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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, įvykęs birželio 30 — 

liepos 3 d.d. Čikagoje, jau istorija. Dabar beliko tik kalbėjimas apie 
jį ir jo nuveiktų darbų analizavimas.

Bendrai paėmus šį pirmąjį mūsų jaunimo bandymą reikia lai
kyti pasisekusiu, nors pravedime ir buvo jaučiamas tam tikras tvar
kos trūkumas. Ne paslaptis, kad daugiausiai darbų šiame kongrese 
atliko jo vicepirmininkas V. Kleiza Čikagoje ir V. Kamantas Cle- 
velande. Iš Kongreso Komiteto pirmininko A. Zaparacko pasige
dome iniciatyvos ir greitų sprendmų momentuose, kada to reikėjo

TVARKA

Nėra abejonės, kad Kongresas galėjo būti tvarkingesnis. Dėl 
tvarkos trūkumo vadovus galima kaltinti tik dalinai. Jau pirmą 
Kongreso dieną registracijos metu pajutome, kad netvarkingumo 
bus. Prie registracijos stalų negalima buvo prisigrūsti. O ir pri- 
sigrūdus dažnai tekdavo šalin nueiti tuščiomis rankomis. Pavyz
džiui, ten dirbantieji net nežinojo, kad spaudos atstovams reikia 
Išduoti specialius registracijos lapelius. Paklausus kur registruo
jami laikraščių atstovai, nieks nežinojo atsakymo. Teko pačiam 
išsikovoti registracijos bilietą.

Toliau buvo dar gražiau. Užsiregistravus nebuvo galima pa
tekti į karalaitės rinkimus, nes neturėta “baltų” bilietų, kuriuos, 
pasirodė, reikėjo gauti prie registracijos, nors tie registrantai jo
kių baltų bilietų neturėjo ir nedalino.

Bendrai tvarka nukentėjo dėl didžiulės spūsties. Žmonių bu
vo marios. Dėl nežmoniškos masės nebeveikė net ir oro šaldytu
vas. Buvo karšta ir tvanku. Negalima buvo per žmones niekur 
nei prisigrūsti. Visą laiką teko naudotis alkūnėmis, jei norėjai pa
tekti į salę. Ir tai taip buvo visur: karalaitės rinkimų salėje, kitą 
dieną šokiuose bei banketo metu.

KARALAITĖS RINKIMAI
Lietuviškos karalaitės rinkimai buvo tikras farsas. Ir ne dėl 

karalaičių netinkamumo. Ne. Jos buvo visos gražios ir labai lietu
viškai patriotiškos. Farsas buvo su kandidačių pristatymu. Prane
šėjas neturėjo nė mažiausio supratimo, kaip reikia kandidates su
pažindinti. Trūko gražaus žodžio ir grakštumo. Kandidatės nuken
tėjo ne tik dėl pravedėjų nemokšiško elgesio, bet ir dėl nevykusių 
klausimų, į kuriuos jos turėjo atsakyti kiekviena gyvenamojo 
krašto kalba. Pavyzdžiui, Australijos atstovei teko atsakyti į klau
simą apie lietuviškąjį gheto ir kas jis yra. Klausimas buvo sunkus, 
sudėtingas, neįmanomas atsakyti per vieną minutę. Už tat kandida
tės į klausimus atsakė arba labai trumpai ir nevykusiai, arba pa
sitenkino tik bendru vienu sakiniu.

Vis dėl to daugumos nuomone simpatiškiausia ir tvirčiausia 
savo laikysena bei atsakymais buvo Bostono kolonijos atstovė Ga- 
linytė, kuriai ir teko karalaitės titulas.

Beje, prie bendros netvarkos dar prisidėjo ir neapsakoma 
spūstis. Žmonių salėje buvo prileista tiek, kad nebuvo vietos ne 
tik sėdėti prie staliukų, bet ir stovėti. Baisu. Rengėjai čia turėjo 
griežčiau pasielgti ir duris uždaryti daug anksčiau.

ŽODŽIAI, ŽODŽIAI...

Kaip ir derėjo Kongrese vyravo žodis. Daug kalbėta. Trys sva
riausi žodžiai buvo pasakyti poeto H. Nagio, St. Lozoraičio, jr., ir 
Dr. A. Sužiedėlio. Jų visų klausėsi perpildytos salės. Visi buvo sa
votiškai įdomūs, patrauklūs.

Tiesa, teko kiek nusivilti atidaromuoju Kongreso žodžiu. H. 
Nagys nieko naujo nepasakė, bet jo kalba buvo uždeganti, trykštan
ti pasiryžimo dvasia. Savo kalboje prelegentas kvietė klausytojus į 
jaunųjų — vyresniųjų dialogą. Jis teigė, jog be jaunimo mūsų veikla 
— tuščias riksmas. Jis atkreipė dėmesį, kad kovoje dėl tolimesnio 
išlikimo pagrindas yra šeima. “Per šeimą išeivija išsilaikys arba 
žlugs”, — teigė jis.

Labai svarbu yra puoselėti mūsų Žodį, kalbėjo H. Nagys, nes 
mums labiausiai reikia lietuviško žodžio kūrėjų. Savo žodį jis baigė 
teigimu, kad “naktis kris, nes mes visi, visi, visi tikime ir gyvename 
Lietuva”. (Pabaiga psl. 3)

Australijos lietuvių jaunimas sodina atminimui medelį Dainavos stovykloje. Nuotrau
koje matosi iš kairės: Dr. V. Doniela, I. Kolakauskaitė, R. Ziedaitė, P. Pullinen, R. 
Reisgys, D. Skuodaitė, R. Zinkutė, R. Cibas (pritūpęs), Račkauskas, M. Didžys, J. 
Reisgytė (nusigręius), I. Didžytė, J. Pullinen, D. Labutytė ir N. Mališauskaitė.

Nuotrauka Ged. Naujokaičio

Bendruomenės vajus
Kaip jau bendruomenės padaliniai atskiru bendraraščiu 

yra painformuoti, ALB Krašto Valdyba skelbia

BENDRUOMENES VAJŲ.

kuris bus pravedamas rugpiūčio — rugsėjo mėnesiais.

Surinktos lėšos bus panaudojamos bendruomenės kul
tūriniams ir Lietuvos laisvinimo reikalams. Šiuo klausimu 
plačiau jau buvo pasisakyta š.m. Mūsų Pastogės 16 nr. ir 
vėlesniuose numeriuose dar bus daugiau šiuo klausimu kal
bama.

Bendruomeninėje veikloje dažnu atveju lėšų trūkumas 
yra nenugalimas stabdis. Kad dėl to nenukentėtų mūsų lie
tuviškieji užsimojimai kviečiame visus bendruomenės narius 
jautriai į vajų reaguoti ir gausiai aukoti. Kiekvienas paauko
tas centas bus panaudotas mūsų visų bendriems interesams.

Vajaus lėšos bus renkamos pagal specialius vajaus au
kų lapus, kurie jau išsiuntinėti bendruomenės padalinių va
dovybėms. Iš surinktų sumų 70% siunčiama ALB Krašto 
Valdybos iždui, gi likusieji 30% pasilieka vietos kultūri
niams rekalams.

ALB Krašto Valdyba

MIRĖ LIGIJA BIELIUKIENĖ
Birželio 28 d. staiga mirtimi 

Ney Yorke mirą plačiai pasauly
je žinoma lietuvių ir pasaulio mo
terų veikėja Ligi ja Bieliukienė - 
Bezumavičiūtė. Būdama Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos pirmi
ninkė Amerikoje ji drauge pri
klausė ir pasaulinei moterų orga
nizacijai GFWC, kurios vykdomo
je taryboje ji buvo išrinkta valdy
bos narė ir birželio pradžioje ji 
vėl buvo perrinkta. Būdama šioje 
pasaulinėje moterų organizacijoje 
ji turėjo progos ne tik aplankyti 
daugel] pasaulio kraštų, bet ir 
susitikti su pasaulio politinėm ir 
kultūrinėm šio meto garsenybėmis, 
karaliais, prezidentais. Kiekvienu 
atveju ji vis rasdavo progos iškel
ti ar priminti Lietuvos klausimų. 
Ligija Bieliukienė buvo bene pir
moji lietuvė moteris, išėjusi j tarp
tautinę areną ir buvo aukštai ver
tinama. Mirė vos turėdama 45 me
tus.

PREMIJOS 
LIET. FILMUI

TŪKSTANTMETĖ SUKAKTIS

Šiais metais sukanka 1000 me
tų, kai Lenkija priėmė krikščiony
bę. Tai didelė šventė katalikų 
krašte, kuriai buvo ruošiamasi jau 
tM metų. Milijonai lenkų katali
kų tikėjosi tą dieną atatinkamai 
atšvęsti. Buvo numatyta pakviesti 
iš užsienio keli šimtai vyskupų, 
kardinolų, o taip pat ir Popiežių 
Paulių VI. Tūkstančiai tikinčiųjų 
buvo numatę vykti atlaidams i 
Čęstochovos Jasna Gora vienuoly
ną, kur yra apsireiškusios Kris
taus Motinos paveikslas “Juodoji 
Madona” Ir kada pirmieji bažny
čios varpai sugaudė skelbdami tą 
prasmingą dieną, Gomulkos komu
nistai nutarė ateiti talkon kata
likams.

Visų pirmiausiai, Gomulka ne
įsileido nei vieno aukštesniojo baž
nyčios tarno, o taip pat ir popie- 
šiauB. Kadangi buvo numatyta iš 
užsienio dar apie 8 milijonai mal
dininkų. Gomulka uždarė visus tu
ristų biurus esančius laisvajame

POLITIKOS VINGIUOSE
LENKIJOJE — NAUJAS N.A.T. 

VIETNAME 

pasaulyje, nes “kvota perpildyta”. 
Užsienio spauda, televizijos stotys 
tuo labiau nebuvo įsileistos. “Mes 
patys esame pakankamai pajėgūs 
aprašyti ir užfiksuoti be sveti
mos pagalbos”, pareiškė komunis
tai. O tada, tos šventės proga, ir 
prasidėjo komunistinė talka.

Kad kuo daugiau atitraukus 
žmonių nuo bažnyčios, buvo suruoš 
tos dvi labai svarbios futbolo run
gtynės. Didmiesčiuose sutrukdyti 
procesijoms buvo iškviesta kariuo
menė įvairiems paradams.

Kariuomenės dūdų orkestras 
taip garsiai grojo prie bažnyčios 
durų, jog paskandino visas gies
mes bei pamokslus. To dar Gomul- 
kai neužteko. Kad kuo mažiau žmo
nių pasiektų čęstochovą, traukinių 
kursavimas buvo sustabdytas. Jis 
taip pat neužmiršo ir plentų, kurie 
“dėl remonto” buvo visai uždaryti. 
O kad padarius tikrą kermošių 
šventoriuje, komunistai iškvietė 
helikopterius, kad tie sukeltų dul-

Veda Vyt. Bernotas

O. VADAS — VEIKSMAI 

kių debesis tarp besimeldžiančių
jų-

Tokiose sąlygose "Juodajai Ma
donai” ilgai neteko keliauti: Ji 
visur buvo lydima Gomulkos komu
nistų, kol pagaliau Ją uždarė Šv. 
Jono bažnyčioje Varšuvoje.

Nowy Dwor miestelio likimas 
buvo panašus į daugelio kitų, ku
riems neteko išvysti jų laukiamo
sios Madonos. Tūkstantinė kai
miečių minia su gėlių puokštė
mis ir rožančiais rankose išsiskirs
tė namo.

Laikydamas Šv. Mišias Varšu
voje, gana emocingame pamoksle 
kardinolas Wyšynskis pareiškė: 
“Mes prašome vyriausybės nustoti 
mūsų bijoti, o pradėkite mus my
lėti.”

Gomulkai yra pagrindo bijoti, 
nes 95% viso krašto gyventojų 
yra katalikai.

— ★ —
Prancūzams pasitraukus iš Siau

rės Atlanto Gynybos Pakto, kuris

tad masiniai pradėjo kraustytis 
iš abiejų didmiesčių. Kas dieną 
evakuojama į provinciją apie 10. 
000 gyventojų. Tuo pačiu užsidaro 
įmonės, įstaigos ir fabrikai.

Taupumo sumetimais amerikie
čių oro apsauga (SAC), išdėstyta 
visam pasauly apie Sov. Sąjungą, 
numatoma siaurinti laikant pa- 
ruošties padėty mažiau lėktuvų. 
Skelbiama, kad vietoj sumažintų 
lėktuvų juos pavaduos atitinkamos 
raketos. Tuo norima sutaupyti a- 
pie 60 mil. dolerių per metus. Ame
rikiečių strateginės oro komandos 
lėktuvai yra nuolatiniam aliarme 
ir jie gali išvystyti efektyvę veiklą 
iš bet kurios vietos pasaulyje per 
15 minučių.

Sovietų rašytoją M. Šolochovą, 
šių metų Nobelio premijos laure
atą, kiniečiai laiko komunizmo iš
daviku, nes jį išgyrę amerikiečiai.

jungia centrinės Europos kraštus, 
naujuoju gynybos vadu tapo vokie 
tis generolas von Kielmansegg. 
Vieta svarbi ir atsakinga, nes jun
gia 60 Europos divizijų.

Von Kielmansegg yra antro
jo pasaulinio karo veteranas; bu
vęs šarvuočių karininkas. Jo pas
kirtį vokiečiai priėmė labai šiltai, 
tik jo praeities per daug neišgar
sino. Vakarų Vokietija tos vietos 
seniai užsipelnė, nes pati gynybos 
širdis yra vakarų Vokietijoje, 
kuri šiuo metu skaičiuoja apie pu
sės milijono armiją.

— ★ —
Nors spaudoje skelbta, kad 80% 

didžiųjų naftos sandėlių buvo su
bombarduota šiaurės Vietnamo 
miestuose, tačiau oro žvalgyba 
pranešė, kad procentas buvo per 
daug aukštas. Tad vėl teko vykti 
amerikiečiams virš numatytų tai
kinių užbaigti savo užduotį.

Amerikiečiai numato tuo la
biau padidinti oro antpuolius prieš 
s. Vietnamą. Bombarduoti yra nu
matomi irigacijos pylimai, bei ele
ktros jėgainės, kurios ligi šiol ne
buvo paliestos. Pylimų bombarda
vimas paliktų š. Vietnamą praktiš
kai be ryžių.

Atrodo, kad komunistai pajuto 
paskutiniuosius bombardavimus,

Varšuvoje leidžiamas savaiti
nis filmų ir televizijos savaitraštis 
“Ekran” birželio 19 d. numery ra
šo:

“Gegužės 31 d. Kijeve baigėsi 
visasąjunginis filmų festivalis, 
kur buvo rodomi 1964-65 m. ga
minti filmai. Komisija pripažino 
šias premijas:

Už geriausią filmą, vaizduojan
tį tarybinio žmogaus gyvenimą ir 
darbą pirmoji premija (3.000 rb.) 
skirta filmui "Niekas nenorėjo 
mirti” (rež. Vytautas Žalakevi- 
čius, Lietuva.

Už geriausią scenarijų (500 rb.) 
— Vytautas žalakevičius filme 
“Niekas nenorėjo mirti”.

Už geriausią vyriškio vaidmenį 
pirmoji premija (500 rb.) pas
kirta Donatui Banioniui filme 
“Niekas nenorėjo mirti”.

Siame festivalyje įteikta 16 pre
mijų, iš jų trys pirmosios atiteko 
lietuviams.

SYDNEY LIETUVIŲ “DAINOS” CHORĄ

dešimties metų nuo jo krikštynų sukakties proga nuoširdžiai 
sveikina ir bujoti, klestėti ir savo daina be paliovos skam
bėti linki

Sydney Apylinkės Valdyba
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UŽSLĖPTI TALENTAI

Dar vis sugrįžtame prie to mūsų jaunimo. Dar vis norisi pri
siminti tas dienas, kada mūsų jaunimas, suvažiavęs Dainavon iŠ 
keturių vėjų, šoko ir dainavo, dirbo ir gyveno...

