
LIETUVIO
DOSNUMAS

Dosnumas lietuviškam charak
teriui yra esminis bruožas. Ir 
kol mes jo neprarasime, tol gy
vuos ir mūsų kultūrinė bei visuo
meninė veikla, tol išliksime lietu
viais, nes per jį mes atskleidžiar 
me savo tautinį solidarumą, su
tarimą mūsų bendriniuose reika
luose ir garantuojame, kad mū
sų pastangos tiek kultūrine, ir 
visuomenine bei politine prasme 
reikalui esant bus nesvyruojant 
paremtos.

JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS
ne-

pe- 
ga-

Esame žmonės ir turime 
mažai ydų, kaip ir dorybių, tar
čiau viena dorybė mūsuose ypa
tingoj pabrėžtina, tai mūsų duos- 
numas. Palyginamai, nedaug čia 
mūsų Australijoje, bet per tuos 
septyniolika metų jau labai daug 
padaryta ir tai ne kokiais biz- 
niais, bet mūsų pačių dosniomis
aukomis. Nekalbant apie kokias Kitam fantastiškas atrodė užsi- 
statybas, mes remiame visus, kas mojimas jaunimo pasiuntimas į 
tik prašo, nors vienam kitam ir Kongresą, arba savų bendruome- 
airodytų, kad į pašalį, už mūsų ninių namų įsigijimas. Štai mes 
bendruomenės ribų, nueinančios juos įvykdėme, kaip ir daugelį 
aukos esąs grynas bendruomenei kitų užsimojimų net patys ne- 
nuostolis. Bet gi nuo to mūsų bė- jausdami ir nė vienas nepasijuto 
ganieji reikalai visai nenukenčia, save nuskriaudęs ar ubagais išė- 
Kada yra tikras ir konkretus rei- jęs. Lygiai iškils ir ateity pradžio- 
kalas, mūsų žmonės jį remia iš je atrodančių fantastinių idėjų, 
paskutiniųjų. bet visi vieningai ir atvirom šir-

Kaip buvo pesimistiškai pro- dim mes juos įgyvendinsime. Tai 
džioje žiūrima apie užsimojimą yri būdinga lietuviui pasididžiuo- 
pasiųsti į Jaunimo Kongresą bent ti ir pasidžiaugti ne tik tuo, ką 
trejetą jaunuolių. Netgi buvo abe- aš asmeniškai įsigijau ar pada- 
jojama, ar iš viso verta išmesti riau, bet greičiau ką mes visi su- 
tokį didelį pinigą, kad vienas ar 
kitas mūsų jaunuolis pamatytų 
pasaulį ir dalyvautų Kongrese. 
Tačiau per pusmetį ar daugiau 
nuotaikos pasikeitėt vietoj kelių 
ii Australijos Kongresan vyksta 
keliolika jaunuolių, paremtų mū
sų besąlyginiu dosnumu. Sudėjus 
visus surinktus pinigus krūvon

PETICIJOS REIKALAI
Išsiųstas antrasis tūkstantis 

ticijos parašų. Prašome kiek 
lint greičiau grąžinti pasirašytus
lapus, nes PLJK Komitetas jų la
bai laukia, šiuo metu yra prisiun- 
tę: Albury — 100, Brisbanė — 90, 
Hobartas — 160, Melbournas — 
660, Newcastle — 120, Sale — 20, 
Surfers’ Paradise — 20, Sydnėjus 
— 890, Wollongongas — 140.

Gauti peticijai parašai septynių 
Federalinio parlamento narių, šie 
septyni Australijos valdžios vyrų 
parašai yra labai naudingi ir svar
būs Jaunimo peticijai.

JAUNIMO METŲ 
KALENDORIUS

Šis kalendorius, paruoštas St 
Barzduko ir išleistas PLB Valdy
bos, netrūkus bus gaunamas Aust
ralijoje. C. K-tas jau prieš kiek 
laiko jį užsakė ir PLJK Komitetas 
jau išsiuntė. Deja, paprastu paš
tu, taigi gali trukti dar kelios sa
vaitės kol jis mus pasieks.

Tai labai naudingas leidinys, 
talpinąs žinias visokiais lietuviš
kais reikalais. Jame rasime krikš
čioniškus bei lietuviškus vardus, 
straipsnius apie tautą ir valstybę, 
išeiviją ir bendruomenę, jaunimo 
metus, kongresą ir įvairiausius 
adresus.

ALB J. K. Centrinis Komitetas

BRISBANĖS ATSTOVAS 
Brisbanė bus taip pat oficialiai 

atstovaujama PLJ Kongrese. Jų 
...... ___ _____ atstovas — E. Sagatys. Taigi be-

tartinai įgyvendinome. O tai ir veik visi didesnieji Australijos 
yra mūsų stiprybė, kurios^ daž- miestai bus reprezentuoti kon- 
nas kitatautis mums pavydėtų. grėsė.

AUKOS
J.K. CENTR. KOMITETUI

J.K. Centr. K-to kasoje pasku
tinėmis dienomis buvo 2063 dole
riai.

Iš stambesnių aukotojų pažy
mėtini :

MELBOURNE
NIJOLĖ MALIšAUSKAITĖ, 

Melb. jaunimo atstovė į Jaunimo 
Kongresą, gimė ISvenčdonėįliuose 
ir atvykus su tėvais į Australiją, 
1960 m. baigė gimnaziją Brisba- 
nėje ir pradėjo studijuoti odonto
logiją Queensland universitete. 
Baigusi studijas 1964 m. ji persi
kėlė j Melbourną ir dirba priva
čioje dantų klinikoje. Čia ji įsi
jungė aktyviai į lietuvišką veiklą: 
priklausė sporto klubo Varpo Val
dybai, vyresniųjų skaučių skil- 
tininkė, dainuoja Melb. Dainos 
Sambūrio chore, vaidina Melb. 
meno mėgėjų "Aušros” grupėje, 
šoka tautinius šokius ir dar prik
lauso “Rūtelių” kvintetui.

Pastaba: pereitame Mūsų Pas
togės numery iš pristatytųjų Mel
bourne jaunimo kandidatų, va
žiuojančių j Jaunimo Kongresą, 
du dėl darbo sąlygų negali išvyk
ti: tai Dana Vingrytė ir Antanas 
Raudys. Džiugu, kad skubiai apsis
prendė ir pasiryžo vykti Kongre
san tokia aktyvi lietuvaitė Nijolė 
Mališauskatiė.

NEWCASTLE
Newcastle liet jaunimo atstovei 

D. Skuodaitei, vykstančiai į Jau
nimo Kongresą, kelionės išlaidoms 
per p .B. Liūgą aukojo:
Juodvalkis $1, Kairi s $2, Kairienė 
$2, Kontrimas $1, Kutas $1,. ••

J. Ramanauskas $10
A. Jablonskis $10
N. Bižys $10
V.N. Vilkaitis $10

Manievravimai Europoje
tūlam net plaukai pasišiauštų — 
tokia suma! beveik apie 10.000 
dolerių! Ką galima už tokį pini
gą padaryti! Pesimistai ir šiandie 
tvirtina, kad tai neprotingai su
naudoti pinigai. Vis tik negalima 
būtų su ta nuomone sutikti turint 
galvoje mūsų lietuvišką ateitį. 
Priimkime, kad čia yra gerai 
Investuotas kapitalas, iš kurio 
teks sulaukti didelių procentų. 
Galimas daiktas, kad tasai kapi
talas, parodant to aktyvumo dau
giau iš mūsų jaunimo pusės, ga
lėjo būti žymiai didesnis. Rei
kia manyti kad Jaunimo Kong
rese Australijos lietuvių delegaci
ja bene bus didžiausia ir iš ‘toli
miausios vietovės. Tuo mes visi 
tegalime tik didžiuotis.

VLIKO P-KO MIN. SIDZIKAUSKO ĮSPŪDŽIAI IŠ EUROPOS

— VAKARŲ EUROPOS LAI
KYSENA dėl rytinės Europos pa
dėties šiuo metu yra pakrypusi iš 
laukiamosios į manevrinę, — pa
reiškė VLIKo pirmininkas V. Si
dzikauskas, gegužės 19 dieną grį
žęs iš Europos New Yorkan.

Pastarieji Rumunijos komunistų 
vado pareiškimai itin pagyvino 
svarstymus apie Maskvos valioj ar 
įtakoj esamąją Europos dalį. Šiaip 
ar taip, tai yra ryškus subraškė- 
jimo garsas Stalino-Hitlerio ar 
Molotovo Ribbentroppo sąmokslo 
sukurtoj padėty.

Kas paskatino rumunų komu
nistų vadą pratarti tokias užuo
minas (kaip atsiimti rusų kariuo-

savo visuomenei, pasirodyti, kad 
jie norį kovoti už rumunų daugu
mai rūpimus reikalus ir tuo pirkti 
visuomenės paramą visai kitai sa
vo politikai.

Ar gali ir Baltijo* kraštų, ypač 
Lietuvos komunistų vadai pasekti 
Ceaucescu (čeočesku) pavyzdžiu 
ir pareikalauti, kad Molotovo-Rib- 
bentropo sąmokslo pasekmės ir 
ten būtų panaikintos, kaip tai už
siminė N.Y. Times redaktorius 
Harry Schwarz? Vliko pirminin
kas mano, kad tai daugiau negu 
abejotina. Rumunijoj visdėlto gi 
nėra nei rusų kariuomenės, nei 
tiesioginės rusų administracijos. 
Be to, Ceaucescu yra jaunesnės

bent palaipsniui glaudėjantį ben
dradarbiavimą. To klausimo refe
rentas Edelman (anglas, darbie- 
tis) buvo užsimojęs siūlyti, kad 
Europos Tarybos rezoliucijort bū
tų įsakmiai įtrauktas — pašalin
ti iš tarptautinių santykių ideolo
ginius sumetimus ir daryti viską, 
kad būtų mažinama politinė įtam
pa.

PET Seimo atstovai, sako V. 
Sidzikauskas, kritikavo tą uolu
mą santykiams su komunistiniais 
režimais gerinti, pabrėždami, kad 
tuo būdu Vakarai bei Europos Ta
ryba, kaip laisvės židinys ir sim
bolis, tik nustotų savo “magneti- 
zuojančios” reikšmės Rytų Euro-

MELBOURNO ATSTOVAI J J. KONGRESĄ

Nereikia manyti, kad tik Jau- menę iš centrinės Europos kraštų, 
nimo Kongresui mūsų Žmonės arba grąžinti Rumunijai Besarabi- 
pasirodė tokie kilniaširdžiai. Jie ją - Bukoviną), — spėliojama įvai- 
yra ir buvo ir reikia manyti ir riai.
bus duosnūs visur, kur tik matys, Kaikas mano, gal jis taip kalbė
tai reikalas yra svarbus ir kon- jęs Maskvos paskatintas, Maskvai 
kretus. Šito mūsų charakterio prireikus pasirodyti prieš pasaulį, 
bruožo nenustelbė nei vidiniai kad vadinamieji “satelitai” nesą 
viemi ar kitu klausimu nesuta- ta’P griežtai laikomi “ant pava- 
rbnai, nei nuomonių priešingu- džio". Bet tai nepatikima, turint 
mai. Aukoja net ir tokie, kurie galvoj užuominą apie Besarabiją. 
sumanyto reikalo idėjai pradžio- Kiti spėja, kad Rumunijos ko- 
je pasirodė priešingai nusistatę, munistai gal tuo bando įsiteikti
.. gerai.

kartos žmogus, į viršūnę iškilęs, pos tautose.
palyginti, naujais laikais. Lietu- Minėtas referento siūlymas iš 
voj kvislinginėse viršūnėse tebėra jo referato tapo išbrauktas, o re
tie patys, kurie 1940 metais patys zoliucijoj tuo reikalu priimta te- 
“parvežė Stalino saulę”... Sunku zė> siūianti santykių su komunis- 
iš jų tikėtis ko kita, kaip tik aklo ynų režimų kraštais klausimus 
paklusnumo Kremliui. spręsti ne Europos Tarybai, kaip

Tačiau reiškiniai, pastebimi va- junginiui, o nebent dvišalėmis pa
rimamuosiuose satelitiniuose kraš- skirų narių sutartimis, tais reika
luose ir pačioj Rusijoj, Vakarų lais tik pasitariant su kitais Euro- 
sostinėse stebimi didėjančiu ati- pos Tarybos nariais. Turima gal- 
dumu, ir iš to kyla svarstymai, su- voj daugiausia prekybiniai santy- 
manymai bei manevravimai. Tai kiai).

Iš kairės sėdi — Nijolė Mali- 
šauskaitė, Ieva Didžytė, Rūta Žie- 
daitė; stovi — Martynas Didžys, 
Algis Šimkus ir Kazys Zdanavi
čius. Nuotraukoje trūksta — Balio 
Stankūnavičiaus ir Algio Kazlaus
ko. Paskutinysis Chicagą jau yra 
pasiekęs gegužės 17 d. JAV jis 
pravažiavo mašina nuo Los Angel
es iki Chicagos. Gavo mat kažkam 
mašiną nuvežti į Chicagą. Ko tik 
toj Amerikoj nepasitaiko! Los 
Angeles buvo sustojęs pas Ireną ir 
Vytautą Tamošaičius. Per juos 
susipažino su Rūta Lee-Kilmonyte.

Kiti iš Sydnejaus išvyksta bir
želio 18 d. su visa Australijos lie
tuvių grupe. Juos pasitiks Los 
Angeles vietiniai lietuviai. Rūta 
Kilmonytė, filmų artistė, sutiki

mui pademonstruos filmą iš kelio
nės po Lietuvą. Balys Stankūnevi- 
čius į kongresą atvyks per Londo
ną. Ji»mat šią kelionę surišo su 
tarnyba.

Tokia tat grupė vyksta į kon
gresą iš Melbourne. Antanui Rau
džiui nepavyko gauti atostogų, Al
dona Butkutė nutarė rimtai pasis
tūmėti su studijomis, todėl kelio
nės atsisakė. Dėl darbo nevyksta 
ir Dana Vingrytė. Paskutiniu mo
mentu prisidėjo Nijolė Mališaus- 
kaitė. Vyksta savo lėšom. Ja labai 
džiaugiasi visa grupe — nereikėsią 
nuobodžiauti nei kelionėje, nei Chi- 
cagoje. Akordeonas vyks kartu, o 
dainų repertuaras gims bekeliau
jant

Bent geriau, negu visiška Europos Tarybos posėdžių me-

Ž I N
NAUJA VALSTYBE

Pereitą savaitę britai suteikė 
nepriklausomybę savo buv. koloni
jai Britų Gvajanai, kuri dabar va
dinsis Guayana ir priklausys bri
tų tautų šeimai (British Common- 
vealth). Ji yra rytiniame Pietų 
Amerikos pakrašty, užima 83 tūks. 
kvadr. mylių ir turi apie 650.000 
gyventojų, iš kurių dauguma čia
buviai indėnai ir negrai.★

Užjūriuose tarnauja apie 7.000 
Australijos karių, įskaitant ir N. 
Gvinėją. Per paskutinius dvejus 
metus Australijos karinės pajėgos 
labai sustiprėjo, ypač įvedus pri
valomą karo tarnybą. Gynybos 
ministeris parieškė, kad įtampa 
pietryčių Azijoje ir savitarpinės 
pagalbos įsipareigojimai verčia 
Australiją ginkluotis ir turėti 
judrius karinius dalinius, galin
čius kovoti įvairiose sąlygose. Su

I O s
Australijos kariais Vietname jau 
kovoja ir keletas lietuvių iš Aus
tralijos.

VIETNAMO KATILAS

Nežiūrint, kad jau desėtkas me
tų, kaip vyksta karas Vietname, 
kur turėtų būti sukauptos jėgos 
įveikti išorinį ir vidinį priešą, 
prasidėjo ir vidaus riaušės, kur 
turėjo įsikišti ir reguliarioji Pie
tų Vietnamo kariuomenė, kad nu
malšinus maištaujančius budistus. 
Nors ir buvo susirėmimų su regu
liaria kariuomene, bet konfliktas 
dar nebaigtas.

★
Prieš pustrečių metų Amerikos 

nužudytam prezidentui J. F. 
Kennedy statomas Arlington ka
pinėse paminklas kainuos du mi
lijonus dolerių ir numatomas ati
dengti jau metų pabaigoje.

tyla.
Tik įsidėmėtina, kad manevra

vimai tuo tarpu atrodo įkvėpti 
įvairių, gana skirtingų samprota
vimų, susidėsčiusių paskirose sos
tinėse. Dar toli nuo suderintos 
akcijos. Iš dalies tai apgailėtina, 
bet, iš kitos pusės, pripažintina, 
kad iš įvairumo ir gal net varžybų 
gali kilti ir konkretesnė akcija, 
negu, pavyzdžiui, iš kompromisais 
suvaržytos strategijos.

Klausiamas, ar me« galim pada
ryti reikšmingos įtakos, kad ma
nevravimai pakryptų Lietuvos ne
priklausomybės reikalui palankes
ne linkme, Vliko pirmininkas at
sako : beveik ne, ir šiek tiek taip.

