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DAUGIAU 
STATISTIKOS Pavergtųjų Seimo sesija

Per septynioliką mūsų gyve
nimo metų Australijoje jau spė
jome ne tik apsiprasti su šio 
krašto sąlygomis, bet ganėtinai 
įsikurti, savo darbuose nusisto
vėjome arba praktikuojame nau
jai Įsigytas profesijas. Bet jeigu 
reikalui esant būtume paklausti 
apie lietuvių gyvenimą Australi
joje, jeigu kas norėtų kokiam 
nors svarbiam tikslui konkrečių 
Žinių apie mūsų užsiėmimus, 
verslus mes nieko neturėtume 
atsakyti. Viską težinome apie 
savuosius tik apgraibomis — 
esą apie 10.000 lietuvių Aus
tralijoje, gyvena visi pakenčia
mai, kaikurie netgi gana gerai 
ir t.t. Tai būtų ir viskas. Bet 
kad taip būtų kurioje mūsų cen
trinėje institucijoje konkretūs 
daviniai — kiek kurioje apy
linkėje yra tiksliai lietuvių, kuo 
jie verčiasi, kiek mirė ir eilė ki
tokių mus liečiančių vitalinių 
Žinių, — mes to visai neturime. 
Ir tai yra ne vien tik apgailėti
na ir apleista mūsoje gyvenimo 
statistinė sritis, bet kartu ir la
bai nuostolinga, nuostolinga 
bendroumeninėje veikloje ir 
nuostolinga mūsų istorijai.

Šitoks nesirūpinimas statisti
ne mūsų lietuvių puse gal būtų 
pateisinamas tik tuo atveju, jei
gu mes būtume tokie skaitlingi, 
kaip kad italai ar graikai, ku
rių yra nepalyginamai čia dau
giau ir kurie iš gimto krašto ek
sportuojami ir jų eilės čia nuo
lat ir nuolat papildomos. Paga
liau gal jie ir ne tiek suintere
suoti savų žmonių išlaikymu 
bendruomenėje, nes juk jie ap
leidžia gimtą kraštą vien tik dėl 
to, kad ten yra žmonių pertek
lius. Mūsų gi visai kitokia si
tuacija. M ės išeivijoje"  kuriame 
savas bendruomenes, kad per 
jas neprarastume nė vieno lietu
vio, nes mūsų maža tauta ir dar 
laukia dideli uždaviniai — ko
voti už pavergtą kraštą. Tad 
mums ir savų žmonių statisti
ka yra labai svarbi. Pagaliau 
statistiniai daviniai ne vien tik 
svarbu kanceliariniams tikslams 
arba istorijai, ji nemažiau reikš
minga ir praktiškame gyvenime. 
Turėdami daugiau žinių vieni 
apie kitus, mes ne tik vieni ki
tus geriau pažintume, bet ir 
savo tarpe vyktų tampresnis so
cialinis bendravimas. Juk mū
sų tarpe jau yra ne vien tik dar
bininkų, bet ir atskirų sričių 
specialistų ir darbdavių. Reika
lui esant juk visados tautine 
prasme geriau tos pat specialy
bės samdyti lietuvį, negu ką ki
tą. O tai būtų lengvai įmanoma 
tiirint atitinkamas statistikas ir 
žinant, kur jas rasti.

Iš tiesų juk nėra, mūsų jau 
čia tiek daug, kad šito nebūtų 
galima pravesti. Iš kitos pusės 
daugumas mūsų lietuvių pri
klauso vienai ar kitai individu- 
aliai organizacijai. Galima bū
tų tai pasiekti ir per pačias or
ganizacijų vadovybes. Bet... yra 
eilė vietovių, (jau nekalbant 
apie centrines institucijas), kad 
net nežinoma, kie ir kokios vei
kia apylinkėje organizacijos! 
Gyvename tokiame amžiuje, 
kur statistika yra lemtingas gy
venime veiksnys, tačiau patys 
mus liečiančia statistika visai 
nepasirūpiname.
Tiesa, Krašto Valdyba, išleido 

aplinkraštį kartotekų ir mirusių 
registracijos reikalu, bet nežinia, 
kiek šiuo keliu apylinkėse pa
sistūmėta. Kitas gal pusiteisin-

V. SIDZIKAUSKAS — 
PAVERGTŲJŲ SEIMO 

PIRMININKAS
Rugsėjo 21, pradėjęs savo dvy

liktąją sesiją, Pavergtųjų Euro
pos Tautų -Seimas savo pirminin
ku 1965 — 1966 metų sesijai išsi
rinko Lietuvos delegacijos Pa
vergtųjų Seime pirmininką min. 
V. Sidzikauską, vicepirmininku — 
Lenkijos delegacijos pirmininką 
S. Korbonskį ir gen. sekretorium 
— ligšiolini gen. sekretoriaus pa
vaduotoją E. Gasparą (vengrą).

Elta

PRADĖTA DVYLIKTOJI 
PAVERGTŲJŲ SEIMO 

SESIJA
Kai rugsėjo 21 stikliniuos savo 

rūmuos New Yorke susirinko nau
jos savo sesijos Jungtinės Tautos, 
skersai gatvės nuo JT teritorijos 
susirinko ir Pavergtųjų Seimas 
savo jau dvyliktosios sesijos.

Iš Seimo pirmininko ir gen. sek
retoriaus apyskaitinio pranešimo 
sužinome, kad Pavergtųjų Seimas 
uoliai vykdė savo uždavinius — 
“priminti, nukreipti, pastūmėti, 
pakumščiuoti, garsiai ir aiškiai 
šaukti ir nuolat kartoti tai,<kas 
turi būti išgirsta”.

KAS NUVEIKTA
Pirmoj eilėj Pavergtųjų Seimo 

pastangos buvo atkreiptos Jung
tinėms Tautoms išjudinti už Cen
tro ir Rytų Europos tautų laisvą 
apsisprendimą, sudominti tuose 
kraštuose esančią žmogaus teisių 
padėtimi.

Veikdamas laisvojo pasaulio vy
riausybes, Pavergtųjų Seimas ry
šium su Jaltos Deklaracijos 20 
metų sukaktim priminė tos dekla
racijos garantuotus Centro ir 
Rytų Europos valstybėms laisvus 

80 m. prel. M. KRUPAVIČIUI
Spalio 1 d. minėjome gar- triotas, tautos teisių gynėjas, bu- ku. Šiose pareigose M. Krupą- 

bingą iškilaus lietuvio, visuome- vo pasireiškęs dar prieš pirmąjį vičius padėjo daug energijos bei 
nininko — politiko prelato My- pas. karą. Rusijoje bolševikų pastangų. VLIKo Pirmininku 
kolo Krupavičiaus 80 metų am- jis buvo pasmerktas mirti. Lais- M. Krupavičius yra dirbęs dau- 
žiaus sukaktį. Kiek anksčiau voje Lietuvoje Krupavičius, nuo giau dešimtmečio, ligi 1955 m. 
buvo suėję 60 metų, kai M. 1917 m. dirbęs Lietuvos krikš- lapkričio mėn. M. Krupavičiui 
Krupavičius pradėjo reikštis lie- čionių demokratų partijoje., ją buvus VLIKo Pirmininku, jam 
tuvių spaudoje. Prieš dešimtine- atjaunino, pravedė jos progra- šv. Sosto buvo suteiktas prela- 
tį, 1955 metais, M. Krupavi- mą ir įsteigė daug skyrių. Jis to titulas. Kaip VLIKo Pirmi- 
čius buvo pagerbtas, kaip 10 buvo Lietuvos seimų narys, gi ninkas, M. Krupavičius yra da- 
metų vadovavęs Vyriausiajam 1923 — 1926 buvęs žemės ūkio lyvavęs įvairiuose svarbiuose 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite.- ministru Krupavičius įvykdė pasitarimuose., keliavęs į visą 
tui. Lietuvos žemės reformos dar- eilę kraštų. 1949 m. sausio —

Mykolas Krupavičius gimė bus. Toji reforma įvykdyta per gegužės mėn. įvyko pirmoji Vo- 
1885 m. spalio 1 d. ūkininko dvejus metus ir, virtusi įstaty- kietijoje veikusių laisvinimo vei- 
šeimoje, Suvalkijoje. 1917 m. mu, turėjo nepaprastai daug rei- ksnių didesnioji misija JAV ir 
jis baigė dvasinę seminariją Pe- kšmės lietuvių ūkinei nepriklau- Kanadoje — tuo metu tuos kra- 
trapilyje. Dar prieš pirmąjį pa- somybei. Vėliau Krupavičius štus, lietuvių veikėjus, telkinius, 
saulinį karą Krupavičiui teko daug dirbo visuomenės srityje, valdžios organus aplankė VLI- 
sąmoninti tautą, kovoti su Lie- Jis yra parašęs kelioliką knygų Ko Pirmininkas prel. M. Kru- 
tuvos okupantu, kelti lietuvių bei knygelių. Seimų laikais Kru- pavičius ir tuometinis VLIKo 
tautos kultūrinį ir ūkinį pajėgu- pavičius Lietuvoje buvo laiky- Vykd. Tarybos pirm. V. Sidzi- 
mą. Krupavičius reiškėsi kovoje tas vienu populiariausių kalbė- kauskas. Antroji M. Krupavi- 
už Lietuvos valstybinę nepri- tojų. Nepr. Lietuvos metais, čiaus (su buv. V. Tarybos pirm, 
klausomybę ir ją atgavus dėjo tenka priminti, jis dėstęs Kau- K. Zaikausku) kelionė į JAV 
pastangų jai pasiekti pažangos no dvasinėje seminarijoje. buvo 1954 m. gegužės — spalio
ir ypatingai ūkio srityje. Lietu- Okupacijų metais prasidėjo mėn. Pagaliau, trečioji M. Krū
vos okupacijų metais Krupavi- naujas M. Krupavičiaus veik- pavičiaus, kaip VLIKo Pirmi- 
čius buvo aktyviai įsijungęs į los — rezistencijos okupantui ninko, kelionė į JAV įvyko 1955
Lietuvos laisvinimo žygius. — baras. Krupavičius stojo m. lapkričio m. Vykusioje (24-

Krupavičius — karštas pa- griežton opozicijon prieš sovie- 27 d.d.) VLIKo sesijoje M.
_____________________________  tinius bei nacių okupantus. Krupavičius buvo padaręs išsa- 

1942 m. dėl pasipriešinimo vo- mų pranešimą ir pasitraukė iš 
('L kad. mes vieni kitus ir taip kiečių okupantui ir jo siekiams pareigų.
jau pažįstame, tad kam viso to M. Krupavičius buvo išsiųstas Dideli M. Krupavičiaus nuo- 
reikia. Praktiškai gi, kol kon- į Vokietiją. Lietuvą vėl užpili- pelnai Vokietijoje kuriant Pa- 
kretaus reikalo nėra, tai apgrai-________________________________________
bomis žinome, bet jeigu reiktų 
konkretesnių davinių, tuo pažin
tis ir baigtųsi.

(v.k.) 

rinkimus; ryšium su Vokietijos 
kapituliacijos sukaktimi — atsi
šaukė į laisvojo pasaulio sąžinę 
dėl lig šiol nevykdomų Centro ir 
Rytų Europoj karo metų ir po
karinių Didžiųjų Galybių pažadų 
ir įsipareigojimų; o ryšium su 
Sovietų Rusijos agresijos prieš 
Baltijos valstybes ir lietuvių, lat
vių bei estų tautų kovų dėl lais
vės dvidešimt penkių metų sukak
timi kreipėsi j laisvųjų valstybių 
vyriausybes, ragindamas svarsty
ti Baltijos valstybių bylą Jungti
nėse Tautose ir kitose tarptauti
nėse konferencijose, pasmerkė so
vietų rusifikacines užmačias ir 
pareiškė visišką solidarumą su 
Lietuva, Latvija ir Estija. Taip 
pat ir šių metų Pavergtųjų Tau
tų Savaitės minėjimą Seimas su
siejo su Baltijos valstybių okupa
cijos ir laisvės kovų 25 metų su
kaktimi.

Pavergtųjų Seimo atstovai da
lyvavo Europos Tarybos Pataria
mojo Seimo sesijose, kurioms nu
švietė pavergtosios Europos padė
tį. Pavergtųjų Seimas atsišaukė ir 
į NATO parlamentarų susirinki
mą, kad, svarstydamas Rytų-Va
karų santykius, neišleistų iš akių 
ir pavergtosios Europos reikalų.

Pavergtųjų Seimo atstovai liu
dijo JAV Kongreso komisijoms, 
lankė senatorius ir kongersma- 
nus, buvo priimti Valstybės De
partamente, taip pat Argentinos, 
Kolumbijos, Venezuelos užsienių 
reikalų ministrų.

Seimo atstovai dalyvavo Duno
jaus Srities Tyrimo Centro kon
ferencijoj Linze (Austrijoj), 
“Revoliucinio internacionalo šimt
mečio” konferencijoj Stanfordo 
universitete (Kalifornijoj), Poli
tinių ir Socialinių Mokslų Akade
mijos metinėj konferencijoj Phi- 

“DAINA” KONCERTUOJA 
SPALIO 16 d. DAINAVOJE

FILMOS Visiems aukojusiems tariame
Filmų popietė įvyks spalio 24 d. nuoširdų ačiū.

Bankstowho lietuvių namuose 2 Aukas priima Adelaidės, Bris- 
val. p.p. banės ir Melbourne skyriai, visi

C.K. nariai ir galima siųsti paš-
AUKOS tu:

Ruošiant parengimus, darant Box E6, St. James, N.S.W.

ladelphijoj, Europos federalistų 
kongrese Briusely (Belgijoj), 
Antikomunistinės Azijos Tautų 
Lygos Kongrese Formozoje.

Pavergtųjų Seimas savo atsto
vus ar įgaliotinius turi Argen
tinoj, Australijoj, Brazilijoj, Bri
tanijoj, Čilėj, Danijoj, Filipinuo
se, Graikijoj, Italijoj, Kanadoj, 
Kolumbijoj, Libane, Meksikoj, 
Peru, Prancūzijoj, Švedijoj, Švei
carijoj, Urugvajuj, Venezueloj, ir 
Vokietijoj. Pavergtųjų Seimo at
stovas Z. Zawadowski (Libanas) 
ypač daug padeda Lietuvos bylą 
garsinti arabų pasaulyje.

Praeitos (11) sesijos metais Pa
vergtųjų Seimas išleido 6 , nume
rius “ACEN News”, 24 komuni
katus spaudai ir 15 įvairių bro
šiūrų, tarp jų ir “Lithuania”. Biu
letenius leidžia ir kai kurios Pa
vergtųjų Seimo atstovybės: ara
biškai, ispaniškai, suomiškai, šve
diškai.

J. TININIS -

Australijos lietuviams, ypač 
sydnejiškiams gerai pažįstamas 
rašytojas Juozas Tininis, prieš 
beveik dešimtmetį emigravęs j) 
Ameriką ir įsikūręs Los Angeles 
mieste, neseniai pakviestas lietu
vių kalbą dėstyti Klaifornijos uni
versitete. Lietuvių kalbos skyrius 
atidarytas prie indo — germaniš
kų studijų katedros. Juozas Tini
nis baigęs Vytauto Didžiojo Uni
versitete klasikines kalbas ir ne
priklausomoje Lietuvoje ilgus me
tus dėstė gimnazijose. Nuvykęs į 
Ameriką buvo pakviestas į “Lie
tuvių Dienų” žurnalo redakciją 

dus raudonajam okupantui ' ir 
tūkstančiams lietuvių atsidūrus 
laisvuose. Vakaruose, 1945 m. 
birželio 15 d. M. Krupavičius 
buvo išrinktas Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirminin-

PAVARGTŲJŲ seimo 
PLANAI ATEIČIAI

Seimo uždaviniai ir naujai se
sijai lieka tie patys — priminti, 
nukreipti, pastūmėti, garsiai ir 
aiškiai šaukti ir nuolat kartoti 
tai, kas turi būti išgirsta.

Naujosios sesijos pirmasis šau
ksmas pasiųstas sykiu su sveiki
nimais naujajam Jungtinių Tau
tų sesijos pirmininkui, kad tame 
Jungtinių Tautų stikliniame rū
me yra prisimetėlių, kurie netei
sėtai sakosi atstovaują Albanijai, 
Bulgarijai, Čekoslovakijai, Len
kijai, Rumunijai, Vengrijai. Ten 
taip pat neteisėtai Kremlius savi
nas! teisę kalbėti už Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Savo rezoliucijoj 
Pavergtųjų Seimas apeliuoja j 
JT laisvuosius narius-valstybes, 
kad pradėtų atitinkamą akciją per 
JT Komisiją Kolonializmui Lik
viduoti, kad sovietų pavergtosios 
tautos būtų įgalintos laisvai nau
dotis visuotinai pripažinta laisvo 
tautų apsisprendimo teise.

ELTA

PROFESORIUS

redaguoti literatūrinio skyriaus. 
Prieš keletą metų išleido novelių 
rinkinį “Sužadėtinė” ir dabar tu
ri parengęs naują novelių knygą 
“Nuskandintas žiedas”. Kalifor
nijos universitete yra daugiau 
lietuvių dėstytojų, vienas iš jų 
yra Dr. Elena Tumienė — Va
liūtė, dėstanti visuotinę literatū
rą.

šaulio Lietuvių Bendruomenę. 
1949 m. birželio 14 d. M. Kru
pavičiaus vadovaujamas VLI- 
Kas buvo paskelbęs Lietuvių 
Chartą. Tą pačią dieną VLI- 
Kas, vykdydamas minėtą Char
tą, pasirėmęs J. Tautų Organi
zacijos paskelbtąja Visuotine 
Žmogaus Teisių Deklaracija, 
paskelbė laikinuosius PLB san
tvarkos nuostatus.

