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GYVENTI tik ir yra komunistai. Vargas
visiems tiems laisviesiems, kurie 

LAISVE! patiki tokiais laisvintojais ir net
i>niurk. -iems faikirinkouja tikėdami, 

kad komunistų skelbiama laisvė 
Kažkas dvidešimtąjį amžių yra lygiai turinti tą pačią pras- 

pvaadino laisvės amžiumi. Po mę, kaip kad visame pasaulyje 
laisvės arba išlaisvinimo prie- suprantama. Betgi komunistinė 
danga šiame amžiuje pasaulį laisvė yra pati juodžiausia prie- 
nusiautė du pasauliniai karai, spauda ir juo skaudesnė, kad pa
vyko revoliucijos, pilietiniai ka- vergtasis turi džiaugtis primesta 
ra ir t.t. Tiesa, daug tautų buvo vergija ir dėkoti už tai pavergė- 
iilaisvinta arba išsilaisvino, pa- jui.
saulis sudemokratėjo. Tačiau Ir taip laisvės amžiuje atsira- 
nežiūrint šito laisvės potvynio, do pavergtųjų savaitė. Ji nėra 
kuris perliejo pasaulį ir kurio atsitiktinė, bet turi labai gilią 
lenkle atžymimas šis amžius, vis prasmę, kuri šitą vadinamą lais- 
tik vergija dar nėra išgyvendin- vės amžių gali išgelbėti nuo is- 
ta, ir stebėtinu būdu ji plečiasi torijos gėdos. šios savaitės ir 
ir plečiasi kaip tik laisvės ir iš- jos organizatorių misija yra liu- 
laisvinimo vardu. Ir keisčiausia, dyti laisviesiems, kad laisvės 
šitą vergiją pasauly neša kaip tik vardu yra pavergtos ištisos tau
te, kurie laisvės šūkiu kėlė re- tos ir kad laisvės priedanga už- 
voliucijas, vertė iš sostų įsise- simaskavusi vergija grasina ir 
nėjusius valdovus. Nenuostabu likusiam laisvajam pasauliui. Pa- 
tod, kad labiausiai feodaliniuose vergtųjų savaitė yra pavergtųjų 
kraštuose, kur eilinis žmogus pančių žvangėjimu skambantis 
buvo bebalsis ir beteisis, šis re- laisvės varpas, primenąs, kad 
voliucinis sąjūdis laisvės šūkiais niekas negali būti saugus savo 
uždegė minias ir išėjo laimėto- laisve, jei negirdi pavergtųjų 
jais. Deja, nei darbininkai, nei skundo. Pavergtųjų savaitė turi 
toji prispausta liaudis iškovota išbudinti kiekvieną laisvąjį ne 
laisve nepasidžiaugė. Tie laisvės tik ginti savo laisvę bet lygiai ir 
nešėjai pačią laisvę savaip su- kovoti už pavergtuosius, nes 
prato: sukurstydami minias jie kiekvienas, kuris toleruoja ver- 
riekad neglavojo apie žmogaus giją yra drauge ir laisvės išda- 
kap tokio laisvę, bet apie tais- vikas.
v( vienai grupei — valdančiai Štai dėl ko atsiliepti ir daly- 
grupei. Visi kiti, net ir tie, kurie vauti pavergtųjų savaitės mani- 
kavojo drauge su "laisvės nešė- festacijose, nesvarbu, kur jos 
jais” ir tie buvo brutaliai pa- bebūtų rengiamos, nėra vien tik 
vergti, jeigu tik neprisiderino jos organizatorių reikalas, bet 
prie valdančiosios klasės. Taip kiekvieno laisvojo, kuris yra są- 
revoliucijos keliu išlaisvintame moningas savo laisve. Laisvės 
krašte milijonai žmonių buvo kovotojas prieš vergiją ir tirani- 
pavergti atimant jiems duoną, ją nėra vien tik tas, kuris kau- 
kdsvą mintį ir laisvą tikėjimą, naši Vietnamo džiunglėse, bet 
"Išlaisvintojams” pavyko paver- juo gali ir turi būti kiekvienas, 
gti milijonus, bet nepavyko pa- kuris kur tik galėdamas pastoja 
vergtiesiems išplėšti laisvės troš- komunizmui kelią, kuris išbudi- 
kulio: nei teroras, nei deporta- na snaudžiant laisvąjį ir prime- 
cijos, nei prievartavimai ir pa- na, kad reikia budėti ir laisvę 
vergto žmogaus nepadarė auto- ginti. Pasaulis tik tada laimės 
mitu arba paklusniu partijos kovą prieš komunizmą, kai bus 
įrankiu. Kiekvienas šitokios įsisąmoninta, kad komunizmas 
"laisvės" išlaisvintas kraštas ne nėra vien socialinė doktrina, o 
tik neišgriovė prieš tai buvusių visų pirmiausia politinė, pasau- 
kalėjimų, bet visą kraštą paver- lėžiūrinė vergija, ir kad komu- 
ti vienu ištisu kalėjimu. nistinė valstybė yra vienas išti-

šitokios "laisvės” žmonijai sas kalėjimas.
nešėjai ir “išlaisvintojai” kaip (v.k.)

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ 

|,| AUSTRALIJOJE \ SYDNEJUJE —
LIEPOS 17-23 d.d.

Po daugelio metų ir didelių pas- sybės, politikai, dvasiškiai, visuo- 
tangų pavergtų tautų atstovai pa- meninkai ir antikomunistinių or- 
dedant draugams australams per- ganizacijų vadai.

fe nai pirmų kartų Australijoje su- *
rengė pavergtųjų tautų savaitę Liepos 17 d. - sekmadienį:
spalio 24-30 d.d. Sydnejuje . Atidaromasis susirinkimas Tro-

Per paskutiniuosius mėnesius cadero salėje (George St., City)
Sydnejaus pavyzdžiu buvo sudary- 3 vai. p.p.
tas pavergtųjų Savaitės Komite- Pirmininkas — Dr. L. Emmet 
tas Brisbanėje ir Newcastle mies- McDermot.
te. Australijos Himnas. Arkivys-

Derinantis su Amerikoje prakti- kupo Ezekiel malda.
kuojama pavergtųjų savaite šiais Kalbėtojai:
metais rengiama Pavergtųjų sa- 1. W.McMahon, M.P., federali- 
vaitė liepos 17-23 d.d. Sydney, Ade- nis finansų ministeris;
laide, Brisbane ir Newcastle mies 2. J. M. Fraser, M.P., krašto 
tuose. 1 apsaugos ministeris;

Pavergtųjų savaitės tikslai yra: 3. J. Maddison, M.L.A., NSW 
•) atskleisti pasauliui tiesų apie teisingumo ministeris;
pavergtas tautas, b) suteikti prak- 4. Olechnik, Australijos baltgu- 
tlŠką ir moralinę paramų siekiant džių bendruomenės pirmininkas; 
joms laisvo apsisprendimo, c) per- 5. A. W. A. Laing, atsargos ka- 
epėti Australijos visuomenę nekib- rių sųjungos (R.S.L.) atstovas.
ti ant komunistinių kabliukų ir Po susirinkimo eisena prie žuvu- 
nepatekti į komunistinius spąstus, siems kariams paminklo, kur bus 
kurie gali šiomis krizės dienomis padedamas vainikas. Vainiko ce- 
ir Australiją padaryti pavergtų- remonijoms vadovaus kun. S. Gai- 
ja. delis, S.J.

Kg Žemiau skelbiame Sydnejaus ą
Pavergtųjų Savaitės programų, iš Liepos 18 d. - pirmadienį: 
kurios matysite, kad joje dalyviai įvairių tautų meno ir išdirbinių 
yra federalinė ir valstijos vyriau- paroda; meno paroda rūpinasi Mr.

Musų jėgos, musų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei

Šituo šūkiu buvo ištisus metus rengtasi ir pagaliau iškilmingai 
pravestas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas birželio 30 — 
liepos 3 d.d. Čikagoje. Šiuo kongresu buvo apvainikuoti pasaulio 
lietuvių jaunimo ir jo organizacijų darbai ir pastangos susiburti 
draugėn, deklaruoti savo ištikimybę lietuvių tautai ir pašvęsti savo

nos ir studijų savaitė, kur mūsų jaunimas, susispietęs iš visų pa
saulio kampų svarstė savo ir tautines problemas.

Sugrįžę į Čikagą Kongresui jie turėjo progos viešai deklaruo
ti savo nuosprendžius ir pasiryžimus. Neskaitant svečių iš tolimų
jų kraštų jaunimo Kongreso manifestacija sutraukė tūkstančius 
dalyvių ir stebėtojų. Daugumas ir ne jaunimo dalyvavo abiejose 
iškilmėse -— Jaunimo Kongrese ir Dainų Šventėje.

jėgas tautos gerovei ir Lietuvos laisvei.
Su dideliu pasisekimu praėjo prieškongresinės stovyklos die-

(ypatm-

LIETUVIAI
LIETUVIŲ MUZIKINĖS 

PASTANGOS
Čikagos lietuvių opera, jau ke

linti metai sėkmingai pasirodžiu
si su savo pastatymais
gai buvo geras šių metų Travia
tos pastatymas. Netolimoje atei
ty planuoja: ateinančiais metais 
pastatyti Jurgio Karnavičiaus 
operų Gražinu, 1968 m. Juliaus 
Gaidelio operų “Danutę”, o 1970 m. 
pastatyti M. K. Čiurlionio sim
foninę poemų “Jūrų”.«

Anglijoje gyvenus jaunas lie
tuvis skulptorius Antanas Braz- 
dys (27 m.) kritikų labai aukš
tai vertinamas ir pagal vokiečių 
meno kritikų P. M. Bode galįs iš
kilti kaip vienas iš pirmaujančių 
skulptorių Europoje.

MIRIMAI
MIRįĖ Z. KUČINSKAS

Birželio 27 d. staiga mirė žino
mas Adelaidės Teatro Mėgėjų 
grupės gabus aktorius Zenonas Ku
činskas, gyvai reiškęsis Adelaidės 
kultūriniame gyvenime, ypač teat
ro srityje.

MIRĖ KUN.
ALFONSAS SUŠINSKAS

Birželio 18 d. Amerikoje mirė 
kun. Alfonsas Sušinskas, pasižymė
jęs visuomenėje ir spaudoje tiek 
nepriklausomoje Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje. Ypač jis buvo populia
rus jaunimo tarpe. Jo knyga “Mar
šas jaunystei” buvo viena iš popu- 
liiariausių pedagoginių knygų jau
nimui. Mirė sulaukęs 57 m. am
žiaus.

DAINŲ ŠVENTĖ
Dainų Šventė buvo triumfalinis Jaunimo Kongreso užbaigi

mas. Neskaitant arti dviejų tūkstančių pačių dainininkų šioje šven
tėje dalyvavo daugiau kaip 10.000 klausytojų ir žiūrovų. Šalia dai
nų šventės programinių dainų dar buvo vienas įspūdingas punk
tas — tai Jaunimo Kongreso dalyvių paradas prieš daugiatūkstan
tinę minią. Nenutrūkstami valiavimai ir plojimai pabrėžė šios šven
tės dalyvių pakilias nuotaikas ir entuziazmą.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI KONGRESE
Iš visų pranešimų girdisi, kad Australijos lietuvių jaunimo 

delegacija visoje išvykoje, stovyklose ir pačiame Jaunimo Kon
grese pasirodė labai drausmingai ir pavyzdingai. Visur mūsiškiai 
susilaukė didelio palankumo ir pasigėrėjimo. Mes čia galime net 
didžiuotis, kad mūsų jaunimo atstovai įstengė taip iškiliai repre- 
zentuotis ir atkreipti Amerikos lietuvių dėmesį.

Jūratė Reisgytė vos įkėlus koją į Ameriką pasidarė visų dė
mesio centru: tačiau šias jaunai mergaitei uždėtas sunkias parei
gas ji kantriai neša ir tikisi sėkmingai ištverti iki galo. Džiaugda
masi galėdama tuo pačiu pasitarnauti ir Australijos lietuvių popu
liarumui ji su dėkingumu prisimena visus, ją įgalinusius dalyvauti 
Jaunimo Kongrese ir siunčia visiems lietuviams savo geriausius 
linkėjimus.

Krivs, išdirbinių - Mr. Schwarz. 
Parodos vyks N.S.W. švietimo mi
nisterijos meno galerijoje Loftus 
ir Bridge gatvių sankryžoje.

*
Liepos 19 d. - antradienį:

Dinner Pa, rty Cahills Tudor 
Restorant, 33 Martin Place, 6.30 v.

*
Liepos 20 d. - trečiadienį:

Filmų vakaras dalyvaujant Mr. 
Elton Wilson ukrainiečių salėje 70 
Joseph St.. Lidcombe. 8 vai. vak.

¥
Liepos 21 d. - ketvirtadienį:

Viešas susirinkimas Latvių salė
je 32 Parnell St.. Strathfield, 8 vai. 
vak.

Pirmininkas: Aid. Harvey Ford, 
Strathfield burmistras.

Kalbėtojai: Mr. J. Kane, Demo
kratinės Darbo Partijos gen. se
kretorius N. S. W.

Dr. F. Knopfelmacher, Melbour
ne universiteto lektorius.

Mr. Mencinsky, ukrainiečių ats
tovas Pavergtųjų Savaitės Komite
te.

Mrs. E. Rodze, liberalų parti
jos kandidatė

Mr. Elton Wilson, Pirm. Cnrist- 
ian Anti-Communist Crusade.

★
Liepos 23 d. - šeštadienį:

Kultūrinis festivalis Konserva
torijoje, Macquarie St., City:

Programoje įvairių Europos ir 
Azijos tautų individualūs ir gru
piniai pasirodymai. Pradžia 8 vai. 
vak. įžanginį žodį tars Mrs. M.E. 
Furley, M.L.C., O.B.E.

Šią savaitę bus puiki proga kiek
vienam, kilusiam iš už geležinės 
uždangos pagelbėti savo tautoms 
dalyvaujant visuose parengimuo
se.

Šios savaitės pasisekimas dar 
kartą parodys, kad pavergtos tau
tos nėra užmirštos, kad laisvaja
me pasaulyje yra idealistų, galvo
jančių apie jas, padedančių joms 
ir atėjus momentui pasiruošusių 
kovoti už jas.

Pavergtųjų Savaitės Komitetas 
Sydnejuje

ATSIŠAUKIMAS I AUSTR. LIETUVIUS

Susitelkime steigti lituanistikos skyrių 
Latrobe universitete

Melbourne nuo 1967 m. pradės 
veikti trečiasis Latrobe Univer
sitetas. Jis numatytas atidaryti 
pirmaisiais mokslo metais su 360 
studentų Bundooroje. Jame bus 
šie fakultetai: humanitarinių so
cialinių, fizikos ir biologijos moks
lų. Šiuo metu Moderniųjų Kalbų 
skyriaus vedėjas naujame univer
sitete nori žinoti ar kitos pabaltie- 
čių kailbos, šalia latvių, turėtų 
būti mokomos Australijoje. Prilei
džiama, kad latvių bendruomenė 
yra pakankamai aprūpinta Flin
ders Universiteto, veikiančio Bed
ford Park. Adelaidėje. Jau latvių 
kalbos lektoratas ten sėkmingai 
veikia. Naujumų dvasia, kiek skir
tingesnė linkmė tame Pietų Aus
tralijos universitete pasiteisino. 
Naujojo universiteto Bundooroje, 
Melbourne, steigėjai nori taip 
pat įnešti naujos dvasios, skirtin
gų dalykų, kuriais išsiskirtų nuo 
dabar jau veikiančių Australijos 
universitetų. Humanitarinių moks
lų fakultetas norėtų surišti dės
tomus dalykus daugiau su renesan
so laikotarpiu. Gi moderniųjų 
kalbų skyriaus vedėjas norėtų pa
tirti. ar yra bent koks pagrindas 
galvoti, kad lietuvių kalba turėtų 
būti mokoma universiteto lygyje?

Gimnazijos mokytojas Stanislo
vas Stankūnavičius patyręs apie 
tai iš Monash universiteto, pran
cūzų kalbos dėstytojo Raymond 
Lamerand ėmėsi iniciatyvos ir su
šaukė birželio mėn. 25 d. Lietuvių 
Namuose nepaprastą posėdį. į kurį 
pakvietė kapelioną kun. P r.Va- 
serį, ALB Melbourno Apylinkės 
pirmininką inž. A.E. Liubiną, 
ALB Krašto Kultūros Tarybos Li
tuanistinės sekcijos vadovą A. 
Krausą ir Aus—lijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Melbourno sky
riaus atstovą H. Kaladę. I šį rei
kšmingą pasitarimą buvo atvykęs

ir universiteto dėstytojas Ray
mond Lamerand. Posėdžiauta dvi 
su puse valandos ir aiškintąsi ga
limybės ir sąlygos sutelkti kuo 
didesnį skaičių besidominčių stu
dijuoti lietuvių kalbą Latrobe Uni
versitete.