Pavyzdžiui, Europos Tarybos 
sesijoj, kurioj V. Sidzikauskas ir 
kiti Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo atstovai dalyvavo, kaip 
kviesti stebėtojai, buvo stiprus po
linkis įsakmiai raginti Europos 
Tarybos narius sutartinai plėsti 
santykius su “komunistinio bloko” 
kraštais ir aiškiau juos kviesti j

tu, — kas ir buvo pagrindinis 
šios V. Sidzikausko kelionės tiks
las, — buvę itin daug progų pri
vačiai bei pusiau privačiai maty
tis su ištisa eile įvairų kraštų po
litikoje įtakingų asmenų. Tos pro
gos, kaip paprastai, sudarančios 
dar geresnių galimybių gaivinti 
politiniuose - diplomatiniuose sluo- 
gsniuose mūsų reikalui palankes
nius nusiteikimus, negu dalyvavi
mai viešose konferencijose.

Vienas iš svarbesniųjų tokių iš
sikalbėjimų buvęs su M-me Marie 
Antoinette von Lowzow, Danijos 
parlamento nare, nauja Europos 
Tarybos Neatstovaujamųjų Vals
tybių Komisijos pirmininke, auto
re raporto apie Baltijos valstybes.

Ši komisija pertvarko savo ty- 
rinėjimų-svarstymų būdą: nuo šiol 
bus rengiami padėties tyrinėjimai 
ne pagal paskiras valstybes, o pa
gal dalykus — ūkio, kultūros ir 
kt. Tai duos progos įterpti j tuos 
tyrinėjimus duomenų ir apie Lie
tuvą į kiekvieną rengia-

mą raportą, nelaukiant, ar ir ka
da ateis eilė informuoti apie visą 
Lietuvos padėtį iš karto.

Ofocialiai PET Seimo delega
cija, kuriai V. Sidzikauskas pirmi
ninkavo, buvo priimta naujo Eu
ropos Tarybos pirmininko Geoff
rey de Freitas (anglas, dar Me
tis) ir plačiai su juo kalbėjosi 
apie visas aktualiąsias Rytų-Cen- 
tro Europos, taip pat ir Baltijos 
kraštų problemas.

Prieš E. Tarybos sesiją, V. Si
dzikauskas ir delegacijos narys 
(buv. Rumunijos užs. reikalų mi
nistras) Višoianu buvo priimti Di
džiosios Britanijos ir Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerijose. 
Londone priėmė R. Europos rei
kalų skyriaus viršininkas, o Pa
ryžiuj — pats užsienių reikalų vi
ceministras H. Alphand, buvęs 
Prancūzijos ambasadorius Wash
ingtone. Tai buvo itin svarbus 
pasimatymas ryšium su klausi
mais, ko galima laukti iš numato
mos Ch. de Gaulle kelionės į Mas
kvą. Londone buvo kalbėtasi dėl

klausimo, ar D. Britanijai yra gy
va R. Europos problema, ar ne. 
Britų vyriausybė gerai ir teisingai 
suprantanti tą problemą, bet šiuo 
metu negalinti imtis veiksmų esa
mai padėčiai pakeisti ir esanti įsi
tikinusi, kad kantrybe remiama 
politika šiuo metu esanti tikslin
giausia.

V. Sidzikauskas Londone daly
vavo ten tuo metu įvykusiame 
Baltijos valstybių ' diplomatinių 
atstovų pasitarime (pirmininkavo 
min. B.K. Balutis) ir padarė pra
nešimą lietuvių Vienybės Klubo 
susirinkime Lietuvių Namuose. 
Paryžiuj taip pat matėsi su kele
tu kitų užs. reikalų ministerijos 
pareigūnų, Prancūzijos senatorių 
ir lietuvių bei kitų egzilų veikė
jais. (ELTA)

*
Vietnamo kare komunistai pa

naudojo sovietinės gamybos prieš
lėktuvines raketas, kurios pasiro
dė netaiklios. Tokios raketos prieš 
amerikiečių karo lėktuvus buvo 
panaudotos pirmą kartą.
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STOKIME NAVJAN ZYGIN
SUSITELKIME IŠLEISTI LITUANISTINĘ ECIKLOPEDIJĄ ANGLŲ KALBA 

PATIEKIME KITATAUČIAMS TEISINGŲ 2INIŲ APIE LIETUVĄ.

Susipažinę su įvairių tautų iš- istoriją, tautosaką, literatūrą, et- 
nografją ir ūkį. Juk vakarų kal
bomis apie Lietuvą veikalų be
veik nėra. Svetimieji ja galėtų 
pasinaudoti ieškodami žinių ir 
medžiagos apie Lietuvą. Dabar

leistomis enciklopedijomis, vado
vėliais mokykloms ir kolidžams, 
įvairiais mokslo leidiniais paste
bėsime, kad žinios apie Lietuvą 
patiekiamos dažniausia neteisin
gos ir labai iškraipytos. Leidėjai, 
kurie kreipiasi į mūsų mokslinin
kus, savo lediniuose patiekia ir 
objektyvių bei teisingų žinių. 
Pav. The Encyclopedia Ameri 
cana 17 tome, 1963, gana tiksliai 
aprašyta 27 skiltyse Lietuvos nu
eitas kelias nuo seniausių laikų, 
patiekiama objektyvių žinių ir iš 
Nepriklausomos Lietuvos laikų, 
apie dvi skiltys skiriamos lietuvių 
literatūrai ir kalbai. Bet dažniau
sia leidžiami leidiniai, kuriuose 
pilna netikslumų, netiesos apie 
Lietuvą. Jau nekalbant apie so
vietinius leidinius, kurie visiškai 
neisikaito su tiesa ir istoriniais 
faktais, ir Vakaruose svetimųjų 
leidžiamuose leidiniuose randame 
daug neteisingų ir Lietuvai žalin
gų žinių. Pav. Oxford Junior 
Encyklopedia, 1960, III tome pa
tiekia 20 eilučių apie LTS Res
publiką, 34 eilutės apie lietuvius 
ir 6 eilutės apie lietuvių kalbą. 
Ir tose trumpose žinutėse apie 
Lietuvą pilna netikslumų. Lietu
va atgavusi nepriklausomybę 
1920m., 13 šimtmetyje suvienijęs 
Ringold lietuvių gimines, lietuvių 
kalba sumaišoma su slavų kalbo
mis ir pan. Pavartykime tik sve
timtaučių mokyklų vadovėlius, iš 
kurių mokosi mūsų vaikai, Įdek 
juose netikslumų! Yra būtinas 
reikalas išleisti plačiai vartojama 
anglų kalba lituanistikos enciklo
pediją, kurioje mūsų pačių moks
lininkai patiektų objektyvių žinių 
apie Lietuvos kraštą, įmones,

Jei būtų atsiradę šiai enciklo
pedijai bent 10000 prenumera
torių, lengva būtų šiandien užsi
moti ir naujam žygiui. Tačiau 
jų nė pusės to skaičiaus nesusi
darė. O ir užsisakiusieji nevisi 

nieko negelbsti mūsų protestai ištesėjo savo pažadą. Yra nemaža 
dėl neteisingų žinių skelbimo įvai- neatsiteisiusių ir skolingų 
riuose leidiniuose. Išleidus litu- " - - - - - - 
anistikos enciklopediją anglų kal
ba, šis gyvybingas klausimas su
sitvarkytų mums palankia pras
me. Jau nebūtų galima svetim
taučiam pasiteisinti, kad tikrų ži
nių neturėjome, nesuradome. 
Mūsų pačių mokslininkų sureda
guota ir parašyta lituanistinė en
ciklopedija anglų kalba būtų tas 
tikrasis šaltinis, kuriuo pasinau
dotų svetimtautis mokslininkas 
ar publicistas.

Ji reikalinga ir mūsų tautie
čiams, išblaškytiems plačiame pa
sauly,kurie! ndbeskaito lietuviš
kai, o save dar laiko lietuviais.

Bet iš kur paimti tas lėšas taip 
svarbiam ir reikšmingam leidi
niui? Ar įstengsime, jį išleisti? Ne
vienas iš mūsų paklausime. Kai 
buvo planuojama leisti Lietuvių 
Enciklopedija prieš 12 metų, ne^ 
vieną ir blaiviai galvojantį vargi
no panašūs klausimai ir kėlė abe
jonių. šiais metais jau Lietuvių 
Enciklopedija baigiama spaus
dinti ir bus išleisti paskutinieji 
35 ir 15-tasis apie Lietuvą to
mai. Sumanaus leidėjo J. Kapo
čiaus ir mūsų mokslininkų velio
nio prof. V. Biržiškos, prof. Pr. 
Čepėno, dr. J. Girniaus, prof. J. 
Purino ir dr. V. Maciūno bei 800 
bendradarbių talka bei užsimokė
jusių prenumeratorių dėka šis 
milžiniškas žygis baigiama įvyk
dyti.

„ ! L-E. 
Leidyklai. Žodžiu, atsargos kapi
talas guli skolininkų kišenėse. 
Skolininkai raginami atsiskaityti 
nevisi pabudo iš nebylio sąžinės 
snaudulio. Daugelis iš jų jr toliau 
lieka kurti 
tikrųjų yra 
žiai.

Lietuvių 
dykla, baigdama savo didįjį užsi
brėžtą tikslą, ryžtasi ir naujam 
žygiui----- išleisti lituanistinę en
ciklopediją anglų kalba, 6 tomų 
po 608 pusi, veikalą per 5 metus. 
Visai gražiai įrištas komplektas 
kainuos 90 amerikoniškų, 81 au
strališkų dolerių. Tai būtų mūsų 
tiksliausias ir stipriausias ginklas 
kovoje dėl mūsų tautos laisvės ir 
kultūros. Šiandien mes tegalime 
tik kultūriniais ginklais pasireikš
ti. Mes turime todėl stoti talkon 
leidyklai, kad lituanistika prabil-

ir nebyliai. Tokie iš 
kultūrinio darbo vė-

Enciklopedijos Lei-

tų anglų kalba mūsų pačių lūpo
mis.. šis naujas leidyklos žygis 
yra’ lietuvių bendruomenės ran
kose ir valioj. Tad entuziastingai 
įsijunkime į anglų kalba enciklo
pedijos prenumeratorių eiles ir 
paraginkime kitus remti taip svar
bų mūsų tautai ir mūsų ateities 
kartoms žygį. Jau leidykla turi 
1000 prenumeratorių, bet būti
nai reikia turėti bent 2000, kad 
galėtų darbą pradėti. Iš Australi
jos jau yra keliolika užsisakiusių. 
Jų galėtų būti žymiai daugiau. 
Ar leisime rankas nuleidę mūsų 
nedraugams ir sovietams skleisti 
ir įtaigoti mūsų jaunimą bei sve
timuosius falsifikuota literatūra 
apie Lietuvą ir lietuvius. Mūsų 
pareiga ir tautinė savigarba šau
kiasi veiklos ir pasiryžimo. Tad 
susitelkime ir remkime Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos naująjį 
žygį — išleisti lituanistikos enci
klopediją anglų kalba, kuri objek
tyviai pristatys mūsų kultūros lai
mėjimus ir atsiekimus nelietu
viams!

Leidykla nori patirti, kiek bus 
prenumeratorių, ar gali pradėti 
ruoštis tam žygiui. Pinigų nerei
kia dar siųsti, bet nedelsiant siųs
kite užsiprenumeravimo sutikimą 
su tiksliu adresu: LE Leidykla, 
361 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, U. S. A. arba kam 
patogiau: A. Krausas, 4 Grand
view Ave., Maribymong, Vic.

A. Krausas

ŽIEMA PRAEINA—

ATEINA!

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų gimi
naičius Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų 
sukti galvos kombinuojant, kas siųstina; mes čia sudarėme 
kelis specialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, 
reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

’ LAUMĖS JUOSTA (1)

Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; Vyr. arba 
mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška medžiaga vyr. arba 
mot. kostiumui — 31 jardo; Itališkas nepermatomas gražių 
raštu nailonas suknelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai: 
Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. 
lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0 (sv. sterl.)

KASTYTIS (II)
Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston arba her

ringbone 34 j; Vyr. nailoniniai išeitiniai marškiniai; .Vyr. 
pusbačiai; Vyr. ital. nailoninis lietpaltis: Vyr. prie kostiumo 
pritaikintas kaklaraištis; Vyr. ne-susidėvinčios kojinės; 6 gra-
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Gyventojai Lietuvoje

PASKIRTOS LITERATŪRINĖS 
PREMIJOS

Balandžio 30 d. įvykusiame po
sėdyje Čikagoje 1964 m. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos literatūrinė 
premija paskirta Kaziui Almė- 
nui už knygą "Upė į rytus, upė į 
šiaurę”, 01965 m. premija Anta
nui Jasmantui už poezijos knygą 
“Gruodas”. Jury Komisiją sudarė 
rašytojai: Kazys Bradūnas, Povi
las Gaučys, Česlovas Grincevičius, 
Dr. A. šešplaukis - Tyruolis ir Lie
tuvių Fondo Dr. Kazys Ambrozai- 
tis.

DIRVOS SUKAKTI^
Amerikos lietuvių tautinės min

ties laikraštis Dirva neseniai at
šventė 50 metų sukaktį. Ta proga 
gegužės 6d. numeris išleistas su
kaktuvinis dviem spalvom .padi
dintas. Sukakties proga Dirvą svei
kino visa eilė lietuvių asmenybių 
ir organizacijų. Per tuos 50 metų 
Dirvą redagavo keturi redakto
riai: Kazys S. Karpius (1917 - 
1948), Vincas Rastenis (1948 - 
1951), Balys Gaidžiūnas (1951 - 
1962) ir dabartinis redaktorius Jo
nas čiuberkis nuo 1962 m.

Sovietinės statistikos įstaigos 
padalinys Vilniuje, vadovaujamas 
Boriso Dubasovo, gegužės 6 dieną 
paskelbė, kad “LTSR” teritorijoj 
jau pasiektas trijų milijonų gyven
tojų skaičius.' Kiti tos pačios įstai
gos pareigūnai nežymiai priminė, 
kad toks Lietuvos gyventojų skai
čius jau yra buvęs 1940 metais... 
(Komjaunimo Tiesa, 1966/90).

Natūralinis gyventojų prieauglis 
(skirtumas tarp gimimų ir miri
mų) dabar esąs 11-12 per metus 
kiekvienam tūkstančiui gyventojų. 
(Paskutiniaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais buvo 10-11).

Natūralinė gyventojų apyvarta 
1965 metais buvusi — gimė 52,560 
(vidutiniškai 144 kasdien, arba vie
nas kas 10 minučių), mirė 21 tūks
tantis (vidutiniškai 57-58 kasdien, 
vienas kas 25 minutės). Taigi iš 
tikrųjų pereitų metų natūralinis 
prieauglis buvo mažesnis, negu 11 
iš tūkstančio. Didesnis jis kurį lai
ką buvęs ankstesniais metais.

Bet prie natūralinio gyvento
jų prieauglio prisideda dar ir me
chaninis — skirtumas tarp “imi
gracijos” ir “emigracijos”. Duba
sovas nurodo, kad 1965 metais tas 
prieauglis buvęs 16,400, tai yra, po 
45 kasdien, arba po vieną kas 32 
minutės... Tarp ko kita, kai natū
ralinis prieauglis 1965 metais kiek 
pamažėjo, šis mechaninis prieaug
lis buvo trim tūkstančiais dides
nis, negu 1964 metais. Pernai na
tūralinio prieauglio buvo nepilni 
32 tūkstančiai, o mechaninio „ — 
daugiau kaip 16 tūkstančių, taigi

RAGINIMAS DE GAULE
Prancūzijos prez. C. de Gaule 

birželio pradžioje rengiasi vizituo
ti Sov. Sąjungų. Ryšium su tuo 
Vok. Liet B-nės Krašto Taryba 
posėdžiavusi Vasario 16 gimnazi-

jos patapose, priėmė rezoliuciją 
ragindama visus Europos lietu
vius siųsti prez. de Gaulle telegra
mas, kad pokalbiuose su sov. va
dais nebūtų išduoti Pabaltijo kraš
tai,kad būtų reikalaujama Pabal
tijo kraštams nepriklausomybės 
primenant kad žmogaus teisių tė
vynė Prancūzija turi atsiminti, 
jog Sov. Sąjunga kasdien mindžio
ja žmogaus teises Lietuvoj, Lat
vijoj ir Estijoj.

PASMERKTAS DAR VIENAS 
RAŠYTOJAS

Sovietų Rusijoje pasmerktas še
šiems mėnesiams dar vienas rašy
tojas Igor Galmančiok, kuris atsi
sakė liudyti anksčiau pasmerktų 
rašytojų — Siniavskis ir Daniel — 
byloje. Jis buvo anų pasmerktųjų 
draugas ir anksčiau žinojęs apie 
anų paskelbtus nelegalius raštus. 
Galmančiok buvo viešai teistas 
Maskvoje.

“Ištremtasis” sovietinis rašyto
jas Valery Tarsis su antikomu
nistinėm paskaitom išvyko į Ame
riką. Jis savo paskaitose pabrėžia, 
kad dabar Rusijoje pasireiškiąs 
antikomunistinis rūgimas galįs 
greitu laiku privesti prie revoliu- kapitalą, kuris neliečiamas ir tik 
cijos. * *

Buv. Vak. Vokietijos kancleris 
Dr. K. Adenauer buvo nuvykęs vi
zituoti Izraėlio. Tel al Vive žydai 
sukėlė prieš jį dideles demonstra
cijas.

Lietuvių Fondas Amerikoje ko
vo 25 d. jau turėjo 250.150.00 dol.

iš jo gauti procentai skiriami lie
tuvių kultūriniams reikalams. 
Fondas užsimojęs pasiekti milijo
ną dolerių ir atrodo si idėja su 
laiku bus įgyvendinta. Lietuvių 
Fondo narių skaičius auga, o ir 
esamieji kartas nuo karto padidi
na savo įnašus.

