
DAR VAJAUS 
REIKALU

Rodos, jau seniai galėjome 
priprasti prie įvairių vajų — 
vajus bendruomeniniams {na
mams, vajus Vasario 16 Gimna
zijai, vajus jaunimo atstovams į 
Kongresą, vajus tam, vajus ki
tam. Ir niekas iš tikrųjų tuo ne- 
sistebi- konkretus reikalas, kon
kreti turi būti ir parama. Tačiau 
kiek kitaip pasitinkamas ben
druomenės vajus. Pasitinkamas 
su tam tikru įtarimu ir net nepa
sitikėjimu. Išgirdęs apie ben
druomenės vajų ne vienas su
abejoja aukoti ir tiesiog klausia 
— kam tie pinigai, kas jais nau
dosis, kokie numatomi tikslai?

Skelbiant bendruomenės var 
jų aukotojui kažkaip atrodo, kad 
čia kažkas yra abstraktaus, ne
apčiuopiamo, nes prileidžiama, 
kad bendruomenės vadovybei 
pinigai visai nereikalingi.

Taip galvoti gali tik tas, ku
ris nėra dirbęs bendruomeninio 
darbo. Tačiau tie, kurie yra ben
druomenės priešaky arba tokiais 
buvę, tie geriausiai supranta, 
koks gali būti veikimas neturint 
atsargoje pinigų net būtiniau- 
siems reikalams. Dažnu atveju 
net negalima visko pramatyti iš 
anksto ir konkrečiai aukotojui 
patiekti, kam tas vajus ir kam 
tos surinktos lėšos. Visos pro
blemos ir reikalavimai iškyla be
dirbant. Daugelių atvejų dirban
tiesiems bendruomenėje tenka 
atsisakyti gražiausių sumany
mų ir planų, nes norint juo įgy
vendinti paprasčiausiai trūksta 
lėšų. O tų lėšų turint būtų ga
lima ir drąsiau pasireikšti ir šį 
tą konkretesnio mūsų bendruo
meniniame gyvenime įvykdyti.

Imkime kad ir bendruomenės 
kultūrinį pasireiškimą: viskas 
šioje srity grindžiama atskirų as
menų iniciatyva nesitikint jokios 
pagalbos ar paramos iš bendruo
menės vadovybės pusės. O tai 
yra vien dėl to, kad šiam tiks
lui bendruomenei reikalingi pi

Įvykiai
PASMERKTI AMERIKIEČIAI
Genevoje Bažnyčių pasaulinė 

Taryba savo konferencijoje, kurio-' 
je dalyvavo apie 400 dvasiškių ir 
pasauliečių, pasmerkė Amerikos 
intervencijų Vietname pareikšda- 
mi, kad amerikiečių akcija Viet
name niekuo nepateisinama. Įdo
mu, kodėl tie patys bažnyčių lyde
riai tyli apie komunistų agresijų 
ir kaip jų pateisina.

NAUJA INDONEZIJOS 
VYRIAUSYBE

Pereitų savaitę Indonezijoje su
daryta nauja vyriausybė, kurios 
galva yra gen. Suharto. Pats pre
zidentas Sukamo j vyriausybę ne
įtrauktas, bet dar tebepreziden- 
tauja, nors jam atimtos visos ga
lios. Visi dabartinės vyriausybės 
nariai yra patikrinti antikomu- 
nistai.

KAS BUS UNO GEN. 
SEKRETORIUS

Dabartinio Jungt. Tautų gen. 
sekretoriaus U Thant terminas 
baigiasi lapkričio 3 d .Sov. Su
jungs, kurių pereitų savaitę U 
Thant vizitavo, išgyrė jį ir pareiš
kė, kad jj rems sekančiai sekreto
riaus kadencijai, jeigu jis sutiks 
kandidatuoti.

RUSAI NESUTINKA
Japonija pareikalavo iš Sov. Sų-

nigai, kurių ji rieturi. Galima 
būtų žymiai geriau išjudinti visą 
kultūrinę veiklą ne tik dides
niuose centruose, bet ir toli pe
riferijose, jeigu tik kas galėtų vi
są veiklą atitinkamai koordinuo
ti. Tiesa, mūsų didieji kultūrinio 
gyvenimo ramsčiai — chorai, ly
giai kaip ir kiti vienetai bei ats
kiri kultūrininkai žinodami pa
dėtį net ir nesiskundžia. O žiū
rėkit, kaip pakiltų kad ir tokių 
chorų nuotaikos, jeigu bent kas 
imtų ir parūpintų chorui apšil
domas patalpas repeticijoms žie
mos metui Iš karto pasijustų, 
kad jų vargą kas mato ir skuba 
bent kaip padėti. Tai tik papras
tas pavyzdys, bet labai charak
teringas. O yra ir kitų, daug svar
besnių uždavinių, kuriems reali
zuoti būtinos lėšos.

Panašiai yra ir su Lietuvos 
laisvės byla. Daug praleidžiama 
neišnaudotų progų, kurios įgy
vendintos gal būtų ir labai reikš
mingos Lietuvos reikalu, bet 
kaip gi jas realizuoti, jeigu ben
druomenės iždas tuščias. Ben
druomenės vadovybėje stovį as
menys šitą trūkumą labai gerai 
žino ir dėl to kreipiasi į ben
druomenę skelbdami vajų. Abe
jonių čia jokių negali būti - visi 
yra tos pačios bendruomenės rin
kti ir jais pareikštas tuo pačiu 
pasitikėjimas. Pagaliau už viską 
duodama vieša atskaitomybė. 
Todėl ir vajaus tikslai tegali būti 
tik bendruomeniniai — surink
tos lėšos su didžiausiu atsargu
mu bus panaudojamos bendruo
menės ir tautos reikalams.

Vajui aukoja ne vien tik ats
kiras bendruomenės narys, bet 
lygiai turėtų prisidėti ir atskiros 
organizacijos. Mes savo auko
mis remiame net ir tokius reika
lus kurie yra labai tolimi nuo 
lietuviškųjų, kaip aukos badau
jančiai Indijai, misijų parėmi
mas ir 1.1. Visa tai labai gražu, 
bet mūsų reikalai turėtų stovėti i 
arčiausiai.

Tad tenelieka nė vieno lietu
vio, kuris šiam bendruomenės 
vajui pasiliktų abejingas. v. k.

jungos grųžinti Kurilų salas, ku
rias pasibaigus karui pasigrobė 
Sov. Rusija. Sovietų Gromyko pa
reiškė, kad šis klapsimas jau se
niai užbaigtas ir Japonija jokių 
teritorialinių reikalavimų negalin
ti statyti.

NEPATIKIMA 
RADARO SISTEMA

Tik kai sovietų karinis lėktuvas 
prieš kiek laiko sudužo nukritęs 
j ežerų. vakariečiai apsižiūrėjo, 
kad jų radaro sistema neveiksmin
ga ir bandyta išaiškinti. Pasirodo, 
kad sovietai turį specialius apara
tus lėktuvuose, kurie radaro ban
gas padaro neveiksmingas ir jos 
nepagauna praskrendančio objek
to. Vakariečiai, ypač Amerika šį 
reikalų tiria ir galimas daiktas 
turės keisti visų radaro sistemų.

SĖKMINGAS BANDYMAS 
PO ERDVES

Anų savaitę amerikiečiai vėl 
buvo išleidę du astronautus, kurie 
sėkmingai atlikę savo misijų lai
mingai nusileido į žemę. Vienas iš 
astronautų buvo išlipęs iš savo 
kapsulės “pasivaikščioti” ir išbuvo 
vienų valandų. Drauge įvyko susi
tikimas su prieš tai paleista rake
ta. šis bandymas laikomas pačiu 
sėkmingiausiu visoje amerikiečių 
erdvių programoje.

SVEIKINAME SĖKMINGAI SAVO MISIJA ATLIKUSIUS IR LAIMINGAI NAMO 
SUGRĮŽUSIUS MUSU JAUNIMO ATSTOVUS! 
II**

Pirmas Lietuvis Daktaras 
Australijoje

Dr. Ramutis Zakarevičius

Pavargęs ir išsisėmęs Austra
lijos ministeris pirmn. H. Holt 
po trijų vizitų grįžo į namus. 
Du jo vizitai buvo pas Amerikos 
prez. L.B. Johnson, o trečias pas 
Anglijos min. p-kų H. Wilson. 
Grįžęs min. pir-kas Holt palygi
no savo kraštų su Amerika, kaip 
pelytę su liūtu. Pelytė tuo atžvil
giu, kad Australija gyventojais
neskaitlinga ir kariniai nepajėgi. 
Amerikos liūjtas toks stiprus ir 
galingas, kad sau lygaus neturi. 
Tačiau ir liūtui reikia užtarimo 
ir padrųsinimo, kurį gali suteik
ti net ir pelytė. Šį kartų pelytė 
ne tik kad padrųsino liūtų, bet jam 
ir savo nuomonę pareiškė, kuri be 
ginčų buvo priimta.

Min. p-ko Holto vizitas Ameri
koje turėjo da tikslus: aptarti ka
ro eigų Vietname ir susipažinti 
su Amerikos tolimesniais planais 
pietryčių Azijoje. Gal šio vizito bu
vo trečioji priežastis — baimė. 
Prieleidžiama, kad toji baimė atsi
rado kilus Amerikoje radikalių 
nuomonių dėl karo Vietname. O 
viešoji nuomonė Amerikoje, ypač 
kas liečia užsienio politikų, turi 
didelės įtakos. Galima buvo net 
pagalvoti, kad Amerika, pritrūkusi 
kantrybės ims staiga ir pasitrauks 
iš Vietnamo. Šioji baimė paaiškė
jo, kai Koltas kietai teigė, jog 
patiekiamos spaudoje informaci
jos apie karų atskleidžia tik blo
gųjų pusę. Bet yra ir geroji karo 
pusė. Esant Amerikos užuovėjoje 
visi nekomunistiniai kraštai kas
kart daugiau subręsta politiniai 
(Indonezija), kiti sustiprėja (Aus
tralija), kurie ilgainiui ir patys 
galės atsispirti prieš komunizmų-

Min. p-kas Koltas pilnai pri
tarė Amerikos vedamai užsienio po
litikai ir pareiškė vispusiškų Aus
tralijos bendradarbiavimų. Atsi
sveikindamas prez. Johnson pa
reiškė Koltui, kad tokio vizito jis

Veda Vyt. Bernotas

POLITIKOS VINGIUOSE
LIŪTAS IR PELYTĖ — KARO KALTINIKAI

seniai laukęs, ir drauge pabrė- 
žė, jog Amerika tik tada pasitrauks 
iš Vietnamo, kada agresorius bus 
patiestas arba pats ateis prie tai
kos stalo.

Vizitas Londone nebuvo toks 
sklandus, kaip Washingtone, Kelio
nės tikslas į Londonu - gelbėti 
padėtį Malajuose ir Borneo. Iš šių 
salų britai žada greitu laiku pasi
traukti. Kas tada reiktų daryti su 
australų kariuomene tose salose? 
Kaip tas atsilieptų į Australijos 
saugumų ir kitus reikalus? Gal pa
vojaus artimoje ateity ir nebus, jei 
Amerika įsitvirtins pietryčių Azi
joje.

Min. p-ko Holto vizitas Ameri
koje susilaukė didžiausio pritarimo 
kokio dar nė vienas Australijos 
politikas neturėjęs. Apie savo bu
vusius draugus min. p-kas Kol
tas tik tiek pasakė: “Šiame kri
tiškame momente mūsų draugai 
mums atsuko savo nugaras”.

★
Kada Nuerberge buvo teisiami 

naciai, išryškėjo du didžiausi nusi-

SAVAIS REIKALAIS
JAUNIMO DELEGACIJA 
VALST. DEPARTAMENTE

Liepos 21 d. 4val. p.p., Valsty
bės Departamente, Washingtone, 
Valstybės Sekretoriaus Veikian
tysis Padėjėjas (Acting Assist
ant Secretery) Europos Reikalams 
Walter Stossel, Jr. priėmė Jauni
mo Konreso delegacijų. 
Delegacijoj buvo A. Zapareckas, 
A. Sužiedėlis, G. Sabaitis, N.Um- 
brazaitė ir kt. Delegacijų lydėjo 
atst. J. Kaveckas.

(ELTA)

PARAŠAI PETICIJAI
Jaunimo Kongreso Peticijai į 

Jungtines Tautas, kaip praneša iš

Džiaugiamės, kad kasmet vis 
daugiau lietuvių stoja į universi
tetus, kad lygiai kasmet vis po 
kelis arzpo keliolika baigia aukš
tuosius mokslus įsigydami atitin
kamų šakų diplomus. Girdime, 
kad tai vienur, tai kitur baigu
sieji kiek daugiau padirbėję įsi
gyja magistro laipsnius. Bet štai 
neseniai pasklido žinia, kad 
daugeliui Australijos lietuvių, ne 
vien tik sydnejiškiams, pažįsta
mas jaunas mokslininkas Ra
mutis Zakarevičius įsigijo elekt- 
roinžinerijos doktoratą. Tiesa, 
Australijoje lietuvių daktarų tu
rime ne vieną, bet, atrodo, Dr. 
Ramutis Zakarevičius bene bus 
pirmasis iš lietuvių, šį mokslo

kslinis subrendimas prašoka jo 
amžių. Kietai dirbęs savo ..diser
tacijų — mokslinę tezę, pava
dintą “The Switching Properties 
of Series — conected Thyris
tors” buvo įteikęs dar pereitais 
metais spalio mėn., bet jam dak
taro . laipsnis pripažintas tik šių 
metų gegužės pradžioje.