1957 m. balandžio mėn. prel. 
M. Krupavičius persikėlė į JAV. 
1957 — 1965 m. įsikūręs Či
kagoje, Cicero, sukaktuvininkas 
i rtoliau gyvai reiškiasi visuo
menės veikloje. Jis domisi po
litiniu gyvenimu, rašo spaudai, 
dažnu atveju — kas itin pa
brėžtina — finansiniai paremia 
lietuvybės išlaikymo, kultūros 
reikalus. Ligi šių dienų sukak
tuvininkas yra išlikęs tvirtas sa
vo principuose, o jo gi didžiau
sias troškimas — susilaukti Lie
tuvos laisvės. (E)

KONGRESO REIKALAIS
NAUJAS SKYRIUS

ALB Jaunimo Kongreso Mel
bourne Skyriaus Komitetas jau 
įsisteigė ir pareigomis pasiskirs
tyta sekančiai:

pirmininkas — A. Kazaluskas, 
vice pirmininkė — D. Statkutė, 
sekretorė — J. Didžytė, 
iždininkas — Žvinakis.

GEGUŽINĖ
Centrinio Komiteto ruošiama 

gegužinė įvyks spalio 17 d. Syd- 
nėjaus skautų sklype Ingleburn.

LAPKRIČIO 13-ji
ši data dar mums nieko nesako. 

Tai jokia sukaktis, bet tik būsi
mo j i mums reikšminga diena, šių 
metų lapkričio 13 d. New Yorke 
lietuviai organizuoja milžinišką 
demonstraciją už Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Demons
tracija vyks Madison aikštėje prie 
Jungtinių Tautų rūmų. Ta pačia 
proga Jungtinėms Tautoms bus 
įteiktas memorandumas reikalau
jant Lietuvai laisvės, šiam reika
lui New Yorke sudarytas ir jau 
nuo birželio mėn. veikia Komite
tas Nepriklausomai Lietuvai at
statyti, į kurį įeina ir jam vado
vauja pačios jaunosios lietuvių jė
gos. šis dar kitaip vadinamas 
Amerikoje “žygis į Jungtines 
Tautas” Amerikos lietuvių ir ki
tų pabaltiečių tarpe susilaukė gy
vo pritarimo, ir tikimasi, kad toje 
manifestacijoje dalyvaus apie 
30.000 žmonių. Jau užprašyti šioje 
demonstracijoje žymūs Amerikos 
politikai kalbėtojais.

Su tokio masto planuojama de
monstracija susijusios ir didžiulės 
išlaidos, bet šiam reikalui aukos 
jau plaukia iš visų Amerikos vie
tovių.

ši manifestacija organizuojama 
Amerikoje ir Amerikos lietuvių, 
bet mes ir iš Australijos galime 
efektyviai prisidėti prie šio reikš
mingo parengimo, nes juk ši kova 
ir tasai žygis į Jungtines Tautas 
liečia kiekvieną lietuvį, kur jis be
būtų. Mes galėtume iš vienos pu
sės asmeniškai paremti šį užsimo
jimą kuklia auka lygiai taip pat 
ir moraliai rašydami šiam komite
tui laiškus skatindami jų veiklą ir 
iš tolo pritardami jų žygiui. . Iš 
kitur pasiekę Komitetą laiškai 
bus skelbiami Amerikos lietuvių 
spaudoje ir tai bus skatinantis 
veiksnys Amerikos lietuvius akty
viau toje manifestacijoje dalyvau
ti ir ją materialiai remti.

Adresas: Komitetas Lietuvos 
Nepriklausomybei Atstatyti (Co 
mmitee to Restore Lithuania’s 
Independence) 29 West 57th St, 
(Tenth Floor), New York, N. Y. 
10019, U. S. A.

ĮSPĖJIMAS AUSTRALIJAI

Indonezija perspėja Australiją, 
kad ši liautųsi vaidinus policinin
ką Azijoje. Indonezijos atsakin
gi pareigūnai pareiškė, kad jau 
aukščiausias laikas išvyti euro
piečius iš Azijos ir Australijai 
nesą kito kelio, kaip tik dėtis 
drauge su Azija.

įvairius užsakymus ir tt. dažnai 
paprašomas užstatas, jei ne pil
nas mokestis į priekį. Dėka jau
nimo organizacijoms, iki šiol C. 
K. finansinių kliūčių nepatyrė. 
Kaip tik pradiniams darbams au
kojo: i

Sydnėjaus studentai ateitinin
kai £10. Skautų tuntas “Aušra” 
£5. Sporto klubas “Kovas £5. Syd
nėjaus studentų valdyba £5.

Taip pat Jaunimo Kongresui 
paaukojo Karšto Valdybos pirmi
ninkas p. S. Narušis £10.

1
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Antrojo pasaulinio karo išva
karėse, kai Europos politiniuose 
horizontuose ėmė telktis tamsūs 
debesys, šiame mūsų Seime ats
tovaujamos valstybės savo akis 
buvo atkreipusios į Londoną ir 
Maskvą, kur Didžiosios Galybės 
svarstė būdus ir priemones gre
siančiam kataklizmui nukreipti. 
Tomis rūpesčio dienomis mūsų 
tautos pirmiausia pasikliovė Va
karų Galybių politine išmintimi 
ir draugingumu. Net 1940, kai, 
jau karui liepsnojant, Sovietų 
Rusija Stalino — Hitlerio 1939 
konspiracijos įgalinta, pradėjo 
žygiuoti į vakarus prieš Europą, 
kai to žygiavimo pirmomis au
komis tapo Lenkija,, Estija, Lat
vija, Lietuva, taip pat Suomija 
ir Rumunija, mūsų žmonės tebe
tikėjo teisingumo ir padorumo 
galutiniu triumfu prieš pikto jė
gas. Jie viltingai laukė, kad nau
ja taikos konferencija atitaisys 
šioms valstybėms padarytas ne
teisybes. Jų viltys buvo patvir
tintos 
Jaltoj 
ei jos, 
koms 
bę ir
nes valstybės institucijas.

Kai sovietinis imperializmas 
rtusiautė Albaniją, Bulgariją, 
Rumuniją, Vengriją ir kiek vė
liau Čekoslovakiją ir visuotinės 
taikos 
dingo, 
sudėjo 
zuotą 
kurios
sos mūsų valstybės.
bendrinę instituciją — Pavergtų
jų Europos Tautų Seimą — mū
sų valstybės šaukėsi vyriausybių, 
užsienių reikalų ministrų ir vir-

primindamos 
nenusavina- 

ir 
Di- 
po-

dė-

šūnių konferencijų, NATO, Eu
ropos Tarybos, 
jiems visiems savo 
mą teisę į nepriklausomybę 
laisvę, primindamos taip pat 
džiųjų Galybių karo metų ir 
karinius įsipareigojimus.

Nors šiuo metu pasaulio
mesys sutelktas į padėtį Azijo
je, Centro ir Rytų Europos pro
blema pasilieka didžiuoju reika
lu, veikiančiu tiek Europos atei
tį, tiek viso pasaulio taiką, pa
žangą ir saugumą.

Abeji — Rytai ir Vakarai — 
šiandien rodo padidėjusį intere
są Rytų ir Centro Europos kraš
tams. Kalbama net apie reikalą 
kviesti europinę konferenciją, 

dalyvaujant. Jos tikslas 
“sutvarkyti europinę prob- 
ir ypač Vokietijos proble- 

Kaip visiems gerai žinoma,
Vokietijos problema susijusi su 
sovietų pančiuose esančios Rytų 
ir Centro Europos problema. Tad

šią pačią valandą 
Jungtinių Tautų dvi- 
visuotinis 
pareiga 

prieš kai 
netikrą 
Tautose i 
mūsų valstybių suve- 

bet

i susirinki- 
yra ne tik 
kurių mūsų 
atstovavimą 
ir prieš kai

bebūtų. Mūsų Seimo neatlaidūs 
žygiai demaskuojant ir atsklei
džiant sovietinio imperializmo ir 
kolonializmo nusikaltimus, mūsų 
Seimo nuolatinis bombardavimas 
savo oficialiais pareiškimais ir 
savo informaciniais komunika
tais dėl kai kurių pagrindinių pa
vergtosios Europos gyvenimo fa
ktų neabejotinai bus prisidėjęs 
politinio teroro kraštutinėms 
formoms pavergtuose mūsų 
tuose sušvelninti.

Kai Lietuvos delegacijos 
aš su apgailestavimu turiu 
tatuoti, kai dėl skirtingos 
satelitų) Lietuvoj politinės

kraš-

JAV 
būtų 
lemą, 
mą.”

dabartinė tarptautinė padėtis 
mūsų S'eimui atskleidžia plačią 
veiklos dirvą. Jos pagrindinis 
taikinys pasilieka tarptautinė 
arena.

Maždaug 
pradedamas 
dešimtasis 
mas. Mūsų 
protestuoti 
Valstybių 
Jungtinėse 
kurių kitų
renumo teisių užgrobimą, 
čiapat turime šauktis į šią pasau
lio organizaciją, kad vykdytų sa
vo pavėluotas pareigas ir atsidė
tų sovietinio imperializmo ir ko
lonializmo bylai.

Žvelgdami į pavergtųjų mūsų 
kraštų padėtį, Rytų Europos ho
rizonte galime pastebėti kai ku
rias prošvaistes. Mes nuoširdžiai 
sveikiname mūsų nelaimingų tau
tų gyvenime kiekvieną pagerėji
mą — kad ir kaip nežymus jis

ir sutvirtintos 1945.2.11. 
priimtos Europos deklara- 
žadėjusios agresorių au- 
valstybėms nepriklausomy- 
padėti atkurti demokrati-

T. T. JĖZUITAI KREIPIASI

Gilaus skausmo prislėgtą p.p. Onuškevičių-Jacynų šeimą 
dėl staigios

JONO ONUŠKEVICIAUS — JACYNOS 
mirties, nuoširdžiai užjaučiame drauge liūdėdami

StaSioniai

Australijos Lietuviai!
prasidėjo svarbi misija 

Amerikoje tarpe lietuvių,

konferencijos perspektyva 
mūsų valstybės savo viltis 
į Jungtines Tautas, revi- 

variantą Tautų Sąjungos, 
tikraisiais nariais buvo vi- 

Per savo
misi- 
savo 
pra- 

įkur-

lietuvių ne tik Sao Paulo mieste, 
bet ir visoj Brazilijoj, kur tik 
randasi lietuviai: Porto Alegre, 
Rio de Janeiro ir kt.

Aukas didesnes ir mažesnes 
malonėkite siųsti mūsų įgalioti
nio, Australijoj, vardu: Rev. S. 
Gaidelis, S.J., 264 Miller Street, 
North Sydney, NSW.

Už Jus besimeldžią dėkingi 
Tėvai Jėzuitai Brazilijoj, 
Rua Lituania 67 — Mooca 
Sao Paulo 13, Brasil, S. Amen

narys 
kons- 
(nuo 

ir ad
ministracinės sovietinės prakti
kos, maskuojančios Sovietų Są
jungos agresiją ir okupaciją, Lie
tuvos raida, palyginti su vadina
mų satelitų raida, veikiau yra vi
sai priešingos krypties. Intensy
vinamas rusinimas virsta savo 
rūšies kultūriniu ir tautiniu ge
nocidu. Religijos persekiojimas 
neatlyžta. Šimtai tūkstančių de
portuotų lietuvių tebeprievartau- 
jami Sovietų Sąjungos arktinėse 
srityse, ogi rusai 
riomis dingstimis 
Lietuvą.

Turiu malonią 
tribūnos pareikšti padėką Jungti
nių Valstybių Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komisijos europi
niam pakomisiui už jo apklausi
nėjimus apie sąlygas Baltijos 
valstybėse, kituose Rytų Europos 
kraštuose, taip pat pareikšti pa
dėką Atstovų Rūmams už vien
balsiai priimtą 416 nr. rezoliuci
ją, skatinančią Jungtinių Valsty
bių prezidentą “(a) atitinka
mai pasaulio opinijos dėmesį 
atkreipti į Jungtines Tautas ir 
atitinkamus kitus tarptautinius 
forumus dėl estų, latvių ir lietu
vių tautoms laisvo apsisprendi
mo teisės paneigimo ir (b) ska
tinančios JAV prezidentą pasau
lio opinijos jėgą panaudoti toms 
Baltijos tautų teisėms atstatyti.”

kolonistai įvai- 
importūojami i

pareigą, iš šios

Staiga mirus
JONUI ONUSKEVICIUI — JACYNAI, 

jo liūdinčią žmoną Reginą, vaikus ir artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

E. Jagučiauskienė
S. Rutkauskas

Lietuviai Pasaulyje

Toronto, Čikagos, 
Clevelando ir kitur.

AMERIKOS LIET. GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS DETROITE
Šiaurės Amerikos lietuvių gydy

tojų 5-sis suvažiavimas įvyko Det
roite rugsėjo 4 — 5 d. d. Dalyva
vo arti šimto gydytojų iš eilės Ka
nados ir JAV miestų, kaip iš 
Montraelio, 
Niujorko,

, Pirmąją suvažiavimo dieną buvo 
posėdžiauta uždarai, aptariant 
S-gos veiklą, renkant valdomuo
sius organus, gi rugsėjo 5 d. pro
grama buvo skirta ir Detroito lie
tuvių visuomenei. Simpoziumas 
vėžio ligos tema buvo viena iš įdo
miausių suvažiavimo vietų. Jo 
metu paskaitas skaitė moderato
rius dr. Jonas Valaitis, dr. Vytau
tas Pavilanis, dr. Edmundas Rin
gus ir dr. Vainutis Vaitkevičius^ 
Diskusijų metu pasisakė visa ei
lė gydytojų. Paskaitų klausė gau
sus visuomenės būrys. Iškilmin
gojo akto metu pagrindinę pas-

Savo ruožtu gy- 
sveikinimus ir 

valdžios viršfl- 
ir prez. L. B.

RAŠYTOJO BYLA 
LENKIJOJE

Rugsėjo 15 d. Varšuvos teisme 
prasidėjusi 74 m. rašytojo J. N. 
Millerio byla liudija apie tolimes
nį kultūros laisvės varžymą. Mi- 
llėris kaltinamas Vakaruose apš
meižęs Lenkiją, Londone leidžia
mame savaitraštyje “Wiadomosci” 
St Niemiros slapyvardžiu neigia
mai rašęs apie gyvenimą Lenkijo
je .Savo straipsniuose jis nurodęs 
Lenkiją, kaip Sovietų Sąjungos 
satelitą. (E)

V. NOREIKA VĖL Į MILANĄ
Neseniai vtkeertą mėnesių Mi

lano La Scala operos teatre atlikęs 
stažą solistas Virgilijus Noreika 
vėl ruošiasi kelionei. Drauge su 
kitais Sovietų Sąjungos daininin
kais šį kartą V. Noreika vyks šešių 
mėnesių stažui italų operoje. (E)

kritęs!') 
Moocos 
Žadame 
statyti

Mieli
Vėl 

Pietų 
atvykusių prieč 38 metus į kavos
plantacijas Brazilijoj. Kaip pa
mename juos vežė dovanai laivais 
į Pietų Ameriką. Čia jie pateko į 
vargą į skurdą, jų dauguma ken
tė badą ir dabar dar daugybė 
vargsta.

Lietuviai jėzuitai jau įsteigė 
misiją Urugvajuje. Jūs tai 
jai labai daug prisidėjote 
aukomis. Dabar nuolankiai 
šome ir kviečiame prisidėti
ti naują, daug sunkesnę misiją 
Brazilijoj, Sao Paulo mieste, kur 
priskaitoma arti 50,000 lietuvių, 
išsimėčiusių net per 12 didesnių 
ir mažesnių kolonijų. (Kaip gir
dėjote, pinigas čia labai

Vienoj tokioj kolonijoj 
rajone norime įsisteigti, 
pirkti žemės sklypą ir
bažnytėlę, nors 200 sėdynių. Jau 
esame 3 tėvai jėzuitai: Jonas 
Giedrys, Jonas Kidykas ir Jums 
gerai pažįstamas Jonas Bružikas, 
kuris gydytojų patariamas iš 
Urugvajaus persikėlė į Braziliją. 
Jis pergyveno dideles nugarkau
lio ir sulaužytos kojos operaci
jas. Be to, jis buvo sukrėstas šir
dies atakos, bevedant misijas Ar
gentinoj, Buenos Aires mieste. 
Trumpam laikui jis išvyko į 
Šiaurės Ameriką gydymosi tiks
lais, bet vėl tuoj grįš ir dirbsime 
toliau pradėtą misijų darbą tarp

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

SENASIS LONDONAS
čionai nebūtų. Judėjimas labai 
tirštas, bet viskas vyksta sklan
džiai. Blogiau savaitgaliais kada 
daugumas bando ištrūkti kur nors 
į užmiestį.

Kaip tikras turistas ėjau, važia
vau visur, kur tik buvo įmanoma 
per trumpą laiką apibėgti. įdo
mus sargybų pakeitimas prie ka
rališkųjų rūmų.

Anglai visas ceremonijas ima 
rimtai. Kitam viskas atrodytų 
lyg ir be reikalo, tačiau pamačius 
įspūdis palieka. Be to ir gera vi
lionė turistams. Labai turtingas 
Britų Muziejus, kurį nuodugniai 
apžiūrėti reiktų kelių savaičių. 
Taip pat graži kelionė į Windsoro 
pilį. Bendrai Londone ir apylin
kėse daug istorinių vietų; kitos iš
likusios net iš dešimto ar net 
ankstesnio šimtmečio.

Turistui po Amerikos pragyve
nimas Londone atrodo žymiai 
linksmiau. Ypatingai Londonas 
yra gera vieta įsigyti vyriškiems 
kostiumams: kainos prieinamos, o 
sukirpimas labai puikus. Medžia
gas žinom visi.

Londono lietuvių namus malo-

Po šešių dienų kelionės per At
lantą pasiekėme Angliją. Iš Sout- 
hamton iki Londono vykome trau
kiniu. Vaizdai pakelėje labai gra
žūs: banguojančios kalvos, derlin
gi laukai ir visur medžiai, Javai 
jau gubose ar dar piaunami.

Pats Londonas yra labai jaukus 
ir malonus, senas bet švarus ir 
tvarkingas miestas. Žmonės drau
giški, be to anglams primetamo 
šaltumo. Jei mato, kad esi truputį 
pasimetęs, dažnai patys pasiūlo 
pagalbą. Garsieji Londono polici
ninkai “bobies” atrodo tvarkingi 
ir gerai informuoti. Ginklo nesi
nešioja (bent matomai), tad ir 
jausmas malonesnis — pagalvoji, 
kad ir blogų žmonių nėra. Patys 
gyventojai taip pat savo miestą 
gerai pažįsta. Kitaip, negu New 
Yorke, kur jei ir pataikai ant vie
tinio, tai vistiek be savo kiemo ne
daug ką tave painformuos.