PRIES AKIS NAUJAS ŽYGIS

— MŪSŲ PASTOGĖS

S PA ŪDOS BALIUSVIENAS VEIKLOS LAPAS JAU

RUGPJŪČIO 27 D.
ATSTOVAI JAU SUSIKROVĘ

ČEMODANUS l KONGRESĄ... AUBURNE!

UŽBAIGTAS — JAUNIMO

kiekvienai porai natūralaus prie
auglio tenka daugiau kaip po vie
ną naują “imigrantą”.

Be to, Dubasovas nutyli tos “imi
gracijos” ir “emigracijos” visą 
apyvartą, tai yra, nutyli, kiek iš vi
so atvyksta ir kiek išvyksta, ypač 
nutyli, kiek ton sąskaiton lietuvių 
“išjuda” iš Lietuvos. O tik, išvy- 
kusiųjų skaičhi pridėjus prie tos 
16 su kaupu tūkstančių būtų ma
tyt, kiek iš viso rusų įsikraustė 
Lietuvon 1965 metais. Kas tie at- 
vykštantieji, Dubasovas (pats at
vykėlis) pasakė visai atvirai:
“Į Lietuvą daugiausia atvažiuoja 

iš Rusijos Federacijos, Baltarusi
jos, Ukrainos. Tai — įvairiausių 
profesijų žmonės, kurie mums 
taip reikalingi įsisavinant naujas 
promonės šakas”...

Tie “mums” reikalingi imigran
tai traukia daugiausia į miestus, 
kur steigiama irgi “mums” reika- 
inga pramonė... Tiesa, Dubasovas 
lyg teisinasi, kad Vilniaus miesto 
pereitų metų mechaninis prieaug
lis (8.400) buvęs daugiausia ne iš 
Rusijos, o iš kitų Lietuvos miestų 
(6,900). Tačiau nutylėjo, kas ir iš 
kurių miestų persikėlė Vilniun bei 
kas jų vieton atvyko į kitus mies
tus. (ELTA)

s

JŪRATĖ (III)

žios nosinės: ir Biro amžinas pieštukas.
Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j." vilnonės 

and. medž.: itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 i.: Vilnonis nertinukas be rankovių: balti arba lakuoti 
batukai: švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais: 2 poros nailono kojiniu: itališkas mot. nailoninis liet
paltis: dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglu valiutą)
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 

£44.0.0 nes susitaupo £3.0.0 pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise

kimo turėiusieii siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0: P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
and. medžiagos už £20.0,0: N-4 — 16 jardu nepermatomo 
nailono graiausiu raštu 4 suknelėms už £15.0.0: ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglu valiuta).

Prie visu išvardintu siuntiniu galima pridėti paleidau 
iamu dovanu iš mūsų katalogu arba Jūsų pačiu supirktu pre
kių. Jūsų pačiu siuntinius išeksnedijuoiame iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktinos sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siusti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64.

BALTIC STORES LTD
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 

GREAT BRITAIN.
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¥Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi- $ 
sos siuntos registruotos ir apdraustos. ■ 1

Atstovai: K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, H
Brisbane, Qnslnd.; ir St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth., Mount $
Gambier, S.A. J

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading | 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius S 
visose valstijose. i

AUKOSIr “Satelitai” purtosi
RUMINIJOS REIKALAVIMAI kalavimus, bet ir Rusijos užgrob

tos Besarabijos klausimą, kurią 
rusai okupavo apie tą patį laiką, 
kaip ir Pabaltijį. Maždaug tokio 
paties savarankumo reikalauja ir 
Rumunijos kaimynė Bulgarija. Reisgytei nuvykti į Jaunimo Kon- 
Žiniomis iš Vengrijos, ten vyksta 
vėl bruzdėjimas, kas išjudino visą 
komunistinį saugumą. Vyksta ma
sinių suėmimų ypač jaunuomenės 
ir studentų tarpe.

Nuotaikas bandė kiek švelninti 
atvykęs į Rumunijos sostinę Buka
reštą sov. Rusijos galva Brežne
vas, bet atrodo, jo žygis buvęs ne
sėkmingas.

Rumunija pareikalavo, kad iš 
Rumunijos ir kitų rytų Europos 
kraštų, formaliai neokupuotų, bet 
kontroliuojamų Sov. Sąjungos, tu
rėtų būti atitraukta sovietų ka
riuomenė. Toki reikalavimą Rumu
nija paskleidusi ir tarp kitų Var
šuvos pakto valstybių viršūnių. 
Reikalavime pabrėžiama, kad

• Rumunija pasiryžusi susilai
kyti rėmusi sovietų kariuomenės 
išlaikymą rytų Vokietijoje;

• Rusija turinti pasirašyti ats
kiras sutartis su tais kraštais, ku
rie sutinka su esamom krašte so
vietų įgulom, (šis punktas pabrė
žia, kad sovietų kariuomenės yra 
ir kituose kraštuose, nors oficia
liai žinoma, kad rusų įgulos lai
komos tik Vengrijoje, Lenkijoje ir 
rytų Vokietijoje);

• norint sumažinti tarptautinę 
įtampą būtina, kad rusai atitrauk
tų savo kariuomenę iš rytų Eu
ropos kraštų;

• kad rytų Europos kariniai 
vadai Varšuvos pakte pakaitomis 
užimtų vyriausio kariuomenės va
do vietą pagal Varšuvos sutartis, 
kur dabar tebėra tik rusai.

Nors Rumunijoje yra ir komu
nistinis režimas, bet krašto vy
riausybė siekia atsiribojimo nuo 
sovietų Sąjungos ir didesnio ne
priklausomumo tiek ūkinėje tiek 
ir politinėje srityje. Gegužės 7 d. 
kalboje Rumunijos komunistų par
tijos vadas N. Ceausescu kėlė ne 
tik Rumunijos savarankumo rei-

Malazija ir Indonezija sutinka 
tiesioginiai susitikti ir betarpiškai 
išlyginti visus tarp abiejų kraštų 
priešiškumus.

BRISBANE — NEWCASTLE 
MALDOS APAŠTALAVIMAS

Jo šventybės pop. Paulius VI bir
želio mėn. MA nariams skyrė se
kančias intencijas:
bendrą j ą — Kad Bažnyčia 
pati praktikuotų ir iš kitų patirtų 
tikros religinės laisvės.
misijų — Už krikščionišką ir 
nekrikščionišką jaunimą Ugandoje. 
MA nariai savo rytmetinį auko
jimą gali padaryti žodžiais:
VISĄ AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE! 
Aukščiau paminėtomis intencijo
mis gali pasinaudoti ir Gyvojo 
Rožančiaus skyriai abejubse lietu
vių centruose.

Kun. S .Gaidelis S.J.

JŪRATĖS
KELIONEI

REISGYTĖS 
į KONGRESĄ

į Krašto ValdybosAtsiliepdami 
paskelbtą vajų pagelbėti Jūratei

gresą, per Krašto Valdybą aukų 
prisiuntė:
A.Lokys $5, Melb. evangelikų pa
rapija $10, iš Hobarto (Tas.) per 
p. Simanauską aukojo: P. Šiaučiū
nas $4, L. Simanauskas $3, A 
Kantvilas $2, J. Vasiliauskas $2, 
Z. Simanauskienė $2, P. Rama
nauskas $2, J. Kozikas $2, St Dom- 
kus $1.

Adelaidės lietuviai ramovėnai 
Jūratės Reisgytės kelionei auko
jo:
V. Petkūnas $5, Vyt. Navakas $2, 
J. Pyragius $2, č. Zamoiskis $2, J. 
Norkūnas $2, J. Račiūnas $1, Ale
ksandravičius $1, K. Alseika $1, V. 
Raginis $2, A. šerelis $2, L. Va
siliūnas $1, J. Donėla $2, Marmu- 
konis $1, R. Gliaubertas $2, Lietu
vos Atgimimo Sąjūdis $24, Liet 
Veteranų S-ga Ramovė Adei. Sky
rius $20, E. Bernaitienė $2, VL 
Patašius $2.
Viso Adelaidės Ramovėnai sudėjo 
74 dolerius.

Prisiųsdamas pinigus Ramovės 
skyriaus pirmininkas p. V. Pet
kūnas laiške pastebi, kad jeigu p-lė 
J. Reisgytė ir nevyktų į Kongresą, 
pinigai perduodami jai asmeniš
kiems reikalams.

Privačiai aukojo $2 A. ir L. Va
leckai.
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Redaguoja Andrius Gardis, 11 Mount Lewis Ave., Punchbowl, N.S.W. Nr. 4 (1966 m.)
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NAUJA 
FILISTERI!

STUDENTU SUVAŽIAVIMAI
»

Australijoje studentas ar stu- (DISKUSINĖS MINTYS, PA- metinius suvažiavimus. Tačiau 
dentija viešajame gyvenime nevai- REIKŠTOS SYD. LIET. STU- nieko neveikus ištisus metus netu- 
dina galima sakyti jokio vaidmens. DENTAMS BATEAU BAY SA- rima ko veikti ir suvažiavimuose. 
Jis nesidomi visuomenine veikla, VAITGALY) Ir taip lieka vienas tasai pinni-
abejingas politinėms, kultūri
nėms, pasaulėžiūrinėms proble
moms. Studentai šiame krašte yra 
uždaras vienetas, kuris šalia stu
dijų jokių kitų uždavinių nemato 
ir nejaučia jokios pareigos kur 
nors jungtis. -

Tokioj aplinkoj ir nuotaikoj for
muojasi ir mūsų lietuviai studen
tai. Nors kasmet lietuvių studen
tų skaičius vis gausėja, bet jų lie
tuviškame gyvenime visai nesijau
čia, lyg jų visai nebūtų. Šiemet 
sueina lygiai dešimt metų nuo Au
stralijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos įsteigimo. Šioji sąjunga iki 
dabar tebeegzistuoja, kasmet ren
gia savo suvažiavimus, bet koks 
jos jnašas Australijos lietuvių gy
venime — niekas, net patys stu
dentai j tai neatsakytų. Reiškia, 
studentų yra, organizacija veikia, 
bet veiklos rezultatų nesimato.

Mes visi esame senosios Euro
pos atstovai. Visi gerai žinome, 
kokj vaidmenį viešajam gyvenime 
turi europietis studentas. Studenti 
ja ten ne tik domėjosi ir tebesido
mi visomis krašto problemomis^ 
bet yra jų variklis, naujų idėjų 

•kėlėja. Studentai Europoje ir Lie
tuvoje buvo dinamiškiausias ele
mentas, kurių veikla peržengė uni
versitetų sienas ir siekė tolimiau
sius pakarščius. Tik totalitarinio 
režimo Vokietijoje ir Sov. Rusijo
je studentija buvo ir yra užgniauž
ta. Turint prieš akis tokį studen
to pavyzdi nenuostabu, kad mūsų 
žmonės, lietuviai, į studentiją žiū
ri ne australiškomis akimis, bet 
europietiškomis: iš studentų daug 
tikimasi ir laukiama, lygiai taip 
pat laukiama ir iš filisterių, nes
lietuvių bendruomenei, kaip visuo
meniniam vienetui, trūksta ir rei
kia naujų vadovų su naujomis idė
jomis, metodais ir požiūriais. De
ja, viltys į studentiją nepasitvir
tino. Metai iš metų kaip minėta, 
ir studentų, ir filisterių skaičius 
auga, bet bendruomenėje jų netu
rime. Australijos studentas, neiš
skiriant iš jų nei lietuvio studento, 
dirba ir gyvena tik sau: studijuo
damas jis gilinasi į savo specia
lybę, laisvalaikį išnaudodamas sa
vo asmeniškiems džiaugsmams ir 
malonumams, o baigęs lygiai tą pa
tį daro — pasineria savo profesi
joj ar tarnyboj laisvalaikius už- 
pildydamas sportu arba klubais. 
Labai nedidelis Australijos inteli
gentijos procentas jungiasi į ak
tyvią visuomeninę ar kultūrinę vei
klą. O iš tų aktyviųjų daugumas 
yra kaip tik savo nusistatymais 
paraudę arba net visai raudoni. 
Štai dėl ko nors ir labai nedidelis 
Australijos komunistų skaičius, 
bet jis labai visame krašte jau
čiamas, nes gi visi kiti užsidarę 
tik savo kiaute, tesirūpina vien sa
vo ar šeimos gerbūviu ir nesikiša į 
viešuosius reikalus, kurie ir jį patį 
liečia, tuo tarpu komunistai nėra 
užsidarę, jie yra dinamiški.

Lietuvis studentas, jeigu jis są
moningas lietuvis, jaučia dvigubą 
atsakomybę — atsakomybę savo 
profesiniam pasiruošimui ir atsa
komybę savo tautai ir bendruome
nei. Iš visos eilės universitetus 
baigusių matosi, kad pirmoji pusė 
— atsakomybė savo profesiniam 
pasiruošimui yra pilnai jaučiama, 
bet antrosios pusės taip ir nesijau
čia. Dėl to ir visai pagrįsti iš vi
suomenės pusės priekaištai mūsų 
studentijai.

Kuo tie visuomenės priekaištai 
studentams pagrįsti? Ir ar jie tei
singi?

Pirmiausia iš studento visados

tikimasi kaip vadovo jaunimo or
ganizacijose. Lietuvių jaunimo or
ganizacijų turime, bet jose sukan
dę dantis darbuojasi seni veikė
jai, o juos galėtų idealiai pavaduo
ti studentai. Lygiai kaip ir ben
druomeninėje veikloje seniai jau 
turėjo ateiti su šviežiom jėgom ir 
naujom idėjom filisteriai. Tuo tar
pu ir vieni ir kiti turi savus už
siėmimus.

Imkime kad ir pačių studentų 
organizaciją — Studentų Sąjungą. 
Ji gyvuoja jau daugiau kaip de
šimt metų, bet kokį įnašą toji są-
junga įnešė į lietuvių visuomeninį 
ar kultūrinį gyvenimą? Aš tos 
veiklos nepastebėjau, o gal jos ir 
iš viso nėra. Šaukiant pirmuosius 
studentų suvažiavimus buvo vado
vaujamasi pirma Susipažinimo 
principu, ir tik susipažinus atsi
ras ir interesas veikti. Štai jau 
praėjo devintasis studentų sąjun
gos suvažiavimas ir vis tuo pačiu 
šūkiu — susipažinti, suartėti. At
rodo, kad pati organizacija neturi 
jokio kito tikslo arba idėjos. Net 
Įdek žinau, pati sąjunga neturi ko
kių nors užfiksuotų savos veiklos 
gairių — įstatų, statuto ar pana
šiai. Statuto neturėjimas mano po
žiūriu organizacijai nėra joks prie
kaištas, nes kiekvienu atveju bet 
koks statutas organizaciją ir jos 
veiklą apriboja, suvaržo, nes vi
sados nauja idėja, naujas veiklos 
žingsnis neišvengiamai turi kirs
tis su statuto ribomis. Bet gi or
ganizacija bent kuo turi patei
sinti save. į

Iš visos studentų sąjungos veik
los aiškėja jos užduotis — šaukti

BATEAU BAY SAVAITGALIS
VIEŠNIOS AKIMIS

šiame savaitgaly su Sydnejaus 
lietuviais studentais taip pat da
lyvavo žurnalistė Lorraine Greene 
(“Woman’s Day” assistent fashion 
editor). Nenorėdama dykaduoniau
ti ji ir aprašė šį savaitgalį:

Buvo ANZAC savaitgalis ir šim
tams australų užplūstant Sydne- 
jų “minėjimui” aš įvykdžiau savo 
mažą asmenišką “piligrimažą” 
kurio niekad neužmiršiu.

Ir Kodėl?
... kaip “fairdingkum Aussie” ir 

būdama nuo seno dviejų taurių lie
tuvaičių — Aussies pažįstama 
buvau privilegijuota kaip 
speciali viešnia apie trijų dešimčių 
lietuvių studentų būry, kurie susi
būrė savaitgaliui prie gražiosios 
Bateau įlankos.

Dar niekad tokiame susibūrime 
nedalyvavus žmogui priklausan
čiam “The Weird Mob” studentų 
valdyba mano buvimą pateisino 
priskirdama man “official ob- 
servrer’ pareigas.

Pirmą kartą patyrus apie savo 
oficialų statusą buvau šiek tiek 
pritrenkta. Mano pirmas įspūdis 
apie “official observer” pareigas 
“šaperonė”, kas vėl primygo mano 
entuziazmą — aš niekad nebuvau 
007 tipo ir visada tvirtai rėmiau 
dažnai cituotą filosofiją — būda
mas Romoj elkis kaip romėnas!

Mano nusivylimas truko labai 
trumpai. Išsiaiškinus mano naujai 
išrastą titulą aš buvau maloniai 
nustebinta, nes turėjau tiktai užra 

nis motyvas — susipažinimas. To 
susipažinimo vardan skiriami va
karai ir naktys. Tiesa, oficialiai 
numatoma ir tam tikra suvažiavi
mo programa, bet ji įrašoma tik 
tam, kad pati visuomenė būtų su
pažindinama su tariama studentų 
veikla — va, ir mes turime ko svar
styti arba domimės vienu ar kitu 
klausimu. Gaila, kad tas domėji
masis tiktai programinis ir skelbi
muose. šiaip, į oficialiuosius suva
žiavimo programos punktus ateina

Nukelta į 4 psl.