Sužavėtas tokia mums visiems 
lietuviams džiugia žinia aną die
ną užsukau pasikalbėti su pačiu 
Dr. Ramučiu Zakarevičium. Gy
vena jis su tėvais kukliame var 
karinio Sydnejaus priemiesčio 
— Sefton — namelyje. Dakta
ras yra vienturtis Teresės ir Vin
co Zakarevičių sūnus. Jie visi 
trys yra sąmoningi lietuviai pa
triotai ir juos visus tris visados 
matysi kiekviename bent kiek 
reikšmingesniame vietos lietuvių 
parengime, minėjime, ar šventė
se. Ponia Zakarevičienė yra il- 

dijavo ir gavo doktoratą Sydney"gametė “Dainos” choro daini-
universitete. Palyginamai mūsų ninkė, pats Daktaras Ramutis 
naujasis daktaras yra gana jau
nas — vos 28 metų, bet jo mo-

Dr. R. Zakarevičius šiuo me
tu dirba atlikdamas įvairius ty
rimų darbus ir lektoriauja N.S. 
W. universitete, nors jis pats stu- 

kaitintai, už kurios skirta viena 
bausmė - mirtis. Vienas iš jų buvo 
bendradarbiavimas masinėse žydų 
žudynėse, kitas už belaisvių, ypač 
lakūnų žudymų.

Naciniais keliais ketina eiti ir 
šiaurės Vietnamas grasindamas, 
kad lakūnai, kurie bus nutupdy
ti ir paimti į nelaisvę bus teisia
mi kaip karo nusikaltėliai. Teismo
sprendimas bus aiškus - kulka į 
kaktų. Matyt, Ho galvoja tuo atsie
kti du tikslus - pagųsdinti kitus la
kūnus ir tuo pačiu sukiršinti Ame
rikos gyventojus prieš vyriausy
bę.

Ho čia gali smarkiai apsirikti. 
Amerika į šį užsimojimų žiūri la
bai rimtai. Vietoj Amerikos gy
ventojų suskaldymo šis veiksmas 
juos dar labiau suvienys. Amerika 
gali imtis tokių priemonių, apie 
kokias Ho net nesapnuoja. Daug 
senatorių, net ir tie, kurie nėra 
palankūs vedamam karui, reikalau 
ja, kad tokio veiksmo atpildui 
šiaurinis Vietnamas turįs būti nuš
luotas nuo žemės paviršiaus.

Kongreso Komiteto, parašų surink
ta: Jungt. Valstybėse — 84,358, 
Kanadoj — 10,157, N. Zelandijoj
— 12,624, kitur — 45,506. Iš viso
— 140, 021.

(ELTA)

LIETUVIŲ DIENA 
PASAULINĖJ PARODOJ

Kanados Liet. B-nės Krašto 
Valdyba išsirūpino gauti ateinan
čiais metais vykstančioje Pasauli
nėje parodoje (Montrealyje) Lie
tuvių Dienų, kuri numatoma 1967 
m. rugsėjo 3 d. Kanados lietuviai 
jau dabar rūpinasi ir planuoja, 
kaip lietuviams tų dienų pasiro
dyti pasauliniu mastu.

kiekvienu atveju sutinkamas vi
sur, ypač jaunimo ir choro pa
rengimuose, kur jis dažniausiai 
chorui pianinu akomponuoja. 
Pats šeimos galva — tėvas Vm-
cas Zakarevičius aktyviai į vi
suomeninę veiklą nesiveržia, bet 
niekad negalėtum pasakyti, kad 
jis būtų pasyvus lietuvis: kur 
reikia, jis visados prisideda ir 
darbu, ir pinigine auka, tačiau 
gyvenimo ir darbo sąlygos jam 
neleidžia imtis kokių nors vi
suomeninių atsakingų pareigų. 
Tačiau jis niekad (net ir su vi
sa šeima) neaplenkia kad ir pa
prasčiausio bendruomeninio su
sirinkimo ir nesivaržydamas pa
reiškia savo nuomonę.

(Nukelta į psl. 2)

PREMIJA
M. SLAVĖNIENEI

Melb. Liet, kat moterų draugija 
buvo metų pradžioje paskelbusi li
teratūros konkursų Australijoje 
gyvenančioms moteriais. Konkurso 
jury komisija (J.A. Jūragis, P. 
Pusdešris ir kun. P. Vaseris) susi
pažinusi su prisiųstais kūriniais 
pirmų premijų (100 dol.) paskyrė 
už eilėraščių rinkinį “Klajūno ta
kais”, pasirašytų Klajūnės. Paaiš
kėjo, kad autorė yra sydnejiškė 
M. Slavėnienė.

“AUKSO ŽĄSIS” 
Į AUSTRALIJA?

ALB Krašto Valdybos p-kas p. 
S. Narušis bandė išsiaiškinti, ko
kiu būdu būtų galima gauti ir pa
rodyti Australijos lietuviams lie
tuviškų filmų “Aukso žųsį”, kuris 
buvo pagamintas Amerikoje pagal 
B. Pūkelevičiūtės knygų ir pačiai 
autorei vadovaujant filmų besta
tant. Dabar gautas laiškas iš pa
čios filmo autorės B. Pūkelevičiū
tės, kuri džiaugiasi, jog Australi
jos lietuviai suinteresuoti filmų 
pamatyti ir bus daroma viskas, kad 
tasai filmas kuo greičiau pasiek
tų Australijų. Jos teigimu, tuo 
tarpu tėra filmo tik dvi kopijos, 
kurios tuo tarpu keliauja per liet 
kolonijas Amerikoje ir Kanadoje. 
Begaminant filmų pasidaryta di
delių skolų, tad naujų kopijų tuo 
tarpu pasidaryti neįmanoma .
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Pirmasis lietuvis daktaras
(Atkelta iš psi. I)

Prie kavos puoduko prasidė
jo pokalbis.

— Sakyk, Daktare, kas pas
katino baigus universitetą atsi
sakyti pelningo darbo ir siekti 
ne tik garbingo mokslinio laips
nio, bet ir bendrai pasinerti į 
mokslines paslaptis?

— Praktinė karjera manęs 
nevilioja. Dar vos pradėjęs stu
dijuoti jau galvojau apie pasi
rinktą sritį. Mėgstu mokslinį 
darbą ir problemas. Buvo savu 
laiku pagunda pasiduoti mate
matikai, bet matematika yra 
perdaug teoretinis dalykas. Ma- 

Pirmą kartą pasirodė tūkstantinis vaikų choras. Tai buvo savotiška ne labai patraukė elektroinžine- 
sensacija. Tai buvo mūsų šventės pasididžiavimas. Kažkoks gražus 
jausmas kuteno širdį jau vien tik pamačius tuos pyplius. O paskum 
kad jau uždainavo, tai uždainavo! Nuostabiausia, jog tokio dydžio 
choras puikiai sekė dirigentą Faustą Strolią ir visas dainas, anot 
muzikos ekspertų, išpildė pasigėrėtinai.

Bendra muzikų nuomone, ši dainų šventė buvo vos vidutinė, 
nes nemažai chorų jai tinkamai nepasiruošė dėl vėlyvo repertuaro 
pakeitimo ir kai kurių dainų vienodo muzikalumo. Sakoma, kad 
šventei trūko įvairesnių dainų. Pati svarbiausia šventės dalis — 
Broniaus Budriūno kantatos “Tėviškės Namų” išpildymas, muzikai 
teigia, pasisekė.

Verta paminėti, kad šventei trūko publikos tvarkos. Žinoma, 
sunku sutvarkyti dešimttūkstantinę minią, tačiau šventės rengėjai 
galėjo pasirūpinti, kad programos metu nei alaus, nei maisto nebū
tų pardavinėjama. Dabar gi buvo momentų, kad choras turėjo 
rungtyniauti su triukšmadariais kitame salės gale. Publikos ir vėl 
buvo labai daug, bet salėje laisvų vietų dar buvo. Greičiausiai to
mis dienomis dideli karščiai ne vieną nuvijo pajūrin. * 

ŠAUKŠTAI PO PIETŲ
Sėkmingai praėjo pirmasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon

gresas. Apie jį visi visur rašė. Ir dar daug rašys. Ir verta jo nėr 
užmiršti, nes bet koks rašymas tegali tik padėti ateičiai. Rengėjai 
tegalės tik pasimokyti iš padarytų klaidų ir kada nors jų patirtį 
praktikoje pritaikinti.

Esame jau minėję kai kuriuos kongresinius trūkumus. Ypa
tingai visų nuotaiką gadino tai rengėjų nenumatytos gausios publi
kos pribuvimas. Dėl to nepaprastai nukentėjo registracija ir vaka
rinės programos. Daugelis skundėsi, jog negalima buvo| niekur “pri 
simušti” — reikėjo panaudoti alkūnes į svetimus šonkaulius, jei
gu norėjai kur nors patekti.

Buvo ir kitokių smulkmeniškų nepasisekimų. Tačiau visai tai 
atleistina, nes ir rengėjai tebuvo tik mirtingieji.

Nieko nuostabaus, jei dabar pasigirsta kritiškų pastabų dėl 
kongresinės organizacijos, dėl tvarkos. Tačiau jau prasidėjo ir Kon
greso turinio kritika. Štai liepos 16 d. Draugo kultūrinia
me priede buvo išspausdintas ilgokas Anatolijaus Kairio atviras 
laiškas Alg. Budreckiui. Tame laiške autorius iš esmės pasisako 
prieš buvusį kongresą, nes kongreso rengėjai,anot autoriaus, tie
siog ignoravo mūsų menininkus ir vietoj jų iškėlė politikus. Auto
rius piktinasi, kam Jaunimo Kongresas taip primygtinai visą jauni
mą “nuvedė politiniais, bet ne kultūriniais” laukais. Jis toliau įro
dinėja, kodėl turėjo būti iškeltas kultūrinis mūsų visuomeninės 
veiklos aspektas, bet ne politinis. Jis piktinasi, ^odėl nebuvo pa
gerbti kultūrininkai, o buvo paliaupsinti politikai.

Su kai kuriais A. Kairio teigimais ir priekaištais turime sutik
ti. Tikra, kad Kongrese buvo ignoruoti kultūrininkai. Tiesa, kad 
niekas rengėjų nepasirūpino nė mažiausiu jų pagerbimu ar jų su
pažindinimu su jaunimo atstovais. Tačiau mums labai keista, kodėl 
Kairys dabar, bet ne prieš Kongresą iškelia tuos vi
sus trūkumus. Buvo daug laiko. Autorius, tikėkimės, skaito kai ku
riuos lietuviškus laikraščius ir apie Kongreso programą turėjo ži
noti. O vis tik jis ligi šiol tylėjo. Dabar iššokęs lyg iš kanapių 
rėkia, kad jaunimas nežino, ką daro.

Beje, verta pasakyti, kad Kairys keliose vietose visiškai pra
šauna pro šalį. Jis nepripažįsta, jog politika irgi yra kultūros dalis! 
Jis teigia, kad tokie dalykai, kaip sportas, moksleiviai, kariai (jų 
reikalais buvo suorganizuoti simpoziumai) neturėjo rasti vietos 
kongresinėje programoje. Jeigu tai tiesa, tai autorius labai prašauna 
pro šalį. Mes labai drąsiai turime, pabrėžti, kad sportas yra 
kultūros dalis, nors to ir nenorėtų pripažinti tokie kaip Kairys.

Bendrai, Kairio atviras laiškas Budreckiui (kodėl jam — taip 
ir neaišku, nes Budreckis jokių pareigų Jaunimo Kongrese neturė
jo) tėra tik pavėluotas šauksmas žmogaus, kuriam gal maloniau 
kritikuoti, bet ne dirbti.

VISI SVEIKI

Čikagoje dar vis tebėra daug buvusių Kongreso dalyvių iš už
sienio. Jie čia svečiuojasi apžiūrėdami miestą.

Nėra abejonės, kad atstovų artimuosius, o taip pat ir mus 
nepaprastai sukrėtė paskutinieji įvykiai mieste. Tai aštuoneto gai
lestingųjų slaugių nužudymas bei rasinės riaušės. Ne viena mama 
turbūt eilę naktų nemiegojo galvodama, apie savo sūnelį ar duk
relę. Mes galime, visus užtikrinti, kad Čikagoje dar nė vienas jau
nimo Kongreso atstovas nenukentėjo. Jie šiomis dienomis, ypatin
gai australiečiai, jau ruošiasi mus apleisti.

Australijos jauhuomenės atstovai buvo vieni geriausių. Mums 
graudu su jais atsisveikinti. Tačiau mes su jais neatsisveikiname 
amžinai, o sakome, tik — “Iki pasimatymo!”

JONAS ŠOL1ŪNAS

.DAINA DAINUŽE...
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas buvo užbaigtas gran

diozine Dainų Švente. Sįmetinė Dainų Šventė buvo istorinė. Joje 
organizuotai dalyvavo Jaunimo Kongreso delegacijos iš svetur. Tai 
buvo nepaprastas vaizdas. Gretomis išsirikiavę žygiavo atstovai. 
Juos lydėjo šviesos, triukšmas ir minios valiavimas. Tai buvo Ne
užmirštamas momentas.

Sįmetinė Dainų Šventė buvo istorinė taip pat ir savo dalyviais.

AUKOS MŪSŲ PASTOGEI

Sveikiname 
savo apylinkės gyventoją

Ph. D. R. ZAKAREVIČIŲ

rija, kuri ir sudaro mano mo
kslinio reiškimosi ašį. Pakvies
tas dėstyti universitete aš turiu 
galimybės ne tik teoretiškai šią 
plačią mokslo šaką studijuoti ir 
į ją gilintis, bet ir praktiškai la
boratorijose savo gautas išvadas 
patikrinti arba net plėsti.

Čia reikia pabrėžti, kad Dr. 
R. Zakarevičius šioje srityje yra 
atidengęs visai naujų dalykų, 
kurie, kol dar nepraėję pe.r ati
tinkamas instancijas, išradėjo 
teisėmis laikomi paslapty.