Nutarta paskelbti abiejuose mū
sų laikraščiuose htsišaukimą j mū
sų bendruomenę ir tą atsišaukimą 
atspausdinti dar atskiru lapeliu 
ir jį išsiuntinėti LB apylinkėms 
bei seniūnijoms Australijoje. Nu
tarta daryti visas pastangas, kad 
lietuvių kalbos lektoratas (kated
ra) būtų įsteigtas prie naujai besi
steigiančio Latrobe universiteto ir 
ta galimybė būtų visu nuoširdumu 
ir užsidegimu išnaudota, nes ja 
nepasinaudojus gali ši reta proga 
nebepasikartoti ir visam laikui 
dingti.

Jau 1599 m. žemaičių kanau
ninkas Mikalojus Daukša savo di
džiulio veikalo, 632 psl. “Posti

lės” prakalboje nepaprastai aukš
tai iškelia gimtosios kalbos reikš
mę tautai. Jis rašo: “Ne žemės 
derliumi, ne drabužių įvairumu, ne 
šalies gražumu, ne miestų ir pilių 
tvirtumu gyvuoja tautos, bet dau
giausia išlaikydamos ir vartoda
mos savąją kalbą, kuri didina ir 
palaiko bendrumą, santaiką ir bro
lišką meilę. Gimtoji kalba yra ben
drosios meilės ryšys, vienybės mo
tina, pilietiškumo tėvas, valstybės 
sargas. Sunaikink kalbą - sunai
kinsi santaiką, vienybę ir dorybę”. 
Jis ragina karščiau rūpintis mūsų 
tėvų kalba ir sako: “Amžiais žmo
nės kalbėjo savo gimtąja kalba, 
visados rūpinosi ją išlaikyti, tur
tinti, tobulinti ir gražinti. Nėra 
tokios niekingos tautos, nėra tokio 
menko žemės užkampio, kur nebū
tų vartojama savoji kalba... Pati 
prigimtis visus to moko, nes kiek
vienas iš motinos paveldi polin
kį savo gimtajai kalbai vartoti, iš-

(Nukelta į psl. 2)

įvykiaiX J

VIETNAMO KARAS 
GALI IŠSIPLĖSTI

Pradėjus smarkiau bombarduoti 
šiaurės Vietnamą komunistinė Ki
nija pareiškė, kad ji nepaliks ne
suinteresuota karo eiga Vietname 
ir greičiausiai siųs pagalbą kovo
jantiems komunistams per Laos 
valstybę, tuo pretekstu, kad ame
rikiečiai kaltinami pažeidžią Laos 
valstybės neutralumą.

★
Vakarų Vokietija pasiryžusi pa

gelbėti Anglijai įstoti nariu į Eu
ropos Bendrąją Rinką. Prieš porą 
metų Anglijos bandymai įsijungti 
į šią organizaciją atsimušė į kietą 
pasipriešinimą.

PERSPĖJIMAS TURISTAMS

Vakarų Vokietija perspėja savo 
piliečius, vykstančius turistiniais 
tikslais į Sov. Sąjungą, kad jie ri
zikuoją būti įtraukti prievartos ke
liu į šnipinėjimo tinklą sovietų 
naudai. Sovietų saugumas pagal 
vokiečių šaltinius naudojus dvi pa
grindines priemones: turistą įvelti 
į aferas su moterimis arba apkal
tinti šnipinėjimu bei pinigų nele
galiu įvežimu. Taip pat perspėja
ma, kad Sov. Sąjungos viešbučiuo
se, skirtuose svetimšaliams, yra į- 
rengta ne vien tik paslėpti mikro
fonai, bet ir foto kameros.
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MŪSŲ PASTOGĖ

IŠ J. KONGRESO

STUDIJŲ SAVAITĖ DAINAVOJE
1966.6.26. ma grupių pasisakymai. Tų rytą mizmatikos ir foto (Vyt. Valaičio, 

STUDIJŲ SAVAITĖ BAIGIASI net atskiroms diskusijoms laiko ne- kuris buvo labai pasižymėjęs 
... PARODOS ČIKAGOJE beliko: po paskaitos prasidėjus “Newsweek” fotografas, vėliau 

klausimams taip visi įsitraukė, kad dirbęs nepriklausomai), šiomis pa-

JAU PRASIDĖJO
Rašau iš vasaros stovyklos. Pekliškai karšta ir visokiausi truk

dymai. Neapsakomai įdomi ši stovykla. Visų pirmiausia — ji isto
rinė. Dar niekada lietuvių jaunuomenės gyvenime nebuvo susirin
kę tiek jaunimo. Vadovybė spėja (sąrašų tikrų dar nėra), kad šioje 
stovykloje Dainavoje prie Detroito susirinko viršB400 jaunuolių.

Stovykla — įžanga į Jaunimo Kongresą. Bet apie tai vėliau.

ĮSPŪDINGOS JONINĖS
Šįmetinio birželio 25 d. Čikagoje Mažosios Lietuvos ir Vil

niaus Krašto valdybos suruošė Jonines, į kurias atsilankė nepapras
tai daug žmonių. Nėra abejonės, kad didžiausioji atrakcija buvo 
Jūratės Reisgytės dalyvavimas. Ji čia buvo gražiai priimta, pasvei
kinta ir gėlėmis apdovanota. Aš Jūratei sakiau, kad jei ilgos kal
bos, nuolatiniai sveikinimai ir visokiausi priėmimai nepatinka, tai 
turėjo likti namuose. Ji savo pareigas atlieka pavyzdingai ir kan
triai. Vilkimės, kad jai jėgų pakaks ir ji pergyvens visus įvykius 
garbingai ir ištvermingai. Pastebėtina, kad jai jau sudarytas kelio
nės maršrutas ir ji lankysis ne tik Čikagoje, bet taip pat New Yorke, 
ir net Kanadoje.

Joninėse Jūratė pamatė seną vaidilą ir vaidilutes, kurie daly—
vavo laužo programoje. Jūratę vaišino visur ir visi. Žodžiu, Joninės gaila, buvęs antrasis Pasaulio Liet, 
buvo įžanga į įvairių oficialių priėmimų programas. B-nės pirmininkas iš Kanados.

Kaip jau minėjau, po kiekvienos
VALAITIS KALBA ...

Jaunimo Kongreso programa pradėta įvairių parodų atidary
mu Čikagoje, Jaunimo Namuose. Ten vyksta architektūros, sporto,
meno ir Vyt. Valaičio foto parodos.

Kažkaip liūdna ir nepaprastai graudu eiti pro Valaičio foto
grafijas. Rodos, dar taip neseniai jis pats sėdėjo, aiškino, ką jis no
rėjo viena ar kita fotografija pasakyti. Dabar jo nėra. Jį mums atė-
mė mirtis greitkelyje. Jis beliko tik statistinė žinia. Bet jis mūsuose 
tebėra gyvas. Jis mums dar ilgai kalbės savo paliktaisiais darbais.

Eini pro fotografijas. Štai garsūs pasaulio vardai kalba: puiki 
Kennedy pora, mužikiškas Kruščiovo grasinimas ir batu mušimas į 
stalą. Toliau žmogus varge paskendęs — vaikai gatvėje, vaikai na
muose, alkanos minios ir vargo nualintas tėvas su sūnumi ant ran
kų. ' .

Valaitis nuostabiai mums kalbėjo savo darbais. Ir štai dabar 
mes tik didžiuojamės jo darbais ir raudame, kad jis mus taip greit 
paliko.

LAISVA, UGNINGA, NEŽABOTA . . .
Tai vieno Jono Aisčio eilėraščio pradžia apie, jaunystę. Ir kaip 

nuostabiai tie žodžiai teisingai nusako suvažiavusio jaunimo nuo
taikas stovykloje. Oi, daug, daug to jaunimo! Ir koks jis nuostabiai 
gražus, veržlus. Kaip ta jaunystė.

Dabar stovykloje žmonių masės. Tokioje masėje daug kas pra
puola. Ypatingai didelis pavojus yra įvairių programų pravedimui. 
Geram ūkvedžiui sunku būtų tokią masę vien tik pavalgydinti. O 
kur naktys, vakarai, darbo dienos?

Visokiausius darbus atlieka pačių stovyklautojų išrinkta vado
vybė. Maitina samdyti šeimininkai. Vakarų programomis rūpinasi 
paskiros organizacijos. Štai birželio 26 d. ateitininkai suruošė ne
paprastą meno vakarą, kuriame dalyvavo mūsų iškilieji poetai ir 
prozininkai. Stovyklautojai ir svečiai klausėsi Aisčio, kuris anot 
Rimvydo Šilbajorio yra “pažinęs ir poezijos stebuklą, ir sopulio 
gelmes, ir laimės giedrą šypseną”. Vakare dalyvavo ir jaunoji Vi
talija Bogutaitė, Birutė Pūkelevičiūtė, žodžio meistras Antanas Vai
čiulaitis, nuotaikingas Aloyzas Baronas bei lietuviškiausias žemės 
poetas Kazys Bradūnas. Stovyklautojams tai buvo tikra meno puo
ta.

Stovyklautojų yra tiek daug, kad vienon vieton jų negalima 
surinkti. Už tat tuo pačiu metu vyksta visados keletas programų. 
Jaunimas sportuoja, šoka, maudosi. Suartėja. Tuo pačiu laiku jie 
dalyvauja įvairiose programose. Yra keletas grupių iš įvairių valsty
bių.

Simpatiškiausiais ir draugiškiausiais laikomi Australijos lietu
vių jaunimo atstovai. Jie ir gerai susiorganizavę.

Gudriausiais arba bent labai gerai intelektualiai pasiruošusiais 
laikomi Vokietijos lietuvių atstovai. Argentinos grupėje vyrauja mo
terys ir ispanų kalba. Labai daug yra ir iš Jungtinių Amerikos Vai-, vertės rūmais, įgalinusiais vėliau
stybių jaunimo.

Nevisada yra įmanoma įvykdyti, bet vadovai vadžias laiko savo 
rankose. Jaunimas ruošiasi. Kongresui. Ten visas darbas bus apvai- 

' nikuotas viena didžiule džiaugsmo manifestacija. Ten būsime ir mes 
ir parašysime.

Mielus p.p. Venclovus, ponios broliui

JONUI VESELAUSKUI

mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučia 
t

J. ir A. Žvirzdtnai

ŠEKSPYRO GALIA

Didžiosios Britanijos “Šekspyro 
globėjų” draugija apskaičiavo, kad 
visame pasaulyje apie 800.000 
žmonių gyvena Šekspyro sąskaitom 
Jų tarpe rašytojai, vertėjai, lei
dyklų ir knygynų savininkai, ak
toriai, dailininkai, turistų biurų 
tarnautojai ir eilė kitų.

Ponią

JADVYGĄ BUKŠAITIENĘ, 

jos brangiam sūnui Algiui mirus, giliai užjaučia

A. J. Dirginčiai

*

Nuo vakar dienos jau prasidėjo 
didžioji pasaulio lietuvių Jaunimo 
Stovykla Dainavoje. Visi, dalyvavę 
jaunimo vadovų studijų savaitėje 
pasilieka ten. Taip pat bus daug 
naujų veidų.

Pirma savaitė tikrai buvo darbo 
savaitė. Dabar darbas gal nebebus 
toks sukoncentruotas. Kaip įvertin
ti tą vadovų studijų savaitę? Ma
nyčiau, kad visi turėjo progos ne
tik naujų žinių bei minčių išgirsti, 
bet ir patys labai aktyviai prie to 
vadovavimo prisijungti. Visi jau
tėsi savųjų tarpe, nebijojo pareikš
ti savos nuomonės h- smarkiai pa
diskutuoti. Gal ne vienas, anksčiau 
bijojęs savas, mintis viešai pareikš
ti, tą baimę prarado ir atsistoję 
kalbėt pamatė, kad netrūksta nei 
balso, nei lietuviškos kalbos, nei 
minčių.

Ypatingai įdomi paskaita ir gy
vos bendros diskusijos buvo birže
lio 24 d. rytą. Paskaitą apie lietu
vių bendruomenę skaitė Dr. J. Sun-

paskaitos ar referato buvo skirs
tomas! diskusinėm grupėm ir tada 
vėl bendrai susirinkus susumuoja-

dvi su puse valandos bėgte prabė
go! Man tai iš viso kanadiečiai pa
darė labai gerą įspūdį, ypač savo 
susitvarkymu bendruomenėje. Bir
želio 24-ji-baigta dideliu jaunimo 
laužu. Tą dieną valdžioje turėjom 
sekretore Dainą Maželytę.

Prabėgomis norėčiau paminėti 
birželio 23 dienos vakarinį paren
gimą. Buvo muzikos vakaras — 
“vasaros vakaro harmonija”. Buvo 
sunku tikėti, kad per vieną dieną 
galima paruošti ir taip vykusiai ir 
gražiai patiekti tokią įdomią pro
gramą - poezijos, muzikos, baleto 
montažas, tautiniai šokiai (“len
ciūgėlį” šoko argentiniečiai, kubilą 
net septynių kraštų maišyta gru
pė), dainos. Labai gražiai padaina
vo “Miss Argentina” Suzana Va
latkaitė. Ji Argentinoje jau yra 
dalyvavusi koncertuose. Mūsiškių 
pasirodė “Rūtelių trio” - Kolakaus- 
kaitė, Mališauskaitė ir Žiedaitė, ir 
buvo dideliu plojimu palydėtos, 
net turėjo kartoti.

Birželio 25 d.
■>

Čikagoje Jaunimo Centre buvo 
atidarytos jaunimo parodos: meno, 
sporto, spaudos, architektūros, nu-

Susitelkime steigti...
(Atkelta iš psl. 1)

laikyti ir plėsti.” Visos tautos ger
bia, vertina ir myli ir brangina tė
vų kalbą. Mes, lietuviai, ypatingai 
turime ją mylėti ir vertinti, nes 
lietuvių kalba yra seniausia indo
europiečių kalbų šeimoje. Ji yra 
labai gimininga su senovės indų 
sanskrito kalba ir pasitarnauja pa
lyginamajam kalbų mokslui, išlai
kiusi seniausias formas ir lytis. To-

gerai progai pasitaikius susitelkime 
vieningai lietuvių kalbos katedrai 
įsteigti Latrobe Universitete. Pra
šome LB apylinkių ir seniūnijų va
dovybes bei tėvus daryti visas pas
tangas, kad kuo daugiau įsiregis
truotų jaunimo mūsų gimtosios 
kalbos studijoms. Kviečiami ir an
ksčiau baigusieji universitetą, vy
resnio amžiaus besidomintieji savo 

del daugelis Europos ir Amerikos 
universitetų yra įtraukę lietuvių 
kalbos studijas palyginamajam kai 
bų mokslui.

Lietuviai jau iš senų laikų ver
tino moksją ir skyrė nemažą dėme
sį švietimui. Lietuvis Jogaila, Len
kijos karalius, įsteigė Krokuvoje 
prieš 500 metų universitetą (1364) 
1400 metais. Lietuvos sostinėje Vil
niaus universitetas (1579 m.) prieš 
beveik keturis šimtus metų. Tai 
vienas seniausių universitetų Rytų 
Europoje. Net didžioji Rusija teįs
tengė Maskvoje įsteigti universite
tą du šimtus metų vėliau, t.y. 1755 
m. Naujai besisteigiąs Melbourne 
universitetas nori remtis renesan
so laikotarpiu (1400-1600), kurio 
metu suklestėjo įvairūs menai ir 
mokslai. Lietuvių kalbos lektorato 
įsteigimas Latrobe Universitete 
tinkamai prisidėtų prie kalbų pagy
vinimo nevien atsižiūrint į jos se
numą ir reikšmingumą palygina
majam kalbų mokslui, bet ir ta 
dvasia, kuri suklestėjo renesanso 
laikotarpy ir pražydo nuostabiais 
meno, architektūros paminklais 
Lietuvos sostinėje Vilniuje, pasi
puošusioje daugybe italų architek
tų pastatytomis bažnyčiomis bei į- 
vairiais kitais puošniais ir didelės

ir pačius lietuvių architektus bei 
menininkus palaikyti meno tradici
jas, jas plėsti ii1 turtinti.

Ar bus įsteigta lietuvių kalbos 
katedra Latrobe Universitete dau
giausia priklausys nuo mūsų pačių.
Tad pirmiausia kreipiamės į visus 
liet, studentus Melbourne kvie
sdami juos užsirašyti studijuoti 
lietuvių kalbą. Būtų gera, kad ir iš 
kitur, iš kitų Australijos vietovių 
užsirašytų lietuvių kalbos studi
joms. Šis klausimas yra nevien 
melburniškių reikalas, bet visos 
Australijos lietuvių rūpestis. Ke
lias lietuvių kalbos katedras nes
teigs universitetų vadovybės. Todėl

motinos kalbos geresniu išmokimu 
registruotis ir rašyti pareiškimus 
bei savo pageidavimus .Kuo dau
giau parodysime susidomėjimo lie
tuvių kalbos pamokomis universite
te, tuo didesnė galimybė atsiras su
silaukti lietuvių kalbos katedros 
Latrobe Universitete, štai atėjo 
mūsų bandymo laikas ir turime iš
laikyti tautinės savigarbos ir sąmo
ningumo egzaminus. Todėl nedels
dami, tuoj rašykite pareiškimus, 
kad norime studijuoti lietuvių kal
bą. Anglų kalba parašyti pareiš
kimai siunčiami tiesiog kalbamo 
universiteto Moderniųjų Kalbų 
skyriaus vedėjo adresu:

Professor Eliot Forsyth, 
Latrobe University, 
474 St. Kilda Rd.
Melbourne, Vic.
Kam patogiau, rašykite ir lietu

viškai pareiškimus, jie bus išversti 
anglų zkalbon ir perduoti naujojo 
universiteto vadovybei, šiais adre
sais: Rev. Pr. Vaseris, 18 Henry 
St. Kensington, Vic., A. E. Liubi- 
nas, 8 Lebanon St., Stratmore, Vic. 
S. Stankūnavičius, 4 Cooinda Court 
Mt. Waverley, Vic., A. Krausas, 4 
Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic. arba H. Kaladė, 30 Barnet 
St., Yarraville, Vic.