Tiesiog negalima “buvo tikėti, kad jaunuoliai būtų taip greit 
susidraugavę, taip greit vienas kitą pažinę, taip greit tapę vienos 
bendros šeimos nariais. Rodos, nedaug kas juos jungė, — tik ben
dra kalba ir bendra kilmė, bet jie. jau antrąją stovyklavimo dieną 
atrodė, lyg metų metais viens kitą pažinojo.

Mus stebino ne vien tik tas jaunimo susigyvenimas. Mus dar 
daugiau stebino jaunimo talentingumas. Šis dalykas išryškėjo per 
įvairius pasirodymus. Buvo tiesiog neįtikėtinai nuostabu, kaip 
greit Argentinos ir Australijos atstovai kartu bendrai išmoko šokti 
Malūną ir kitus tautinius šokius.

Arba kas gali užmiršti tą populiariausią stovyklautoją “Mr. 
Lithuania” Australijos lietuvių atstovą Lapšį? Dar ir dabar su šyp
sena mes prisimenam, kaip jis pravedė dainą apie girto austro ke
lionę į Havajus.

Gražiai pasirodydavo kiekvieno krašto atstovai. Jaunime ma
tėsi nuostabus kūrybos talentas. O jeigu mūsų vadovai būtų dar 
truputį daugiau “spustelėję”, tai nėra abejonės, kad daugumas sto
vyklautojų dar daugiau būtų parodę savo talentingumo kūryboje.

Viena yra aišku: jeigu net pats Kongresas būtų nepavykęs, 
jaunimo pasirodymas Dainavoje būtų išpirkęs visus trūkumus. Ma
no nuomone, jaunimo vasaros stovykla buvo gražus perliukas išei
vijos jaunimo gyvenime. Mūsų jaunimo vadovams tenka tik dėkoti 
už stovyklos suorganizavimą, už vadovų kursų pravedimą už jau
nimo subūrimą vienon miniatiūrinėn Lietuvon. Ne, tų stovyklinių 
dienų niekad nebus galima pamiršti...

VILTYS NEIŠSIPILDĖ

Suvažiavęs jaunimas savo įsipareigojimų su Jaunimo Kongre
su neužbaigė. Dar buvo palikusi garsintoji protesto demonstracija 
prie Jungtinių Tautų New Yorke ir savo gyvenamo krašto atstovy
bių lankymas. Ne dėl jaunimo atstovų kaltės toji demonstracija vi
siškai nepasisekė. Nei pati lietuvių visuomenė New Yorke, nei spau
da ir kitos komunikacinės priemonės neatkreipė dėmesio į tą įvykį.

Demonstracijose prie Jungtinių Tautų būstinės New Yorke da
lyvavo vos dušimtinė minia. Pasigedome ne tik New Yorko lietu
vių visuomenės, bet ir tos kolonijos jaunimo. Kaip galima patei
sinti New Yorko jaunimo apatiškumą, jei demonstracijoję gausiau
sia delegacija buvo... Australijos lietuvių jaunimo atstovai?! Kaip 
galima pateisinti pačią lietuvių visuomenę New Yorke nedalyva
vus, jei demonstracijoje gausiausiai dalyvavo iš kitur atvykę tautie
čiai? Tiesa, demonstracijos vyko šiokią dieną (liepos 8 — penkta
dienį, kada visi dirbo). O vis tik demonstracijoje daug kaš nedaly
vavo ne dėl darbo, bet tik dėl tam žygiui apatiškumo.

Demonstracija buvo visiškai neefektinga. Vadovai parūpino 
kelioliką plakatų, sukvietė dalyvius vieno bloko nuotolyje prie 
Jungt. Tautų būstinės ir ten “demonstravo”. Tos demonstracijos 
nepastebėjo ne tik New Yorko amerikiečių spauda, televizija ar ra
dijas, bet ir gyventojai. Demonstracija vyko nuošalioje gatvėje, po
licija arčiau J.T. būstinės nieko neprileido ir ją matė tik keliasde
šimt paprastų New Yorko praeivių. Galbūt, dalis vadovų ir teigė, 
jog demonstracija bent dalinai pavyko, galbūt. Tačiau mums kitaip 
atrodo. Mes manome, kad jaunimas, vykęs į tas demonstracijas, bu
vo apviltas. Dėl demonstracijų nepasisekimo daug kaltės tenka tų 
demonstracijų vadovų nesugebėjimui jas suorganizuoti.

Pagaliau jaunimo atstovų delegacijų lankymasis savo gyvena
mųjų kraštų atstovybėse taip pat buvo nesėkmingas. Daugeliui teko 
pasitenkinti tik įvairių atstovybių vieno ar antro sekretoriaus pa
matymu. Tai ir buvo viskas. Gi delegaciją pas New Yorko burmi
strą priėmė tik nususęs koksai reikalų vedėjas. Ir ten nebuvo nei 
spaudos, nei radijo atstovų.

PAŽINK AMERIKĄ

Mūsų jaunimo atstovai iš kitų kraštų, atlikę visus įsipareigo
jimus, Jaunimo Kongresui ir vasaros stovyklai, po Kongreso pasi
leido lankyti įvairių šiaurės Amerikos žymesnių vietų. Daugumas 
jaunimo atstovų dabar važinėja po šiaurės Ameriką ir renkasi įspū
džius apie šią nuostabią kontrastų šalį. Daugumas jų yra sužavėti 
šio krašto žmonėmis, bei gyvenimu. Ir mes šiuo melu esame kelio
nėje (šiandie yra liepos 12-ji). Su grupe australiečių lietuvių — I. 
ir M. Didžiai, A. Stepanas ir Prancūzijos atstovė P. Puzinaitė lan
kome š. Amerikos įžymybes. Aplankėme Kanadą, Bostoną, New 
Yorką. Dabar rašau iš Filadelfijos. Toliau vykstame į Baltimorę ir 
Wašingtoną. Kelionė, ypač mūsų “užsieniečiams” labai patinka.

Dabar yra gera proga jaunimui Ameriką pažinti iš arti. Apie 
ją seniau spaudoje tik ar filme tegirdėjo ir matė, o šiuo metu dau
gumas gali visa tai pajusti ir pamatyti patys.

Tad linkėjimai visiems Australijos lietuviams iš keliauninkų ir 
iki kito karto.

PADĖKA

Visiems mieliems bičiuliams, pareiškusiems mums užuo
jautą per spaudą, laiškais ir žodžiu dėl vyro-tėvo-brolio-švo- 
gerio JONO VESELAUSKO staigios mirties, o taipogi viso
keriopai pagelbėjusiems mus ištikusioje nelaimėje, reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Saliomėja ir Saulius Veselauskai 
Jadvyga ir Romualdas Venclovai

\

MŪSŲ PASTOGĖ

PABALTIECIAI DAINUOJA
Kaip lietuvių, taip ir kitų trem

ties naštų nešančių tautų tarpe 
daina vaidina didelį vaidmenį tau
tiškumo išlaikyme ir tautinių savy
bių ugdyme savųjų tarpe. Kiekvie
noje tautoje atsiranda grupė pa
siryžusių, nuovargio, laiko ir išlai
dų nebojančių asmenų, kurie, 
vogdami nuo savęs ir savo šeimos 
tas trumpas poilsio valandas, li
kusias nuo kasdieninio darbo, dar 
prisiverčia vienų ar net ir du kar
tu savaitėje lankyti repeticijas, 
mokintis naujų, ar kartoti jau iš
moktas dainas.

Koks to darbo ir vargo tikslas?. 
Malonumas, laisvalaikio užpildy
mas ar atlyginimas? Nei vienas, 
nei antras. Malonumų choristas 
pajunta tik tada, kada po ištisų 
metų darbo atsistoja scenoje ir 
klausytojams atiduoda tai, kų per 
ilgų darbų ir vargų yra pasiekęs. 
Laisvalaikio užpildymas? Laiko, 
laisvo laiko, vienodai turi 
visi — ir tie, kurie dainuoja ir 
tie, kurie tik... kritikuoja, tik ne 
visi vienodai jį išnaudoja.

Atlyginimas — ? Dar niekur 
ir niekada choristas nei chorai ne
dainavo už pinigus, kaip teisingai 
išsireiškė aname M. Pastogės nu
meryje vedamojo straipsnio au
torius. Choristo atlyginimas - tai 
pilna salė klausytojų, plojimai ir 
paslapčiomis nuriedėjusi klausyto
jo ašara, kada daina jį nukelia tik 
į jam vienam tematomus tolius, 
kada jį pavedžioja tik jam vienam

težinomais keliais. Kitokio atlygi
nimo choristas nenori. Viskas pa
mirštama — ir įdėtas darbas, ir 
patirtas nuovargis, kada pajunta
ma, kad tai buvo klausytojų įver
tina...

■Štai jau ketveri metai, kaipi 
Melbourne įsigalėjo graži tradici
ja - susijungė bendron dainon trys 
Pabaltijo Sesės — Lietuva, Latvi
ja ir Estija. Ši Idėja, įgyvendinta 
L. Dainos Sambūrio adm. p. L. 
Baltrūno, rado gyvo pritarimo vi
sų trijų tautų tarpe, kų įrodė tre
jų metų patirtis. Vienas etapas jau 
užbaigtas, ir, štai, vėl mums lie
tuviams tenka pradėti antrųjį šios 
gražios tradicijos ratų, todėl įsidė
mėkime kad —

Rugpiūčio 14 d. 6 v.v. Kew Mies
to salėje įvyksta jungtinis trijų 
Pabaltijo Tautų koncertas, kuria
me turėsime progos išgirsti net ke
turis chorus paskirais pasirodys 
miais ir bendrą jungtinį chorą, ku
ris išpildys dainas lietuvių, latvių 
ir estų kalbomis. Šio koncerto pa
sisekimas priklausys ne vien nuo 
minėtų chorų meninio išpildymo, 
bet didele dalimi ir nuo klausyto
jų, nes tuščioje salėje ir didžiau
sias rėksnys pasijunta esąs bebal
sis. Todėl neapvilkime šių dainuo
jančių Pabaltijo sesių, nepalikime 
bebalsiais šimtų scenoje stovinčių 
choristų, bet savo skaitlingu atsi
lankymu suteikime jiems didžiausio 
modalinio'atpildo ir džiaugsmo.

VLB.

Kongresui pasibaigus
PAJAUTA PULLIN EN

1966.7.13.
Po Kongreso Čikagoje gavome 

parų dienų atsikvėpti ir liepos 8 d. 
vėl visi buvom kvįesti prie darbo. 
Tų dienų New Yorke vyko demons
tracijos bei savųjų kraštų amba
sadų ar misijų lankymas.

Demonstracijai rinkomės neto
li Jungt. Tautų pastato Hammars- 
jkold Plaza. Žmonių susirinko pa
lyginamai nedaug. Prieš praside
dant eisenai suskaičiavau tik 92, 
iš kurių bent pusė “svetimšaliai” 
Kongreso dalyviai. Tai ir pačių 
newyorkiečių nedaug. Tiesa, pas
kui atrodo dar prisidėjo kiek, nes 
eisena atrodė gan ilga. Susirinkus 
toj aikštėj ten ir vaikščiojom su 
plakatais ir savų kraštų vėliavo
mis. Prie pat Jungt Tautų nebu
vom prileisti. Policijos buvo apie 
10; su policija nė karto neteko su- 
sukirsti - ji demonstrantus gražiai 
prižiūrėjo, o demonstrantai jų ir
gi neerzino. Aikštėje praleido
me apie vienų su puse valandos ir 
tada ėjom Rusijos ambasados link. 
Jeigu vaikščiojant Hammarks- 
jold Plaza ir nedaug sutraukėm 
žiūrovų, tai eidami per New Yorko 
miestų (dvidešimt blokų tolyn), 
patraukėm visų praeivių dėmesį. 
Vėliavos, plakatai (“Restore Li
thuania’s independence” , “World 
Lithuanian Youth Congress De
mands U.N. Investigate Soviet 
Colonization”, “Russification of 
Lithuania Must Be Abolished” ir 
t.t.) sustabdė daugelį praeivių. 
Taip pat visiems ■ praeiviams bu
vo dalinami lapeliai, paaiškinu 
Lietuvos padėtį ir šių demonstraci

jų. Po ilgo kelio (o buvo labai 
šilta, nes buvo, karšta ir tvanku) 
prisiartinom prie rusų ambasados. 
O čia laukė daug policininkų net 
su “bananais” (policijos guminėm 
lazdom), bet jiem nereikėjo jokio 
ginklo pavartoti, nors prie pačios 
ambasados vis tik neprileido — su
laikė mus nuo jos per kokį blokų. 
Čia vėl prasitrynėm apie valan
dų ir skirstėmės. Sunku pasakyti, 
ar šioji demonstracija kų nors at
siekė. Žinoma, ji atkreipė daugu
mos praeivių dėmesį, bet ne tų, ku
riems norėjome pasirodyti — Jun
gtinėms Tautoms ir Sovietų am
basadai. šių visų eisenų vedėme 
australiečiai su savo krašto vė
liava priešaky.

Tuo pat metu, kai vyko eisena, 
visų kraštų delegacijų vadai lankė
si pas New Yorko burmistrų, kur 
sugaišo apie valandų, buvo malo
niai priimti ir gavo progos papa
sakoti, ko mes čia susirinkome ir 
ko norime.

Taip pat kraštų delegacijos 
lankėsi savo ambasadose. Kai peti
cijos priėmimo reikalu buvo kreip
tasi į gen. UNO sekretorių U 
Thant, jis patarė, kad peticijos pa
rašai būtų perduoti savų kraštų 
atstovybėms ir per jas jie eis to
liau. 24-rių Komitetas vis dar ne
davė atsakymo, nors jau seniai į jį 
buvo kreiptasi. Buvo gautas atsa
kymas, kad šiuo klausimu spren
dimas dar nepadarytas ir bus pra
nešta laišku, kurio dar iki šiolei 
nesulaukėm.

Delegacijos buvo priimtos labai 
įvairiai: kai kurie kraštai, pavz.,

S
lietuviškas kelionių biuras

City Travel Center
318 LITTLE COLLINS STREET, MELBOURNE

užsako bilietus laivu ar lėktuvu į visus pasaulio kraštus

¥
¥

*v

¥

Jokių papildomų mokėjimų.
IJrūpinam kelionės dokumentus, bagažo draudimą 
ir t.t.
Atstovaujam P. and O. Orient Lines, Cunard Line, 
Lloyd Triestino, Sitmar, Cogedar, Flotta Lauro ir 
kitas laiviningystės bendroves.
Nuo 1959 m. mandagus ir malonus patarnavimas.

Raštu ar žodžiu kreipkitės pas p.

ALG . ŽILINSKĄ

CITY TRAVEL CENTER,
318 Little Collins Street, Melbourne

MARCELEI GEDMINIENEI

Miriu a.a. KOTRYNAI NARBUTIENEI,

V. ir M. Auguatauakai

, t
mirus, jos vyrų p. Gedminų, sūnus Vytautų ir Algimantų 
bei jos sesutę Adų giliai užjaučia ir kartu liūdi

joa vyrui V. Narbutui in sūnums Algirdui, Vytautui ir 

Kęstučiui reiškiame gilių užuojautų ir kartu liūdime

N. Onuškevičiūtė - Jacyna 
ir R. Poškus

MARCELEI GEDMINIENEI
mirus, jos vyrui Stasiui Gedminui ir sūnums nuoširdžių 
užuojautų skausme reiškia

Lamanauakų šeima

Jurkūnai

J

Giliai užjaučiame liūdesio valandoje mielus draugus 

ALGĮ ir VYTĄ GEDMINUS, 

jų brangiai mamytei mirus.