Londone susisiekimas labai pui
kiai sutvarkytas. Požeminio trau
kinio planai ir užrašai labai aiš
kūs, traukiniai švarūs, beveik 
liuksusinės minkštos sėdynės ir 
antroj klasėj. Autobusai dviejų 
aukštų. Atsisėdus viršuje prieky niai aprodė ir bendrai su mūsiškių 
labai patogu ir pigu apžiūrėti 
miestą. Gatvės labai siauros, ir 
vingiuotos. Amerikietiškų maši
nų retai matosi; joms ir vietos

Mano 1919 metų Lietuvos Nepriklausomybės kovų broliui 
Savanoriui-Kūrėjui pulk. P.V. ŠLIOGERIUI 

linkiu kuo greičiausiai pasveikti ir dar ilgai gyventi.
Jūsų kovų brolis

Kūrėjas-Savanorts Leonas Vasiliūnas

P.L.B. ir VLIKo pasitarimai
Rugsėjo 18 d. New Yorke, nas, B. Bieliukas, K. Bielinis, 

įvyko VLIKo ir PLB Valdybų dr. K. Čeginskas, S. Lūšys, dr. 
pasitarimas. Dalyvavo VLIKo B. Nemickas; PLB Valdybos 
Valdybos pirmininkas min. V. 
Sidzikauskas, nariai: J. Audė-

lietuvių 
esančius 
Ladbro-

giau, bet išlakstė į kitus kraštus, 
o kurie jau pasilikę, tai iš jų ma
žai kas begalvoja kur išvažiuoti. 
Apsiprato ir patenkinti. Mano 
manymu, Londone pragyvenimas 
kiek sunkesnis, negu Australijoj. 
Atlyginimai mažesni, dauguma 
prekių brangesnės. Didelė kom
pensacija, kad atostogoms lengva 
pasiekti Europos kraštus. Socia
linis aprūpinimas taip pat daug 
geresnis.

Londone yra net dveji lietuvių 
namai ir viena bažnyčia, aptar
naujama dviejų lietuvių kunigų. 
Prie namų įrengti klubai, kur 
parduodami gėrimai. Tas paleng
vina namų išlaikymą.

Pagrindiniais Londono 
namais reikėtų laikyti 
vakarinėje miesto dalyje
ke gatvėje, šiuose namuose turi 
patalpas ir Nidos Knygų Klubas 
su savo spaustuve, čia spausdi
namas “Europos Lietuvis” ir kiti 
periodiniai leidiniai bei knygos. 
Šiems namams priklauso ir “So
dyba”, kuri yra jau daugeliui ži
noma. Tai lyg lietuvių vasarvietė, 
apie 40 mylių nuo Londono labai 
gražioje vietoje. Ten nuolatos 
gyvena apie desėtkas lietuvių pen- 
sionierių, o vasaros metu pilna 
atostogaujančių. Savaitgaliais dar 
prisideda Londono ir apylinkių 
lietuviai, čia yra ir maudymosi 
baseinas ir nemažas žuvavimui 
prūdas. Veikia valgykla ir baras. 
Apylinkė labai graži. Paskutiniu 
metu, susitarus su kaimynais an
glais, nuošaliame kampe ruošiama 
šaudykla. Tas dar prisidės prie 
“Sodybos” populiarumo. Nuosa
vybė jau pilnai išmokėta.

Londoniečiai iš veikiančių orga
nizacijų sudaro lietuvių bendruo
menę, išrenka b-nės valdybą, ku
rios svarbiausia pareiga organi
zuoti tautines šventes.

Juozas Donela

vykdomasis vicepirmininkas S. 
Barzdukas, vicepirmininkai dr. 
A. Nasvytis ir V. Kamantas, 
iždininkas J. Staniškis ir PLB 
Valdybos ryšininko VLJKe pa- 
vad. A. Gureckas. Pasitarime 
apsilankė Lietuvos konsulas 
New Yorke A. Simutis.

Pasitarimui vadovavo VLIKo 
pirm. V. Sidzikauskas ir PLB 
Valdybos pirmininko pareigas 
einąs S. Barzdukas. Buvo iš
klausyti pranešimai: S. Barzdu- 
ko ir V. Sidzikausko — išeivi
jos lietuvių veikla ateities per
spektyvoje, dr. A. Nasvyčio — 
VLIKo ir PLB bendradarbiavi
mas, V. Kamanto — Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso pa
ruošiamieji darbai, J. Staniškio 
— informacijos reikalai.

Plačiai pasikeitus nuomonė
mis pranešimų iškeltais klausi
mais, pasitarimas vieningai pri
ėjo šias išvadas:

1. Esamoji padėtis reikalau
ja aktyvinti Lietuvos laisvės ko
vos pastangas visuose baruose, 
daugiau dėmesio skiriant paver
gtojo krašto ir išeivijos klausi
mams, kurių sprendimas sudaro

plačią dirvą VLIKui ir PLB 
bendradarbiauti.

2. Siekdamas laisvųjų lietu
vių paveikesnio įnašo Lietuvos 
laisvinimo veiklai, pasitarimas 
sutaria plėsti VLIKo ir PLB 
ligšiolinį bendradarbiavimą ir 
informavimąsi.
x 3. Pasitarimas vieningai pri
taria Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų ir Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso programoms ir 
laisvojo lietuvių jaunimo pas
tangoms rūpintis Lietuvos lais
ve ir lietuvių išeivijos ateitimi.

4. Pasiinformavęs lapkričio 
13 New Yorke organizuojamos 
masinės manifestacijos už Lie
tuvos nepriklausomybę klausi
mu, pasitarimas vieningai linki 
tai manifestacijai ir jos organi
zatoriams kuo didžiausios sėk
mės.

5. Pasitarimas vieningai kon
statuoja, kad laisvųjų lietuvių 
santykiavimas su pavergtuoju 
kraštu reikalauja atidumo oku
puotos Lietuvos tarptautinei 
teisinei padėčiai. Santykiavimo 
klausimas bus nuodugniai taria
mas kitame VLIKo ir PLB Val
dybos pasitarime.

6. Turėdamas galvoje sustip
rintą sovietinę propagandą lais
vajam pasauliui pristatyti oku
puotos Lietuvos bylą kaip ga
lutinai baigtą, pasitarimas krei
pia į tai visų laisvųjų lietuvių 
kuo rimčiausią dėmesį ir kvie
čia juos dar su didesniu uolumu 
ir ryžtu savo darbu, mokslu, lė
šomis ir kitais prieinamais bū
dais remti Lietuvių Bendruo
menės organų ir Lietuvos lais
vinimo veiksnių darbus.

ELTA ir PLB inf.

kaitą skaitė politinių mokslų dak
taras, Wisconsin© un-to prof. Vyt 
Vardys. Jis išsamiai nušvietė da
bartinę lietuvių tautos būklę, pa
teikdamas daugybę statistinių 
skaičių. Jo paskaitą sutraukus į 
keletą žodžių, būtų: tauta gyva ir 
atspari, verta ir reikia jai padėti. 
Suvažiavimas pasveikintas žodžiu 
ir telegramomis.
dytojai pasiuntė 
rezoliucijas JAV 
nėms, įskaitant
Johnson, ir mūsų laisvinimo veiks
niams.

Suvažiavimo metu buvo sureng
tos parodos: lietuviškų medicinos 
leidinių bei lietuvių gydytojų raš
tų — rengėja dr. Milda Budrienė; 
dail. Viktoro Petravičiaus spalvo
tos grafikos kūrinių; Sofijos Pet- 
ravičienės keramikos darbų. Į 
PLG S-gos valdybą sekančių dvie
jų metų kadencijai išrinktas pirm, 
dr. Stasys Budrys. Suvažiavimo 
rengimui vadovavo dr. Vyt. Ma
jauskas (pirm.), dr. Vyt. Mileris 
ir dr. O. Vaitas, o jiems talkino 
M. Milerienė, L. Petersonienė ir 
V. Vaitienė. Svarbesnius suvažia
vimo momentus į magnetofono 
juostą įrašė "Amerikos Balso” at
stovas iš Vašingtono P. J. Laba
nauskas ir jie pertransliuoti į Lie
tuvą. Suvažiavimą aprašė "Det
roit News” dienraštis.

(E)

P. L. BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖ VAK. BERLYNE

Mažosios Lietuvos Tarybos pir
mininkui Erdmonui Simonaičiui 
neseniai apsilankius Vak. Berly
ne, ten gyvenančio M. Žilinsko bu
te buvo sukviestas vietos lietuvių 
būrys. E. Simonaičio iniciatyva 
ta proga buvo įsteigta PLB Vak. 
Berlyno apylinkė. Jos pirmininku 
išrinktas Mykolas Žilinskas, sek
retore — Trude Bumbulienė ir iž
dininke — Marija Brakienė.

(E)

jj pasistatyti, 
valdybos orga- 
apyskaitos su- 
priimta ir pa-

Iškilus revi-

SYDNEY LIET. KLUBE

Klubo
Lid- 

klubo

SYDNEY LIET. KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 25 d. laikinose 
patalpose (39 Church St., 
combe) įvyko visuotinis
narių susirinkimas, kuriame da
lyvavo apie 100 asmenų. Susirin
kimą pravedė Klubo p-kas p. V. 
Simniškis, sekretoriavo p. V. 
Danta. ‘

Susirinkimo eigoje vyko Klubo 
Valdybos ataskaitiniai pranešti- 
mai ir renkami nauji 
domieji organai.

Naujuoju Klubo 
sekančiai kadencijai 
p. Vytautas Simniškis, o sekreto
rium p. A. Migevičius. J Valdybą

išrinkti: p.p. M. Petronis, V. Dan- 
ta, E. Kolakauskas, V. Jaras ir 
P. Grosas.

Be kitų klausimų susirinkime 
buvo svarstoma ir klubo patalpų 
reikalas. Klubo p-kas p. Simniš- 
kis nupasakojo, kiek klubo pas
tatai kainuos ir kokiu būdu bus 
sudarytos reikiamos lėšos. Pro
vizoriškai apskaičiuojant patal
pos kainuosiančios tarp 35 ir 40 
tūkstančių svarų. Paskolos ban
ke tikimasi gauti apie 27.000 
svarų. Trūkstamus pinigus Klu
bas tikisi gauti paskolos keliu 
iš narių. Jau dabar klubas turi 
narių pasižadėjimų apie 8.000 
sumai. Pirmininkas pabrėžė, kad

kuo daugiau nariai pasirašys pa
sižadėjimų Klubo, patalpų staty
bai, tuo bus lengviau teisme gau
ti licenziją, nes bus įrodymas, 
kad ne keli valdybos žmonės 
stengiasi Klubą įsteigti, bet pa
tys nariai visumoje to siekia ir 
savo pinigais nori

Susirinkime visi 
nų pranešimai ir 
sirinkusiųjų buvo 
stangims pritarta,
zoriaus (auditoriaus) klausimui 
p-kas paminėjo, kad iki šiolei 
Klubas ’ samdė oficialų buhalterį 
— auditorių australą, bet yra tos 
pačios profesijos žmonių ir iš 
pačių lietuvių. Pasiūlyta Klubo 
auditorium kviesti prisiekusį bu
halterį (public accountant) p. R. 
Milašą. Susirinkusiems pritarus 
ten pat dalyvavęs p. Milašas pa
dėkojo už pasitikėjimą ir pabrė
žė kad jis stengsis lietuvių rei
kalus kuo tinkamiausiai sutvar
kyti ir dar už savo darbą patieks 
sąskaitą tik pusei sumos, kurią 
paimtų oficialiai australas audi
torius.

Susirinkime dalyvavo ir eilė 
žmonių, neįstojusių į Klubą 
riais, bet pasiklausę, kaip 
vyksta darbai ir kokie klubo 
simojimai, visa eilė asmenų 
pat įstojo formaliai į Klubą,
susirinkimas parodė, kad Sydney 
Lietuvių Klubas stovi tvirtame 
kely ir ryžtingai siekia. savo ti
kslų. Reikia būti tikriems, kad jie 
bus įgyvendinti.

na- 
čia 
už- 
ten 
Sis

klubo val-

(y»)

pirmininku 
perrinktasgyvenimu supažindino p. p. V. 

Zdanavičius ir A. Pranskūnas.
Lietuvių čia yra apie 700. Jų 

žinoma anksčiau buvo daug dau-
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Lietuviškieji reikalai yra bendri 
vyresniesiems ir jaunesniesiems 
tautos atstovams. Tačiau vieni ir 
antri neretai tarp savęs skiriasi 
priėjimu prie tikslo, veiklos būdų 
ir priemonių pasirinkimu .Kai vy
resnieji labiau sutelkia savo žvil
gsnį praeitin ir į išmėgintas prie
mones, tai jaunesnieji mieliau 
žvelgia į naujas darbo sąlygas. Vy
resnieji gyvena dar vis praeities 
prisiminimais ir tautiniais senti
mentais, gi jaunesnieji, čia baigę 
mokslus ir į aukštesnes vietas pra

Atsisveikinant
Bestudijuodama įsitikinau, kad 

būtina turėti organą, kuris tam
presniu ryšiu apjungtų pasklidu
sius po Australijos aukštąsias 
mokyklas lietuvius studentus. Ry
šys rekalingas, kad vieni kitus 
geriau pažintume ir kad kaip 
lietuviai ir akademikai susigy
ventume.

Kitų paskelbti mokslo laimėji
mai dažnai silpnesniuosius pa
drąsina, neapsisprendusius pas
katina, priverčia valingai veržtis 
aukštyn. Tuo vadovaudamasi, 
nors ir laiko neturėdama, prieš 
15 mėnesių suįtikau redaguoti 
“Studentų Žodį” prie "Mūsų Pa
stogės”. Padedama mielųjų ben
dradarbių įstengiau beveik kas 
mėnesį išleisti “Studentų Žodį”. 
Perduodama ..“Studentų Žodžio” 
redaktoriaus pareigas kol. And
riui Garoliui linkiu jam sėkmės 
pasiimtame darbe.

Mielieji bendradarbiai, perduo
dama pareigas dėkoju Jums vi
siems už jūsų gautus rašinius, 
straipsnius, korespondencijas. 
Gal ir ne visiems buvo lengva 
lietuviškai rašyti, bet stengian
tis įmanoma. Juk kas gi patikės, 
kad aukštojo mokslo siekiąs lie
tuvis savo kalba būtų beraštis I

Atsisveikindama reiškiu nuo
širdžią padėką šiems savo buvu
siems bendradarbiams: G. And
riuliui, I. Česnaitei, R. Cibui, R. 
Daukui, I. Didžytei, V. Donielai, 
A. Grudzinskaitei, A. Garoliui, 
A. Janavičiui, A. Kabailai, J. 
Kolakauskaitei, R. Kavaliauskai
tei, D. Labutytei, H. Malakūnui, 
R. Malakūnaitei, V. Martišiui, I. 
Pauliukonytei, P. Pullinen, A. 
Reisgiui, R. Reisgiui, V. Šalkū- 
nui, A. Skirkai, V. Šliogeriui, R. 
šlyžiui, A. Stepanui, V. Vaičiur- 
giui, M. Vilkinaitei, R. Zinkutei, 
R. Žižytei. Linkiu ir ateityje ne
mesti plunksnos ir uoliai talki
ninkauti “Studentų Žodžiui”.

Gražina Reisgytė

NAUJAS “S.Ž.” REDAKTORIUS
Pasitraukus iš pareigų p-lei G. Reisgytei nau

juoju “Studentų žodžio” redaktorium pakviestas 
stud. Andrius Garolis. Jo adresas: 11 Mount Lewis 
Ave., Punchbowl, N.S.W.

Sveikindami naująjį redaktorių linkime jam 
sėkmės ir drauge kviečiame visus akademikus jo 
sunkiame darbe nuoširdžiai bendradarbiauti.

Tuo pačiu reiškiame gilią padėką ir buv. “S. 
Ž” redaktorei p. G. Reisgytei, kuri su didele kan
trybe ir pasišventimu darbavosi leisdama “S.Ž.” 
Tikėkimės, kad ji ir ateity aktyviai prisidės pa
remdama “S.Ž.” savo brandžiais rašiniais. Ačiū.

“M.P.” Redakcija

Vytautas Mačernis 
-k 
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Visi tikėjimai — fantazijos žaislai: 
Apie tikrovę nieko pasakyt negali, 
Bet kas prarado juos visus, tas amžinai 
Turės klajot po liūdną Hado šalį.

Sunku netekt pastogės ar namų,
Sunku gyvent ir jaustis nuskriaustu, apleistu, 
Bet dar sunkiau netekt iliuzijų visų: 
Kartu svaiginančio narkotiko ir vaisto.

Tokia jau prigimtis žmogaus:
Gyvent ir dievinti ką nors — tolygu. 
Ir kaip skaudu iš melo malonaus 
Nubudus jaust visatos šaltį dygų.

Bet žmonės mėgsta šilumą labiau nei tiesą 
Ir bijo pasilikt vieni net valandai vienai 
Ir, jei širdy tėvų tikėjimas atvėso, 
Jie naujo griebiasi karštai.

PABALTIEČIŲ BALIUJE
“Tu vyksi ten, tu ten, surinksi 

iš apylinkių, nes neverta dviejų 
mašinų į tą pusę siųsti”, entuzis- 
tinga Sydnejaus skyriaus sekre
torė nurodinėjo kolegoms, vykdy
dama naują valdybos veiklos sis- 

-temą. Su vėžio j ant ir išvežiojant 
kolegas į studentų parengimus jų 
susirenka neįtikimai daug...

Taip visi suvažiavom į Latvių 
Namus, kur vyko tradicinis pa- 
baltiečių studentų linksmavakaris. 
Vykstant susirūpinta dėl apran
gos: mat, galvota, kad kiti bus 
apsirengę “formaliai”. Bet be rei
kalo baimintasi: rinkosi visi pa

gal savo skonį apsirengę ir nė 
vienas nepaliko už durų.

Latvių studentų pravesta pro
grama buvo įvairi: traukė per 
dantį civilizuoto žmogaus silpny
bes. įsidėmėtini programos punk
tai: “liaudies dainiai” (folksing- 
gers) — trys latviai studentai, 
kurie savo dainavimu prilygo pro
fesionalams ir viena juodai vil
kinti studentė, apdainavusi žmo
nijos “rūpesčius”.