Mūsų pareiga ir garbė reikalau
ja įtikinti universiteto vadovybę 
skaitlingai ir pareiškiant savo pa
geidavimus, kad lietuvių kalbos ka
tedra tikrai mums reikalinga. 
Svarbiausia turi atsirasti pakan
kamas skaičius užsiregistravusių 
ir tikrų lankytojų, savo pažadą 
ištesiančių! Nėra sunku gauti kva
lifikuotų lietuvių kalbos dėstytojų 
iš Europos ar Amerikos, jei tokių 
nebūtų Australijoje.

Mielas Tautieti, atsižvelgdamas 
į mūsų kalbos tautinę ir mokslinę 
reikšmę neuždelsk ir tuoj rašyk pa
reiškimą, savo pageidavimus, nes 
universiteto vadovybė nori netru
kus spręsti kurios katedros atida- 
rytinos Latrobe Universitete. Tė
vai, jei trokštate, kad jūsų vaikai 
nepamirštų savo kalbos ir pagilin
tų jos mokėjimą, užrašykite juos 
lietuvių kalbos studijoms. Lietuvių 
kalbos katedros įsteigimas nuo mū
sų pačių priklauso! Susitelkime, 
tvirtai ryžkimės ir atsieksime!

Antanas Krausas, 
ALB KRAŠTO KULTŪROS 
TARYBOS LITUANISTINES 

SEKCIJOS VADOVAS

rodomis norima parodyti lyg tai 
praktiškas įgyvendinimas Jaunimo 
Metų šūkio — “MŪSŲ JĖGOS, 
MŪSŲ ŽINIOS LAISVAI LIE
TUVAI TĖVYNEI”. Galima kon
krečiai matyti, ką jaunieji lietu
viai yra atsiekę šiose srityse. Paro
das atidarė PLJK Komiteto pirmi
ninkas A. Zaparackas, atdarymo 
eigą pravedė R. Kviklytė. Taip pat 
žodį tarė konsulas Daudžvardis. 
Meno parodoje išstatyti ir Elenos 
Zdanavičiūtės (Geelongo) kūri
niai: sporto parodoje matėsi įvai
rūs prisiminimai iš Amerikos krep
šininkų viešnagės Australijoje bei 
Melbourno “Varpo” ir Geelongo 
“Vyties” vėliavėlės.

Per atidarymą teko sutikti Vyt. 
Grybauską ir P. Petrutį, kuriuos 
gal būt visi atsimenate. Siunčia 
daug linkėjimų Australijos lietu
viams sportininkams ir visiems lie
tuviams. V. Grybauskas ypač 
džiaugiasi pirmuoju sportišku kon
taktu, padarytu iš australiečių pu
sės — organizuoja po kongreso 
lauko teniso rungtynes tarp vieti
nių ir australiečių p.p. Remeikio 
ir A. Šimkaus.

Birželio 25 dienos vakare Čika
gos mažlietuviai suruošė didelį Jo
ninių laužą, kuriame dalyvavo ir 
savo sveikinimus išreiškė Jūratė 
Reisgytė ir Ieva bei Martynas Di

džiai. Jūratė tą laužą užžiebė ir jai 
buvo įteikta gėlių puokštė.

Laužas praėjo labai įdomiai. 
Įspūdingai pasirodė vaidila su vai
dilutėmis.

Na, užkelių dienų ir pats Kon
gresas. Bus daug darbo, kalbų ir 
visokių įdomybių. Truks tik laiko. 
Programa labai pilna, atrodo, ne
bus laiko nei atsikvėpti. Į Kongre
so paruošimą įdėtas milžiniškas 
darbas. Jei mes Sydnejuj ar Aus
tralijoj galvojom turį problemų ar 
ginčų kongreso reikalais, tai atro
do jos labai menkutės pasikalbė
jus su PLJK organizatoriais.

O kaip Čikaga? Karšta, karšta 
ir tvanku .Jau, rodos, savaitė kaip 
termometras rodo 90°!

čia viskas pasižymi dydžiu: ma
šinos didelės, muilo pakeliai dideli, 
keliai platūs, nors tas nedaug pa
deda — vistiek perkimšti. Pats 
miesto centras nemažas, bet, lyg 
Sydnejus į jį panašus ir ne taip 
svetimas kaip Los Angeles. Krito 
į akis neskoningai apsirengusios 
ir plaukų nesusitvarkiusios mote
rys. Gal tik taip pataikiau, bet 
Sydnejuj pietų metu pavyzdžiui 
Martin Place visos daug geriau at
rodo.

Ir, žinoma, Čikagos svarbiausias 
įspūdis — ypač Marquette Park — 
lietuviška aplinka: krautuvėse kal
bi lietuviškai, su paštininku irgi, 
pas kirpėją taip pat, lygiai ir pas 
batsiuvį. Lietuviški maisto gami
niai, “Palanga”, “Parama”, “Mar
giniai” ir t.t. ir t.t. Neįtikėtina, 
kai visa tai matai svetimame kraš
te. Ir miela ir graudu...

Pajauta Pullinen

Ilgametį Baltų Komiteto iždininką 

p. VYTAUTĄ NARBUTĄ, 

jo motutei mirus, nuoširdžiai užjaučia
"■%

f.1'

Jungtinis Baltų Komitetas Sydnejuje

Mirus ■

KOTRYNAI NARBUTIENEI, 
l . ■ .

jos vyrui Vaclovui, sūnums Algirdui, Kęstučiui ir Vytautui 
bei jų šeimoms ir giminėms reiškiame giliausią užuojautą

I. A. Milošai

Skausmingai liūdinčius dėl

K. NARBUTIENĖS mirties,

jos vyrą V. Narbutą, sūnus Kęstutį, Algirdą ir Vytą bei jų 
šeimas giliai užjaučiame.

A. J. Jurkšaičiai
A. A. Brunkai
A. J. Dirginčiai

A. t A.

KOTRYNAI NOREIKAITEI - NARBUTIENEI 

mirus, brangius prietelius Vaclovą Narbutą, šeimos narius, 
gimines ir artimus giliai užjaučia ir kartu liūdi

Ona ir Eug. Karpavičiai

A. t A.
KOTRYNAI NARBUTIENEI

mirus, mielą prietelių Vaclovą Narbutą ir sūnus Kęstutį, 
Vytautą ir Algį su šeimomis, netekus brangios žmonos, mo
tinos, senelės ir uošvės nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime

Cibulskių šeima

Mielus p.p. Narbutus skausmo valandoje 

užjaučiame po sunkios ligos netekus 

p. KOTRYNOS NARBUTIENĖS.

S. ir A. Mikailai ir 
V. ir A. Kabailai

Daubarų šeima

Netekus žmonos ir motinos

A. t A. KOTRYNOS NARBUTIENĖS, 

jos vyrą Vaclovą, sūnus ir artimuosius giliai užjaučia

2



1986 m. liapoa 11 d. MŪSŲ PASTOGĖ 8

Džiugu skaityti savoje ar sve
timoje spaudoje žinias apie mū
są organizacijų ar pavienių lie- 
tuvių ryškesnius pasisekimus. 
Teisingas vienokios ar kitokios 
mūsų veiklos įvertinimas sustip
rina bendruomeninio darbo ke
lyje pavargusius, o neryžtinguo
sius šiam darbui paskatina. To
kių žinių tačiau labai reta. Daž
niausiai skundžiamasi, kad ben
druomeninio darbo potencialas 
metai iš metų silpnėja. Viena 
to silpnėjimo priežastimi laiko
ma: tyresniųjų veikėjų natūraliu 
pavargimu ir praretėjimu, o ant
ra — jaunųjų tautiniai bendruo
meniniam darbui abejingumu, 
įienka erudicija ir intelekto lė
kštumu. Tokie kaltinimai jauni
mo adresu iššaukė juos viešai 
spaudoje pasisakyti. Keletą pa
sisakymų skaitėme ir šio laik
raščio puslapiuose. Ten sakoma, 
kad jaunimas lietuvybės išlaiky
mu rūpinasi ir jo siekia tokiais 
metodais, kurie, vyresniesiems, 
pakitusiose jų gyvenimo sąlygo
se, tinkamai nesuvokiami. Gal 
yra bendruomeninio darbo verti
nime abipusių klaidų. Tačiau 
vengtina su tomis klaidomis “ne- 
Estebimai” ar net joms patai

kančiai susigyventi.
Vargu ar lietuvių jaunimas tu

rės pagrindo teisintis dėl gimto
sios kalbos nevartojimo tarpusa
vio santykiuose. Skųstis jos ne
mokėjimu nepateisinama todėl, 
kad jaunimas, apie kurį dabar 
kalbame, pirmuosius žodžius iš 
savos motinos lūpų išgirdo tik 
lietuviškai. Ši kalba, su mažo
mis išimtimis, šeimose buvo var
tojama iki vaikų mokyklinio am
žiaus pradžios. Tad gimtosios 
kalbos pagrindas yra, nereikia 
tik lengvapėdiškai, toliau nesito- 
bulinant, jo nepuoselėti. Jei įma
noma išmokti svetimų kalbų, tai 
gimtąją kalbą užmiršti yra gėda.

Dalis mūsų jaunimo mokosi, 
studijuoja. Nemaža turime bai- 
Ssių net ir aukštuosius moks-

1. Bet pasigendama jo savoje 
tautinėje veikloje. Proginiai po
miškiai, dėl kurių kartais perdė
tai nudžiuginama, tolygūs šiaudo 
perdegimui. Reikalingas nuolati
nis tautinio laužo kurstymas. 
Nugirstama tiek mūsų jaunimą 
bei senimą, tiek senuosius ir jau
nuosius net akademinio išsi
mokslinimo tautiečius sakant, 
kad jie nors bendruomeninėje 
veikloje nedalyvaudami, visai 
šalia jos būdami, ištiksią lietu-

MUSU VEIKLA IR VEIKĖJAI
viais. Toks galvojimas apgau- i 
lingai klaidingas. Iš liepsnojau- i 
čio laužo nuslydęs į šalį tebe- : 
degantis rąstas palengva užgęs- i 
ta, nes jo nekaitina laužo lieps- ] 
na. Panašiai blėsta atitolusiuose 
nuo savos bendruomenės nutau
tėjimo vyksmas kol visai tauti- i 
niai užgęstama. O pagaliau, ko- i 
kia lietuvių bendruomenei nau- ; 
da, kad tūlas lietuvis, gal net 
didelis turtuolis ar pasaulinė « 
mokslo garsenybė save laiko lie
tuviu, o prie savos bendruome
nės niekuo neprisideda? Pirmas 
jų naudingas valstybei, nes iš 
savų turtų moka jai mokesčius; 
antras savo mokslo žiniomis tar
nauja plačiajai žmonijai, kurios 
tik maža dalelė esame mes lie
tuviai. Tad, faktinai, savajai tau
tinei bendruomenei tokie lietu
viai yra tarsi mirę.

Bendruomenių išsilaikymas 
grindžiamas ne įpareigojimais, 
bet įsipareigojimais. Prievolės 
valstybei įpareigoja atlikti įsta
tymai, kuriuos įvykdyti turima 
priemonių. Gi savai bendruome
nei įsipareigojimus atliekame 
savo tautinio subrendimo skati
nami. Bendruomeninių įsiparei
gojimų vykdymo priemonė yra 
tautinis heroizmas. Jeigu šio gi
laus įsisąmoninimo, pavadinto 
heroizmu, stokojama, kitokios 
jėgos šiam tikslui siekti nėra.

Bendruomeninė veikla su
muojama visų veikiančių savų 
organizacijų bendru veiktas ba
lansu. Tad verta žiūrėti, kad 
veikiančių organizacijų veikla 
nesikryžiuotų ir nebūtų patalėli, 
nes šie du vyksmai nenaudingai 
eikvoja negausias mūsų jėgas. 
Tai suprasdami ir dažnai sau 
primindami tačiau elgiamės prie-. 
šingai. Vietos kultūriniais reika
lais rūpintis seniai veikia Aus
tralijoj Lietuvių Kultūros Fon
das. Salia jo tačiau kiek yra 
įsteigta tos pat paskirties kultū
rinių organizacijų? Nuostabiau 
kad tokių paralelių kultūrinių 
organizacijų steigėjai yra tie pa
tys asmenys, kurie anksčiau va
dovavo Lietuvių Kultūros Fon
dui. Neturima pagrindo prie
kaištauti, kad L.K.F. buvo ar 
yra priešingai ar nepalankiai nu
sistatęs prieš kurios nors kultū
rinės veiklos turinį. Jo buvo

ruošta paskaitų įvairiomis temo
mis, o jam vadovauti renkami 
žmonės, kurie tik sutinka ir turi 
tam darbui nuoširdaus lietuviško 
pasišventimo.

Kai kurių mūsų organizacijų 
veikla perkeliama iš plačios, vie
šosios paskirties į salioninę. Lie- riant ten aptarus ir išdiskutavus 
tuvių kultūriniams reikalams įsi- svarbius bendruomeniniai kultū- 
gijome Lietuvių Namus, o dabar rinius klausimus ir juos sustipri- 
vengiame jais naudotis. Ben
druomeniniai kultūrinius klausi
mus aptarti ir jais padiskutuoti 
telkiamės privačiuose šaitanuo
se. Juk tiksliau ir bendruome
niškai naudingiau, kad paruoš
tos viena ar lota tema paskaitos 
išklausytų nė keletas bet keletas 
desėtkų klausytojų. Privačiam 
šaitane tačiau jie negali nei pa
tekti, nei jame tilpti. Viešai 
skundžiamasi, kad platieji ben
druomenės sluoksniai lietuvišką
ja veikla nesidomi, o faktinai 
nuo jų privačiuose šaitanuose 
užsibarikaduojama. Ar tai nėra 
bendruomeninio elito nuo liau-

ATVIRAS LAIŠKAS JUOZUI • GIRNIUI

Dialogo su komunistais klausimu
“Mūsų Pastogės” Nr. 23 per

skaičiau Jūsų straipsnį “Antiko
munizmo prasmės klausimu”, 
perspausdintą iš “Aidų”. Dau
gumoj dalykai, apie kuriuos sa
vo ilgame straipsnyje rašote, jau 
seniai žinomi visame pasaulyje 
ir tokių pavardžių, kaip Walte- 
ris Lipmanas, Izaokas Deutče- 
ris ir panašių kremliologistų, ku
rie jau beveik 50 metų tas min
tis skelbia komunizmo atžvilgiu. 
Taip pat mums gerai pažįstamas 
JAV prezidentas Rooseveltas su 
visai tomis pačiomis mintimis 
vyko j Teherano ir Jaltos kon
ferencijas norėdamas įrodyti pa
sauliui, kad su komunizmu ga
lima naudoti naujus santykiavi
mo metodus ir įvyks nelauktas 
stebuklas. Ypač Roosevelto 
žmonelė Eleonora po jos vyro 
mirties iš kailio nėrėsi norėda
ma įgyvendinti savo vyro idea
lus komunizmo atžvilgiu, ir mes 
turėjome kai kurie progos ją 
matyti net DP stovyklose.

dabar ne jų vadovaujama, nors lams kaip veidrodyje matome 
anksčiau kartais ir buvo vado
vauta, laikoma nevertu anų vei
kėjų “didžiojo” dėmesio. Ar ne 
tokios siauros pažiūros išdavoje 
kai kurių kultūrinių vienetų šiais 
metais buvo atsisakyta dalyvau
ti Birželio trėmimų minėjime? 
Naiviai samprotaudami ir ko
mentuodami kai kurie mūsų tau
tiečiai nepasirašė Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso me.tu 
įteiktos Jungtinėms Tautoms pe
ticijos.

Kelionei į PLJ Kongresą rei
kėjo nemaža pinigų. Pasidi- dinčio darbo derinį. Tokie" kai 

niais užkandžiais ir puoduku ka- džiuojant džiaugiamasi, kad su ’ ' —
vos. vargu reikalinga suma buvo su-

Netrūksta mūsuose ir tokių rinkta. Šiai aukai įteikti progų 
veikėjų, kurie užsidarę ankšta- buvo pakankamai. Buvo tantie
me savos organizacijos veiklos 
kiaute pro jį nemato kitų orga
nizacijų dirbamo darbo. Jiems 
atrodo, kad tik jų vadovaujamų 
organizacijų ir jų personalinė 
veikla bendruomenės gyvenime 
yra alfa ir omega (pradžia ir ga- džia intencija ir nepaaukotais 
las). Kas bandytų pakritikuoti šiam tikslui skirtais pinigais, ki- 
ar anų pageidaujama prasme ti gi džiaugsmo kupini atsikvė- 
neparemti jų darbų bei sumany- pė, kad vajus jau praėjo, o jų 
mų, taptų bendruomeninės veik- kišenės liko nepaliestos. Savo 
los neišmanėliu. Visa kita kas šykštumą bendruomenės reika-

dies atsiskyrimo ligos simpto
mai?