Henrikas Radauskas

ŽODIS
Jie kirviu sukapojo žodį, 
Užrakino vario raktu, 
O jis mūro akmenį skrodė 
Nemirtingo žingsnio taktu.

Prieš jį puolė javai ant kelių
Ir nutilo paukščiai, kada 
Jis aidėjo aklų trobelių 
Sidabrinės dainos gaida.

Jį už ančio nešėsi vaikas 
Vakarų aušros ramume, 
Jį augino didelis Laikas 
Šaknimis po gruodžio žeme.

Saulė pramušė plutą švino, 
Sultys ėmė ūžt kaip kadais, 
šakomis padangę užtvino 
Ir užpylė žemę žiedais.

syti išgyventus šio studentų susi
būrimo įspūdžius. Kitaip sakant, 
turėjau būti ne šnipė, o kritikė.

Atvirai sakant, aš skraidžiau de
besyse. TiesiogJjuvau priblokšta jų 
patriotizmo ir rūpesčio jų senajai 
tėvynei. Tiek asmeniškai, tiek ir 
bendrai. Tas ypač pasireiškė dis
kusijų metu po p. Kazoko paskai
tos.

Daug temų pradedant lietuvių 
kalbos grožiu ir baigiant dviejų su 
puse milijono lietuvių kančiomis 
komunizmo priespaudoje buvo dis
kutuota — dažnai net įsikarščia
vus.

Taip pat stiprų įspūdį padarė

VALDYBOS
CENTRINĖ VALDYBA 

SYDNEJUJE:
H. Antanaitis pirmininkas, J. 

Penkaitis vicepirm., Juta Kola- 
kauskaitė sekretorė, R. Šatkaus
kas iždn. Filisterių atstovė Nitą 
Grincevičiūtė — Wallis. Fuksų at
stovė Zita Šidlauskaitė.

ADELAIDĖS SKYRIAUS 
VALDYBA:

G. Šimkus pirmininkas, Rasa 
Pacevičiūtė sekr., A. Radzevičius 
iždn.

MELBOURNO SKYRIAUS . 
VALDYBA:

J. Meiliūnas pirmininkas, A. 
Klimas vicepirm., Milda Malakū- 
naitė sekretorė, H. Kaladė iždn., 
ir narė Aldona Butkutė.

J.V. NAKUTYTĖ, gim. 1945 m. 
Pietų Vokietijoj Tuttlingen mieste, 
prancūzų zonoje. 1949 m. drauge 
su tėvais atvyko į Australiją. Pra
džios mokyklą baigė Bass Hill 
(Bankstown), ir gimnaziją Villey 
Park (G.H.S.). 1965 m. baigė Syd
ney universitete farmacijos fakul
tetą aukščiausiais pažymiais. Fa
kulteto vadovybės pasiūlymu pa
siliko universitete kaip demons- 
trantė ir ruošiasi magistro laips
niui. M.N.

man studentų elgesys atvykus kun. 
P. Martuzui, kuris man pasirodė 
kaip reikšmingas teologas, moky
tas ir tolerantiškas vyras. Šioje 
vietoje aš įsitikinau, kad lietuviai 
yra gilūs mąstytojai ir virš visa 
ko labai linkę ginčytis. Kun. Mar- 
tuzas diskutavo su entuziastingais 
savo klausytojais virš aštuoneto 
valandų! Savo diskusijas baigė tik 
4 vai. ryto.

Iš nuotaikingesnės pusės paste
bėjau dar vieną patrauklų bruožą 
grupėje — viską, ka jie darė, atli
ko su džiaugsmu! Nežiūrint pažliu 
gūsio oro gera nuotaika išlaikyta 
visą laiką. Ypač smagus jų po
lėkis pasireikšdavo, kai visi jun
gėsi sutartinėms dainoms, kur va
dovavo grodamas akordeonu links
mas žmogelis Plukas.

Baigiant norėčiau pasveikinti 
studentų valdybą už tokį smagų ir 
įdomų savaitgalį. Taip pat noriu 
išreikšti jiems padėką, kad jie ma
ne priėmė į savo tarpą ir drauge 
jiems palinkėti sėkmės visuose jų 
ateities darbuose.

L.Greene

PAMOKOS
Amerikietis solistas dainuoja 

Italijoj ir žiūrovam entuziastingai 
plojant savo ariją kartoja jau šeš
tą kartą. Publikai vis plojant solis
tas sako:

— Argi jums neužtenka pusės 
tuzino kartų?

— Ne, ne, dainuok, kol išmoksi, 
— sušuko iš salės.

Akademiniai 
nusiklausymai

Surinko Didžioji Anais ___
Kas sako, -kad “Bijūnėlių” nėra? Jos repetuoja patyliukais, o 

kai pasirodys — visas Sydnejus nuskambėsi O kas buvo tos “ubagė
lės” skandalingame baliuje?

X ★
Adelaidės Torrens upėje įvyko studentų lenktynės — plaukė ne 

laivais, maudymosi voniomis, Aldona Urnevičiūtė kupina entuziazmo 
kad paskatinus lenktyniauto jus net šoko nuo tilto ir pataikius j vo
nios briauną susilaužė koją.

Gal tik mūsų visuomenė nepatenkinta studentų veikla. Antai, 
Initium Semestri ir Bateau Bay dalyvavo pora australų svečių ir jiems 
taip patiko, kad su mielu noru atėjo ir į skandalingą balių. O kaip 
paskaitysite — viena viešnia net ir aprašė Bateau Bay studentų sa
vaitgalį.

" * ★
Pagaliau paaiškėjo, kodėl Vyt. šalkūnas atsikraustė į Sydnejų: 

sydnejiškiams bernams tiesiog iš panosės pasigrobė ir, vedė Nijolę 
Žvirzdinaitę!1

★
Gandai —

Melbourne Arūnąs susižiedavo (o gal jau ir vedė) su Brone, bet 
kietas likimas jį vistiek tremia į Vietnamą.

Remigijus Bakaitis susižiedavo.
Dana Vingrytė susižiedavo su Jonu Dagiu.
Veiklusis Karolis Kazlauskas susižiedavo su Elaine.
Už kiekvieną neteisingą gandą Didžiajai Ausiai galima vieną kar

tą įžnybti. Jeigu gandai nepilni, kaltas skersas vėjas, persmarkiai 
pūtęs.

★
Nugirdau, ką ir pats Ku-ka sako — “jeigu geras balius, tai pava- 

dintinas “skandalingu”.
x *

Adelaidės studentai šiais metais neruošė savo metinio baliaus, o 
padėjo surengti Jaunimo Kongreso balių. Tutis Vasiliauskas taip sten
gėsi, kad net plaučių uždegimą gavo ir pats negalėjo baliavoti.

Populiarėja naujas sportas — ridenti mašinas. Pipas, važiuoda
mas į Adelaidę irgi neatsiliko. Aiškina, kad kengūra ratą perkandusi. 
Visi išliko sveiki, net ir flmavimo aparatas, kuriuo Pipas filmavo mie
gančius studentus. Keleiviai — Jūratė Valytė ir Viktoras Martišius 
— tiktai skundėsi, kad galva sukasi

★
Antanas Stepanas taip susimąstęs važiavo, kad pasisukime iškrito 

iš mašinos. Sėdėdamas ant žemės jis pastebėjo, kad ant kieto pagrin
do sėdint geriau galvojas!.

*
Canberros akademikai ketina atšvęsti Karalienės gimtadienį Aus

tralijos viršūnėje — kalnuose.
♦

Sydnejaus studentų sekretorė Juta (sakosi, nėra “užsidegusi”) 
žada iš Amerikos atsivežti naujų idėjų ir jas įgyventi ateinančiame 
suvažiavime.

★
Regina Kviecinskaitė šiais metais pasiryžusi užbaigti Brisbanės 

Teachers College, o Ieva Puodžiūnaitė susitvarkyti su patologija.
• ★

Brisbaniečiai, baigią studijas kelia sparnus į pasaulį. Gražina 
Puodžiūnaitė dairosi po Londoną, Algis Ivinskis šviečia studentus 
Newcastle universitete, Nijolė Mališauskaitė tvarko tautiečių dantis 
Melbourne, o Dalius Sagatys gilina savo studijas technologijos insti
tute Čikagoje.

★
Sako Evaldas: Bateau Bay buvo bajavai, tik pertrumpail

Rasa vis negali atsiplėšti nuo Melbourno: gyvendama Sydnejuje 
studijas tęsia Melbourno universitete korespondenciniu būdu.

★
Pasakyta — padaryta, sako Nijolė Mališauskaitė. Per vieną dieną 

apsisprendė vykti j Jaunimo Kongresą Amerikoje.
★

Rūta žiedaitė taip mėgsta dainuoti, kad net atsisakė gailestingo
sios sesers pašaukimo.

★
Klevas Rudzenskas su tėvais bestatydamas namus apsisprendė 

studijuoti elektrą.
★

Vytas Švedas nuklydo net į Perthą, kur vyksta architektų kon
ferencija. Gal ir žinių atsiveš, kaip tenai lietuviai studentai gyvena.

★
Kiek keli plunksnos brūkšniai triukšmo sukelia!.. Pas Jūratę Reis- 

gytę atvyko amerikoniško laikraščio “National Enquirer” žurnalistas 
norėdamas sužinoti, kaip ji poną Paleckį "sutvarkė”.

Didžioji Ausis nugirdo, kad sydnejiškiai studentai, nuvažiavę į 
Canberrą demonstruoti turėjo daug vargo, kol iš miego prikėlė 
canberiškius.

JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ —PUBLICISTŲ

ALMANACHAS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Centro baldyba, norėdama skatin
ti jaunąją kartą literatūrinei kū
rybai, Jaunimo Metų proga, lei
džia Jaunųjų rašytojų ALMANA
CHĄ. Almanache bus talpinami 
16-30 metų autorių prozos ar po
ezijos kūriniai ir publicistiniai 
straipsniai. Jaunieji autoriai, pa
sirašę tikru vardu ir pavarde ir 
nurodę savo amžių ar gimimo me
tus, savo kūrinius prisiunčia iki, 
1966 m. rugsėjo mėn. 1 dienos šiuo 
adresu: Jeronimas Ignatonis, 6642 
So. Francisco Ave., Chicago Illi
nois 60629.

Prozos kūriniai turi būti neilgi, 
geros kompozicijos ir sklandžia lie
tuvių kalba parašyti, publicisti

niai straipsniai lietuvių tautinio 
kultūrinio gyvenimo temomis neil
gesni 3 mašinėle rašytų puslapių.

Almanachan bus talpinama tik 
po vieną prozos veikalą ir po vieną 
publicistinį straipsnį to paties au
toriaus, poezijos gi galės būti ir 
daugiau, pagal jų vertę.

Almanachui redaguoti sudaroma 
komisija, kuriai ir pavedama pa
daryti atranką prisiųstų veikalų 
bei straipsnių. Silpnesnieji kūri
niai bus grąžinami autoriams pa
gal jų nurodytą adresą, geresnie
ji bus talpinami almanachan be 
honoraro autoriams.

Kostas Januška
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybos Sekretorius
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Po dvidešimt šešių dienų mar
gos laivu kelionės iš Sydnejaus į 
Neapolį, bei vėlei pagal visas 
turistines tradicijas įvykdyto žy
gio per-Italiją ir Sevicariją, buvo 
malonu pasiekti Heildelbergo 
miestą.

Atvykus vakare žmogus nega
li išvengti neono šviesų, kurios 
tuojau nukreipia akį į krautuvių 
languose išdėstytą turtą. Heidel
bergas nėra ypatingai didelis mie
stas, nes turi tik porą šimtų tūks
tančių gyventojų, tačiau krautu
vėmis bei reklamomis turbūt len
kia panašaus dydžio kitų kraštų 
miestus. Iš dalies šis komerci
nis turtingumas nėra vien tik 
Heilderbergo žymė. Vokietija jau 
keliolika metų tebegyvena “eko
nominį stebuklą” kurio dėka per
sipildė krautuvės, praturtėjo ūki
ninkas ir tarnautojas, ir pilnai 
atsistatė visi miestai. Prieš šeše
rius metus vienur kitur dar pasi
taikydavo karo griuvėsių, šian
dien griuvėsius (arba tiksliau su
griauto namo tuščią plotą) maty
si tik ten, kur valstybinės įstai
gos yra numačiusios naujus kelius 
ar esamų gatvių praplėtimą. Vo
kietis dirba 41 vai. savaitėje (raš
tinėse mažiau), uždirba gerai, tu
ri užtikrintą darbą, yra gerai apsi
rengęs, ir sekmadieniais visa šei
myna traukia pietų ar vakarienės 
į valgyklą, kur maistas yra vis 
dėl to brangokas. Sekmadienį 
pripuolamai pastebėjęs vieną pui
kiai apsirengusią ir pas meisterį 
sušukuotą panelę vargiai atpaži
nau, kad tai yra toji pati Fraeu- 
lein Brigitte, kuri per savaitę dar
bščiai ir be jokių kaprizų tvarky
davo mano hotelio kambarį. Luo
mų skirtumai, kurie kadaise Eu- 

- ropoję pirmoje eilėje pasireikš
davo apsirengimo skirtumu, šian
die Vokietijoje, yra dingę lygiai 
taip pat kaip ir Australijoje ar 
Amerikoje. Kas dirba, uždirba, ir 
kas dirba smarkiai, uždirba taip 
pat smarkiai
Vieniems dalykams besikeičiant 
keičiasi ir kiti. Iš tipiškųjų Vo
kietijos Gasthausų vienas kitas 
virsta amerikoniško tipo užkan
dine ar net saloon’niško stiliaus 
baru. Pačiame Heidelbergo mies
te šalia tradicinių Gasthausų iš-

LAIŠKAS IŠ HEIDELBERGO

GYVENIMAS VOKIETIJOJE Sukūrusius lietuvišką šeimą colegas

VIOLETĄ ir MINDAUGĄ MAURAGIUS

Vytautas Doniela

vyresnio amžiaus žmonės kėliau- gi panašiai, o tas pats tigras šy- kad ir studentų užeigose tik ši 
ja į savo dukart savaitėj regu- psosi ir Malajuose, Indijoje, Arą- muzika ir grojama. Kiek tokiose 
lianai lankomą Wirtschaftą ir ten bijoje( nors ana reklamos eilutė ir vietose teko būti, girdėjau tik 
atsisėda prie stiklo alaus, jauni- būtų visai nesuprantama. Vo- vieną vienintelį vokišką šliagerį 
mas būriuojasi itališkose kavinė- kietijoje kasdieną rodomose Co----- “Franz, noch einen Tanz”,
se, geria milkšeiką, valgo lanel-/ca-Cola, Stuyvesant ir panašiose 
lonį ir po to užsisako casattą. Kai filmų reklamose šokinėja tie pa- 
prieš šešetą metų buvojant Frei- tys aktoriai, žaidžia tais pačiais 
burge atsidarė milkbaras, visi no- sviediniais ir skamba tos pačios 
rėjo išbandyti, kokio skonio yra melodijos kaip Australijoje ar 
tasai “plaktas pienas”. Šiandie. Italijoje.) 
kiekviena kavinė servuoja plak- Negalima nepaminėti dar vie
tą pieną kaip kasdieninį dalyką, nos įtakos, kuri yra tiek ame- 
Ir tarp kita k<5, vokiečiai dabar -
išgeria galbūt daugiau Coca-colos 
negu alaus.

šitoks nuvokietėjimas matosi 
ir kasdieniniame žodyne. Laikra
ščiai ir žurnalai vartoja kaip yi- 
siems suprantamus dalykus to
kius angliškus žodžius kaip ser
vice, camping, touring, team, ma
nager ir be abejo sex. Šeiminin
kė turi mixerj, sūnus važiuoja į 
party, o dukrelė vartoja Harspray 
(ne hair-spray) ir gal būt Anti- 
Baby-Pille. Iš tiesų turint galvoje 
vokiečių kalbos komplikuotumą 
ir kartais bereikalingą precizišku
mą, trumpų angliškų žodžių pe
rėmimas atrodo tikra palaima, 
nes kitaip tik pagausėtų tokios 
baisenybės kaip Personenkraft- 
wagenfuehrerschein (šoferio li
cenzija), kurias tariant net pa
tiems vokiečiams tykšta seilės. 
(Žinoma, vienokios ar kitokios 
rūšies internacionalizmas nėra 
vien Vokietijos dalykas. Jis jau
čiamas visur ir jį labiausiai nusa
ko tų pačių prekių paplitimas po 
pasaulį. Jau nekalbant apie pa
čią Ameriką, tiek Australijoje, 
tiek Singapūre, Indijoje .Arabijo
je, Italijoje, Prancūzijoje, tiek 
Vokietijoje pirmieji į akis krin
ta Hoover, Remington, General 
Electric, Shell, Caltex ir t. t. 
Australijoje buvo "put the tiger 
in yuor tank”, Vokietijoje yra 
“Pack den Tiger ir den Tank”,

dygo visa eilė itališkų kavinių, Prancūzijoje “Mettez un tigre 
kurių ir savininkai yra italai. Jei dans votre moteur”, Italijoje ir-

kuris pasidarė labai populiarus 
dėl savo neįprastos žodinės tema
tikos.