Vakaras užsibaigė taip, kaip ir 
visi vakarai užsibaigia — kelio
ne į namus, tik jau ne vakare, o 
rytą... Q. Simas

JAUNIMO METAI

STUDENTAI SPAUDOS BALIUJE:
Iš kairės: Alfredas Renigeris, Jurgis Kolakauskas, Gražina Reisgytė (Stud. 
Žodžio redaktorė), Nina Meškėnaitė, Romas Račkauskas, viemia iš Newcastle, 
Jieva Didžytė, Anskia Reisgys, Algis Bajelis, Henrikas Antanaitis, Martynas
Didžys, Jūratė Reisgytė.

ŽINIOS
VILNIEČIŲ DAILĖS 

DARBAI JPARODĄ JAV — SE 
Rugsėjo 9 d. iš Vilniaus į JAV 

išsiųsta keliasdešimt jaunųjų vil
niečių — moksleivių dailės darbų. 
Tie darbai eksponuojami pagal so
vietų — amerikiečių kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį rengia
moje “sovietinių vaikų kūrybos 
parodoje”. Netenka abejoti, kad 
parodos pobūdis — propagandinis, 
nes parinkti ne tik vaikų pavaiz
duoti pasakų ar padavimų moty
vai, bet ir tokios temos, kaip kol
chozų ar statybų šiokiadieniai ar 
kosmonautų skrydžiai. Į JAV pa
siųstuose darbuose plačiau atsto
vaujami valstybinės vidurinės 
meno mokyklos Vilniuje auklėti

simušę, viską svarsto šaltai, net 
labai jautriems įvykiams neteikda
mi gilesnio sielos atgarsio. Dėl to 
nebūtų galima mesti kaltės šešėlio 
nei vieniems, nei antriems, nes ti
kslui siekti priemonių galima rasti 
daugybę, bet visų pareiga jų ieško
ti tokių, kokios yra tiksliausios.

Tačiau bendras tikslas — Lietu
vos laisvės byla ir lietuvybė išei
vijoje — reikalauja sutelktinių 
jėgų. Šio tikslo siekti turi ir lietu
viškas jaunimas, kuris turi pra
tęsti vyresniųjų veiklą, kad ji ne-

nių grafikos ir tapybos darbai. Su 
dailės darbais dar pasiųsta nuo
traukų stendai ir spalvotos vaikiš
kos knygelės bei vadovėliai. (E)

■ . • - i
SOVIETŲ STUDENTAS BĖGA

I LAISVĘ PRO SUOMIJĄ
Sovietų S-gos 23 m. amž. stu

dentas įvykdė 250 kilometrų žygį 
ir pasiekęs, Suomiją, pasirinko lai- 
svuosus Vakarus. Rugpiūčio 2 d. 
studentas traukiniu iš Maskvos 
išvyko į Petrozavodską, į šiaurės 
rytus nuo Leningrado. Ten, su me
džiokliniu šautuvu studentas kelia- 
v oper Karelijos miškus ir pelkes 
ir per 13 dienų pasiekė Suomjos 
sieną. Tai paskelbta tik tuo metu, 
kai Švedijoje atsidūręs studentas 

užsibaigtų su dabartinių vadovų 
išsiskyrimu. Užtat reikalinga pa
čiam jaunimui tuos klausimus gi
liai išdiskutuoti, tikslus išryškinti 
ir jam tinkamiausių priemonių su
rasti. šiam reikalui ir yra ateinan
čiais metais rengiamas lietuviško
jo jaunimo kongresas, kuris duos 
progą jaunimui pažinti save, o vy
resniesiems — savo veiklos papė- 
dininkus.

Ateinantieji metai bus lietuviš
ko jaunimo metai. Bet nepakanka 
juos tokiais tik paskelbti. Reikalin- 
a juos tokiais padaryti, kad lietu
vių jaunoji karta išeivijoje suge
bėtų pažvelgti, kur ji stovi ir ku
ria linkme eina. Ne tik jaunimo 
kongreso rengėjai turėtų įsisąmo- 
nint, kad nuo kongreso pasisekimo 
priklausys tolimesnė jaunimo vei
kla lietuviškuose laukuose, bet bū
tina, kad ir visos jaunimo organi
zacijos iš anksto studijuotų savo 
veiklos galimybes, savo įsijungimą 
į bendrąsias lietuviškas problemas 
ir savo veiklos priderinimą prie 
Lietuvos pagrindinių tikslų. Kon
gresas nustatys tik gaires ir kelio 
kryptį, o paskiros jaunimo organi
zacijos ir įvairūs sambūriai turi 
pramatyti priemones, kaip ne tik 
pačios organizacijos, bet ir paskiri 
veiklesnieji jaunosios kartos ats
tovai galėtų prisidėti prie lietuviš
kos veiklos pagyvinimo ir Lietuvos 
laisvės bylos sustiprinimo.

Išmintis reikalauja viešojoje 
veikloje pasinaudoti praeities pa
tirtimi. Tai pagrindas, nuo kurio 
jaunajai kartai reikalinga pasi
nerti lietuviškan gyveniman ir iš
vengti paskendimo svetimųjų jū
roje. Lietuvių jaunimas sau skirtų 
metų bėgyje kaip tik turėtų kri
tiškai pažvelgti į vyresniųjų vado
vų ir įvairių veiksnių nueitą kelią, 
jų laimėjimus ir pralaimėjimus, 
kad klaidų išvengtų ir laimėjimais 
pasinaudotų. Gi atsinešdamas sa
vo energiją,- drąsią iniciatyvą ir 
pajėgumą pilnai reikštis svetimųjų 
tarpe, jaunimas gali suteikti nau
jos gyvybės ir nenudėvėtų žodžių 
mūsų pavergtos tautos ir jos išei
vijos teigiamiems pasireiškimams.

Lietuviškojo jaunimo metai, ku
rio centre turėtų būti jaunimo kon
gresas, turėtų paskatinti gilesnį į- 
žvalgumą tarptautinėn politikon 
bei stipresnius pasireiškimus savų
jų ir svetimųjų tarpe. Vyresniųjų 
ir jaunimo tautinės problemos yra 
tos pačios, bet jaunimas jas turi 
galutinai išpręsti ir kovą pratęsti 
iki laimėjimo.

(Drg.)
Pr. Gr.

pasiprašė azilio teisės. Jis nepasa
kojo savo žygio smulkmenų, nes 
nenorįs užkirsti kelio kitiems bė
gliams. (E)

RIMTAS STU Dl OZAS
IŠ PASIKALBĖJIMO SU VIENU 12-TOS STUDIJŲ SAVAITĖS DALYVIU VOKIETIJOJE

Vokietijoje liet. intelektualų 
kasmet organizuojamos “Studijų 
Dienos” įvyko ir šiemet Vasario 
16 gimnazijos patalpose. Čia da
lyvavo ir “M.P.” bendradarbė 
studijuojanti Heidelberge, kuri 
pravedė pasikalbėjimą su vienu 
dalyviu. Pasikalbėjimas gali bū
ti įdomus ir mūsų studentams.

Red.

Prieš dvyliką metų prasidėjo 
Europoje lietuvių Studijų Savai
tės. Iš pradžių susirinkdavo ma
žas lietuvių mokslininkų skaičius, 
skaitydavo paskaitas ir ginčyda
vosi. Nusibodo jiems vieniems 
studijuoti. Sako, pakviesim ir 
daugiau publikos. Atneš naujų 
idėjų ir praturtins mus visus savo 
įnašu. Taip ir padarė. Jau kelin
ti metai, kaip Studijų Savaitės 
nuolat auga, o kartu ir naujasis 
įnašas taip, kad net stebisi patys 
senieji rengėjai. Sako, pralenkė 
visus mūsų lūkesčius. šitokios 
parangos net ir drąsiausieji iš 
mūsų nedrįso tikėtis. Naujieji 
Studijų dalyviai ne tik pritaria 
Stud. Savaitei, bet dar susirūpino 
ir jos tolimesniu likimu. Sako, 
reikia ją iš pagrindų reformuoti, 
jei norim išgelbėti mokslus. Ap
lankiau vieną tokių — Radau jį 
muses begaudantį ir klausiu:

— Kaip Tamsta jaučiatės po 
Studijų Savaitės?

— Kaip iš medžio kritęs, — at

sako.
— Kaip tat suprast?
— Mane kvietė studijuot visai 

savaitei, bet aš galėjau atsakan
čiai pastudijuot tik paskutinę die
ną, atseit, iš šeštadienio į sekma
dienį.

— Tai kodėl Jums ta diena ypa
tingai palanki studijoms buvo?

— Už tat, kad daugiau tokių 
kaip aš suvažiavo ir studijavom 
Gimnazijos parke iki paties pary
čio.

— G ką studijavot?
— Čia didelio pasirinkimo ne

buvo. Pagrindinė tema tai karš
tos dešrelės, alus, limonadas ir 
balso lavinimas-kas solo, kas 
choru.

— Tai kodėl Jums kitos dienos 
ne tiek patiko?

— Dėl to, kad man neleido į te
mą kalbėt. Norėdavau pasipasa- 
kot savo įspūdžius, savo išgyveni
mus, kitus supažindint su savo 
pasaulėžiūra, o žiūrėk, ir negali. 
Taip vieną kartą sėdžiu tokios 
paskaitos metu, pasistatęs alaus 
butelį tarp kojų ir, surėmęs gal
vą rankomis, klausaus kaip prele
gentas kelia ranką ir balsą ir 
žiūrau — mosuoja kumštimi. Pra
dėjau ir aš mosuot ir kelt balsą. 
Publika pasidalino į dvi dalis — 
vieni žiūri į prelegentą, o kiti į 
mane. Dabar, galvoju sau, atėjo 
tavo valanda. Paėmiau du gurš- 
nius ir sakai sau — dabar išgir
sit ko negirdėjot ir pamatysit ko

nematėt. Buvau beeinąs užimt 
prelegento vietos, kai kažkas ma- 
sustabdė ir labai tyliai paklausė, 
ar norėčiau išeiti į sodą pasi
vaikščioti. Pasirinkimo nebuvo šį 
kartą — atsidūriau sode.

— O kokia buvo tos paskaitos 
tema?

— Daug negalėčiau pasakyt, 
bet man rodos, kad pasakojo kaž
ką apie sovietus Lietuvoje ir man 
neviskas patiko.

— Tai kas jums nepatiko, jei 
galima paklaust?

— Tai kam jie sovietus kal
tina? Jei ne Sovietai, tai nebūčiau 
gavęs progos šią vasarą čia pa
studijuot.

— Ar neatsimenat šio to iš kitų 
paskaitų?

— O aišku. Viena man ypatin
gai krito į ausis — apie kultū
ros kulinarizacija.

— Tai, turbūt, Jūs turit galvo
je kultūros sekuliarizaciją?

— Kaip tik, kaip tik! Būčiau 
ir diskusijose dalyvavęs, tik neži
nojau, ką tas žodis reiškia. Ne
buvo nei kur pažiūrėti, nei ko pa
klaust — be to ir žmona namuo
se liko.

— įdomu, apie ką prelegentas 
kalbėjo?

— Nu, sakė, kad besimaudan- 
tiems negalima prašyti gero oro. 
Nagi kaip tik čia pas mus parke 
pačiam vidurnaktį studijų įkaršty 
lietus nuvijo mus į palapines. Kas 
nespėjo, tas buvo netik studijavęs,

pasirodo, nesupranta. Tai gal iš 
Paryžiaus, užklausiu jo. Ans ty
li. Tai' gal iš Londono, bandau 
toliau. Atsiliepia: jes, dets rait 
Galvoju, svieteli mano, kaip jis 
galėjo raitas iš Londono atjoti

— Jis angliškai kalbėjo. Jūs tik 
jo nesupratot.

— Taigi, taig, ne aš vienas. Ir 
ans nesuprato tų paskaitų. Bet 
išsėdėjo abudu iki galo. Gaila tik, 
kad niekas to neįvertino. Visa lai
mė, kad išdalino pabaigoje anke
tas su klausimais, kas patiko ir 
kas nepatiko.

— Ar užpildėt?
— Kur gi — net kelias.
— Ar galėtumėm sužinoti Jū

sų pasiūlymus?
— Labai mielai. Pradėsiu nuo 

svarbiausio. Aš siūliau, kad atei
nančiais metais viskas vyktų so
de, giedriame ore ir tai ne vie
ną dieną, o visas septynias! Bū
tų . galima ir dūdų orkestrą pa- 
samdyt, arba bent kelis garmoš- 
kininkus. Rengėjai turėtų žino
ti, kad už anketas yra dar ir 
svarbesnių dalykų. Pats mačiau, 
kaip vienas iš dėžės anketas iš
kratęs, sėdosi dešrų valgyti. Kaip 
gali diskutuot ir su kitais minti
mis dalintis, jei pats esi tuščias. 
Paties savo patirtimi sakau, ti
kėkit, drąsiausios mintys ateida
vo tik gerai užkandus ir tik po 
trečiosios bonkos. O paskaitų, 
trumpesnių, kaip pustrečios va
landos, išviso neleisčiau — vos 
pradedi gražiai nusnausti arba 
įsigilini į kaimyno bėdas, žiūrėk 
jau ir ploja, jau pasibaigė pa
skaita ir tau viską nutraukė... 
Per diskusijas turėtų leisti kiek
vienam išsišnekėti iki valiai. To
liau per diskusijas tegu kiekvie
nas pasipasakoja ko jam trūksta

bet ir išsimaudęs. Kitais metais 
reikėtų šiuo klausimu daugiau su- 
sirū inti, kad to panašaus nepa
sikartotu.

— Ar jau viskas, ką iš pas
kaitų atsimenat?

— Palauk, dar kalbėjo apie kul
tūros nudrapalinimą.

— Tai, turbūt, Jūs turit gal
voj kultūros nusakralinimą?

— Aš tai ir sakiau, tik jūs ne- 
nugirdot. Kaip tik šitie klausimai 
ir buvo man prie širdies. Diskusi
jose norėjau ir klaust, kaip da
bar po nusakralinimo geriau kam
bario sienas tapetuot? Kokiais, 
įdomu, raštais ar kryželiais, ar 
žvaigždutėmis? Laikiau iškėlęs 
ranką ko ne pusvalandį, betgi 
modetraktorius jau manęs kaip 
ir kitom dienom apsčiai kalbėjusio 
neprisileido.

— Turbūt, Jūs turit galvoj 
Studijų Savaitės moderatorių?

— Tą patį! Buvo ir daugiau 
tokių, kaip aš — laiko rankas iš
kėlę, on ans nemato ir tiek. Ta
da apsidžiaugiau bent, kai atėjo 
sekmadienis, kada kiek vienas ga
lėjo ne tik kalbėti, bet ir dainuo
ti, k ąnori ir kiek nori be jokios 
moderacijos, kol saulė patekėjo.

— Ar taip ilgai “studijavot”?
— Ne visi, tik pajėgesni.
— Jūs, kai atrodo, viens iš pa

jėgesnių, ar negalėtumėt daugiau 
savo įspūdžių papasakot ?

— Kai tik ir norėjau. Vienos 
paskaitos metu sėdi šalia mar ęs 
tokie jauni — plaukai nekirpti, 
nebaigia kramdyt. Pakilo ir man 
apetitas. Pažiūriu į laikrodį, pre
legentas dar tik valanda kaip 
skaito; reiškia dar ir neįpusėjęs. 
Galvoju, gal bus laiko su kaimy
nu išsišnekėti. Kumšetelėjau vie
ną, ir sakau — duok ir man. Ans, 

ir ką jis skaitęs. Ne be reikalo 
tokias ir keliones darėm. Man 
ypatingai patiko vieno pasipasa
kojimas apie skaitytas knygas — 
apie Popiežių ir Lietuvą, berods. 
Žiūrėk, net ir tokių knygų yra! 
Man labai patiko, kad diskusijų 
dalyviai turėdavo išeiti į priekį, 
čia tave ir nufotografuoja, ir 
nufilmuoja ir šiaip iš visų pusių 
nužiūri. Sekantiem metam siūly
čiau dvi statines vieną ant kitos 
pastačius norinčiam kalbėtojui 
pasiaukštinti. Tuo pačiu pakiltų 
ir diskusijų lygis. Be to, jauni
mui visai neduočiau kalbėti.

— Kodėl — gi?
— Labai paprastai. Visi baimi

nasi dėl jaunimo, dėl ateities, o 
mano nuomone kol jo negirdi, 
tai atrodo kad jo ir nėr ir tuo tik 

jvisiem ramiau. Išeis tau koks ne- 
dakeptas geltonsnapis ir pradės 
tau aiškinti, kad mes jau ne Lie
tuvoj... Kam šnekėt apie nema
lonius dalykus — ir taip tų bė
dų gana. Galų gale kam reikia 
kitų nuomonių, jei mes patys 
kiekvienas savo turim.

— Gal jau viskas?
— Nieko panašaus: dar pora 

minčių, bet svarbiausių: šito
kiem suvažiavimam šis kaimas 
permažas. Pavyzdžiui, uodai su- 
kandžioja o vaistinė tik už kelių 
kilometrų. O kas labiausia — vi
si kalba apie patriotizmą, bet 
nieko apie tai, kad į programą 
neįtraukta nei kugelis, nei rūgš
tus pienas, nei šalti barščiai. Be 
to, dar vienas svarbus dalykas...

— Taip ir palikau jį postrin
gaujantį, ir galvoju kitais metais 
jį būtinai reikėtų paskaitininku 
kviesti-----------

"Kengūriki”
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.LIETUVA MANO SIAURĖS PAŠVAISTĖ AKADEMINIAI NUSIDAVIMAI
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

Akademinis Skautų Sąjūdis 
paliko gilius pėdsakus nepri
klausomoje Lietuvoje ir dabar 
išeivijoje atlieka didelius užda
vinius. Jeigu Lietuvoje 1939 
m. šiam sąjūdžiui priklausė apie 
300 narių (studentų ir filiste
rių), tai šiuo metu akademikų 
skautų priskaičiuojama iki 900.

