henrikas nusiskuto 
barzdą (gal, sako, skaistus veidelis kam nors ir geriau patiks), syd- 
nejiškis Raimondas B. užsiaugino ūsus (su viltimi, gal ant jų kas 
nors užkibs), visi sydnejiškiai kolegos jieško akis išdegę savo tarpe 
skyriaus pirmininko, kuris tą kongresą praves.

★ ★
Inž. Vitalis (čigonas) savo laisvalaikį nutarė skirti išradimui 

nedfižtamos mašinos, o būsimas daktaras Gerutis K., baigęs me
diciną, specializuosis “black eye” gydime.

★ ★
Kolegos vieni kitus klausinėja apie Melbourne suvažiavime ža

dėtą visiems išsiuntinėti anketą. Šarka mano, kad bus pagal jos 
mamos priežodį — pažadėsi — patiešysi, neištesėsi — nesugriešy- 
si. Teisybė?

★ ★
Canberriškis Ridas Daukus atstovavo lietuvius slidininkus slidi

nėjimo sezono atidarymo baliuje birželio 5-6 d. Snowy Moun
tains. žinant, kad kol. Ridas ne tik geras slidininkas, bet gal dar 
geresnis šokėjas, nėra abejonės, kad mūsų reprezentacija buvo ge
rose rankose.

★ ★
Populiarioji skaučių draugininke Ramunė Zinkutė savo atosto

gas praleido farmoje praktiškai taikindama savo specialybės — ve
terinarijos — žinias.

★ ★
F11. Vyt. Šliogeris atstovauja filisterius Jaunimo Kongreso ko

mitete.
★ ★

Gegužės 30 d. įvyko Sydnejaus Filisterių Būrelio metinis susi
rinkimas. Naują valdybą sudaro: pirm. J. Maksvytis, vicepirm. Nitą 
Grineevičiūtė — Wallis, sekr. G. Dryža, iždn. Nijolė Vaičiurgytė. 
Revizijos komisijon įeina Vyt. Patašius ir Vyt Šliogeris.

LIETUVA — MANO ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

STUDENTAI VARPININKAI
Jau' pats vardas pasako, kad pas”, o Klaipėdos Prekybos ins- 

varpininkų ideologijos pagrindi- titute “Granitas”.
nis šaltinis yra Dr. V. Kudirka. Visų varpininkų korporicijų 
Pradžioje apie “Varpo” laikraštį veiklai derinti 1935 m. įsteigta 
spietėsi visa sąmoninga lietuvių Varpininkų Sąjunga.
inteligentija. Tačiau laikui bėgant Okupacijos laikais kaip ir vi- 
“Varpas” vis ryškiau pasireiškė soms kitoms lietuvių organizaci- 
kaip grynai liberalinis sąjūdis. Ki- joms teko tenkintis pogrindžio 
tokių pažiūrų žmonės pamažu pa- veikla.
sitraukė ir taip susikristalizavo Pasitraukus į Vakarus įvairiuo- 
tai, ką vadiname varpininkų ju- se Vak. Vokietijos universitetuo- 
dėjimu, kuris vienokiu ar kito- se vėl atgaivintos varpininkų kor- 
kiu vardu tęsiasi nuo spaudos poracijos anksčiau turėtais var- 
draudimo laikų iki dabar. dais, šiuo metu varpininkų veik-

Organizuoti studentai varpiniu- la tęsiama Jungt. Amerikos Val
kai pirmą kartą pasireiškė 1888 stybėse.
metais, kai Varšuvos studentai įs- Istorinė raida varpininkams įs
teigė draugiją “Lietuva”. Tačiau kiepijo neišdildomą gilų patriotinį 
ši draugija nebuvo korporacija nusistatymą. Iš kitos pusės varpi- 
vien studentų reikalams, o dau- ninku ideologijos pagrinde yra 
giau lietuvių liberalų politinės žmogaus sąžinės laisvė. Nariams 
partijos užuomazga. nebandoma primesti vienokios ar

"Varpo” Draugija Vytauto Di- kitokios pasaulėžiūros bei religi- 
džiojo Universitete Kaune buvo jos. Valstybė turi tarnauti žmo- 
jsteigta 1923 m. gruodžio 6 d. ši gaus gerbūviui, o ne žmogus ver- 
data ir laikytina grynai studentų gauti valstybei. Iš to išplaukia, 
varpininkų organizacijos pradžia, kad vienintėlė priimtiniausia val- 
Prisitaikant prie bendrų studentų dymosi forma yra demokratija, 
tradicijų vėliau įvestas “korpora- Europoje iš visų pusių siautė 
ei jos” vardas. Laikui bėgant įsis- visokių spalvų ir visokio plauko 
teigė ir daugiau varpininkų kor- totalitariniai judėjimai, šimtme- 
poracijų: 1928 m. korp! “Žalgi- čius vergavusi lietuvių tauta ne
ris”, 1931 m. korp! “Ąžuolas”, turėjo stiprių demokratinių tra- 
1933 m. korp! "Rimtis” ir Dot- dicijų. Už tat nenuostabu, kad 
nuvos Ž.Ū. Akademijoje "Var- tam tikros totalitarinės mintys

kelbtų studentų varpininkų gai
rių. štai, kelios ištraukos:

“Studentai varpininkai dekla- 
kartais prigydavo ir tam tikruo- moja tautiškumą, ugdantį savo 
se lietuvių tautos sluogsniuose. tautos ir krašto meilę ir gynimą, 

Už tat vienas iš pagrindinių ir pasmerkianti komunistų ir fašis- 
praktiškų stud, varpininkų uždą- sunaikintą> iškraiPytą, tautiš- 
vinių buv skiepyti demokratiją, sąVokąj’
fam tikslui buvo rengiamos pas- “Valstybė negali būti pati sau 
kaitos, diskusijos, leidžiami laik- tikslas> 0 piliečiui
raščiai. — žmogui, saugodama jo vis-

Varpininkai skirdavo mažiausia pusiškas laisves ir padėdama jas 
laiko linksmosioms studentiškoms plėtoti ir ugdyti.
tradicijoms; jų ir skaičius nebu- <<Niekas neturi teisės uzurpuo- 
vo didelis. Tačiau jų įtaka į ben- žmogaus dvasinio pasaulio: 
drą lietuvių studentijos judėjimą jam paliekama laiav6 pa.
buvo labai stipri. Jie nuolat da- sirinkti bet kurfą rėligiją> arba 
lyvavo ir dažnai vadovavo studen- visiškai nuo jos atsisakyti Wek. 
tų atstovybėms prie universiteto atveju gerbant ir toleruo- 
vadovybės. jant Jdtaip manančio įsitikini-

Gal būtų geriausia suvokti var- mus.”
pininkų siekimus ir idėjas iš pas- H. K.
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I PASISAKYMAI KONGRESO REIKALU
“ŠVIESOS” PARENGIME SYDNEJUJE BIRŽELIO 5 d. BUVO DISKUTUOTA JAUNIMO
KONGRESO REIKALU. VAKARO PRELEGENTES PAREIŠKĖ:

Daiva Labutytė

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, jau savaime aišku, liečia 
ir mus čia, Australijoje, nes tai 
pasaulinio masto užsimojimas. 
Mums belieka tik apsispręsti, 
kaip mes jame dalyvausime — ko- 
respondenciniu būdu (per laik
raščius, susirašinėjimus ir tt.), 
ar aktyviai, reprezentaciniu bū
du, pasiunčiant savų atstovų.

Prieš siunčiant atstovus atsis
toja prieš akis didžiulė finansinė 
problema. Tuoj kyla klausimas — 
ar apsimoka? Ką tuo atsieksim? 
Grynai praktiškai galvojant ko
kios nors apčiuopiamos naudos 
užtai tikrai neįgysim.

Bet žvelgiant iš idealistinės pu
sės tai būtų labai vertingas ir 
prasmingas darbas, liudijąs Aus
tralijos lietuvių gyvą tautinę dva
sią. Tad kas gi konkrečiai būtų 
atsiekta?

Jau seniai ieškoma įvairiausių 
būdų, kaip ugdyti tautinį atspa
rumą jaunimo tarpe ir kaip siū
lomos idėjos jaunimui nelimpa. 
Gal šis kongresas ir būtų geriau
sias akstinas pagrindiniam jauni
mo išjudinimui. Pasižiūrėkime, 
kas jau ik dabar atsiekta.

Štai, jaunimas, kuris neskaity
davo lietuviškos spaudos, jau da
bar pradeda vartyti laikraščius 
sekdamas naujausius pranešimus 
apie kongresą, šis susidomėjimas 
bus, man atrodo, išlaikytas iki ga
lo, ir dar bus intensyvesnis, jei
gu bus žinoma, kad kongrese bus 
ir mūsų atstovų. Pats kongresas 
pasidarys mūsų sukauptų jėgų 
kulminacija jam besiruošiant. 
Kitu atveju yra atvira grėsmė, 
jeigu iš anksto žinosim, jog kon
grese nebūsime atstovaujami. Ta
da kongresas praeis visai kaip 
nepastebėtas ir niekas net apra
šymų neskaitys, nes be mūsų da
lyvavimo jis tiesiog mūsų nelies
tų.

Dar nežinant tikros kongreso 
programos sunku spręsti apie pa
čius tikslus ir neįmanoma dabar 
vertinti, tačiau nemanau, kad įs
tengtume pasiųsti tam tikrus me
ninius vienetus. Jau dabar reiktų 
apsibrėžti ,kokiais reprezentan
tais apsiribosime. Aš manau, kad 
tėra tik vienas ir patikimas bū
das — tai konkursinis. Konkre
čiau kalbant, reiktų sudaryti ko
misiją iš kultūrininkų, kurie pa
rinktų kandidatus remiantis — 
lietuvių kalbos mokėjimu, tauti
niu sąmoningumu ir parodyta tau
tine veikla Australijoje. Tokie 
reprezentantai galėtų laisvai at
stovauti Ausralijos lietuvių jau
nimą tarp kitų ir aktyviai daly
vauti kongreso sesijose, o parva-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Kelionės kaina kongresan
Gerb. Redaktoriau, arba klubo nariai, buvę nariais
Ryšium su Sv. Svogūnaičio pa

sisakymu “Mūsų Pastogės” Nr.19 
straipsnyje “Ką siųsti kongre
san?” norėčiau atkreipti Jūsų ’’r 
suinteresuotų dėmesį, kad kelio
nės išlaidos į tokį kongresą gali 
būti labai didelės.

Kelionė lėktuvu iš Sydney į 
Čikaga 20-ties žmonių grupei ga
li kainuoti virš 10.000 svarų tuo 
atveju, jeigu vykstama į ten or
ganizuotai, o atgal ne su grupe 
bet pavieniui. Grupės vadovas 
šiuo atveju gautų nemokamą bi
lietą. Vienam asmeniui kainuo
tų lygiai £544.3.0, kas sudarytų 
beveik £10.900.

Teisybė, galima gauti ir nuolai
dą 30%, bet kelionė turi būti 
grupinė į ten ir atgal. Šiuo būdu 
kainuotų vienam asmeniui apie 
£409 be veltui bilieto grupės va
dovui. Bendra suma iš Sydney į 
Čikagą ir atgal būtų apie £8100 
(20x£409). Negalima gauti nuo
laidos tarp Los Angeles — Chi
cago — Los Angeles.