Paminėtina, kad lietuvių vi
suomenėje Dr. R. Zakarevičius 
daugiau žinomas kaip muzikas 
— pianistas. Mes jį matome be
veik kiekvienoje šventėje ar mi
nėjime akomponuojant arba net 
savarankiškai išpildant pianinu 
įvairius kūrinius. Paklaustas, 
kaip jis pats žiūri į muziką, jis 
tik atsakė:

— Muziką aš nepaprastai 
vertinu ir ją mėgstu, be.t mano 
gyvenine ir darbe ji yra daugiau 
mano laisvalaikio užpildymas, 
australiškai sakant — hobby. 
Niekad nesutikčiau gyventi iš 
muzikos ir tik muzikai gal dėl 
to, kad jau perdaug giliai pasi
nėriau į savo specialybę, kuri 
man nėra našta, bet greičiau 
sparnai.

Dr. R. Zakarevičių daugelį 
kartų Sydnejuje girdėjome ir 
paskaitas skaitantį 
klausimais, 
jaunimo tarpe, 
kaip jis pats žiūri 
atsakė —

— Esu lietuvis ir tokiu palik
siu. Kiekviena tautinė bend
ruomenė turi savo etnines ver
tybes, kurias kiekvienas tos ben
druomenės narys turi vertinti ir 
branginti. Lietuvybė niekuo nė
ra žemesnė už kitas tautybes. 
Tad kodėl mes turėtume, jos ne 
tik išsižadėti, bet ir neginti? Ar 
todėl, kad lietuvių tauta yra ne
skaitlinga? Kultūrinių vertybių 
skalėj lemia ne skaičius, bet ko
kybė. Ir jeigu mes esamfe ne
skaitlingi, tad juo labiau turėtu
me kovoti už savo tautinę egzis-

tenciją.
— Tad kaip žiūrite, Daktare, 

į pačią lietuvių bendruomenę ir 
jos reiškimąsi?

— Bendruomenė save patei
sina ir atlieka tas funkcijas pla
čiausiu mastu, ko neatliktų nė 
viena kita organizacija. Aš tik 
linkėčiau, kad kiekvienas bend
ruomenės narys būtų sąmonin
gas lietuvis ir vertintų lietuvybę 
tuo pačiu mastu, kaip ir kitas 
tautybes savęs nežeminant ir ki
tų nepervertinant. Tik šitas ke
lias ir bus mūsų išlikimo garan
tija.

— Įstojęs į šį mokslinį kelią, 
Daktare, sakyk, ką toliau pla
nuoji?

— Planai pasibaigė: mano
mokslinis darbas diktuoja ateitį. 
Į mokslinį kelią įstojus masina 
vienas troškimas — kuo dau
giau atidengti mokslinių verty
bių. Tas ir apsprendžia mano tumas, nei 
ateities planus. karjerą.

Baigiant šitą naujo daktaro lietuvių tarpe veikėjauja lietu-

įsigijusį daktaratą inžinerijoje.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

pristatymą norėtųsi tik pabrėžti, 
kad Dr. Ramutis Zakarevičius 
tiek studijuodamas, tiek ir da
bar, pasiekęs reikšmingo mokslo 
laipsnio, yra ir pasilieka lietu
vių gretose. Juo labiau mes visi 
turėtume didžiuotis, kad iš mū
sų tarpo kyla daug žadanti mo
kslinė atžala, kuri yra lietuviška 
ir paliks lietuviška. Tenka kar
tais stebėtis, kad kiti lietuviai, 
kiek nors iškilę į tarptautinę 
areną, tuoj skuba keisti savo pa
vardes, kad kuo greičiau prisi
taikintų prie gyvenamos aplin
kos. Daktarui Ramučiui Zaka
revičiui turima pavardė nekliudė 
nei jam kely į mokslines aukš- 

į pramatytą mokslinę 
Žinau lietuvių, kurie

P.
A.

J.
R.
A.

lietuviškais 
ypač akademinio 

Pasiteiravus, 
į lietuvybę,

Bartašius 
Kalpokas 
Kasputis
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Deckys 
Gaidelis

I. Taunys
E. Paunksnienė
V. čižauskas
B. Kasparas 
Melbourno Apyl. V-ba
B. Vanagas
A. Grikepelis
J. Ruzgys 
A. Krausas

Ramonas
A. Klimaitis
Adelaidės Apyl. V-ba 
A. Juodgalvis
I. Jonaitis
M. šutas
J. Umber
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Makūnas

J.E. Balčiūnas 
L. Vasiliūnas 
V. Patašius 
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J Sarokas

Petravičius 
Miniotas 
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Džiugelis

E.
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P.

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
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3.00 

10.00 
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2.00 

284.90 
2.00 
1.00 
9.00 
2.00 
4.00 
2.00 

30.00
2.00 
8.00 
6.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
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F. Sodaitis
$ c 
6.00

K. Stančikas
H. Janulevičius

2.00
2.00

V. Aglinskas 2.00
E. Eskirtas 1.00

J. Karitonas 2.00 V. Doniela 10.00 p. Gintalienė 1.00
S. Paulauskas 2.00 V. Medelis 1.00 p. Kurlinskas 2.00
J. Černiauskas 2.00 P. Dirkis 7.00 Mieliems aukotojams ir spaudos
S. Gedminas 2.00 V. Kauneckas 4.00 rėmėjams nuoširdžiai dėkojame.
A. Ramanauskas 1.00 J. Dočkus 2.00
L. Chmieliauskas 2.00 A. Subačius 1.00 ALB Kroato Valdyba
J. Sakalas 2.00 M. Vilkelis 2.00 Mūsų Pastogės Leidėjas

viška pavarde, bet kitur, net pa- 
sirodydami su savo moksliniais 
darbais bei knygomis, pasiraši
nėja tokiais vardais, iš kurių nie
kas neatseks, kad tai buvo lietu
vis. Didžiuodamiesi kaip lietu
viai Dr. R. Zakarevičiaus laimė
jimais turime su pagarba lenkti 
prieš jį galvą sutikdami, kad jo 
ir jo tėvų pastangos ir pasiekta 
garbė neina vien tik jų pačių 
sąskaiton, bet mūsų visų, nes 
mes visi džiaugiamės, kad kiek
vieno lietuvio laimėjimas ar per
galė nežiūrint kurioje srityje, yra 
drauge ir mūsų visų džiaugsmas. 
Šia proga sveikindami Dr. Ra
mutį Zakarevičių doktorato pro
ga linkime jam kuo sėkmingiau
sių ir kūrybingiausių metų.

L.D.

JAM NUSILEIDO DIDŽIOJI UŽDANGA
ZENONO KUČINSKO NETEKUS

Gluosnio paunksmėje sėdi jau
nuolis, pasiraitęs kelnes ir meške
rioja srauniame Nemuno vandeny. 
Bet ne tiek žuvį ištraukti jam rūpi. 
Jis žavisi nesikartojančiu bangų 
žaismu spinduliuose. Tai kažkas 
fantastinio, mistinio, o kartu ir re 
alaus, nes ir Nemunas realus. Daž
nai ramus, o kartais pašėlęs au
dringoj dienoj.

Kiek svajų kiek nekasdieninių 
palėkiu kiek dar ilgų dienų iki 
kūrybos prasmės pažinimo.

z

tsitiktinai nugirsti koncerte, ųesu- vendamas su šeima pusiau name, 
valdomai nešė jį į kūrybinių burtų 
viešpatiją. Kaip harmoningai 
skamba didelis orkestras, kaip su
tartinai kalba scenoje tiek 
atskirų veikėjų.

Žavėdamasis muzika jis 
orkestre, bet tas vis dar jo 
tenkina. Teatras jį užburia. Jau 
tremty patekęs nesitenkina vien 
tik atsistiktiniais vaidinimais, bet 
imasi pats kurti: parašo draminį 
veikalą “Sugrįžusi laimė”, pasta
tytą Vokietijoje - Scheinfielde.

Atvykęs į < Ausraliją pradžioje 
dirbo Vak. Australijoje ūkyje

pusiau palapinėje. Vėliau juokau
damas pasakojo, kaip jis kovojo su 
nuodingais vorais. Jumoristas gy- 

daug venime ir kūryboje, nors jo sąmo
juje prasiverždavo ir ironijos.

Atvykęs į Adelaidę pradžioje 
prisiglaudė pas bičiulius. Dirbda
mas fabrike jis prisistatė į tuome
tinę Adelaidėje veikusią Liet. Tea
tro Studiją sakydamas norįs rim
tai vaidinti. Greit jis įsitraukia į 
darbą prisiimdamas galybę parei
gų. Jis ir vaidintojas, ir režiso- 
riaus asistentas, ir administrato
rius.

Bet tuo jo teatrinė veikla nesirį- 
bojo. Parašė dramą ‘Klyskeliai”. 
Veikalas drąsiai parašytas, sukė
lęs įvairių nuomonių, ir tik vie
nas V. Radzevičius jį tinkamai j- 
vertino. z ,

Iš anglų kalbos jis išvertė Bęn 
Johnson’o “Valpone”, J .B. Priest
ley ‘Inspektoriaus vizitas”, vieną 
O. Wilde komediją ir Moljero “Mo- 

. kykla žmonoms”. Jis dar parašė 
pats vertingą vaidinimą “Kolekty
vinė žemė”, kuriame' vaizduoja 
Lietuvos kaimą prievartinio suko
lektyvinimo ir partizaninio pasi
priešinimo metu. Šio veikalo ve- 
lonis dar nebuvo parodęs viešumai 
laikydamas jį dar neužbaigtu.

Kalbant apie Z. Kučinsko vei
kalus tenka pabrėžti jo kūrybi
nę kryptį. Jis yra realistas, nors 
nenuėjo natūralizmo keliu, o ieško
jo realybėje kažko aukštesnio virš 
kasdienybės. Jo veikėjai dramose 
ar novelėse yra realūs, charak
teringi, bet ne tipiški. Tai yra la
bai teigiamas rašytojui bruožas.

Jei Zenono Kučinsko vaidybos 
menas neatšaukiamai nuėjęs pra
eitin, tai jis kaip rašytojas vis 
tiek išliks.

Tiek teatro Studijoje, tiek vė
liau pavadintame “Adelaidės Liet. 
Teatre” jis visada dirbo nuošir
džiai ir pareigingai. Kad teatras 
neužgęstų, jis surežisavo “Slidų 
pusmilijonį” ir nuolat ruošėsi ki
tam pastatymui. Deja!

Velionis buvo aktyvus ir visuo-. 
niam Sąjūdžiui, A. Vedeckis — meniniame darbe. Kiek laikei rūpi- 
Lietuvos Ūkininkų Sąjungai. Abu 
Vliko valdyboje ir taryboje yra 
jauniausio amžiaus nariai.

(ELTA)

groja
nepa-

gy-
Pirmas teatre pamatytas spek

taklis, pirmieji muzikos garsai, a-

KuUnskas vienam vaidmeny dramoje “Universaliniai robotai”

PAKITIMAI VLIK’e
Vliko taryba liepos 7 dienos 

posėdyje išrinko į Vliko valdybą 
Al. Budreckį ir Alg. Vedecką.

Valdyba yra vykdomasis Vliko 
organas. Vliko tarybos nutarimu, 
valdybą sudaro septyni nariai. A 
pie pusmetį dvi vietos — mirus 
K. Bieliniui ir atsistatydinus dr. 
K. Čeginskui — valdyboje buvo

neužimtos.
Abu naujieji Vliko valdybos na

riai jau nuo seniau yra Vliko ta
rybos nariai.: A. Budreckis atsto
vauja Rytų Lietuvos Rezistenci-

ŽODIS SKAITYTOJAMS IR BENDRADARBIAMS
Nors prieš kiek laiko buvo skaitytojai ir bendradarbiai perspėti, 

bet vis tiek dar vis dažnai pasitaiko, kad redakcija gauna laikrašty 
paskelbti skirtų ir net tinkamų rašinių, bet jie prisiunčiami nepasi
rašyti, būtent, be autoriaus vardo ir adreso. Dėl daugelio ir net tei
sinių motyvų redakcija tokių rašinių viešumon skelbti negali, net 
jeigu ir labai norėtų.

Tad dar kartą visiems bendradarbiams ir Mūsų Pastogės talki
ninkams primename, kad joks redakcijai prisiųstas anoniminis raši
nys nebus spausdinamas. Jeigu rašinio autorius savais motyvais ne
nori, kad drauge su spausdinamu rašiniu ar korespondencija bei strai
psniu būtų skelbiama jo pavardė, jis tai atskirame laiške redaktoriui 
turi priminti. Tačiau būtina paminėti, iš kur tasai spaudai 
skirtas rašinys siunčiamas, kas siunčia ir kas to rašinio autorius. Ra
šinys gali būti spaudoje skelbiamas be autoriaus pavardės arba pa
sirašytas slapyvardžiu, bet laikraščio redakcija kiekvienu atveju prieš 
skelbdama turi žinoti, kieno ir iš kur toji korespondencija ar straips
nis.

Mū«ų Pastogės Redakcija

'■ / 
nosi kultūriniais reikalais Adei.
apyl. Valdyboje, buvo savaitgalio 
mokyklos tėvų komiteto pirminin
ku. Literatūros vakaruose buvo 
vienas pirmųjų ir veik nuolatinis 
programos dalyvis su savo kūryba. — 
Jis gyveno menu neklausdamas ku
ria forma ir kur tas menas besi- 
reikštų.

Mirusiam atidavė paskutinę pa
garbą Adelaidės b-nės valdybos 
atstovas, Moterų Sekcija bei čio
nykščiai abu teatrai, gausus būrys 
tautiečių, draugai ir kolegos tiek 
bažnyčioje, tiek ir kapinėse.

Jis peranksti pasitraukė iš gy
vųjų lietuvių tarpo. Jam nusi
leido Didžioji Uždanga, deja, ne 
scenoje.

Sielvarte paliko jo mylima žmo
na ir vaikai.

Gimė Zenonas Kučinskas 1921 
m. vasario 15 d.Veliuonoje, mirė 
1966 m. birželio 27 d. Adelaidė
je.