A. t A.

Grįžom jau pavakariop ir skirstė- 
mės pas savo šeimininkus. New 
Yorke vėl teko išgyventi didelį . 
lietuvių svetingumų — visi buvom
nuoširdžiai priimti ir globojami, -n 

Liepos 9 d. turėjom laisvų ry-/ .' 
tų ir popietę, tad teko pavaikė 
tinėt ir apžiūrėti New Yorkų. Na
mie atrodo Sydnejaus didelis nriė ' 
stas, gi pamačius New Yorkų su
žinai žmogus, kaip iš tikrųjų atro- - 
do didelis miestas. Taip metus ga« J 
lėtam vaikštinėt ir vis kų nors nau
jo surastam. ' . jn? !. > -,<■

Vakare šviesos — Santaros Fė

Švedija, Šveicarija iš viso atsisa
kė priimti; kiti priėmė ir delega
cijas ir peticijos parašus, kaip 
Brazilija, Australija, Italija, Vo
kietija. Dar kiti priėmimus atidė
jo, kaip Argentina, kurios atsto
vai po Argentinos perversmo dar 
buvo pasimetę. Dabar daugumo
je priklausys nuo visų šių kraštų
atstovybių, kaip jie toliau praves 
peticijos įteikimų Jungtinėms Tau
toms. i

Liepos 8 d. po pietų tarėjom 
progos pailsėti po karšto ryto ir 
pasidairyti kiek po New Yorkų. 
Newyorkietis p. Valiūnai visiems 
atvykusioms nupirko bilietus ir 
pakvietė laivu apiplaukti Man
hattan salų. Tai pagrindinė New 
Yorko dalis. Aplink apiplaukti tru
ko apie tris valandas. Labai įdo
mu; didžiausi dangoraižiai, tiltai, 
prieplaukos. Matėm Laisvės statu
lų, simbolizuojančių ir mūsų šio 
ryto darbus. Ant laivo padainavom 
net polkutę ir kalvelį pašokom. Ke
li amerikiečiai turistai taip susido- 
mavo, kad net filmuoti pradėjo.

deracija suruošė literatūros vaka
rų, kur vėl buvome užkviesti. 
VLIKo pirm. p. Sidzikauskas ta
rė trumpų bet svarų žodį ir savo 
bei kitų kūrinius skaitė V. Valiu
kas, J. Mekas, J. Blekaitis, D. 
Juknevičiūtė ir A. Gustaitis. Pa
minėtina — A. Gustaičio eilėraštis 
“Nuostalgija”, “Laiškas Pulgiui 
Andriušiui”. Visiems atvykusiems 
iš kitur Federacija įteikė dovanų 
po dvi knygas —- A. Gustaičio 
"Ir atskrido juodas varnas” ir P. 
Tarulio “Vilniaus rūbas”. Bus ma
lonus New Yorko prisiminimas. 1

Dabar turime porų laisvų dienų 
ir liepos 15 d. visi esame užkviesti 
atvykti pas Kanados lietuvius į 
Toronto. <
------------------------------7---------- u.

Pirmieji Lietuviu Fonde
kurį atstovaus jų centras, suakė
tus pinigus viso $46.60 su sųrašu 
rugsėjo 9 d. perdaviau sk. kasinin
kui V. šalkūnui. Raštiškai pasiža
dėjo, kad trūkstamų sumų pririnkę 
ar iš kasos pridėję L.F.sav. - kur. 
Šteinerto vardo įnašų padarys. 
Reikia tikėtis kad tai bus greitu 
laiku įvykdyta.

Kitam įnašui, kurį atstovaus 
Amerikos Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Taryba, aukavo:

J. Kuncaitis $10, J. Normantas 
$10, Dr. V. Didžys $10, J. Tende- 
rienė $3.40, V. Juozapaitis $2, Ma- 
lakūnas $2, E. Gorskis $2, M. Kli
ba $2, N. Igaunis $1, K. Kazlaus
kas $1, B. Žiedas $1, G. Lozeris 
$1, A. Pūkis $1, A. Matukevičie- 
nė $1, A. Zubras $1, A. Blechar- 
tas $1 J. šeštokas $1, Edis ct60, 
B. Sukevičius ct50, J. Vizbaras

ATSISKAITYMAS IŠ AUKŲ, 
RINKTŲ A.A. SAVANORIO — 
KŪRĖJO ROMUALDO ŠTEI- 
NERTO ĮAMŽINIMUI LIETU

VIŲ FONDE

Praeitų metų birželio 8 d. laido
jant a.a. Lietuvos kariuomenės sa
vanorį — kūrėjų Romualdų štei- 
nertų man kilo mintis, kad vietoje 
sukrovus vainiku krūvas ant kapo 
geresnis pagerbimas bei įamžini
mas laidojamųjų būtų juos įrašant 
į LIETUVIŲ FONDĄ. Kreipiausi 
į laidotuvėse dalyvavusius L.A.K. 
S-gos Ramovės Melbourne Sky
riaus valdybos narius, kad mano 
sumanymų vykdytų. Jiems to ne
darant pradėjau pats rinkti aukas 
net dviem sųrašais, kad surinkus 
dviem įnašam į Lietuvių Fondų. 
Vienam įnašui reikia 100 ameriko
niškų dolerių. .

A.a. Lietuvos savanorio - kūrėjo ct.5O, K. Zdanavičius ct.50, Drun- 
Romualdo Šteinerto vardo įnašui, ga et 50.
kurį atstovaus Lietuvos Atsargos Viso suaukuota:$53.00.
Karių Sųjungos Centro Valdyba,- 90 australiškų sudaro $100 ame- 
aukavo: V. šteinertas $10, V. Ju- rikoniškų dolerių. Taigi iki trūks- 
nokas $10, Helena $2, Kun. Pr. tamos sumos pridėjęs savo 37 aus- 
Vaseris $2, A. Mickus $2, J. Ja- trališkus dol. birželio 6 d. pasiun- 
nulaitis $2, Z. Raudys $2, A. Ra- čiau LIETUVIŲ FONDUI. Poke- 
monauskas $1, N. Butkūnas $1, lių mėnesių Pasaulio Lietuvyje
J. Petraitis $1, A .Blaževičius $1, Lietuvių Fondo narių sųrašuose
K. Mieldažys $1, St. Didžiulis $1, matysite: a.a. Lietuvos savanorio 
Vaičiulis $1, Dana $1, Vanagas $1, — kūrėjo Romualdo, šteinerto at- 
A. Šidlauskas ct.50, K. Prašmon- mintinis įnašas - atstovauja Ame- 
tas ct.50, A. Šimkus et. 50, Bie- rikos Lietuvių Evangelikų Liutė- 
liauskas ct.50, Kellys ct.50, V. ši- ronų Tarybų...$100.00.
linskas ct.50, K. Kuzmickas ct.50, 5 ’ ' v’'‘ '”*■
A. Jankevičius ct.50, It.J.O’Brien 
ct.50, J. Arnastauskas ct.50, K. 
Garalevičius et. 60 ir Kun. P.
Bašinskas $2.

L.A.K.S-gos Ramovės Melbourne 
sk; valdybai pareiškus norų už
baigti aukų rinkimų tam įnašui,

i

__________ -1
Tikiuosi, kad uždėtų sumų Vikto

rijos Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Parapija aukomis bažnyčio
je surinks ir kad lietuviai protes
tantai kurs tradicijų vietoje krau
ti vainikų krūvas ant kapų miru
sius įamžinti LIETUVIŲ FONDE. 

. Jonas Normantas.
- c ,3X* 
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JAUNIMO VADOVU STOVYKLA
I

Birželio 19 - 25 d.d. Dainavos 
liovykloje (netoli Manchester, 
Mich., apie 60 mylių nuo Detroito) 
vyko jaunimo stovykla. Formaliai, 
ji buvo artimai surišta su Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu; ji bu
vo lyg savotiškas Kongreso įvadas, 
mteikęs progų artimiau susipažin
ti įvairių kraštų kontinentams ir 
tuo pačiu mesti žvilgsnį į klausi
mus, kurie iškils Kongreso metu. 
Joje buvo atstovauti 11 kraštų, ku
rie atsiuntė virš 100 atstovų. J AV 
kontinnentą sudarė 29 nariai, Aus
tralija atsiuntė 25, Argentina 22, 
Vokietija 1, Kanada 7, Urugvajus 
2, Anglija, Austrija, Brazilija, Ita
lija ir Naujoji Zelanidja po vienų. 
Stovyklai baigiantis ir prasidedant 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo stovyk
lai šie skaičiai jau buvo stipriai 
pasikeitę, nes, apskritai, beveik 
kas dienų atvykdavo naujų atsto
vų

Stovykla buvo pirmoje eilėje stu
dijinio pobūdžio. Pagrindinį darbo 
nugarkaulį sudarė specialiai vado
vų problemoms suplanuotas pas
kaitų bei referatų ciklas, kuris lo
giškais žingsniais vystė organiza
cinis veiklos temų nuo veikiančios 
asmenybės per grupės dinamikų, 
vadovavimų iki organizacinių 
atruktūrų bei bendruomenės. Dvi 
ilgesnės paskaitas skaitė dr. A. Da- 
mušis (“Asmuo kultūrų greitke
liuose”) ir kanadietis dr. J. Son
gaila (“Bendruomenė ir jauni
mas”), gi kitus referatus paruošė 
vietiniai dalyviai. Kiekvienų rytų 
po referatų dalyviai skirstėsi į dis
kusinius būrelius, kurie klausimų 
aptardavo savo tarpe ir sugrįžę sa
lta pasidalindavo išvadomis su ki
tais. Kaip matėsi iš būrelių proto
kolų, šitas metodas pasirodė gana 
sugestyvus ir vaisingas.

Šalia šito užsiėmimo, stovyklos 
nariai dar pasidalino į studijinius 
birelius, kurie kelias dienas iš ei- 
Ita rinkdavosi svarstyti kurių nors 
su jaunimo veikla susietų temų. 
Pramatytų temų buvo 7: spauda, 
organizacijos, kūryba, politika, li
tuanistika, Bendruomenė, stovyk
los, o pačių dalyvių buvo pasiūlyta 
dar viena, būtent, lietuviškasis 
charakteris. Pora šių būrelių nepa
traukė dėmesio, bet, iš kitos pusės, 
keletas kitų pasirodė esu gana pro
duktyvūs. Diskusinių ir studijinių 
būrelių protokolai buvo atspaus
dinti ir išdalinti nariam.

Apskritai, stovykla sutraukė 
daug talentingo jaunimo nes be
veik visi nariai buvo įvairių orga- 
nizacijų atstovai arba atrinkti Jau
nimo Kongreso vietinių komitetų 
kaip veiklūs asmenys savose vie
tovėse. Kūrybinių deimančiukų šio
je stovykloje turbūt buvo daugiau 
negu bet kurioje kitoje, išeivijoje 
vykusioje, stovykloje ar suvažiavi-

RAŠO VYTAUTAS DONIELA

me. Tai matėsi iš palyginti aukšto 
diskusinių bei studijinių būrelių ly
gio, narių susidomėjimo kalbama 
tema, stiproko atsakomybės jaus
mo bei tautinio sųmoningumo. Iš
skirtinai tenka paminėti meninius 
ir literatūrinius talentus, kurių 
stovykloje jokiu būdu netrūko. Sa
vaitės bėgyje buvo suruošti du li
teratūros bei meno vakarai, kurie 
akyvaizdžiai parodė, kad narių tar
pe esama daugiau gabumų, negu 
iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti.

Didžiausių kontingentų sudarė 
JAV ir Kanados grupės; šioms 
grupėms, kaip realiatyviai vieti
niams žmonėms, atiteko pagelbi- 
niai stovykliniai užsiėmimai kaip 
laikraštėlis (red. Rima Salytė), 
meninių programų rengimas (Re
gina Petrikonytė), informacijos 
spaudai (Dalia Skrinskaitė) rašti
nė, registracija ir 1.1, šie dalykai, 
vykę sklandžiai, pareikalavo iš 
atsakingųjų dalyvių daug darbo, 
pasišventimo ir paprasčiaussios 
nemigos.

Iš užsieniečių didžiausių kontin
gentų sudarė Australija, kuri atsi
vežė šokių grupę, keletą spaudos 
žmonių ir nemaža puikių muziki
nių talentų. Ši grupė iš viso buvo 
aktyvi ir netruko energingai įsi
jungti į stovyklinį gyvenimų. Ji bu
vo stipri intelektualiniu atžvilgiu 
(didoka jos narių dalis buvo ne 
studentai bet graduantai), davė

Try* “australietės” Dainavos stovykloje pasirodymo metu. 
Ii kairės J. Kolakauskaitė, N. Mališauskaitė ir R. Žiedaitė.
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palyginti daug protokolistų, o kar
tu paliko ir nemažų muzikinį įna
šų, nes buvo atsivežusi naujų ir ki
tuose kraštuose dar negirdėtų dai
nų, kurios vėliau nenustojo skam
bėti dienų ir naktį.

Argentinos kontingentas vienu 
atžvilgiu skyrėsi nuo kitų. Visi jo 
nariai buvo jau Argentinoje gimęs 
jaunimas, kurių tėvai ten buvo nu- 
yykę prieš antrųjį pasaulinį karų. 
Tačiau, nors kai kurie argentinie- 
čiai jau kalbėjo su ispanišku ak
centu (kuris ausiai tarp kitko yra 
labai malonus), tautiškumo atžvil
giu jie buvo labai lietuviški ir jų 
žodyne atsispindėjo iš tėvų perim
tas Nepriklausomybės Metų ir ka
ro nepaveiktas lietuviškas galvoji
mas. Argentiniečių grupė pasižy
mėjo dainomis bei tautiniais šo
kiais ir, apie jų kalbant, negalima 
nepaminėti jaunosios solistės Zu
zanos Valadkaitės.

Vokietijos grupė, surinkta iš į- 
vairių miestų, buvo gana individu
alistinė ir slėpė įvairaus talento. 
Vokietijos grupė pasireiškė disku
sijose, meno parodėlėje ir turėjo 
savo šokių grupę. Jos atstovai ne
blogai pasirodė ir impromtu suor
ganizuotose sporto varžybose. Lyg 
ir sunkiausias uždavinys teko 
tiems atstovams kurie buvo vienin
teli savo krašto atstovavime. Bet 
kaip tik jie ir pasirodė esu vertin
gais nariais, kurie sunkokų atsto-

vavimo naštų išnešė tiek per dis
kusijas tiek per meninius pasiro
dymus.

Stovyklų organizavo Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė per Jauni
mo Kongreso Komitetų. Turint gal
voje užsienio svečių dalyvavimų, 
stovyklos organizavimas buvo kom
plikuotas dalykas, tačiau tiek ad
ministracija tiek studijinė dalis bu
vo suplanuotos rimtai ir atsakin
gai. Stovyklos viršininku buvo An
tanas Saulaitis, SJ., kurio suma
numas bei jumoristinė tonacija pa
jėgė išvengti potencialių sunkumų. 
Už studijinę dalį buvo atsakinga 
Sesuo Paulė iš Toronto, kuri į sa
vo užduotį įdėjo daug kantrybės, 
o per simpatiškų disciplinų proto- 
kolistams sugebėjo išsaugoti sto
vyklos metu iškilusias mintis bei 
prieitas išvadas, kurios vėliau ta
po atspausdintos ir išdalintos ats
kiru leidiniu. Ne tiek matoma, kiek 
netiesioginiai jaučiama buvo Jūra
tė Gailiušytė, Kongreso Komiteto 
Finansų Komisijos vice-pirmininkė 
kuri rūpinosi užsieniečių transpor
tu, priėmimu ir dirbo beveik 24 
valandas per parų.

Apskritai stovykla darė gerų įs
pūdį. Suvažiavę dalyviai turėjo 
progos pamatyti, kaip lietuvybė y- 
ra išsaugoma kituose kraštuose ir 
todėl susidaryti reališkesnį vaizdų 
tautinio išlikimo klausimu. Bet, 
svarbiausia, dalyvavimas grupėje 
kurioje vienas kitų papildė, stebi
no savais gabumais ir nuolat už
degdavo ar tai kūrybine ar tai in
telektualine liepsnele, tapo aštriu 
akstinu ateities veiklos sugyveni
mui. šia prasme, stovyklų galima 
vertinti tik teigiamai.