Tokią grupelę sudarant galioja 
griežti nuostatai: visi nariai tu
ri būti iš tos pačios vietos (Mel
bourne arba Sydney, bet ne iš 
abiejų) tos pačios organizacijos 

žiavę turėtų jau būti pasiruošę 
vadovauti mūsų jaunimui ir dirb
ti visuomeninėje veikloje. Tokiu 
būdu sukauptos pastangos ir pi
nigai tikrai pasiteisintų, nes tai 
eitų lietuvybės naudai.

Organizavimo pradžia turėtų 
išplaukti iš Krašto Valdybos Jau
nimo skyriaus, nes tai yra pla
taus masto užsimojimas ir pats 
organizavimas turi būti centrali
zuotas, kad tikslas būtų pasiektas. 
Tačiau, man atrodo, atrinkimo 
planas turėtų būti patiektas Aus
tralijos lietuviams jau dabar 
prieš pradedant finansinį organi
zavimą taip, kad būtų aišku, ko
kiems tikslams finansai bus kau
piami.

Judita Kolakauskaitė

Susidomėjimas Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresu ir Aus
tralijos lietuvių tarpe yra labai 
gyvas. “Šviesos” pirmininko pap
rašyta sutikau jų parengime pa
sisakyti šio kongreso reikalu.

Savo samprotavimus skirstyčiau 
į tris grupes: a) teigiami kongre
so bruožai, b) neigiamybės ir 
c) mano sugestijos.

a) Teigiami bruožai. Šiuo kon
gresu, spėju, norima ugdyti išei
vijos jaunime tautinį sąmoningu
mą, daugiau įskiepyti lietuviškos 
dvasios ir savo tautos reikalų su
pratimo. Tikslai bus atsiekti ne 
tik pačiu dalyvavimu kongrese, 
bet ir pačiu pasiruošimu, o ypač 
jaunimo bendradarbiavimu ir jam 
pasibaigus. Tikiu, kad tie, kurie 
jame dalyvaus, bus įkvėpti lietu
viškos veiklos entuziazmo ir su
grįžę tuo pačiu uždegs ir vietinį 
jaunimą.

Drauge tikiu, kad kongresas bus 
užtenkamai gausus ir įstengs at
kreipti didžiųjų valstybių vado
vaujančiųjų dėmesį, o taip pat 
bus reikšmingas pasisakymas 
prieš komunizmą. Bus deklaruota 
pasauliui, kad ir po 25-rių metų 
okupacijos mes išlikome gajūs 
kaip tautos atžalos ir siekiame 
savo tautai laisvės.

Kongrese, manau, bus pasida
linta nuomonėmis bei idėjomis, 
susipažinta su jaunimo veikla ki
tuose kraštuose, bus užmegstas 
draugiškumas, tautinė ir veiklos 
vienybė ir kt. Jeigu bus progra
ma, jaunimas pasirodys, ką jis su
geba ir gali meninėj srity, čia 
nauda daugiau pasiruošime, negu 
pačiame pasirodyme.

Siekiant šių tikslų šiame kon
grese turėtų dalyvauti visas Aus
tralijos lietuvių jaunimas. Bet ar 

nemažiau kaip 6 mėnesius ir tt. 
Norint gauti tokią nuolaidą ne 
tik reikia pasirašyti patvirtinant, 
kad nemeluojama, bet greičiausia 
dar reiktų įrodyti narių priklau
somumą, organizacijos nuostatus, 
registraciją ir kitus įrodymus.

Tad tokiu atveju reikia elgtis 
labai atsargiai, nes, manyčiau, jei 
kas užkliūtų, tai visas kelionės 
papiginimas sugriūtų.

Tačiau netgi su kelionės papi- 
ginimu vistiek kainuotų apie 
£8100 dvidešimties grupei. Norint 
tokia lengvata pasinaudoti, rei
kia jau pradės organizuoti dabar. 
Lygiai tam tikslui ir pinigus kaup
ti.

Alg. Žilinskai
Hispano-American Travel Buriau, 

Melbourne

Rusų Kalba išleista J. Gaudri
mo knyga “Iš lietuvių muzikos 
istorijos”. Joje nušviečiami lietu
vių muzikos kultūros vystymosi 
keliai nuo baudžiavos laikų iki 
spalio revoliucijos. Paliesta muzi
kų J. Naujalio, č. Sasnausko, M. 
Petrausko, M.K. Čiurlionio kūry
ba. (E)

Tai sakydama turiu minty, kad 
reprezentantai bus siunčiami visų 
Australijos lietuvių pajėgomis, 
nors tikiu, bus sunkumų pačius 
finansus beorganizuojant. šalia 
to, yra dar kitų išeičių, sakysim, 
įgaliojant tuos, kurie vyks savo
mis lėšomis arba kurie prie pro
gos jau bus ten nuvykę.

Kyla mintis, kad tokio jaunimo 
kongreso suruošimas, kuriame da
lyvautų ne vien Amerikos, bet ir 
kitų kraštų lietuviškas jaunimas, 
gali turėti gaivinančios reikšmės 
ir mūsų jaunimui pavergtoje Lie
tuvoje, kuris abejoja mūsų jauni
mo tautiniu atsparumu. Tuo tar
pu pats pasiruošimas tokiam kon
gresui čia gal atgaivins jau kai- 
kurių jaunųjų prislopintą jautru
mą lietuvybės reikalams.

tas įmanoma? Gal kiekvieno did
miesčio liet, kolonija ir įstengtų 
sudėtinėmis lėšomis pasiųsti po 
du ar tris atstovus. Priešingai, 
negu aš galvoju, neseniai spaudo
je buvo siūloma siųsti 20 asmenų, 
o jų lėšų šaltiniai nurodyti: au
kos, parengimai, paskolos. Iš pa
rengimų pelnas labai mažas, apie 
paskolas kalbant nenurodyta, iš 
kokių šaltinių jos būtų gauna
mos ir kaip gražinamos. Vienin
telis patikimas būdas — aukos, 
bet negalima tikėti, kad iš surink
tų aukų būtų galima pasiųsti di
desnį būrį jaunimo.

Tad jeigu tik keli galėtų va
žiuoti, mes turėtume tokius, ku
rie geriausiai mus atstovaus. Kan
didatams reikalavimai būtų, kad 
jie gerai kalbėtų lietuviškai, ak
tyviai reikštųsi lietuviškose jau
nimo organizacijose, gerai pažin
tų mūsų liet, gyvenimą ir veiklos 
būdus, ir galėtų informuoti ir ki
tų kraštų jaunimą. Ten nuvažia
vę tūrėtų sekti visą kongreso ei
gą ir apie tai informuoti mus per 
spaudą ir grįžę išdėstyti smulkiai 
mūsų tarpe.

b) Neigiamybė*, čia ir iškyla 
klausimas, ar dalyvavimas kelių 
žmonių atliks tuos tikslus. Jau 
minėjau ,kad nauda yra pačiame 
dalyvavime kad dalyviai užsikrės 
patriotizmo ir veiklos dvasia ir 
grįžę tuo pačiu išjudins palikusį 
jaunimą Australijoj.

Bet tie keli asmenys, kurie bus 
parinkti mus atstovauti kongrese, 
jau yra geri lietuviai, sąmoningi 
ir veiklūs! Grįžę ar jie daugiau 
paveiks mūsų jaunimą, negu da
bar paveikia? Notolęs jaunimas 
nuo lietuvybės, kuriam daugiau
sia reiktų tos tautinės paspirties 
ir kurios jis gautų nuvykęs, ne
gali dalyvauti, nes jis neišpildo 
statomų reikalavimų. Tad gauna
si padėtis, kad šventieji dar dau
giau šventinami, o pamestos ave
lės ignoruojamos. Dalyvaujantie
ji kongrese bandys daryti įtakos 
tokiam jaunimui informuodami 
apie kongresą per spaudą ir grįžę 
susirinkimuose. Bet vargu, ar tuo

Kalifornijos kondorai yra laiko
mi didžiausiais paukščiais Šiau
rės Amerikoje. Jų išskėsti spar
nai siekia 10 pėdų. Šių paukščių 
šiandie yra nedaug ir gyvena Ka
lifornijos Sierra kalnų viršūnėse, 
nors anksčiau jie buvo paplitę vi
same šiauriniame Amerikos kon
tinente. Ir veisias jie lėtai. Pa
telė tik kas antri metai sudeda 
kiaušinį. 

kas bus pasiekta, nes didelė dalis 
nutolusio- jaunimo neskaito liet, 
spaudos, nedalyvauja diskusiniuo
se parengimuose. O tie, kurie 
skaito, tas informacijas susiras
savu keliu. Tad ir abejoju, ar 
specialus kelių asmenų pasiunti-
mas į kongresą turės įtakos mū
sų jaunimui, kad pakeistų jo gal
voseną, įdiegtų tautinio sąmonin
gumo. Visi sutiks, kad didžiausia 
nauda glūdi besiruošiant kongre
sui, bet pabrėžiu ,kad ir didžiu
mą paruošiamųjų darbų atliks tie, 
kurie važiuos, kurie ir be to reiš
kiasi liet, veikloje.

Bet kiekvienu atveju mūsų 
prestižas reikalauja, kad kongrese 
mūsų jaunimas būtų atstovauja
mas. Yra jaunų žmonių, kurie 
studijiniais ar kitokiais tikslais 
išvyksta į užsienius. Reikėtų an- 
gažuot tokius, kad savo numaty
tas keliones derintų su kongresu 
ir tuo pačiu jame galėtų daly
vauti ir mus atstovauti. Mano 
nuomone, rezultatai būtų tokie 
patys.

c) Mano lugestijos. Bet lygiai 
galėtume atsiekti tuos pačius tiks
lus ir nesiunčiant atstovų į kon
gresą. Gal net efektingiau. Aš gal
voju, kad mūsų energija ir mūsų 
pinigai galėtų būti sunaudoti 
svarbesniems ir daugiau kons
truktyvesniems darbams čia pat, 
pačioje bendruomenėje. Tad ir 
siūlyčiau organizuoti Australijos 
jaunimo kongresą čia Australi
joj. Turėtų būti šiam reikalui 
sudarytas jaunimo komitetas. 
Nauda reali: finansiškai dalyvau
ti galėtų visas jaunimas, dirban
tieji sutiktų mažiau sunkumų dėl 
darbo. Veikla ir pasiruošimas to
kiam kongresui būtų įdomesnis ir 
platesnis. Visas jaunimas galėtų 
džiaugtis savo darbo vaisiais. Tuo 
mes galėtume suinteresuoti ir pa
traukti daugiau nutolusio jauni
mo ir net jį laimėti, nes toks 
kongresas kaip tik tiesioginiai to
kį jaunimą paliestų.