J. Gučiiu
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1966 m. rugpjūčio 1 d. MŪSŲ PASTOGĖ

VISI JAUNIMO IR SENIMO K ON OR E S AN - M ŪS U PASTOGĖS SPAUDOS BALIUJE!
RUGPIŪCIO 27 D AUBURNE

Dar liet, kalbos katedros reikalu
Lietuvių Jaunimo Metuose 

mes, Australijos lietuviai, turime 
dėti visas pastangas, kad prie 
naujai besisteigiančio Latrobe 
universiteto kitais metais pradė
tų veikti ir lietuvių kalbos ka
tedra. Kai konkretus reikalas 
atsiranda, mes mokame vienin
gai susitelkti ir įvykdyti dides
nius žygius. Štai vykstantiems į 
Jaunimo Kongresą sudėjome 
10.000 dolerių ir Australijos lie
tuvių jaunimas buvo gausiai at
stovaujamas kongrese, dalyvavo 
net 27 atstovai.

Dabar pasitaiko gera proga į- 
steigti lietuvių kalbos katedrą 
prie naujai besisteigiančio Lat
robe universiteto. Pirmąją min
tį iškėlė dar 1964 metais Stu

LAIMA RADZEVIČIŪTĖ -
z FULLER,

šiemet baigusi Adelaidės univer
siteto humanitarinį fakultetą 
(BA) ir šiuo metu mokytojauja 
Enfield High school, dėstydama 
anglų kalbą ir literatūrą. Gimna
zijos ir universiteto laikais Lai
ma buvo aktyvi krepšininkė ir 
reprezentacinės tautinių šokių 
grupės okėja. šiuo laiku ji pasi
liko tautinių šokių grupėj.

dentų Suvažiavime stud. Kristi
na Stankūnavičiūtė. Tačiau jos 
iškelta labai prasminga mintis 
nebuvo tinkamai išgirsta ir ap
svarstyta, niekas nesiėmė iki šiol 
konkrečių žygių. Gimnazijos 
mokytojas Stasys Stankūnavi- 
čius su savo šeima suėjęs į glau
desnius šeimyninius ryšius su 
Monash universiteto, prancūzų 
kalbos dėstytoju Raymond La
merand patyrė, kad greitu laiku 
bus svarstomas steigtinų kated
rų klausimas prie naujai besi
steigiančio Latrobe, universiteto. 
Todėl jis ėmėsi iniciatyvos ir 
sušaukė oficialių pareigūnų pa
sitarimą birželio mėn. 25 d. Po 
jo kreiptasi į LB Australijoje su 
atsišaukimu per abu laikraščius. 
Krašto Valdybos pirmininkas S. 
Narušis kreipėsi į Sydney Stu
dentų ir Filisterių sąjungas pra
šydamas paveikti studijuojan
čius ir baigusius, kad jie regis- 
truotųsi lietuvių kalbos studi
joms, o taip pat Krašto Valdyba 
paskelbė Mūsų Pastogėj paragi
nimą, kad kuo daugiau regis- 
truotųsi mūsų gimtosios kalbos 
studijoms. ALB Melboumo 
Apylinkės pirmininkas inž. E.A. 
Liubinas išsiuntinėjo skyrium 
atspausdintą atsišaukimą visoms 
apylinkėms ir seniūnijoms.

Tiek raštu, tiek gyvu žodžiu 
visi pritaria ir žavisi lietuvių kal
bos katedros steigimu. Bet ji te
bus įsteigta, kai įsiregistruos 
pakankamas klausytojų skaičius. 
Iniciatoriai yra dėkingi visiems 
šį žygį remiantiems, o ypač 
abiejų laikraščių redaktoriams 
už jų palankumą ir atsišaukimo 
atspausdinimą laikraščiuose. 
Taip pat kun. Pr. Vaseriui pri
klauso padėka už atsišaukimo 
atspausdinimą atskiru lapeliu, o 
“Mūsų Pastogės” redaktoriui V. 
Kazokui už taip gražų padrąsi
nantį vedamąjį straipsnį.

Jame paklausiama iniciatorių, 
kaip ir kokiu būdu visi kiti iš to
limesnių vietovių lietuviai gali 
prisidėti, konkrečiai prie šio už
simojimo įgyvendinimo.

Norintiems iš kitų vietovių 
studijuoti lietuvių kalbą Latro
be universitete apsigyvenimo 
klausimas paties universiteto su

tvarkytas, nes veiks bendrabu
tis, kuriame galės gyventi iš to
liau atvykstantieji studentai. O 
kas jame nenorėtų gyventi, ga
lės ir pas savo tautiečius, toje 
apylinkėje gyvenančius susirasti 
sau butą. Žodžiu, buto klausi
mas nesudarys problemos ir jo 
reikalas lengvai išsprendžiamas.

Mūsų jaunimui paskatinti stu
dijuoti lietuvių kalbą reikalinga 
sutelkti lėšų ir skirti stipendi
jas. Tiksliausia būtų steigti prie. 
ALB Krašto Valdybos specia
lų stipendijų fondą lituanistikai 
studijuoti ir pravesti to fondo 
vajų visos Australijos mastu. 
Norėdami išlaikyti gyvą lietuvių 
kalbą savo jaunime, turėtume 
dosniai aukoti tam stipendijų 
fondui. Ypač galėtų prisidėti 
ir viengungiai, neapsunkinti šei
mų išlaikymu. Švietimui, o ypač 
lituanistiniam švietimui paremti _ _ . _ .
turime įsijungti visi tautiečiai \g! įvykdyti Jaunimo metais ir 
nuo Siaurės teritorijos iki Tas- įsteigti mūsų gimtosios kalbos 
manijos. Ir privati iniciatyva ’ 
skirti stipendijas labai gali bū
ti efektyvi. Architektų bei inži
nierių, gydytojų draugijos, įvai
rios katalikų organizacijos, karių 
ramovės bei kiti lietuvių jungi
niai- bei sąjungos galėtų skirti 
savo vardu stipendijas. Jauni
mui, mūsų tautos tęstinumui jo
kia auka negali būti sunki. Sti
pendijos galėtų būti nelabai di
delės, bet svarbu, kad kiekvie
nas studijuojąs jaustų savo ben
druomenės paramą. Ir Ameriko
je studijuojantieji lituanistiką 
studentai gauna savos bendruo
menės stipendijas, tiek Ford- 
hamo, tiek Pensilvanijos univer
sitetų studentai arba iš kitur į 
juos įsirašę gauna lietuvių su
telktas stipendijas 
studijuoti.

Sudėjome 10,000 
mo atstovams vykti 
Kongresą. Lietuvių 
dentams paremti turėtume taip 
pat vieningai susitelkti ir atver
ti plačiai savas pinigines. Mūsų 
tautinė pareiga ir garbė šaukia 
mus visus Australijoje į lietuvių 
katedros įsteigimo žygį. Čia vi
sos lietuvių bendruomenės Au
stralijoje, ne vien Viktorijos gy-

JAUNIMO KONGRESAS

TRIUMFALIŠK AI

PASIBAIGĖ.

JIS JAU PRAEITIS.

iš

SAUKIAMAS NAUJAS — 
SPAUDOS. BIČIULIŲ 
KONGRESAS 
MŪSŲ PASTOGĖS 

SPAUDOS BALIUJE.

Organizuoja 
A LB Krašto Valdyba

Laiko beliko vos penkios savaitės. Apsirūpinkite pakvietimais 
anksto, sudarant savas grupes prie stalų.

STALUS SKIRSTO V. KAZOKAS (Tel. 70 8395)

RUGPIŪČIO 27 D.
AUBURN SALĖJE 

(F. O’REILLY AUDITORIUM)

lituanistikai

dol. jauni- 
į Jaunimo 
kalbos stu-

venančių, reikalas. Tik suburto
mis visų susitelkusių jėgomis įs
tengsime ir šį labai svarbų žy-

katedrą, kad galėtų mūsų jauni
mas ją studijuoti universiteto ly
gyje. Todėl kiekvienas dalyvau
kime tame žygyje rašydami savo 
pageidavimus ir nuomones bei 
pritarimą atsišaukime paduotais 
adresais, raginkime studentus re
gistruotis lituanistinėms stadi
joms, remkime lėšomis, sudary
dami stipendijas. Pabuskime iš 
pasyvumo ir ryžkimės gyvai 
konkrečiai remdami šį svarbų 
žygį! Visomis jėgomis bandyki
me paveikti jaunimą, kad jis 
ryžtųsi registruotis ir studijuoti 
lietuvių kalbą. Nepraleiskime to
kios geros progos įsteigti lietuvių 
kalbos katedrą Latrobe univer
sitete, nes jos vėliau gali nebe
pasitaikyti niekuomet ateity.

A.Krausas,
ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinės Sekcijos Vadovas

PA KVIETIMUS PLATINA:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640
A. Giliauskas, 52 Jeffrey St., Kirribilli, tel. 92 1371
J.P. Kedys, 93A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas, Lidcombe
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. A lyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield. Tel. 74 5727
J. Suckelis, 138 Pioneer Rd., Towrodgi, N.S.W.
Įėjimas — $ 2.50 asmeniui. Nedirbantiems studentams ir 

moksleiviams — $ 1.00.
Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus pristatyti nereikia — per eilę 

metų visi įsitikino, kad tai pats šauniausias balius visame Pietų 
Pusrutulyje!

MIRĖ DR
24 d. mirė 
nepriklauso-

Amerikoje birželio 
žinomas plačiai dar 
moję Lietuvoje pedagogas Dr. An
tanas šerkšnas, gimęs 1909 m. 

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI _ Veisėjų valsč. Dzūkijoje. Baigęs
MŪSŲ PASTOGĖS
PRENUMERATOS ADRESU:

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

aukštosius mokslus Lietuvoje ilgą 
laiką dirbo gimnazijose ir buvo 
eilės gimnazijų direktorius .1938 
m. Vyt Didž. Universitete apgynė 
disertaciją ir jam buvo pripažin
tas pedagogikos doktoratas. Ame

SERKSNAS
rikoje nuvykęs taip pat dėstė pra
džioje kolegijose, o vėliau buvo 
pakviestas j Hartford universitetą 
dėstyti psichologijos. Dar būda
mas Lietuvoje jis daug rašė peda
goginiais ir kutūriniais klausimais 
nepriklausomybės metų žurnaluo
se. Išleido stambų veikalą "Mo
kyklinė bendruomenė". Daugelis 
jo buvusių mokinių gyvena ir Aus
tralijoje.

VALERU TARSIS

Palata Nr. 1
(Žiūr. pr. M. P. Nr. 27)

Be to vienintelio beviltiškai sergančio Kareno. 
likusieji iš tikrųjų atliko čia bausmę, uždėtų jiems 
sovietų likimo, baisesnio negu visi baisiausi pasau
lio likimai. Buvo nesuprantama, kokiu būdu pakliu
vo vienas ligonis sveikųjų tarpan. Vieni sakė, kad 
jis čia laikomas kaip akivaizdinė priemonė kursan
tams, kiti tvirtino, kad pasiturintieji Kareno tėvai, 
mokslininkai, administracijai gerokai atlygino. Bet 
ne tai svarbu, — tame kalėjime, kur savo dienas lei
do pasmerkti kaliniai, Karen buvo vienintelis likimo 
lepūnėlis.

— Pagaliau aš išvydau laimingų žmogystę toje 
Dievo prakeiktoje žemėje, — pasakė savo draugams 
Valentin Almazov. — Ir tai pirmų sykį per pusę sa
vo amžiaus.

Karen Iš tikro buvo laimingas. Egzistuodamas 
palaimintoje nežinioje, jis buvo tikras, kad gyvena 
geresniame pasaulyje, ir dėlto jo nekamavo amžina 
tironiška kiekvieno žmogaus mintis, kad, jei pasau
liui ir nieko negalima padaryti, tai reikia pagerinti 
bent jau savo gyvenimų. Jis nuolat kų nors niūniavo 
arba šnekėjo pats su savimi; tai suprantama, nes 
jam ir negalėjo būti įdomesnio pokalbininko, kuris 

* taip gerai suprastų ir atjaustų jo džiaugsmus ir jį 
retkarčiais apsupantį liūdesį tada, kai jis tapdavo 
"mielu pavergtu armėnu”. Jis beveik be jokių pastan 
gų pasiekė nirvanos stotį tuo laiku, kai tūkstančiai 
gudreivų pasiekdavo tai nežmoniškom pastangom ir 
neretai gyvybės kaina. Karen nespėjo patirti, kas 
yra blogis. Visi jį mėgo, netgi Strunkin ir sanitarai, 
panašūs į karčiamų išmetėjus, niekad jo neužgauda- 
vo vadino jį meiliai — Karenčik, Kareš. Jis turėjo 
Gargantuo apetitų, ir visi jį vaišino saldumynais, 
vaisiais, užkandžiais. Jis niekad neliūdėdavo, tik kar
tais perdaug draugingai reiškė savo džiaugsmų gyve
nimu. Tais atvejais nuraminimui jam įpildavo po oda 
aminozino.

Už langų melsvai auksiniame ore sukasi rausvi 
ir geltoni lapai, pasaulis gražus, ir kažkur toli, ten, 
kur saulė leidžiasi, gyvena žmonės, gyvena — ne 
egzistuoja; gi čia gali tiktai sočiai privalgyti, paskui 

*
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£

ištisų dienų plepėti apie gyvenimų ten, kur mūsų nė
ra, priimti arklio dozę miego vaistų; miegoti jei pa
siseks.

— Tabletes, tabletes, imkite!
Visi paklusniai išsirikiuoja žąsele prieš budin

čios sesers stalelį. Atsisakyti nuo vaistų negalima, 
kitaip gausi švirkštų. Gydytojai, nieko nenusimany
dami psichiatrijoje, kadangi praktiškai juos mokė 
tik policinio šarlatanizmo, skelbė tokių diagnozę, ko
kia tik jiems į galvų ateidavo; bet tai nieko ir nereiš
kė: vistiek visus gydė vienodai — neurastenikus ir 
šizofrenikus, maniakus ir paranoikus, sujudintus ir 
prislėgtus; gydė daugiausia aminozu, kaip Čechovo 
felčeris visus gydė ricina.