Vytautas Doniela

HANSA TRADING CO.
«► * ’
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O Ramunėle, pasakyk...
(R. ZINKUTĖ PASAKOJA APIE KONGRESĄ) '

Anų šeštadienį (liepos 16 d.) vė
lai vakare iš kongresinės kelionės 
sugrįžo pirmoji kregždutė — Ra
munė Zinkutė. Ji turėjo grįžti skir
tingu laiku negu visa grupė, nes 
jos studijos universitete jai laikų 
labai apribojo. Jau sekančių dienų 
Ramunė pasirodė skautų sueigoje 
ir savo auklėtinius ir kolegas su
pažindino su savo kelione.

Mūsų Pastogės bendradarbis ir
gi nusiskubino pas Ramunę į na
mus, kad išgirstų iš tiesioginų lūpų 
kaip ten praėjo visas Jaunimo Kon
gresas ir kaip laikėsi Australijos 
lietuvių jaunimo grupė.

Ramunė švystėte švyti. Jau aiš
kiai matyti iš jos akių, kad šioji 
išvyka į Jaunimo Kongresų jai pa
liko neišdildomus pėdsakus.

— O Ramunėle, pasakyk...
— Aš tiek daug turiu pasakyti, 

kad net nežinau, nuo ko pradėti. 
Bendrai viskas buvo nepaprastai 
puiku ir prasminga. Ir kelionė, ir 
stovykla, ir pats Kongresas, Dainų 
Šventė, visi sutikti lietuviai. O jų 
pasauly yra tiek daug!

— Na, ir kų tu patyrei? Kų įgi
jai?

— Toks klausimas, į kurį sunku 
ir atsakyti. Prisipažinsiu, grįžau 
visai kitas žmogus: labai daug ko 
išmokau, ypatingai stovykloje, o 
išgyvenimai ir įspūdžiai lydės ma
ne visų gyvenimų. Bet svarbiausia 
- niekur ir niekuo neteko nusivilti. 
Tiesa, vienintėlis dalykas, kuris ge
rokai prislėgė, tai nepavykusi de
monstracija prie Jungtinių Tautų 
New Yorke ir palikusi neįteikta pe
ticija Lietuvos reikalu. Bet žinoma, 
čia buvo daug aplinkybių, kurios 
priklausė nuo kitų, ne vien nuo lie

tuvių. Ir tų parašų surinkta mažo
kai — nesiekė net šimto tūkstan
čių!

— Na, o kaip ten, laikėsi mūsiš
kė Australijos grupė? Kaip ji re- 
prezentavosi?

— Turiu pasakyti, kad mes, 
amerikoniškai vadinami austra- 
liečiai, pasirodėme palyginamai 
pranašiau už kitas iš svetur at
vykusias lietuvių jaunimo grupes. 
Daugeliu atvejų net buvome lai
komi pavyzdžiu kitiems savo drau
sme, susiklausymu. O pokalbiuose 
ar diskusijose visi reiškėmės 
labai aktyviai ir net gana pro
tingai. Labai daug aktyvumo ir 
sumanumo parodė melbumiškis 
Algis Šimkus: jis, galima saky
ti, ir buvo mūsų grupės spiritus 
movens, o Romas Cibulskis dau
giau kaip reprezentantas visuo
se oficialumuose. Labai sustipri
no mūsų grupę anksčiau prisista
tę ir mums atvykus prisijugę 
Dr. V. Doniela ir A. Kazlaus
kas.

— Bet pats Kongresas — Ta
vo nuomone, pateisina j jį sudėtas 
ne tik viltis, bet ir pinigus?

— Manyčiau; kad jis šimterio
pai apsimokėjo. Tai, kų jis davė 
tiems šimtams jaunuolių, niekad 
to nenupirksi už dešimteriopai su
dėtas sumas, čia reikia pabrėžti, 
kad jaunimo prieškongresinė sto
vykla ir pats kongresas yra du 
neatskiriami dalykai: kangresas 
neturėtų to svorio ir prasmės, 
jeigu nebūtų surengta toji stovyk
la. čia ne tik mes visi susigyve- 
nom, bet ir pasiruošėm pačiam 
kongresui, kuris iš tiesų yra pats

(Nukelta į psl. 4)
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LIUDYTOJA IR TEISĖJA
Dar niekas niekad Čikagoje taip išsamiai ir kultūringai nebuvo 

kalbėjęs apie dabartinę Lietuvą, kaip kalbėjo St. Lozoraitis, jr. tre
čią Kongreso dieną. Tai buvo tikras kongreso deimančiukas. Kaip 
puikiai ir objektyviai prelegentas analizavo dabartinę mūsų krašto 
padėtį. Kaip išsamiai be jokio persūdymo jis nušvietė mūsų žemės 
pastangas nuolatos tobulėti, augti sava kultūra, nepasiduoti nevil
čiai. >

— Nei mums Lietuva, nei mes Lietuvai nesame mirę, nors 
ir sunku Lietuvai alsuoti, — kalbėjo Lozoraitis.

Jis teigė, kad mes neturime dejuoti, nes susirinkome ne lai
doti, o statyti Lietuvos.

Prelegentas tiksliai ir gražiai apibūdino bažnyčios padėtį Lie
tuvoje. Anot jo, šiandie Bažnyčia pergyvena didesnę priespaudą nei 
katakombų laikais. Bažnyčiai yra leidžiama gyventi, bet neleidžia
ma kvėpuoti.

Jis pasakė, kad mes turime kalbėti krašto vardu, nes “jei mes 
nekalbėsime krašto vardu, jo vardu kalbės okupantas”. Mes turime 
skelbti pasauliui apie okupanto daromą skriaudą Lietuvai. Mes tu
rime dirbti. Jis savo gražų žodį baigė teigdamas, kad “šiandien mū
sų tauta yra mūsų darbų liudytoja, o rytoj ji bus teisėja”. Daug 
plojom prelegentui. Ir verta buvo jam dėkoti už tokią puikią kalbą.

TURININGIAUSIAS ŽODIS
Kaip ir derėjo, svariausią žodį tarė mūsų profesorius Dr. An

tanas Sužiedėlis, uždaromajam posėdy liepos 2 d. Beje, prelegentą 
puikiai su klausytojais supažindino V. Kleiza. Tokio supažindini
mo, gaila, pasigedome kituose posėdžiuose.

Sužiedėlis savo paskaitoje prilygino vaiko nusistebėjimą, kad 
ir už Lietuvos sienų jam pasitraukus iš krašto žolė buvo tokia pa

ti, ir dangus labai panašus. Ką jis norėjo tuo pasakyti — tai toliau 
savo paskaitoje jis išsamiai išdėstė, — kad žmogus dažnai ryšį turi 
nutraukti su gyvenamuoju kraštu. Taip nutiko ir su lietuviais pabė
gėliais. Tačiau išeivis, nutraukęs ryšį su kraštu fiziniai, toliau ieško 
to ryšio palaikymo su to krašto žmonėmis. Išvadoje — mus visus 
riša, visus vienon vieton kviečia ilgesys ir noras palaikyti ryšį su 
savo krašto žmonėmis. Tai yra labai svarbu. Tokio noro išdava ir 
buvo dabartinis Kongresas.

Vis dėl to, kad mes nutolome nuo savo žemės, suartėjome 
kaip žmonės, teigė prelegentas. To pasėkoje, keičiasi idėjų suvoki
mas, keičiasi taip pat ir vertybių gradacija.

Savo darbe, savo kovoje dėl krašto laisvės mes turime išlikti 
lietuviais, nes “būti lietuviu reiškia būti laisvės ir taikos reiškėju”. 
Tokiu būti, anot prelegento, yra “teigimas, kad Dievas nėra mi
ręs.”

Prelegentas baigė paskaitą teigimu, kad “Lietuva' gali atgauti 
nepriklausomybę kai komunizmas grius. Tai nėra vizija, bet didelė 
galimybė.”

SIMPOZIUMAI
Buvo daug simpoziumų. Visuose dalyvauti arba visus stebėti 

buvo neįmanoma. Daugelyje simpoziumų buvo diskutuojami spe
cifiniai klausimai. Sakykime, gausus buvo simpoziumas apie sportą. 
Čia dalyvavo ketvertas simpoziumo narių ir šimtinė klausytojų.

Buvo ir bendresnių simpoziumų. Vienas geriausiai nusiseku
sių buvo “Tautinė ištikimybė svetur”. Nuostabu, kaip gerai šiam 
simpoziumui visi jo dalyviai buvo pasiruošę. Salė netalpino klau
sytojų. Jie visi žavėjosi Stepanu (Australija), Grigaliūnu (N. Zelan
dija), Steponaitytė (Brazilija), Dyrikiu (Kolumbija), Lazdiniu (JAV). 
Jų dėstymas, išvados gražiai suformuluotos, puikiai išdėstytos. Anot 
Dyrikio, “juo senesnė kalba, tuo didesnis paslaptingumas joje glū
di”. Gal būt todėl ir jis gimęs svetur, taip gražiai ir taisyklingai 
kalba lietuviškai.

šio simpoziumo nuostabiausias ir gražiausias žiedas buvo Bra
zilijoje gimusi Rymantė Steponaitytė. Jos minties gilumas (“Bra
zilija man yra pusbrolis, o Lietuva — brolis” — teigė ji), jos pui

kus kalbėjimas, tarimas, kirčiavimas visiems paliko nepaprastą įs
pūdį. Na, jai ir plojome. Net delnai skaudėjo. O buvo verta dėl to 
jai ploti. Mes galime tiktai didžiuotis Brazilija ir Steponaitytės tė
vais, užauginusiais tokią lietuvaitę.

PRANEŠIMAI
Be simpoziumų buvo pranešimai apie įvairių kraštų jaunimo 

veiklą. Šie pranešimai buvo daromi ankstų antrosios Kongreso die
nos rytą. Susirinkime pasigedome kaikurių kraštų atstovų. Verta 
pagirti, kad čia drausmingiausiai pasirodė Australijos delegacija, 
visa dalyvavusi pristatyme. Australijos atstovų pranešimas (Ieva 
Didžytė) buvo vienas geriausių. Puikus buvo Belgijos atstovės Oli- 
šauskaitės pranešimas.

Jaudinantys žodžiai Brazilijos atstovo. Pasirodo, kad Brazili
joj netrūksta jaunimo. “Mums reikia vadų. Mes laukiame pagalbos 
iš kongreso”, — kalbėjo jis.

Kongrese taip pat išklausytas pranešimas apie studijines an
ketas, kurias yra paruošę Dr. T. Remeikis, Dr. V. Černius ir G. 
Gedvilą. Deja, dėl laiko stokos apie paskutiniąją kongreso metu 
pravestą anketą dar negalima buvo gauti visų duomenų ir todėl ne
galima buvo pasidaryti svarbesnių išvadų.

DABAR LAUKSIME
Kongrese buvo sudaryta rezoliucijų ir nutarimų komisija iš vi

sų kraštų atstovų. Buvo padaryta keletas svarbių nutarimų (steigti 
pasaulio lietuvių studentų atstovybę, pravesti reguliariai jaunimo 
vasaros stovyklas, šaukti kongresus). Dabar lauksime, kad tie nuta
rimai virstų realybe. Mes labai dažnai prižiedžiame rezoliucijų ir 
nutarimų. Deja, jų vykdyme nesame labai rangūs. Tikėkime, kad 
buvusi Kongreso vadovybė jausis, kad jos darbas tol nėra baigęsis, 
kol nebus įvykdyti nutarimai. * z

Nuaidėjo galingai sugiedoti Lietuvos Himno žodžiai Kongre<- 
są uždarant. Išsskirstė atstovai. Tačiau išeivijos Lietuva nemirs. 
Nemirs, nes ji tebegyvena vienu troškimu — sekantį Pasaulio Lie- 
tuvių Jaunimo Kongresą sušaukti laisvajame Vilniuje!

/
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Mes su “Daina”
(“DAINOS” CHORO SUKAKTIS IR KONCERTAS)

Liepos 16 d. Bankstowno Liet. 
Namuose gausiai auditorijai Syd. 
Liet. “Dainos” choras davė gana 
turiningą koncertą, kuriuo tikrai 
malonu buvo pasigėrėti. Progra
moje. girdėjom ne tik mišrų cho
rą, bet ir atskirus vyrų ir mo
terų chorus, kurie tikrai pasiro
dė labai gražiai, šalia jau gir
dėtų keletą kartų dainų šiame 
koncerte malonu buvo išgirsti vi
sai naujų dainų, kurios buvo 
klausytojams maloni staigmena 
ir deramai sudainuotos. Nors iš 
klausytojų pusės gausių katučių 
ir nestigo, bet esant apribotam 
laikui ir gana nemažai koncerto 
programai kartojimų nebuvo.

Po koncerto chorui tebesant 
scenoje buvo atlikta ir oficialioji 
jubiliejinio minėjimo programa. 
Ji, tiesa, ilgai neužtruko, bet 
pravesta gana gražiai ir konden
suotai. (Pravedė choro administr. 
A. Kramilius).

Kaip jau buvo anksčiau minėta, Per tą laiką “Dainos” choras bu- 
šia proga Sydnejaus “Dainos” vo kaip diržas nuolatinėje lietu- 
choras paminėjo "savo gyvavimo vių tarnyboje: joks minėjimas, 
nuo krikšto dešimtmečio sukaktį, parengimas neįvyko be choro da-

Pats krikštas, reikia pripažinti, 
nebuvo įvykdytas tuoj pat chorui 
susitvėrus, bet nuo jo pirmųjų 
žingsnių praėjo net keleri metai. 
Per tą laiką choras praktiškai iš
gyveno tik organizavimosi sta
diją: keitėsi steigėjai ir globėjai, 
keitėsi dirigentai, keitėsi ir patys 
choristai. Nežiūrint to pats cho
ras kaip labiausiai reikalingas 
mūsų gyvenime vienetas tiek pri
vačių iniciatorių, tiek ir visos 
Sydnejaus lietuvių visuomenės 
palaikomas ir kurstomas, paga
liau įgijo savo bruožus ir net lei
dosi krikštijamas, kaip individas. 
Vėliau, jo vadovybę perėmus į 
kietas ir ištvermingas dirigento 
p. K. Kavaliausko rankas, choras 
ne tik įsitvirtino, bet net pasi
darė toji ašis, apie kurią sukasi 
visas Sydnejaus lietuvių visuo
meninis ir kultūrinis gyvenimas. 
Ir šitoks įtemptas darbas ir vei
kimas truko ištisą dešimtį metų.

lie- 
vi- 
iki 
re-

O 'Ramunėle..

dyba per jos viceplrm. p. V. Skri- 
nską. Po jo kalbėjo neįvardinta
sis choro globėjas Sydney liet, ka
pelionas kun. P. Butkus, net įteik
damas dirigentui dovanėlę, toliau 
sekė kūn. S. Gaidelio, S.J., New 
castelio kapeliono sveikinimas ir 
linkėjimai, Newcastle apyl. pir-ko 
ir tos vietovės choro dirigento p. 
St. Žuko kalba ir dovanos “Dainos” 
dirigentui, Bankstown apyl. p-ko 
žodis, buv. jo dirigento A. Pluko 
sveikinimas. Sukakties proga svei
kino raštu Camberros choras “Auš
ra” ir jo dirigentas p. P. Darius, 
Adelaidės choras “Lithuania” ir di
rigentas p. V. Šimkus. Oficialios 
dalies pabaigai pasisakė ir pats 
“Dainos” dirigentas p. Kavaliaus
kas dėkodamas visiems ir drauge 
primindamas kad choras galės gy
vuoti ir laikytis, jeigu jis turės 
visuomenės paramą ir užnugarį.

Toliau sekė vaišės ir bendras 
balius. Choro vadovybės pastango
mis buvo suruoštas choro rėmėjų 
ir bendradarbių stalas, prie kurio 
buvo pakviesta eilė chorui nusi
pelniusių ir talkininkavusių asme
nų, jų tarpe p.p. B. Kiveris, pia
ninu akomponavęs choro koncer
tuose, svečias nebuvėlis p. P. Rū
tenis, ir kt.

Kalbant apie šio parengimo da
lyvius, reikia pripažinti, kad tarp 
skaitlingos auditorijos labai skys
tai matėsi jaunimo. Mūsų dėme
sys jaunimui neabejotinai yra pir-

PADĖKA

(Atkelta iš psl. 8)

stovyklos vainikas. Galėčiau pa
lyginimui tik sugretinti: jei sto
vykla buvo kietas darbas, tai Kon
gresas manifestacija ir šven
tė, darbo užbaigos iškilmė.