Šia užuomina nenorima pa
neigti artimų pažįstamų didesni 
ar mažesni privatūs bendravi
mai, bet juos tokiais vertėtų ir 
laikyti, viešai spaudoje nesigi- 

nūs malonios šeimininkės ska-

Jūsų motto šiame straipsny 
santykiuose su komunizmu ši
taip skamba: “Ir komunistus ga
lima daugiau paveikti ne nuo jų 
bėgant, o su jais kalbantis...” 
“reikia dialogo, būtinai reikia, 
bet reikia tikro dialogo, ne pa
taikaujančio, nesibaiminančio”.

Man rodos, kad per 48 me
tus komunizmo egzistencijos 
kaip valstybės buvo ne tik dia
logų, trilogų (Teheranas, Jalta, 
Potsdamas) ir kitokio pobūdžio 
kalbų, konferencijų, iškilmingų 
susitarimų prieš viso pasaulio 
akis. Savo parašus komunistai 
dėjo šalia tokių vardų kaip Roo- 
seveltas, Čiorčilis, Trumanas, 
Benešąs, Pilsudskis ir dešimtys 
kitų įskaitant ir Lietuvos valsty
bės atstovus. Kai kurie iš aukš
čiau minėtų vardų buvo remiami 
šimtinėmis divizijų, laivyno flo- 
tilijomis, atominėm bombom ir 
t.t. Ir kas, ponas Girniau, iš tų 
visų kalbų, dialogų, sutarčių, 
chartų, deklaracijų išėjo? 

čių tačiau, kurie, galbūt tarda
miesi iškilesniais, laukė rinkėjų 
juos namuose atlankant. Dėl su
prantamų sunkumų visus aplan
kyti buvo neįmanoma. Tad iš 
neaplankytųjų vieni liko su išdi-

Nėra ko daug aiškinti. Rodos, 
rezultatus turėtumėte žinoti. Vi
sus “dialogus”, sutartis ir t.t. ko
munistai meta į šiukšlių dėžę, 
kai jiems jie yra nenaudingi. Gi 
Jūs lyg iš gilaus miego prabudęs 
pradėjote lietuvių bendruome- 

(Pabaiga psl. 4) 

KATRYNAI NARBUTIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame p. V. Narbutą, šeimą ir 
artimuosius.

Mielą bičiulį Naclovą Narbutą ir jo šeimą mirus jo žmonai 

KOTRYNAI NARBUTIENEI 

giliausią užuojautą reiškia skausmo valandoje

skaitydami, kad vienos ALB 
apylinkės metiniame susirinkime 
dalyvavo 19% narių nesusimo
kėjusių to kuklaus lietuvio mo
kesčio.

Nevisada tačiau tvarkingas 
visų bendruomenės nario parei
gų atlikimas sąlygojamas būti 
geru jos nariu. Matoma ir prie
šingų reiškinių. Viešai ir “gar
siai” pasakytas žodis, nepagrįs
tas . tolygiu veiksmu, laikomas 
reikšmingesniu už kuklių ben
druomenės narių žodžio ir jį ly- 

‘ — " * i 
kurių veikėjų veiklos metodai 
grąžina mus atgal į tolimą feo
dalizmo praeitį.

Vienų kitiems, kartais net la
bai juokingų pagyrų ir padėkų 
nepašykštima. Drauge su tuo, 
turima tiesiog liguistas palinki
mas kaltinti • save nepelnytais 
nusikaltimais. Būdinga, kad ta
riamais nusikaltimais savo tau
tą kaltina mūsų intelektualai, iš 
kurių visais laikais buvo laukta 
ir dabar laukiama į tiesą ir švie
są vedančios išminties. Prie pa
starųjų prisideda, taip pat, ir tie, 
kuriems priklauso visų nusidė
jimų atleidimas.

Viešas ir atviras dėl mūsų 
veiklą lydinčių blogybių pasisa
kymas laikomas storžieviškumu, 
intelegencijos stoka, bendrai ta
riant — “blogu skoniu”. Ven
giant į tokiu kategoriją patekti, 
geriau nutylima ir slenkama 
drauge su srove. Tokioje aplin
koje su visomis negerovėmis 
taip apsiprantama, susigyvena
ma, kad jos pasidaro nepataiso
momis (mūsų bendruomeninės 
veiklos neigjjamomis palydovė*- 
mis.

Viržis

A. H. Virgeningai

M. ir A. Stoikai

Palata
Jau iš ankstesnių pranešimų 

šiame laikrašty skaitytojai žino, 
kad šios knygos autorius Valerij 
Tarsis yra vienas iš tų sovietinių 
rašytojų, kuris dar Rusijoje būda
mas rašė antisovietines knygas ir 
jas slaptai persiuntęs skelbė Va
karuose. Jo laimei jis buvo įtartas 
kaip silpnaprotis ir net išleistas j 
Vakarus, kur jam pradėjus atvirai 
kalbėti apie sovietų Rusijos gyve
nimų, Sov. Sąjunga jam atėmė pi
lietybę ir jis dabar važinėja po

Toks užeis sukrėtimas, kokio pasaulis dar 
nematė... Apsiniauks Rusija, verks žemė se
nųjų dievų... F. Do»tojev*ki»

PAMIŠĖLIŲ PROSPEKTAS
Kiekvienu stengiasi kiek galima mažiau 

būti panašiu į save. Kiekvienu prisiima kokį 
nors asmenį, kurį jis pamėgdžioja. Tačiau gali
ma jmatyti žmoguje ir ką kita. Tik nieku ne
drįsta. Nedrįsta atversti naujo lapo. Pamėg
džiojimo įstatymai — aš vadinu juos baimės 
įstatymais. Andre Gide

Buvo rugsėjis — nykimo mėnuo; žydėjo, rau
donavo sausiukai- Ilgesys, lyg sunkus kirvis, dus
liais ir neaiškiais dūžiais skaldė dienas, kaip ąžuo
linius rąstus į pilkus šipulius, kvepiančius sušu
tusiais lapais.

Gal būt pagrindinis ir svarbiausias daly
kas Valentinui Almazovui ir buvo ta tąsi, vienoda 
ir perdaug jau lėta begalinės laiko upės tėkmė.

Galima ir netgi tikra, kad aplinkui nevyko nieko 
ypatingesnio, — ir kas gi dar gali įvykti toje šeš
toje pasaulio dalyje, pamažu virtusia, susiaurėjus 
elgetiško sovietų gyvenimo masteliams, šešiasde
šimt šeštąja... Valentinui Almazovui jau seniai ro
dėsi, kad netgi ir Monako kunigaikštystėje gyve
nimo mastelis platesnis, negu aklinai uždarytoje 
koncentracijos stovykloje, kur kadaise gyveno,

VALERU, TARSIS

Nr. 7
pasaulj skaitydamas paskaitas a- 
pie komunistinį “rojų”, šis jo ro
manas “Palata Nr.7” yra pagrįs
tas jo paties išgyvenimais nes jis 
ir pats kiek laiko buvo uždarytas 
beprotnamy. Skelbiame šias ištrau
kas, kurios buvo spausdintos “Lie
tuvių Dienų” žurnale. Vertė Juo
zas Andrius, kuris pasiryžęs iš
versti lietuvių kalbon visą veikalą 
ir kurį greičiausiai atskira knyga 
išleis “Lietuvių Dienų” leidykla.

Red,

triukšmingai siautėjo, tikėjo, nusivildavo ir vėl 
siautėdavo, maištaudavo šventoji Rusia.

Jis žingsniavo — aukštas šviesiaplaukis, tamsia
akis, raudonskruostis, jaunatviškas (nėkaip neduo
tum jam pusės amžiaus, beprasmio ir veltui pra
leisto sukimosi rate), kaip visuomet, susijaudinęs, 
lengva, spiruokline eisena, ilgu koridorium, kurio 
ir galo nesimatė rytmečio migloje. Greta jo ėjo 
geologas Povilas Mykolo s. Zagogulinas, jo vienme
tis, taip pat dar gana jaunas, raudonskruostis bru
netas, jaunatviškai judrus, ir smuikininkas ženia 
Diamantas, apskritagalvis, lėtas, lyg jis būtų labai 
daug išminties įgavęs per dvidešimt dvejus metus, 
praleistus beprotiškame chaose, staiga atsivėrusia- 
me prieš jį. Užpakaly, kaip visada, grupėje ėjo 
velnio tuzinas — nuolatiniai palydovai Valentino 
Almazovo, kuris labai greit buvo pripažintas vadu 
trisdešimt devinto skyriaus vyriausioje Sovietų 
Sąjungos psichiatrinėje ligoninėje.

Buvo dar labai anksti.
Lelijavi šešėliai kamuoliais stovėjo kampuose 

grėsmingi ir tylūs. Ant sofų ir kėdžių čia snaudė, 
čia miegojo ir knarkė seserys, felčeriai, slaugės, 
sanitarai; už langų svyravo šviesiai geltoni lempų 
šešėliai, burzgė sunkvežimiai su bidonais, kibirais, 
dėžėmis, šūkavo kiemsargiai: per pravertus lan
gelius skverbėsi jų balsai, grubūs ir duslūs; ir be 
perstojo girgždėjo raktai, rakinant spynas ir vars
tomų durų trenksmai. Pirmyn ir atgal begaliniu 

koridorium, pramintu Pamišėlių Prospektu, skubėjo 
gydytojai, seserys, bufetininkės, darbininkai, vieni 
bėgte bėgo pasišokinėdami, kiti linguodami, uždu
sę, kaip kad penkių centnerių svorio visų mylima 
teta Lena; ji tik ką grįžo po ankstyvųjų pamaldų 
Pasadų Mykolo bažnyčioje, su visais maloniai svei
kinosi, juokaudama ir krėsdama pokštus ir triskart 
peržegnojo Valentiną Almazovą, už kurį ji meldėsi 
kiekvieną dieną, gi sekmadieniais užprašydavo pa
maldas už jo sveikatą.

Iki pusryčių dar buvo daugiau kaip dvi valandos 
laiko, bet prospektas jau buvo triukšmingas ir 
knibždėjo daugybė žmonių. Už Valentino Almazo
vo palydovų žingsniavo poromis ir grupėmis — ėjo 
rytmetinis taip vadinamų ligonių prasimankštymas. 
Pradžioje sunku buvo suprasti, kuo jie skiriasi nuo 
sveikųjų, bet vėliau aiškėjo, kad jie tik tuo ir ski
riasi, kad jie iš tikro sveiki, drąsūs, nepalaužiami, 
nepageidaujami ir netinkami vergijai.

Žingsniavo žmonės iškankinti nemigos, beveiks
mės, nuobodžios, be jokios išeities vaiduokliškos 
buities. Kampuose ir nišose nedidelės grupelės ir 
pavieniai darė rytmetinį užtaisą ir, kaip visada, 
garsiai šūkavo Leonidas Soloveičikas, reikalauda
mas, kad budinti sesuo atidarytų jam spintą, kur 
buvo saugomi ligonių produktai — giminių atneš
tiniai.

— Aš badauju, aš mirštu iš bado! — rėkė jis, pri
sispyręs prie išsigandusios sesers. Jo sudribę 
skruostai, trigubas smakras, kaip nėščios moters 
pilvas drebėjo nuo pasipiktinimo; pagal išvaizdą 
jam buvo galima duoti keturiasdešimt metų, nors 
dar tik neseniai jam sukako dvidešimt dveji. Nie
kas tikrai nežinojo, kas jis — kiekvienam Solovei
čikas melavo ir kūrė legendines autobiografijas, 
per dieną dešimtį versijų, aiškiai melagingų ir 
prieštaraujančių viena kitai, — tačiau tas jo nejau
dino, ir, jei kas ji pagaudavo meluojant, jis saky
davo, verkšlendamas, nerasdamas kitokio pasitei
sinimo :

— Betgi aš ligonis...
Jį jau laikė studentu mediku, kino režisieriaus 

padėjėju, žurnalistu, čekistu. Jo tėvas — papras
tas, prislėgtas senis, — su juo kalbėdavo nedrąsiai 
ir pataikaujančiai, nors ir buvo kažkokiu atsakin
gu darbuotoju; jam buvo gėda, lygiai kaip visiems 
kitiems, tos neskaniai kvepiančios krūvos mėsos; 
tarp pusantro šimto pacientų trisdešimt devintame 
skyriuje gal nebuvo nė vienos labiau atstumiančios 
žmogystės. Soloveičikas sirgo nuo didelio stam
baus sovietinio biurokrato vienturčio sūnelio palai
dumo. Pirmą sykį jis čia pakliuvo, kaip ir daugelis 

kitų, kad išsigelbėtų nuo karinės prievolės, o toliau 
atvykdavo į beprotnamį po ypatingai laukinių iš
daigų — vogimų, spekuliacijų, išprievartavimų.

Valentinas Almazovas, palyginti, neseniai atsira
do palatoje Nr. 7, kur užėmė tryliktąją lovą kam
pe, prie lango su nedūžtančiais stiklais, dvigubais 
rėmais aklinai užkaltais ir užtrauktais iš vidaus 
drobinėmis užuolaidomis, kad nebūtų galima žiū
rėti į gatvę, kur augo jauni topoliai, žydėjo gėlės, 
bėgiojo katės, vaikščiojo žmonės, ir įsivaizduoti, 
kad ten eina kažkoks gyvenimas. Bet Valentinas 
Almazovas, seniai supratęs, kad gyvenimo chaosui 
prarijus visus jo žemės gyvuosius šaltinius, turėjo 
atsargoje, kaip ir visi tikri jo nelaimingo krašto 
žmonės, vieną neišsenkantį gyvo vandens šaltinį, 
maitinusį jo sielą sunkiais nelaisvės metais. Tas 
neišsenkantis šaltinis — nepailstama, amžinai jau
na, kupina vilčių ir svajonių vaizduotė. Ji dieną 
naktį piešė jam paveikslus tikro, laisvo, šviesaus 
gyvenimo, verdančio, kunkuliuojančio laisvame pa
sauly; ir dėl to, kad jis to pasaulio neturėjo, jis 
atrodė jam, gal būt, daugeriopai gražesnis negu 
buvo tikrovėje.

Tikrumoje Valentinui Almazovui, lygiai kaip ir 
jo draugams, Grožio matu buvo laisvė. Po keturių 
dešimtų metų (baisios keturios dešimtys!) kator
gos ir nusikaltimų, pas jį ir pas visus padorius rusų 
žmones, kenčiančius nelaisvę, nusitrynė gėrio ir 
blogio vaizdai; teisingiau — viskas atrodė blogiu, 
ir apie gėrį niekas jau nebegalvojo, jo nebeminė
jo, nebent tik seniai, dar atsimindami nepamiršta
mus gerus laikus, dabar atrodančius prarastu ro
jum.

Valentinas Almazovas žinojo, kad be gėrio nega
lės būti naujo gyvenimo, bet jam taip pat buvo aiš
ku, kad visų pirma reikia gauti laisvę, išvaduoti 
žmones iš milžiniškos vergijos, nušluoti nuo gim
tosios žemės veido nusikaltėlius išgamas, ir tik po 
to vykdyti naujus gėrio idealus, — iš naujo jų ieš
koti tada, kai bus įžiebtas Laisvės švyturys.

Triukšmas Pamišėlių Prospekte vis augo, — ar
tėjo pusryčių metas. Visi nekantriai žvalgėsi į už
darą bufetinės langą, laukė, kada jis pagaliau atsi
darys, ir maloni bufetininkė Maša pradės išstati
nėti lėkštes su pripjaustyta duona, cukrum ir ma
žyčiais keturkampės formos sviesto gabalėliais, gi 
budintieji bėgs per palatas šaukdami:

— Pusryčių!
Kai kur mėgo ilgiau pasivartyti lovoje. Nuo jų 

be jokių ceremonijų nutraukdavo antklodes, ap- 
stumdydavo.

(Bus daugiau)
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Dialogo su komunistais
(Atkelta iš psl. 3)

nei laisvajame pasaulyje piršti 
dialogus su komunistais tarytum 
kaip kokią visai naują filosofi
ją santykiuose su komunizmu. 
Ponas Gimiau, prieš siūlant lie
tuvių visuomenei vesti dialogus 
su komunizmu būtų labai gerai 
buvę, jeigu patys būtumėte pa- 
siįdomavę, ką gi komunistai ma
no apie tuos dialogus.

Šia proga priminsiu Leniną: 
“Mes einame į derybas, susita
rimus ir kompromisus su kito
mis partijomis su tikslu jas su
naikinti” (Iš Lenino knygos “Ką 
reikia daryti”).