Bendruomenės išlaikymas yra 
jaunimo lietuviškoje dvasioje iš-

MELB. DAINOS SAMBŪRY
Nejučiomis prabėgo Melbourne 

Dainos Sambūrio vienų metų 
veikla. Sušauktame metiniame 
Sambūrio narių susirinkime su 
malonumu prisimenamas pareitų
jų metų nuveikto darbo kelias, 
pasidžiaugta, kad visi duotieji 
koncertai praėjo su pasisekimu ir 
nutarta ieškoti naujų kelių Sam
būrio veiklos pagyvinimui. Drau
giškiems santykiams užmegsti su 
Canberros lietuviais norima duo
ti koncertą sostinėje. Jeigu šis 
sumanymas pavyktų įgyvendinti, 
tai būtų istorinis įvykis Sambūrio 
gyvenime, nes Canberroje dar ne
buvo tekę koncertuoti.

Ta pačia proga norėtųsi dai
nuoti ir Sydnejuje ,nes jau il
gokai, kaip sydnejiškiai nėra gir
dėję sambūriečių dainuojant.

Rugpjūčio 14 d. numatomas 
Sambūrio Metinis Balius, kuris 
įvyks, kaip ir pereitais metais, 
DORCHESTER salėje. Daroma 
žygių gauti vieną iš populiariau
sių Melbourne orkestrų, kurio 
lietuviams dar neteko girdėti. Lai

ĮDOMŪS faktai PARUOŠĖ B. WILSON 
t

Žeminiai riešutai (angliškai 
“peanuts”) iš tikrųjų nėra riešu
tinių augmenų kilmės ir priklau
so ankštinių augalų kategorijai, 
kaip žirniai ar pupos. Ž. riešutai 
pražydi daugeliu smulkių žiedelių 
ir apvaisinti tuoj pat nuvysta. 
Nuvytus žiedams stiebelis auga 
linkdamas žemyn ir įsirausią į že
mę ir čia subręsta sėkla — riešu
tas.

SKAITYTOJO ŽODIS

Ekonomija ar ubagavimas
Birželio 7 d. Mūsų Pastogės Nr. daug geriau duoti negu prašyti

22 J. Slavėnas labai gražiu antga
liu “ekonominiais klausimais” ir 
puikia pradžia patiekia žiupsnį 
idėjų bendruomenės lėšoms telkti. 
Perskaičius peršasi išvada, kad 
lietuviais esame mes gimę, bet 
ubagais norime būti.

Nuo pat išėjimo tremtin visą 
laiką aukos, aukos ir aukos, lyg 
jau nebebūtų kitokio šaltinio lė
šoms telkti. Kas nors atvažiuoja 
— aukos, kas nors išvažiuoja — 
aukos. Nelaimės atveju — aukos. 
Kiekvienai organizacijai — aukos. 
Duosni lietuvio širdis ir ranka dar 
atranda aukai grašių, bet jau nie
kas nebenori tų aukų berinkti. Juk 

laikymas. Tam atsiekti mums rei
kalingi Lietuvių Namai, kurie pri
trauktų jaunimą, paskatintų jų 
veiklą, įdiegtų lietuviškumo. Už 
tat mūsų pats realusis uždavinys 
įsigyti lietuviško gyvenimo cent
rus, t.y. namus, ne tik pastatą, 
bet ir instituciją, turinčią visą 
kompleksą savybių, kad natūraliai 
veiktų kaip fokusas, traukiąs ir 
koncentruojąs visą socialinį ir 
tautinį gyvenimą. Jaunimas irgi 
neturėtų palikti neutralus 
namų reikalui, (nes jam namai ir 
statomi!), jungtis į bendruomeni
nę veiklą, mokintis iš vyresniųjų, 
kad ateityje sugebėtų juos pava
duoti.

Jau pats faktas, kad mes čia 
sėdime Latvių namuose ir svars
tome mūsų reikalus, parodo, kaip 
mes Sydnejuje iki šiol neišspren- 
džiame šio gyvybinio reikalo.

Aš siūlau, kad mūsų pinigai, 
energija ir jaunimo patraukimas 
į bendruomeninę veiklą būtų kon
centruoti Lietuvių Namų įsigiji
mui. Kokia vertė išjudinti jauni
mą veiklai, jei nėra kur vėliau tą 
veiklą vystyti ir tęsti.

kantis pradėtos tradicijos, numa
toma baliaus dalyviams vakarienė 
su pilnu patarnavimu. Sambūrio 
metiniam Dainų Koncertui, kuris 
įvyks lapkričio 7 d. gauta gražio
ji KEW miesto savivaldybės kon
certų salė.

Šių metų metiniame koncerto 
programoje pasirodys KLUMįPA- 
KOJO šaunieji tautinių šokių šo
kėjai, kurių “krištas” įvyko toje 
pačioje salėje per vieną iš Sam
būrio koncertų.

Malonu pabrėžti, kad antrus 
metus iš eilės ta pati Valdyba 
apsiėmė eiti pareigas, tik Sam
būrio sekretorei atsisakius, buvo 
išrinkta nauja.

Dabartinė Sambūrio vadovybė: 
Sambūrio dirigentas — Albertas

Čelnas.
Administratorius — Leonas Bal

trūnas.
Valdybos Pirmininkas — Jonas 

Tamošiūnas.
Pirmininko Pavaduotojas — Rai

mondas Dagys.
Sekretorė — Ina Kunciūnienė.

Gyvuliai buvo pratinami tar
nauti žmogui nuo neatmenamų 
laikų. Yra gyvulių, kurie žmogui 
tarnauja netreniruoti. Medvilnės 
laukuose Amerikoje laikoma mili
jonai žąsų, kurios sunaikina pikt
žoles patikimiau ir geriau negu 
techniškos ar cheminės priemo
nės. Jos taip pat sėkmingai apra- 
vi ir mėtų laukus (pepermint), 
bet tokių žąsų mėsa ir patiekta 
ant stalo pakvipus mėtomis. 

kad ir ne sau. Kada gi nustosime 
ubagavę? Nesutinku su p. Slavė
nu, kad tautiečiai turi atsisakyti 
šio ar to ir tą. dalį aukoti Garbės 
ir atminimų fondan. Dažniausia 
tie, kurie leidžia sau, nėra šykš
tūs ir bendruomeniam reikalui. 
Jie užtenka visur ir visiems, o kas 
jau pagaili sau tas kitam dešim
teriopai šykštesnis.

Pasidairykim po kitas bendruo
menes ir organizacijas. Man gerai 
pažįstama “Lions International" 
organizacija nerinkdama aukų mi
lijonus svarų ir dolerių sutelkia 
šalpos tikslams. Kiekvienas pas
kiras klubas rengia įvairius pro
jektus, pobūvius lėšoms telkti. 
Graikų biznio organizacijos pas
kolų ir padėjimu įsikurti biznyje 
yra viena iš stipriausių ateivių 
organizacijų. Yra ir lietuviškų 
žvaigždelių. Lietuvių akcinė bend
rovė Londone, nors ir nepergeriau
siai versdamos! dėl mikroskopinio 
tautiečių skaičiaus Anglijoje, jau 
aukų neprašo, o dirba milžiniškos 
svarbos darbą išlaikydama nuosto
lius nešantį Nidos Knygų Klubą. 
Kanados paskolų bendrovė, berods 
“Parama” jau padeda tautiškiems 
reikalams. Melbourne bankelis 
jau pirmuosius grūdelius padėjo 
į tautos aruodą. Canberros Lietu
vių Klubas, po metų kitų išmokė
jęs skolas, manau, nebeleis Can
berros lietuvių kolonijoje, ubagau
ti. Besišnekant su Daiva Labutyte 
Jaunimo kongreso lėšų klausimu, 
ši jauna mergina pasakė: “Jei 
Sydnejuje klubą būtų pastatę 
prieš dešimtį metų, šios problemos 
šiandie nebūtų”. Australų skautų 
vienetai su darbu “šilingas už dar
bą” ir tuščių bonkų surinkimu su
telkia tūkstančius svarų.

Prieš porą metų jaunas lietuvis 
p. Kovalskis buvo atėjęs su propo
zicija, bet, berods, buvo apšauktas 
savanaudžiu. Į Sydnejaus Lietu
vių klubo sunkiai sukamus ratus 
kaišiojama pagaliai. Į ten, kur 
ateitis — ekonomiška ateitis, — 
mes žiūrime kreivai, o tik iš seno 
papratimo ubagauti prašome au
kų, aukų.

Tame pačiame Pastogės Nr. ra
šomą, kad Mūsų Pastogės Spaudos 
balius ir skautų kaukių balius su 
pasisekimu atneša gražaus pelno. 
Tai įrodimas, kad gerai organi
zuoti ir darbo įdėti parengimai 
apsimoka. Jei visos iki šiandie su
aukotos sumos ir lietuvių santau
pos būtų įneštos į lietuviškas sko
linimo — taupymo bendroves, jei 
kiekviena kolonija turėtų licenzi- 
juotus klubus, aukos mums būtų 
svetimas reikalas. Numeskim uba
go terbą ir aukų rinkimui išlieja
mą energiją panaudokime ekono
miniams klausimams sumanyti ir 
vykdyti.

P. Pilka, 
Canberra

Iždininkas — Vyt. Šimkus. 
Reikalų Vedėja — Eleonora Bal

čiūnienė.
Sambūrio visuotiniame susirin

kime pasidžiaugta, kad užmegsti 
labai draugiški santykiai su Pa
rapijos Choru ir reikalui esant 
vieni kitiems labai gražiai pa
gelbsti. Išreikšta mintis pradėti 
mokintis keletą australiškų dainų, 
nes numatoma duoti eilę koncertų 
australų visuomenei. Taip pat su
tarta duoti keletą koncertų peri
ferijose, kur gyvenama lietuvių. 
Vienas iš tokių koncertų numato
mas greitu laiku Morwelyje, kur 
gyvena visa eilė giliai susipratu
sių tautiečių.

ELBE.

VISKAS PAGAL PLANĄ

Ukrainoje vienas miestelis pa
sistatydino per upę keltuvą. Jei 
yra keltuvas, tai turi būti ir žmo
gus, kuris per upę keltų. O jeigu 
jis kelia, vadinasi dirba, tai turi 
būti jam mokama alga. Jei mo
kama alga, tai privalo būti iždi
ninkas ir sąskaitininkas, tai turi 
būti ir jų viršininkas — direkto- 
rus. Jei yra direktorius, tai jau 
įstaiga ir jai reikalingas revizo
rius. Kai visus tuos pareigūnus 
paskyrė ir jų pasirodė perdaug, 
tai pirmiausia atleido keltinin
ką. Keltuvas nebeveikė, bet kel
tuvo administracija liko.

4
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Sportas Adelaidėje
Mūsų vyrai be jokio vargo, 

lengvai nugalėjo latvių antrąją 
komandų. Laimėta 79 — 38 (37 — 
17). Taškai: J. Gumbys 28, D. At
kinson 15, R. Daugalis 14, L. Ur
monas ir E. Gudelis po 6, E. Po
cius su V. Levicku po 4 ir A. 
Radzevičius 2.

Antroji vyrų komanda laimėjo 
30 — 13 (14 — 6) prieš Walker
ville Method. Taškai: K. Jaunutis 
14, V. Straukas, A. Bernaitis ir 
J. Mikužys po 4, E. Brazauskas 
su G. Kaminsku po 2.