1924 m. Lietuvos universite
te Kaune įsisteigė studentų skau
tų draugovė, kurios nariais 
tegalėjo būti tik buvę (gimna
zijose) skautai. Išorinė draugo
vės forma buvo studentika — 
korporantiška su ženklais ir šū
kiais. Reikia pastebėti, kad tai 
buvo pirmasis akademinis skau
tų vienetas pasaulyje., neturėjęs 
sau pavyzdžio kitur. Vėliau to
ji draugovė, įstojus daugiau na
rių su politinėm aspiracijom, 
buvo pertvarkyta: vietoj jos įs
teigta studenčių skaučių drau
govė ir vyrų skautų korporaci
ja “Vytis”. Abu vienetai buvo 
uždari, ir jų nariai negalėjo pri
klausyti jokiam kitam akademi
niam ideologiniam vienetui. 
Taip susitvarkius išvystytas tik
rai kūrybinis darbas ir išveng
ta politinio atspalvio. Šis neut
ralus akademikų skautų laiky
masis buvo visų politinių gru
pių pagerbtas ir prisidėjo prie 
taikingo kitų grupių studentų 
sugyvenimo. Korp! “Vyties” at
stovai vykdė savo programą 
tais pačiais tik praplėstais skau
tiškais principais. Okupacijų lai
kais daugelis skautų akademikų 
perėjo į pogrindį darbuodamie
si rezistencijoje.. Jų visa eilė žu

SVARBU VISIEMS
DĖMESIO VISIEMS VIKTORIJOS LIETUVIAMS

Kovai su Džiova Sąjungos Viktorijoje (The Victorian Tubercu
losis Association) pranešimas liečia kiekveną mūsų bendruomenės 
narį — jauną ar seną.

Neužmiršk persišviesti Rentgenu savo plaučius, kai jūsų apylin
kėje atvyks šiam tikslui X-ray padalinys. Gal būt jūs sergate džiova 
ir ligą skleidžiate savo šeimoje ir tarp draugų. Persišvietimas nieko 
nekainuoja, bet jis privalomas kiekvienam. Atradus, kad sergate 
džiova, jūs būsite nemokamai gydomas moderniausiom priemonėm 
ir būsite atlyginamas dar už gydymo metu sugaištą laiką. Džiova 
sergantieji vis gydomi nemokamai.

Visi kviečiami kovon prieš plaučių džiovą. Atminkite, kad plau
čių peršvietimas pagal įstatymą kiekvienam privalomas.

Dr. W. J. Newing
Kovai prieš Džiovą Sąjungos Pirmininkas

vo, apie 20% narių deportuoti 
į Sibirą.

Akademikų skautų sąjūdis 
neužgęso ir išeivijoje. Prasidė
jęs Vokietijoje jis ypač išbujojo 
Amerikos Jungt. V-bėse, kur 
trečdalis visų lietuvių studentų 
priklauso šiam sąjūdžiui, kuris 
nuolat papildomas jaunais aka
demikais. Šis sąjūdis jau 17-ti 
metai leidžia savo žurnalą “Mū
sų Vytį”.

Iš trijų lygiaverčių ideelogijos 
principų (religinis, tautinis ir 
socialinis) išeivijoje ypač akcen
tuojamas tautinis. Dėl to A.S.S. 
kaip organizacija ir atskiri jos 
nariai labai aktyviai reiškiasi 
liet, bendruomenėje, o studenti
jos tarpe yra vienas iš aktyviau
sių grupių. Šio sąjūdžio nariai 
jau kelis kartus vadovavo Lie.t.

KLAUSIAUSI J.
OPEROS SEZONAS 

SYDNĖJUJE

“Pakelkim, pakelkim mes tau
res linksmybes... ’’ragina Lucia
no Pavarotti. Dievišku balsu jam 
pritaria Joan Sutheranld ir stai
ga sugyvėja meistriškai Richard 
Bonynge valdoma visa opera. Nuo 
šio momento Bonynge užvaldo Su
therland ir Tave.

Šiame išpildyme Joan Suther
land suteikia net ir kritiškam 
klausytojui, visa, ko jis galėjo ti
kėtis. Nors ji ir stambi, kaip mo
teris, jos pasakiškai švenlus ir ne- 

Studentų Sąjungai.
Sąjūdžio įsteigtas jau kelinti 

metai veikia Dr. Vydūno vardo 
Šalpos Fondas, iš kurio skiria
mos stipendijos studijuojantiem 
lituanistiką; organizavo ir skel
bė literatūros konkursus jaunie
siems rašytojams.

Australijoje studentų lietuvių 
nėra gausu, tad ir pats A.S. Są
jūdis ryškiau nepasireiškė, nors 
yra skyriai Adelaidėje ir Mel
bourne. Be to, Australijos lietu
viai studentai nesusiskirstę į ide
ologines organizacijas.

Apibendrinant Akademinis 
Skautų Sąjūdis yra aktyvi ir ver
žli organizacija, neutralizuoja 
kraštutinumus ir atlieka šiandie, 
didelį darbą lietuviškame gyve
nime.

I. J-tis

SUTHERLAND
paprastai išlavintas balsas, bei 
natūrali vaidyba iš jos padaro) 
idealią Violetą.

Šį vakarą jos pagelbiniai ar
tistai jaučia,-kad Sutherland yra 
ypatingai gerame balse ir lyg už
kerėti patys susilpnėja; jos pra
našumą dar labiau išryškina. La
biausiai susijaudina tėvas Ger- 
mont (Cornells Opthof), kuris sa
vo garsiąją dramatišką ariją “Tu 
pamiršai tėvų kapus...” labai kas
dieniniai išpildo — ir dar ne pub
likai, bet dirigentui, nuo kurio 
akių neatitraukia.

Alfredo (Pavarotti) savo rolė
je stiprus, gražiai veda ir kitų 
balsus, bet savo Violetai, nepri-
lygsta. Dažnesni lankytojai tvir
tina, kad paprastai Pavarotti 
esąs stipresnis, bet šį kart ne jo 
vakaras. Iš vaidybos jis labai pri
mena Mario Lanza, bet būtų ge
riau, kad neprimintų — atrodytų 
originalesnis.

Verta paminėjimo ir Flora (Do
rothy Cole), kuri stipriai dainuo
ja ir realiai vaidina, bet jos ro
lė trumpesnė.

Choro balsai nepaprastai gerai 
Bonynge paruošti ir valdomi išti
sai. Dainuojama itališkai, kas 
bendrą operos vertę dar labiau iš
kelia. Dekoracijos gražios ir vy
kusios, nors pirmame, veiksme 
Violetos baltoji suknia atrodo 
nuo Melbourne dar neplauta.

Rugsėjo 14 d. Pabaltiečių studentų vakare Sydnejuje lietuviai 
studentai laimėjo “durų” loteriją, būtent, įėjimo kortelės buvo kaip 
loterijos bilietai. Atsiimant laimikį buvo parodytos senos durys, nau
jai ir dailiai išdažytos.

★
J “Mūsų Pastogės” Spaudos Balių Sydnejuje iš Melbourno buvo 

atvykę kolegos: A. Lynikas, R. Kazlauskas, lieva ir Martynas Di
džiai. Canberą reprezentavo fil. Romas Katauskas.

★
Bešokdamas Skaudos Baliuje kol. V. Skirka susidomėjo baliaus 

dekoracijomis: buvusios įdomios ne tik pasižiūrėti, bet ir pasiskai
tyti...

★
Rugsėjo 25 d. įvykusiame Sydnejuje Boheminiame vakare vyko 

viešas kandidatų atrinkimas į Pasaulio Jaunimo Kongresą. Kandi
datą nesunku buvo išrinkti, bet norinčių jį palydėti atsirado labai 
daug...

★
Fil. V. Martišius, iškeliavęs prieš keturis mėnesius per Europą 

į Londoną, sako ten nuobodžiauja ir baisiai pasiilgęs Australijos. 
Turbūt, sugrįš anksčiau, nei žadėjęs.

★
Fil. S. Grincevičius šiuo metu irgi vaikščioja po "Europą ir esąs 

taip užsiėmęs, kad net neturi kada laiškų rašyti. Jo laiškai Australi
joje pasidarė retenybė ir eina iš rankų į rankas. Nostalgija nesiskun
džia.

★
Sydnejuje studijuojąs architektūrą kol. Vytas Švedas atostogų 

grįžo pas mamą į Canberrą, kur praktikavosi su kolegom L. Labučiu 
ir R. Keraičiu stalo tenise.

★
Rugsėjo pradžioje iš Norfolk salos į Sydney buvo sugrįžęs ten' 

mokytojaujantis Mindaugas Mauragis. Čia įvyko ir jo sužadėtuvės su 
V. Vasiliauskaite iš Adelaidės.

★
Melbourno stud, valdybos sekr. kol. H. Kaladė atostogas pralei

do Queenslande ir grįždamas sustojo Sydnejuje pasitarti dėl būsimo 
studentų suvažiavimo.

★
Jau dabar sydnejiškiai studentai rengiasi metiniam studentų 

suvažiavimui, kuris įvyks Sydnejuje 1966 m. sausio 3-8 d.d. Stud, 
archit. M. Makauskas jau projektuoja būsimo suvažiavimo ženkliu
ką.

★
Canberiškis stud, teisininkas R. Daukus dalyvavo Sydnejuje vy

kusiame teisininkų kongrese. Sarka

Paskutinį kartą besiklausyda
mas-gyvą operą apsivyliau — ge
ra plokštelė būtų buvusi vertin
gesnė paklausyti, šį kartą, nors 
ir brangiai sumokėtą, bet tas Su
therland balso skambumas ir žais
mas aukštom gaidom tiesiog šir
dį kuteno: nesigailėjau nė vieno 
išleisto peno.

Nevisi reagavo taip jautriai, 
nors nemažiau dviejų trečdalių 
buvo moterų. Plojimai buvo skū- 
pūs, o pabaigoj, kai Bonynge pa
sirodė, atsirado ir tokių, kurie 
“būū” šaukė. Atrodo australai 
dar neišmoko skirti teatro nuo 
sporto stadiono.

Sv. Svogūnaitis

SYDNEY
LIETUVIAMS

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Glo
bos Draugija ruošia grandiozinį 
metinį vakarą, kuris pagal metų 
pradžioje sudarytą parengimų 
kalendorių įvyksta spalio 30 d. 
Bankstown'o Dainavos salėje.

Vakaras numato turėti įdomią 
ir originalią meninę programą ir 
kaip visada žada turėti fantais 
turtingą loteriją.

Kreipdamosi į lietuvių visuome
nę prašome visų ponių, turinčių 
numatytai vakaro loterijai auko-

1965 m. spalio-4 d.

KAUPIAMOS LĖŠOS

J. KONGRESUI

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso lėšų telkimu rūpinasi spe
ciali PLB Valdybos kviesta PL 
JK Finansų Komisija, kurią su
daro pirmininką* Pranas Razgai- 
ti», (1276 Eastwood Ave., Cleve
land, Ohio 44124), Valdas Adata- 
kavičius, iždininkė Aurelija Ba- 
lašaitienė (1139 Oxford, Cleve
land, Ohio 44111), Šarūnas Lai
dinis, Milda Lenkauskienė, dr. 
Valdas Ramanauskas, Antanas 
Razgaitis, Julius Smetona, Juo
zas Stempužis, Andrius Šenber- 
gas.

Lėšoms telkti dabar spausdi
namas specialus Jaunimo Metų 
ženkliukas (stilizuota vytis pa
gal dail. Telesforo Valiaus iš To
ronto paruoštą projektą ir tech
niškai spausdinimui paruoštą 
dail. Algirdo Muliolio Clevelan- 
de). ženkliukas bus lipinimui 
prie automobilių. Vėliau bus at
spausdintas kaipo Kongreso su
venyras. Baigiamas redaguoti 
Jaunimo Metų kalendorius (red. 
Stasys Barzdukas), rūpinamasi 
įvairių suvenyrų pagaminimu ir 
t.t. Jie bus platinami per Jauni
mo Metus ir jų pajamos skiria
mos Jaunimo Kongresui.

Jaunimo iš kitų kraštų į JAV 
atvežimui paremti bus ieškomi 
globėjai. Taip pat ieškoma lietu
vių šeimų New Yorke, Clevelan- 
de, Detroite, Toronte, Chicago- 
je, Los Angeles ir kitur, kurios 
pas save apgyvendintų ir prižiū
rėtų savaitei ar kelioms savai
tėms iš kitų kraštų atvykusį jau
nuolį į Kongresą. Reikia šeimų, 
kurios tai gali padaryti prieš 
Kongresą arba po Kongreso.

1966 kovo 6 visuose kraštuose 
bus speciali Kongreso vajaus die
na, kuriai Finansų Komisija 
smarkiai ruošiasi.

Finansų Komisija aukoms ir 
pajamoms laikyti atidarė specia
lią sąskaitą Clevelande:

Checking account 30335-0695 
of Lithuanian Youth Congress 
Financial Committee, The Cle
veland Trust Company, Nela 
Park Office, Noble Rd., Cleve
land, Ohio, 44112.

PLB Inf.

ti fantų, juos perduoti betkuriai 
Valdybos narei kiekvieną sekma
dienį prie bažnyčios Lidcombe.

Valdyba

VICTOR HUGO

Spauda ir architektūra
IŠTRAUKA 15 KNYGOS “PARYŽIAUS KATEDRA”

i . 'T . /
Vertė J. Maceinienė

Mūsų skaitytojas atleis mums užtai, kad tru
putį sustosime ir panagrinėsime, kokia mintis sly
pėjo mįslinguose archidiakono žodžiuose: Si už- 
užmuš amą. Knyga užmuš pastatą.

Mūsų manymu, ta mintis buvo dvilypė. Pir
miausia tai buvo kunigo mintis. Tai kunigija persi
gando naujo veiksnio — spaustuvės. Altoriaus tar
nus pagavo siaubas, jie apstulpo, išvydę spindu
lingą Gutenbergo spaudą. Tai sakykla ir rankraš
tis, pasakytasis ir parašytasis žodis, sunerimo dėl 
spausdintojo žodžio; taip žvirblis nustėrtų, pama
tęs angelą Legioną, išskleidžiantį priešais jį savo 
šešis milijonus sparnų. Tai buvo šauksmas pra
našo, kuris jau girdi virte verdančią, ūžiančią, 
išsivadavusią žmoniją; kuris mato ateityje protą, 
išjudinantį iš pamatų tikėjimą, mato, kad mintis 
nuvainikuos prietarus, pasaulis nusimes Romos 
jungą. Prognozė filosofo, kuris mato žmogiškąją 
mintį, spaudos dėka įgijusią sparnus, išsiveržian
čią tarsi garas iš teokratijos gaubto. Siaubas ka
reivio, kuris apžiūrinėja varinį taraną ir sako: 
“Bokštas sugrius.” Tai reiškė, kad viena galybė 
užleis vietą kitai galybei. Vadinasi, spauda už
muš bažnyčią.

Bet po šia pirmąja ir, be abejo, paprastesne 
mintimi, mūsų nuomone, glūdėjo kita, naujesnė, 
kaip pirmosios priedas, sunkiau pastebima, leng
viau užginčijama, taip pat filosofinė, bet jau ne 
tik kunigo, o mokslininko ir menininko mintis. Nu
jautimas, kad žmogiškoji mintis, keisdama formą, 
pakeis ir išraiškos būdą, kad vyraujanti kiekvie
nos kartos idėja nebebus užrašoma ta pačia me
džiaga ir tuo pat būdu, kad akmeninė knyga, nors 
tokia tvirta ir tokia patvari, užleis vietą dar tvir
tesnei ir dar patvaresnei popierinei knygai. Tuo 
atžvilgiu neaiški archidiakono formulė turėjo ir 
antrąją prasmę; ji reiškė, kad vienas menas nu

vainikuos kitą meną. Vadinasi: spaustuvė užmuš 
architektūrą.

Iš tikrųjų nuo pat pasaulio pradžios iki pen
kiolikto krikščioniškosios eros šimtmečio architek- 
ūtra buvo didžioji žmonijos knyga, svarbiausia 
žmogaus išraiškos priemonė visais jo vystymosi 
— ir fizinio, ir intelektualinio — tarpsniais.

Kai pirmykščių genčių atmintis persikrovė, kai 
žmonių giminės atsiminimų bagažas pasidarė toks 
sunkus ir toks sujauktas, jog plikas, paprastas, 
skrendąs žodis rizikavo jį pakeliui pamesti, imta 
tuos atsiminimus užrašinėti ant žemės matomes
nių, patvaresniu ir sykiu natūralesniu būdu. Kiek
vienas padavimas buvo įkūnytas kokiame nors pa
minkle.

Pirmieji paminklai buvo paprasčiausi uolų 
luitai, kurią nebuvo palietusi geležis, sako Mozė 
Architektūra prasidėjo kaip ir kiekvienas raštas. 
Iš pradžių abėcėlė. Stačiomis pastatytas akmuo 
buvo raidė, ir kiekviena raidė reiškė hierolifą, o 
ant kiekvieno hieroglifo rymojo minčių grupė kaip 
kapitelis ant kolonos. Pirmosios žmonių giminės 
tuo pat metu darė ant žemės paviršiaus visame 
pasaulyje. Keltų status akmuo randamas Azijoje 
Sibire ir Amerikos pampose.

Vėliau imta dėlioti žodžius. Imta statyti ak
menį ant akmens, jungti tuos granitinius skieme
nis, veiksmažodis stengėsi išreikšti kelias kombi
nacijas. Keltų dolmenai ir kromlekai, etruskų mil
žinkapiai, hebrajų kapų kriptos — visa tai reiškia 
žodžius. Kai kurie jų, ypač milžinkapiai, reiškia 
tikrinius vardus. Kartais, kai būdavo daug ak
menų' ir daug vietos, būdavo parašomas sakinys. 
Didžiulė Kamako krūsnis — jau ištisa formulė.