Kalbant apie “nuvokietėjimą” 
reikia dar pridurti, kad vokiečiai 
taip ir neįstengė atsikratyti sve
timšaliais. Tebetrunkant “ekono
miniam stebuklui” Vokietijai 

rikietiška, kiek angliška. Atvykus pritrūko darbo jėgos, ir vienin- 
į Heidelbergą tuojau į akis krito tėlė išeitis buvo iš kitur atsigaben- 
vokiškieji Beatles — jauni vyru- ti sezoninių darbininkų, kurie ofi- 
kai, prieš kurių plaukų ilgį Syd- cialiai ir mandagiai vadinami 
nejaus Beatles yra lyg nedrąsūs “Gastarbeiter”. Šių Gastarbeite- 
naujokai. Kiekvieną dieną tenka rių pereitais metais Vokietijoje 
matyti šių kreatūrų, kurių lytį buvo virš milijono, o šiais metais 
tik jie patys ir bežino. Įdomu tai, gal susidarys net apie pusantro 
kad šie plaukuočiai daugumoje milijono. Apie pusė jų yra italai, 
yra vyresniųjų klasių gimnazis- o kiti ispanai, jugoslavai, graikai, 
tai ir kad vadovybė neturi tei- turkai (italų dabar Vokietijoje 
sės jų apkirpti. (Tegul niekas ne- yra daugiau negu 1944 m. kai po 
siskundžia Australijos gimnazijų Italijos kapituliacijos Vokietijo- 
tvarka!). Po poros pokalbių su je buvo laikoma pusė milijono in- 
mokytojais paaiškėjo, kad pagal temuotų italų karių). Gastarbei-

TALKA MOKA DIDESNES PALŪKANAS, 

JOJE LAIKYK SAVAS SUTAUPĄS.

nuoširdžiai sveikina linkėdama saulėto gyvenimo
ALSS Sydnejaus Skyriaus Valdyba

TRANKIOS
VESTUVĖS

Salia Gastarbeiterių, poros tūks
tančių užsieniečių studentų, po 
Heidelbergą vaikšto ir nemažas 
skaičius amerikiečių karių, nes 
apylinkėse yra jų armijos vyriau
sia būstinė ir šiek tiek sandėlių. 
Šie kareiviai yra jauni vyrukai, at
lieką karinę prievolę ir dažniau
siai baisiai patenkinti, kad buvo 
paskirti į Heidelbergą, o ne į ko
kią karštesnę skylę. Laisvalaikio 
metu jie vaikšto apsirengę civi
liai, ir todėl iš karto jų neatskir
si nuo vietinių gyventojų. Tik čiai iš Geelong, Melbourne, Albury 
vėliau akis pastebi, kad jų plau
kai yra apkirpti gana trumpai ir 
jie rengiasi kitaip. Koks bebūtų 
oras, jie vaikšto tik su palaidinė
mis. Net ir šaltame ore jų nema
tysi kitaip, kaip su savo švarkiu
kais, įtraukusius galvas į apikak- 
les ir kišenėse sukištomis abiem 
rankomis.(Po kiek laiko paaiškė
jo lyg ir savotiška taisyklė: jei 
vokiečiai dėvi paltus, amerikie
čiai eina su švarkais; jei vokie
čiui pakanka švarko, amerikie.- 
čiai vaikšto jau vienmarškiniai. 
Žiūrėsim, kaip čia bus vasaros 
metu).

Vokiečių ir amerikiečių santy
kiai yra gana įvairūs. Oficialiai 
jie yra geri draugai, bet prak
tiškai socialinis bendradarbiavi
mas nėra ypatingai tamprus. Ka
reivukai (jie vadinami “G.I.’s”)

dabartinį Vokietijos pedagoginį teriai kasmet turi sugrįžti namo, 
supratimą, beetliškų plaukų ap- bet kitiems vis vien pasiseka atsi- 
tvarkymas būtų “nedemokratiš- gabenti šeimas ir apsigyventi Vo
kas elgesys”). Atrodo, kad kaip kietijoje. Ir tokiame Heidelber- 
ir visuomet taip ir dabar vokie- ge italai dabar valdo namų bei______  v ___________ ____
čiams “principai” tebėra šventi kavinių dešimtų kartų daugiau, dažniausiai lieka savo tarpe irva- 
ir neliečiami dalykai, nors ne tiek negu prieš karą. Vokiečiams to- ' ------ ----- ----------------
į juos tikima, kiek iš įpratimo ” ’ ’ ’ ’ ’ ‘‘ ’ ’ ‘
klausoma. Ranka rankon su stip
riu Beatles kulto išplitimu eina 
ir atitinkamos muzikos užvieš- 
patavimas. Džiazo kapelos visad 
turi angliškus vardus. (The Thun
derbirds, the Prisoners, the. Ska
ters), o dainuojami žodžiai irgi 
yra angliški. Kiek šios rūšies mu
zika yra išplitusi matosi iš to,

kie dalykai nelabai patinka, bet 
prisimindami esą demokratais 
nieko negali daryti. Jau keletą 
savaičių Heidelberge pabuvus te
ko pastebėti, kad keletas tradici
nių Gasthausų yra tapę italų, 
graikų ar jugoslavų “namais”, ir 
jei nori pamatyti, sakysim, tur
kiškai įkalbėtų filmų, dukart į sa
vaitę jas rodo Kurbel kinas.

vos^keli suvažiavimo dalyvių pro
centai. Tuo tarpu į vakarinę ar 
naktinę programą susirenkama vi
su šimtu procentų.

Nesmerkiu pasilinksminimų, nes 
jauni žmonės turi jų turėti. Bet 
jeigu suvažiavimas tik pasišoki
mams arba smagiems palėbavi
mams, tai toks suvažiavimas ne
pateisinamas.

Teisybė, studentai gali pasitei
sinti, kad tarp suvažiavusių ben
dra kalba yra labai sunki, nes visi 
beveik skirtingų specialybių, fa
kultetų ,tad trūksta vidinio kon
takto. z

Tačiau šitas pasiteisinimas tuš
čias. Nors pasirinktos mokslo šakos 
ar specialybės ir labai skirtingos, 
bet yra ir bendrų klausimų ir už
davinių. Jau pats sąjungos var
das — Lietuvių Studentų Sąjunga, 
pasako, kas visiems lietuviams stu
dentams yra bendra. Lietuvišku- juose nesvarstoma apie paršiukų 
mas ir yra toji bendroji ir pati 
stipriausioji jungtis, kuri ir visą 
sąjungą palaiko ir įpareigoja. Juk 
būtų juokinga, jei lietuviai stu
dentai savo suvažiavime svarsty
tų erdvių ar biologines problemas. 
Specialybių klausimai svarstomi 
universitetų auditorijose. Suvažia
vimuose tektų ribotis ir domėtis 
tais specifiniais klausiniais, kurie 
yra ir turi būti svarbūs ir esmi
niai tik lietuvams studentams, bū
tent lietuviški klausimai.

Kiekvienos organizacijos — ar 
jos būtų tautinės ar tarptautinės, 
ideologinės ar profesinės, suvažia
vimai svarsto būdingus jai klau
simus ir padaro atitinkamus nuta
rimus, kuriais vėliau vadovaujasi
arba juos vykdo tolimesnėje savo tatytų studento garbingą vardą, 
veikloje atskiruose skyriuose ar 
grupėse. Neteko girdėti, kad lie
tuvių studentų suvažiavimai būtų 
kada nors kokius nutarimus pada
rę arba jeigu tokių buvo, juos įvyk
dę.

štai prieš akis dešimtasis sąjun
gos suvažiavimas. Suvažiavimas
vyks kaip tik neeiliniu metu, o tuo visados pasižymėjo veržlumu, di- 
laiku vyks ir lietuvių Meno Dienos, namika. Tradicija visados yra sus- 
Bet kiek studentų domisi tomis tingimo požymis. V. K.

STUDENTU
(atkelta iš psl. 3) 

meno dienomis? Jau dabar teko 
girdėti, kad šalia oficialiosios pro
gramos, kuri nebus lankoma, ruo
šiama neoficiali programa vaka
rais ir naktimis. Jeigu suvažiavi
mo uždavinys yra tik šitos progra
mos, tai toks suvažiavimas pats 
savės nepateisina. Reikia skirti lai
ką darbui ir taip pat ir pasilinks
minimui. Tačiau kai darbas pasi
linksminimų nustelbiamas, tai ir 
vaisių visai neneša.

Mano supratimu studentų suva
žiavimui užtektų dviejų susipaži
nimo vakarų — studentų vakarie
nės ir Naujų Metų baliaus. Visas 
susipažinimas turėtų vykti ten, 
kam suvažiavimas šaukiamas — 
suvažiavimų posėdžiuose, meno die
nų parengimuose, net dalyvavime 
aktualesnių klausimų svarstyme 
bendruomenės krašto tarybos posė
džiuose. Juk jie nėra uždari ir Miss Lithuania iŠ J. Kongreso"

Vienas miega, vienas kalba, vie
nas vairuoja... už dvidešimt vienos 
valandos Adelaidėje. Ir kodėl? 0 
gi atšvęsti Mindaugo ir Violetos 
vestuvių!

Namas kaip dvare — net aštuo
niolika svečių sutilpo: apačioje 
(“skiepe”) sydnejiškiai, pirmame 
aukšte šeimininkai, antrame sve-

ir busimieji giminės. Jaunikis ir 
pabrolis kaip ponai atskrido lėk
tuvais net pasigyrę, kad paskuti
nės laidos ūžėtais...

Ketvirtadienį vakare atvažiavę 
pataikėm į patį darbymetį: šeimi
ninkas pilsto snapsą ant slyvų, o 
ponia tik varto visokiausius keps
nius.

šeštadienį svečių sugarmėjo iš 
visų kraštų. Vieni beskubėdami 
net pradėjo mašiną ridenti...

Sutuoktuvės įvyko lietuvių kop
lyčioje ir paskui vaišės šalia pat 
naujoje salėje, kurioje sutilpo net 
120 svečių. Ir vietos pilnai užteko 
šokiams. Po daug laimės linkinčių 
kalbų telegramų ir kelių stiklelių 
Barossos slėnio vyno visų kojos — 
jaunų ir ne taip jaunų šaukėsi šo
kio. Žinoma, ir degtinė nebuvo 
karti, nors iš karto jaunieji turėjo 
parodyti daug kantrybės. Atspa
resnis jaunimas vestuvių pokylį 
užbaigė “skiepe”.

Jaunieji, nenorėdami palikti ne
užimtų iš toli atvykusių svečių pa
siliko net iki pirmadienio ryto ir 
tik po to išsileido kelionėn...

Vaišės nesibaigė ir sekmadienį, 
tik jau ne salėje, o salione ir "skie
pe” kur jaunimas susimetė tarp 
dekoruotų sienų.

Pirmadienį visi skirstėmės na-, 
mo, žinoma, prieš grįžtant užsu
kom dar į Mekką — Barana 
Valley.

karus praledžia “G.I. joint’uose” 
(baruose), kur juos aptarnauja 
būreliai padavėjų, arba tiksliau 
jaunos Bardamen, kurios darbo 
kitur nenori ieškoti ir kurių elge
sys išsiskleidžia visomis spektro 
spalvomis. Vienas iš faktorių, 
kurie kliudo artimesniam ameri
kiečių ir vokiečių bendradarbia- 
mui, yra kalba. Nors daugumas 
jaunesnių vokiečių kalba pusėti
nai gerai angliškai ir prancūziš
kai, amerikiečiai kalboms yra la
bai nepaslankūs. Kiek teko ame
rikiečių susitikti, jų žodynas iš
tuštėja po kokio tuzino voJdškų 
žodžių. Šitas faktas būdingas ne.t 
ir tiems kareivukams, kurie Hei- mo pavyzdys yra tai, kad vokie- 
delberge praleido metus ar net čių pilietis šalia savo paso dar 
pusantrų. Šiaip jie dideli Ame- turi turėti atskirą Bescheinigun- 
rikos patriotai, labai rimtai ima gą (pažymėjimą), kad pase pažy- 
Vietnamo konfliktą ir nebeturi mėta pilietybė ar tautybė iš tikrų- 
geresnio žodžio prancūzams už jų tokia ir yra. Užsieniečių tarpe 
tai, kad Prancūzija pasitraukė iš biurokratinė procedūra duoda 
NATO. Bet kartu jie yra šiek progos visokiems pokštams, ku- 
tiek jautrūs dėl savo avangardi- ’ •.
nės padėties ir Idauso vadų pers
pėjimo nekalbėti apie kariuome
nės dalykus. Iš tikrųjų, kalbos 
sustabdymui užtenka amerikie
čio netyčia paklausti, kaip toli 
jis turi važiuoti iki savo kareivi
nių.

Simas

auginimą, bet keliami tokie klau
simai, kurie liečia ir pačius lietu
vius studentus ir šiems negali jie 
nerūpėti. Kai bus išmiegotos su
važiavimo metu naktys ir blaivios 
galvos, tai ir pati programa atsis
tos kitokioje šviesoje, atsiras idė
jų, atsiras noro dirbti ir pasirody
ti, kad ir studentai lietuviai Aus
tralijoje yra tasai dinamiškasis 
elementas, gyvas ir ugningas.

Tuįrėti istudentų suvažiavimai 
taip nupigino lietuvių visuomenės 
akyse studento vardą, kad dauge
lis numoja ranka ne tik į jų suva
žiavimus, bet ir i pačius studentus. 
Tai nėra labai gera atestacija, ir 
reikia ką nors daryti, kad tie su
važiavimai įgytų ir svorio ir ats-

Nauji Leidiniai

Liūdniausias dalykas yra ypač 
jaunų žmonių pareiškimai, kad 
“taip mes visados suvažiavimus 
pravesdavome”. Taip gali kalbėti 
tik tie, kurie jau išsisėmė ir kurie 
bijosi visko, kas nauja. Betgi stu
dentija negali būti sustingus — ji

Jurgs Gliaudą, DELFINO ŽEN
KLE. Dienraščio Draugo romano 
konkurse laimėjęs pirmą premiją. 
Išleido Lietuviškos knygos Klubas 
Čikagoje 1966 m. Aplankas P. Jur
kaus. 234 psl. Kaina $2.50.

*
Vyskupo P. Bučio ATSIMINI

MAI . I dalis. Spaudai paruošė 
Z. Ivinskis. Redagavo J. Vaišnora, 
MIC. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje. Aplankas P. Jur
kaus. 320 psl. Kaina $3.50.

*
METMENYS 1965 m. Nr. 10. Jau
nosios kartos kultūros žurnalas. 
Red. Dr. V. Kavolis. Leidžia Met
menų B-vė. 192 psl. Kaina $1.50.

šiame numery rašo Marius Ka
tiliškis, J. Šlekaitis, V. Maciūnas, 
J. Janavičius ir kt. Visuomeniniais 
klausimais rašo V. Kavolis (ideo
logijų išsekimo amžiuje), V. Ras
tenis (Pasimetimai tarp kairės ir 
dešinės), P. Zunde (Ar mūsų ke
lias veda į laisvę) ir eilė kitų labai 
įdomių ir aktualių straipsnių.

MOTERIS. Lietuvių Moterų 
žurnalas 1966 m. sausis-vasaris. 
Rėd. Iz. Matusevičiūtė. Leidžia 
Liet. Katalikių Moterų Draugija 
Kanadoje 57 Sylvan Ave., Toronto 
4, Ont, Canada. Prenumerata me
tams $4.00.

Šiame numery rašo vysk. V. 
Brizgys, E. čekienė apie lietuves 
moteris vasario 16 ženkle, N. Kul- 
pavičienė apie M. K. Čiurlionį ir 
kt žurnalas iliustruotas. Daug 
praktiškų patarimų moterims apsi
rengime ir virtuvėje.

ŠALTINIS. 1966 m. Nr. 2(1255) 
Tai ^altinio 60-ties metų sukaktu
vinis numeris. Čia duodama Šal
tinio kelias nuo jo įsisteigimo Sei
nuose 1906 m. iki dabar, šiame nu
mery be specialių sukaktuvinių 
straipsnių apstu poezijos, jaunimo 
skyrius, šaltinėlis, informacija. 
Leidžia šv. Kazimiero Sąjunga 
Anglijoje, red. S. Matulaitis, MIC. 
šaltinio adresas: 16 Hound Rd., 
West Bridgeford, Nottingham, 
England.

rie per valdininkų rankas praei
na visai nepastebėti. Miesto įsi- 
registravimo formuliaruose, kur 
reikia pažymėti ir tėvų gimimo 
metus, vienas pažįstamas šias 
datas lyg netyčia taip sutvarkė, 
kad skirtumas tarp abiejų tėvų 
amžiaus buvo 90 metų. Jo drau- 

Vienu atžvilgiu vokiečiai visgi gas anglas, nepasiduodamas, sa
liko vokiečiais. Šis atžvilgis — 
tai beveik tobula biurokratija. 
Kur tik neisi, visur reikia pažy
mėjimų, antspaudų ir fotografijų. 
Įsikrausiant į butą tiek vokiečiai, 
tiek ir nevokiečiai turi užsiregis
truoti valdžios įstaigose, išsi
kraustant reikia ten pat išsiregis
truoti. Visur madoje Antragai 
(prašymai) su įvairiais Beschei- 
nigungais (pažymėjimais), prie 
kurių dažniausiai reikia pridėti ir 
pasinę fotografiją. Dėl menkiau
sio valdiško dalykėlio reikia pil
dyti formuliarus, kurie paskui ei
na per rankų rankas, kurios juos 
apspaudo vis naujais štempeliais. 
(Įsiregistruojant miesto savival
dybėje tarnautojas ant mano do- dėl to, kad Heidelbergas yra pa- 
kumentų ir antragų užspaudė 23 galiau Europą. Vienu žodžiu, 
štampus). Puikus šio biurokratiz- Heidelbergu apsivilti negalima.

vo Antragą dar taip pagerino, 
kad motina išėjo jaunesnė už jį 
patį. Visi popieriai be jokių kliū
čių nukeliavo į bylas, kur jų 
daugiau niekas ir nematys. Svar
bu buvo patenkinti popierinę ma
šineriją. Kartais atrodo, kad ly
giai kaip arabai, gyvena iš to, kad 
jie vienas kitam pardavinėja tą 
pačią prekę, taip vokiečiai gyve
na iš to, kad jie vienas kitam iš- 
davinėja Bescheinigungus.