Ta pačia proga dar pora pa
vyzdžių iš mūsų gyvenimo. Prieš 
keletą metų Paleckis lankėsi Pie
tų Amerikoj ir, jeigu neklystu, 
Brazilijos lietuviai suruošė jam 
vaišes, kuriose dalyvavo ne vien 
komunistai, bet ir tautiniai su
sipratę ir gana religingi tautier- 
čiai. Ten buvo dialogų ir ginčų, 
bet rezultatas liko vienas — 
grįžęs Paleckis į Lietuvą para
šė visą seriją straipsnių, kaip 
jį, kaip Lietuvos prezidentą, 
Pietų Amerikos lietuviai pager
bė, kaip jie pritaria ir domisi 
socialistine tarybų Lietuva ir t.t. 
ir t.t. Tai dialogo rezultatai.

Tas pats Paleckis neseniai 
lankėsi Australijoj, ir nežinau, 
ar Jūsų minčių paskatintas, ar 
Pietų Amerikos lietuvių pavyz
džiu sekdamas Canberros lietu
vių Klubo tūlas tautietis taip 
pat siūlė suruošti jam puotą ir 
pravesti dialogą, parodyti, kaip 
mes čia gerai įsikūrę. Deja, aš 
padėjau visas pastangas, kad 
vietoj vaišių ir dialogų būtų tik 
demonstracijos ir šio išgamos vie
šas iššifravimas.

Grįžęs Paleckis vėl parašė vi
są seriją straipsnių lietuviškuo
se komunistų laikraščiuose, de
ja, šį kartą vietoj puotos ir ta
rybinės Lietuvos pagerbimo jis 
buvo priverstas kalbėti apie Au
stralijoj gyvenančius karo nusi
kaltėlius, išgamas, dvarininkus, 
buožes ir t.t., ir kas nuostabiau
sia, kad negalėjo išvengti nepa
minėjęs vienos “jaunos damos 
su baltom pirštinėm”, kuri jį ap
gavo...

Mielas ir ponas Gimiau, ką 
Jūs galvojate — kurį Paleckio 
aprašymą pavergtos tautos dau
guma skaitydama spiaudė ir ku
rį skaitydama džiaugėsi?

Kaip savo straipsnio pradžio- 
suminėjote, kad lyg ir akstiną nieko nedarytų”, 
tą straipsnį rašyti padarė J. Ku- pakanka vien pabėgimo būti an- 
biliaus lankymasis JAV. Jo lan- tikomunistais, tai laisvojo pa-

kymosi metu kai kurie JAV lie
tuviai pravedė “dialogus” ir dėl 
to kilo tikra “perkūnija” JAV 
lietuvių visuomenėje. Jūs kaip 
dialogų šalininkas, žinoma, gi
nate tuos pasikalbėjimų dalyvius 
ir net ateities dialogus peršate. 
Pažiūrėkime, kas gi yra tas 
“paukštelis” J. Kubilius. Jis yra dargi neblogas krikščionis, kuris 

parduos likusį laisvąjį pasaulį, 
na, ir, žinoma, Jus, p. Girniau, 
ir mane.

Kitoje straipsnio vietoje sako
te: “Už ką visada yra svarbiau, 
negu prieš ką, nes pirmas ap
sprendžia ir antrą. Esame prieš 
komunizmą kaip krikščionys, 
dėl to kad esame už Dievą...” 

Iš šio pareiškimo išeina, kad 
esant žmogui gana dievotam ko
munizmo pavojum netenka rū
pintis ir prieš jį kovoti, nes pir
mas apsprendžia antrą. Arba, 
sakysime, jeigu tauta yra reli
ginga, tai jai komunizmo pavo- 

’ jus neturėtų grėsti. Gal šį savo 
pasakymą filosofinėm tezėm ir 
galėtumėte apginti, deja, visai 
netolima istorija visą šią Jūsų 
filosofiją, p. Girniau, paverčia 
dulkėmis.

Kokią rusų istoriją beskaity- 
tumėte, visur rasite, kad rusų 
tautos masės prieš 1917 metų 
revoliuciją buvo giliai religingos. 
To fakto net mūsų tėvai neleis
tų nuginčyti. Deja, nežiūrint ru-

Vilniaus universiteto rektorius. 
Į tokį postą kaip universiteto 
rektoriaus vien mokslinių davi
nių nepakanka. Ten daug dau
giau lemia partiniai nuopelnai, 
kurių, matyt, J. Kubiliui nestin
ga, jeigu jis tą postą jau ilga ei
lė metų be pertraukos laiko. An
tras dalykas, vykti į laisvąjį pa
saulį per geležinę uždangą taip 
pat reikalingas nepaprastas par
tijos pasitikėjimas. Jeigu J. Ku
biliui buvo leista, reiškia, jis turi 
neginčijamą partijos malonę. 
Pagaliau J. Kubilius tarybinėj 
Lietuvoj yra didelis “aktyvis
tas”: jo vardas mirga marga vi
sokiuose komitetuose. Galų gale, 
pats J. Kubilius be sovietų agen
tų JAV pritarimo niekad nebū
tų jokių pasitarimų su laisvai
siais lietuviais vedęs. Taigi, čia 
ir peršasi labai aiški išvada: ko
kia prasmė buvo su tokia asme
nybe kaip Kubilius ir tokiose są
lygose turėti bet kokius pasima
tymus? Su tais pasimatymais, 
kaip Tamsta pripažįsti kilo “per
kūnija”, kad ir laikinai visuo
menė suskilo; vadinasi, sovietų 
agentai savo tikslą atsiekė.

Labai jau tipiškas Jūsų “anti- 
komunisto” apibrėžimas: “Visi 
esame antikomunistai, kurie rin
komės verčiau palikti tėvynę, 
negu vėl patekti Sovietų Sąjun
gos komunistinėn vergijon”. Jū
sų pasakymas visai lygus, kad 
visi esame krikščionys, nes esa
me krikštyti. Labai ir labai neti
kiu Jūsų griežtu bet labai jau 
lėkštu antikomunizmo apibrėži
mu. Kažin ar jau pilnai pakan
ka būti skaitomais visi, kurie 
bėgo, antikomunistais? Kažin, 
ar jau galima skaityti visus tik
rais krikščionimis, kurie buvo 
krikštyti? Labai abejoju, kad 
dvasiškiai sutiktų su tokiu fak
tu. Man rodos, kad šalia bėgi
mo ir krikšto būti vienu ir antru 
dar reikia tam tikrų darbų savo 
įsitikinimui paremti. Čia norė
čiau pacituoti p. Girniui gerai 
žinomą pasakymą. “Vienintelis 
dalykas reikalingas triumfuoti 
šėtonui tai, kad geras žmogus 

Jeigu mums

KOTRYNAI NARBUTIENEI

mirus, jos sūnų Kęstutį, visą Narbutų šeimą ir gimines 
giliai užjaučiame

J. M. R. R. Zinkai

Mirus žmonai ir motinai

KOTRYNAI NARBUTIENEI

jos vyrą Vaclovą ir vaikus liūdesy giliai užjaučia

Bačiuliai

Ponams Vaclovui, Algirdui, Vytautui ir Kęstučiui Narbutams 
bei jų šeimoms, jų brangiai žmonai, mamytei, uošvei ir sene
lei

KOTRYNAI NARBUTIENEI

mirus, giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Rotcų Seimą

Mielą draugininką brolį 

KĘSTUTĮ NARBUTĄ, 

jo mylimai mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Gedimino Draugovės skautų tėvai

D.L.K. Gedimino Draugovės Draugininkui 
KĘSTUČIUI NARBUTUI, 

ponams Vaclovui, Algirdui ir Vytautui Narbutams bei jų 
šeimoms, mylimai mamytei, žmonai, uošvei ir senelei 

KOTRYNAI NARBUTIENEI 
- mirus, giliausią užuojautą reiškia

“Aušros” Tuntas

MŪSŲ PASTOGĖ

šaulio piliečiui pilnai pakanka 
rinkimų metu nemesti balso už 
komunistą, tai išrinktam parla
mento nariui pilnai pakanka bū
ti geru demokratu ir kartu būti 
geru antikomunistu, tai labai ga
lima, kad netolimoj ateity gali 
atsirasti “didelis demokratas”,

TRĖMIMU ŠEŠĖLIUOSE
— Mes remiame Australijos vy

riausybės pastangas stiprinti kari
nį pasipriešinimą; prieš komunis
tus Vietname, nes mes žinome, ką 
reiškia komunizmas, — maždaug 
taip buvo pareikšta Pietų Aust. 
Baltų Tarybos rezoliucijoj. Maž
daug taip tą pareiškimą pakartojo 
Adelaidės radio ir televizijos sto
tys savo žinių tarnybose praneš
damos apie Baltų Tarybos sureng
tą trėmimų minėjimą birželio 19 
dieną Adelaidės rotušėje.

Baltų Taryba, kurioje lietuvių 
koloniją jau kelinti metai pavyz
dingai atstovauja du energingi ade- 
laidiškiai (V. Linkus ir Jz. Lap- 
šys) jubiliejiniam trėmimų minėji
mui buvo sutelkusi visą savo dė
mesį, tačiau dėl visos eilės susikry
žiuojančių reikalų ne viskas išėjo 
taip, kaip turėjo išeiti.

Viena to minėjimo dalis — vai
niko padėjimas prie Karo pamink
lo, daugelio lietuvių supratimu, 
yra svarbiausia propagandiniu 
atžvilgiu. Tą vainiko uždėjimo mo
mentą ir su juo surištas demons
tracijas visu nuoširdumu palaikė 
Adelaidės lietuvių klebonas kun. 
A. Kazlauskas. Per abiejų sekma
dieninių mišių pamokslus ir pake
liant vėliavas Šv. Kazimiero koply
čios šventoriuje, jis įsakmiai rei
kalavo, kad visi, kurie nėra pririšti 
prie būtinų pareigų, dalyvautų vai
niko uždėjimo iškilmėse. Klebonas 
pakartotinai akcentavo, kad tai yra 
kiekvieno tauraus lietuvio pareiga 
priminti pasauliui tas kruvinas 
skriaudas, kurios buvo pradėtos 
prieš amžiaus ketvirtį ir kurios te- 
betęsiamos iki šios dienos. Pasau
lis šias lietuvių tautai daromas 
skriaudas pamiršta ir mes nusi- 
kalstume jų neprimindami. Rei
kalas lietuviams dalyvauti šiose iš
kilmėse buvo tinkamai išryškintas 
ir vietinėj lietuviškoj spaudoj.

Proporcingai imant, vainiką 
padedant, lietuvių dalyvavo gana 
daug, tačiau latvius ir estus buvo 
galima suskaityti ant pirštų, Vis- 
tiek šiose iškilmėse pasigesta gau
sesnio dalyvavimo tautiniuose dra
bužiuose. Net ir lietuvaičių, nekal
bant apie latvaites ir estukes, šie
met buvo mažiau nei pernai, šiam 
reikalui koją pakišo Pabaltijo cho
rų dirigentų nutarimas bendrame 
visų trijų chorų sąstate repetuoti 
pabaltiečių himnus, kurie bendrai 
dėl to įsakė atvykti į miesto rotu
šę 3 vai. popiet (valanda, skirta 
padėti vainiką prie Karo pamink
lo).

Visuomet esu už drausmę kiek
vienoj jos formoj, bet šį kartą tik
rai džiaugiausi -tom keliom “ne
drausmingom” Lituania choro cho
ristėm, kurios 3 vai. popiet vistiek 
pasuko ne į miesto rotušę, bet prie 
paminklo. Tautiniais drabužiais pa 
sipuošusios, vainiko uždėjimo iškil
mėms jos suteikė būtino spalvin
gumo. Kaip vėliau patirta, jos 
vistiek spėjo dar ir prie bendrų 
repeticijų prisijungti. Nuo vainiko 
uždėjimo iki koncerto pradžios bu- 
vo visa valanda laiko. Jeigu vietoj 
kelių chorisčių, prie paminklo bū
tų susirinkusios visos lietuvaitės, 
latvės ir estės, papildytos vyrišką
ja choro dalimi, čia būtų buvę apie 
200 žmonių daugiau.

Su pagrindiniais trėmimų minė- 
jimų kalbėtojais (jais kviečiami 
įvairūs pasižymėję vietos austra
lai) nelabai sekasi gal dėl to, kad 
australams, neišskiriant ir vado
vaujančių, mūsų siekimai ir aspi- 

sų tautos didelio masių religin
gumo 50.000 komunistų apga
vo arti šimto milijonų rusų tau
tą, įsteigė “proletariato diktatū
rą” ir palaipsniui pavergė apie 
trečdalų žmonijos. Taigi, ponas 
Girniau, vien religingumo ir ti
kėjimo į Dievą kovai su komu
nizmu dar toli gražu nepakan
ka. Aš čia neneigiu nei religi
jos, nei Dievo, tačiau skaitau, 
kad šalia jų dar turi būti veiks
mas — plačiafrontė kova viso
se gyvenimo srityse įskaitant ir 
visų rūšių ginklus. Labai gerai 
prieš karą pasimelsti, tačiau vien 
maldomis ir laukimu suglaus
tom rankom komunizmas nie
kad nebus nugalėtas.

Daugiau negu kartu buvo 
skaityti šitą Jūsų straipsnio fra
zę! “...šiame režime mažai ką 
reiškia kalbos ir pareigos ir net 
pats komunistinėse organizacijo
se dalyvavimas”. Čia, ponas 
Girniau, ne tik aprobuojate ko
munistų partiją, bet netgi savo
tiškai raginate nuo jos neatsiri
boti. Arba kitoje vietoje sakote: 
“Kadangi sovietiniame režime 
nėra teisės būti opozicijoje, išo
riškai visi turi būti prisitaikę.” 
Čia tai jau didelė nesąjnonė. Iš 
trijų milijonų dabartinės Lietu
vos gyventojų tik 100.000 yra 
komunistų partijos nariais, taigi 
maždaug 3 procentai visų gy
ventojų. Kaip žinoma, partijos 
nariai turi didžiausias privilegi
jas visose srityse: pakėlimas į 
aukštesnę vietą, gavimas geres
nio buto, vaikų leidimas į uni
versitetą ir t.t. Nežiūrint visų

(LAIŠKAS IŠ ADELAIDES)
racijos tebėra svetimos. Vieni iš jų 
ankščiau mokino mus, kaip mes ga
lime greičiau pasidaryti gerais au
stralais, kiti pasakojo, kokia pa
laima yra gyventi laisvam, nors 
ir svetimam krašte, treti bandė 
supažindinti mus su Kremliaus 
įnamiais ir ten vykstančiom klas
tom. Jubiliejinio minėjimo pagrin
diniu kalbėtoju buvo Adelaidės uni
versiteto teisių fakulteto lektorius 
A. C. Castles. Jis mus supynė su 
Australijos aboridžinais, su Af
rikos juodukais ir kitom grupėm, 
kurios turėtų būti traktuojamos 
žmoniškai. Pro reikalą atstatyti 
Pabaltijy laisvę ir nepriklausomy
bę jis praslinko nepastebimai. 
Mums negali būti pakištas ap
graužtas kaulas. Mes reikalaujame 
nei daugiau, nei mažiau, kaip lai
svės pavergtoms tautoms. Mes su
prantame, kad kalbėtojo ypatin
gai akcentuotoje tezėje apie “hu
man rights” slepiasi ir laisvo ap
sisprendimo momehtas, tačiau esa
me tikri, kad p. Castles, kalbėda
mas apie numatomą tų “human 
rights” pritaikymą vietos abori- 
džinams, visai negalvojo, kad jie 
sieks laisvės ir nepriklausomybės 
savo kraštui.

Bent tie, kurie mums kalba, tu
rėtų žinoti, ko mes norim ir turė
tų turėti pilietinės drąsos prie tų 
mūsų siekimų vienu kitu nuošir
džiu žodžiu prisijungti. Deja,, nei 
Baltų Taryba, nei kas nors kitas 
šiuo metu nedaug ką gali padaryti. 
Mums telieka sutikti, kad Austra
lijoje mūsų reikalai nėra vienoj 
linijoj su australų pažiūrom. Rei
kalinga didelių pastangų ir dar 
didesnių išteklių prakrapštyti akis 
australų visuomenei. Deja, be vi
sa ko, mes susiduriame ir su tais, 
kurie stengiasi mus degraduoti. 
Paskutiniu laiku pastebima sus
tiprinta akcija segioti mums nacių 
etiketes. Gal tai ir antroji Palec
kio vizito pusė. Jis apšaukė mus 
naciais, o vietos komunistai tai iš
naudoja ir nekomunistinėj spaudoj.

Baltų Tarybos pirmininko A. 
Stipnieks įvedamasis pranešimas 
apie Pabaltijo okupaciją bei pir
muosius trėmimus ir Baltų Tary
bos priimtos rezoliucijos skaitymas 
(perskaitė Jz. Lapšys) užbaigė 
akademinę minėjimo dalį. Rezoliu
cija, kurią visi susirinkusieji pri
ėmė gausiais plojimais, pasiųsta 
Australijos ministeriui pirminin
kui. Joje be pritarimo veiksmams 
Vietname, prašoma daryti žygių, 
kad Jungtinės Tautos svarstytų 
laisvės ir nepriklausomybės atsta
tymą Pabaltijy.

Koncertinės dalies meninį lygį 
gražiai pakėlė solistė G. Vasiliaus
kienė, pradžioje dalyvaudama su 
Lituania choru patriotinėj dainoj 
“Mano Protėvių žemė” ir vėliau 
sudainuodama dvi solo dainas. So
listė tebėra visame savo pajėgume 
ir yra pasididžiavimo verta mūsų 
kultūros reprezentante.