Jaunių iki 16 komanda laimė
jo prieš antroje vietoje esančių 
C.Y. White komandų, nugalėdami 
44 — 22 (18 — 7). Taškai: K. 
Jaunutis 22, A. Jonavičius 12, P. 
Kanas 8 ir P. Arlauskas 2. Atro- 
rodo kad ši komanda neturėtų 
didelio vargo laimėti čempijonų 
vardo. Paskutiniu laiku komanda 
pavesta treniruoti J. Gumbiui.

Jaunių iki 14 metų komanda 
pralaimėjo keliais taškais. Dabar 
šios komandos treniravimų per
ėmė R. Rudzenskas ir, turint tre
nerį, galima bus tikėtis daugiau 
laimėjimų.

Jaunučių iki 12 metų komanda, 
treniruojama A. Reivyčio, laimė
jo be kovos, kadangi laiku neat
vyko į rungtynes priešininko ko
manda.

Mergaičių pirmoji komanda lai
mėjo prieš Budapest 56 — 38 
(31 — 14). Taškai: N. Vyšniaus
kaitė 11, M. Lapienytė 8, V. Ju
cytė 6, ir A. Krivickaitė 2.

Antroji komanda nugalėjo For
bes 21 — 12 (14 — 7). Taškai: 
A. Roocke (Šukytė) 11, L. Kun- 
caitytė 8 ir K. Baškutė 2.

DAR SYKI NUGALĖTA
P. AUSTRALIJOS RINKTINĖ
Jaunių iki 17 metų mergaičių 

P. Australijos krepšinio rinktinė, 
ankščiau pralaimėjusi vytietėms, 
turėjo revanšines rungtynes, ši 
rinktinė prie išvykdama į Mel-

Los Angeles apylinkėse yra ne
maža alyvos. Dažnai, kad ir pa
čiose prašmatniausiose gatvėse, 
pamatysi tarp pastatų alyvos siur
blį, kuris lėtai kinkuodamas siur
bia iš žemės šį vertingų skystį.

Su p. Uldukiu aplankėm Memo
rial Lawn kapines. Paminklų, kry
žių bei takų čia nėra. Gražiai už
laikoma veja ir į jų įleistos nedi
dukės cementinės plokštės su ati
tinkamais užrašais, šiose kapinė
se yra didelė ir meniška Leonardo 
da Vinci paveikslo “Paskutinė Va
karienė” reprodukcija stikle. Ten 
pat, kitam pastate yra milžiniško 
didumo Kristaus kančios paveiks
las. Paveikslų pavertus ant šono 
jis prilygtų 20 aukštų namui. Ta
pytas lenko menininko JanSyka. 
Šios kapinės nėra eilinės ir gau
siai turistų lankomos.

Atsisveikinęs su G. Vitkum ir 
su savo geraisiais šeimininkais p. 
p. Uldukiais, gerų įspūdžių pilnas 
iŠsileidau tolimesnėn kelionėn.

Sekantis sustojimas Las Vegas, 
Nevada. Miestelis vidury dykumos 
ir visa pramonė — įvairiausi pini
giniai lošimai. Daug liuksusinių 
viešbučių ir “Kasino”. Visur gali
ma vaikščioti niekieno netrukdo
mam. Didesniuose “Kasino” po
piet ištisai vyksta programos ku
rių gali žiūrėti tik alaus stiklų 
(75 centai) nusipirkęs, ar, jei ne
tingi stovėti, ir nieko nepirkda- 
mas.

Žymesnieji viešbučiai taip pat 
turi didelio masto varietes, daž
niausiai importuotas iš Europos. 
Porų iš jų žiūrėjau ir aš “Tropi- 
ęanoj” ir “Stardust” viešbučiuose. 
Pastatymas ir artistai labai geri. 
Nemaža ir “Topless” merginų. 
Kaikuriom “bottom” taip pat vos 
storesne virvute pridengtas. Kai
nos į šias varietes palyginamai

/PORTAS PATIESTI LATVIAI
RAČO JONAS ŠOLICNAS, U.S.A.

bournų Australijos pirmenybėms 
norėjo atsirevanšuoti mūsų mer
gaičių komandai. Vytietės per šį 
susitikimų pasirodė kaip ir anks
čiau labai gerai įveikdamos rink
tinę 40 — 31 (17 — 8). Atsižvel
giant, kad buvo žaista be pamai
nų laimėjimu reikia būti labiau 
patenkintoms. Taškus pelnė: N. 
Vyšniauskaitė 19, G. Krivickaitė 
8, M. Lapienytė 7, M. šiukštery- 
tė 4 ir A. Krivickaitė2 .

B. N.

ARLAUSKO
Australų ir mūsų spaudoje 

skaitėme pasididžiavimus R. Ar
lausku, kuris ketvirtame pasaulio 
šachmatų korespondenciniam tur
nyre išsikovojo didmeistrio 
(Grandmaster) vardų. Lietuviams 
šachmatininkams pravartu pana
grinėti vienų iš R. Arlausko par
tijų ir pamatyti, kokių nepapras
tų ėjimų naujasis didmeisteris 
yra padaręs.

Kai žinome, R. Arlauskas yra 
Adelaidės lietuvių sporto klubo 
šachmatų sekcijos aktyvus šach
matininkas ir ne kartų dalyvavęs 
lietuvių šachmatų varžybose Spor
to švenčių metu. Šia proga Syd- 
nejaus lietuvių aktyvių šachma
tininkų vardu sveikinu R. Arlaus
kų su nauju šachmatų titulu ir 
linkiu daugiau pergalių prie šach
matų lentos.

Iki šio laiko Australijos lietu
vių sporto klubų sąjunga nedarė 
žygių tinkamai pagerbti mūsų 
lietuvį šachmatų didmeisterį. Bū
tų pats laikas apie tai pagalvoti.

R. Arlauskas — baltaisiais
A. Lundquist — juodaisiais
1. e2 — e4; c7 — c5
2. žgl — f3; e7 — e6
3. d2 — d4; c5 : d4
4. Žf3 : d4; Žb8 — c6

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

DAIRAUSI PO AMERIKA
prieinamos. Pav., į vakaro seansų 
minimum mokama apie 7 — 8 dol., 
bet už tai gauni ir gerų vakarienę. 
Vidurnakčio seansui minimum yra 
5 dol. ir už tai gauni 4 stikliukus 
kokio benorėtum gėrimo, kuris ir 
šiaip kainuotų apie pusantro dole
rio stikliukas.

Žinovų teigimu nieko geresnio 
ir pačiam Paryžiuj nematytum, o 
kainuotų dar daugiau. Atrodo, kad 
Los Vegas politika yra žmones ten 
privilioti ir juos gerai užimti, pas
kutinės odos nenulupant, nes jie 
savo pinigėlius ir taip čia paliks.

Lošimai, ypač vakarais vyksta 
pilnu tempu. Lošiama “akį”, po
kerį, kauliukus bingo ir t.t. Taip 
pat visur šimtai taip vadinamų 
“vienarankių banditų”, kuriuos 
gali tampyti juos šerdamas dole
riais ar centais.

Daug, žinoma, ten stumdosi ir 
tokių kaip aš, vien tik pasižiūrėti 
atvykusių.

Važiuojant link Los Vegas už 
kokio 100 mylių nuo Los Angeles 
prasideda dykuma — prerijos. Ne
maži pilki kalnai, beveik be jokios 
augmenijos ir didžiuliai kloniai tik 
kuokštais išdžiūvusios žolės ir iki 
juosmens aukščio krūmokšniai. 
Kur ne kur kyšo įvairūs kaktusai. 
Labai reta ūkių ir galvijų.

Su trumpais pasikeitimais, pa
našūs vaizdai mane lydėjo per visų 
Arizonų, Campų, New Meksiko ir 
Teksas. Atrodo, vaizdas turėtų 
būti nuobodus ir slegiantis'. Ta
čiau taip nėra. Mėlynas dangus, 
primėtytos baltų pūkinių debesė
lių, tom tuščiom prerijom suteikia 
kažkokį tai grožį, kuriuo gėrėtis 
nepabodo ištisom valandom ir net 
dienom.

Tose dykumose nemaža didmies
čių, turinčių iki pusmilijonio ar 
daugiau gyventojų. Keletu iš jų

Tai, kas nutiko latvių krepši
ninkams šiaurės Amerikos pabal- 
tiečių pirmenybėse gegužės 25-26 
d.d. Čikagoje, vargu ar kas ga
lės užmiršti. Lietuviams buvo dir 
džiausiąs malonumas, o latviams 
— skaudžiausia pamoka.

Dabar jau nėra nieko nuosta
baus, kad latviai nugalimi šim
tinės pasekme. Tačiau paskutinė
se pabaltiečių pirmenybėse mūsiš
kiai latvių rinktinę sunaikino re
kordine pasekme. Tik įsivaizduo
kite: 138 — 8211

Nepaprastai iškiliai pasirodė ir 
mūsų moterų bei mergaičių tink
linio rinktinės, lengvai nugalėju
sios latves. Mūsų vyrų tinklinio 
komanda pralaimėjo 3:0 latviams. 
Gi skaudžiausia nuo latvių nu
kentėjo jaunių krepšinio rinktinė

PERGALĖ
5. žbl — c3; Vd8 — c7
6. g2 — g3; a7 — a6
7. Rfl — g2; žg8 — f6
8. Žd4 — b3; Rf8 — e7
9. O — O; O—O

10. Rcl — f4; d7 — d6
11. Vdl — e2; Bf8 — d8
12. Bal — dl; Ba8 — b8
13. a2 — a4; Žc6 — e5 
Pavojingas žirgo ėjimas, reika

lingas atkreipti daug dėmesio.
14. Rf4 — cl
Rikis grįžta atgal atidarydamas 

kelių puolimui,
14. Rc8 — d7
15. fl — f4; Že5 — c4
16. g3 — g4; b7 — b5
17. a4 : b5; a6 : b5
18. g4 — g5; Žf6 — ei
19. Vėl — f2; b5 — b4
20. Žc3__ e2; Re7 — f8
21. Žb3 — d4; Rd7 — c8
Arlauskas, matydamas prieši

ninkų pergrupuojant figūras, pra
deda puolimų.

22. b2 — b3; Žc4 — a5
23. Rcl — e3; g7 — g6
24. f4 — f5; e6 — e5
25. Žd4 — e6;
Tik šachmatų meisteriai 

pramatyti šį gražų ėjimą.
25. f7 : že6
26. f5 : g6; Že8 — g7 

kaip Phoenix, Tuscon, EI Passo, 
San Antonio ir Honston teko pra
važiuoti. Tarp tų didesnių miestų 
tankiau ar rečiau yra mažesnių 
miestelių savo išvaizda panašių į 
Australiškus.

Pervažiavau tik vienų didesnę 
upę — Colorado. Gaila, buvo nak
tis tad ir to garsaus Hoover Dam 
tik siluetus teko matyti. Neplatus 
tik aukštas.

Colorado upė per kelias dešimt 
milijonų metų yra padariusi vienų 
iš gamtos stebuklų — Grand Can
yon.

Žemės plutai toj vietoj pradėjus 
kilti, upė nepasidavė ir nepradėjo 
bėgti atgal, bet truputį krypdama 
į šoną veržėsi toliau.