— Ir kokį įspūdį Tau paliko Dai
nų Šventė?

— Neišsakomą. Tos masės žmo
nių, masės dainininkų, tikrai ame
rikoniškai.. Tai sakydama neper
dedu, nes Amerikoje viskas yra 
didelis: didelis kraštas, dideli na
mai, dideli miestai, dideli ir paren- lė viską kruopščiai registravo, 
girnai.

— Na, o kas ypatingai patraukė 
dėmesį Amerikoje?

— Netikėsi t, jei nesakysiu, kad
pastatai ar miestai — jų visur 
yra tik kitokio masto. Ameriko
je labiausiai žavėjomės gamtos 
žalumu, ypatingai mes, australie- 
čiai. Gal dėl to, kad Australijo
je to neturime, o kiti iš mūsų 
arba primiršę, arba net ir visai 
nematė, kad gali būti tokia ža
lia gamta. Visiems net įstrigo, kad 
tik australiečiai tuo žalumu gar
siai stebėjosi. Ir patys žmonės 
nepaprastai draugiški ir nuoširdūs. 
Įsivaizduokite, kad ne mes turė
jome dėkoti mus priglaudusiems 
šeimininkams, bet jie dėkojo, kad 
buvome jų svečiais! -

— O ką kalba amerikiečiai apie 
mus Australijoje?

— Amerikiečiai ,ypač lietuviai 
Australijos nepažįsta. Kiti net 
stebėjosi, kad mės ir angliškai mo
kam! Tačiau apie Australijos lie
tuvius daug kas gerai informuo
tas. Ypač daug kam žinoma “Mū
sų Pastogė” kuri laikoma labai 
rimtu laikraščių. Net. gi pats šo- 
liūnas jaunimo tarpe neretai pasi
didžiuodavo turįs “Mūsų Pastogė
je” savo -skyrelį. Labai dažnai 
iš Mūsų Pastogės imasi žinių ir 
net ištisus straipsnius persispau
sdina Amerikos lietuvių laikraščiai 
ypač Dirva, žodžiu, turime ir mes 
kuo -prieš kitus pasirodyti. Nes
kaitant spaudos Australijos lietu
vius Amerikoje labai išpopuliari
no pats p. Račiūnas.

— Tiesa, kaip besilaiko p. Ba- 
čiūnas? Ar nepalūžo po Kongre
so našta?

— Atlaikė! Įsivaizduokite, jis 
beveik kasdien lankėsi Dainavos 
stovykloje. Labai jaudinanti sce
na buvo, kada jis vedė jaunimo 
Kongreso atstovus paraduodamas 
atidarant Dainų šventę. Iš tos dau
giatūkstantinės minios žiūrovų 
daug kas apsiverkė Manau ,kad 
jaudinosi ir pats p. Bačiūnas, ei
damas eisenos priekyje su jauni
mo kongreso karalaite p. Galinyte 
iš Bostono.

— Girdėjau, kad Jaunimo Kon
greso Komitetui trūko pinigų, tei
sybė?

— Tiesa, pinigų tai trūko. Vi
siems užsimojimams pagal visus 
pramatymus numatytos sumos 
nebuvo surinkta, ir atrodo, Aus
tralijos delegacija bandys savo
mis priemonėmis kaip išmanyda
mi pasiekti Los Angeles. Jauni
mo Kongreso banketo metu pats 
p. Bačiūnas ėjo su kepurė rink-'

lyvavimo, beveik kas sekmadienį 
bažnyčioje jis formaliai duoda 
tikintiesiems po aukšto lygio re
liginį koncertą. Tai jau labai 
daug, nors šalia visuomeninių 
pareigų pats “Dainos” choras pa
rodė ir savos iniciatyvos: rengė 
savo metinius koncertus, dalyvavo 
ir labai sėkmingai Australijos 
tuvių Dainų Šventėse, turėjo 
są eilę išvykų nuo Canberros 
Brisbanės imtinai, davė kelis
Ilginius koncertus bažnyčiose aus
tralams, buvo girdimas per radi
ją ir televiziją. Pakartotinai pri- 
mintina, kad tik “Dainos” choro ir 
jo dirigento p. K. Kavaliausko 
iniciatyva  ̂prieš 5-rius metus pra
dėtos organizuoti N.S.W. valsti
joje veikiančių lietuvių chorų Dai
nų šventės susilaukė didelio pri
tarimo ir kasmet pravedamos la
bai sėkmingai. Ir šiais metais to
kia N.S.W. šeštoji Dainų šventė į- 
vyks Canberroje lapkričio 19 d.

Atsimenant, kad bendrai lietu
vių choras visai kolonijai yra nea
bejotinai visos veiklos širdis ir de
koracija, tad nenuostabu, kad šios 
sukakties proga “Dainos” choras 
susilaukė ir visos eilės nuoširdžių 
ir turiningų sveikinimų. Kaip mi
nėta, po koncerto savo sveikini- maėilis, bet lygiai ir mūsų paren- 
mus pareiškė ALB Krašto Vai- girnai jaunimui taip pat turėtų’bū

damas aukas. Sako, surinko apie 
1000 dolerių, bet tikrai nežinau, 
kiek.

Pasikalbėjimą baigiau užsitik
rindamas, kad Ramunė galės dar 
daugiau papasakoti, kai šiek tiek 
įspūdžiai atvės ir susigulės. Ra
munės garbei pastebėtina, kad visą 
savo kelionę ne tik surašė į spe
cialiai vestą dienoraštį, bet vedė 
pilnus užrašus girdėtų paskaitų, 
diskusijų. Ji kaip toji darbšti bite-

kad neužmirštų ir ateity pasinau
dotų.

MILŽINO GYSLOMIS
Ieva Didiytė

Liepos 11 d.
Prie Atlanto okeano gyvena bai

sus milžinas: jo kaulai iš cemento, 
akmens ir stiklo, jo gyslomis teka 
milijonai žmonių ir automobilių. 
Tai New York! Apie jo dydį ne
kalbėsiu, nes kiekvienas apie tai 
yra girdėjęs, bet ne kiekvienas yra 
girdėjęs, kas mums nutiko pradė
jus tekėti jo gyslomis.

Giliai sujaudintas visų mano draugų, giminių ir pažįstamų, nuo
širdžiai dėkoju visiems, pareiškusiems man ir mano šeimai užuojau
tas, gautas iš visos Australijos, Amerikos ir Kanados mirus mano 
mylimai žmonai

KOTRYNAI NARBUTIENEI.
Taipgi dėkoju:
Dr. Svirkliui ir poniai, kurie nuolat teikė velionei medicininę 

pagalbą;
Kun. P. Butkui ir Kųn. P. Martuzui už aprūpinimą Sv. Sakra

mentais, už šv. Mišių atlaikymą ir palydėjimą velionės į amžinybę;
P.p. Miniotui, Statkui, Kramiliui už tartus atsisveikinimo žo

džius prie velionės kapo;
Ponui A. Laukaičuii ir p. J. Zinkui už velionės aprašymą spau

doje.
Nepaprastai dėkingas esu visoms a.a. Kotrynos draugėms ir gi

minėms, kurios budėjo jai sergant kartais net ištisas 24 valandas iki 
jos mirties. . ’ -

Nuliūdęs Vyras, sūnūs ir giminės

Australijos Ambasadoje
8 d. popiečio metu jau 
po demonstracijos New 
paruošus dokumentus su 
parašais. įrištais į kny-

Liepos 
pailsėjus 
Yorke ir 
peticijos
gą, grupė Australijos lietuvių jau
nimo atstovų vadovaujami R. Ci
bo užsukom į Australijos ambasa-

ti pirmaeiliai, ypač tokie kaip cho
ro parengimai ar panašiai, šita 
pastaba daroma vien tik todėl, kad 
kiek suskystėjus dalyviais jaunimo 
parengimams tuoj pat nesidrovi
ma apkaltinti vyresniuosius, kad 
jie neremia jaunimo. Choro paren
gimas nėra nei senimo, nei jauni
mo, o mūsų visų.

Baigiant tenka pabrėžti, kad šis 
vakaras tikrai buvo iškilus Syd- 
nėjaus kasdienybėje. Gausiai susi
rinkę sydnėjiečiai ne tik pager
bė sukaktuvininką, bet ir turėjo 
progos pasigėrėti jo darniai sudai
nuotomis dainomis. L.L.

dą. Pasikėlę į trisdešimt antrą 
aukštą prisistatėm jos tarnauto
jams ir R. Cibas, pareiškė kad 
esam lietuviai iš Australijos ir 
norim pasimatyti su ambasado
rium. Jo tuo metu nebuvo . Buvo 
pasiūlyta, ar neužtektų jo padė
jėjo. Mums sutikus tuoj prisista
tė jaunas vyras Geffrey Benson. 
Susipažinus susėdom prieškamba
ry patogiose kėdėse. Visa atsto
vybės įstaiga atrodė nedidelė, tad 
gal mūsų priėmėjas, kuris paaiškė
jo esąs trečiasis atstovo sekreto
rius, gal net neturėjo savo ats
kiro kabineto.

Paaiškinus mūsų atsilankymo 
priežastį ir pasipasakojus apie 
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongresą 
R. Cibas įteikė peticijos knygą 
prašydamas kad ji būtų įteikta 
Jungt. Tautų gen. sekretoriui U 
Thant Mr. Benson žadėjo perduo
ti mūsų prašymą pačiam amba
sadoriui ir priminė, kad peticijos 
įteikimas UNO gen. sekretoriui tu
rįs būti su Australijos užsienių rei
kalų ministerijos leidimu. Tada 
paaiškinom, kad UNO gen. sekre
torius U Thant negalėjo petici
jos priimti asmeniškai iš Jaunimo 
delegacijos, bet sutiko, kad ji bū
tų pristatyta paštu. Tada buvo 
svarstyta ir nutarta kad kiekvie
no krašto delegacija peticiją įtei
ktų asmeniškai savo krašto atsto
vams prie UNO, kurie savo keliu . 
ją įteiktų UNO gen. sekretoriui 
arba 24-rių Komisijai, tyrinėjan
čiai kolonizacijos klausimus,

Mr. Benson tada siūlė užeiti 
dar kartą pirmadienį (liepos 11 d.) 
ir bandyti pasimatyti su pačiu 
Australijos atstovu Mr. Shaw.

Mr. Benson esąs iš N.S.W. ir ne
seniai pradėjęs atstovybėj tarnau
ti. Jam žinomi ir net kai kurie 
pažįstami N.S.W. parlamentarai, 
pasirašę peticiją.

Atsisveikinant PLJK K-to pirm. 
A. Zaparackas dar padarė nuo
traukų Su pačiu Benson, R. Cibu, 
A. Šimkum ir K. Zdanavičium.

Teko girdėti ir apie kitų grupių 
priėmimus pas savo krašto atsto
vus. Vienintėlis N. Zelandijos 
atstovas Vytas Grigaliūnas, gero
kai iš anksto pranešęs, buvo savo 
atstovybėj priimtas pirmųjų abie
jų sekretorių. Jie tačiau peticijos 
su 14.000 parašų nepriėmė ir pri
minė. kad iš 24-rių Komisijos ne
daug ko galima tikėtis ir kad Lie
tuvos klausimas turėtų būti kelia
mas UNO League of Rights sky
riuje.

Vos įvažiavus į miestą buvome 
pagauti judėjimo srovės ir sustoti 
būtų buvę savižudybė. Šalia kelio 
vien tik rodyklės ir iškabos, per
spėjančios nesustoti, neišsukti iš 
kelio. Jeigu abejoji kur pasukti 
prie kryžkelės ar kelio išsišakoji
mo, ir patenki ne į norimą šaką, daug blogiau negu Sydnėjuje. 
esi pražuvęs, nes nuvažiuosi visai Savaime aišku, kad mes pasuko- 
į skirtingą miesto pusę ir nebesu- me ne į ten, kur reikia. Buvo jau 

vėlyvas vakaras, kai patekome 
New Yorko srovėn. O jau buvome 
važiavę ir vaikštinėję nuo pat auš
ros, tad kažkaip norėjosi kuo grei
čiau susirasti nakvynę...

Tačiau New Yorko neįsprausi į 
tos dainelės žodžius - “kur aš nu
keliausiu, nakvynėlę gausiu...” Ne 
ten pasukę buvom priversti pilnu 
greičiu leistis tiesiai į negrų kvar
talą.

Pirmieji įspūdžiai, kaip sakoma, 
yra svarbiausi ir ilgiausiai išsilai
ką. Tad New Yorkas mums štai 
koks:

Miestas, kur negriukai gatvėje 
gyvena, miestas, kur nerasi šva
raus namo, miestas, kur langai iš
daužyti, kur šiukšlių dėžės tuščios 
stovi, kur automobiliai teka šiukš
lių srove, kur margai apsirengu
sios negrės vaikšto gatvėmis, kur 
jų gražūs vyrai cigarus rūko ir 
“cadillacais” važinėja, šalia kelio 
stovinėja...”

Ten ir atgal siaurom gatvelėm 
važinėjam. Paklausus praeinančio 
negro vis gauname nurodymus 
skirtinga kryptimi, o policininkai, 
nors jų ir daug, visi sakosi esą ne 
iš to miesto dalies ir nežiną, kaip 
mums iš čia išsikrapštyti. Vargas 
akmenėliui ant kelio gulėti, dar di
desnis vargas nevietiniam šoferiui 
New Yorke susigaudyti.

Bet keleiviams, nors ir labai pa
vergusiems, vienas įdomumas ste
bėti gyvąjį miesto užkampių gy
venimą, ypač kad mes nepratę ma
tyti tiek daug negrų, tiek daug 
susispaudusių tamsių namų ir to
kio judėjimo nakties metu. Tik vė
liau paaiškėjo kad tai tasai išgar
sėjęs negrų kvartalas — Harlem!

Apie vidurnaktį pasiekėme tą 
miesto dalį, kur gyvena lietuvaitė iš krano bėga rūdys — ne vanduo, 
ir kur tikėjomės apsistoti, bet jos 
neradome namie.

Ieškome nakvynės. Kotelių New 
Yorke kaip medžių miške — vienas 
šalia kito ir vis vienas brangesnis 
už kitą. Mums gerai ir pigus, kad 
tik saugiai priglaudus galvą iki 
ryto. Išsirenkame “Alberto” hotelį
— apjuodęs mūrinis pastatas kurio 
maži langai kaip juodos akutės 
siaurai žiūri į mus. Su bagažais 
žengiame vidun.

Apjuodavusiu “auksu” išpuoš
tame “lobby” mus pasitinka uni
formuotas ponas saldžia šypsena 
pasveikindamas. Plastikinės gėlės 
vazanuose bekvapės, o senas persiš
kas kilimas ir sienų tapetai atsi
duoda senatve ir dulkėmis. Kaina

siorįentuosi kaip grįžti. Daug,

V. K-lis

VOLUNTARY REGISTRATION:
Volunteers, as under, must com
plete a Registration Form and 

send it to the Registrar.

• Males turning 20 in the second 

half of 1966 who are not British 
subjects and wish to volunteer 
for national service.

• Males (Including those not 
British subjects) who are 18 years 
and 9 months and under 20 and 
wish to volunteer for national 
service ahead of the normal call
up.

FAILURE TO REGISTER by 8th August 1966 by 
person required to register will render him liable to a 
penalty of up to $100 and to be called up for service 
regardless of the result of the ballot which will be 
held to select persons for call-up.

Commonwaanh 
of Australia

ALL MALE BRITISH
SUBJECTS—ordinarily
resident in Australia
whether natural born
or j naturalised, Whose
TWENTIETH BIRTHDAY
FALLS IN THE PERIOD

REGISTRATION FOR
NATIONAL 
SERVICE

1ST JULY 1966 TO 31ST DECEMBER 1966 INCLUSIVE

MUST REGISTER
BETWEEN 25th JULY 1966 and 8th AUGUST 1966

HOW TO REGISTER:
Registration Forms are obtainable 

from Post Offices and District 

Employment Offices of the De

partment of Labour and National 

Service. Detailed instructions are 

given in these Forms.