Po pusryčių — apžiūra. Visi išsivaikščiojo po 
palatas. Sanitarės plauna grindis, valo. Ligonys, 
laukdami apžiūros, guli lovose — visi padėvėtais dry
žuotais palaidiniais, kuriuos plauna kas dešimtį die
nų. Guli, kalbasi, keikia blogų, neskanų maistų, per
sonalą, gyvenimą, pasaulį.

Palatoje Nr. 7, kur leido savo dienas Valentin 
A Imazov, — visokių tvarinių po porą. Bet, kai įvai
raus likimo žmonės ištraukia vienodą, burtą, kryžke
lėje, kurioje jie susitiko, darosi jų bendru namu. 
Valentinui Almazovui šioji palata tapo kaip ir šven
čiausia parapija — per mėnesį jis jau pažino visus 
savo parapijiečius.

Juos buvo galima padalinti į tris dideles kate
gorijas. Pirmoji, pati didžiaiusia, buvo savižudžiai, 
kuriems nepasisekė persiskirti su šiuo nusibodusiu, 
pasauliu. Visų buvo pripažinta, — vadų, gydytojų, 
ideologų, rašytojų, — kad, jei žmogui nebemielas 
socialistinis rojus, jis — beprotis, ir jį reikia gydyti. 
Vergai gydytojai, vergiškai įsiteikdami vyresnybei, 
pataikūniškai išvedė teoriją, pagal kurią tik psicho
patas gali kėsintis į savo gyvybę. Atseit, ne baisios, 
nepakeliamos gyvenimo sąlygos, bet liga pastūmėjo 
juos savižudybėm Juos gydė tuo pačiu aminozinu — 
mėnesiais, kartais net metais. Daugelis įprato taip 
egzistuoti ir nebenorėjo niekur eiti. “Laisvėje ne ge

riau, o greičiausia blogiau,” — melancholiškai sa
kydavo jie.

Pamišėlių Prospekte beveik nesimatė pagyve
nusių žmonių; kesinęsiį savo gyvybę buvo beveik be 
išimties jauni žmonės.

Antroji pagal gausumą grupė buvo taip vadina
mi "amerikiečiai”. Tai žmonės, bandę užmegzti ry
šius su kurio nors svetimo krašto atstovybe (dažniau
si a— Amerikos, iš čia ir pavadinimas) arba su iš 
laisvojo pasaulio atvykusiais turistais. Tarp jų bu
vo ir drąsuolių, pareiškusių norą emigruoti.

Pagaliau, trečiąją grupę' .netokią gausią, suda
rė jauni žmonės, negalėję rasti mūsų gyvenime sau 
tinkamos vietos, neigę visus standartus, nežinodami 
kartais nė patys, ko jie nori, bet užtai tikrai žinoda
mi, ko jie nenori. Visų pirma jie nenorėjo būti ka
reiviais. Jie šlykštėjosi jau vien minties apie karo 
muštrą, apie nuo ryto lig vakaro klausymąsi valdiškų 
tiesų, kurias jie laikė fariziejiškom ir melagingom. 
Ypatingai nepakeliama jiems atrodė drausmė. Jie 
nenorėjo absoliučiai nieko klausyti, jiems bloga da
rėsi minint tėvynę, visuomenišką darbą, įsipareigo
jimus, kuriuos vis dėlto reikėjo vykdyti (beveik vi
si jie buvo komjaunuoliai ,gi komjaunuolio bilietas 
buvo taip pat privalomas, kaip ir brandos atestatas 
studijuoti aukštąjį mokslą). Tad buvimas Kanotči- 
kovo vasarnamy tikriausiai išlaisvindavo juos nuo 
karinės tarnybos. Tai buvo naudinga visiems, o dau
geliui, be to, dar duodavo laiko apsigalvoti,galimybę 
pažvelgti į tikrovę iš šalies; buvo galima padelsti su 
sprendimu ar krypties pasirinkimu, ilgam išeiti iš 
gimtųjų namų ir tuo būdu išsivaduoti nuo nepaken
čiamos tėvų globos. Kai kam tokia būklė net patikda
vo. Vienas studentas, kai jį išleido, vos tik neverkė.

— Mokytis man neįdomu, — skundėsi jis Valen
tinui Almazovui, — dirbti —dar mažiau, čia niekas 
manęs neverčia daryti to, ko aš nenoriu. Sutinki 
daug garsių žmonių. Aš jau gerokai aptryniau savo 
smegenis pasikalbėjimais, šachmatų lošimu ir kito
kia proto mankšta. Ten laisvėje visi apsėsti buka
protiško kvailumo. Ir tėvai kliudo gyventi. Jūs ne
galite įsivaizduoti, koks tai sunkus ir nuobodus ba
lastas — visi tėvai, ypač tie pažangieji, prityrę iš
mokslinti. Mano tėveliūkštis — profesorius; jo vei
kla nekartą buvo atžymėta valstybiniais apdovano
jimais; sentencijos ir pamokymai pilasi kaip iš gau
sybės rago ant mano vargšės galvos, tiesiog galima 
apsvaigti nuo jų. Oficialiuose sluogsniuose tvirtina
ma, kad čia nėra tėvų ir vaikų problemos. Vaikai, 

girdi, natūraliai tęsia savo tėvų karžygiškus darbus. 
Bet toks tvirtinimas, kaip ir visos oficialios optimis
tinės doktrinos — pasigyrimas ir melas. Iš tikrųjų 
yra visaip kitaip. Vaikai ne tik nenori eiti savo tė
vų karžygiškumo keliu, nuvedusiu juos į akligatvj, 
bet paprastai nerodo jokio dėmesio tėvams, geresniu 
atveju pasijuokia išjų karžygiškumo, o kartais tie
siog pasiunčia juos po velnių! Kai mano mokytas tė
veliūkštis ima plepėti, man tie jo plepalai pro vieną 
ausįjeina, pro kitą išeina. Nors, turiu pasakyti, pas 
mus tikrai buvo karžygiškų tėvų, — tai tie, kurie 
buvo Stalino satrapų sušaudyti, ar kurie dabar dar 
tebesėdi beprotnamiuose ir panašiuose kurortuose. Ir 
pasakysiu jums neslėpdamas: su jaunuoliais, ku
riems teko laimė turėti tokius tėvus — ne mums ly
gintis. Jie viskam žino tikrąją kainą: ir praeičiai, ir 
dabarties režimui; ir žino, ką daryti.

— O ką, iš tikrųjų?
— Nereikia klausti. Jūs pats to mokėt. Ir aš jū

sų mokinys.
Prie šios grupės jaunų, atsiradusių čia daugiau

sia jų giminėms reikalaujant, galima priskaityti ir 
senstelėjusius, kaip Samdielov ir Zagogulin, taip pat 
pakliuvusius čia jų artimųjų pastangomis.

Palaton Nr. 7, Valentino Almazovo priebėgon, 
visi jie atėjo įvairiais keliais, daugiausia prieš savo 
norą, todėl kalėjimo tvarka jiems buvo normali.

Tokia tvarka matyt, normali atrodė ir gydyto
jams, kurie, nežiūrint nepaprastai menko išmanymo, 
vis dėlto negalėjo nematyti, kad ligonių čia nėra. Tad 
jei Kanatčikovo vasarnamio gyventojai nebuvo ligo
nys, o tik paprasti policijos šešių tūkstančių nepati
kimų piliečių prižiūrėtojai. Tarp kitko, kai buvo įs
teigta ši ligoninė, tai ir priešrevoliucinias laikais li
gonių skaičius niekad joje neviršijo tūkstančio. Pa
lata Nr. 7, o vėliau ir kiti, gydančius gydytojus pra
dėjo vadinti gydančiais priešais. Sukūrė psichiatri
nį internacionalą, kuris taip skamba:

Sukilki, darbo iškankintas
Pasauli psichinių vergų, — \
Pamatęs, kaip mus priešai gydo. 
Aš ir nesigirdamas sergu!
Tatai bus mūsų paskutinis 
Lemtingas staugsmas, ir, deja. 
Kartu su aminozinu 
Pranyks pasaulio šmonija!

.Rytais visi kartu dainuodavo šį himną.
(Bus daugiau)
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GENEVOS 
KONFERENCIJAI PASIBAIGUS

Genevos sutarties terminai be 
jokios abejonės nebuvo palankūs 
Vakarams. Tik bėdos verčiami 
prancūzai su anglais pasirašė tą 
sutartį. Ir kokie bebūtų tos sutar
ties terminai, prancūzams būtų ti
kę vien tik dėl to kad išgelbėtų 
prakištam kare kariuomenės li
kučius.

Pasirašę sutartį prancūzai tuoj 
pat pradėjo atitraukti savo jėgas 
iš Vietnamo. Tuo pačiu metu ame
rikiečiai pradėjo kraustytis į tą 
kraštą.

Politinė situacija Pietų Viet
name visai susimaišė. Bao Dei 
pasidarė bejėgis. Atsirado gero
kai banditų gaujų bei privačių 
armijų kurios vėl atnaujino kovas 
dėl valdžios vairo. Iš žymesnių
jų gaujų galima būtų paminėti 
Binh Xuyen, Cao Dai, Hoa Hoa 
ir kt. Tuo pačiu metu Pietų Vie
tname iškilo nauja asmenybė — 
Ngo Dinb Diem.

DIEM KRAŠTO VALDŽIOJE
Kraštui atsidūrus suirutėje ga

na jaunas Diem atskubėjo iš Pa
ryžiaus gelbėti padėties. Jau nuo 
pat jaunystės Diem pasižymėjo 
kaip geras provincijos guberna
torius. Kiek laiko ėjęs ministerio 
pareigas, taip patbuvo ir uolus 
katalikas.

Be didelių sunkumų Diem tapo 
ministeriu pirmininku. Jis ne tik 
buvo nusistatęs griežtai prieš 
prancūzus, kurie šiame krašte 
viešpatavo virš šimto metų, bet
tuo labiau nepakentė komunistų. 
Tik spėjęs tapti ministeriu pirmi
ninku Diem tuoj pat pareikala
vo galutinio prancūzų pasitrau
kimo, kurių buvo dar likę apie 
700 kaip patarėjai bei instrukto
riai. Jų vietoję Diem pastatė ame
rikiečius.

Amerikiečiams iš karto krito į 
akį Diem asmenybė, jo griežtas 
nusistatymas prieš komunistus o 
taip pat ir jo palanki religija. A- 
merikos krašto apsaugos depar
tamentui atrodė, kad tik tokio 
žmogaus ir trūko norint krašte 
atstatyti normalias gyvenimo są
lygas.

Daug nedelsdami amerikiečiai 
atrišo gėrybių maišą. Parama pra
dėjo plaukti iš visų pusių. Visos 
spragos bei trūkumai buvo užpil
dyti. Pietų Vietnamas pradėjo 
atsigauti daug anksčiau, negu bu
vo numatyta. Visos besiriejan
čios grupės tapo numalšintos. Pa
dėtis, pradžioje atrodžiusi bevil
tiška, palaipsniui pasikeitė.

1955 m. Diem pravedė neaiš
kius rinkimus. Balsuotojai pasi
sakė už respubliką. Po rinkimų 
Bao Dei buvo pašalintas ir Diem 
tapo pirmuoju respublikos prezi
dentu.

Tuoj po rinkimų Diem viešai 
pasisakė, kad jis neturįs jokių in

tencijų pravesti bendrus rinkimus 
su komunistiniu šiaurės Vitnamu. 
Siam jo nusistatymui amerikie
čiai pilnai pritarė.

Pajutę kuo tas kvepia sovietai 
tuoj šokosi /gelbėti” Vietnamo 
padėties. Jie apkaltino pietiečius 
Genevos sutarties sulaužymu ir 
reikalavo, kad konferencija būtų

Proga perkelti lietuvius
Žemės drebėjimas Taškente — 

rusų valdžiai Lietuvoj irgi proga 
sukeisti vietomis keletą šimtų Lie
tuvos gyventojų.

Ksaveras Kairys .vilniškės mi
nistrų tarybos pirmininko (M. šu- 
mausko) pirmasis pavaduotojas, 
liepos 6 d. paskelbtame pasikal
bėjime papasakojo, kad “Respub
likos vyriausybė nutarė” - supran
tama, nutarė įsakyta iš Maskvos, 
nes visos “respublikų vyriausy
bės” panašiai nutarė — nedelsiant 
išsiųsti į Uzbekistano sostinę sta
tybinį traukinį.

Dar gegužės mėnesį, sako Kai
rys, buvo išsiųsti Taškentan staty
bininkų “žvalgai”, o birželio pra
džioj išvyko ir statybinis trauki
nys. Traukinys ne tik su ((Lietu
vos miestuose taip reikalingomis) 
statybinėmis mašinomis ir invento
rium, bet ir su žmonėmis, specia
listais: “prityrusiais darbininkais, 
statybos inžinieriais, autotrans
porto ir plentų, melioracijos ir van 
dens ūkio, sveikatos apsaugos, e-

. VYT. BERNOTAS

REIKALAI VIETNAME
atnaujinta. Britai vėl pasijuto 
nemaloniai vėl jiems teko maldau
ti sovietų, kad pastarieji kiek 
palūkėtų, kol padėtis paaiškės.

AR SUTARTIS BUVO 
SULAUŽYTA?

Pateisindamas savo nusistaty
mą prieš bendrus rinkimus Diem 
gerai žinojo ką darė, nes suprato, 
ką reiškia bendri su komunistais 
rinkimai. O dėl sutarties Diem 
argumentavo, kad nei jis, nei Bao 
Dei jokios sutarties nėra pasira
šę, tad ir nebuvę ko laužyti. Iš 
kitos pusės amerikiečiai taip pat 
nebuvo Genevos sutarties signa
tarai, tad negalima būtų teigti, 
kad jie būtų tos sutarties saisto
mi. O kad amerikiečiai kaltina
mi agresoriais, tai iš komunistų 
pusės visai natūralu, nes komu
nistai ir šiaip viską verčia aukš
tyn kojomis.