Pagaliau imta kurti knygas. Padavimai gim
dė simbolius ir po jais dingdavo kaip medžio ka
mienas po lapais; vsi tie simboliai, kuriais žmo

nija tikėjo, augo, dauginosi, šakojosi, vis labiau 
ir labiau pynėsi; pirmųjų paminklų jiems nebeuž
teko; iš visų pusių jie buvo tais simboliais per
krauti; tie paminklai vos įstengė išreikšti pir
mykštį padavimą, paprastą kaip ir jie patys, ne
sudėtingą, gulintį ant žemės. Simboliui reikėjo 
suklestėti pastate. Tada kartu su žmogaus minti
mi ėmė vystytis architektūra; ji pasidarė tūkstant- 
galve ir tūkstantranke milžine ir visą tą plevenantį 
simbolizmą užfiksavo amžina, matoma, apčiuopia
ma forma. Dedalui, vadinasi, jėgai, matuojant, 
Orfėjui, vadinasi, protui traukiant dainą, piliorius 
— raidė, arkada — skiemuo, piramidė — žodis, 
pastūmėti geometrijos ir poezijos dėsnių, ėmė gru
puotis, derintis, lietis į daiktą, leistis žemyn, kop
ti aukštyn, stoti vienas šalia kito ant žemės, aukš
tai kilti į dangų, kol, diktuojant bendrajai epo
chos idėjai, buvo parašytos tos nuostabios knygos, 
kurios sykiu yra ir nuostabūs pastatai: Eklingo 
pagoda, Ramzeso mauzoliejus Egipte ir Saliamono 
šventykla.

Pirmykštė idėja — žodis — glūdėjo ne tik vi
sų tų pastatų esmėje, bet reiškėsi ir jų formoje. 
Pavyzdžiui, Saliamono šventykla buvo ne tik šven
tosios knygos viršelis, ji pati buvo šventoji kny
ga. Ant kiekvieno koncentrinio jos aptvaro kuni
gai galėjo perskaityti išaiškintą ir akimis mato
mą žodį ir tokiu būdu stebėjo, kaip jis keičiasi kar
tu su šventyklomis, kol jį užtiko paskutinėje jo 
priebėgoje, dar konkretesnėje formoje, bet vis tiek 
dar architektūrinėje: Nojaus arkoje. Taip žodis 
slypėjo pastate, bet jo paveikslas, tarsi žmogaus 
atvaizdas ant mumijos sarkofago dangčio, buvo 
išoriniame pastato apvalkale.

Ne tik pastatų forma, bet ir jiems parinkta 
vieta rodė jų vaizduojamą mintį. Pagal tai malo
nus ar niūrus turėjo būti išreikštas simbolis, Grai
kija savo kalnus apvainikavo harmoninga šventyk
la, o Indija atvėrė savuosius, kad ten iškaltų bjau
rias požemines pagodas, kurias ant savo nugarų 
laiko milžiniškos granitinių dramblių voros.

Taigi per pirmuosius šešis tūkstančius pasau
lio metų, pradedant pačia senąja Indijos pagoda 
ir baigiant Kelno katedra, architektūra buvo di
dysis žmonių giminės raštas. Tai tikras dalykas, 
nes ne tik religiniai simboliai, bet ir visa žmogiš
koji mintis toje milžniškoje knygoje tur savo pus
lapį ir savo paminklų.

Kiekviena civilizacija prasideda teokratija ir 
baigiasi demokratija. Architektūroje įrašytas tas 

laisvės dėsnis, sekąs po vienybės dėsnio. Nereikia 
manyti, — ir tai primygtinai pabrėžiame, —kad 
statybos menas težino statyti šventyklas, išreikšti 
mitą ir kunigišką simbolizmą, akmeniniuose savo 
puslapiuose hiferoglifais įrašyti paslaptingąsias 
įstatymo lenteles. Jei taip būtų, atėjus laikui, — o 
tai patiria kiekviena žmonių bendruomenė, — šven
tieji simboliai susidėvi ir užsimiršta, veikiant lais
vai minčiai, žmogus išsavaduoja iš kunigo, filoso
finių sistemų auglys ima graužti religijos veidą; 
tada architektūra nebeįstengtų perteikti naujosios 
žmogaus dvasinės būklės; jos lapai, išrašyti vienoje 
pusėje, būtų tušti kitoje, jos knyga būtų nepilna. 
Bet taip nėra.

Imkime, pavyzdžiui , viduramžius, kurie mums 
aiškesni, nes jie arčiau mūsų. Tuo pirmuoju perio
du, kai Europą organizuoja teokratija, kai Vati
kanas jungia ir grupuoja apie save naujosios Ro
mos elementus, paimtus iš senosios Romos, palai
dotos aplink Kapitelį, kai senosios civilizacijos 
griuvėsiuose krikščionybė ieško visų buvusios vi
suomenės sluoksnių ir iš tų griuvėsių stato naują 
hierarchinį pasaulį, kurio pagrindinis ramstis yra 
kunigija, — iš te chaoso pradžioje išdygsta, pas
kui, veikiant krikščionybei, darbuojantis barba
rams, iš mirusios graikų ir romėnų architektūros 
palaikų išauga slaptinga romaniškoji architektū
ra, Egipto ir Indijos teokratinių pastatų sesuo; tai 
nekintamos, grynos katalikybės emblema, nepajudi
namas popiežiškos vienybės hieroglifas. Niūriame 
romaniškame stiliuje iš tikrųjų įrašytos anų lai
kų pažiūros, čia visur jaučiama autoritetas, vie
nybė, neįžvelgiamumas, absoliutas, Grigalius VII;. 
visur kunigas, niekur žmogus; visur kasta, niekur 
liaudis. Bet kyla kryžiaus karai. Tai didelis liaudies 
sąjūdis; o kiekvienas liaudies sąjūdis, vis tiek ko
kios būtų jo priežastys bei tikslas, visada atpa
laiduoja laisvės dvasią. Ima lįsti naujo daigai. 
Prasideda audringas “žakerijų”, “pragerijų”, “ly
gų” laikotarpis. Autoritetas susvyruoja, vienybė 
suskyla. Feodalizmas reikalauja pasidalyti valdžia 
su teokratija, o vėliau neišvengiamai ateis liaudis 
ir, kaip visada, pasiims liūto dalį. Quia nominor 
leo. 1 Taigi senjorija skverbiasi pro kunigija, 
miesto bendruomenė — pro senjoriją. Europos vei
das pasikeičia. Tai va! Pasikeičia taip pat archi
tektūros veidas. Kaip ir civilizacija, ji atskleidžia , 
kitą puslapį, ir naujoji laikų dvasia randa archi
tektūrą, pasiruošusią rašyti pagal jos diktantą.

(Bus daugiau)

■
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Kovietės laimi finalus
Finalinėse Sydnėjaus žiemos 

“A” klasės moterų pirmenybių 
rungtynėse susitiko “amžini”

Jau prieš pačias rungtynes 
matosi didelis susijaudinimas 
abiejose pusėse. Trenerių duoda-

puslaikio minutes taip susikarš- 
čiuoja, kad australės santykį iš
lygina ir baigia I-jį puslaikį

Siu ir turi jau 20:19 mūsų nau
dai. Liko žaisti 4-rios minutės. 
Australės tiesiog su jėga bando 
įmesti, tačiau vis nesėkmė, o tų 
išnaudodama ir vėl ta pati lietu
viška vengrikė daro gražų meti
mų ir jau kovietės veda 22:19,

Redaguoja: Antanas Laukaiti*
38 Cheltenham R<L, Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Sportas Adelaidėje
NEPELNYTAS 

PRALAIMĖJIMAS
Mūsų pirmai vyrų komandai 

duota teisė žaisti su apatine “Dis- 
tricto” komanda dėl teisės pereiti 
į “District”, tai yra aukščiausią 
P. Australijoje klasę. Viso reikės 
žaisti du arba tris susitikimus. 
Priešininkas Centrais komanda. 
Pirmasis susitikimas žaistas kaip 
priešžaismis per ketvirčio finalus 
tarp “District” klubų.

Šias labai svarbias rungtynes 
vytiečiai pradeda lėtoku žaidimu. 
Vėliau kartais paspurtoma, perei
nama į spartą. Pati pradžia nela
bai sėkminga, keli prametimai iš 
po krepšio. Ginama labai gerai, 
ir priešininkas neprileidžiamas po 
krepšiu. Lėtokai pradėję staiga 
vytiečiai pradeda daryti staigius 
praėjimus ir metimą po metimo. 
Rezultatas kyla mūsų naudai. Ke
li puikūs tolimesni metimai, ir 
daugelio nustebimui, vytiečiai 10- 
-tą minutę veda net 22 — 6. Pus
lankiui einant prie pabaigos ir 
mums kodėl tai nenaudojant pa
mainų komandoje pastebimas pa
vargimas, ką priešininkas pasis
tengia išnaudoti. Turėta didelė 
taškų persvara greit tirpsta ir 
puslaikis baigiamas 32 — 26.

Antrame puslaikyje
kas, jusdamas pavojų pralaimėti, 
deda dideles pastangas. Mūsų vy
rai jaučia taip pat, kad turėta ga
limybė laimėti pradeda slysti iš 
rankų, ir stengiasi kovoti. Antro 
puslankio aštuntą minutę esant 
rezultatui 38 — 36 iškrenta su 
penkiomis baudomis E. Pocius. 
Likus žaisti 10 minučių rezultatas 
42 — 42. Penkioms minutėms 
prieš pabaigą priešas veda ketu
riais taškais. Jaunutis pelno toli
mu metimu ir trim minutėm prieš 
pabaigą turime 54 — 55. Dar ga
limybė laimėti, bet su penkta bau
da aikštę apleidžia J. Gumbys. 
Jaunutis iš baudos rašo 54 — 55. 
Priešas realizuoja dvi baudas ir 
dar vieną metimą ir laimi rungty
nes 56 -— 60.

Žaista neblogai, bet kai kurios 
taktiškos klaidos prisidėjo prie

nelemto pralaimėjimo. Priešinin
kas buvo pranešesnis ūgiu ir do
minavo po lentomis. Be to, prieši
ninkas nevengė naudoti pamainų, 
kas jam sudarė galimybę apsau
goti komandą nuo nuovargio. Taš
kai: R. Daugalis 19, J. Gumbys 
16, D. Atkinson 10, E. Pocius 6 ir 
K. Jaunutis 5.

Dabar norint patekti „ į “Dis
trict" klasę reikia laimėti liku
sias dvejas rungtynes, kas bus la
bai sunku įvykdyti, nors galimybė 
yra.

turnyro priešai Kovo merginos 
prieš Newtowno australės. Šių 
rungtynių pasižiūrėti be nemažo 
skaičiaus australų, atvyko ir tik
rai gražus būrys mūsų tautiečių, 
kurie 
mais 
gana 
iroms.

šios baigmės rungtynės buvo 
ypatingai svarbios abiejoms ko
mandoms, kadangi laimėtojas tu
rės žaisti “didžiajam finale” su 
Barbarians komanda dėl čempio
nato pirmosios vietos.

savo raginimais ir ploji- 
daugelį kartų moraliniai 
daug padėjo mūsų mergi-

priešiniu-

MINIATIŪROS
Nenorėdamas prarasti 

nuomonės, laikau ją savo viršinin
ko galvoje, — samprotavo ištiki
mas tarnautojas.

savo

Kaltinamasis teismo sprendimo 
klausosi stovėdamas todėl, kad po 
to jam tenka ilgai sėdėti, — aiš
kino teismo sekretorius.

Žmonės iš tikrųjų geresni, negu 
atrodo, ir blogesni negu nori pasi
rodyti.

Velionis buvo tokia šviesi asme
nybė, kad norėdavosi ant jo uždėti 
abažūrą, — kalbėjo laidotuvėse 
oratorius.

■ Draugystė ir arbata būna gera, 
jeigu karšta, 
mai saldi.

stipri ir pakanka-

PAVADINIMAI 
yra dailus” — sa-

KNYGŲ
“Gyvenimas

ko Vyt. Volertas, einam “Gyveni
mo vingiais” — kalbina dr. Kar- 
velienė, bet svarbiausia — tai 
“Gyvenimo lašai” — tarė Alė Rū
ta* nes be tų lašų gyvenimas ne
būtų nei dailus, nei vingiuotas.

pirmos komandosMergaičių 
žaidėja Nijolė Vyšniauskaitė Il-je 
divizijoje gavo P. Australijos 
1965 metų geriausios žaidėjos pri
zą. Tokį patį prizą G laipsny ga
vo Kastytis Jaunutis. Abudu žai
dėjai anksčiau apdovanoti pana
šiais prizais. Kada baigsis varžy
bos iki 16-kos metų jaunių grupė
je, tai ten K. Jaunutis taip pat 
turi galimybės laimėti geriausio 
žaidėjo prizą.

SPORTININKŲ — JAUNIMO 
ŠVENTĖ

Šių metų šventė įvyks spalio 
10 d. Greičiausia, šventė bus pra
dėta pamaldomis. Po pietų 2 vai. 
Lietuvių Namų sporto aikštelėje 
įvyks trejos krepšinio rungtynės. 
Žais jaunučių, jaunių, senjorų ir 
mergaičių komandos.

Numatyta sužaisti ir tinklinio 
rungtynes. Gali būti, kad tinkli
nyje gaus teisės žiūrovai pasi
reikšti prieš jaunimo komandą. : 
Lietuvių Namų patalpose vyks 
mergaičių stalo teniso turnyras ir 
šachmatininkai žada suruošti si- ' 
multaną. Greičiausia, simultaną 
duos didmeisteris p. R. Arlauskas.

Vėliau įvyks oficialu^ pasižy
mėjusių ir pavyzdingai treniruo
tes lankiusių sportininkų apdova
nojimas. Po to bus parodytas gar
sinis A. B. C. filmas iš Š. Ameri- - 
kos lietuvių rinktinės varžybų su 
P. Australijos krepšinio rinktine. '

Jeigu jaunimas nesijaus po vi
sos dienos varžybų ir, 
pavargęs, tai, galbūt, bus 
po filmo šokiai.

Tą dieną numatyta 
daiktinė Klubo loterija, 
rūpinta bufetu. Pakvietimus į šią 
šventę platins visi 
be to visi laukiami 
timų.

mi paskutiniai nurodymai. Teisė
jų švilpukas ir jau sviedinys ore. 
Kovietės pagavusios sviedinį ban
do praeiti, bet nepasiseka ir 
Snaigė Motiejūnaitė gauna mes
ti dvi baudas. Išnaudoja vieną 
ir pirmasis taškas jau mūsų nau
dai. Australės bando greitą puo
limą, tačiau nepasiseka ir vėl ta 
greitoji Snaigė, prasiveržusi da
ro metimą ir jau 3:0 Kovo nau
dai. Newtownas lygina iki 3:2, 
bet ir vėl Meškauskaitė nuo bau
dos linijos kelia iki 5:2, kai S. 
Motiejūnaitė įmetusi baudą pa
kelia santykį iki 6:2. Australės 
lygina iki 6:4, čelkytė meta dvi 
baudas, tačiau pro šalį. Austra
lės tuo pasinaudoja ir gražiu pra
ėjimu išlygina 6:6. Mūsų mergi
nos tiesiog užsiunta ir Meškaus
kaitė su gražiu tolimu S. Motie
jūnaitės metimai kelia iki 10:6. 
Australėms nepasiseka praėjimas 
ir Meškauskaitė daro 12:6. Atro
do, jog po 12 minučių žaidimo 
bus kovietėms lengvas laimėji
mas. Tačiau kaip galima apsirik
ti. Australės kietai kovodamos 
tiesiog pakrikdo mūsų merginas 
ir jos paskutines 8-nias pirmojo

ir jau 
pataiso 
karštai 
vakaro

12:12.
Antrasis puslaikis vėl karštas 

iš pačių pirmųjų minučių. Aus
tralės įmeta ir jau 14:12 jų nau
dai. S. Motiejūnaitė, kuri aikštė
je kaip vijurkas ir kurios visur 
pilna, tiek ir gynime tiek ir puo
lime daro po 14. Australės vėl 
prasiveržia, tačiau ir vėl ta Snai
gė išlenda iš po krepšio 
16:16, kai Meškauskaitė 
iki 18:16. Ir štai gynime 
kovojanti, geriausia šio
žaidėja Shaigė Motiejūnaitė pa
daro 5-tą baudą ir turi apleisti 
aikštę. Tiek pačių žaidėjų, tiek 
ir žiūrovų lietuvių veidai nutys- 
ta žemyn. Įeina į aikštę Lietu
voj gimusi, vengrų tėvų duktė E. 
Kossa. Po kelių žaidimo minučių 
australės lygina iki 18:18 ir įme
tus baudą jau jos veda 19:18. Li
ko žaisti apie 8-nias minutes. 
Kova įtempta. Merginos abiejose 
komandose kovoja su nepapras
tu užsidegimu, 
pšio ir vienos 
merginos, bet 
ko į lanką. Ir 
vos vengrikė
gerą momentą, išlenda po krep-

kai po kelių sekundžių gražiu 
metimu Meškauskaitė kelia iki 24 
:19. Australės veržiasi ir Čelky
tė padaro 5-ją baudą ir apleidžia 
aikštę. Australės įmeta baudą ir 
paskutinėse sekundėse daro pil
ną metimą sušvelnindamos re
zultatą iki 24:22. Teisėjų švilpu
kas skelbia rungtynių galą. Abi 
komandos viena kitą sveikina, 
kai Kovo žaidėjos ir lietuviai 
žiūrovai su parėktomis gerklė
mis su pasididžiavimu gali 
gtis ir didžiuotis tokia 
mūsų merginų pergale šio 
ro finale.

Taškai: S. Motiejūnaitė 
Meškauskaitė po 10,
Nors ir neįmetė bet labai puikiai 
aikštėje kovojo: James, čelkytė 
ir L. Motiejūnaitė,

džiau- 
gražia 
turny-

ir Gr.
Kossa 4.

A. L.

įspūdžių 
suruošti

suruošti
Bus pasi-

sportininkai, 
ir be pakvie-

(B.N.)

KOVO
TINKLININKAI LAIMĖJO

Rugsėjo 25 d. Kovo vyrai tinkli- 
ninkai žaidę NSW “B” klasės fi
nale prieš stiprią ukrainiečių ko
mandą ir po labai gyvo žaidimo 
iškovojo I-ją vietą. Ši pergalė ko- 
viečių buvo tikrai pelnyta. Nors 
turnyrinis tinklinio žaidimas Syd
nejuje pradėtas tik neseniai, ta
čiau ši sporto šaka randa vis di
desnio susidomėjimo ir pasiseki
mo šioje valstijoje, kas, žinoma, 
pakėlė ir patį žaidimo lygį.