WHEN TO REGISTER:
Completed Registration Forms 

must be forwarded to the Regis

trar for National Service by 8th 

August 1966 even though the 

person required to register may 

not actually turn 20 until after 

that date. A person who Is absent 

from Australia during the period 

within which he is required to 

register must register within 14 

days after his return.

EXEMPTIONS:
The ONLY persons exempt from 
liability to register are certain 
diplomatic personnel, aboriginal 
natives of Australia and full-time 
serving members of the Perma
nent Naval, Military or Air Forces.

K.Zdanavičius.

vienai nakčiai asmeniui 14 dole
rių. , ■

Tamsiu koridoriumi ir dar tam
sesniais laiptukais mus penkis nu
lydi mūsų kambarin. Gauname 
miegamąjį ir virtuvėlę. O kas 
mums, kad yra tik dvi lovos, kad

kad ant visko guli storokas dulkių 
sluogsnis ir kad nėra nei ran
kšluosčio, -nei vandens stiklo. Bent 
stogas virš galvos ir raktas dury
se. '

Praėjo pirmoji mūsų naktis New 
Yorke. Kitas dvi naktis teko pra
leisti kaip ponams lietuvių glo
boje.

P.S., Baisiai daug tų visų įspū
džių New Yorke — demonstraci
jos, Jungtinės Tautos, kelionė lai
vu aplink Mahattan salą, muziejai, 
meno galerijos,, bažnyčios, pobū
viai, žmonės, oras, mūsų pačių 
nuotaikos ir tt. — nežinau, kaip 
spėsiu ir viską aprašyti. Na, bet 
geriau bent kiek.

l.D.

4
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Sporto nuotrupos

VARPO KLUBE
' VARPAS — CARLTON 

63—37 #-1 '
Varpiečiai gražiai sukovoję ne

sunkiai laimėjo ir šiose pirmenybė
se užėmė antrų vietą lentelėje. Taš
kus pelnė: A. Ališauskas 19, V. 
įfačiulaitis 18, V. Soha 10, V. 
Brazdžionis 8, S. Žiedas ir R. Fi- 
rinaukas po 4.

žais-

VYR. MERGAITĖS 
VARPAS — DEBS 

31—20
Mūsiškės laimėjo pelnytai

damos be pakaitų prieš atkakliai 
kovojančias priešininkes. Taškus 
pelnė: D. Statkutė 13, R. Milvydai 
tė 9, A. šilvaitė 7 ir R. Žiogaitė 2.

p. O. ASEVIČIENĖ - ARIENĖ
- naujoji Kovo lauko teniso sek
cijos vadovė praneša, kad Sydnė
jaus lietuviai pradėjo reguliariai 
kiekvienų sekmadienį žaisti lauko 
tenisų. Treniruotės vyksta 8 Lin
coln St., Campsie, 2 vai. p.p. Mū- dim: p. Petniūnų reiks pakviesti į 
sų veteranė sportininkė (anksčiau' 
ji puikiai žaidė krepšinį ir tin
klinį) Onutė kviečia visus jaunus 
ir senus, vyrus ir moteris, įsijungti 
į aktyvų lauko teniso žaidimų. Tik
rai, turint tokių puikių vadovę, net 
ir aš su šio skyriaus redaktorium, 
o taip pat ir kiti, bei mūsų “bosas
- visos Pastogės redaktorius tur
būt pradėsim savo kaulus laužyti 
teniso aikštėje. Jei ne dėl sporto, 
tai būtinai dėl pačios vadovės!

svariausias žodis buvo tartas p. J. 
Petniūno. Jis savo lėta bet išsamia 
kalba fantazijų pasaulin nuva
rė visus kitus planus ir pasiūlė 
sporto salę, kas ir buvo vėliau pri
imta. Atrodo, kad atjaunėjusį šir-

MŪSŲ PRIETELIUS B. NE- 
MEIKA šiais metais Sydnėjaus 
sporto šventės metu nusprendė 
apsigyventi hotelyje netoli sporto 
salės Newtowne ir jo draugai jam 
jau ieško nakvynės, tik atrodo, 
ar ne geriau būtų svečiui vietoj 
Newtown Kings Cross, iš kurio

PASKUTINIO KOVO PASI
LINKSMINIMO metu galėjome 
visi gėrėtis puikiais šiltais ir šal
tais užkandžiais, kuriuos su kitų 
tėvų komiteto pagalba pagamino ir 
vaišino šio naujai įsikūrusio vie
neto pirmininkė p. Zigaitienė. Ti
krai reikia tik pasveikinti jau
nųjų sportininkų tėvus, kad jie 
taip aktyviai įsijungė į sporti
nį Sydnėjaus gyvenimų.

VARPAS — DEMONS 
71—62

Tai vienas iš gražiausių laimė
jimų žiemos sezone. Rungtynės 
prasidėjo didele sparta ir pradžio
je prtešas vedė keletu taškų. Mū
siškiams apšilus rezultatas greit 
išlygintas. Abiem pusėm darant 
gražius ir tikslius metimus laimė
tojas nębųvo aiškus ligi paskuti
nių minučių bet mūsų vyrų ištver
mė atnešė puikų laimėjimą. Taš
kus pelnė: A. Ališauskas 21, A. 
Skimbiriauskas 19, V. Soha 12, A. 
Milvydas 11 ir š. žiedas 8.

JAUN. MERGAITĖS
VARPAS — MONASH UNI 

23—18
Mūsų jauniausios, paskatiniu 

laiku, įgavo blogų įprotį — pradė
jo mėtyti iš tolo. Tas ypač pasi
reiškė šiose rungtynėse, nes tikė
tasi priešų lengvai įveikti. Tuo tar
pu Monash išvystė gerų dengimų 
ir dėka aukštesnio ūgio varpietes 
gerokai prispaudė ir rungtynės 
baigėsi lygiomis. Po pratęsimo mū
siškės susigriebė ir rezultatų pa
gerino 5 taškais. Taškus pelnė: 
N. Stanaitytė 15, G. Uscinaitė 4, 
N. Musčinskaitė ir I. Smilgevičiū
tė po 2, L. Smilgevičiūtė ir L. Pi- 
kelytė 0.4 • VARPAS — RENO 

33 — 39
Po gražių laimėjimų mūsiškiai 

suklupo prieš silpnų priešų. Kų 
bandė daryti treneris ar paskiri 
žaidėjai, viskas nevyko. Taškus 
pelnė; A. Ališauskas 8, š. žiedas 
fr V. Soha po 6, A. Milvydas 5 ,V. 
Brazdžionis 4, A. Skimbirauskas 
ir E. Firinauskas po 2.

“VARPAS — HENDERSONS 
46—30

Šios rungtynės lengvai laimėtos 
prieš silpnokus priešininkus. Taš
kai:’V. Brazdžionis 14, š. Žiedas 
12, V, Soha 8, R. Firinauskas 6, 
Ė. Firinauskas 4 ir J. Varkulevi- 
čius 2.

, VARPAS — VIKINGS
1 12—29
■ Teko nusileisti prieš stipresnes 

priešininkes. Taškai: N. Stanaitytė
1 10 ir N. Musčinskaitė 2.
i *

Australijos Lietuvių Sporto Klu- 
1 bų Sųjurigos Valdybai prašant 

Melb. Sp. Kl. Varpas sutiko su
ruošti Australijos Lietuvių vyrų ir 
moterų krepšinio rinktinių rungty
nes prieš stipresnes Melb. austra- 

i lų komandas. Rungtynės numato-
■ mos apie .spalio vidurį. Iš Melb. 
i Varpo už moterų rinktinę žais, D. 
, Statkutė ir R. Milvydaitė, o vyrus 
• V. Soha ir š. Urbonas.

(va)

KITA MŪSŲ LIETUVOS VE
TERANĖ p. J. Jazbutienė, dau
geliui musų pažįstama kaip buvusi 
visų laikų nepriklausomos Lietuvos 
moterų krepšinio rinktinės žaidė
ja ir jos' kapitonė, vėliau buvu
si Kauno apygardos sporto direk
torė, šiuo metu gyvena Miami ir 
yra gimnazijos sporto instruktorė 
ir taip pat turinti su vyru vasaro
jimo vilų, kurios vasarotojams ji 
duoda sportines, ypatingai plauky
mo instrukcijas. Pereitais metais 
ji buvo nuvykusi į Vilnių pamatyti 
savo brolio žinomo stalo tenisi
ninko V. Dzindziliausko. Būdama 
Vilniuje ji norėjo užsukti ir į Kau
no sporto halę ir įmesti nors vie
nų krepšį toje salėje, kur tiek 
daug pergalių Lietuvai ji buvo 
iškovojus, bet... rusai nedavė leidi
mo nuvykti į Kaunu.

BANKSTOWNO VARDAS sa
vaitės laikotarpy sportininkų lū
pose virto tiesiog magišku. Dar vis 
sportininkai ir jaunimas nenori 
tikėti, kad greitu laiku iš paski
rų kalbų straipsnių šiame skyriu
je gali išdygti sporto salė Banks- 
towne. Tikrai bankstowniškiai ver
ti pagarbos ir sportiško ačiū.

DAINAVOS NAMŲ narių susi
rinkimo metu pats našiausias ir

i b

Pasaulio futbolo pirmenybės
1966 m. pasaulio futbolo pirme

nybės vyksta šio sporto tėvynėje, 
Anglijoje. Dėl teisės kovoti už gar
siųjų Jules Rimet — pasaulio tau
rę — sparnuotų pergalės statulėlę, 
dar vadinama Auksine Dievaite, 
mėgino 60 tautinių rinktinių. Per 
paskutinius 20 mėnesių buvo su
žaista 120 varžybų, kad atrinkus 
16 - ka stipriausių komandų, ši
tos 16 komandų padalintos į ketu
rias grupes. Grupės žaidžia tarp 
savęs ir vėliau grupių laimėtojai 
susitiks ketvirčių finaluose. Atspė
ti laimėtojų sunku, nors yra labai 
daug spėliojimų, jr teorijų. Di
džiosios “bookmakerių” firmos 
maždaug taip sustatė favoritų eilę 
su kainomis:

Brazilija (6 prie 4), Anglija 
(4 prie 1), Argentina (9 prie 1), 
Italija (9 prie 1), U.S.S.R. (11 
prie 1),' Vakarų Vokietija (12 pri 
1), Portugalija (22 prie 1), Is
panija (25 prie 1), Prancūzija 
(28 prie 1, Vengrija (28 prie 1), 
Uragvajus (40 prie 1), Bulgarija 
(66 prie 1), Čilė (66 prie 1), Šiau
rinė Korėja (100 prie 1), Šveica
rija (150 prie 1) ir Meksika (200 
prie 1).

Prieš kiek laiko įvyko didelė 
sensacija, buvo pavogta garsioji 
taurė — Aksinė Dievaitė. Ši taurė 
verta apie $7,500 bet apdrausta 
dešimteriopai didesnei sumai. Val
stybės išleidžia milijonus, kad šių 
taurę laimėjus. Dažnai dėl šios tau 

>• rėš įsitempia valstybių santykiai. 
Dar įdomiau, kad šių taurę atra
do paslėptų pakrūmėje, paprastas 
šuo. Pasaulio pirmenybės labai 
didelis įvykis, sutraukęs apie 
160.000 užsieniečių žiūrovų į An
gliju. Bilietai seniai išparduoti 
ir juodoje rinkoje dabar parduo
dami 20 sykių brangiau, čia su
važiavo be žaidėjų, žurnalistai, fil- 
muotojai, žiūrovai, įvairūs vertel
gos, kišenvagiai ir kitoki svieto 
perėjūnai.

Žiūrovų akys nukreiptos į pa
saulio garsenybes, šių garseny
bių šviesiausia žvaigždė neginčio- 
jamai yra Brazilijos futbolo vir
tuozas , Pele. Jo tikras vardas yra 
Edson Arantes do Nascimento. šis

25 metų žaidėjas kaip ir visi kiti. Kada buvo baigti jlgi\ir kruo- 
futbolo žvaigždės vadinamas jam 
žiūrovų suteiktu vardu - Pele. Jo 
puikus kamuolio valdymas ir nuo
stabus žaidimas daug prisidėjo 
prie dviejų iš eilės Brazilijos pa
saulio čempijonų titulo laimėjimų. 
Tiek daug Pele yra pranašesnis už 
kiuts žaidėjus, kad Brazilijos uni
versitetas nusprendė padaryti jam 
fizinius ir protinius bandymus. Po 
kalbėjimo Pele sutiko būti užda
rytas specialiame 
kambaryje 
jam buvo 
lektroidai, 
muskulų.

universiteto 
kelioms savaitėms, čia 
pritvirtinti įvairūs e- 
laidai prie galvos ir

OLIMPINIAI
OLIMPIADŲ DIDVYRIAI

Olimpiadų istorijoje yra žinoma 
nemažai sportininkų, iškovojusių 
po kelis aukso medalius. Gausiau
sių olimpinių apdovanojimų kolek
cijų turi garsusis suomių bėgikas 
Pavo Nurmis. Jis yra gavęs 9 
aukso ir 3 sidabro medalius. 8 au
kso medaliai atiteko amerikiečių 
sportininkui Rejui Juri, kuris šo
kinėjo į aukštį, tolį ir trišuolį iš 
vietos, aukso, 3 sidabro ir 1 bron
zos medalį per Helsinkio ir Mel
bourne žaidynes iškovojo įžymus 
Tarybų Sąjungos gimnazistas Vik
toras 'čukarinas. 7 aukso, 1 sidab
ro i r2 bronzos medalius turi ven
gras fechtuotojas Aladaras Gere- 
vičius. Šis sportininkas sėkmingai 
dalyvavo šešiose olimpiadose. Iš 
kiekvienų žaidynių, pradedant 1932 
ir baigiant 1960 metais, Gerevičiūs 
grįždavo su vienu aukso medaliu. 
Tik 1948 metais j isišsižadėjo šio 
malonaus įpročio ir gavo du aukso 
medalius. ,

Tarp moterų daugiausia perga
lių pasiekė tarybinė gimnastė La
risa Latynina, iškovojusi 6 aukso, 
4 sidabro ir 2 bronzos medalius. 
Galima tikėtis, kad Meksikos ž-ės- 
se Latynina papildys savo kolek
cijų. Borisas Šachlinas nedaug a- 
tsilieka nuo Latyninos — jis turi

veteranų krepšininkų komandų.
SUSIRINKIMO METU išgirs- ir sportinį gyvenimų bus galima 

tos nuotrupėlės: “Laukaitis savo 
straipsniais sportiškai išplovė sme 
genis visiems bankstowniškiams, 
kad jie net salę sutiko pastatyti.

Ir vėl buvo išgirstas garsusis 
posakis “su pilkela per skylalų 
Lietuvos neišvaduosi”, tačiau, atro
do, su pilkela per skylųlų padi
dinsiu: Bankstowno namus.

“Kokiems galams jiems (spor
tininkams) reikia tos salės? Ma
no laikais tai su lazda akmenį pa- 
mušdavom ir būdavo geras spor
tas, o šiandien tai net salių reikia. 
Taip, taip, anais laikais akmenis 
mušdavo, arkliais važinėdavo ir 
lėktuvų pamatę bėgdavo slėptis 
nuo to “liucipieriaus” kai šiandien 
jau visai kita ir net salę ir dar gai, kad pelnas skirtas sporto sa- 
sporto salę Bankstowne statysim!