Kaip ten bebūtų, gyvenimas 
Heidelberge yra įvairus, malonus 
ir įspūdingas. Gal dėl to, kad šis 
miestas dabar toks internaciona
lus, gal dėl to, kad čia yra gyva 
senoji intelektualinė tradicija, gal

OPUS CORONAT

(Piešinys A. Kesmino)

FINIS...
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KOVO VEIKLOJ

sportininkams. Be to ir partijos, 
kaip taisyklė, būna ne pas spor
tininkus, O jeigu ir susirinko keli 
seniai nesimatę draugai vakare 
pas draugų pasikalbėti, tai dar ne
reiškia, kad jau vyksta “Sodoma 
ir Gomora”. Be to jeigu tokie su
buvimai (bet ne tokie kaip “Bu-

KOVAS VEIKIA
Praėjusių savaitę sporto klubo 

valdybos iniciatyva buvo sušauk
tas sportininkų tėvų ir klubo val
dybos bendras' pasitarimas. Aptar
ti šiuo metu svarbiausi klubo rei
kalai ir ateinančios Sporto šven
tės paruošimo darbai. Neapsieita 
ir be diskusijų dėl sporto salės 
prie Bankstowno lietuvių namų. 
Pasirodo, kad visi sportininkų tė
vai šiam sumanymui pilnai prita
ria ir davė pažadą visokeriopais 
būdais šį reikalą remti. Buvo pa
liesti ir sportininkams daromi 
priekaištai, kad jie dažnai nusi
kalsta drausmės atžvilgiu.

Bendrai besiaiškinant šiais rei
kalais prieita bendros nuomonės 
kad būtų naudinga sudaryti spor
tininkų tėvų komitetą, kuris ateitų 
sporto klubo valdybai į pagalbą 
ruošiant Sporto šventę Sydnejuje. 
šalia pagalbos Sporto šventės pa
ruošime minimas tėvų komitetas 
sektą sporto klubo veiklą ir kur 
rastą reikalinga duotų savo nuro
dymus ir pageidavimus klubo val
dybai. Iš savo pusės tėvai pažadė
jo ateityje daugiau dėmesio kreip
ti į savo vaikus, kurie priklauso 
kiliui. '

Sportininkų tėvų komitetų suda- 
• ro: N. Celkienė, B. Genys, V. Glio- 

nertas, P. Sakalauskas, S. Šat
kauskas ir A. Žygaitienė

Komitetui pirmininkauti sutiko 
A. Žigaitienė, 56 Horton Str. 
Yagoona, NSW. V. A.

Koviečiai neranda savęs aikštėje 
ir matosi pasimetimas. Puslaikio 
pabaigoje mūsų vyrai kelis kartus 
gražiai praeina ir baigia puslaikį 
trijų taškų skirtumu savo nenau
dai. _

Antrame puslaikyje Kovas ban
do susiimti, rezultatų išlygina, bet 
ir vėl australai prasiveržia priekin 
ir turint 8 min. prieš pabaigų jie 
veda 3-4 taškais. Ir štai atran
da save Andriejūnas pradėdamas 
mėtyti “kiaurus” iš visų padėčių, 
kas ir išgelbėjo Kovų.

šiose rungtynėse pas Kovų buvo 
ypatingai blogi sviedinio perdavi
mai, kas kainavo daug taškų. Taš
kus pelnė: Andriejūnas 17, Krau- 
cevičius 14, Lukoševičius 6, Atkin
son ir Daniškevičius po 3.

GRAŽŪS “KOVO” LAIMĖJIMAI 
MERGINOS - BARBARIANS II 

42:29
Prieš porų savaičių mūsų mer

ginos su šia komanda žaidė NSW 
pirmenybių pusiaubaigėje ir tik 
per nelaimę pralaimėjo vieno taš
ko skirtumu, kas joms kainavo 
NSW valstijos antrųjų vietų.

Savo pirmenybių rungtynėse 
vėl susitikusios su ta pačia koman
da jos su kaupu atsirevanšavo ir 
laimėdamos 13 taškų skirtumu įro
dė, savo komandinį pranašumų.

VYRAI — BURWOOD I 
43:41 (16:19)

Vyrų Western Suburbs A klasės 
pirmenybės jau eina prie galo ir 
mūsą komanda šiuo metu stovi 
antroje vietoje. Paskutinėse rung
tynėse vyrai žaidė prieš praeitų 
metų šios divizijos meisterį Bur
wood P.B.C.I. Ši komanda pasižy
mi savo kietu žaidimu, greitais 
puolimais ir taikliais mėtymais, nes 
komandoje yra keletas žaidėjų pa
našių į imtininkus.

Žaidimų pradeda australai lai
mėdami taškų. Po dešimties minui 
čių jie jau veda 7:2, vėliau 11:2.

MERGINOS - WYWERN 
33:32 (16:9)

Pirmenybių rungtynėse kovietės 
vėl atsiekė gražų laimėjimų prieš 
kietai žaidžiusias savo priešininkes. 
Šiose rungtynėse buvo matoma 
nauja komandos žaidėjų kombina
cija, kurių dar geriau išmokus ir 
panaudojus kovietės turės gerų 
komandinį priešpuolį .Taškai: 
Paulauskaitė 15, čelkytė 10, 
Motiejūnaitė 6 ir James 2.

S.

Ne tik žodžiu, bet raštu prade
dama pulti iš peties studentai ir 
Sporto Klubai. Kun. Dr. P. Bačins- 
kas rekolekcijų metu Sydnejui žo
džiu, o vad. “Bušomedis” perkėlė 
tas mintis į spaudų (“Tėviškės Ai
dai” Nr. 26-211). Ypatingai buvo 
užkliudyta buv. Sporto Šventė 
Geelonge (Dalyvių elgesys). Kiek- šomedis” rašo) ir įvyko, tai jie bu- 
vienas turi teisę turėti savo nuo
monę, bet ar ji teisinga, tai jau 
kitas klausimas. Straipsnyje “Re
kolekcijų mintys” (“T.A.” 26-211) 
kaltinimų mintys taip sujauktos, 
kad atrodo kaltintojas lyg ir nebu
vo nei Sporto Šventėje Geelonge, 
nei Sydnejui studentų suvažiavi
me. Rašoma: “Labai gražu, kad 
jie žaidė, dalyvavo pasirodymuose, 
klausė paskaitų... o vėliau priva
čiuose namuose prisinešu alkoholi
nių gėrimų, linksminosi. Nuo to 
aiškiai nukentėjo rungtynės, pasi
rodymai ir specialiai jaunimui 
ruoštos paskaitos.” Gerb. “Bušo- 
medžio” žiniai (ar tam, kas jam 
davė informacijų) :Geelonge Spor
to šventės rungtynių programa 
buvo tęsiama kiekvienų dienų iki 
vėlaus vakaro, ir buvo tik vienas 
spec, parengimas — Geelongo me
ninių pajėgų, ir suvažiavimo da
lyviai vos tilpo salėje. O apie spec, 
jaunimui ruoštas paskaitas nieks 
negirdėjo. Kadangi jų nebuvo ruoš
ta, tai nebuvo ir klausytojų, tai ko 
dabar verkti dėl nebuvusių paskai
tų, nebuvusių klausytojų? O be to, 
ar kaltintojas pats matė tuos 
“aliarmuoj ančius” girtuokliavimus 
ir kita, ar tik girdėjo gandus? O 
gandai nevisada atitinka tiesai. Į 
suvažiavimus suvažiuoja ne tik 
sportininkai, bet ir kitas, gal jo
kioms jaunimo organizacijoms ne- 
priklausųs jaunimas. Jie nevaržo
mi ir neprižiūrimi jokių vadovų ir 
daro ką jie nori, ir jų gal būt pa
darytų klaidų nereikia primesti

priklausančio

girdėti tokie 
“Varpo” na- 
visi, apie 30

paskiro asmens nepakaltino visos 
organizacijos, ir jai 
jaunimo.

Ypatingai skaudu 
puolimai Melbourno 
riams, kurie gyveno
asmenų vienoj vietoj — ūkyje iš
skyrus 4 jauniausias sportininkes, 
kad nevarginus jų kelione) Spor
to Kl. V-bos prižiūrimi ir globoja
mi. Ir idealesnio sugyvenimo ir 
drausmės kažin ar koks kritikas 
bet kada yra matęs.

Atsakau į tuos kaltinimus, ka-

vo privačiuose namuose, tėvų aki
vaizdoje, Argi “Bušomedis” nepa
sitiki ir tėvais? Vykstant Sporto 
Šventei Geelonge teko garbė būti 
Australijos Lietuvių Sporto Klu
bų S-gos V-boje, pirmininko pa
reigose, ir nekartų kalbėtis su buv. 
Geelongo Sp. Kl. “VYTIES” V-ba 
dėl galimų partijų, ir bet kokios 
privačios partijos buvo nepagei
daujamos ir uždraustos.. Kiekvie
no Sp. Klubo V-ba rūpinosi ir pri
žiūrėjo savo sportininkus ir jiems 
padaryti priekaištai visai be pa
grindo. Ir jeigu paskiras asmuo 
kieno nors akimis žiūrint pasielgė 
netinkamai, tai nereikia rėkti 
“Dangus griūva” ir be išimties 
kaltinti visus sportininkus ir jau
nimą. Be to, atrodo, kad Gerb. kri
tikas žiūri į viską viena akimi — 
puldamas tik sportininkus ir stu
dentus. Tuo tarpu man pačiam ti
kiuos ir vad. kritikams gerai žino
ma, kad kitose stovyklose ar su-- , x ...... . , ,
važiavimuose (ne sport, ar studen- Aust™hj°s J”*1”!10 ”nktinėS
tų) buvo gal žiauresnių tariamų žaldeJa M- Šiuksterytė. 
nusikaltimų, tačiau niekas dėl

dangi jie yra biauriai perdėti, pa
sakyčiau, neteisingi Sporto Klu
bų atžvilgiu. Peršasi mintis, kad 
jie išpučiami norint pakenkti Spor
to Klubams ir Studentų S-gai. 
Atsakau, kaip buvęs tuo laiku 
A.L.S.K.S. V-bos pirmininkas ir 
tėvas, nes mano vaikų auklėjimas 
rūpi man daugiau, negu kokiam 
nors kritikui. Į jokias diskusijas 
su jokiais kritikais nenoriu dau
giau leistis (savo nuomonę pasa
kiau), tik norėčiau paprašyti jų 
pačių daugiau ir plačiau įsijungti 
į jaunimo gyvenimų ir pamatyti 
tikrųjį bet ne iškraipytų vaizdų.

A. Bladzevičius

Adelaidėje
Apylinkės Valdyba 

Vyties sportininkus, 
j Pietų Australijos

Adelaidės 
apdovanojo 
patekusius 
rinktines. Apdovanojimas įvyko
Klubo baliaus metu. Gražiais, tau
tiniais kaklaraiščiais buvo apdo
vanotas K. Jaunutis, jaunių iki 18- 
kos metų žaidėjas, ir A. Jonavičius 
jaunių iki 16-kos metų žaidėjas.

G. Krivickaitė, V. Jucytė, N. 
Vyšniauskaitė ir M. Lapienytė, vi
sos jaunių iki 18-kos metų žaidėjos 
gavo po dailių tautinę juostikę.

Be šių krepšinio žaidėjų, tauti
ne juostikę buvo apdovanota Pie-

Klubo gražuole šiais metais buvo 
išrinkta skirtingu būdu negu an
ksčiau. Šį syki nereikėjo pirkti bal
savimo bilietėlių, bet, gražuolę iš
rinko pakviesta tam reikalui komi
sija. Titulas ir gintariniai karo
liai padovanoti sydnejiškio p. Sa- 
rokos atiteko Vyties jaunai krep
šininkei Marytei Lapienytei. An
troji vieta paskirta ir maža dova- 
nike atžymėta D. Pocienei. (Pim
py tei).

PRANEŠIMAS
NAUJA GEELONGO 

“VYTIES” VALDYBA

JAUNĖS - DODGERS
Po kelių paskutinių jaunių pra

laimėjimų mūsų mergaitės pasku
tinėse rungtynėse parodė gražų 
žaidimą, puikius prasiveržimus ir 
rungtynes pelnytai laimėjo. 
Taškai: Kazlauskaitė 8, Intaitė, 
Wilson ir Turisz po 2, Saukaitė 1.

Gegužės 1 d. įvyko nauji Geelon
go Sporto Klubo “Vyties” Valdy
bos rinkimai. Rezultate slaptu bal
savimu į naujų valdybų išrinkti šie 
asmenys: p.p. Obeliūnas - pirm.,
L. Valodka - vicepirm., M. Janu
lis - sekr., Č. Valodka - kasinink., 
E. Lipšys - reikalų vedėjas.

Visais reikalais, liečiančiais Ge- 
elongo Sporto Klubų “Vytį” kreip
tis sekretoriaus adresu:
M. Janulis, 14 Spruham Avė., Nor- 
lane - Geelong, Vic.

KARAS VIETNAME
P. LEL1S

ja), esantis pietvakarinėje pusia
salio dalyje, per amžius buvo už
daras svetimoms jtakoms ir net 
kolonijų užkariavimo laikotarpyje 
liko nepriklausomas, nes Siamo 
valdovai mokėjo laviruoti ir pri
sitaikyti prie užkariautojų. Siame 
yra apie 28 mil. gyventojų.

Vietnamas yra gausiausias gy
ventojais (virš 30 mil.) ir daugiau

Karas Vietname per 8 metus 
pareikalavo vieno milijono žmo
nių aukų. Po prancūzų pralaimė
jimo prie Dien-Bien-Phu 1954 m. 
ir po Vietnamo padalinimo į dvi 
dalis karas aprimo, bet tikros tai
kos nebuvo pasiekta. Tų paliaubų 
metu visų laikų vyko slaptas karas 
tarp siunčiamų iš šiaurės partiza
nų ir Saigono vyriausybės, kuri 
nepajėgė tų partizanų nei sulai- pažengęs civilizacijoj, nes yra ge- 
kyti, nei išnaikinti. Partizanai 
užiminėjo vis didesnius plotus ir 
jei amerikiečiai nebūtų laiku atėję 
pagalbon Saigono vyriausybei, tai 
tikriausiai šiandien abi Vietnamo 
dalys būtų sujungtos po komunisto 
Hočimin valdžia.

Nežiūrint milžiniškos amerikie
čių pagalbos ginklais ir žmonėmis, 
šis nepaskelbtas karas vis plečiasi 
ir niekas negali pasakyti kada ir 
kaip jis pasibaigs.

roje geografinėje padėtyje (vienu 
šonu remiasi į jūrų) ir jau nuo 
seniai buvo europiečiams lengvai 
pasiekiamas. Nuo Vietnamo liki
mo priklauso Laoso, Kambodijos 
ir net Siamo likimas.

VIETNAMO KRAŠTAS
Vietnamu sudaro rytinis Indo

kinijos pusiasalio pakraštys prie 
pietų Kinijos jūros. Tų kraštą 
apie tūkstantį metų valdė kinie
čiai ir jame paliko savo kultūros 
įtakų, tačiau vietnamiečiai per il
gu amžius išlaikė savo kalbų ir 
tautinį charakterį. Vietnamu se
niau sudarė trys atskiros valsty
bės: Anam, Tonkin, Cochin-Chin. 
Pavadinimas “Vietnam” kiniečių 
kalboje reiškia “tolimas .pietų 
kraštas”.

Kiti Indokinijos kraštai — La
osas ir Kambodija — į vakarų 
pusę nuo Vietnamo turi daugiau 
indiečių kultūros bruožų, o bu
distų tikėjimas atkeliavo iš Bur- 
mos ir Siamo.

Siamas (nuo 1949 m. Tailandi-

PRANCŪZŲ PRALAIMĖJIMAS
Komunistas Hočimin, atsiradęs 

Kinijoj ir sąjungininkų — kinų 
su amerikiečiais — remiamas, or
ganizavo Vietnamo pasienyje na
cionalinį frontų vaduoti Vietna
mu! iš japonų okupacijos, bet jam 
tai nepavyko. Tik japonams po 
Hirošimos bombardavimo kapitu
liavus 1945 m., Indokinija buvo iš
laisvinta ir Hočimin paskelbė “De
mokratinę Vietnamo Respublikų”. 
Bet tada atsigavo prancūzai ir 
panoro vėl valdyti Indokiniją. Ho
čimin vedė su prancūzais derybas, 
norėdamas, kad jie pripažintų 
Vietnamo respublikų. Spaudžiant 
sąjungininkams, prancūzai lyg 
pripažino jų, bet nesutiko atiduoti 
turtingos provincijos Cochin-Chin 
(anksčiau buvo atskira valstybė). 
Įtempimas tarp prancūzų ir Viet
namo didėjo ir buvo prieita prie 
susirėmimų. Po to, kai prancūzai 
bombardavo Haipongo miestų, už
mušdami 6000 civilių gyventojų, 
Hočimin vadovaujami Vietminh

partizanai pradėjo atvirų karų su 
prancūzais, kuris truko 8 metus ir 
pasibaigė prancūzų pralaimėjimu. 
Tam karui faktinai vadovavo ga
bus Š. Vietnamo strategas gen. 
Giap, kuris ir dabar vadovauja Š. 
Vietnamo karinėms jėgoms.