Rezultate vaga iki mylios gilu
mo nuo kelių iki keliolikos platumo 
ir virš 200 mylių ilgio.

Apie Grand Canyon grožį yra 
girdėję ar skaitę turbūt visi, aš 
jo aprašyti nė nebandysiu.

Busimiem keliautojams, kurie 
yra geroj fizinėj kondicijoj, patar
čiau lipti į apačią pėsčiom. Nuo 
viršaus iki upės yra apie 7 mylios; 
takas labai vingiuotas todėl nesta
tus. Autobusas iš Flagstaff atei
na 11 vai. ryto ir išeina 6 vai. va
karo. Gerai pasiruošus per tas 7 
valandas galima nusileisti ir grįžti 
atgal. Porą dienų vaikščioti būtų 
sunkoka, bet nepamirštamas įspū
dis liktų visam gyvenimui.

Aš iš anksto mažai ką žinoda
mas, žiūrėjau nuo pakraščių, ve
žiojamas turistinio autobuso. Ir 

T * “” Pranešu savo klientams, kad europietis siuvėjas ”
- S. SARAKULA «►< * < ►
” persikėlė ir gyvena nauju adresu: -
“ 25 Beaconsfield St., Bexley. Tel. 59 8861. "

netikėtai pralaimėjusi latvių jau
niams 68:57.

ŠVENTĖ BE ESTŲ
šjmetinėse pabaltiečių krepši

nio ir tinklinio varžybose estai 
nepasirodė. Jų šiaurės Amerikoje 
labai nedaug. Didžiausia estų ko
lonija yra Toronte, Kanadoje, kur 
ir susibūrę jų stipriausios sporti
nės pajėgos. Estų sportininkai 
dėl finansinių sunkumų negalėjo 
Čikagos pasiekti, ir todėl šios 
varžybos buvo lietuvių — latvių 
dvikova. Gaila, kad nedalyvavo 
estai. Jų tinklininkai stprūs ir 
todėl nėra abejonės, jie ir šiose 
rungtynėse būtų tarę svarų žo
dį. Be to, pernai gerai užsireko
mendavo ir estų krepšininkai, ir 
mūsų nuomone, estų pernykštė 
jaunių komanda buvo stipresnė, 
nei šįmet latvių jaunių rinktinė, 
kuri nugalėjo mūsiškius.

Tinklinyje tiek moterų, tiek vy
rų komandos pernai buvo estų 
daug stipresnės, nei šiemet maty
tosios latvių komandos.

PIRMOJI DIENA
Estai apie savo nedalyvavimą 

nepranešė iki paskutinės savaitės. 
Pagaliau sužinojus, kad jie neda
lyvaus, teko skubiai keisti prog
ramą. Pirmos dienos varžybos 
buvo labai skubotai tvarkytos ir 
todėl įvyko tik dvejetas rungty
nių. Pirmiausiai žaidė mūsų mer
gaičių tinklinio komanda prieš 
latvaites. čia mūsiškės be vargo 
laimėjo 3:0.

Antrose rungtynėse susitiko 
Vidurinių Vakarų sporto apygar
dos rinktinė su latviais. Mūsiškiai 
laimėjo 113:98 (52:53). Šios rung
tynės buvo pats kiečiausias latvių 

27. Vf2 : Rf8-J-I!
Antras nepaprastas Arlausko 

ėjimas.
27 Bd8 : Vf8 
28. Bfl : Bf8—f-; Kg8 : Bf8

29. g6 : h7;
Nesulaikomas pėstininkas!!

29. Žg7 — ei
gali 30. h7 — h8 — V-)-; Kf8 — e7 

31. g5 — g6.
Juodieji pasiduoda.

V. Auguatinavičiua

tas buvo gražu. Važiuojant į 
Grand Canyon pergyvenau nema
žą baimę. Visą rytą lijo, o vienoj 
vietoj pradėjo net gerokai snigti. 
Maniau kad to išsvajoto gamtos 
stebuklo taip ir neteks matyti. 
Baimė bereikalo. Lietus nustojo, 
debesys išsisklaidė ir diena buvo 
vėsoka, bet labai graži.

Trumpam buvau sustojęs EI Pa
sso, Texas. Mieste daug Meksikie
čių ir man bent atrodė, kad ispanų 
kalbos girdėjosi daugiau negu an
glų. Bendrai, keliaujant arčiau 
Meksikos pasienio, visur sutinka
ma gana daug meksikiečių. Star 
tyboje jaučiasi stipri ispanų įtaka. 
Ispanų misionieriai buvo pirmieji 
europiečiai šiose apylinkėse. Ju
arez miestukas jungiasi su EI Pa
sso. Atrodo švaresnis ir turtinges
nis negu mano anksčiau lankytas 
Tijuana prie San Diego. Per “ru- 
bežių” važiavau tramvajum, grį
žau pėsčias. Formalumai greiti ir 
paprasti.

Iš EI Passo buvau sugalvojęs 
važiuoti autobusu net iki Meksiko 
City. Kainuoja tik 11 dol. ir trun
ka 24 valandas. Meksikos konsu
late, pareiškime dėl vizos, į klau
simą kur gimęs, parašiau Lietuvo
je. Priekabinga boba panorėjo ko
kio dokumento įrodančio, kad aš 
naturalizuotas australas. Kas gali 
būti aiškiau kaip pasas? Bet pasi
bark tu su ja. Adios Meksiko City.

Apie San Antonio, Texas, dyku
mos baigiasi. Atsiranda vis 
daugiau medžių. Kuo tolyn, tuo 
tankyn ir Alabama, o ypač Geor
gia vien ištisas miškas. Klimatas 
subtropinis tad ir medžiai, kad ir 
tos pačios pušys ir ąžuolai kiek 
kitoki, negu lietuviški. Arčiau 
prie jūros šie miškai pilni pelkių, 

pasipriešininmas iš visų susitiki
mų.

Aikštėje mūsų rinktinės atro
dė gerai, bet jos geram pasirody
mui kliudė įvairiausi ginčai už 
aikštės ribų. Organizuotumu bei 
drausme mes niekad negalime pa
sigirti. Dėl šių priežaščių ir mū
sų vyrų krepšinio rinktinė — 
ypatingai pirmąją dieną buvo su
silpninta. Gerai dalykų neišaiš
kinus vienam mūsų žaidėjui — 
Detroito Dzikui — buvo neleista 
žaisti jau jam atvykus. Girdi, 
buvo paduotas skundas, jog jis 
esąs profesionalas. Kiti keli rink
tinės žaidėjai nedalyvavo, nes jų 
klubo vadovybė pareiškė boiko
tuojanti rinktinę dėl Dzikio žai
dimo. Sumoje: negalėjo dalyvau
ti apie ketvertas rinktinės žaidė
jų, ir todėl pirmosios dienos rung
tynėms vadovas Vyt. Grybauskas 
vos pajėgė sulipdyti komandą.

Vis dėl to, sulipdžius jis atro
dė neblogai ir buvo pakankamai 
galingas parklupdyti latvius šim
tine.

Rungtynes pradėjo didysis Mi
leris centre. Puolime žaidė Varnas 
ir Skaisgiris, o gynime Čekaus- 
kas ir Gudas. Nors individualiai 
mūsiškiai ir geriau atrodė nei lat
viai, tačiau buvo jaučiamas ko
mandinio žaidimo trūkumas. Mus 
gelbėjo patikimas Čekauskas ir to
limi Varno metimai. Paskirų mū
sų žaidėjų kova tegali išlaikyti tik 
lygiąsias ir neduoti latviams per
daug atsiplėšti. Vėliau atsiradęs 
Modestavičius įnešė komandon 
judrumo ir kovos dvasios. Mūsiš
kiai prisiveja varžovą iki 28:26, 
bet staigiame prasiveržime su- 

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phene LW 1230 
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flamingą Comm Shop, 181 Queen Su, St. Marya, N.SLW.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prahai du a Ja m ai ir idsaaaeJeijimaM. Mes haltiaan vahaihai.

kuriose nemaža aligatorių. Jie 
žmonių beveik niekada nepuola, 
tačiau maudytis kartu su jais gal 
ir nevisai būtų pakeliui.

New Orleans sustojau visai die
nai. Prieš maždaug pusantro šim
to metų šis miestas, su visa Lui- 
zianos valstija, buvo nupirktas iš 
prancūzų už 15 mil. dolerių.

Senesnėse miesto dalyse, pran
cūzų ir ispanų įtaka dar ir dabar 
stipriai jaučiama.

Nemažas prancūzų kvartalas. 
Gatvės siauros. Pilna suvenyrų ir 
šiaip senienų parduotuvių. Daug 
naktinių klubų.

Ispanų palikuonys susimetę į 
erdvesnį rajoną kur tik skirtinga 
statyba primena jų kilmę.

Dabartiniai šeimininkai, ameri
kiečiai, skiriasi nuo šių dviejų 
modernesniais, labai dažnai kolo
nijinio stiliaus pastatais. Kai ku
rie iš jų labai grąžus ir dideli, 
plačių sodų ir gėlynų apsupti.

Vienam skersgatvyje susime
tę net 28 milijonieriai. Abiejuose 
gatvės galuose dideli geležiniai 
vartai ir policininkas prie jų. 
Paprastai mirtingieji ten, turbūt, 
nelabai pageidaujami. Taip pat 
grupė turtingų žydų patys sau pa
sistatę ghetto ir net aukštoką rau
donų plytų tvora nuo gojų atsitvė
rę.

New Orleans turi kapines, kur 
mirusieji laidojami ant žemės vir
šaus išmūrytose nišose. Toks anks
čiau buvęs paprotys, kita, pože
mio vanduo vietomis vos 6 pėdos 
nuo paviršiaus.

Skersai garsiąją Mississippi va
žiavau per neseniai pastatytą til
tą ir dar tris syk kėliaus keltu 
(nereikėjo mokėti, o apie šia upę 
tiek dainų skaityta ir girdėta!) 
Šiam kelte, pirmą syk savo kelio
nėj, susidūriau su užrašu “bal
tiems” ir “spalvotiems”. Atskiri 
tualetai.

Mississippi šioj vietoj yra 
apie pusmylį platumo, gili ir srau
ni. Daug sūkurių. Pagal gido pa
sakojimą retas atsitikimas, kad 
kas įkritęs būtų išgelbėtas.

Tačiau miesto centre daug nau
jų moderniškų pastatų ir daug 
naujos statybos. Taip pat daug 

žeidžiamas čekauskas. Jis išeina, 
latviai spusteli, ir mūsų rinktinė
je skylėje 42:31.

Grįžta čekauskas, įkaista Mo
destavičius ir Varnas. Mūsiškiai 
staiga pasiunta ir savosios pub
likos raginami baigia tik 52:53 
savo nenaudai.