Pagal tarptautinę taisyklę vy
riausybė, perėmusi galią iš prieš 
tai buvusios vyriausybės, tuo pa
čiu įsipareigoja vykdyti buvu
sios vyriausybės nutarimus bei į- 
sipareigojimus. Ši taisyklė daž
niau taikoma vidinei krašto san
tvarkai, bet tarptautinėje areno
je ja mažai kas vadovaujasi.

DIEM ŽLUGIMAS
Tikė.ta, kad Diem valdžia dau

giau kaip metų neišsilaiky.s. Ta
čiau jis išsilaikė net devynerius 
metus. Būtų galima sakyti, kad 
jis išgelbėjo savo kraštą nuo an
kstybos pražūties. Taip pat ir ga

nergijos ir elektrifikavimo šakų 
pasiuntiniai, visų stambiausių res
publikos miestų atstovai”. Gegu
žės mėnesį išvyko geodezininkai, 
projektuotojai, sanitarinės techni
kos ir kitų statybinių darbų orga
nizatoriai. Iš viso keli šimtai žmo
nių, svarbių specialistų. Su jais ar 
paskui juos turės norom nenorom 
išvykti ir jų šeimų nariai, jei ne
norės neribotam laikui ar visiškai 
išsiskirti. Nes tie specialistai iš
siųsti ne mėnesiui ar kitam, o 
mažiausia dvejiems metams, nes 
K. Kairys aiškiai pasakė: “Per 
dvejus metus Lietuvos statybinin
kai pastatys Taškente 10 tūks
tančių kvadratinių metrų gyvena
mojo ploto” (t.y., apie 300 bol
ševikinio standartinio dydžio bu
tukų). Po dvejų metų Taškento 
atstatymo darbas gali būti dar ne
baigtas, o jeigu ir būtų baigtas, 
tai didelis klausimas, ar dabar 
išvykstantiems bus kaip grįžti 
Lietuvon. Grįžtantiems sunkiau
sias dalykas gauti tą “gyvenamąjį

lima teigti, kad jis privedęs kraš
tą prie dabartinės padėties.

Savo istorijoje Vietnamas nie
kad nebuvo demokratiškas, ir 
pats Diem nuo pat pradžios pasi
rodė diktatoriškas. Buvo leidžia
ma egzistuoti tik toms politi
nėms partijoms, kurioms jis pats 
pritarė. Viešos politinės diskusi
jos buvo draudžiamos. Nusikal
tę buvo baudžiami kalėjimu. Spau 
da smarkiai buvo cenzūruojama. 
Budistai buvo persekiojami ir 
net be reikalo baudžiami. Diem 
pats buvo egoistas ir didelis gar
bėtroška. Jo valdžia ilgainiui pa
sidarė nepatikima. Tokia san
tvarka kraštui daug gero neža
dėjo. Ir ištiko Diem ir jo pagal
bininkus katastrofa 1963 m.

REIKALAI VIETNAME 
VIET CONG

Spaudoje dažnai užtinkame žodį 
“Viet Cong”. Tai yra ne kas kita, 
kaip Pietų Vietnamo komunistų 
sukilėlių bei banditų gaujos. Jų 
daugumą sudaro pietiečiai, kurie 
taiką pasirašius perėjo į šiaurės 
Vietnamą. Ten jie buvo apmoky
ti sukilėlių taktikos, pagrįstos te
roru prieš gyventojus ir jiems ne
palankią valdžią. Nors jie turi sa
vo politinę organizaciją, prisi
dengusią “Tautinio Išlaisvinimo 
Fronto” vardu, tačiau be šiaurės 
Viet Minh komunistų pagalbos 
jie būtų bejėgiai.

AMERIKIEČIŲ INTERESAI 
VIETNAME

plotą.” Išsiuntus tiek statybos 
specialistų, gyvenamojo ploto sta
tyba Lietuvoj atitinkamai suma-
žės. Be to — į išvykstančiųjų vie
tas jau atvyksta žmonės... iš Taš
kento! K. Kairys pranešė:

“Nuoširdžiai, svetingai bus su
tiktos 300 šeimų iš Taškento, ku
rios artimiausiu laiku atvyks į 
Lietuvą. Sudaryta vyriausybinė 
komisija, kuri operatyviai vado
vaus šių šeimų apgyvendinimui 
respublikos- miestuose bei rajonų 
centruose”.

Kas tos šeimos, nėra kitų duo
menų spręsti kaip tik tas komi
sijos sudarymas tikslu jas “sve
tingai priimti ir operatyviai ap
gyvendinti”. Bene bus tai “didieji 
broliai” — profesionalai kolonis
tai, gavę leidimą pabėgti iš žemės 
drebėjimo nusiaubtos kolonijos į 
kitą, kur žemė dar nedreba. Pa
žymėtina, kad, kai vienas kitas 
lietuvis grįžta paliegęs iš Sibiro 
tremties, tai retai gauna teisę net 
nuosavuose namuose prisiglausti.

(ELTA)

*
Penkių darbo dienų savaitė iš lė

Viena aišku, kad amerikiečiai 
ten nekovoja dėl Vietnamo gumos 
plantacijų ar ryžių. Pietų Viet
namo praradimas būtų dar vienas 
kąsnis komunistams. Bet tas kąs
nis nebūtų paskutinis; jis tik dar 
labiau sužadintų apetitą su grės
me visai Azijai. O jei tas įvyktų, 
tai vakarų - rytų jėgų balansas 
pakryptų komunistų naudai. Kini
ja tuo tarpu tebėra amerikiečių 
apsupimo perimetre, kuris tęsiasi 
nuo Aliaskos, Korėjos, Formozos, 
Filipinų ir jungiasi su britų apsau
gos linija Malajuose.

Kas šiandie vyksta Indonezijoje, 
tai yra kieto amerikiečių Vietna
me pasipriešinimo išdava. Kitaip 
šis kraštas jau seniai būtų komu
nistų rankose.

AUSTRALIJOS INTERESAI 
VIETNAME

Jeigu Vietnamo likimas labai 
svarbus amerikiečiams, tai jis 
tuo labiau svarbesnis australams. 
Geografiniu nuotoliu Australija 
yra labai arti ne tik nuo vykstan
čio karo (nuotolis maždaug kaip 
nuo Sydnėjaus ligi Pertho), bet 
ir bendarai nuo visų neramumų 
pietryčių Azijoje. Būtų labai klai
dinga galvoti, kad mus skiria di
delės distancijos, kas šiandie turi 
mažai reikšmės.

Daug kas iš australų galvoja, 
kad Vietnamas juos mažiausiai 
liečia. Girdi, tai jankių padary
ta klaida įveliant sykiu ir austra
lus, o iš tos klampynės kelio at
gal nėra. Kiti dar galvoja, kad 
Australija turinti kokią tai ypa
tingą Dievo duotą garantiją, kad 
juos kiti saugos ir gins. Britai 
tą puikiai įrodė vykstant antra- 

to įleidžiama ir Lietuvon, nors tik 
pačiais pirmaisiais, nedrąsiais žin
gsniais. Skirtumas tarp darbo lai
ko trumpinimo Vakaruose ir rusiš
koj bolševikinėj santvarkoj yra tas, 
kad Vakaruose trumpesnę darbo 
savaitę išsikovoja darbininkija, rū
pindamasi, kad sutrumpintu dar
bo metu būtų uždirbama, tai yra, 
būtų gaunama atlyginimo ne ma
žiau, kaip pirma, arba net dau
giau, o ten trumpesnį laiką leidžia
ma dirbti tik ta sąlyga, jeigu dar
bininkai kiečiau prisispaus prie 
darbo ir pagamins tiek pat arba 
daugiau, negu pirma. Kitaip sa
kant, kapitalistinėj sistemoj šiais 
laikais darbo valandų mažinimas 
vyksta remiantis dirbančiųjų inte
resu, o vadinamoj “socialistinėj” 
sistemoj — darbo laikas trumpi
namas tik remiantis supermonopo- 
listiško darbdavio interesu.

(EITA)
— * —

Kinijos komunistai paskelbė, 
kad Sovietų Sąjunga drauge su 
amerikiečiais imperialistais vykdo 
Kinijos apsupimą, nes Sov. Są
junga prie Kinijos pasienio su
traukė eilę savo armijų. ,

M. GEDMINIENEI
mirus, jos vyrą S. Gedminą, sūnus Vytautą ir Algimantą, 
gimines ir artimuosius giliai užjaučia

R. ir A. Špokai
x ir J. Petronienė

jam pasauliniam karui. Atrodo, 
kad vienos pamokos neužteko. 
Ausrąlijos vyriausybė žino, jog be
liko Australijai tik vienas rams
tis - Amerika. Jeigu amerikiečiai 
būtų išstumti iš Vietnamo, Aus
tralijos strateginis svarbumas per 
naktį pasikeistų. Australija ras
tųsi vienintelė europiečių rasė Ra
miajame vandenyne, apsupta ne
draugiškų Azijos kaimynų. O pati 
viena bejėgė būtų apsiginti. Daug 
kas bando įrodinėti, kad pietryčių 
Azijoje kivirčus reiktų leisti pa
tiems kiniečiams spręsti. Bet toks 
galvojimas gal tiktų gyvenant Pa
ryžiuje ar Londone. Tiesa, Viet
namo padėtis juos labai mažai 
liečia, tačiau žiūrint iš Australi
jos taško reikalai Vietname vi
sai kitaip atrodo, jei mes ir to
liau norime gyventi taip, kaip da

Pavergt Savaitei praėjus
Liepos 17 — 23 d. d. beveik vi

soje Australijoje išskyrus Mel- 
bourną vyko Pavergtųjų Tautų 
Savaitės įvairiausi parengimai, 
kaip pamaldos, vieši susirinkimai, 
demonstracijos, vainiko uždėjimas 
ir malda prie nežinomo kareivio 
kapo, parodos, filmų vakarai ir t.t. 
Visi šie parengimai buvo lankomi 
ir net juose aktyviai dalyvavo fe
deralinės ir net steitų vyriausybių 
nariai ir parlamentarai, dvasiš
kiai, visuomenės veikėjai, paverg
tų tautų draugai.

Tenka pasidžiaugti, kad šie visi 
įvykiai rado palyginti gero atgar
sio tiek spaudoje, tiek ir radijo bei 
televizijos stotyse. Tai labai reikš
mingas dalykas visoms pavergtoms 
tautoms, o ypač tokiai mažai kaip 
Lietuva, kuri šimtus kartų buvo 
minima įvairiausiomis progomis.

Antras labai svarbus faktas, kad 
Šiai Pavergtųjų Tautų Savaitei 
pradžią davė kaip Sydnejuje, taip 
ir kitose vietose kaip tik lietuviai. 
Adelaidėj šią sunkią užduotį atliko 
J. Aras, pradėdamas pirmuosius 
komiteto kūrimo darbus. Vėliau 
tasai sudarytas komitetas išvystė 
tokią programą, kuri visokeriopai 
prašoko sydnejiškę. Panašiais 
žingsniais nuėjo kun. S. Gaidelis, 
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.) 
TEL.: 26 1768

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų tnri 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų. (

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar i 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

S M
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STORES,

STORES,

STORES,

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH

5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

93 Northumberland St., Wickham.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES

’ 94 Elizabeth St. Tel.: 68-7895.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

FOOD

FOOD

FOOD
Tel.: 61-5180.

bar.
Australijos apsauga pagrįsta 

sąjungininku amerikiečiu. Tuo tar
pu Amerika iš Australijos labai 
mažai ko reikalauja, o jei ir to 
nebūtų suteikta, vėliau tektų šim
teriopai apmokėti.

Darant iš to išvadas, Australi
jai kitos išeities neliko, kaip tik 
stoti į karą Vetname. Bet šito 
nereikia suprasti kad australų įs
tojimas į karą Vietname yra ko
kia nelygstama parama Amerikai. 
Ne, o tik gynimas pačių austra
lų interesų.

Vietname vykstą įvykiai turės 
labai daug įtakos Australijos atei
čiai. Vietnamo karo eiga ne tik 
išspręs to krašto, bei bendrai piet
ryčių Azijos likimą, bet taip pat 
užkirs kelią ir besiplečiančiam ko
munizmui. (Pabaiga) 

padėdamas pirmą plytelę Newcas
tle komitetui, kuris taip pat labai 
gražiai užsirekomendavo.

Šalia šitų pragiedrulių matėsi 
kiek ir dūmelių. Melbournas, ant
ras savo didumu miestas Australi
joj dar miega giliu miegu, tarytum 
ten nebūtų nė vieno pavergtų tau
tų atstovo. O gal Melbourne gy
ventojai tiki, kad šiuo metu nėra 
pavergtų tautų?! Aiškinkitės, kaip 
norite, bet išvada ta pati.