Baigmines rungtynes koviečiai 
žaidė prieš “Sokil” komandą, nu
galėdami ją 13:15; 15:5; 15:9; 
15:12. Pirmasis žaidimo setas bu
vo pradėtas su dideliu įtempimu 
ir gal būt visos komandos susijau
dinimu. Gerai žaidžianti koman
da tiesiog nerado aikštėje savęs, 
ir ukrainiečiai gana lengvai išplė
šė pirmąjį setą. Po trumpo pasi
tarimo ir trenerio nurodymų Kovo 
vyrai tolimesniąją ' kovą pradėjo 
su tikru sportiniu užsidegimu ir 
noru laimėti. Per visą tolimesnę 
trijų setų pergalę matėsi tikrai 
puikus visos komandos susižaidi- 
mas, stiprūs ir gražūs Saukos, 
Lukoševičiaus ir Eismonto kirti
mai, o gražūs Krapausko, Stašio- 
nio ir Kišono sviedinių priėmimai 
ir pakėlimai kirtikams įrodė gra
žaus ir nenuilstamo tinklininkų 
darbo vaisius, šis Kovo vyrų lai
mėjimas “B” klasės pirmenybių 
įgalins juos kitais metais pereiti 
į aukščiausią Sydnejuje “A” kla
sę, kur ir pats žaidimas bus kovie- 
čiams daug 
gesnis.

Kovo vyrų 
treneris yra
nas J. Eismontas. 
peržaidęs daugybę sporto šakų, 
dabar jis apsistojo prie tinklinio, 
pats jį žaisdamas ir sėkmingai

kietesnis ir naudin-

tinklinio komandos 
senas sporto vetera- 

Savo gyvenime

Kurčias vyras ir akla žmona 
paprastai geriausiai sugyvena.
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PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamoe ir išaimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

k

Prieina prie kre- 
ir kitos komandos 
sviedinys nepatai- 
štai mažoji Lietu- 
Kossa, pagavusi

DIDYSIS FINALAS
žiemos turnyro “Didysis Fina

las” tarp Kovo merginų ir Bar
barians įvyks spalio 11 dieną, pir
madienį 7.45 vai. vak., Canter
bury Boys Highschool, Holdert 
St. Kviečiami visi lietuviai atvy
kti ir pamatyti mūsų merginas 
krepšininkes.

Baigiamos pirmenybės
Kai kurioms Vyties krepšinio 

komandoms pirmenybės jau pasi
baigė. Paliko žaisti pusfinaliai ir 
vėliau, jeigu pateks, finalai.

Pirmoji vyrų komanda laimėjo 
prieš C. Y. 38 — 27 (12 — 15).

TINKLININKAI
treniruodamas komandą. Savo 
žaidime turi stiprius, kone “mirti
nus” servus ir dažnus užkirtimus. 
Komandos vadovas, dažnai pava
duojąs ir trenerį — K .Krapaus- 
kas, be savo aukštų pareigų (N S 
W komandos vadovas) kone visa 
širdį atidavęs ir Kovo tinklinio 
komandai. Savo švelniu ir takti
niu žaidimu jis yra lyg ir koman
dos stiprusis užnugaris, duodantis 
pakeliamuosius sviedinius stiprie
siems kirtikams, iš kurių pats 
stipriausias yra G. Sauka. Būda
mas pats gana aukštas jis savo 
svaidomomis “bombomis” yra vie
nas iš komandos didžiausių taškų 
rinkėjų. Antrasis iš stipriųjų kir
tikų yra S. Lukoševičius, kuris, 
nors dar tinklinį ir neseniai te
pradėjo žaisti, tačiau daro labai 
didelį progresą ir ateityje turi 
daug galimybių pasidaryti vienu 
iš iškiliųjų žaidėjų.

Komandos svedinių kėlėjai ir 
puikūs sviedinių priėmėjai — V. 
Stašionis ir G. Kišonas savo rū
pestingu žaidimu aikštėje yra tie 
komandos ramsčiai, atliekantieji
sunkius priėmimo ir 
darbus, suteikiančius 
komandai laimėti taškų.

Sveikinant koviečius
kus jų gražioje pergalėje, norisi 
jiems palinkėti ir toliau gražios 
sportinės sėkmės tiek australų, 
tiek ir lietuvių pirmenybėse.

LAIMĖJIMAS BE ŽAIDIMO
Neatvykus pilnam sąstatui Pa- 

rramattos PBC komandai, kovie- 
čiai vyrai gavo 20:0 laimėjimų be 
kovos.

AKTYVŪS SENJORAI

Pirmas puslaikis sužaistas labai 
skystokai. Taškai: R. Daugalis 
14, E. Pocius 8, D. Atkinson 7, V. 
Levickis 5 ir L. Urmonas su A. 
Radzevičium po 2.

Paskutinėse sezono rungtynėse 
lengvai laimėta prieš United — 
Church. Rezultatai 68 — 32 (26
— 17). Taškai: J. Gumbys 26, R. 
Daugalis 16, D. Atkinson 12, E. 
Pocius 8 ir V. Levickis 6. Su šiuo 
laimėjimu varžybų lentelėje užim
ta vieta ir teks žaisti pusfinalius 
ir laimėjus finalus.

Vyrų antroji komanda paskuti
nėse sezono rungtynėse be pastan
gų laimėjo prieš A. T. C. 
dą, nugalėdami ją 67 — 6 
2). Taškai: K. Jaunutis 
Smit po 17, V. Straukas 
Barauskas 10, J. Mikužys
Palaitis su R. Jablonskiu po 2. 
Prieš šias rungtynes buvo laimėta 
prieš Mutual Hospt. be kovos 20
— 0. *Ir ši komanda žais pusfina
lius ir tikisi savoje klasėje laimėti 
finalus.

Jaunių iki 16-kos metų koman
da be kovos laimėjo prieš latvių 
A. S. K. 20 — O. Ir sekančią sa

vaitę buvo nugalėta pajėgi, turin
ti 3 P. Australijos jaunių rinkti
nės žaidėjus, C. Y. komanda. Be
veik be klaidų sužaistas pirmas 
puslaikis. Antrame puslaikyje, 
turint persvarą ir užtikrintą lai
mėjimą, daug nesistengta. Laimė
ta 32 — 21 (19 — 6). Taškai: K. 
Jaunutis 12, A. Jonavičius II, P. 
Kanas 8 ir A. Reivytis I. Šiai ko
mandai dar paliko kelios rungty
nės.

Jaunių iki 14-kos ir iki 12-kos 
komandos patyrė po vienų laimė
jimų ir po vienų pralaimėjimų.

pakėlimo 
galimybę

tinklinin-

KOVIETĖS FINALE
Pasibaigus moterų “A” klasės 

žiemos turnyrui, kovietės pagal 
laimėtus taškus atsistojo antrojon 
vieton ir pusiaubaigminėse rung
tynėse susitiko su NSW meiste
riais — Barbarians komanda, ku
ri viso turnyro metu nebuvo pra
laimėjusi nė vienų rungtynių ir 
kurių dvi žaidėjos yra Australijos 
rinktinėje ir penkios NSW rinkti
nėje. Savaime aišku, kad ir kaip 
kovietės merginos stengėsi, bet 
prieš tikrai puikiai žaidžančias 
augštaūges australės jokių vaistų 
aikštėje negalėjo surasti ir rung
tynės po įtemptos kovos pralaimė
jo 68:22 (33:8). Taškus pelnė: S. 
Motiejūnaitė ir čelkytė po 8, Ja
mes 4 ir Kossa 2.

koman- 
(36 
su

13,
6 ir

J.
A.
A.

Pirmojon veteranų krepšininkų 
treniruotėn atsilankė 10 krepši
ninkų. Vadovaujami pačio klubo 
pirmininko H. Meiliūno ir treni
ruojami buv. Kovo vyrų trenerio 
V. Daudaro, kuris šį kartų dau
giau reiškiasi kaip žaidėjas, o ne 
treneris, veteranų krepšininkų ei
lėse matėsi: buv. Lietuvos rinkti
nės žaidėjas dr. L. Petrauskas, 
kuris treniruotės metu buvo vie
nas iš aktyviausių žaidėjų, dantų 
gydytojas K. Bagdonavičius, ku
ris Lietuvoje ir vėliau Vokietijoje 
buvo eilės žymiųjų komandų na
rys, Kovo buv .komandos greitasis 
puolėjas B. Gečiauskas, kuris, 
nors ir Newcastelyje gyvendamas, 
atvažiuoja į treniruotes ir žais 
rungtynėse prieš Kovo komandą. 
Klubo vicepirmininkas A. Šimai
tis, V. Karpavičius, Deikus, A. 
Vasaris ir A. Laukaitis pirmosios 
veteranų treniruotės metu, nors

ir čiurkšlėms tekant, 
ją išlaikė ir po kelių 

(apie tai bus pranešta 
žais šių metų pačiose

prakaitui 
sąžiningai 
savaičių 
spaudoje)
įdomiausiose krepšinio rungtynė
se Sydnejuje, apie kurias jau da
bar sydnėjiškiai sporto mėgėjai 
plačiai kalba. Ateities treniruotė
se tikimasi dar daugiau veteranų 
krepšininkų pamatyti sekmadie
nių rytais Newtowno Policijos 
Klubo salėje.

VANDENYNAI

(L.)

Mergaičių pirmoji komanda 
prieš paskutinėse sezono rungty
nėse laimėjo prieš Panthers 28 — 
13 (10—2). Taškai: N. Vyš
niauskaitė 15, G. Krivickaitė 8 ir 
V. Jucytė 5. Paskutinėse rungty
nėse susitikta su kadaise mūsiškes 
nugalėjusia North komanda, šios 
sezono rungtynės labai kietai su- 
kovotos. Vienu metu prieš pabai
gą rungtynių, palikus aikštėje tik 
keturioms mūsų žaidėjoms, grėsė 
pavojus pralaimėti.

Visgi, merginos pasistengia ir 
labai gerai finišuoja, nors, rung
tynes baigia tik trys. Laimėta 23 
— 18 (10—8). Varžybų lente
lėje užimta pirmoji vieta ir bus 
progos kovoti dėl čempijonių 
vardo.

Antroji mergaičių komanda 
pralaimėjo prieš North. 27 — 28 
(10 — 17). Taškai: E. Lapienytė 
12, L. Kuncaitytė II, M. Mariukai* 
tė 3 ir K. Baškutė I. Sezonas už
baigtas laimėjimu prieš C. Y. ko
mandą, 29 — 23 (14 — 16), re
zultatu. Taškai: L. Kuncaitytė 9, 
M. Matiukaitė ir N. Marcinkevi
čiūtė po 8 ir K. Baškutė 4. Var
žybų lentelėje užimta pirma vieta, 
bus žaidžiama dėl čempijonių ti
tulo.

PARUOŠĖ V E RUS

Nepaliaujamos liūtys besifor
muojant žemės paviršiui ištirpi
no galybę druskų ir mineralų, 
kurie ir paliko jūrų vandenyse. 
Vandenynai pasidarė milžinišku 
chemikalų ir mineralų sandėliu.

Pirmosios gyvybės apraiškos 
gal buvo net mažesnės, kad bū
tų įžiūrimos per mikroskopą, ku
rios vėliau išsivystė į vienaląs
čius gyvius, kaip protozoa. Oke
anai daugelį kartų kilo ir slūgo

Sužėlus augmenijai ir atsira
dus maisto, jūrų pakraščiuose 
pasirodė gyviai. Ilgainiui jie pri
sitaikė prie sausumos sąlygų, bet 
vistiek savo organizme išsinešė 
jūros vandens cheminę sudėtį.

Sekančiame susitikime kovietės Mums nežinomu keliu atsirado 
susitinka finale su Newtowno ko- gyvybė, 
manda ir šių rungtynių laimėto
jos didžiajam finale vėl susitiks 
su Barbarians komanda.

ir greičiausiai augalai, nuslūgus Net i rmūsų kraujuje tebėra to- 
jūrai, prisitaikė prie sausumo_s. kia pati cheminė sudėtis, kaip ir . 
Per šimtmečius augalai išvystė jūros vandens.
šaknis ir žemės paviršius pasida
rė žalias. (Bus daugiau)

5



MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m.

Atminkite: Melbourno Lietuvių Namų Balius Spalio 16 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
PERTH

NAUJAS KAPAS
Rugsėjo 18 d. mirė Zenonas Si- 

daras (Sidaravičius). Mirė pa
čiame pajėgume palikdamas žmo
ną Reginą (Statkutę). Palaidotas 
rugsėjo 23 d. Karakata kapinėse.

Nors ir darbo dieną, bet atsi
sveikinti su velioniu susirinko 
gausus tautiečių būrys. Laidotu
vėse dalyvavo net ir kitų rasių at
stovai. Laidojimo apeigas atliko 
kun. Kemėšis.

Velionis buvo Perth apylinkės 
pirmininkas 1951 m. Pirminin

kaudamas jis stengėsi įkurti lietu
vių vargo mokyklą, bet negauda
mas pritarimo ir paramos skau
džiai nusivylė ir galiausiai visai 
pasitraukė iš visuomeninės veik
los. Lietuvoje vokiečių okupacinės 
valdžios buvo kalintas dėl rezis
tencinės veiklos.

Tebūnie Tau lengva šio krašto 
žemelė.

A. Vembutas

NEWCASTLE
Rugsėjo 11 d. vakare Newcastle 

miesto Civic Parke vietos lietuvių 
choras, vad. S. Žuko, dainavo 5000 
žmonių miniai. ' Tą vakarą pasiro
dė ir kitos tautybės su savo dai
nomis ir šokiais. Įvairių tautybių 
meniniai pasirodymai vyko Ma- 
ttara (Newcastle meno ir sporto 
festivalio) rėmuose.

★
Šiais metais Newcastle lietuviai 

minėjo Tautos šventę rugsėjo 12 
d. Broadmeadow katalikų bažny
čioje. Kapelionas kun. S. Gaide
lis atlaikė iškilmingas pamaldas 
ir pasakė šventai pritaikintą pa
mokslą. Pamaldos baigtos giesme 
“Marija, Marija” ir Tautos Him
nu. Atsilankiusių buvo gana 
daug.

Rugsėjo 18 d. p. p. Jazbučių so
dyboje Newcastle apyl. Valdyba 
suruošė gegužynę, surištą su Tau
tos šventės minėjimu. Čia buvo 
rodomas chorvedžio ir apyl. p-ko 
p. S. Žuko gamintas filmas iš vie
tos lietuvių gyvenimo. Filmas la
bai visiems patiko, kiekvienas ga
lėjo pasidžiaugti savimi.

Kai nuomuotose salėse su geru 
orkestru ruošiami vakarai esant 
mažam lietuvių skaičiui neduoda 
pelno, tai valdybos p-ko ir bažny
tinio k-to p-ko K. Jazbučio sody
boje įvykusieji parengimai pasi
rodė pelningi, nes čia nereikia mo
kėti nei už salę, nei už orkestrą 
(pasinaudojama plokštelių muzi
ka).

Chorvedis S. Žukas pranešė, 
kad N. S. W. dainų šventė įvyks 
lapkričio 20 d. Cardiff Masonic 
Hall, čia dalyvaus Newcastle, 
Sydney ir Canberra lietuvių ch<^

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Geelongo apyl. valdyba narsiai 

sujudo ruoštis savo buv. geelon- 
giškio p. V. Stagio vestuvėms su 
p. Kybaitiene iš Mornington. Sa
vaitę prieš vestuves visi trūsėsi 
kaip užkerėti: pirm. Dr. Skapins- 
kas ne važinėjo, o tiesiog skrajo
jo vestuvių reikalais po visas pu
ses. Gi šeimininkės nėrėsi iš kai
lio kepdamos virdamos.

Vestuvių dieną stalai papuošti 
gėlėmis ir žalumynais, o nuo val
gių vos nelūžo, širšė net į bažny
čią neturėjo laiko nuskristi vis 
prie stalų zirzdama ir savo gylį 
kaišiodama kur reikia ir nereikia.

Pagaliau jos dėmesį atkreipė 
didelis subruzdimas prie. Liet. Na
mų durų. Dalis susirinkusių sve
čių stoviniavo prie durų vis lūk- 
čiodami. Ponia Gailienė su č. 
Valodka vainikais užrišę ir užba
rikadavę vartus dairėsi atvyks
tančių jaunųjų. Jiems atvykus 
prasidėjo prie vartų derybos: ne
pasitenkinta vien p. Šimkienės 
skrybėlef o reikalauta iš svoto 
"baltos ir stiprios”, kurios jis be
skubėdamas nepasiėmė. Padėtį iš
gelbėjo J. Gailius paskolindamas 
skadriaus vandenėlio. Pagaliau 
kliūtis įveiktą ir vartai atkelti. 
Jauniesiems bežengiant vidun 
juos tarpdury pasitinka Dr. Ska- 
pinskas ir p. Brazdžionienė su 
duona, druska ir vynu. Pagaliau 
atsisėdę už stalų skirtoje vietoje 
laimingai atsiduso.

Įžanginį vestuvių žodį tarė 
apyl. pirm. Dr. Skapinskas nupa
sakodamas jaunavedžio p. Stagio 
atliktus apylinkėje darbus ir ap
gailėjo, kaip apylinkei nuostolin
ga jo netekus.

Ogi prie jaunųjų stalo aiškiai 
matosi ir piršlys kun. Dr. P. Ba
šinskas. Jis gražiai išporino, kaip 
jam tos piršlybos pavyko, nors 
pastangų reikėję. Drauge jis pri

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIŲ 

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

spalio '— gruodžio mėnesiais
SPALIO 16 d., šeštadienį, Mel

bourne Liet. Namų metinis balius 
South Melbourne Town Hall.

LAPKRIČIO 7 d., sekmadienį, 
Dainos Sambūrio metinis koncer
tas Kew Town Hall.

LAPKRIČIO 13 d., šeštadienį, 
Ramovėnų metinis balius Rich
mond Town Hall.

LAPKRIČIO 21 d., sekmadienį, 
Lietuvos kariuomenės šventės mi
nėjimas:

a) 11.45 vai. pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės šv. Jono 
bažnyčioje;

b) po pamaldų parapijos salėje 
minėjimas su paskaita ir menine 
dalimi.