Antrame kėlinyje latviai vis 
nepasiduoda. Jie remdamiesi 
nuostabiu brolių Kauls žaidimu, 
pajėgia išlaikyti apylygę kovą, ir 
lietuviai jokiu būdu negali atsi
plėšti. Vis dėl to mūsų rinktinė 
stipresnė, turi daugiau iškilių 
žaidėjų. Tuo tarpu latvių atsar
giniai yra silpni. Nuolatinis spau
dimas ir greitis pakerta latvius. 
Mūsų Modestavičiaus — Varno — 
Čekausko trjulė pralaužia latvių 
gynimą ir iš 72:71 pasekmės stai
ga padaro 88:75. Latviai dar pri
siveja iki 92:86, bet mūsiškiai ne
atleidžia. Likus ketvertui • minu
čių čekauskas pelno baudą ir pa
sekmė 100:88. Dabar džiūgaują 
lietuviai žiūrovai jau neabejoja 
mūsų riktinės pergale, šimtinė 
taip pat pasiekta. Mūsų vadovas 
Grybauskas leidžia pasirodyti vi
siems rinktinės žaidėjams ir vis- 
tiek rungtynes laimi užtikrintai 
113:98 pasekme.

Pastebėtina, kad nors lietuvių 
komanda ir žaidė apygardinės 
rinktinės vardu, tačiau antrąją 
dieną prieš latvius kovon stojo 
tas pats vienetas. Prisidėjo tik 
Jesevičius.

Už Vid. Vak. Sporto Apygardą 
žaidė: Čekauskas31, Varnas 21, 
Modestavičius 21, Gudas 10, 
Skaisgiris 8, Miknaitis 6, Mileris 
5, žvinakis 2, Raht’as 2, Kaunas 2.

Latvių geriausieji buvo broliai 
Kauls: vienas pelnė 23, o kitas 
38! Taigi, du broliukai uždirbo 
daugiau nei pusę visos latvių 
rinktinės taškų.

(Tęsinys kitame M.P. Nr.) 

juodųjų. Nemaža iš jų labai gra
žiai apsirengę ir važinėja naujau
siom mašinom.

Goergia sostinėj, Atlantoj, bu
vau sutiktas vaikystės draugo 
Stasio Venclovo ir ponios, kurių 
vaišingumu naudojaus apie savai
tę. Lietuvių čia daugiau nėra tad 
draugas iš syk lietuviškai kalbėjo 
atsargiai ir suklupdamas.

Miesto centras mažai kuo ski
riasi nuo kitų, bet priemiesčiai sau 
lygių iki šiol neturi. Mažiau pusės 
akro skypų beveik nėra. Daug žy
miai didesnių. Apylinkė labai 
miškinga. Namai skoningai stato
mi tarp medžių, kurie praretinami 
tik tiek, kiek reikalinga patogu
mui. Visi priemiesčiai lyg tai pri
mena kokį kurortą, nors artimiau
sias vandenynas už 200 mylių. 
Vaizdas liūdnesnis juodukų gyve
namuose kvartaluose. Tačiau ir 
šie, tarp medžių įsispraudę, ne- 
taip pastebimi kaip kituose mies
tuose.

Ežerų apylinkėj nėra. Juos at
stoja keletas didelių tvankinių. 
Ten idealios sąlygos, bet kokiam 
vandens sportui. Keliose vietose 
gražiausi paplūdinimai padaryti 
atvežant smėlio iš Meksikos įlan
kos.

40 mylių į pietus nuo Atlantos 
yra taip vadinamas Stone Moun
tain. Tai lyg plikas pakaušis iš
lindęs iš žalių miškų. Jo aukštis 
siekia 600 pėdų, aplink apvažiuoti 
5 mylios. Kalnas granitinės kil
mės — tinka statybai ir pamink
lams. Vienam jo šone jau keli 
metai kalami ir deginami garsių 
generolų Robert E.'Lee ir Grant 
etvaizdai.

J. Donela
Bus daugiau

KOMUNISTINĖ KINIJA 
GRASINA

Raudonoji Kinija grasina atvirai 
stoti ginti šiaurės Vietnamo, jei
gu “imperialistinė” Amerika to
liau vykdys agresiją prieš šiauri
nį Vietnamą. Amerikoje prez. 
Johnson susikvietė savo diplomatus 
ir karvedžius aptarti Vietname 
padėties ir vykstančio karo.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
LATKOBE VALLEY

MISIJOS
Birželio 11-13 d.d. misijonierius 

Tėv. J. Borevičius Yallourno kat. 
bažnyčioj p ra vesdamas misijas ir 
lankydamas anglies kasyklų apy
linkėse gyvenančius tautiečius, įsi
gijo visų vietos lietuvių didelę 
simpatijų ir dėkingumų Ypač jo 
karštu lietuvišku patriotizmu pa
remti misijų pamosklai verta iš
girsti ir tam, kas paprastai baž
nyčion užsuka vien tik neturėda
mas kur dėtis.

Misijos buvo baigtos Tautos 
Himnu, kuris pirmų kartų nus
kambėjo Yallourno kat. maldos 
namuose.

Bendrų pietų metu, kun. dr. P. 
Bačinskas, Latrobe Valley kape
lionas. talkininkavęs šiom misi
jom, kreipdamasis į vietos klebo
nų, Rev. Fr. O’Reagan, P.P., ir 
dėkodamas už leidimų jo žinioj 
esančia bažnyčia naudotis vietos 
lietuviams, priminė, kad lietuvių 
išeivių pasaulis šiuo metu kaip 
tik mini tragiškų masinių depor
tacijų, kurias vykdė ir dabar dar 
tebevykdo okupantai komunistai, 
24 metų liūdna sukaktį. Tas pats 
gali atsitikti ir šio krašto žmo
nėms, nes čia pat kunkuliuoja 
Maskvos ir Pekino kurstomi ka
tilai..

vyrų choras padainavęs porų dai
nų ir vienų melodraminį dalykėlį 
deklamuojant Z. Budrikiui. Pabai
gai sugiedota visų- trijų Pabaltijo 
tautų himnai.

Pažymėtina, kad šįmet minėjime 
dalyvavo daug daugiau žmonių, 
ypač lietuvių. Assembly salė buvo 
pilnutėlė.

Ir šiemet šios sukakties proga 
latvė žurnalistė E. E. Rodze vietos 
dienrašty skaitytojams priminė 
Pabaltijo tautų tragedijų suglaus
tai nupasakodama trėmimų vyks
mų. Straipsnis pavadintas “Baltų 
Juodoji naktis” (Black Night for 
Balts).

A. Vembutas
GRAŽI SUKAKTIS

Birželio 13 d. Perth ramovėnų 
vėliavos kūma p. Jurgėlienė at
šventė savo 77-jį gimtadienį. Ne
žiūrint tokio amžiaus jubilijatė 
yra gana judri ir guvi. Ji veda 
savo dukters namų ūkį, kariauda
ma su kalakutais, antimis, višto
mis ir prižiūrėdama nemažą daržą 
ir sodą.

Sukaktuvinį pokylį surengė jos 
duktė ir žentas Linkai savo na
muose. Čia dalyvavo kun. Kemė
šis, p. p. čeičiai, Andriekus (jis 
neseniai atvykęs iš Lietuvos), Dai- 
lydė ir Burneikiai.

SYDNEY
IŠVEŽTŲJŲ PAMINĖJIMAS
Birželio 12 d. Latvių salėje, 

Strathfielde buvo surengtas gana 
įspūdingas išvežtųjų paminėjimas 
Baltų Komiteto pastangomis. Be 
pačių gausiai dalyvavusių pabal- 
tiečių dar buvo visa eilė ir kviestų 
svečių iš australų pusės.

Savo struktūra minėjimo pro
grama beveik tapatiška, kaip ir 
ankstyvesniuose minėjimuose. Mi
nėjimą pradėjo Baltų K-to pirmi
ninkas (latvis) trumpu žodžiu api
būdindamas minėjimo prasmę ir 
pakviesdamas susirinkusius tylos 
minute pagerbti ištremtuosius. 
Įdomų ir išsamų pranešimą skaitė 
universiteto lektorė Mrs. Ausma 
Medenis plačiai nušviesdama ne 
tik patį trėmimų faktą, bet ir visą 
ano meto politinę situacijų ypač 
Pabaltijo ir Sov. Rusijos santy
kiuose. Po jos pirmininko pakvies
tas žodį tarė N. S. W. vyriausybės 
atstovas — žemės ūkio ministeris 
Mr. Willis.

Minėjimo meninėje daly inž. R. 
Zakarevičius pianinu paskambino 
M. K. Čiurlionio ir J. Brahms’o po 
kūrinį, latvaitė sopranas solo pa
dainavo tris latvių dainas ir estų 
styginis trio įspūdingai pagrojo

Prane
t

JAUNIMO KONGRESO 
ORGANIZACINIS KOMITETAS

Birželio 14 d. ALB Krašto Val
dybos šauktas jaunimo organizaci
jų atstovų pasitarimas Jaunimo 
kongreso reikalais praėjo darbin
gai. Pasitarimui pirmininkavo Kr. 
V-bos narys jaunimo reikalams p. 
V. Skrinska.

Sudarytas Organizacinis Komi
tetas, į kurį įeina: R. Cibas, Jn. 
— pirm. G. Reisgytė — vicepirm., 
Vyt. Šliogeris — sekr.

Šiam komitetui pavesta sušauk
ti kitą jaunimo org. atstovų po
sėdį, kuriame galutinai paaaiškės 
Australijos Centrinio komiteto 
Jaunimo Kongreso reikalams na
riai bei pareigūnai.

Org. Komitetas

PLUNKSNOS KLUBO POSĖDIS
Pirmininkas informuoja klubo 

narius, kad Plunksnos Klubo po
sėdis įvyks birželio 26 d., šeštadie-

Misijonierius, negailėdamas sa
vo nuostabaus humoro ir optimiz
mo, draugiškai pasikalbėjo su pie
tų pobūvio dalyviais, mielai ir 
autoritetingai atsakydamas į klau
simus, kurie lietė Lietuvos laisvini 
mo darbų, lietuvybės išlaikymų, Iš 
amerikinio gyvenimo standartą, -M.P. 
lyginant jį su australiškuoju, lie
tuvių gyvenimų kituose žemynuo
se ir pan.

Pietūs baigti kun. dr. P. Bašins
ko pagamintu įdomiu spalvotu fil
mu. Tarp kitko, vietos lietuvių se
niūnui p. F. Sodaičiui išreiškus 
misijonieriui trumpų padėkų už 
apsilankymų ir pravestas misijas, 
buvo perskaitytas tėvui J. Borevi- 
čiui įteiktas padėkos ir linkėjimų 
adresas.

Dalyvis

KIEK AS SUŽINOJAU!
laikraščių sužinojom, 
sporto bendradarbis Ameri

koje Jonas šoliūnas tautiečių per
sekiojamas dėl to, kad palaikąs 
negrų reikalavimus ir palankiai 
aprašęs jų demonstracijas. Tokį 
aprašymų skaitėm ir mes šiame 
laikrašty.

kad Programoje paskaita ir origina 
meninė dalis. Dalyvaus ir “Dai
nos” choras.

Žinios pasiekė, kad Adelaidėje 
birželio išvežtųjų minėjimas pra
ėjo nepaprastai įspūdingai. Minė
jime priimta labai kultūringa re
zoliucija, kuri pasiųsta Australi
jos min. p-kui Sir R.G. Menzies.

\ Minėjimų rengė Baltų Tautų Ta
ryba, vadovaujama p. J. Lapšio.