Taip pat kai kurių ūkanų teko 
pastebėti ir Sydnejuje. Kai visos 
tautybės rinkosi į atidaromąjį su
sirinkimą liepos 17 d. Trocadero 
salėje tos mūsų visų trijų apylin
kių valdžios sušaukė nepaprastą 
“viršūnių posėdį”... Antras atve
jis buvo dar įdomesnis: liepos 28 d. 
visos tautybės ruošė bendrą kon
certą, kuriame dalyvavo mūsų cho
ras ir tautinių šokių grupė, o Sid
nėjaus apylinkė tą pat dieną su
rengė savo minėjimą su šokiais. To 
baliaus rezultatas — keliasdešimt 
dolerių nuostolio, kurį apylinkės 
valdyba turės padengti iš žmonių 
apylinkei aukotų pinigų. Laikas, 
vyručiai, būtų baigti šitokį “tau
tinį" darbą, nes jis veda ne tik prie 
finansinio, bet ir tautinio bankro
to. J. P. Kedyt
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VYTIES KLUBE
MERGAITĖS

/PORTALE
Redaguoja: Antanas Laukaitis

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

GEELONGE

Sportas Adelaidėje
ADELAIDĖS KREPŠININKAI

šių metų žiemos sezone Ade
laidės Vyties sporto Klubas turi 
tris vyrų krepšinio komandas. Vi
sos komandos iki šiol sužaidė 
12 -ka rungtynių, kas sudaro 
trečdalius sezono rungtynių.

po 
du

VYTIS II — PIVOT ROVERS 
12:2

Jaunės laimi šias rungtynes la
bai lengvai. Žaidimo lygis žemas, 
mergaitės neišnaudoja progų len
gviems metimams, ir nors laimėji
mas užtikrintas, vis tik galėjo pel
nyti daugiau taškų. Taškai: L. 
Valodkaitė 4, V. Manikauskaitė 
ir L. Luckytė po 3, A. žvirblytė 2.

nieji nepabojo ir per lietų atklam
poti. Atsirado drąsuolių net iš, 
Melbourno. Tiek jaunimas, tiek 
senimas griežiant geram orkestrui 
atsišoko iki valiai. Dar prie šo
kių pridėjus ir po lašą “krūminės” 
nesijautė šalčio net iki antros vai. 
ryto. Protarpiais orkestrą labai 
gražiai paįvairino žaviomis daino
mis J. Lipšys, Lipšienė, R. Zin
kevičienė ir G. Valaitienė

PADĖKA

:■ VYTIS I — TRY BOYS 
43:6

. šiose rungtynėse vytietės pasiro
dė labai gražiai: netrūko pasuočių 
ir taiklių metimų, ką ir liudija už
tikrintas laimėjimas. Taškus pel
nė: R. Starinskaitė 17, M. Savic
kaitė 12, M. Sūris 6, D. Skapins- 
kaitė 4, Y. Sūris ir Mayne po 2.

Gerai nuotaikai esant apsilan
kiusieji “angelai sargai” ir po 
dvylikos nedrįso išsklaidyti šokan
čiųjų ir patys pasidėję švarkus 
nutarė pasišildyti ir prie lašo, ir 
prie šokio. “Mariaks” su jais taip 
susidraugavo, -kad išvažiuodamas 
išdrįso net valdžios mašiną ap
lamdyti.

Geelongo Sporto Klubo Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja: kvartetui už 
paįvairinimą programos, ūkinin
kams p.p. Jakaičiams, Karpalavi- 
čiams, Ivaškevičiams ir Valod- 
koms už aukotus produktus. Dė
kojame už maisto paruošimą p.p. I. 
Gailiūvienei Obeliūnienei, .už pyra
gaičių kepimą p.p. Vilkovickienei 
ir Pisarskienei.

Ačiū visiems geelongiškiams už 
suaukotus fantus loterijai ir kitas 
gėrybes, patarnavimą ir atsilan
kymą.

dėl vietos District klasėje dabar 
sunku pasakyti. Beveik tikra, kad 
į ten mums patekti praktiškai kaip 
ir neįmanoma.

laitį iš šios komandos vertėtų per
kelti į kurią nors kitą, kur jam 
būtų galimybės daryti pažangą. 
Galbūt, vertėtų visus jaunus žai
dėjus atskirti nuo vyresniųjų, 
nors tas šį sezoną jau neįmano
ma.

Komanda dar gali pagerinti savo 
padėtį lentelėje, bet reikėtų lai
mėti likusias rungtynes.

žais- METROPOLITAN 
“G” KOMANDA

Tai geriausiai stovinti vyrų ko
manda. Lentelėje užima antrą vie
tą. Iš 12 - kos rungtynių laimėta 
10 ir pralaimėta 2.Komanda su
daryta iš maždaug vienodo am
žiaus žaidėjų. «Be lietuvių čia žai
džia keli Vyties svetimšaliai žaidė
jai. Pelnyta tašku 465, gauta 230.

METROPOLITAN 
“D” KOMANDA

Anksčiau už šią komandą 
davo daugiau jaunimo. Šį sezoną
kai kuriems jaunuoliams nubirus, 
perėjus į kitas komandas, jų vie
tą užėmė veteranai. Komandoje 
dabar žaidžia: S. Visockis, G. Ra
kauskas, R. Pocius, L. Urmonas, 
A. Palaitis, E. Brazauskas, J. Mi- 
kužys ir G. . DeGroot. Kartais 
trūkstant žaidėjo už komandą žai
džia Sporto Vadovas P. Andrijai- šį vienetą sudaro: A. Reivytis, L. 
tis. Iš žaidėjų sąrašo atrodytų, kad 
turėtų būti užimama gera vieta 
varžybų lentelėje. Taip nėra. Iš 
12-kos rungtynių telaimėa 3ir pra
laimėtos 9. Lentelėje stovima an
troje vietoje iš apačios.

Tokia padėtis dėlto, kad žaidė-

Akytė
Vyties Sporto

Klubo Valyba

VYTIS II — PIVOT AMATEUR 
18:21

Jaunosioms vytietėms nepasise
kė prieš ūgiu pranašesnes prieši
ninkes. Ypatingai neišnauduoti ga 
limi praėjimai ir trūko taiklių me- 
timų.Pelnė: L. Valadkaitė 10, V. 
Manikauskaitė ir Luckytė po 4.

BERNIUKAI

VYTIS — YMCA 
32:29

Vytiečiai ir toliau skina perga
les. Pirmam puslaiky vytiečiai ve
da įtemptas ir sparčias rungtynes, 
žaidžia vidutiniškai ir puslaikį 
teigia 22:10. Laimėjimas atrodo 
užtikrintas. ■

Antrajame puslaiky priešininkai 
smarkiai pasipriešina. Teisėjas pa
laiko priešininkus nematydamas 
ją klaidų, bet vis tik pirmame pus
laiky pelnyti taškai mūsiškius iš
gelbėjo. Taškus pelnė: V. Obeliū- 
tes 14, A. čerekavičius 13, S. Kar- 
puška 3 ir K. Obeliūnas 2.

VYTIS — SAINTS 
' 26:24

Šiose rungtynėse vytiečiai suko- 
vojo prieš net stipresnį priešinin
ką Nors ir laimėjo, bet žaidė ne
patenkinamai. Trūko pasuočių ir 
sviedinys lyg užkerėtas slydo iš 
rankų. Mūsiškių laimei priešinin
kai praranda vieną savo žaidėją 
už teisėjo "mokymą” ir neturėdami 
atsarginio kovoja keturiese. Vytie- 
čiams vis tiek nesiseka. Trūksta 
S. Karpuškos “moralinių” įžodžių, 
kuris visad moka savotiškai išsi
reikšti. Tuo įkvėpdamas komandai 
drąsos. Rungtynės baigiamos ly
giomis ir pratęsus po trijų minučių 
yėl lygiosios — 22:22. Sekančio
se trijose minutėse vytiečiai vis 
tik išpešia pergalę laimėdami 
26:24. Taškai: A. čerekavičius 12, 
V. Obeliūnas 8, K. Obeliūnas 4, 
AJakubauskas 2.

— ¥ —
Berniukų komandos žaidėjas 

Saulius Karpuška mokykloje šok
damas nuo laiptų patempė kojos 
riešo sausgysles. Rungtynių metu 
nusiminęs sėdi ir net nesukombi
nuoja draugams pagalbos žodžio. 
Sauliui linkime kuo greičiau pas
veikti, nes artėja kieta kova bai
giamosiose varžybose.

YVRŲ TINKLINIS
Vyties vyrai veteranai sporti

ninkai, neišgalėdami sudaryti 
krepšinio komandos žiemos sezo
nui kovoja tinklinyje. Praleidę 
pirmąsias trejas rungtynes šiuo 
metu norėdami atsigriebti kietai 
kovoja ir užima trečią vietą. Jei 
ir toliau taip eis be pralaimėji
mų, pateks į baigiamąsias varžy
bas; Už Vytį kovoja: V. Brenei- 
zeris, K. Starinskas, S. šutas, R- 
Zinkevičius ir Kisielius. Vetera
nams daug sėkmės patekti j bai
gmines varžybas.

Judoiius

Netekusius savo brangios mamytės

KOTRYNOS NARBUTIENĖS

savo mielus bičiulius Kęstutį, Vytautą ir Algirdą bei jų į 
tėvelį Narbutus skausme giliai užjaučiu

Aleksas Bernotas, South Vietnam \

KOTRYNAI NARBUTIENEI

mirus, prietelių Vaclovą Narbutą 
nuoširdžiai užjaučiu

ALL MALE BRITISH

. SUBJECTS—ordinarily

resident in Australia

whether natural born

FALLS IN THE PERIOD

Commonwealth 
of Australia

Justas Kuncaitis

or naturalised, Whose 

TWENTIETH BIRTHDAY SERVICE

LINKSMAS VYTIES BALIUS
Liepos 16 d. Sporto Klubas Vy

tis turėjo savo metinį balių. Ne
paprastai šaltas ir lietingas žie
mos oras nemažai apgnaibė baliu
je laukiamų svečių. Vis tik jau-

VYTIES 1 — JI KOMANDA
Pagrindinę Klubo krepšinio 

komandą sudaro šie žaidėjai: R. 
Daugalis (kapitonas), K. Jaunu
tis, E. Pocius, V. Levickis, A. Ra
dzevičius, E. Gudelis, P. Kanas ir 
J. Smit. Dabar iš minėtų žaidėjų 
nežaidžia V. Levickis (išvyko į 
užsienį). Komanda turi net du 
trenerius. Technikinis treneris bū
tų R. Daugalis ir kaipo teoreti
kas K. Jaunutis. Abudu treneriai 
nuoširdžiai stengiasi perduoti sa
vo turimas ąinias, patyrimą. 
Žaidėjai trenirūotes lankjo gana 
gerai ir dirba labai nuoširdžiai.

Komanda žaidžia Metropolitan 
“A” klasėje, ši klasė yra sekanti 
po aukščiausios District klasės, 
apjugiančios aštuonias geriausias 
P. Australijos komandas.

Iš sužaistų 12 - kos rungtynių 
Vytiečiai laimėjo 6 ir pralaimėjo
6. Varžybų lentelėje užima pen- jai labai nepastoviai renkasi į run- 
ktą vietą. Kadangi kelios koman
dos turi po vienodą taškų skaičių, 
tai vytiečiai turi galimybės pakil
ti varžybų lentelėje.

Komanda įmetė 427 taškus ir 
gavo 472 taškus. Taškus per šias 
rungtynes pelnė:

R. Daugalis 151, K. Jaunutis 
106, E. Pocius 58, P. Kanas 44, 
V. Levickis 23 J. Smit 21, A. Ra
dzevičius 16 ir E. Gudelis 8. Kai 
kurie iš žaidėjų yra praleidę 
rungtynių, taigi sunku nuspręsti 
rezultatyviausią žaidėją.

Naujai įsijungė į komandą P. 
Kanas ir J. Smit labai gerai prie 
jos pritapo. Ypatingai gerai pažen 
gęs gynime žaidžiąs P. Kanas. Pe
tras yra kietas kovotojau ir kartais 
padaro gražių ilgų metimų. Kiti 
žaidėjai, iš komandos pasitraukus 
D. Atkinsonui ir J. Gumbiui, nepa
kriko bet dar daugiau susicemen- 
tavo. Komanda dabar žaidžia pas
toviau, ramiau ir daugiau koman
diniai. Yra galimybė, kad vasaros 
sezonui gali sugrįžti J. Gumbys.

Ar bus iškovota teisė varžytis

gtynes. Kiekvienu sykiu skirtingas 
penketukas. Beto iš šios komandos 
dauguma žaidžia tik atsitiktinai 
ir visiškai nesitreniruoja. A. Pa-

Vasiliūnas, G. Kaminskas, D. ir 
G. Andrew, T. Ford ir sykį žaidęs 
veteranasK. Jaciunskis.

šios komandos kliūtis yra stoka 
nuolatinio trenerio. Žaidėjai tre
niruojasi daugumoje prie pirmos 
komandos ir rungtynių metu tvar
komi Sporto Vadovo P. Andrijai- 
čio. Turint nuolatinį trenerį iš 
kai kurių žaidėjų galima būtų 
daug daugiau tikėtis.

MERGAITES
ADELAIDĖS VYTIETIĖS 
1966 m. PIRMENYBĖSE

Pietų Australijos šių metų mo
terų krepšinio pirmenybėse daly
vauja dvi Vyties komandos. Abi
dvi komandos žaidžia trečiadienių 
vakarais Forestvilles krepšinio 
stadijone. Treniruojasi tame pa
čiame stadijone sekmadienių po
pietėmis. Abidvi komandos 
ruojamos A. Merūno.

treni-

B.N.

REGISTRATION FOR

NATIONAL

1ST JULY 1966 TO 31ST DECEMBER 1966 INCLUSIVE

MUST REGISTER
BETWEEN 25th JULY 1966 and 8th AUGUST 1968

HOW TO REGISTER:
I

Registration Forms are obtainable 

from Post Offices and 

Employment Offices of 
partment of Labour and

Service. Detailed instructions, are 

given in these Forms.

District 

the De

National

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.

FAILURE TO REGISTER by 8th August 1966 by a 
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.

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.

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.

VYTIS I-ji
Komanda žaidžia pirmas pirme

nybių varžybas aukščiausioje Pie
tų Australijos klasėje - District. 
Į šią klasę suburtos 9 rinktinės 
komandos. Vyties komanda labai 
jauna amžiumi - žaidėjų amžiaus 
vidurkis apie 16 metų. Dauguma 
žaidėjų pagal amžių turi teisę 
žaisti už jaunių komandą. Trečia
dieniais jos žaidžia aukščiausio
je senjorų klasėje ir penktadie
niais jaunių iki 16-kos metų gru
pėje.