GRUODŽIO 31 d., penktadienį, 
Naujų Metų balius.

Platesnes informacijas patieks 
parengimų rengėjai.

MELBOURNO LIETUVIAMS
Rugpiūčio mėn. Melbourne Apy

linkės Valdyba pasiuntė visiems 
Melbourne lietuviams, kurių ad
resai valdybai buvo žinomi, Kraš
to Valdybos laišką ir savo infor
macinį pranešimą prašydama vi
sus dirbančiuosius tautiečius su
mokėti metinį lietuvio mokestį 10 
šilingų, o kas gali — pridėti ir au
kų Apylinkės kultūrinių parengi- 
ihų reikalams.

Malonu visiems atsiliepusiems 
ir prisiuntusiems mokestį ir au
kas pareikšti nuoširdžią padėką. 
Jūsiį parama mus stiprina tesėti 
prisiimtą darbą.

Tačiau Apylinkės Valdyba, pa
tikrinusi sąrašus, randa, kad dar 
yra tokių, kurie šios tautinio soli
darumo pareigos dar neatliko. 
Apylinkės valdyba pakartotinai 
prašo tų tautiečių iki spalio 15 d. 
mokestį ar auką sumokėti betar
piai valdybos iždininkui p. A. Bi- 
kulčiui arba pasiųsti paštu valdy
bos nariui p. L Aleknai 5 Lynch 
St, Brighton.

DĖMESIO! BALIUS CANBERROJE!
LAPKRIČIO 13 D. KLUBO PATALPOSE, WATTLE STREET, LYNEHAM, A.C.T. 

ĮVYKSTA CANBERROS LIETUVIŲ KLUBO

METINIS BALIUS
/

Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1 vai. ryto

Geras orkestras, įdomi programa.
Pakvietimai gaunami klube arba pas R. Katauską 9 Cambage Str., Yarralumba, 

A.C.T. tel. 81 2130.
Prašome pakvietimais pasirūpinti iš anksto.
Įėjimas įskaitant ir vakarienę £1-10-0 asmeniui.

NAUJIENOS
minė ir kitiems, kad stengis su
rasti gyvenimo draugą ar draugę 
jei ne Australijoje, tai teks impor
tuoti iš užsienio. Ypač jaunikiams 
esą daug vilčių Punske: ten esą 
daug lietuvaičių, bernelio belau
kiančių ir jis kaip tik ateinančiais 
metais net ketinąs į ten nuvykti 
ir tarpininkauti... Daug laimės 
palinkėjo choro vardu ir p. Ky
mantas kviesdamas p. Stagį su
grįžti Geelongan su žmonele ir įsi
jungti į choro eiles.

Bet tai dar ne viskas. Nors pir
šlys ir gyrėsi savo nuopelnais, bet 
vistiek teks jį karti už jo išdaigas. 
Prasidėjo teismas: kaltino ir gy
nė, bet pamačius nusileidžiančią 
virvę virš piršlio galvos aiškiai 
matėsi teismo pabaiga. Bet gi ap
sukrus gynėjas (A. Šimkus) įsten
gė piršlį apginti, o pats piršlys, 
išvengęs kartuvių visiems laimin
gas nusišypsojo. Po to daug kal
bėta, gerta ir šokta, kol salėje ir 
be lempų darėsi šviesu. Bet ne
pagalvokite, kad tuo vestuvės už
sibaigė: baigės tik naktis, o vestu
vės tebetruko ir ištisą kitą dieną 
su dainom ir muzika. Tai atmin
tinos visiems geelongiškiams ves
tuvės. širšė

INDIJOJE RACIONUOTAS 
MAISTAS

Indijos vyriausybė nutarė kraš
te racionuoti maistą, kad kiek
vienas gyventojas gautų savo 
dienos normą. Racionuojami bus 
tik ryžiai, kurių kiekvienam nu
matoma po 12 uncijų dienai.

★
Apskaičiuojama, kad Ameriko

je žūsta daugiau ugniagesių vyk
stant į gaisro vietą negu kovo
jant su ugnimi.

PABRANGO DRAUDIMAI
Didžiausia auto mašinų draudi

mo bendrovė NRMA nuo lapkri
čio 1 d. pakelia draudimo mokes
čius net 20 procentų. Taip už 
mašiną, apdraustą 500 svarų teks 
pagal naujas normas mokėti 
£8.6.0 brangiau, negu iki šiolei. 
Provincijoje proporcingai ma
žiau.

KARO PALIAUBOS
Pereitą savaitę UNO gen. sek

retoriaus tarpininkavimu Indija 
ir Pakistanas sutiko nutraukti 
karo veiksmus ir bandyti ginčą 
išspręsti derybomis. Vis tik_ dau
gely vietų dar vyksta tarp abie
jų šalių stambūs susirėmimai..

VULKANO AUKOS
Neseniai išsiveržęs Filipinuose 

vulkanas prie Taal ežero padarė 
didelių sunaikinimų nusinešdamas 
virš 300 gyvybių. Galimas daly
kas, kad žuvusių bus daug dau
giau.

Komunistų kiniečių okupuotame 
Tibete pačių komunistų pastaty
tas netikras Lama (vyriausias ti
betiečių budistų kunigas. Tikra
sis Dalai Lama 1959 m. okupuo
jant Tibetą pabėgo į Indiją) ap
kaltintas antikinietiška veikla ir 
greičiausiai likviduotas.

Paskutinio meto tibetiečiai pa- 
bėgėlai pasakoja, kad Tibete re
zistencija tebevyksta ir kad pas
kutiniu met uląisvės kovotojų žu
vę virš tūkstanties.

Apylinkės valdyba įsitikinusi, 
kad tą menką 10 šilingų metinį 
mokestį nėra sunku visiems sumo
kėti.

Melbourne Apylinkės 
Valdyba

CANBERRA
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Canberros apylinkės susirinki

me rugsėjo 26 d. išrinkta nauja 
apylinkės Valdyba: pirmininkas 
A. Andriuška, sekretorius L. Bud- 
zinauskas, iždininkas A. Alyta ir 
narys socialiniams reikalams P. 
Dabiega.

Susirinkimui pirmininkavo p. 
A. Danta, sekretoriavo p. A. An
driuška. Buv. apyl. p-kas p. Sipa
vičius savo pranešime apžvelgė 
kadencijos metu atliktus darbus, 
atsakinėjo į dalyvių paklausimus. 
Kiek ilgiau sustota prie rugsėjo 
8-sios minėjimo, kuris buvo nu
matytas rugsėjo 11 d. ir neįvyko, 
nes į Tautos šventės minėjimą — 
pobūvį nebuvę išplatinta pakan
kamai bilietų. Dėl paties minėji
mo nesurengimo buv. valdyba su
silaukė iš susirinkusiųjų pusės 
priekaištų.

Klausimų ir sumanymų eilėje 
svarstyti ateities darbai gvilde
nant kelius ir būdus, kaip pras
mingiau ir apjungtomis jėgomis 
įgyvendinti užsimojimus.

Pajieškojimas
Paieškomas Viktoras Gerulis, 

gimęs 1926 m. Kazlų Rūdoje, 1949 
m. gyvenęs Australijoje šiuo ad
resu: c/o Bunning Bros Ltd., Tol
lis, Via Ginjarra, Western Aust
ralia. Paieško sesuo Marita Geru
lytė — Skučienė, gyv. Kazlų Rū
doje, Komjaunimo g-vė Nr. 3/5, 
Lietuvoje. Žinantieji apie jį arba 
jis pats prašomi atsiliepti paduo
tu sesers adresu arba žinias su
teikti Mūsų Pastogės Redakcijai.

ŠOKIŲ FESTIVALIS 
SYDNEJUJE

Ryšium su Waratah festivaliu 
spalio 6 ir 7 d.. d. Sydney Town 
Hall ruošiamas grandiozinis įvai
rių tautų šokių festivalis. Pasiro
dys apie 30 grupių įvairių tautų, 
jų tarpe ir lietuvių tautinių šokių 
grupė.

Šokių Festivalį oficialiai atida
rys imigracijos ministeris Mr. N. 
F. Opperman. Pakviesti dalyvauti 
aukšti australų pareigūnai ir 
įvairių kraštų konsulatų ir atsto
vybių reprezentantai.

Bilietai nuo 10 šil. iki 1 gn. ir 
gaunami pas Nicholsons ir Pa
lings. Pradžia 8 vai. vak.

Lietuviai kviečiami gausiai at
silankyti ir pasigėrėti savais šokė
jais ir lietuviškus šokius palyginti 
su kitų tautų šokiais.

Sudarius grupę žiūrovų nuo 30 
ir daugiau asmenų galima gauti 
įėjimo nuolaidą mokant 16 šilin
gų už vietas, kurios atskirai kai
nuotų viena ginė. Sudarant lietu
vių grupę kreiptis į Jūratę Reis- 
gytę, lietuvių taut, šokių grupės 
vadovę 135 Mimoza Rd., Green
acre, tel. 703978.

ŠACHMATŲ ŽINIOS
Pranešama šachmatininkų ži

niai, kad spalio 10 d. 3 v. p.p. Lie
tuvių Namuose Adelaidėje šach
matų didmeisteris R. Arlauskas 
žais simultaną mažiausia prieš 12 
žaidėjų. Kas norėtų savo jėgas 
išbandyti prieš didmeisterį, malo
niai kviečiami dalyvauti. Jaunimo 
šventės metu žaibo turnyro pra
vesti negalima.

★
New Yorke susišaudė du Ame

rikos policininkai, palaikydami 
vienas kitą banditais. Vienas iš 
jų sunkiai sužeistas.

• *
Kubos diktatorius F. Castro 

paskelbė per radiją, kad kubiečiai 
nevaržomai galį emigruoti kitur, 
jeigu kam nepatinka revoliucinis 
socializmas.

★
Rugsėjo mėn. į Vakarus pabė

go septyni asmenys: du latviai jū
rininkai, vengrų dainininkas su 
imona ir trys čekoslovakų turis
tai. Abu latviai paspruko, sovie
tiniame žvejų laive įvykus grum
tynėms. Latviai įveikė travlerio 
kapitoną, dar du įgulo snarius ir 
juos laikė uždarę, kol laivas pasie
kė Švedijos teritorinius vandenis. 
Ties Roneham, pietine Gotlando 
salos dalimi, abu latviai laivą sus
tabdė ir su šviečiančiomis raketo
mis prisišaukė švedus. Atsidūrę 
Švedijoje latviai paprašė jiems su
teikti azilio teisę. Trys kiti įgulos 
nariai tęsė kelionę tuo pačiu laivu.

Vengrų solistas L. Nemęth, lai
kytas vengriškuoju Elvis Presley, 
pranešė savo draugams į Buda
peštą nebegrįšiąs iš atostogų Vak. 
Europoje ir su žmona vyksiąs į 
Pietų Ameriką. Trys čekoslovakų 
turistai Kopenhagoje atsiskyrė 
nuo turistinės grupės ir kreipėsi 
į danų valdžios įstaigas, prašyda
mi jiems leisti pasilikti Vakaruo
se. (E)

“DAINA” RUOŠIASI IŠVYKAI
Kaip jau buvo skelbta Sydney 

liet, choras “Daina” metų pabai
goje numato aplankyti Brisbane 
lietuvius ir jiems pakoncertuoti.

Ta proga belieka tik pasveikinti 
“Dainos” chorą ir jo vadovybę, 
kad pasiryžta tokiam svarbiam 
žingsniui ir palinkėti geriausios 
sėkmės. Iš kitos pusės choras nė
ra kokia biznio organizacija, kuri 
iš to galėtų tikėtis kokių pajamų. 
Šis choro žygis pagristas grynai 
idealizmu ir meile lietuviui, gyve
nančiam *■ atokiai nuo didesnių 
centrų. Pagaliau šis reikalas nė
ra vien tik vieno choro interesas, 
bet greičiau visų lietuvių ir todėl 
tokią choro išvyką galėtume pa
remti visi, ypač sydnejiškiai. Kad 
sudarius bent kiek lėšų “Dainos” 
choras spalio 16 d. Dainavos salė
je rengia savo metinį koncertą ir 
iš to gautą pelną skiria kaip tik 
išvykos išlaidoms padengti. Tai 
yra puiki proga prisidėti prie šio 
kilnaus užsimojimo.

PADĖKA
Sydney Lietuvių Klubo Valdy

ba nuoširdžiai dėkoja p. M. Jurai- 
tienei už padovanotas knygas ir 
žurnalus klubo organizuojamai 
bibliotekai.

Nuoširdus p. Juraitienei ačiū.
S. L. K. Valdyba

PATIKSLINIMAS
Pereitam M. P. numery tūpu

sioje žinutėje apie lietuvio iš St. 
Marys nelaimę buvo netiksliai in
formuota apie sužeistojo asmenį: 
nukentėjęs p. K. Česnius nėra 
viengungis, kaip kad buvo praneš
ta, bet vedęs be vaikų. Suintere
suotuosius dėl to atsiprašome.

Red.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Patirta, kad į Melbourno Lietu

vių Namų balių South Melbour
ne Town Hall spalio 16 d. yra pa
kviesti iš Lietuvos du čigonai (vy
ras ir žmona). Mano manymu 
Klubo Tarybos pastangos gali ir 
neįvykti dėl neramumų Azijoj ir 
dėl Melbourno atmosferinių kri
tulių.

★
Neseniai įvyko Geelonge p.p. 

Stagių vestuvės, kurios pravestos 
pagal visus liet, papročius ir jose 
dalyvavo visa vietos liet, visuome
nė. Tos vestuvės visai nebuvo su
neštinės, kaip kad buvo anksčiau 
pranešta: p. V. Stagys pats jas 
rengė ir į jas visus geelongiškius 
sukvietė.

★
Kadaise taip džiuginę ir apy

linkės gyveniman įnešę tiek gyvu
mo Brisbanės skautai pastaruoju

VATIKANO SUSIRINKIMAS

Šiuo metu Vatikane vyksta 
Bažnyčios susirinkimo ketvirtoji 
sesija, kur iškilę aštrūs debatai 
tarp konservatyviųjų susirinkimo 
narių ir progresyviųjų, siekian
čių duoti daugiau laisvės tikin
tiesiems ir daugiau tolerancijos 
kitatikiams. Gimimų kontrolės 
klausimu šiam reikalui sudaryto
ji komisija nepriėjo vieningos 
nuomonės ir spėjama, kad Baž
nyčia pasisakys neigiamai.

Brangiam vyrui, tėvui ir uošviui
a.a. JONUI ONUŠKEVICIUI — JACYNAI

mirus, jo žmonai Reginai, dukterims Natalijai, Jolantai ir 
sūnums Vladimięrui ir Jurgiui su žmona reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

R. Poškus ir
S. J. Makūnai

JUSTINAI KVIECINSKIENEI 

mirus, jos šeimai ir giminėms gilią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi

Henrikas Kaladė
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PAMALDOS
BRISBANE

Sekančios pamaldos Brisbanės 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos lapkričio 7 ir 14 dienomis 
Pietų Brisbane. Apie pamaldų 
tvarką bus atskiras pranešimas 
vėliau.

NEWCASTLE 
Maldos Apaitalablmae

Jo šventenybė popiežius Pau
lius VI š.m. spalio mėn. M.A. na
riams skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad Katali

kiškoji Akcija vis labiau išvystytų 
savo apaštališką veiklą mūsų lai
kų žmonių tarpe.

misi j ų — Kad šv. Sosto į- 
steigtos šv. Kūdikystės organiza
cijos ideologija apimtų kuo dau- 
gia jaunimo ir jame uždegtų mei
lę misijų darbui nuo pat jaunų 
dienų.

Sekančios pamaldos Newcastle 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos lapkričio 10 dieną 9,30 vai. 
šv. Lauryno bažnyčioje, Broad- 
medove. Išpažinčių bus klausoma 
nuo 8.45 vai. prieš Mišias.

ATEITININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Newcasteilo Vyt. Mačernio kuo
pos informacinis susirinkimas 
vyks spalio 10 d. tuoj po pamal
dų parapijos svetainėje. Nariams 
dalyvavimas būtinas, kuopai ne
priklausąs jaunimas maloniai lau
kiamas.

Kun. S. Gaideils, S J.

PADĖKA
Aną sekmadienį sydnejiškis sa

vanoris Juozas Kapočius savo 
namuose dalyvaujant dideliui bū
riui draugų ir bičiulių, atšventė 
savo 65-rių metų sukaktį. Ta 
proga buvo prisiminta ir “Mūsų 
Pastogė”, kurios naudai suauko
ta £7 (septyni svarai). Ta proga 
linkėdami p. J. Kapočiui ilgiau
sių metų drauge dėkojame ten 
buvusiems svečiams už sudėtą 
Mūsų Pastogei paramą. .

“M.P." Red. ‘

metu snūduriuoja. Brisbaniečiai 
jų veiklos tikrai pasigenda.

★
Teko patirti, kad Gražinai Reis- 

gytei pasitraukus iš “Studentų 
žodžio” redaktoriaus pareigų, 
nauju šio akademinio puslapio 
redaktorium pakviestas Andrius 
Garolis, kuris išgirdęs tokį pasiū
lymą iš karto išsigando sakyda
mas: “Ką? Mane “Studentų žo
džio” redaktorium? Juk nesu bai
gęs savaitgalio mokyklos!”

★
Po sunkių priepuolių sydnejiš

kis savanoris kūrėjas plkn. V. 
Šliogeris pradeda atsigauti ir tai
sytis. Galimas daiktas, kad jam 
teks iškentėti vieną ar kelias ope
racijas. Plkn. V. Šliogeris guli 
šv. Juozapo ligoninėje Auburne.

★
Neseniai sugrįžusi iš ligoninės 

sydnejiškė p. Dryžienė pereitą 
antradienį (rugsėjo 28 d.) vėl tu
rėjo grįžti į Bankstown ligoninę 
operacijai. Linkime sveikatos.

★
“Mūsų Pastogė” ir ateinantiems 

metams numato išleisti kalendo
rių, kurį redaktorius ketina leisti 
linksmesnio pobūdžio.

Paremiant kalendoriaus išleidi
mą visi lietuviai verslininkai pra
šomi skelbtis kalendoriuje — me
tinis pasiskelbimas pigiausia kai
na.

Ku-ka .
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