Neseniai sužinota, kad M.P. 
redaktorius Krašto Valdybai tūlo 
tautiečio apskųstas, kaip komunis
tas. Na, ir fantazijų turi žmoge
lis! Turbūt, jis neskaito Mūsų 
Pastogės, nes jeigu skaitytų, tai 
įsijungtų į pozityvų lietuvišką 
darbą, o ne užsiimtų kiršinimu 
vienų prieš kitus!

E. Griego dvi ištraukėles iš Peer 
Gynt. Toliau sekė estų vyrų, lie
tuvių “Dainos” ir latvių vyrų cho
rai, sugiedoję po tris giesmes. Mi
nėjimas užbaigtas visų trijų Pa
baltijo tautų himnais.

Pastebėtina, kad pats minėjimas 
buvo gana įspūdingas, tik gaila, 
kad tokie minėjimai Sydnejuje 
rengiami perdaug uždarai, šių 
minėjimų prasmė turėtų būti dau
giau demonstratyvinė, ne tik susi
kaupimas. Kaip tik tokiu demons- 
tratyviniu keliu šiuos minėjimus 
sėkmingai rengia Adelaidės pabal- 
tiečiai: jie pademonstruoja ne tik 
mieste uždėdami vainikų ant karių 
paminklo, surengia minėjimą 
miesto rotušėj, bet plačiai pasirek
lamuoja per spaudą ir radiją. Ar 
nereikėtų ko nors panašaus grieb
tis ir Sydnejuje? r.

nį, p. p. Gasiūnų namuose 7 Bur
nett St., Hurlstone Park. Be ak
tualių klubo reikalų bus paties 
Klubo pirmininko p. A. Laukaičio 
pranešimas “Kaip vaizduojuosi 
ateities Lietuvą”. Pradžia 4 vai. 
P- P-

Dail. Leono Urbono
tapybos parodos atidarymas įvyks 
birželio 23 d. (trečiadienį) 12 vai. 
dienos. Macquarie galerijoje 
Bligh Str., Sydney. Paroda truks 
nuo birželio 23 d. iki liepos 5 <1. 
imtinai. Galerijos lankymo valan
dos: darbo dienomis nuo 10 vai. 
ryto iki 5 vai. vak. šeštadieniais 
nuo 10 iki 12 vai.

ŠOKIŲ VAKARAS 
“DAINAVOJE”

Jau praėjo vieneri metai nuo 
Amerikos — Lietuvių krepšininkų 
gastrolės po Australiją. Sydnė- 
jaus Lietuvių Sporto Klubas “Ko
vas” norėdamas paminėti šį mums 
visiems brangų įvykį, rengia šau
nų šokių vakarą “Dainavos” salė
je, Bankstown.

Canberos lietuvių krepšininkų 
komanda ir stalo tenisininkai taip 
pat šia proga atsilankys į Sydney. 
Žada krepšinio salėje Sydnėjų nu
galėti.

Tad iki pasimatymo su visais 
“Dainavos” salėje liepos mėn. 3-čią 
dienų.

S. L. S. K. “Kovas”

MIRIMAI
Adelaidėje. Gegužės 25 d. šir

dies liga mirė lietuvis J. Kiveris, 
68 m. amžiaus. Birželio 2 d. šir
dies priepuoliu mirė aktyvus lietu
vis Kostas Sarneckis, 53 m. am- 
žiaus, o birželio 4 d. po trumpos 
ligos mirė 59 m. amžiaus agrono
mas Ignas Rapkevičius.

Sydnejuje. Birželio 12 d. fabrike 
įvykus sprogimui nuo nudegimą 
mirė Matas Dauginas.

Melbourne. Birželio 4 d. eismo 
nelaimėje užmuštas Lietuvos sava
noris kūrėjas Romuladas Štciner- 
tas, 72 m. amžiaus. Gegužės 17 d. 
inkstų liga mirė 53 m. lietuvis 
Vincas Rūkas.

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškomas Jonas Heskis, gi

męs Dapkiškių km., Tauragės ap- 
skr. Jieško tėvai, Mikas ir Ona 
Heskiai, seserys Lena, Olga ir 
Marie. Gyvenęs Melbourne ir gal 
Mt. įsa. Atsiliepti šiuo adresu: 
M. Heske, 4339 S. Fairfield, Chi
cago 32, Ill. U.S.A.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb p. Redaktoriau,

kad lietuvių kalba būtų lygiai 
pastatoma kitom kalbom moko
muoju dalyku gimnazijose, jau 
buvo keliuose studentų suvažiavi
muose diskutuota, bet visi geri 
norai baigėsi faktų trūkumu. Vis 
buvo neaišku, kaip reiktų pradė
ti norint tai įvykdyti. Net buvo 
apskaičiuota, kiek kainuotų kalbos 
katedros įsteigimas universitete. 
Gal pigiau būtų stengiantis įsteig
ti bendrą “Baltic Studies” kated
rą, bet nežinia, ar tas būtų reika
linga vien siekiant įvesti lietuvių 
kalbą gimnazijose.

Tie neaiškumai diskusijose ne
buvo išspręsti ir paties reikalo iš
aiškinimas nebuvo planuotas, kaip 
p. čibirienės minėta (žiūr. M.P. 
Nr. 21). Lauktina šiuo reikalu 
autoritetų pasisakymų ir atsilie
pimų.

Dr. K. Zdanaviiiut, 
Fitzroy, Vic.

PERTH
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d. Pabaltiėčių Komi
tetas Perthe suruošė vrieš 24 me
tus rusų įvykdytus žiauruosius 
trėmimus, kada buvo per vienų 
naktį tūkstančiai lietuvių latvių ir 
estų ištremta į Sibiro taigas.

Šių metų minėjimas buvo pa
ruoštas kiek kukliau, bet įspūdin
giau: visų trijų tautų vėliavos 
perrištos gedulo kaspinais, taip 
pat ir gedulingos dekoracijos. Ant 
juoda gelumbe dengto stalo degė 
trys baltos žvakės.

Minėjimų pravedė estų atstovas. 
Iš australų kalbėjo Mr. R. J. Sto- 
dart, valstijos Azijos tautų anti- ,------- , . .
komunistinės lygos prezidentas, bertas Žiugžda atvyko į Ameriką 
primindamas rusų įvykdytus žiau- "" ’ A J“~
rumus ir nupasakodamas Naujo
sios Gvinėjos, Papua ir Vietnamo 
politinę raidų. Po jo sekė trys 
trumpi pranešimai: iš lietuvių kal
bėjo inž. Z. Budrikis, universiteto 
lektorius, estų ir latvių atstovai.

Kalboms pasibaigus sekė estų

Dvisavaitinis Adelaidės Liet. 
S-gos informacinis biuletenis 
“Adelaidės Lietuvių Žinios” su
laukė jau penkerių metų. Ta pro
ga liepos 10 
dos balius.

d. rengiamas spau-

genijaus M.K. čiur-Apie mūsų _ 
lionio dailę ir muzikų Adelaidės 
lietuviai bus supažindinti birže
lio 27 d. Liet. Namuose. Popietę 
rengia vietos Kult. Fondas.

Žinomo okupuotos Lietuvos aka
demiko ir aktyvaus komunistinio 
veikėjo Juozo Žiugždos sūnus Ro-
su žmona, kaip sovietinės spaudos 
atstovas.

Dar birželio išvežimų minėjimą 
Sydnejuje rengia lietuviai tik sa
vo tarpe: jis įvyks sekmadienį, 
birželio 27 d. Dainavos salėje 
Bankstowne. Pradžia 5 vai. p.p.

PAGERBTAS KUN. P. VASERIS
KUN. P. VASERIO 25 METŲ 

KUNIGAVIMO SUKAKTIS
Gegužės 23-čioji Melbourne pra

ėjo kun. P. Vaserio kunigystės 25 
metų jubiliejaus ženkle, ši reikš
minga šventė susidarė iš trijų da
lių. Pirmoji pradėta iškilmingo
mis pamaldomis. Šv. Mišias laikė 
pats Jubiliatas. Į jas atsilankė Jo 
Ekscelencija vyskupas Moran, ka
talikų imigracijos direktorius Rev. 
Rafter ir gražus būrelis dvasiškių. 
Šiai šventei pritaikytą pamokslą 
Easakė Jubiliato mokslo draugas iš 

os Angeles kun. A. Valiuška.
P. Morkūno vadovaujamas Pa

rapijos choras pamaldų metu gie
dojo šv. Cecilijos mišias, kurios 
buvo išpildytos darniai ir gerai.

Pamaldoms pasibaigus įvyko di
džioje St Johns parapijos salėje 
antroji dalis — pagerbimo akade
mija. Jų pradėjo ir vadovavo Ve
teranų Ramovės atstovas V. šal- 
kūnas.

Katalikų Federacijos pirm. A. 
Bakaitis išryškino Jubiliato nuei
tų gyvenimo kelių. Po jo taiklaus 
žodžio prasidėjo sveikinimai. Pir
muoju Jubiliatų sveikino J. E. 
vysk Moran. Toliau sveikino kun. 
A. Valiuška iš Amerikos, kun. dr. 
P. Bačinskas iš Geelongo, kun. 
Steponis iš Los Angeles, kun. Ol
šauskas, Katalikų Federacijos 
pirm. A. Bakaitis, kun. Kazlauskas 
ir kun. Dauknys, kun. J. Petraus
kas, kun. Gaidelis, ALB Melbour
ne Apylinkės pirm. A. Liubinas,

Geelongo parapijos atstovas V. 
Bindokas, Melbourne Parapijos 
Mokyklos vedėjas V. Čižauskas, 
Ateitininkų atstovas A. Žiogas, 
“Džiugo” Tunto tuntininkas ps. J. 
Makulis, Sporto Klubo “Varpas” 
pirm. O. Baltrušaitis, Studentų 
S-ga (telegrama), “Aušros” vai
dintojų grupės atstovė A. Butkutė, 
Veteranų Ramovės ats. V. Šalkū- 
nas, Parapijos Tarybos atstovas 
J. Mulokas, Melbourne Soc. Glo
bos Moterų Dr-jos pirm. A. Matu- 
kevičienė, Dainos Sambūrio V-bos 
pirm. J. Tamošiūnas, AL Sporto 
Klubų S-gos pirm. A. Bladzevičius, 
Liet. Kat. Moterų Dr-jos atstovė 
E. Markonienė, Melb. Lietuvių 
Klubo pirm. J. Petrašiūnas, Atei
tininkų Sendraugių atstovė H. 
Statkuvienė, LKF Australijos V- 
-bos narys Ig. Alekna, Parapijos 
choro V-bos pirm. K. Mieldažys. 
Po sveikinimų Melbourno organi
zacijų vardu Jubiliatui buvo įteik
ta graži dovana — mišių liturgi
nės aprangos komplektas. Akade
mija užbaigta Jubiliato padėkos 
žodžiu.