Latviai solistinei daliai davė du 
jaunus besimokančius smuikinin
kus, o estai savo žinomą daininin
kę M. Pruul, kurios dainavimą jau 
silpnina amžiaus našta.

Visi trys chorai padainavo po 
dvi dainas.

*
— Tau, brolau, daug geriau Ka

zachstane, negu man čia, — skel
bė Pulgis Andriušis iš Lietuvių 
Namų scenos birželio 18 dieną, a- 
tseit, trėmimų minėjimo išvakarė
se, per literatūros ir muzikos va-
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Norį tikslaus ir patikimo patarnavimo užsakant įvairias 
siuntas arba persiunčiant jūsų pačių paruoštus siuntinius 
kreipkitės tik į mus.

šitų materialinių vilionių tik trys 
procentai Lietuvos gyventojų 
bando prisitaikyti ir susitaikyti 
su komunizmu. Likusiems 97 
procentams Lietuvos gyventojų 
įsijungimas į komunistų partiją 
yra tautinė gėda, religinė nuodė
mė, valstybinis išdavimas. Pažy
mėtina, kad tie 97 procentai 
jau virš 20 metų kai nei vie
šai nei slaptai nerado reikalo ir 
noro komunistų partijos mate- 

karą, kurį surengė ALB Moterų 
Sekcija (ne Kultūros Taryba, ku
rios dar neturime ir ne Kultūros 
Fondas, kurį patys nugalabinome).

Pulgio feljetonas — Laiškas bro
liui Kazachstane buvo sukurtas la
geriniais laikais, tačiau kai kuriais 
aspektais jis tinka ir dabarčiai, 
nes neišnyko tie kuriems auksinu- 
kai visas išganymas.

Feljetonistas bent trumpam lai
kui surišo su tremtiniais adelai- 
diškius, susirinkusius praleisti va
karą su daina ir muzika.

Besigėrint šiuo koncertu, kurio 
programą išpildė daininkės A. Gu- 
čiuvienė, V. Janonienė, jaunas ba
ritonas Augis Zamoiskis, miela 
lietuvių bičiulė — “naturalizuota 
lietuvaitė” Dorothy Oldham, jauna 
olandė smuikininkė M. Schrama. 
Baritonui Zamoiskiui akomponavo 
populiari Adelaidėje pianistė N. 
Masiulytė, o solistei Gučiuvienei ir 
V. Janonienei — Dorothy Oldham.

Pulgis Andriušis be feljetono 
skaitė dar ištrauką iš jo versto Don 
Kichoto. Pasižadėjęs dalyvauti ak
torius J. Venslovavičius savo pa
žado neištesėjo (dėl ligos).

Šiame koncerte išryškėjo du da
lykai — kolonija praturtėjo nau
ja vokaline pajėga (Augis Zamois
kis) ir yra pavojuje netekti savo 
laiku daug žadėjusios dainininkės 
V. Janonienės. O mes iš širdies no
rėtume turėti juos abu. Janonienė, 
kaip dainavimo specialistai pripa
žįsta, turi didelę balsinė medžiagą, 
tikrai brangią ir retą Dievo do
vaną. Deja, ta Dievo dovana pa
mažu apleidžiama ir p. Janonie
nė savo energiją rikiuoja kita 
kryptimi. Jos ir p. Gučiuvienės du
etai nuskambėjo pasigėrėtinai. So
listė Gučiuvienė vėliau dainavo ir 
solo, tačiau Janonienė su solo dai
nelėm nepasirodė. O adelaidiškiams 
ji būtų tikrai suteikusi malonumo.

KOMUNIZMO KAINA
Rusų (ne komunistų) bendruo

menės vadovybė Australijoje išlei
do statistinius davinius, pagal ku
riuos dabartiniam Rusijos komu
nistiniam režimui pastatyti ir iš
laikyti nuo 1917 m. iki dabar rei
kėjo 100 milijonų žmonių gyvybių. 
Priskaitant komunizmo pavergtas 
tautas kaip Lenkiją, Vengriją, Če
koslovakiją bei Pabaltijo kraštus 
šie skaičiai pakiltų dar milijonu ar 
daugiau aukų. Pati 1917 m. revo
liucija Rusijoje kainavo keturis su 
puse milijono gyvybių; šeši milijo
nai žmonių žuvo 1921-1923 metų 
bado laikotarpiu. Per septynerius 
metus komunistinio perversmo Ru
sijoje buvo nužudyta apie 10 mili
jonų žmonių pradedant kaimiečiais 
ir baigiant intelektualais. Vien tik 
slaptoji policija turi savo bylose 
suregistravusi apie tris su puse mi
lijono komunizmo aukų. Tarp 1917 
ir 1947 m. vien tik Rusijos koncen
tracijos stovyklose žuvo virš 21 mi
lijono žmonių. Taip per pirmuosius 
30 komunistinio valdymo metų bu
vo sulikviduota 42 milijonai žmo
nių. I tą skaičių neįeina 1941 — 
1945 m. Stalino aukos vykdant im- 

rialinėms vilionėms ir garbės 
blizgučiams pasekti, bet rodo 
kietą tautinę rezistenciją. Taigi, 
ponas Girniau, kai girdite ar 
skaitote apie antikomunistu fa
natiškumą” veiklą, tai ji yra nu
kreipta ne prieš visą tautą, bet 
tik prieš tuos 3 procentus par
sidavėlių “dėl trupinio aukso, 
gardaus valgio šaukšto”. Kai Jūs 
patys kalbate apie prisitaikymą 
prie komunizmo, tai iš tikrųjų 
prie jo prisitaikė ne visa tau
ta, bet irgi tik 3 procentai, o li
kusieji veda vienokią ar kitokią 
rezistenciją.

Šį laišką paskatino mane ra
šyti tik vienas faktas, kad po 
Lipmano, Deutčerio, Roosevel- 
to ir kitų idėjomis persunktu 
straipsniu pamačiau lietuvišką 
Juozo Girniaus pavardę.

J. P. Kedys 
Australija

Jaunasis baritonas Augis Za- 
moiskis adelaidiškiams rodėsi dar 
nedaug kartų, tačiau paskutinis jo 
pasirodymas buvo džiuginantis. 
Pripažįstama, kad jis per trumpą 
laiką padarė labai didelę pažan
gą ir yra kelyje į dainos meno to
bulinimą ir balso apvaldymą. Be 
teoretinių studijų Adelaidės kon
servatorijoj, dainavimo jis moko
si pas žinomą dainavimo profeso
rių Richard Watson, kuris pats 
irgi yra baritonas.

A. Zamoiskio pažanga džiugi
nanti dar ir dėl to, kad jis-daina- 
vimui tegali skirti tik dalį savo 
laiko; kitą suryja studijos Adelai
dės universitete, kur jis kramto 
dainavimui visai svetimą šaką — 
inžineriją.

Ilgoką laiką nuošaliau laikęsis 
dailininkas L. Žygas (ir vėl ALB 
Moterų Sekcijai globojant — nau
jos pirmininkės J. Vabolienės inau
guracija) birželio 18-19 dienomis 
Lietuvių Namų Muziejaus patal
pose buvo surengęs savo kūrinių 
parodą. Iš dvidešimties kūrinių .še
šiolika buvo skirta pardavimui. 
Pusę jų adelaidškiai išpirko. Vie
nas paveikslas — Lietuvaitės por
tretas padovanotas muziejui — ar
chyvui.

Dailininkas L. Žygas pasitraukė 
iš ligšiolinės tarnybos ir nusista
tęs visą energiją skirti tapybai. 
Jau dabar turi eilę užsakymų por
tretams.

VI. Radzevitnu

perialistinę ekspansiją. Antrojo pa
saulinio karo metu žuvo (šalia 
septynių milijonų teisioginų karo 
aukų) virš 44 milijonų žmonių.

PABALTIJO KLAUSIMAS
SPRENDŽIAMAS AFRIKOJE

Neseniai amerikietis politikas 
Ch. Emmet per televiziją apklau
sinėjamas “Laisvės žiburio” radi
jo atstovo A. Mažeikos pasisakė 
Amerikos politikos ir Pabaltijo 
kraštų reikalais. Jo nuomone, pa
saulio dėmesio centre stovi naujai 
sukurtos Afrikos valstybės, kurios 
turi savo problemų ir sunkumą. 
Dėl to ir nekeliamas Pabaltijo 
klausimas Jungtinėse Tautose, kol 
Afrikoje nebus pasiekta stabiliza
cijos. Jo teigimu, kol Afrikoje ne
bus užbaigta vietinės problemos, 
tol Pabaltijo kraštų klausimas 
Jungtinėse Tautose nekeltinas. 
Amerika esanti kietai nusistačiusi, 
kad Pabaltijo kraštai atgautų lais
vę, bet šiandie nėra ko Sov. Są
jungos erzinti, nes daug sunkesnę 
pasaulinę problemą sudaro komu
nistinė Kinija, negu sov. Rusija.
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MELBOURNO JAUNIMO 
KAMBARYS

Visos Melbourno jaunimo orga
nizacijos - sportininkai, skautai, 
ateitininkai, studentai, jaunimo ko
mitetas ir visos tautinių šokių 
grupės pareiškė norų' ir galutinai 
susitarė kartu iruošti ir išdekoruo- 
ti bendram naudojimuisi jaunimo 
kambarį Lietuvių namuose, šį

Sporto gyvenime

SPORTO KLUBUOSE
MELBOURNE

VARPAS — GEELONG 
37—34

Geelongiškiai pastebėję kad mū
sų tik penki žaidėjai rungtynes 
pradėjo didele sparta ir pelnė ke
letą pirmųjų taškų. Išvysčius ge
rą gynimą ir puolimą, nors priešui 
ir labai spaudžiant, užtikrintai lai
mėta. Taškus pelnė:

V. Soha 14, A. Ališauskas 12, A. 
Skimbirauskas 5, A. Milvydas 4 
ir Lipšys 2.

JAUN. MERG. J

VARPAS — MARKS
35—16

čia mūsų jauniausios pelnytai 
laimėjo prieš suaugesni, bet labai 
lėtai kovojantį priešą.

Taškus pelnė:
N. Stanaitytė 27, Musčinskaitė

8, L. Smilgevičiūtė, L. ir B. Pike- 
lytės 0.

kambarį numatyta įruošti savo ir 
talkos jėgomis. Susijusias iš
laidas su kambario pertvarkymu 
visos organizacijos padengs lygio
mis, išskyrus tautinių šokių gru
pę, kurių nariai bus prašomi pri
sidėti tik darbu. Paprašytas arch. 
Kesminas, kad paruoštų kambario 
pertvarkymo ir dekoravimo pro
jektą. Darbas tuojaus bus pradė
tas. Tai. bus atsiekta nesunkiai e- 
saht jau ir dabar gražiam ir su
tartinam bendradarbiavimui tarp 
visų jaunimo organizacijų narių, 
bei jų vadovų. Reikia tikėtis, kad 
ir jaunimo rėmėjai nesuabejos 
šiam reikalui ir prisidės savo pa
tarimais, aukomis ar darbu.

(va)

JŲ PAPROČIAI savo vedybas pareiškė: “Aš taip
, yy. . „. mėgstu plaukimą, jog būtinai iš-Ne taip šernai laikraščiai rasė tekėsiu tik sportiškai»

apie įvykį Filadelfijoje. Povande- Toliau pasakoiama apie Dome- 
ninio sporto mėgėjas amerikietis njkos vestuves. Nuotaka ant jūros 
Klotcas tuokėsi su plaukike Esrel kranto paairodė neįprastu vestu- 
Meil. Specialiuose skafandruose vėmg apdaru maudymosi kostiu- 
Klotcas ir jo širdies dama nusilei- mu, vjrg kurj0 piėvėsavo sutuoktu- 
do į 100 metrų vandens gilumą. vių p0 to nuo nedidelio
Kunigas kreipėsi į juos tradici- pakilimo nėrė j vandenį, apsuko 
niais klausimais ir pamokslu per keletą ratų ir tik po to priplaukė 
povandenini telefoną .Po to jau- prie sav0 jaunikio _ Roberto Pine. 
nikis ir nuotaka susidaužė šalmais, lio Kadangi Robertas dirba ka- 
kas turėjo reikšti vedybini pasibu- minkrečiU) jis buvo su savo tradi. 
čiavimą. Tuo ceremonialas pasibai- ciniu juodu cilindru. Visi svečiai 

. į vestuves atvyko su maudymosi
Klotco ir jo žmonos laurai neda- kostjumaia. Buvo stengiamasi įkal- 

vė ramybės kai kam Europoje. b^. jr kunįgą| beį jjs nesutiko... 
Taip Prancūzijoje neseniai buvo iš
spausdinta sensacinga žinutė an-
trašte: PROFESINIS BRUOŽAS...

“Nėrė į santuoką!” žinutėje bu
vo pranešama apie tai, jog dvide- Dar pernai Paryžiaus teisinin- 
šimt dviejų metų plaukikė Dome- kai-advokatai suorganizavo savo 
nika Dezinje iš Nicos dar prieš krepšinio komandą, kad laisvalai-

VARPA S— SPHINX 
69—13

Čia varpiečiai lengvai susidoro
jo su pakrikusiu priešu. Taškai:

V. Brazdžionis 26, E. Firinaus- 
kas 15, A. Ališauskas 12, V. Ma- 
čiųlaitis ir š. Žiedas po 7 ir V. So
ha 2.

VYR. MERG.
VARPAS — MELB. UNI. 

25—31
Mūsiškės susitiko su pirmoj vie

toj stovinčiom Melbourno studen
tėm. Ypač jos savo ūgiu pranešė 
mūsiškes, o be to Rasai keli meti
mai išsisuko iš krepšio. Taškus pel
nė: D. Statkutė 12, A. šilvaitė 8 ir 
R. Milvydaitė 5.

VARPAS — T. G. 
22—23

Pirmame puslaikyje abiem pu
sėm neišvysčius jokio , žaidimo 
prieš galą rungtynių žymiai senes
nės žaidėjos, mūsų gynimui labai 
sušlubavus pelnė keletą lengvų 
taškų ir išplėšė laimėjimą.

Taškus pelnė: R. Milvydaitė 9, 
A. Cininienė 6, J. Bladzevičiūtė 4, 
R. Kliukaitė 2 ir R. Žiogaitė 1.

GEELONG
VYTIS I — PIVOT BLUES nebuvo stengtasi pelnyti, daug taš- 

26—11 kų. Vytiečių treneris turėjo pro-
Vytietės žaidė prieš stipriausią 

šio turnyro komandą. Pradžioje 
tarp abiejų komandų skirtumo ne
simatė. Žaidimas buvo greitas, 
Vytiečių gynyba stipri, tik pra
džioje trūko tikslių metimų.

Tik antrame puslaiky Vytietės 
įgavo pilną formą su gražiais pra
ėjimais, tolimais metimais ir užti
krino sau gražią pergalę.

Taškus pelnė: R. Starinskienė 
13, Y. Xouris 6, M. Savickaitė 4, 
M. Xouris 2, A. Andrikonytė 1.

VYTIS II — THUNDERBIRDS 
9—7

Abiejų komandų kietas dengi
mas ir stoka skirtumo, neleido pa
siekti aukštesnių rezultatų.

Taškus pelnė: L. Valodkaitė 4, 
V. Manikauskaitė 3, L. Luckaitė 2.

BERNIUKAI
VYTIS — TRAY BOYS 

26—6
Antrąją turnyro pusę pradėjus 

jaunieji Vytiečiai skina ir toliau 
pergales. Silpnam priešui esant,

gos leisti silpnesnius žaidėjus į 
aikštę, kad įgautų daugiau paty
rimo kitiems metams.

Taškus pelnė: A. čerakavičius
14, V. Obeliūnas 8, K. Obeliūnas 
ir S. Karpuška po 2.

Judošius

SALEZIEČIAI AUSTRALIJOJ?
Dar lankydamasis metų pradžio

je salezietis kun. Urbaitis Aus
tralijoje tyrinėjo sąlygas, ar čia 
negalėtų įsikurti ir lietuviai sale
ziečiai. Kun. Pr. Gavėnas, Cas- 
telnuovo Saleziečių Įstaigos Di
rektorius Italijoje redakcijai rašo, 
kad tokių galimybių kurti lietu
višką saleziečių įstaigą Australi
joje yra ir vietos australų sale
ziečiai ketina teikti visokeriopą pa
galbą. Atrodo, kad lietuviai sa
leziečiai dės visas pastangas, kad 
čia turėtų savo įstaigą (greičiau-, 
šia Melbourne).

★
Vilniuje pradėta statyti naujas 

operos ir baleto teatras su 1.500 
sėdimų vietų.

LIETUVA U.S.A. KONGRESE
pr ‘ .

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongreso Užrašuose (birž. 13-15 d. 
prieduose) yra atspausdinti septy
niolikos Atstovų Rūmų narių pa
reiškimai ryšium su 25 ir 26 metų 
sukakties nuo sovietinės okupaci
jos pradžios ir nuo pirmųjų masi
nių deportacijų Lietuvoj, Latvi- 
jaj ir Estijoj.