TAIP ŽMOGUS SAU GALVO
JI; choro baliaus metu bufete la
bai greit pritrūko “Jono Vaikš- 

DABARTINIS ADELAIDES, čiotojo (Johny Walkers whisky), 
KLUBO sekretorius Edas tai tie- kai sportininkų vakaro metu Jo- 
siog iš kailio neriasi norėdamas 
kaip nors koviečiams atkeršyti už 
Atkinson’o “pasigrobimų”. Tačiau 
ir sydnejiškiai ne iš piršto laužti, 
ypatingai jų sekretorius senas 
vilkas, Vincas, kuris, atrodo, šioj 
dvikovoj Edų paties ant menčių.

geriau matyti ir pajusti. '

SYDNĖJAUS SPORTO KLU
BO KOVO valdybos ir sportininkų 
tėvų komitetas išleido loterijų, ku
rios pirmoji premija 100 dolerių. 
Bilietų kaina po 25 centus. Lote
rija žmonės labai domisi, ypatin-

SYDNEJAUS
ŠACHMATININKAMS
Pranešame, kad šių metų lietu

vių šachmatų turnyras bus pra
vestas lietuvių namuose, Lidcombe 
trečiadieniais 7 vai. vakare. Pir
mas ratas liepos 27 d. Turnyrų 
praves p. Grosas. Turnyre gali da
lyvauti kiekvienas lietuvis šach
matininkas, išskyrus pirmos šach
matų komandos šachmatininkus, 
kuriems atskiras turnyras bus 
pravestas vėliau. Sporto klubas 
skiria pirmos, antros ir trečios vie
tos laimėtojams dovanas.

Kviečiame visus lietuvius šach
matininkus dalyvauti šiame turny
re.

Informacijų reikalu galima 
skambinti turnyro vadovui bet ku
riuo metu p. Grosas 791415.

S.L. Sporto klubas Kovas

rius iki 75 metų amžiaus.
Per vienas pasaulio pirmenybes 

Pele su kamuoliu prasivedė per 
visų aikštę apeidamas 10 žaidėjų 
ir atsidūręs prieš vartininkų at
bulas “žirklėmis” įmušė įvartį. Ji
sai gali perbėgti per aikštę nenu
leisdamas kamuolio nuo galvos.

Didžiausias Pelės konkurentas 
būtų Italijos Torino dešinysis 
kraštas Luigi Meroni, 22 m. am-

pštūs tyrimai, pasaulinio garso 
sporto - medicinos expertas Dr. 
Hilton Gosling paskelbė, nesvarbu, 
ką šis žmogus būtų pasirinkęs - 
fiziniame arba protiniame darbo 
lauke būtų buvęs genijus. Jisai 
uždirbo milžiniškas sumas pinigo žiaus. Jisai yra žaidęs 352 tarp- 
žaisdamas futbolų. Jo klubas San- tautinius susitikimus. Neapolio 
tos moka jam $650 savaitei, šalia klubas už jį siūlė $624. 445 Tori- 
įvairūs bonai savaitinį atlygini- nui, bet ir už šių milžinišką kainą 
mų dažnai viršija. Milžiniškas negalėjo Luigi nupirkti, šis žaidė- 
sumas dar sudaro įvairios rekla
mos, jo investuoti pinigai kavos 
plantacijose ir kituose bizniuose. 
Sakoma, kad jisai galėtų gyventi 
dabar pasiliuosavęs kaip milijonie-

NUTIKIMAI i

6 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos o- 
limpinį trofėjų.

KAIP KUBERTENAS TAPO 
■ČEMPIONU

Olimpinių čempionų sąrašuose 
nėra šiuolaikinių olimpinių žaidy
nių įkūrėjo Piero de Kuberteno pa
vardės. Ir vis dėlto jis taip pat 
turi garbingą prizų. 1912 metų o- 
Ifmpiadoje buvo surengtas meno 
kūrinių konkursas. Buvo suteikti 
čempionų vardai už geriausius kū
rinius sporto temomis, architektū
ros, literatūros, muzikos, tapybos 
ir skulptūros srityse. Kubertenas 
dalyvavo šiose varžybose, sukūręs 
eilėraštį “Odė sportui”: Nenorėda
mas daryti bet kokį spaudimų žiu
ri komisijos nariams, jis savo kū
rinį pasirašė gana savotišku sla
pyvardžiu — G. Hochrodas ir M. 
Ešbachas (Vokietija). “Odė spor
tui” gavo pirmųjų premijų.

DVYNUKŲ IŠDAIGOS
Brolių arba seserų pasirodymas 

olimpinėje arenoje — ne retenybė. 
Pakanka prisiminti prancūzes Ma
rlelę ir Kristinų Goičel, iškovoju
sias per olimpines žiemos žaidynes 
Insbruke du aukso ir du sidabro 
medalius, arba išgarsėjusius Itali-

lės statybai. Daugelis žmonių, 
pirkdami bilietus iš karto pasisa
ko, kad jei išloš, tai pusę, o p. 
Butkus iš Cabramattos net visų 
šimtų paskirs salės statybai.

nas Vaikščiotojas ramiai sau il
sėjosi bufete, o tik visas turėtas 
lemonadas labai greitai išsivaikš
čiojo. Mat, viename baliuje balia- 
vojo vyresnieji, o kitame liksmi- 
nosi jaunieji.

KIEK GIRDISI, tai Melbourne 
sportininkai, atvykę per Kalėdas į 
Sydnejų rengiasi N. Metų išvaka
rėse viešai deginti “Mūsų Pasto
gės” redaktorių, kam jis per apsi
rikimų nepaskelbė jų baliaus skel
bimo. Atrodo, ar neteks redakto
riui per visus “lietuviškus atlai
dus” kur nors krūmuose lindėti.

KOSTAS KRAPAUSKAS, žino
mas Sydnėjaus lietuvių sportinin
kas ir Kovo Valdybos narys tapo 
išrinktas N.S.W. Tinklinio Sųjun- 
gos pirmininku - prezidentu. Iš 
esamų N.S.W. trylikos tinklinio 
klubų dabartinis pirmininkas ga
vo 12 balsų, t y. visi klubai vien
balsiai išrinko K. Krapauskų pir-

PO AMERIKIEČIŲ KREPŠI
NINKŲ VIZITO kuris buvo taip 
pagavęs ir sujaudinęs Australi
jos lietuvius, dabar Sydnejuj ir y- 
patingai Bankstowne sporto salės 
statymas uždegė ir net apjungė mininku. Sveikinant K. Krapaus- 
priešingų idėjų asmenis. Štai anų 
dienų naujasis Dainavos pirminin
kas p. J. Ramanauskas kartu su 
sporto salės nepavargstančiu va
rikliu p. Geniu tarėsi, kaip galima 
greičiausiai būtų išgauti visus rei
kalingus statybai leidimus, po ku
rių darbas jau eis kaip pateptas.

ką tenka tik džiaugtis jo tokiu 
populiarumu ne tik mūsų bet ir 
kitų klubų tarpe, kad būdamas 
šiose pareigose jis ir savojo klubo 
nepamirš ir su tokiu pat atsidė
jimu ir toliau dirbs.

Rimas Gailius

TIK PER 10 DIENU 8
I 
S

Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie prista
tomi j 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. »
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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

jas kartais pasirodo kaip ekscen
trikas. Jisai rengiasi kaip Al Caz- 
pone. plaukus nešioja kaip “Bea
tles”. Kartų jisai buvo areštuo
tas už vedžiojimus: ant diržiuko 
pasirišus viščiukų pagrindine Ro
mos gatve. Kiek laiko jisai miego
davo karste.

Be šių žvaigždžių yra dar di
džiausia eilė puikių žaidėjų be
veik visų kraštų rinktinėse. Gar
sus yra Anglijos Jimy Greaves 
(Totenham Hotspurs). Bobby 
Charlton (Manchester United), 
Roger Hunt (Liverpool) 'U.S.S.R. 
garsusis vartininkas Jasinas, Vo
kietijos milžinas kairysis kraštas 
Lothar Emmerich 
kitų.

Australija savo 
su Š. Korėja dėl
ti šiose pirmenybėse. Du kartus iš 
eilės gavusi pylos iš tolimesnių 
varžybų iškrito.

Tris savaites Anglijoje ir Euro
poje mėgėjai praleis jeigu ne aikš
tėse tai nors prie televizijos ar
ba radijo.

ir daug daug

zonoje susitiko 
teisės dalyvau-

B.N.

jos fechtuotojus Nedą ir Aldą. Na- 
džius. Ypač šiuo atžvilgiu pasižy
mėjo per 1912 metų žaidynes šau
liai. čia buvo norvegai Olafas .ir 
Adolfas Seterai, vokiečiai Horstas 
ir Alfredas Hiodeliai, danai Nil
sas ir Larsas Larsenai. Tačiau di
džiausių laimėjimų tuomet pasiekė 
broliai dvynukai Erikas ir Vilhel
mas Karlbergai iš Švedijos. Jie iš
kovojo 5 aukso ir 4 sidabro meda
lius, šaudydami šautuvu bei pisto
letu.

£ BERNUŽĖLIS (02)
£ Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 
£ terilino kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, 
į 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
>♦; . . . ’«Ž

' Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja
S TIK £41.0.0. |

. ...'v- ..<■$
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise- J 

:♦! kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10} jardo angį. viln. medž. >*; 
J 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 ’♦<
a 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 faktines sovietinio muito išlaidos. Tokius 
M siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytu adresu pažymė- 
£ darni mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O.
$ 11690/64. ■ £

v

B

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

GREAT BRITAIN.
B

• • • •. ■■ $
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 

gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi- 
sos siuntos registruotos ir apdraustos. - <

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

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

H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne. £

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
LAUKIAMA IŠ LIETUVOS
Mūsų padangę pasiekė džiugi ži

nia, kad rugpiūčio pradžioje iš Lie
tuvos - Kauno atvyksta ponia Teo
filė Kasputienė, Vinco Kaspučio 
žmona.

Ta proga Pertho lietuviai ruošia 
poniai T. Kasputienei sutiktuves, 
kurios įvyks rugpiūčio 14 d., sek
madienį 3 vai. p.p. Adderley gat
vėje, Mt. Clermont (vaikų darže
lio salėje).

Visi lietuviai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Vaišės suneštinės.

Jei iki sutiktuvių dienos p. Kas
putienė dar neatvyktų, sutiktuvės 
nukeliamos į rugpiūčio 21 d. tuo 
pačiu laiku ir_toje pat vietoje.

(p.p. R. Zinkevičienė, St. Lipšienė, 
G. Valaitienė ir J. Lipšys).

Bufetas buvo parengtas kaip 
per vestuves, loterija kuo puikiau
sia, o stalų varžybose, aišku, lai
mėjo “boksininkai” pirmą vietą. į 
antrąją nustumdami “imtininkus”.

Vakaro dalyvius pasveikino klu
bo p-kas p. Obeliūnas padėkodamas 
už klubui paramą ir pranešė, kad 
choro kaukių balius įvyks rugpjū
čio 27 d., kur svečius linksmins ta 
pati kapela.

Vakaras buvo toks smagus, kad 
nuotaikos pagauti dalyviai sume
tė pinigų vakarą dar pratęsti pu
santros valandos.

riams skyrė sekančias intencijas: 
Bendrąją — Kad tikintie

ji gyveną nekrikščioniškose 
arba nukrikščionintose bendruome
nėse tinkamai vykdytų savo parei
gas kaipo tikėjimo liudininkai.

misijų — Kad Indijos tauta 
pažintų Kristų per socialinį moks
lą, kuris skelbiamas Evangelijoje.

Paminėtomis intencijomis gali 
pasinaudoti ir Brisbanės — 
Newcastelio Gyvojo Rožinio daly
viai.

WOLLONGONG
WOLLONGONG APYLINKĖS 

VALDYBA SKELBIA
Šių metų rugpiūčio 7 d. 6 vai. v. 

Friendly Society Hall, Corrimal, 
šaukiamas metinis Wollongong 
bendruomenės narių susirinkimas. 
Darbotvarkėje: 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Prezidiumo rinkimas. 
3. Valdybos pirmininko praneši
mas. 4. Kasininko pranešimas. 5. 
Revizijos Komisijos pranešimas. 6. 
Valdybos rinkimai. 7. . Einamieji 
reikalai, klausimai ir sumanymai. 
8. Susirinkimo uždarymas.

Nesant reikiamam skaičiui na
rių susirinkimas atidedamas pus
valandžiui ir po to bus laikomas 
teisėtu nežiūrint narių skaičiaus.

ALB Wollongong ApyL Valdyba

BRISBANE
BRISBANE — NEWCASTLE

Maldos Apaštalavimas
Jo šventenybė popiežius Paulius

VI rugpiūčio mėnesiui MA na

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcaste

lio ir apylinkės lietuviams bus lai
komos š.m. rugpiūčio mėn. 7 d., 
9.30 vai. ryto, šv. Lauryno baž
nyčioje, Brodmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
8.45 vai.

Kun. S. Gaidelis

SUKTINIS HOBARTE

GEELONG
VYTIEČIŲ BALIUS

Liepos 16 d. Vyties klubo sporti
ninkai bei rėmėjai susirinko į Lie- 

. tuvių Namus savo metiniam pasi
linksminimui. Geelongiškiai seniai 
jau buvo pastebėję, kad klubo val
dybos nariai energingai šiam ba
liui ruošėsi.

Dalyviais balius nebuvo labai 
gausus, bet dosnus ir linksmas. 
Niekas dalyvavęs nebuvo apsivy
lęs, džiaugėsi išpuošta sale, pui
kiu orkestru, lietuvišku kvartetu

Birželio 11 d. dar gerokai prieš 
šešias ryto trys mašinos, pilnos 
linksmųjų suktiniečių, pajudėjo iš 
Geelongo linkMelbourno, kur Es- 
sendon aerodromą pasiekė saulu
tei vos tekant. Pasisvėrę patys ba
gažą, laukėme lėktuvo. Seni skrai- 
dvtojai naujokus gąsdino kaip iš
manydami. Sakė kelnių galus užsi
rišti ir maišą ant galvos užsimau
ti. Žinoma, naujokai nei žodžio 
negalėjo ištarti. Bet štai ir lai
kas užimti vietas. Visi susėda, pri
siriša diržais ir laukiama, kada lėk 
tuvas pradės kilti. Man kaip nau
jokui skraidytojui didžiausia bai
mė. Užmerkęs akis laukiu, kada 
būsime ore. Praėjo net keletas mi
nučių, kol išdrįstu atmerkti. Die
vuli, Melbourno nameliai vos mato
mi .Notaika gerėja. Rytas gražus, 
lėktuvas taip lygiai skrenda, kad 
neb-diržą atsisegu. Išgeriame ka
vos ir juntame, kad lėktuvas jau 
leidžiasi žemyn. Lauchestone. O 
čia lietus pila kaip iš kibiro. Po 
15 minučių ir vėl aukštyn, ir vėl 
ore. Artėjame prie tikslo — Hob
art.

Greit jau ir Hobart, čia ir vėl 
oras gražus, saulutė meiliai švie
čia ir gaivina.

Išlipus, mus pasitinka keletas 
lietuvių, nors “valdžios” dar nėra. 
Pasirodo, mes Hobartą pasiekėme 
anksčiau, negu buvo numatyta.

Visgi netrukus į aerodromą su
važiavo skaitlingas skaičius lie
tuvių ir. visus suktiniečius trum
pam priėmė pas save. Neapseita 
neparagavus tasmaniško alučio.

4 vai. suvažiavo suktiniečiai ge
neralinei repeticijai. Pamačius pa
čia salę nuotaika iš karto krito. 
Salė maža, scenos visai nėra. Bet 
ką darysi.

Dar prieš aštuntą vakaro visi 
renkamės vėl į salę. Čia jau pilna 
žmonių ir vis dar renkasi. Ir ka
da jie sustos! Visos vietos užimtos 
o žmonių vis daugiau ir daugiau. 
Pradedame programą gan nedrą
siai. Po gyvojo paveikslo, nuotai
ka pasitaiso ir šokame jau visai be 
baimės. Atrodė, kad be scenos bus 
blogai, bet išėjo viskas priešingai. 
Viskas šeimyniškai, viskas kaip 
namuose. Pašokom devynis tauti-

nius šokius, padainavom penkias 
daineles, tris muzikinius dalykė
lius ir padeklamuotą du eilėraščiai. 
Pati programa užtruko apie va
landą.

Po programos “Suktinio” vado
vas p. L. Bungarda padėkojo ho- 
bartiečiams už tokį malonų sutiki
mą ir priėmimą, gi Hobarto Apy
linkės pirm. p. L. Simanauskas 
tarė žodį padėkodamas “Suktinio” 
grupei už apsilankymą. Jo žodžiais 
- mažas mažą greičiau prisimena. 
Po programos ir kalbų, vyko ba
lius, kuriame grojo tikrai pasigė
rėtina muzika. Balius truko iki 
antros valandos ryto.