Trečioji dalis — pietūs ir meni
nė dalis vyko Kew rotušės salėje. 
Čia prie turtingai ir skoningai pa
ruoštų vaišių stalų, gražiai Kata
likių Moterų Dr-jai bendraujant 
su Meili. Soc. Globos Moterų Dr- 
-ja, praleista keletas jaukių va
landų. Pastiprinus kūnų, nebuvo 
pamiršta ir dvasinis penas. Meni
nėje daly dalyvavo visa eilė daly-

Gerb. Kun. PRANUI VASERIUI, 

didžiajame liūdesyje, del tėvelio mirties, bendruomenės 
vardu reiškiame gilią užuojautą.

Melbourne Apylinkės Valdyba

X

Apie Jaunimo Kongresą vis 
kalbame ir kalbame, bet be žo
džių daugiau nieko ir nesimato. 
Ar neišeis taip, kaip su tuo Tols
tojaus velniu, kuris stengėsi žmo
nes išmokyti galva dirbti ir po 
savaitės visų klausytojų pajuokai 
pats išgriuvo iš sakyklos.

Nors Sydnejaus Tautinių šokių 
grupė savo vadovo ir laikinai ne
turi, bet vis tik nesuįra, o pradeda 
gyviau apsireikšti: štai, liepos 10 
d. rengia šaunų subatvakarį, su
darė net savo valdybų, į kurių įei
na: pirm. Jūratė Reisgytė, vice- 
pirm. G. Sauka, sekr. H. Antanai
tis ir iždn. R. Cibas.

Beklaidžioją po pasaulį 
lijos lietuviai skiria savo 
tymus įvairiose pasaulio 
Antai, Anglijoje, Lietuvių, Sody
boje prie Londono susitiko trys 
“australiokai”: kun. P. Butkus, 
Dr. I. Venclovas ir inž. A. Lapšys.

Austra- 
pasima- 
dalyse.

Adelaidiškis J. Doniela pasiekęs 
Čikagą sustojo kiek atsipūsti pas 
savo gimines ir toliau rašo kelio-
nės įspūdžius, už kuriuos jam Mū
sų Pastogės skaitytojai tikrai dė
kingi.

Canberiškis Vikt. Martišius 
sveikina iš Romos. Sekančiame M. 
P. numery skaitysime jo išgyveni
mus Singapūre. *

Viena moteris iš Los Angeles iš-

REMONTAI 
NAMUOSE

Atlieku visus generalinius na
muose pertvarkymus, pataisymus, 
įskaitant staliaus, instaliacijos 
darbus, dažymų.

Kreiptis: Mr. J. E. Taylor, 3 
Abeckett Ave., Ashfield.

Tel. 79 1279 arba 71 9048.

vių. Rasa Vaitiekūnaitė, P. Vai
čaitis, kun. A. Valiukas padekla
mavo eilėraščių, Rita Tamošiūnai
tė ir Jadvyga Vaičiulytė paskam
bino pianinu, R. Steponavičius bei 
Marija ir Veronika Manikauskai- 
tės pagrojo akordeonu — gitara 
paskambino, Rūta Žiedaitė, Snie
guolė Dagytė ir Danutė Jakubaus
kaitė padainavo keletą dainelių, H. 
Statkuvienės vadovaujama šokių 
grupė pašoko keletu tautinių šo
kių, V. Zdanavičius padainavo so
lo Kačanausko Ilgesį pianinu pa
lydint D. Jakubauskaitei, A. Miel- 
dažienė, B. Tamošiūnienė, kun. J. 
Petrauskas, P. Morkūnas, p. Žie
das bei p. Skimbirauskienė su p. 
Jokūbaitiene padainavo dainų, A. 
Milvydas pasakė sąmojingų mono
logų. Meninės programos viršūnę 
sudarė A. Čelnos vadovaujamas 
Dainos Sambūrio choras, išpildęs 
keletą dainų'

Pasidžiaugtina tokiu vieningu 
mūsų dvasininko pagerbimu. Rei
kia tikėtis, kad ateity Melbourno 
tautiečių tarpe užtvaros išnyks ir 
kai kurių neigiama laikysena 
bendruomenės atžvilgiu sušvelnės, 
nebebus tik stebėtojais, o visi kaip 
broliai ir seserys vieningai nešime 
nelengvų tremties naštų. Ilgiau
sių metų kun. P. Vaseriui!

(k.)
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X Melbourno Lietuvių Soc. Globos Moterų D-ja kviečia visus MeJboumo ir apylinkių $

lietuvius į

j METINĮ JONINIŲ BALIŲ j

kuris įvyks birželio 25 d. 8 v.v. Northcote Town Hall, High St., Northcote. *

$ Gros romantiška kontinentalinė kapela. Veiks tuirtingas bufetas su saldžiais ir ♦ 
£ karčiais gėrimais. >

X Bilietai gaunami pas A. Matukevičienę 878.2565, E. Balčiūnienę 42.6603, V. Mor- b
kūnienę 53.5957, J. Peetrašiūnienę 232.5234 ir E. Seikienę 42.2367. s
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kėlė bylų savo vaistininkui patiek
dama 100.000 dolerių ieškinį, kad 
jisai jai davęs vietoj gimimų kont
rolės tablečių paprastas prieš ne-
migų tabletes ir dėl to ji pastojusi.

Kiek teko nugirsti mūsų redak
toriaus žmona, nusivylusi Ameri
ka, gaivinasi europietiška atmos
fera svaigindamas! meno ir kultū
ros turtais Londone, Paryžiuje, 
Madride.

★
Italijoje apkaltinti • tėvai ūki

ninkai, išlaikę savo dukterį 18 
metų uždarytą geležiniame narve. 
Tėvai jų uždarė, kai ji, būdama 
18 metų įsimylėjo į tėvams ne
priimtiną jaunuolį.

Ku-ka

LIETUVOJE
ŽEMDIRBIAI PO

SOVIETIJĄ
Lietuvoje organizuojami vadi

nami “turistiniai draugystės trau
kini ai”—jais Lietuvos kolchozi- 
ninkai vežojami po įvairias sovie
tinių respublikų istorines bei kul
tūrines vietas. Tai pasitarnauja 
vadinamai “sovietinių tautų drau
gystei” stiprinti. Į tokias ekskur
sijas patenka geriausieji (pasižy
mėję gamyboje, daugiau jos pa
tiekę valstybei) žemdirbiai. Ne
seniai toks “geriausiųjų žemdir
bių” traukinys su 340 asmenų 
lankėsi Rygoje, Taline, Leningra
de ir Maskvoje. Dabar 20 dienų 
kelionei ir vėl 340 žemdirbių bu
vo nuvežti iš Vilniaus į Lvovą, 
Chersonų, Kišiniovų, Odesą, Sim
feropolį, Jaltą, Sevastopolį, Kije
vą ir Maskvą, Rugsėjo pabaigoje' 
organizuojamas paskutinis šiais 
metais traukinys, vadinamas “Lie
tuvos žemės ūkio pirmūnu”. Kol- 
chozininkai lankysis Kijeve, Mi-
negalimuose vandenyse, Derben- 
te, Baku, Jerevanyje, Tbilisyje, 
Batumyje, Suchumyje, Gudaute 
ri Adleryje. (E)

SUBATVAKARIS
Sydnejaus Tautinių Šokių Gru

pė. kupina jaunatviškos energijos, 
pasiryžusi surengti šauniausią šių 
metų balių Dainavos salėje — su
batvakarį.

Sydnejaus visuomenė jau ilges
nį laikų pasiilgusi tautinių šokių. 
Čia turės auksinę progų pamatyti 
ne tik atgijusių grupę ir atsinauji
nusių naujais jaunais veidais, iš- 
pildančių mums gerai žinomus ir 
mėgiamus tautinius šokius subat- 
vakario programoje.

Pati Dainavos salė bus dekoruo
ta tautiniais lietuviškais motyvais. 
Visuomenė galėtų ne vien savo at
silankymu, bet ir moraliniu būdu 
paremti mūsų jaunimų. Vyrai, 
kurie turi, gali tą vakarų pasi
puošti tautiniais kaklaraiščiais ir 
pasirodyti subatvakaryje, o mote
rys atras, kaip ir kuo pasirodyti

prieš jaunimų subatvakaryje.
Subatvakariui jau užsakytas 

pirmos rūšies kontinentalinis or
kestras, o kad svečiai neliktų nei 
išalkę, nei ištroškę, už tų pačią 
kainų bus parūpinti tiek senimui 
tiek jaunimui pritaikinti skanėstai 
ir gėrimai ant kiekvieno stalo.

Rengėjai kviečia savo svečius 
iš anksto sudaryti savo kompani
jas ir užsisakyti stalų. Prie stalų 
bus sodinama po aštuonis asmenis. 
Stalus ir vietas iš anksto galima 
užsisakyti pas kiekvienų šokėjų.

Įėjimas tik vienas svaras, o ne
dirbančiam jaunimui — 10 šil. Su- 
batvakaris įvyks liepos 10 d.

Tautinių šokių Grupė

AUKOS
Kauno muzikinis teatras gegu

žės m. pabaigoje pastatė “My 
Fair Lady” (lietuviškai “Mano 
puikioji ledi”). Režisavo R. And
rejevas, dirigentas — J. Kučiaus- 
kas, dailininkas — I. Ivanovas. 
Pagrindinius vaidmenis atliko J. 
Ragaišytė, S. Repečkaitė, V. Rim
kevičius ir kt.

★
Vilniuje, ryšium su artėjančio

mis sovietinės santvarkos jubilie
jaus iškilmėmis, skubiai restau
ruojamos Katedros aikštės varpi
nės bokštas. Ilgą laikų neskam
bėję varpai ir nebeveikė varpi
nės laikrodis. Dabar laikrodis tai
somas Leningrade. Pati varpinė 
remontuojama. Skelbiama, kad 
Katedros aikštės varpinės bokštas 
paskutinį kartų buvo restauruo
jamas 1904 metais. Atrodo, bokš
tu visai nebuvo rūpintasi ir per 
pastaruosius 25 metus.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos pravestoje rinkliavoje 
mirusių tautiečių Jono Skirinaus- 
ko ir Juozo Stebulio laidotuvių iš
laidoms padengti rinko aukas šie 
asmenys ir surinko:

Andriejūnas £8.0.0, Baužienė 
£6.8.0) Bielienė £2.5.0, Dryžienė 
£11.15.3, VI. Džiubinskas £5.9.0, 
Osinienė £1.0.0, Petniūnienė 
£26.5.0, Pūkienė £1.6.0, Radzevi
čienė £11.0.0, Zablockienė £0.2.0, 
Žygienė £15.6.0. Viso £88.16.3.

Neįmanoma paskelbti pilno au
kotojų sąrašo, nes daugybė pavar
džių yra neišskaitomos. Aukoto
jams Draugija dėkoja.

D-jos Valdyba
Sydney Liet. Mot Soc. Globos 

Draugijai aukojo šie asmenys. 
Sen. Namams A. Ankus £2.0.0 S. 
G. Dryžai £2.0.0 Vyt. Doniela 
£2.0.0 Ligoniams Vyt. Doniela 
£2.0.0. Koliavienė £0.5.0 P. Mede
lienė £1.0.0 F. Subačius £10.10.0 
M. Šutas £5.0.0 J. Vizbaras £5.0.0

Mieliems tautiečiams Draugija 
už aukas nuoširdžiai dėkoja.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos Valdyba
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