1954 m. įvykusi Ženevos konfe
rencija Indokinijos klausimų taip 
išsprendė: padalino Vietnamu į 
šiaurinį ir pietinį, o Laosu su 
Kambodija padarė nepriklausomo
mis valstybėmis, šiaurės Vietna
mo prezidentu buvo paliktas ko
munistas Hočimin, o pietiniam 
Vietnamui amerikiečiai parinko 
prezidentu katalikų Diem.

Toks klausimo sprendimas ne
davė pastovios taikos ir po 10 me
tų trynimosi karas vėl įsiliepsno
jo.

Vaizdas iš karo veiksmų Vietname

SOCIALISTŲ EILĖSE

Būvės Vyties krepšininkas An
tanas Lapšys dabar gyvena Londo
ne. Jisai tenai dirba savo specia
lybėje kaipo inžinierius - architek
tas. Vėliau žada aplankyti dau
giau Europos kraštų ir po to apsis
tos ilgesniam laikui Kanadoje. Kai 
didelis krepšinio mėgėjas jisai ne
suradęs ten lietuviško Klubo įsto
jo į latvių komandų, ši komanda 
sudaryta iš įvairių tautybių ir 
Lapšys ten yra vienas iš geriau
sių žaidėjų. Įvertinant jo gabu
mus krepšinyje jisai pakviestas 
žaisti už Londono rinktinę. Su 
šia rinktine žaisdamas jisai su
renka daugiausia taškų. Antanas 
augina sau pamainų, krepšininkų 
— sūnų.

Vyties tinklinio žaidėjas ir bu
vęs tinklinio sekcijos Vadovas J. 
Morkūnas pasitraukė iš Vadovo 
pareigų. Į jo vietų dar nėra pas
kirta naujo Vadovo.

Vyties stalo teniso žaidėja Aldo
na Urnevičiūtė susižeidė kojų ir 
kiek laiko negalės žaisti stalo te
niso.

¥
Buvęs Vyties Klubo sekretorius 

B. Nemeika pasitraukė ši Valdy
bos. Jo pareigas perėmė Valdybos 
kandidatas E. Taparauskas.

VIETNAMO AVANTIŪRISTAS
HOČIMIN

Tai nėra tikra pavardė, bet vie
na iš septynių slapyvardžių.kurio- 
mis šis Maskvos auklėtinis naudo
josi su kiekviena nauja avantiū
ra. Hočimin gimė 1892 m. anami- 
tų teismo tarnautojo šeimoje. Jo 
tėvas buvo taipgi revoliucijonie- 
rius, kuris 1911 m. kartu su sūnu
mi buvo uždarytas kalėjime. Jau
nasis Ho paspruko iš kalėjimo ir 
septynerius metus trankėsi po į- 
vairius pasaulio kampus. 1918 m. 
jis atvyko Prancūzijon pasivadi
nęs Nguyen Aiqoc ir gyveno Pa
ryžiuje versdimasis fotografijų 
retušavimu. Po I D. karo Pary
žiaus taikos konferencijoj jis ban
dė sudominti Vietnamo klausimu 
JAV prezidentų ir prancūzų Cle- 
manceau, bet tas jam nepavyko.

Ho įstojo prancūzų socialistų 
partijon ir, kaip geras kalbėtojas, 
buvo išrinktas atstovu į socialis
tų kongresą, įvykusi 1920 m. 
Tours mieste. Šiame kongrese 
įvykus skilimui, Hi prisidėjo prie 
kairiojo (komunistų) sparno, va
dovaujamo Marcei Cachin, nes jis 
tuomet manė, kad komunizmas 
bus geriausia priemonė kovoti už 
kolonijų išvadavimų.

1920 m. jis buvo Prancūzijos 
kompartijos pasiųstas į tarptau
tinį darbo kongresą Maskvoje kur 
buvo dvejus metus kaip paverg
tų tautų atstovas.

Tuo laiku Rusijos komunizmas 
turėjo didelę įtaką Kinijos na
cionalizmui, vadovaujamam gar
saus Sun-jat-seno. Sovietų Rusi
jos patarėjas Kinijai Borodin, 
vykdamas 1925 m. Kinijon į Kan
tonų, pasiėmė su savim ir Hoči
min, kuris ten įsteigė Anamitų 
Tautinę Lygą kovoti už Indokini
jos nepriklausomybę. Kai genero
las Čiangkaišekas 1927 m. nu
traukė flirtų su komunistais ir pa
tarėją Borodiną išvijo, tai ir Ho 
kartu grįžo Maskvon.

APIE
TALENTUS

Dažnai skaitome savoje spaudo
je apie garsėjančius arba garsius 
lietuvius, besireiškiančius mene, 
moksle ar kitur, bet daugumas jų 
tėra garsūs kaip lietuviai tik 
mums, tačiau jų kaip lietuvių sve
tur reikia su žiburiu ieškoti. Tokie 
lietuviai nesikrato savo lietuvišku
mo (jeigu jo dar kiek turi) tik sa
vųjų tarpe, kur jiems rodoma per
dėta pagarba, jais didžiavimasis 
ir net pataikavimas. Tuo tarpu sa
vo veikimo ir darbo aplinkoje jiems 
lietuvybė visai nerūpi ir net ištri
na paskutines išorines žymes, kad 
jie kada buvę lietuviais. Nesinori 
išvardinti tokių lietuvių pavardė
mis, bet vis gi lietuvių būnant ga
lima būtų tikėtis, kad jie ir savo 
veidu pasirodytų lietuviais prieš 
kitus. Kodėl iškylant kur į kiek 
reikšmingesnę poziciją būtinai rei
kia lietuviškų pavardę iškeisti kito
kia, o ir net vardų nulietuvinti pa
darant iš Stasio Stanley, iš Vy
tauto William, iš Vlado Walter 
ir panašiai. Juk nei vardo ar pa
vardės pritaikymas prie svetimų 
nepadeda nei kilti karjero
je, nei padidina talentų ar genia
lumą. šiandie bent Vakarų pasau
lyje nustojo reikšmės ir luominis 
kilmingumas, ir senų giminių pro
tekcijos, o tegalioja tik vienas ke
lias — tinkamas pasiruošimas gy
venimui, profesijai, karjerai, ar 
tai būtų mokslas, ar menas. Kitaip 
sakant, jei gyvenime būsi šio to 
vertas, tai tave iškels tik tavo dar
bas, pastangos ir sugebėjimai. O 
tokį vertingų asmenį kiekvienas 
mokės pavadinti ir lietuvišku var-

INDOKINIJOS RAUDONŲJŲ 
VADAS

Sekančiais metais Ho pakeista 
pavarde atsirado Siame ir ten 
įsteigė Indokinijos kompartijų, 
tačiau būstinei vietų pasirinko

Hong-Konge. 1933 jo revoliucinė 
veikla buvo iššifruota, ir jis tu
rėjo bėgti. Ką jis veikė iki 1940 
m., nėra žinių, bet 1940 m. vėl 
nauja pavarde pasirodė Kwansi 
provincijoj (greta Indokinijos) 
nes tada kiniečių vyriausybė su
manė jį panadoti kovoje prieš 
japonus. Kaip jau buvo minėta, 
jis tada paskelbė Vietnamo va- 
publikos įsteigimą ir pradėjo va
dintis Hočimin. Nors jis kovojo 
prješ Prancūziją, bet tai jam ne
kliudė 1946 m. atvykti Prancūzi
jon, kur Fontainebleau konferen
cijoj buvo bandoma tartis dėl 
Vietnamo. Tada jis buvo Prancū
zijos vyriausybės iškilmingai pri
imtas ir net turėjo pasikalbėji
mą su pačiu prezidentu, . bet su
sitarti nepavyko ir karas truko 
dar keletą metų.

Tada Hočimin nesivadino ko
munistu. Jis sakė, kad savo jau
nystėje yra studijavęs Konfucijų, 
Laotse (kiniečių toistų religijos 
steigėjas), Kristaus evangelijų ir 
Marksą. Visi tie mokslai esą ge
ri. Taip pat jis studijavęs dauge
lio kraštų literatūrų ir filosofiją. 
(Jis laisvai kalba prancūziškai, 
angliškai, rusiškai, kinietiškai ir 
japoniškai). Būdamas nedidelio 
ūgio, su ožio barzda. Ho daugiau du ir pavarde. Pavardės keitimas 
primena viduramžių scholastiką, 
negu šių laikų politinį avantiūris
tą. Palyginti, jis yra išsilavinęs ir 
politiškai išprusęs.

(Tėv. 2ib.)

arba vardo nulietuvinimas liudija 
žmogaus nusipiginimą, kuris besi
lankstydamas net savo vardo išsi
žada, kad būtų priimtinesnis bosui, 
viršininkui ar kraštui. Justus

5
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ŲETUVIAI AUSTRALIJOJE MELBOURNE
PASVEIKO

Pranešimai
PERTH

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS 
Birželio 19d., sekmadienį, 4 vai. 

p. p. 78 Kimberley St. Leederville, 
įvyksta visuotinis metinis L. V. S. 
/‘Ramovės” W. A. Perth Skyriaus 
susirinkimas šia darbotvarke: 1) 
susirinkimo atidarymas, 2) tėvy
nės prisiminimas, 3) susirinkimui 
vesti prezidiumo sudarymas, 4) 
Centro Valdybos bendraraščių 
skaitymas, 5) balsams skaityti 
komisijos rinkimas, 6) skyriaus 
valdybos pranešimas, 7) revizijos 
komisijos pranešimas, 8) diskusi
jos dėl pranešimų, 9) Centro orga
nų rinkimas, 10) naujos skyriaus 
valdybos rinkimas, 11) revizijos 
komisijos rinkimas, 12) lietuvių 
namų bei salės pirkimo klausimas, 
13) sumanymai, o jų nesant pa
baiga su Tautos Himnu.

Be aktyviųjų bei garbės narių 
kviečiami visi ponai ir ponios, kas 
tik ramovėnams pritaria bei pri- 
jaučia. Pasibaigus dienotvarkei 
bendras visų suneštinis pasivaiši- 
nimas prie liet, plokštelių muzikos. 
Paįvairinant numatoma ir maža 
programėlė.

Skyriaus Valdyba

PETRAS PLATAKIS
Ilgesnį laiką sirgęs Petras Pla- 

takis jau pradėjo vėl dirbti. Jam 
teko ir namuose, ir ligoninėje leis
ti negalios dienas. Sunkion gyve
nimo būklėn patekus jo namų šei
mininkas Vladas Rukšėnas ištisus 
metus neėmė nuomos, o ligoninėje 
esant Socialinės Globos Moterų 
dr-jos atstovė L. Balčiūnienė lankė 
jį ir lengvino sunkias dienas. Gra
žu, kad sunkesnei dienai užėjus, 
vienas kitą palaikome ir atjaučia
me. Džiaugiamės mūsų tautiečio 
Petro Platakio pasveikimu ir lin
kime vėl glaudžiau įsijungti į mū
sų tarpą. Jį anksčiau matydavome 
choristų eilėje ir vaidintojų būre
ly- (fc.)

BRANGI DR. V. DIDŽIO 
DOVANA

Šiomis dienomis Dr. V. Didžys 
padovanojo Krašto Valdybos Bib
liotekai labai vertingą leidinį, iš
leistą Istorijos Instituto Lietuvoje 
“Prūsijos Valdžios Gromatos, Pa
graudenimai ir Apsakymai Lietu
viams Valstiečiams” Tai didelio 
formato, 665 puslp. didumo, sure
daguoto velionio istoriko Konstan
to Jablonskio Leidinys. Tai XVI- 
XVIII šimtmečio fotokopijos Prū
sijos valdžios įsakai lietuvių kal
ba. Iš jų mums labai aiškėja anų 
laikų gyvenimo būklė po .vokiečiais 
patekusių tautiečių .Mūsų didžiam 
bibliotekos rėmėjui Dr. V. Didžiui 
didi padėka. (fc.)

| AUSTRALIJOS LIET. STUD. SĄJUNGOS MELBOURNO SKYRIUS S

birželio 3 d. (penktadienį) 8 vai. vak. ruošia metinį
S 
| 
I 
I

Jis minėjimą atidarė pasakydamas 
įžanginį žodį ir pagerbdamas moti
nas tylos minute.

Sveikinimo žodžius tarė apyl. 
valdybos pirm. Dr. S. Skapinskas 
ir kun. P. Dauknys. Jie iškėlė 
motinos svarbą bei reikšmę išlai
kant gimtąją kalbą bei papročius 
vaikų mokyme. Kun. Dauknys 
prašė visas motinas leisti savo vai
kus savaitgalio mokyklon ir skau
tų organizacijom Pabrėžė, kad 
šios dvi institucijos daug prisideda 
prie gero vaikų auklėjimo, gimto
sios kalbos ir liet, papročių išlai
kymo.

Toliau jaunosios kartos motinos 
p. Jomantienės (jaunesniosios) 
pritaikinta paskaita, kurios metu 
scenoje vyko skulptoriaus Rimšos 
“Vargo Mokyklos” imitacija: mo
tina prie ratelio su dviem vaiku
čiais, mokanti lietuviško rašto. 
Prelegentės ypač graži mintis, kad 
vaikas gimsta nemokėdamas kal
bėti ir jeigu motina su juo lietu
viškai nekalbės, tai jis tos kalbos 
ir neišmoks.

Džiugu, kad Geelonge vis dau- 
giau veikime pasireiškia jaunoji 
karta su savo mintimis ir jaunat
viškomis idėjomis.

Meninėje dalyje pirmiausia pa
sirodo “Šatrijos” tunto skautės 
(skautų nesimatė) su tuntininku

Marytė ir Veronika Manikauskai- 
tės palydint Veronikai gitara iš
pildė duetus “Ramunėlė” ir “Grei
tai, greitai” palydint gitara ir 
akordeonu. Toliau vėl Karpavi
čiaus kūryba “Sugrįžus”.

Pabaigai pasirodė Dr. V. Kudir
kos vardo savait. mokykla su vaiz
deliu “Pasveikinimas mamytei”, 
kurį paruošė mokytoja p. Šimai
tienė ir kuriame dalyvavo visi mo
kyklos mokiniai (19).

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. Po to kavutė, vaišės. Tenka 
pasidžiaugti gausiu tautiečių atsi
lankymu, tautiniu susipratimu. 
Tai vieta, kur galima lietuviškoj 
nuotaikoj pasidalinti mintimis ir 
kultūringai praleisti laiką.

Dalyvis

TAIP PAT DEMONSTRACIJA
Birželio 5 d. — šv. Treybės sek

madienį lietuviai kviečiami daly
vauti iškilmingoj Dievo Kūno pro
cesijoj. St. Patrick’s College Man
ly. Procesija pradės rikiuotis 2 
vai. p. p. Susirinkti visiems į Vi
vian St. jau lval. 30 min. p. p.

Pirminis šios procesijos tikslas 
pagarbinti Kristų Šv. Eucharisti
joj bei melstis daugiau pašaukimų 
— misijonierių Bažnyčiai.

Bet šis mūsų dalyvavimas su sa
vo tautiniais rūbais vėliavomis bei 
lietuviškais ženklais — tūkstan
čiams primins ne tik 
prieš komunizmą, bet 
Dievą, Lietuvą ir 
laisvę.

Tad pirmoj eilėj,
jaunimas, ponios ir vyrai 
niuose rūbuose, bet taip pat kvie
čiami ir visi kiti lietuviai — ypač 
katalikai. Nebijokime, jei savo 
spalvingumu atkreiptume ir TV 
dėmesį, kaip kad buvo prieš 2 me
tus.

Geriausia būtų, kad išvyktume 
visi kartu po lietuviškų pamaldų 
Lidcombėj apie 1 vai.. Vykstantieji 
mašinomis prašomi paimti kartu 
ir savo kaimynus — draugus, ne
turinčius mašinos.

Esant blogam orui procesija ne
įvyks, 
mus.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS SYDNĖJUJE

Įvyks birželio 19 d. — sekmadie- 
Vokiečių 

Goulburn

pat esan-

mūsų kovą 
ir kovą už 
žmogiškąją
kviečiamas 

tauti-

nį — 12 vai. 30 min. 
evangelikų bažnyčioje, 
St., City.

Po pamaldų įvyks ten
čioje parapijos salėje arbatėlė ir 
išleistuvės į užsienį atostogų iš- 
vykstančiam kunigui V. Kostice- 
nui.

Visi Sydnėjaus apylinkių evan
gelikai prašomi šiose pamaldose 
dalyvauti.

Parapijos Taryba,

RAMOVĖNAMS ŽINOTINA
Birželio 11 d. 5 vai. p. p. C. S. x____ x _______ .