Sekmadienį dauguma buvo nu
važiavę į aukščiausią Tasmanijos 
kalną Mt. Wellington, tik gaila, 
kad buvo didelis rūkas ir nieko 
nesimatė.

Besivaišinant pas malonius ho- 
bartiškius atėjo ir pirmadienis ir 
laikas grįžti į Geelongą, nors vis- 
tiek keturi jį apleido tik antra
dienį. —

Hobart miestas labai gražus, 
pakilioje vietovėje, tik gaila, kad 
šiuo metu čia žiema: labai šalta, 
daug rūko ir maža ką galėjome 
matyti. Patys Hobarto lietuviai 
nuostabiai vaišingi, draugiški, kad 
net buvo gaila skirtis.

Sugrįžę į Geelongą po trumpų 
atostogų, suktiniečiai numato duo
ti koncertą geelongiškiams liepos 
30 d. 7.00 vai. vakaro Lietuvių Na
muose ir parodyti, kuo jie ten tas-

r

t

KAIP SUTIKSIME JAUN. ATSTOVUS?

SYDNEJAUS LIETUVIŲ DĖMESIUI

Pranešame, kad ALB Krašto Valdybos liepos 31 d. nu
matytas grįžtančių iš Jaunimo Kongreso Australijos jaunimo 
atstovų sutikimas atšaukiamas, nes gauta žinių 
iš Amerikos, kad daugumas atstovų iš kitų vietovių skubės 
namo ir negalės numatytame sutikime dalyvauti.

Oficialus jaunimo atstovų sutikimas ir pasveikinimas 
rengiamas liepos 30 d. (šeštadienį) Bankstowno Liet. Namų 
salėje drauge su Jaunimo Komitetu ir Soc. Globos Moterų 
Draugija, kuri tuo metu kaip tik turi savo vakarą.

Visi kviečiami jaunimo atstovų sutikime gausiai daly
vauti ir pasimatyti su mūsų šauniaisiais atstovais.

Pradžia 7 vai. vak.
A LB Krašto Valdyba

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA 

kviečia visus — senus ir jaunus į rengiamą

ŠEIMYNINI VAKARA
I ’

ĮVYKSTANTĮ LIEPOS 30 D., "DAINAVOS” SALĖJE, BANKSTOWN 
Linksmieji Broliai mus visus ir vėl linksmins, taip pat programoje numatoma ir daug 

gražių dainų ir t.t.
Gros skambi kapela Veiks puikus bufetas.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas-- suaugusiems $ 1.00, studentams 50 c.
JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAMS KAIP SVEČIAMS ĮĖJIMAS VELTUI.

Ateikite! bus linksma ir kartu paremsite mūsų labdarą.
S.L.M. S.G.D. V-ba

MELBOURNO KRONIKA

VISŲ PAREIGA dalyvauti metiniame 
rinkime, kuris įvyksta 
t.y. 31 liepos, 5 vai.

narių susi- 
sekmadienį 
po pietų.Nėra žmogaus, kuris normalia- ° t i.y. ox nepina, v vai. pv pievų,

me gyvenimo kelyje neturėtų pa- Nepagailėkime sekmadienio vaka- 
reigų. Jos yra nežiūrint ar jų no- x .......... -- - •
rime ar nenorime. Viena iš mūsų ijngame susirinkime susikuria pa
norimų pareigų yra visuomeni- kiH notaika h. entuzijazmas. Atei- 
mai - organizacinė. Mes savano- darbuoge jo mums reikės! 
riškai išmarginom savąją lietuviš
ką bendruomenę įvairiausio pobū
džio organizacijomis ir institucijo
mis, nes mes be to negalėjome ap- 
seiti. Bijojome paskęsti vienumo
je, ar svetimųjų jūroje, todėl ieš
kojome savųjų aplinkos prisiimda
mi savanoriškai įvairių organizaci
nių pareigų. Mes tikėjomės nu
versti darbo kalnus... Deja, taip 
greitai kalnai nesvyravo ir mumy
se pradėjo reikštis nusivylimo nuo
taika: susirinkimai apytušti, labai 
dažnas pradeda kratytis betkokių 
pareigų ir pasidarė labai popu
liarus ^posakis “Man užteks, tegul 
kiti...”

Prieš pusmetį Melbourne nuo
taikos pradėjo staiga keistis. Nu
sivylimas užleido vietą entuzijaz- 
mui. Per minėjimus, koncertus, 
vaidinimus savuose Lietuvių Na
muose atsilanko šimtai tautiečių 
ir kiekvienas apsilankęs išsineša 
daug žadančią viltį, kad bendruo
meninė melburniškių ateitis bus 
dar gražesnė.

Atrodo, kad Melb. Liet. Klubas 
surado raktą, kuriuo galės pla
čiai atidaryti duris 
burniškių ateitį, tik 
kės nušveisti ir jį 
daugiau patraukliu.

Tuos Namus pritaikyti mūsų 
funkcijoms, juos išpuošti yra ne
mažiau svarbus dalykas negu juos 
nupirkti. Todėl kiekvieno pareiga

ro. nepatingėkime, nes tik skait-

Melb. Liet. Klubo Taryba

MELBOURNO
LIETUVIŲ PARENGIMAI

Melbourno Apylinkės Valdyba y- 
ra prašoma pakartotinai skelbti 
įvykstančių parengimų kalendorių, 
kadangi visų metų paskelbto pa
rengimų kalendoriaus daugelis jau 
nebeturi. Todėl Apylinkės Valdyba 
šiuo skelbia liepos - rugsėjo mėn. 
įvykstančių parengimų datas. 
Liepos mėn.

31 dn. Melbourno lietuvių klubo 
narių visuotinis susirinkimas. 
Rugpiūčio mėn.

maniečius linksmino. Pats įėjimas 
aukomis. Po programos bus šokiai 
ir bus galima pasistiprinti gėri
mais, tačiau salėje nieko nebus 
galima gauti. Prašomi svečiai 
maistu ir gėrimais apsirūpinti.

Kviečiame visus geelongiškius 
ir kaimynus melbourniškius atsi
lankyti liepos 30 į Geelong Lietu
vių Namus. Šokėjas

Pranešimai
SVARBU JAUNIMUI 

i IR SENIMUI!
Pranešama, kad sekantis Aus

tralijos Liet. Stud. S-gos Sydney 
skyriaus organizuojamas lituanis
tinis seminaras įvyks ateinantį se
kmadienį liepos 31 d. 1 vai. p.p. 
Lidcombe Liet. Namuose.

Seminare Vytenis Šliogeris kal
bės apie Lietuvą neprikausomy- 
bės laikais.

Visi suinteresuotieji prašomi 
gausiai dalyvauti. Dėl informaci
jų kreiptis į stud, skyriaus sekre
torę p-lę Z. Šidlauskaitę tel. 741431.

ALSS Sydney Skyriaus 
Valdyba

PAREIŠKIMAS
Pranešu Sydnėjaus lietuvių ben

druomenės žiniai, kad pasikeitus 
“Dainavos” Lietuvių Namų pries
tato statybos nuomonei, iš tų Na
mų Valdybos savo prašymu pasi
traukiau.

M. Zakaras

SYDNEY VISUOMENĖS
ŽINIAI

1966 m. liepos mėn. 17 d.. Ban
kstowno Lietuvių Namuose įvyko

visų trijų Sydnėjuje veikiančių 
ALB apylinkių valdybų narių po
sėdis, kuriame svarstytas tautinių 
švenčių parengimų klausimas ir 
prieita nutarimo:

Aiškumo ir darbo taupumo su
metimais nutarta ateity laikytis 
praeity padaryto nutarimo dėl 
tautinių švenčių parengimo, bū
tent:

a ) Rugsėjo 8 d. — Tautos šven- 
tės minėjimą rengia Bankstowno 
apylinkė;

b) Vasario 16 d. — Nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimą ren
gia Sydney apylinkė.

Visi parengimai rengiami drau
giškoje bendradarbiavimo dvasio
je.

Kitus svarbius parengimus Syd
nėjuje rengiant siūloma, reikalui 
esant .sudaryti specialias komisi
jas.

Pasirašė: Ed. Eeidėjus. A. Lele
šius, J. Reisgys, J. Ramanauskas, 
A. Šimaitis, N. žygienė, V. Deikus, 
St Pačėsa, K. Daniškevičius, V. 
Vinevičius, V. Kanažauskas.

Šis nutarimas posėdžio dalyvių 
pageidavimu skelbiamas “Mūsų 
Pastogėje”.

J. Ramanauskas ’
Posėdžio sekretorius

MIRIMAI SYDNEJUJE

TALKOJE 
APSIDAIRIUS

dn.

dn.
dn.

Tautos Šventės Minėji-

“Tėviškės Aidų” balius. 
Brolijos iešmynė Wood-

6dn. Katalikių Moterų D-jos me
tinis balius.

14 dn. Pabaltiečių Koncertas.
27 dn. Dainos Sambūrio metinis 

balius.
Rugsėjo mėn.

3dn. Meno Vakaras - Parapijos 
choras.

4dn. Koop. "Talka” metinis susi
rinkimas.

11 
mas.

17
24 

ende.
Apylinkės Valdyba prašo visų 

organizacijų laikytis sutartų pa
rengimų datų.

Esant reikalui parengimo datai 
pakeisti - prašome tartis su kito
mis organizacijomis, kurios tame 
laikotarpyje turės parengimus, 
kad joms nepakenkus. Taip pat 
prašome apie daromus pakeitimus 
ar ruošiamus naujus parengimus 
iš anksto pranešti Apylinkės Val
dybai: Pirmininkui p. A.E. Liubi- 
nas, 8 Lebanon St., Strathmore 
Etelef. 3791294 arba Sekretorei p. 
E. Šeikienei, 54 Davison St., Rich
mond, telef. 422367.

Melbourno Apylinkės V-ba

Aną šeštadienį, nors orui labai 
blogam esant, važiavau viešomis 
susisiekimo priemonėmis į Lietuvių 
Namus, nes norėjau pasiteirauti 
ar negalėčiau gauti Talkoje pas
kolos. Iki šiol nesant Talkos nariu, 
paskolos reikalu kreiptis buvo ne
labai patogu, bet ką padarysi, kad 
kitur apsiklausinėjęs palankiomis 
sąlygomis paskolos negavau. Einu 
bėdos reikale pas savus. Ga
vęs raikalingus paaiškinimus, pa
daviau iškarto du prašymus: vieną 
priimti Talkon nariu, antrą pas
kolai gauti. Reikalas tarsi būtų 
ir baigtas. Tenka laukti kol bus 
pranešta apie paskolos paskyrimą.

• Laukdamas kol perstos lyti, tu
rėjau kiek pasilikti nedidelėse 
Talkos patalpose. Talkos pareigū
nai nelabai turėjo laiko su manimi 
dalintis dienos įspūdžiais, nes bu
vo įsiknibę į įvairias sąskaitas ir 
į darbą įjungę visas rašomąsias 
priemones. Tų priemonių tarpe 
dusliai burzgė, atrodo dar visai 
nauja, ir elektrinė skaičiavimo 
mašina, žvilgtėrėjus į jos kaspi
ne išmušamus skaitlines, kurių 
dauguma buvo daugiaženklės, ga
lima spręsti apie šios organizaci
jos stiprybę. Šiuo metu esą bai
giamas apyskaitinių metų balan
sas. Lietui apstojus, ilgiau dirban
čiųjų nebetrukdžiau. Važiuodamas 
tramvajum šlapiomis Melbourno 
gatvėmis pats susigėdau. Tokiame 
ore Lietuvoje geras šeimininkas 
šuns iš trobos laukan nevaryda
vo. Kas tuos žmones iš įvairių to
limų priemiesčių į Talkos būstinę 
atvarė?

Kas mane buvo atvedęs, gerai 
suprantu - mano asmeninis reika
las. žmogus gyveni, pasensti ir 
vis mokaisi. Lietuvių patarlė sa
ko: “Nelaikąs šunis lakint, kada 
reikia eit medžiot”. Iki šiol aš

Paskutiniu metu Sydnėjuje mi
rė vienas po kito visa eilė lietu
vių ir taip gerokai praretėjo mūsų 
negausios eilės;

Liepos 19 d. buvo gausių tau
tiečių palydėtas į kapus viengun
gis Jonas Aleksa - Aleksandravi
čius, Sydnėjuje daugumoje žino
mas “Dzūko” vardu.

Velionis nelaimingu būdu apsi
nuodijo dujomis ir turėjo pasi
traukti iš gyvenimo sulaukęs vos 
45 metų amžiaus. A.A. Jonas bu
vo Australijoj vienas. Jo artimieji, 
jų tarpe brolis kunigas, paliko 
Lietuvoje. Patsai buvo nuoširdus 
lietuvis, nuolat prisidėdavo prie 
lietuviškų reikalų savo pinigais ir 
darbu.

Karo metu pateko į vokiečių 
kariuomenę ir karui baigiantis į 
amerikiečių nelaisvę. Australijo
je kiek laiko su keliais lietuviais 
dirbo Snowy Mountains ir ten bu-

vo sužeistas. Persikėlęs į Sydnė- 
jų jis įsigijo savo namą ir gyveno 
drauge su kitais tokiais pat vien
gungiais lietuviais.

Prieš kiek laiko (birželio 12 d.) 
eismo nelaimėje taip pat žuvo nuo
širdus lietuvis vilnietis Karolis 
Vinciūnas, gimęs 1909 m. Buvo ve
dęs nelietųvę, tad dėl šeimos lietu
viškoje veikloje retai matėsi, bet 
visur kur tik galėdamas savo dos
nia auka rėmė ir palaikė

Liepos 16 d. taip pat buvo palai
dota prieš porą dienų po sunkios 
vėžio ligos mirusi Marcelė Gedmi
nienė, nuliūdime palikusi vyrą Sta
sį ir du jau subrendusius sūnus, 
Vytautą ir Algimantą. Velionė 
kaip ir jos visa šeima, buvo giliai 
susipratusi lietuvė, nuolatinė tal
kininkė lietuviškoje veikloje. 1 >

A

1966 M. RUGPIŪČIO 14 D. (SEKMADIENI) KEW TOWN HALL ĮVYKSTA

PABALTIECIU KONCERTAS

B i”

Pradžia 6 vai. vak.

į gražią mel- 
tą raktą rei- 
padaryti dar SS

skaičiavimo šią patarlę buvau primiršęs. Ją 
• ’---- •. prisiminiau eidamas Talkon ir

nebūdamas jos nariu gauti pasko
lą. Šiais keliais žodžiais noriu 
ir kitus tautiečius paraginti šią 
patarlę prisiminti, kad nereikėtų 
kartais gėdintis taip, kaip kad man 
teko.

Šiais Jaunimo Metais kviestinas 
ir jaunimas daugiau jungtis netik 
į bendruomeninę, kultūrinę, bet ir 
į ekonominę lietuvišką veiklą.

vr.

BUS TEISIAMI AMERIKIEČIŲ
LAKŪNAI

Šiaurės Vietnamas paskelbė, kad 
virš šiaurės Vietnamo numušti ir 
paimti į nelaisvę amerikiečiai ka
ro lakūnai bus teisiami kaip karo 
nusikaltėliai, šis nuoprendis sukė
lė pasauly triukšmo, bet tas ame
rikiečių neatbaidys nuo tolimesnių 
karinių taikinių bombardavimo 
šiaurės Vietnamo.

musu Pastoge

JĮ RUOŠIA SI A IS METAIS MELBOURNO LIET. DAINOS SAMBŪRIS.

Programoje dalyvauja estų vyrų ir moterų chorai, latvių mišrus choras ir Lietuvių 
Dainos Sambūris.

Maloniai kviečiame Melbourno ir apylinkių tautiečius gausiai į šį koncertą atsilankyti. 
Bilietus galima įsigyti pas kiekvieną Dainos Sambūrio narį ir prie įėjimo.
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