Čia pakartojamos kelios ištrau
kos iš tų pareiškimų:

— Tai yra tinkamas mostas, kad 
kongresas skiria laiko pamąstyti 
apie Baltijos kraštų tautas ištiku
sią tragediją 1940 ir vėl 1944 me
tais. Mūsų uždavinys, tačiau, aiš
kus. Mes turim stengtis įkvėpti es
tuose, latviuose bei lietuviuose ne
siliaujančios drąsos ir ryžto, kad 
jų laisvės viltys neužgęstų. Netu
rim užliūliuoti manyme, esą sovie
tai atleidža varžtus toms tautoms... 
Nelemteji įvykiai, kurių sukaktis 
minim šį mėnesį, turi mums padė
ti atminti, kad tų tautų viltys bei 
svajonės yra taip pat ir mūsų. Tai 
turėtų mums padėti tvirčiau siek
ti taikingo pasaulio, iš kurio galėtų

kilti jų išlaisvinimas.
Frank Norton, Rep., Rochester, 

N.Y.
— Nuolatinė patyčia, kad komu

nistai, kalbėdami apie laisvę ir 
išlaisvinimo karus, visiškai nepai
so to, kad jie tėra vieninteliai pa
sauly dar išlikę užpuolikai. Geriau
si to pavyzdžiai yra Lietuva, Lat
vija ir Estija...

Dažnas kalba apie koalicinę vy
riausybę Vietname, bet dar negir
dėjau komunistų balso, siūlančio 
koalicinę vyriausybę Baltijos vals
tybėse... Galbūt, šiandien minėdami 
žiaurų tų narsių tautų likimą, tu
rėtumėm priminti komunistiniams 
jų priespaudininkams, kad reiktų 
laisvų rinkimų Baltijos valstybėse. 
Pradžiai galėtumėm pareikalauti 
koalicinės vyriausybės, kurioje bū
tų ne vien komunistai, kaip dabar 
yra, bet ir žmonės, tų kraštų žmo
nių laisvai išrinkti. Tai būtų pir
mas žingsnis į tikrą laisvę.

(Cornelius E. Gallagher, D., 
Bayonne, N.J., ir Richard D. White 
D., El Paso, Texas).

John J.Rooney (D., Brooklyn, 
N.Y.), primindamas pernykštę lap
kričio 13 dieną manifestaciją ,sa
kė, kad:

— Tiesa, buvo ten ir ašarų, bet 
buvo ir pasitikėjimo bei kovos dva
sia, kurią reikėjo matyti, kad pa
tikėtum... Mes turim parūpinti 
daugiau radijo programų paver
gtosioms tautoms jų- pačių kalbo
mis, kad tiesa ir dalykinė ' infor
macija atremtų sovietų kontroliuo
jamą spaudą. Turim siekti, kad 
būtų atviri keliai maisto, vaistų 
bei drabužių siutimams, bet užvis 
labiau, kaip tai nevaisinga beat
rodytų, turim stengtis priversti 
Rusiją grįžti į protą... Tikėkimės, 
kad Jungtinės Valstybės savo vei
ksmais nusipelnys “ačiū jums”.

Edward *J. Derwinski (R., Chi
cago, Ill.) pareiškė:

— Mano įsitikinimu, mūsų am
basadorius Jungtinėse Tautose, 
gerb. Arthuras Goldbergas, turėti] 
spausti, kad Baltijos valstybių a- 
psisprendimo klausimas būtų įtrau-

HELIKOPTERIAI Paruošė Vorus

A. f A.

KOTRYNAI NARBUTIENEI

mirus, vyrą, sūnus ir artimuosius užjaučiame ir kartu 
liūdime.

P. ir K. Protų šeimos

Mielą Vaclovą Narbutą ir šeimą, žmonai ir motinai

K. NARBUTIENEI

mirus, nuoširdžiai skausme užjaučia

ktas Jungtinių Tautų dienotvąrkėn 
ir kad tuo būtų atkreiptas pasaulio 
dėmesys į tebetrunkančią tų tautų 
vergovę... Aš vėl norėčiau nurody
ti Rūmams Amerikos Balso trans
liacijų į Baltijos valstybes nepa- 
tenkinamumą. Dabartinės admi
nistracijos patvarkymu, Amerikos 
Balsas perduoda į Latviją, Lietu
vą ir Estiją tik plikas žinias, ka
dangi Valstybės Departamentas 
bijo įžeisti Sovietų Sąjungą. Ma
nau, kad turi būti sustiprintas 
Amerikos Balso programų pobūdis 
ir padidintas jų kiekis... Mes tik
rai turim imtis paveikių žingsnių 
padėti latvių, lietuvių ir estų tau
toms. morališkai ir teisiškai.

(ELTA)

Gedulingųjų Lietuvos sukakčių 
minėjimai Urugvajuje buvo proga 
plačiau prabilti Baltijos valstybių 
laisvės bylos reikalu spaudoje ir 
radijo pranešimuose.

Kelios radijo stotys pranešimuo
se ir komentaruose priminė tragiš
kųjų įvykių sukaktį Lietuvoje, o 
CLARIN radijas savo “Laisvės 
Balso” programas visą birželio mė- 
nsį skyrė Lietuvos temoms.

Šiose programose kalbėjo Lietu
vos atstovas Urugvajuje A. Gri- 
šonas, pasiuntinybės spaudos atta- 
cheė K. Čibiras ir eilė urugvajie
čių, tarp kurių pažymėtinas dr. T. 
Brena ,buvęs senatorius, įžymus 
katalikų veikėjas ir juristas. Jis 
iškalbingai iškėlė svarbiausius tei
sinius, politinius ir moralinius ar
gumentus, kuriais remiantis turė
tų būti Lietuvai grąžinta nepri
klausomybė.

Penki Montevideo dienraščiai 
paskelbė straipsnius ta pačia tema.

Visuotinis lietuvių aktas įvyko 
birželio 12 vakare parapijos salė
je po pamaldų už Lietuvą ir jos 
kankinius. Buvo pradėtas atst. A. 
Grišono, Lietuvių - Urugvajiečių 
Sąjungos pirmininko J. P. Marti
nez Bersetche ir laisvųjų kubiečių 
atstovo kalbomis, papildytas G. 
Mačiansko atsiminimais iš tragiš
kųjų dienų tėvynėje.

Meninę dalį atliko AIDO choras, 
solistė L. Grišonienė, pianistė T. 
Drobniauskaitė ir deklamatorė B. 
Mačianskienė.

(ELTA)

Meiliūnų šeima

kiu, po nuobodaus kanceliarinio 
darbo, būtų galima . sustingusius 
raumenis pamankštinti. Neseniai 
Teisingumo ministerijai leidus, ad- 
vokatai-krepšininkai sužaidė run
gtynes su vieno Prancūzijos sosti
nės kalėjimo kaliniais. Po aštrios 
ir permainingos kovos susitikimas 
baigėsi aikštelės šeimininkų, t.y. 
kalinių naudai.

Komentuodamas šį rezultatu, ka
linių komandos kapitonas pareiš
kė: “Puolime advokatai labai stip
rūs, kad mums niekada nebūtų pa
vykę jų nugalėti, jeigu ne gynyba. 
Bet gynyboje ponai tiesiog bejė
giai, lygiai taip pat, kaip kažkada 
buvo teisme. Tikriausiai, tai profe
sinis bruožas”.

PENSIJA PELEI

Įžymiojo Brazilijos futbolininko 
Pele populiarumas kasdien didėja. 
Neseniai šalies parlamente buvo 
pateiktas svarstyti įstatymo dėl 
Pele pensijos projektas. Pagal šį 
projektą parlamentas turi priimti 
įstatymą, jog Pelei baigus žaisti 
futbolą, jam būtų mokama specia
li valstybinė pensija, šis reikalavi
mas paremtas tokiais motyvais: Pe
le už “Santoso” klubą žaidė 549 
rungtynes, per kurias įmušė 695 
įvarčius; žaisdamas Brazilijos na
cionalinės rinktinės sudėtyje 53 
tarptautines rungtynes, žymusis 
puolėjas pasiekė 54 įvarčius.

šiuo metu įstatymo projektas 
dėl valstybinės pensijos Brazilijos 
futbolo karaliui yra parlamento 
dienotvarkėje. “Galima neabejoti, 
— rašo spauda, — jog projektas 
bus priimtas. Juk nė vienas politi
kas, branginantis savo populiaru
mą, neišdrįs balsuoti prieš”.

TIK PER 10 DIENU

Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie prista
tomi į Lietuvą oro paštu per 10 dienų.

Šie tokie praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks jūsų ar
timiesiems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepra
leiskite šios retai pasitaikančios progos ir pasinaudokite šiuo 
mūsų specialiu pasiūlymu.

MERGUŽĖLĖ (01)
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kostiumui 

arba vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės 
suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži 
gėlėta skarelė, 2 poros geriausių nailono kojinių, 1 neperma
tomo nailono bliuskutė.

KAINA £22.0.0

BERNUŽĖLIS (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 

terilino kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, 
arba juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus ita
liškas lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių ga
rantija, 1 be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

KAINA £22.0.0

Jungtinis- Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja 
TIK £41.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise
kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10} jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0; P-3 —,9 j. trims paltams viln. 
angį, medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardų nepermatomo 
nailono graiausių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglų valiuta).

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktinos sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siųsti 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.

R

Helikopterių panaudojimas in
dustrijoje gana įvairus ir kaskart 
plečiasi. Didelio masto konstrukci
jose helikopterių pagalba nepa
mainoma arba tiesiant elektros 
laidus per kalnus sutaupoma la
bai daug ir laiko ir išlaidų ne tik

tiesiant vielas, bet ir statant stul
pus. Helikopteriai plačiai naudo
jami statant pastatus sunkiai pri
einamose vietose, purškiant javų 
laukus nuo kenkėjų, net išgabe
nant iš miškų rąstus. Žibalo pra
monė helikopterius naudoja ne tik

pergabenimui reikmenų, bet ir ty
rimams. Jie sėkmingai panaudo
jami kovai su miškų gaisrais, žel
dinant naujus miškų plotus ir t.t. 
Šalia to helikopteriai ypač plačiai 
naudojami transportui.

KAM PRIKLAUSO MĖNULIS?
Amerikos prezidentas paskelbė, 

kad mėnulis ir kitos planetos netu
rėtų priklausyti kieno nors nuosa
vybei, o yra atviras.laukas tyrinė
ti dangaus kūnus kiekvienam kraš
tui. Į šitą prezidento teigimą sovie
tai nieko neatsako.

J Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi- £

H sos siuntos registruotos ir apdraustos. ;£
»♦< Atstovai: K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, 
$ Brisbane, Qnslnd.; ir St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth., Mount $
J Gambier, S.A. . £

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius g 

J visose valstijose. - >♦!
v H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne. £

________  >“s
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

MŪSŲ PASTOGĖ

ADELAIDE
ADELAIDĖS MOTERŲ 

SEKCIJOJE
Birželio 12 d. Adelaidės Liet. 

B-nės Moterų Sekcijos metinis su
sirinkimas. Pranešimą apie praei
tos valdybos nuveiktus darbus pa
darė Valdybos pirm. p. E. Reiso- 
nienė. Iš pranešimo paaiškėjo, kad 
piniginė apyvarta pasiekė net 
$ 3999 ir gryno pelno buvo pada
ryta $ 1788. Tokiai apyvartai pa
siekti reikėjo nemažai pasidarbuo
ti, nes ne visi darbai buvo atlie
kami pasipelnymo tikslais. Reikia 
pabrėžti, kad Moterų Sekcijos dar
bą žymiai palengvino ir pragied
rino eilė talkininkių bei rėmėjų.

Šios kadencijos metu lėšoms 
sutelkti Moterų Sekcija suruošė: 
du balius, siuvimo vajų su mode
lių paradu ir loterija, gegužinę, 
laikė bufetus per kitus septynius 
balius, 15 arbatėlių per įvairias 
kultūrines popietes ir trejas išleis
tuves.

Pasitarnavo bendruomenei be 
pelno suruošdama Kūčių vakarie
nę šimtui asmenų, Kalėdinę eglu
tę su dovanėlėmis vaikams, abi
turientų pagerbimą padedant Ade
laidės Apylinkės Valdybai, suren
gė Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
dešimtmečio vakarienę 170-čiai as
menų, vakarienes chorui ir teatro 
grupei, Motinos Dienos minėjimą 
su vaišėmis atsilankiusiems; kiek
vieną šeštadienį ruošė priešpiečius 
savaitgalio mokykloms mokytojams 
bei mokiniams ir su dovanėlėmis 
lankė laikinus ir nuolatinius ligo
nius. Be to, stambesnės piniginės 
sumos buvo skiriamos bendruome
nės reikalams, kaip Lietuvių Na
mams, Archyvui - Muziejui, Jau
nimo Kongreso atstovams ir kt.

Kadencijai pasibaigus iš Val
dybos pasitraukė ilgametės Sekci
jos darbuotojos: pirm. E. Reiso- 
nienė ir nuolatinė ligonių lanky
toja p. B. Vabolienė.* šioms po
nioms už draugišką bendradarbia
vimą ir kartu gražiai praleistus 
metus buvusios bendradarbės reiš
kia padėkąir pagarbą.

Naujai išrinktoji Moterų Sekci
jos Valdyba: pirmininkė J. Vabo
lienė, vicepirm. J. Serelienė, sekre
torė A. Patupienė, iždininkė M. 
Navakienė, ligonių lankymui narė 
N. Vamauskienė, parengimams N. 
Arminienė ir reikalų vedėja R. Gi- 
ruckienė. Narės — V. Urbonienė ir 
Z. Fišerienė...

Naujai Valdybai linkime sėkmin
go darbo mūsų bendruomenės la
bui.

siems Starinskams ir ypač šeimi
ninkėms L. Steponavičienei ir I. 
Gailiuvienei. Toliau savo žody 
pirm-kas pabrėžė choro įnašą į 
bendruomenės kultūrinį gyvenimą, 
priminė glaudesnį bendradarbiavi
mą su kitais pabaltiečiais bei aus
tralais ir jeigu visur tokio bendra
darbiavimo būtų, tai net ir petici
jai parašų iš Australijos būtų ne 
5.000, o 100.000!

Visų organizacijų vardu žodį ta
rė apyl.. p-kas Dr. S. Skapinskas 
išreikšdamas padėką už organiza
cijų atstovų pagerbimą ir kvietė 
visus choristus uoliai lankyti repe
ticijas. Kun. P. Dadknys padėko
jo už giedojimą bažnyčioje, pagy
rė chorą ir jo valdybą už veiklu
mą.

Vakarienės kalbas užbaigė savo 
žodžiu choro dirigentas p. R. Zen
kevičius dėkodamas choristams ir 
ypač choro valdybai — p.p. J. Gai
liui, A. Steponavičiui, O. šrede- 
riui, primindamas ir pianistes 
M. Manikauskaitę ir G. Ivaškevi
čiūtę. Turėdamas minty M. Mani- 
kauskaitės muzikinius gabumus 
pareiškė, kad ateities choro diri
gentu gali būti ir moteris... Plau
nant tortą visi dar sugieda “Il
giausių metų”, bet šį kartą p.p. 
Stutkevičiams ir S. Lipšienei, kur 
vienų sutapo vedybinio gyvenimo 
sukaktis, o kitai gimtadienis. Ta 
pačia proga apie pusšimtis daly
vių pasirašo sveikinimą E. Vaiče
kauskaitei, kurį nuveš pati jos mo
tina choristė, ir įteiks Elenutei jos 
įšventinimo į vienuoles proga. Ša
lia dainų vakaro programą papil
dė akordeonu ir gitara sesės Vero
nika ir Marija Manikauskaitės. Ne
atsiliko ir taut, šokių vadovas p. 
Bungarda pravedęs bendrą sukti
nį. Vakarienę užbaigiant visi pa
kviečiami ruoštis choro kaukių ba
liui, kuris įvyks rugpiūčio 27 d.

• Svečias

lės Komisiją sudaro A. Statkus, 
A. Čižeika ir P. Žulys.

Toliau sekė bendruomenės namų 
klausimas. Namų įsigijimui susi
rinkimas pritarė ir valdybai pave
dė drauge su apylinkės valdyba 
nedelsiant rūpintis įsigyti bendruo
menės namus.

Pabaigoje K.. Žuromskis siūlė 
padaryti simbolizuojantį ženklą ra- 
movėnų ženklelio pavyzdžiu su ati
tinkamu įrašu ir įteikti grįžusiam 
iš Vietnamo batalionui. Pasiūly
mas priimtas paskiriant tam iš 
kasos $20. ••

Skyriaus Valdybos pirmininkas 
apibūdino Jūratės Reisgytės veiks
mo reikšmę mūsų jaunimui bei vi
sai tautai ir pasiūlė jai skubos ke
liu pasiųsti $ 20 dolerių kaip asme
ninę dovaną. Pasiūlymą susirinki
mas priėmė gausiu plojimu.

Skyriaus valdybos kasininkas p. 
Liutikas priminė, kad yra paža
dėta auka saleziečiams, kurią lai
kas pasiųsti. Šiam reikalui susirin
kimas pritarė iš kasos skirti $20.

A. Statkus priminė Vasario le
sios gimnazijos reikšmę lietuvybės 
išlaikymui ragindamas jai aukoti 
kiek galint daugiau. Nutarta gim
nazijai skirti irgi $20.