Harper Hall, 292 Hay St., pabal- A. Karpavičium. Jos sudainavo 
tięčių komitetas rengia trėmimų “Ne man regėti Tavo veidą”, A.
minėjimą, kuriam sudaryta įdomi 
programa. Pareiga ramovėnus 
šaukia skaitlingai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

Karpavičius paskaitė savo kūrybos 
eilėraštį “Atsisveikinimas”. Sesės

LENKAI IR BAŽNYČIOJE 
SAVINASI VILNIŲ IR LVOVĄ
Vienoje iš Hobarto bažnyčių len

kams buvo leista papuošti altorių 
pagal savo tradicijas ir skonį. Jie 
pasirinko tinkamiausiu paveikslu 
Aušros Vartų Dieno Motinos. Ta
čiau parašas po juo su politiniu 
skoniu. Jame prašoma Aušros Var
tų Motinėlę grąžinti Vilnių ir Lvo
vą. Neseniai tas parašas rastas 
kažkieno uždažytas degutu .Apie tą 
įvykį rašė ukrainiečių laikraščiai 
Australijoje. (fc.)

Sekite radio 2SM praneši-
Kun. P. Butkus

PARAMA ADELAIDES 
LIETUVIŲ ARCHYVUI 

— MUZIEJUI
ALB Krašto Valdyba, vertinda

ma adelaidiškių ir ypač p. J. Va
nago pastangas kuriant Lietuvių 
Archyvų — Muziejų, kuris bus 
kaip reprezentacinis visų Austra
lijos lietuvių paminklas, nultarė 
skirti iš savo kuklių šaltinių 50 
dolerių paramą.

GEELONG
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Gegužės 22 d. ryte rinkosi baž

nyčion daugiau tautiečių, 
negu paprastais sekmadieniais pa
gerbti gyvų bei mirusių motinų. 
Kun. P. Dauknys atlaikė specia
lias šv.. Mišias ir pasakė tai die
nai pritaikintą gražų pamokslą iš
keldamas svarbų motinos vaidmenį 
rusų okupacijos ir spaudos draudi
mo laikais, kur motinos savo kova 
bei veikla buvo prilygintos ka
riams.

Tolimesnis minėjimas vyko 2 
vai. p. p. Liet. Namuose. Ten vėl 
pasirodė gausus tautiečių būrys, 
ir motinos buvo apdalintos savait
galio mokyklos mokinių gėlių 
puokštėm. Minėjimą organizavo 
savaitgalio mokyklos Tėvų Komi
tetas pirmininkaujant p. Bindokui.

Studentu Baliu
» t

įI 
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JAUNIMO ATSTOVŲ Į KONGRESĄ IŠLEISTUVES
BALIUS — ISLEISTUVĖS ĮVYKS BRUNSWICK TOWN HALL, SYDNEY ROAD.
Gros geras visiems žinomas latvių orkestrą^. Šilta vakarienė su gerais ir įvairiais gėrimais.

BALIAUS PELNAS JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAMS.
Visi kviečiami atsilankyti. Tai paskutinė proga asmeniškai pasimatyti su atstovais ir juos 

finansiniai ir moraliai paremti.
Bilietus galima užsisakyti pas J. Meiliūną 47 2216, A. Klimą 48 2815, T. Kaladę 68 6572

A .L.S.S. Melbourne Skyriaus Studentų V-ba
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MINĖSIM BIRŽELIO TRĖMIMUS
DEMONSTRACIJOS

DEMONSTRACIJOS PRIE 
SOVIETŲ AMBASADOS 

CANBERROJE
Ryšy su 25-rių metų sukaktim 

nuo masinių vežimų ir genocido 
pradžios Lietuvoje, š .m. birželio 
18 d., šeštadienį, įvyks demonstra
cija prie sovietų ambasados Can- 
berroje.

Iš Sydney ir kitų vietovių bus 
vykstama mašinomis. Neturintieji 
mašinų bus nuvežti. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Dėl informacijų prašoma skam
binti: 635 9787, po 6.30 vai. vak. 
630 2309.
Įsidėmėkite: demonstracija įvyks 
ne birželio 14 d., kaip buvo skelb
ta, bet birželio 18 d. J.P.K.

PERTH
BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMAS
Vakarų Australijos Pabaltiečių 

Komitetas birželio trėmimų minėji
mą šiais metais ruošia birželio 11 
d., šeštadienį, 5 vai. p.p.
C. S. Harper Hall, 292 Hay St., 
Perth.
PROGRAMOJE:
a) Oficialioji dalis:
1. Atidarymas ir įžanginis žodis 
(Vak. Australijos Pabaltiečių K-to 
pirmininkas A. Statkus).
2. Senatorius F. Branson kalba.
3. Lietuvių atstovo kalba (Pabal
tiečių K-to narys A. čižeika). Lie
tuvos Himnas.
4. Latvių atstovo kalba (J. Peter
sons, Pabaltiečių K-to narys), 
Latvijos Himnas.
5. Estų atstovo kalba (E. Holm, 
estų atstovas), Estijos Himnas.
b) Meninė dalis
1. Solo dainos - p. JI Koll (estas); 
akomponuoja G. Hook (estė).
2. Estų vyrų choras, vad. p. H. 
Trees estas).
3. Melodijos pianinu — p-lė V. či-
žeikaitė. •
4. Solo dainos — p. E. Nilus (estė)

akomp. ponia E. Hook.
5. Akordeonas — p. V. Taškūnas.
6. Latvių mišrus choras, vad. p. 
V. Roza (latvė).

Kviečiame visus Vakarų Austra
lijos ir Pertho lietuvius su šeimo
mis ir svečiais šiame minėjime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

VAKARŲ AUSTRALIJOS 
PABALTIEČIŲ. KOMITETAS

MELBOURNE
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS 

MELBOURNE
Pranešame, kad bendrą tragiš

kųjų birželio įvykių minėjimą Mel
bourne, kaip eilėje praeitų metų, 
ruošia Baltų Komitetas. Minėji
mas įvyks birželio mėn. 14 d. 
7.30 p.p. Latvių namuose 3 Dickens 
St., Elwood (netoli nuo St. Kilda 
Town Hall).

Apylinkės Valdyba prašo tautie
čius minėjime skaitlingai dalyvau
ti.

Platesnę minėjimo informaciją 
paskelbsime sekančią savaitę.

MELBOURNO
APYLINKĖS VALDYBA.

SUSITIKIMAS SU 
DAIL. URBONU

Aną sekmadienį nekantrus dail. 
L. Urbono bičiulis užsuko pasižiū
rėti, kaip jis ruošiasi savo artė
jančiai parodai, kuri įvyks birže
lio 15 d. Macquarie galerijoje 
(King ir Kent gatvių kampas) ir 
kuri užtruks iki birželio 27 d.

Svečias nustebo radęs dailininką 
ne su teptuku rankoje, bet džiūs
tantį prie knygų. Juo keisčiau, kad 
tos knygbs ne apie dailę, o teisę.

Paklaustas dailininkas prisipa
žino, kad jo sodybai gresia pavo
jus ir reikia skubiai ginti. Pasiro
do, kad vietos savivaldybė naujas 
gatves veda, vykdo priemiesčio su
tankinimo planus. Numatyta, kad 
iš Urbono sklypo galima padaryti 
du, iš kurių, vieną nori prievarta

Mielam bendradarbiui
J. BALATAI ir ŠEIMAI, 

Lietuvoje mirus jo broliui, širdingiausią užuojautą reiškia

Melbourne P.M.G. Bendradarbiai

Ilgamečius “Dainos” choristus
ALDONĄ ir JUOZĄ STASIŪNAICIUS 

dukrelės gimimo proga sveikina ir visiems šviesaus 
gyvenimo linki

"Dainos” Choras ir Dirigentas

SUGRISKI JAUNYSTE
O tie skautų kaukių baliai! Ir 

kodėl tokie rengiami tik kartą į 
metus)? Jeigu taip kiekvieną suba
tėlę kaukių balius, tada gal ir mū
sų visa veikla būtų labiau koncen
truota, prisidengę veidus gal kaip 
nors suartėtų, susikalbėtų ir apie 
bendrus Sydnėjaus namus, ir apie 
sporto salę, ir apie valdžias.. Kiek 
daug galimybių prisidengus savo 
tikrąjį veidą!.

Keista, kiek pažįstu skautus, tai 
jie vis tai su paukščiais, tai su 
žvėrimis, bet kaukių baliuje tai nė 
kvapo. Net ir tikro genio nesimatė! 
Kur tau — visos kaukės vis kokiais 
iškreiptais žmonių pavidalais: tai 
pajacas, tai zoro, tai aboridženas, 
tai vėl koks. Ką čia visus ir iš
vardinsi. Pamatęs tokį zoro ėmiau 
ir užkalbinau, sakau jam, kad bus 
pavyzdingas vakaras, nes visi pik
tadariai nedrįs jo akivaizdoje ko
kių išdaigų rodyti. Ir tie visi nekau 
keti džiaugiasi gausiais užkan
džiais, nebijo vaikščioti gyvi tarp 
mirusių ir pasismagindami vienas 
kitam į sveikatą užgeria.

Smagu, muzika 1 kurtinančiai 
trenkia, šviesos nepilnoj šviesybėj 
taip, kad šokantieji gali ir glau
džiau bendradarbiauti arba pasta
lėje ir ne savo rundiną kelį pa
kasyti...

Netrukus scenon pasirodo toks 
padūkęs pajacas, muzikantus visus 
išvaiko ir sako, kad prasidės ba
liaus programa. Kam? Kokia? Ba
liuje programa trunka nuo pat

nupirkti. Tad Urbonas ir studijuo
ja, kaip tokių pirkėjų atsikratyti. 
Bet dailininkas optimistas:

— Nesirūpink, bičiuli, upelius 
ir šaltinius pravedžiau bei gluos
nius dešimtį metų auginau ne tam, 
kad buldozeriai juos išardytų. Mo
kėsiu savo sodybą apginti.

— Bet kaip dabar su paroda? 
Juk tik kelios savaitės bepaliko. 
Ar galėsi jai pasiruošti?

Paroda nenukentės. Ruošdama
sis vienai aš visad dviem pasiruo
šiu, kaip toj patarlėj — atsarga 
gėdos nedaro.

Pamatęs jo atsargas minėtasis 
bičiulis už galvos susiėmė — iš 
tų atsargų susidarytų parodų net 
keletas!

PRANEŠIMAS
Australijos Liet. Kat. Kultūros 

Draugijos narių metinis susirinki
mas šaukiamas birželio 12 d. 5 vai. 
p. p. Dainavos salėje Bankstowne.

Programoje kun. P. Butkaus 
pranešimas iš kelionių, Valdybos 
ir revizijos komisijos pranešimai 
bei diskusijos, naujos valdybos bei 
rev. komisijos rinkimai.

Nariai, prijaučiantieji ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti.

A.L.K.K. Draugijos Valdyba..

KRAŠTO KULT. TARYBOS 
P-KAS CANBERROJE

Gegužės 14 — 15 d. d. ALE 
Krašto Kult. Tarybos pirmininkas 
p. K. Kavaliauskas buvo išvykęs 
į Canberą, kur su sostinės lietu
viais veikėjais susitikęs pasitari 
busimųjų Meno Dienų reikalais. 
Drauge sutarė su Canberros lietu
vių “Aušros” choro dirigentu p. 
Darium, kad šiais metais N.S.W. 
lietuvių dainų šventė įvyks Can- 
berroje lapkričio 19 d. Be Canber
ros čia dalyvaus Newcastelio ir 
Sydnėjaus lietuvių chorai.

Grįžęs p-kas džiaugėsi Canber
ros lietuvių nuoširdumu ir palan
kiais nusiteikimais.

Niekaip negaudamas giesmei 
“Lietuviais esame mes gimę” gai
dų akompanijavimui, Krašto Kult. 
Tarybos p-kas p. Kavaliauskas 
kreipėsi net pas Amerikoje gyve
nančius lietuvius muzikus. Po ilgo 
ieškojimo muzikas Jeronimas Ka
činskas surado originalias gaidas 
ir neseniai jas prisiuntė, ši giesmė 
bus sugiedota ateinančioje Dainų 
šventėje pritariant vargonais.

*
Seserys O. Matulionytė iš Syd

ney ir V. Kuncaitienė iš Melbour
ne išvyksta birželio 18 d. į Ame
riką aplankyti savo brolio Dr. Ma
tulionio ir kitų giminių. Abi iš
vyksta pusvalandžiu vėliau išlydė
jus jaunimo atstovus į Jaunimo 
Kongresą.

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos birželio mėn. 5 d., 9.30 vai 
ryto, šv. Lauryno bažnyčioje, Brod- 
medove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 8.45 
va. prieš Mišiams.

Kun. S. Gaidelis, S J.

Muz. D. Lapinsko ir solistės 
A. Stempužienės plokštelė “Dai
nos” galima gauti Mūsų Pastogės 
redakcijoje. (13 Percy St., Banks- 
town) Plokštelė labai originali tiek 
iš muzikalinės, tiek ir iš išpildymo 
pusės. Plokštelė ilgo grojimo ir jos 
kaina: Stereo -$5.25 ir Mono $4.50.

Ateinantį šeštadienį birželio 4 d. 5.30 vai. p.p.
LIET. KLUBO PATALPOSE (39 CHURCH ST., LIDCOMBE) 

ĮVYKSTA SKAUTŲ TĖVŲ RUOŠIAMAS

pradžios iki šviesoms užgęstant.
Mano abejones išsklaidė pasiro

džiusios keturios gracijos, paly
dimos B. Kiverio. Sako, kad tai 
“Neužmirštuolės”, bet aiškiai ne 
iš Pluko darželio. Na ir vardą pa
sirinko — dar negirdėjus negalė
si jų iki kito kaukių baliaus užmirš
ti, o kai uždainavo “Ramunėlę” aerodrome, 
(slėpkis, Tamošiūniene — jų ke
turios, o tu viena!), net saldu pa
širdžiuos pasidarė. Ką jos toliau 
dainavo, iš to svaigulingo apsali- 
mo besiklausydamas ir negirdėjau. 
Tik staiga — “Sugrįžki! Jaunys
te! Paskubėk!” Ir net rankomis

FILMU VAKARAS
kur bus rodoma spalvotas garsinis filmas iš skautų stovyklavimo 
(truks apie 30 min.).
ir trumpas filmas iš demonstracijų prieš J. Paleckį Sydney

Po filmų veiks bufetas su išgėrimais, Šokiai prie plokštelių muzikos.
Visas parengimo pelnas skiriamas skautės Ramunės Zinkutės 

kelionei į Jaunimo Kongresą. Ramunė iš kongreso turės grįžti dėl 
studijų anksčiau, negu visa grupė, tad susidaro skirtumas išlaidose, 

tveria jaunystei už sparnų ar už'Minėtą filmą iš skautų gyvenimo R. Zinkutė vešis į Kongresą pa- 
padų!

Aš vėl iš liūliuojančių sapnų 
staiga atsiradau kaukių baliuje. 
Jaunystės maldą ir šauksmą nu
lydėjo katučių audra .Žinoma 
daugiausia plojo kaip tik tie, ku
rių veiduose seniai jaunystės pėd
sakai išdilę. Bet gi tos scenoje, pa
čios vos tik pražydėjusios (o gal 
aš iš tolo ir dar akinius pamiršęs 
namuose ir gerai neįžiūrėjau?), 
kam gi joms tokiu didžiu balsu 
šauktis jaunystės, ir ypač baliuje, 
kur net ir pensininkai pasijunta 
lyg jaunuoliai, pirmą kartą einą į 
tarnybą...

Ir iš tikrųjų p. A. Kapočienė 
su kitom neužmirštuolėm jaunys
tę tą vakarą prisišaukė. Į pabaigą 
nesijautė skirtumo, kur duktė, kur 
motina. Tiesa, sako dar buvo mo
derniškas baletas, kur primaba
lerina pabuvo K. Narbutas, savo 
vyrų draugovę pavertęs šmaikš
čiom balerinom, kaukių paradas, 
kurias vertino pavyduolių komisi
ja, na, o paskui iki pat pasakos 
galo visoje salėje viešpatavo pra
džioj prišauktoji jaunystė. Galop 
besiskirstant atsirado ir tokių, ku
riems jaunystė taip kraują užkai
tino, kad buvo pasinešę toliau 
kaukių balių tęsti skautų žemėje 
prie laužo, bet ar jie pasiekė tą 
pažadėtąją žemę, taip ir neteko 
sužinoti.

Tik važiuojant namo mano sūnus 
vilkiukas mieguistu balseliu nu
siskundė: “žinai, tėte, man skau
tų kaukių balius labai labai patiko, 
tik man liūdna, kad aš dar nesu 
jaunas...” Kaukė

demonstruot.
Visi kviečiami atvykti pasižiūrėti, kaip mūsų skautai stovyk

lauja ir drauge paremti mūsų vieną iš aktyviausių jaunuolių lietu
vių veikloje.

Skautų Tėvų Komitetas

mūsų Pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN”

' LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA
Redaktorius: Vincas Kazokas

13 Percy Street, Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumerata-- metams £4.0.0, ($8.00), pusei metų — £2.0.0 
($4.00), trims mėnesiams £1.0.0 ($2.00). N. Zelandijoje ir Angli
joje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00). 
Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Prenumerata adresuojama:
MŪSŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį 12/- ($1.20), bendruomeniniai 10/- ($1.00). 

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

6


	1966-05-30-MUSU-PASTOGE_0001
	1966-05-30-MUSU-PASTOGE_0002
	1966-05-30-MUSU-PASTOGE_0003
	1966-05-30-MUSU-PASTOGE_0004
	1966-05-30-MUSU-PASTOGE_0005
	1966-05-30-MUSU-PASTOGE_0006