Tenka pastebėti, kad Perthe ra- 
movėnai susiorganizavo vos prieš 
ketverius metus ir pajamoms su
daryti skyrius nerengė jokių pra
mogų, o vis tik sudarė lėšų ben
driesiems lietuviškiems reikalams.

Po susirinkimo valdybos pirmi
ninkas p. A. Klimaitis padėkojo 
už pasitikėjimą išrenkant jį jau 
penktai kadencijai ir kvietė ramo- 
vėnus laikytis draugiškumo, vieny
bės ir susikaupimo. Toliau sekė 
bendros vaišės ir pokalbiai.

Ramovėnas

J.V.

kad

GEELONG
CHORO KAVUTĖ

Jau įsigalėjusi tradicija, 
kasmet choristai su savo šeimomis
susirenka kartą bendram pobūviui. 
Liepos 2 d. šis choro pobūvis pra
plečiamas pakviečiant ir visų or
ganizacijų pirmininkus bei mokyk
los vedėją su šeima .

Vakarienės stalą palaimino kun. 
P. Dauknys, o pirmas stiklas pa
keliamas į chorvedžio R. Zenke- 
vičaus sveikatą ir jam sugiedama 
“Ilgiausių metų”.

Nors ir kavutė, bet be kalbų ne- 
apsienama. Pirmas pradeda choro 
valdybos pirm. J. Gailius dėkoda- 

• mas už atsilankymą ir bendradar
biavimą ir padėjusioms surengti 
šią kavutę (p.p. Ivaškevičienei, 
Lipšienei, Steponavičienei, jaunie-

PERTH
IŠ SUSIRINKIMO SALĖS

Birželio 19 d. įvyko ramovėnų 
ne tiek skaitlingas, kiek darbingas 
susirinkimas. Valdybos pirminin
kas suminėjęs skyriaus mirusiuo
sius narius pagerbė juos susikau
pimo minute. Perskaitytas įspū
dingas tėvynės prisiminimo teks
tas ir po to sudarytas susirinkimo 
prezidiumas, kurio pirmininku pa
kviestas inž. Z. Budrikis ir sekr. 
A. čižeika. Priimta susirinkimo 
14 punktų darbotvarkė ir perskai
tytas Centro Valdybos bendraraš- 
tis. Dar buvo sudarytas trijų as
menų mandatų komisija ir sekė 
valdybos pranešimai.

Trumpai apžvelgęs veiklą p. A. 
Klimaitis pareiškė, kad ateičiai nu
sistatyta siekti daugiau vienybės, 
kurios vis daugiau pasigendama. 
Kontrolės Komisijos aktą perskai
tė p. A. Statkus, iš kurio matėsi 
pajamų ir išlaidų stovis. Susirinki
mas pranešimus priėmė su užgyri- 
mu. Renkant Centro Valdybą bu
vo išrinkta ir Skyriaus valdyba, į 
kurią įeina: A. Klimaitis, J. Liuti
kas ir K. Buzermanas, o Kontro-

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIAMS

Melbourne Apyl. Valdyba, vyk
dydama jai patikėtą apylinkės va
dovavimo darbą, jau pereitais me-

Netekus žmonos, motinos ir senelės

A. f A.
KOTRYNOS NARBUTIENĖS, .

jos vyrą Vaclovą, sūnus, marčias ir vaikaičius liūdesy 
giliai užjaučia

V. ir T. Simniškiai

A. f A.

• K. NARBUTIENEI mirus,

Ponui Vaclovui Narbutui, sūnums Algirdui, Vytautui, Kęstu
čiui ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

A If. ir G. Nagulevičiai

Poną Vaclovą Narbutą ir jo šeimą, 
mylimai žmonai ir motinai 

K. NARBUTIENEI mirus, 

giliausiai užjaučia

Ričardas ir Elvyra Šemetai

A. t A. K. NARBUTIENEI

po ilgos ir sunkios ligos mirus, 
jos vyrui majorui Vaclovui Narbutui bei sūnums 

Algirdui, Vytautui, Kęstučiui ir jų šeimoms 
reiškiame giliausią užuojautą.

k Eug. Nagulevičienė ir
Ed.. Nagulevičius.

.«
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ALB SYDNEJAUS APYLINKĖS 15 METŲ VEIKLOS IR ĮSIKŪRIMO 

SUKAKČIAI PAMINĖTI LIEPOS 23 D. RENGIAMAS
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UKRAINIEČIŲ ERDVIOJE SALĖJE 71 JOSEPH ST., LIDCOMBE

Programoje oficialioji dalis, trumpa paskaita, sveikinimai ir meninė dalis.
Veiks bufetas su užkandžiais ir gėrimais. Gros geras Continental Sister’s orkestras.
Maloniai kviečiame visus apylinkės narius ir svečius iš kitų apylinkių skaitlingai 

dalyvauti.

Įėjimas $ 2, nedirbantiems ir studijuo jančiam jaunimui — $ 1.

Pradžia 7 vai. vak. Sydnejaus Apylinkės Valdyba

a

Pranešimai
SYDNEY MOT. D-JE

Sydnejaus Lietuvių Moterų So
cialinės Globos Draugija per At
velykį pravedė rinkliavą paremti 
klieriko Alfonso Savicko kelionei 
į Romą. Aukojo šie asmenys:—

Po $4: K. Butkus, N. žygienė.
Po $2: Patašius, Maksvytis, Za- 

blockienė, Šumskienė.
Po $2,20: Tautinių šokių grupė.
Po $1,20: Milašienė.
Po $1: Lingė, E. Kapočienė, Ru- 

šienė, Medelienė, Adomėnas, Buke- 
vičius, Plukas, Petniūnienė, Pu- 
kys, Marčiulionis, Koliava, A .Ka
počienė, Stašionis, M. Šumskas, 
Žukauskas Račiūnas, Galgatavi- 
čius, Bačiulienė K., A. Gediminas, 
A. Žemaitis, J. Zakarauskas, A.

Jantauskas, Daniškevičius, R. Za
karevičius, A. Dudaitis, E. Mige- 
vičius, Neišskaitoma, O. Kapočie- 
nė, Vlade X, Brizilienė, K. Narbu- 
t as,P. Balkus, A. Šliogeris, Bar- 
kus, J. Stasiūnaitis, M. Statkus.

Po 60 centų: J. Ramanauskas, 
I. Bačiulienė, M. Migevičienė.

Po 50 centų: Šatkauskas, Vai- 
čiurgis, X, S. Kapočius, V. Berno
tas, Ališauskienė, Sankauskas, Do- 
nielienė, Jonuškevičius, Slonskis.

Po 40 centų: Makarovas, Nagys, 
Paltanavičius, Neišskaitoma, K. 
Ankus, Sirutienė, Jankauskienė, 
Meiliūnienė, Genys.

Po 30 centų: Deikienė, F.
Po 20 centų: Karpytė, Fl. Vy

tautas, A. Statkus, Karpavičienė.

SYDNEY LIETUVIŲ CHORO “DAINOS”
KRIKŠTO DEŠIMTMEČIO SUKAKTIES PROGA 

LIEPOS 16 D. (ŠEŠTADIENĮ) ĮVYKSTA

KONCERTAS BALIUS

Veiks bufetas. 
1.00.

Aukų surinkta $67.20.
Visiems aukojusiems nuoširdus 

AČIŪ. Taip pat Draugijos Valdy
ba dėkoja P. O. Kapočienei ir P. J. 
Birutui, padėjusiems rinkti aukas.

Draugijos Valdyba 
SVARBUS PATIKSLINIMAS 
Pereitam numery Krašto Valdy

bos tilpusiame skelbime buvo pra
nešta, kad oficialus Australijos 
lietuvių jaunimo delegacijos, grį- 
žiusios iš Kongreso sutikimas įvyks 
Father O’Reilly Memorial Audito
rium salėje Auburne. Dabar pasi
rodo, kad tuo metu ši salė bus 
užimta ir minėtas sutikimas įvyks 
taip pat Auburne, tik kitoj vietoj 
— 7 Station Rd. kitoje geležinke
lio pusėje prie pat stoties. Malo
nėkite įsidėmėti.

CABRAMATTA
APYLINKĖS LIETUVIAMS
Cabramatta Apyl. Valdyba pra

neša visiems apylinkės lietuviams, 
kad liepos 16 d. (šeštadienį) 2 vai. 
p.p. šaukiamas visuotinis apylinkės 
narių susirinkimas p.p. Migevi- 
čių sodyboje 39 Junction St. Ca
bramatta. Susirinkime bus svars
toma ir tariama susijungimo su 
Sydnejaus apylinke klausimas . 
Visi apylinkės nariai kviečiam isu- 
sirinkime kuo skaitlingiau daly
vauti ir šiuo svarbiu klausimu pa
sisakyti.

ALB CABRAMATTA
APYLINKĖS VALDYBA

DAINAVOS SALĖJE, EAST TERRACE, BANKSTOWN

Sydnejaus ir artimesnių vietovių lietuviai maloniai kviečiami šiame Jubiliejiniame 
Koncerte - Baliuje skaitlingai dalyvauti.
Programoje išgirsite naujų dainų. Po koncerto šokiai.

B i 1 i e t a i •• $ 1.50 asmeniui. Moksleiviams $
Bilietus galima įsigyti iš anksto pas E. Lašaitį 8 Deakin St., Concord, tel. 73 4118, • 
Pr. Nagį 417 Burwood Rd., Belmore, tel. 759 7094, M. Petronį 152 Liverpool Rd., 
Enfield, tel. 74 5727, arba kreipiantis į kiekvieną Dainos choristą ir prie įėjimo.

Pradžia 7 vai. vak. Choras “Daina”

tais susilaukė iš tautiečių tikrai 
gražaus pritarimo o taip pat mo
ralinės bei materialinės paramos. 
Todėl Apyl. Valdyba reiškia nuo
širdžią padėką visiems tautie
čiams, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu rėmė ją, padėjo, talkino jai 
ir tuo lengvino jos darbą.

Šia proga skelbiame sąrašą 
tautiečių, rėmusių Apylinkės Val
dybą piniginėmis aukomis.

Aukos kultūros reikalams:
Aukojo p.p. A. ir T. Bikulčiai 

- £ 5, J. Vizbaras - £ 5, V. Di- 
džys - £ 3.10, V. ir B. Bitės - £ 3, 
J. Šautas - £ 2, J. Jasiulaitis - 
£ 1.10, K. Kazlauskas - £ 1.10. 
Po £ 1 aukojo: p.p. A. Bakaitis, 
N. Butkus, E. ir P. Cleveland, J. 
Česiulis, J. Janulaitis, A. Jaku
bauskas, J. Gutauskas, F. Gužas, 
A. Grušauskas, A. Klimas, P. La
zutka, A. ir L. Milvydai, J. Ma- 
šanauskas, E. Nagulevičius, J. Pa- 
ragienė, V. Petruševičius, A. Pri- 
dotkas, P. ir D.' Pupeliai, Z. Rau
dys, J. ir E. šeštokai, J. šniras.
A. ir D. Žilinskai V.K., V. Ališaus
kas, V. Aukštinaitis.

Po 10 šil. aukojo: p.p. J. Bal- 
bata, V. Baltrukonis, E. čypienė, 
V. Firinauskas, E.
J. Kairiūkštienė, L.
Leitonas, A. Matukevičienė ,J. Ma- 
cejūnas, J. Meiliūnas, M. Miklie- 
nė, K. Miklius, M. Mušinskas, V. 
Pažereckas, K. Prašmutas, J. Rim
kus, p. Savickas, J. Smilgevičius,
B. Tamošiūnienė, A. Vaičaitis, P. 
Valonis, B. Vanagas ir R. Vyš
niauskas. 5 šil. Liucija Ross, 4 
šile - x.y. ir 2 šil. - Š.

Jušk|evičius, 
Kaladė, B

“Mūsų Pastogės” spec. Mel
bourne numeriui išleisti aukojo:

Melbourne Meno Dienoms Ruoš
ti Komitetas - £ 23, Melbourne 
Lietuvių Klubas - £ 10, Melb. Liet. 
Kat. Moterų D-ja - £ 5, Melb. Soc. 
Globos Mot. D-ja - £ 5, Melb. Dai
nos Sambūris - £ 5, Sporto Klu
bas “Varpas” - £ 5, L.V.S. “Ra
movė” - £ 5, L. Inžinierių ir Ar
chitektų S-gos Skyrius - £ 5, I. Bu
drys (skelb.) £ 5, Melb. Parapijos 
Choras - £ 3, Z. Kalpokienė (skelb.) 
£ 3, V. Pumputis - £ 3, L. Koop. 
Kredito D-ja “Talka” - £ 5, La
trobe Valley seniūnija £ 12.

Po £ 1 aukojo p.p. K. Baltokas, 
A. Klimas, P. Lazutka, Z. Ma- 
rengolcas, A. Ramanauskas, ir P. 
Vaičius. Po 10 šil. aukojo: p.p. J. 
Antanaitis, V. Bosikis, S. Eimutis, 
K. Kuzmickas, P. Sungaila.

Melbourne Apylinkės Valdyba, 
sutikusi būti dar vienerius metus 
tose pareigose laukia iš tautiečių 
ir šiais metais josios darbams pri
tarimo ir paramos. Sutelktiniu ir

ALB KRAŠTO VALDYBA

DRAUGE SU JAUNIMO CENTRINIU KOMITETU

liepos 31 d. (sekmadienį) ruošia sugrįžusios iš 

Jaunimo Kongreso Australijos delegacijos iškilmingą

SUTIKIMĄ - BALIŲ
7 STATION STREET., AUBURN (prie stoties)

Pradžia 4 vai. p.p.

Programoje iškilminga dalis, kur delegatai bus pasvei
kinti ir jie supažindins dalyvius su Kongresu ir jo darbais.

Kviečiami visi — jauni ir vyresnieji — savo atsilanky
mu pagerbti mūsų delegatus ir pasiklausyti jų pranešimų.

Po iškilmingos dalies vyks balius su šokiais ir vaišėmis.

ATŠVĘSTOS JONINĖS
Birželio 25 d. Melbourne Socia

linės Globos moterų Dr-ja suruo
šė Jonines Lietuvių Namuose. I. 
jas susirinko skaitlingai mūsų tau
tiečių nevien tik iš Melbourne, bet 
ir Morwell, išGeelongo ir kitų 
vietovių. Nuo 7 vai. vak. iki 12 vai. 
smagiai pasišokta, pabendrauta.

Programoje įvyko kauki ji pasiro
dymas. Jų vertinimo komisijon įė
jo: p. Žukauskienė, p. čunovienėir 
kun. P. Vaseris. Kaukėtų pasirodė 
kinietis, žuvų karalienė, pora či- 
gonkėlių. Vertinimo komisija pir
mą vietą paskyrė vienai būdingiau
sių kaukių -Kiniečiui. Jo niekas 
neatpažino. Atidengus kiniečio vei
dą, nusišypsojo E. Balčiūnienės 
veidas. Jai įteikta kaip laimėjusiai 
pirmą vietą didelė šokolado dėžė. 
Salė buvo išdekoruota, ant stalų 
degė žvakutės ir elektros šviesų 
išjungus sudarė jaukumą, kuriame 
ne vienas bandė surasti paparčio 
žiedą... Joninių pobūvy dalyvavo 
daugiau kaip 150 asmenų. Galėjo 
tik kaukių daugiau būti. Gera nuo
taika, pasitenkinimas ir smagūs 
šokiai vyravo per šias Jonines. 
Muzika šokiams tinkamai rūpinosi 
p. Krasauskas. Dalyvavusieji šia
me Joninių pobūvy sako, kad iki 
šiol taip smagių Joninių nebuvę.

(k.)

ALB Krašto Valdyba

+ I ♦♦♦♦♦♦♦ O+++4 ♦ 4 combe.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
viengungiui vyrui, moteriai arba 
vedusiai porai su visais skalbimo 
ir virtuvės patogumais. Pageidau
jama lietuviai. Kreiptis paa p. 
Mardosienę, 1 Oxford St, Lid-

vieningu darbu mes melbourniš- 
kiai sukursime gražią tautinę ben
druomenę.

Melboumo Apylinkės 
Valdyba

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Pone Redaktoriau, ....
Ponas L. Barkus “Mūsų Pasto

gės” birželio 26 d. numery krei
piasi į mane ir p. J. Pelenauską 
prašydamas paaiškinimų dėl M.P. 
birželio 13 d. numery tilpusios ko
respondencijos “Keltinos mintys J. 
Kongrese”. Laiškas mano many
mu, pirmoj eilėj turėjo būti adre
suotas korespondencijos autoriui. 
Nepatogu man užbėgti už akių su 
paaiškinimais. Korespondencijoj 
juk visai nepasakyta, kas ir kokias 
mintis tame pobūvyje iškėlė. Jei 
man taikoma kaip šeimininkui, tai 
kuo čia dėtas p. J .Pelenauskas, 
kuris ta proga buvo tik atsitikti
nai atvykęs svetys ir sutikęs kartu 
prisėsti prie puoduko kavos. Jei p. 
L. Barkus norėtų su manim kaip 
pobūvio šeimininku pasikalbėti, tai 
galima tikrai pasiekti kitokiu bū-

musu Pastogė
1
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