Komandai trūksta pamainų. An
ksčiau už šią komandą žaidė M. 
šiukšterytė ir A. Šukytė (Roocke). 
Dabar pirmoji išvykusi į Jauni
mo Kongresą ir antroji išsikėlė 
toli už miesto ir dėlto negali at
vykti į rungtynes. Papildymui pa
imta jauna antros komandos žai
dėja R. Marcinkevičiūtė. Atsižvel
giant ~į žaidėjų amžių, patirtį, opo
zicijos stiprumą ir stoką pamainų 
komanda labai gerai progresuoja. 
Iš turėtų 10 rungtynių laimėta 5 
ir pralaimėta 5. įmesta 232 taš
kai ir gauta 345 taškai. Taškus 
pelnė:

N. Vyšniauskaitė 68, G. Krivic- 
kaitė 56, V. Jucytė 48, E. Pociū
tė 26, M. Lapienytė 25, A. šuky
tė (Roocke) ir M. šiukšterytė 4. 
Varžybų lentelėje užimama ket
virta vieta. Norint išsilaikyti ket
veriukėje reikės labai ir labai pa
sistengti. Komandos silpna vieta - 
baudų mėtymas, čia pateikiama, 
iš kiek gautų baudų kiek reali
zuota: N. Vyšniauskaitė iš 46 re
alizavo 20, G. Krivickaitė iš 34-16, 
V. Jucytė iš 30-10, M. Lapienytė 
iš 16-5, A. Šukytė (Roocke) iš 6-1, 
E. Pociūtė ič 8-4. Bendrai iš 
tų 140 terealizuota 56.

Treniruotes žaidėjos 
gerai. Žaidėjos viena 
būti pavyzdžiu, viena 
pasimokyti. Iš Nijolės
simokyti metimų, iš Ginos taktiš
ko žaidimo ir atšokusių nuo lentų 
kamuolių surinkimo, iš Virgos ju
drumo ir veržlumo, iš Marytės 
kovingumo, iš Lizos mandagumo. 
Regina dar naujai atėjus nespėjo 
pasireikšti savo žaidimo ar 
ypatumais komandoje.

lo. Per vienuolika rungtynių vy
tietės įmetė 249 taškus ir gavo 
228 taškus. Komandai pelnytais 
taškais žaidėjos pasidalino:

I. Beinoravičiūtė 52, N. Marcin
kevičiūtė 43, R. Marcinkevičiūtė 
42, K. Baškutė 40, E. Matiukaitė 
38, R. Tosvainis 25 ir E. Lapie
nytė 20.

Kai kurios žaidėjos nėra labai 
sąžiningos treniruočių lankyme. 
Numatoma į šią komandą įtrauk
ti porą naujų žaidėjų.

B.N.

VISUR

STUMBRAI- ' ■ ’ . C..'
Lietuvoje paskutinis stumbras 

buvo nušautas 1755 metais. Bet ir 
apskritai nedaug jų yra likę pa
saulyje.

Po antrojo pasaulinio karo stum
brų buvo 93, iš kurių Lenkijoje 44 
Vakarų Vokietijoje 17, Švedijoje 
16, Sov. Sąjungoje 6, Anglijoje ir 
Olandijoje 4.

1964 m. Sov. Sąjungoje įvyku
siame pasitarime iškelta mintis Be
lovežo stumbrus perkelti į tas vie
tas, kuriose jie vėliausiai 'išnyko, 
būtent, į Pabaltijo kraštus.

Vykdant to pasitarimo mintį, į 
Kauno zoologijos sodą buvo at
gabenta pora stumbrų. Sov. Sąjun
goje Kauno zool. sodas vieninte
lis yra toks, kuris turi porą stum
brų. *

GYVULIŲ AMŽIUS
Koks gyvulys ilgiausiai gyvena?
Atrodo, kad vėžliai, ypač jų di

džiosios rūšys.
Didieji krokodilai ir didieji ban

giniai taip pat gyvena po keletą 
šimtų metų. Drambliai irgi pačių 
jėgų tepesiekia išgyvenę 30-50 me
tų, o apskritai laisvėje jie sulaukia 
iki 150-200 metų, nelaisvėje iki 80- 
120 metų.

gau-

labai 
gali 

antros

lanko
kitai 
iš
galima pa-

Kupranugaris sulaukia 40-50 m., 
arklys 40 m., galvijai 20-25 metų.

Vištos, antys, žąsys gyvena iki 
20-30 metų. Tokį pat amžių išgy
vena net ir žvirbliniai paukščiai.

Sakalai, pelėdos, varnos, geniai, 
papūgos išgyvena net iki 60, 80, 
100 ir net kartais daugiau.

būdo

VYTIS II — ra.
Antroji mergaičių komanda 

žaidžia IlI-je divizijoje.
Ši komanda anksčiau turėjo 

daug žaidėjų, bet dabar taip pat 
dažnai stokoja pamainų. Pora an
kstyvesnių žaidėjų ši sezoną ne
žaidžia ir viena perkelta į pirmą 
komandą. Komanda sužaidė 11 
rungtynių iš jų 6 laimėjo ir 5 
pralaimėjo. Varžybų lentelėje uži
mama ketvirta vieta. Tenka abe
joti, ar bus pajėgta išsilaikyti to
je vietoje sezonui einant prie ga-

Dėl žųvu, tai sakoma, kad net ir 
silkės gyvena iki 20 metų, plekš
nės 60-70 metų, lydžiai karpiai, la
šišos, šamai gyvena iki 100 metų 
ir net daugiau.

Minkštakūniai moliuskai, kaip 
Tridacna, taip pat gyvena iki 100 
metų. —

KAD JAUNAS BŪČIAU...
Prancūzų rašytojas Bernardas 

Fontanėlis kartą kalbėjosi su mo
terim. Jos pirštinei besikalbant 
nukritus, Fontanėlis kaip dera 
mandagiam kavalieriui, bandė 
pirštinę pakelti, bet neįstengė pa
silenkti. Tada jis apgailestavo.

— O kad taip turėčiau 80 me
tų!.. . . .:

Fontanėliui buvo jau 100 metų.

5
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BRISBANE
PIRMOJI PAVERGTŲJŲ 
SAVAITĖ BRISBANEJE

Plačiai išreklamuota per spaudą, 
televiziją ir radiją liepos 17 d. 
pradėta pamaldomis bažnyčiose ' 
Pavergtųjų Savaitė Brisbanėje at- • 
žymėta prakalbomis, pavergtųjų 
tautinio meno ir išdirbinių parodė
le, antikomunistine spauda, komu
nistinį imperializmą pavaizduojan- i 
čiais filmais užbaigta liepos 23 d. i 
Festival Hall grandioziniu koncer
tu.

Didžiulę salę pusiau pripildžius j 
pavergtų tautų atstovais ir drau- , 
gaiš australais ir jos skliautais , 
• uaidėjus trimitui “kritusiems už 
laisvę didvyriams”, scenoje nulin— 
ko iškilmingai suneštos D. Brita
nijos, Australijos ir pavergtų kraš 
tų tautinės vėliavos.

Pavargtų Tautų Pirmosios Sa
vaitės Queenslande organizatoriai 
— Citizens for Freedom — į už
baigiamąjį koncertą įjungė ir Bris
banės miesto dūdų orkestrą, škotų 
“bag pipe” komandą ir visų rūšių 
skautų vienetus.

Taupydamas vietą laikrašty ne
minėsiu, kas ir kaip vyko dvi su 
puse valandos trukusioje progra
moje, o paliesiu, kas mūsų tau
tiečiams įdomiausia.

Kas negirdėjo tokio universa
laus tautiečio brisbaniečių gar
bei ir naudai — Kl. Stankūno o 
taip pat į čia atkeliavusios iš An
glijos jaunos ir energingos tauti
nės žvaigždelės_ I. Platkauskienės? 
Be judviejų mūsų tautinis gyveni
mas čia būtų bedvasis.

Jų pastangomis ir šį kartą Fes
tival Hall susirinkusi minia-'— gal 
tai buvo du su puse, gal trys tūks
tančiai — atidžiai klausėsi ir gėrė
josi Kl. Stankūno vadovaujamo 
moterų choro “Plaukią Nemunė
lis” ir “Kad aš grėbiau lankoj šie
ną” dainomis ir I. Platkauskienės 
mergaičių grupės išpildytais šo
kiais “Kubilu” ir “Kalveliu".

Tokie puikūs tautiniai rūbai o 
dar besikaitaliojančiose scenos 
šviesose pasiekę žavumo, paties 
choro vadovo ir tautinių šokių va
dovės, chorisčių ir šokėjų bei 
akordeonisto V. Liorenco savimi 
pasitikėjimas, natūrali laikysena, 
parinktų dainelių žaismingumas ir 
šokių grakštumas įtrauktąją pro- 
gramon lietuvišką dalį ne tik kad 
pasigėrėtinai išpildė, bet meistriš
kai atliko ir mūsų apylinkę išaukš
tino.

Prisipažinsiu, vykau į koncertą 
prisibijodamas — juk mūsiškiai 
negausūs, neprofesionalai ir ša
lia kitų gal galės pasimesti, pakri
kti, suabejoti. Dėkui Dievui, toji 
baimė' nepasiteisino. Atlikta pui
kiai — ir tai yra mūsų apylinkės 
ponių ir mergaičių nuopelnas. Va
lio, valio jums — Klimeli, Irena, 
visos choristės ir šokėjos ir tau, 
akordeoniste Liorencai! Valio taip 
pat ir apylinkės valdybai ir ypač 
pirmininkui savanoriui kūrėjui S. 
Reutui!

Mes — ką gi: ilsinsime savo są- 
' narius ir vėl pasinersime į “var

gus ir rūpesčius”, o jusi? Jums 
nevalia. Juk ateina Tautos Šven- 

. tė, ir jums vėl teks pasitempti, 
o mes Vėl stebėsime ir plosime!

Corindas Povele

BRISBANE
Sekančios pamaldos Brisbanės 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos sekmadienį, rugpjūčio 14 d. 
11 vai., švenč. Marijos bažnyčio
je - Peel and Meryvale gatvių 
sankryžoje, Pietų Brisbane. Išpa
žintys nuo/10 vai. ryto.

Kitos pamaldos vyks pirmadieni, 
rugpiūčio 15 d. 6.30 vai. vakare 
toje pačioje bažnyčioje. Prieš Mi
šias bus klausoma išpažinčių nuo 
6 vai.

Anksčiau paminėtąsias pamaldas 
laikys kun. P. Martuzas, svečias 
iš Sydney. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti, einant šv. sakra
mentų gausiai ypač Žolinėje.

Kun. S. Gaidelis S.J.

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ 
SYDNEJUJ

Jau antrą kartą pravesta (per
nai buvo spalio pabaigoj) Paverg
tųjų savaitė (liepos 17-23 d.d.) 
šiemet praėjo daug sklandžiau ir 
iškilmingiau. Jau vien tik tos sa
vaitės atidaromasis masinis susi
rinkimas sutraukė apie tūkstantį 
žmonių, kurie Trocadero salėje iš
klausė šia proga pasakytų -kal
bų (kalbėjo aukšti Australijos vy
riausybės pareigūnai), paskui vy
ko kitomis savaitės dienomis ats
kiri specialūs parengimai laikan
tis iš anksto numatytos programos 
(apie tai jau buvo rašyta Mūsų 
Pastogėje). Tačiau ypatingai gra-

mis ir tautiniais šokiais, kurios 
jautresnės ir prasmingesnės ir ku
rie grakštesni ir išraiškingesni. 
Savotiška tautinė ambicija tada 
pagauna ne tik vyresniuosius, bet 
ir pačius jauniausius. Štai besi
klausant susidūmojau ir net ne
susigriebiau ploti po mūsiškių dai
nos, ir tik jaučiu, kai šalia ma
nęs sėdėjęs dvylikametis berniukas 
kumštelėjo į alkūnę sakydamas — 
“plok, juk tai mūsiškiai dainavo!” 
Net šilta pasidarė po tokios pasta
bos.

Susumuojant pavergtųjų savai
tė praėjo gana įspūdingai, tik 
gaila, kad daugely parengimų ga
na skystai matėsi lietuvių. Būtų 
gera, kad tokiuose demonstraty
viuose parengimuose žmonių daly
vautų kaip galint daugiau. Tai 
ir įspūdis, ir pats parengimas pa
sirodytų daug svaresnis. Vietos 
australų spauda šiai savaitei ir 
parengimams skyrė labai šykščiai 
vietos.

NEWCASTLE
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ

Ji įvyko liepos 16 ir 17 d. d. Po
lice Boys Klubo salėje Broadmea
dow. šeštadienį Newcastle miesto 
burmistras D. G. McDougall ofi
cialiai atidarė Pavergtųjų savaitę 
savo svariu žodžiu. Nuo 2 iki 7 vai. 
p. p. vyko pavergtųjų tautų tau
todailės išdirbinių paroda, kurioje 

_______________ ______ savo eksponatus buvo išstatę uk- 
žiai pavyko pats paskutinis — rainiečiai, lietuviai, latviai, estai, 
uždaromasis Pavergtųjų Savaitės 
parengimas — bendras įvairių tau
tybių koncertas Sydnėjaus konser
vatorijos salėje. Nekalbant apie 
kitų tautų pasirodymus šį kartą 
reikšmingai pasirodė ir lietuviai, 
kur Dainos choras, vad. p. K. 
Kavaliausko, sudainavo keturias 
dainas ir mūsų tautinių šokių gru
pė, vad. H. Antanaičio, pašoko du 
šokius. Kai mūsų meniniai viene
tai pasirodo patys vieni savuose 
koncertuose, tai gal tokio įspūdžio 
nepalieka, koks jis sukeliamas, 
kada mūsiškiai lygiuojasi šalia ki
tų. Tada savotiškai išgyveni ne 
tik savųjų vietomis net pranašes
nius pasirodymus lyginant su ki
tais, bet net iš naujo gėriesi gi
liau ir jautriau pačiomis daino-

to burmistras F. J. Purdue, C. B. 
E. Kalbėtojais — paskaitininkais 
buvo Mr. Darby, M. L. A., Mrs. E. 
Rodze, Messrs P. Lansky, J. H. 
Wroblewski ir F. Lovokovič. Vis 
kalbėtojai kėlė pavergtųjų tautų 
išlaisvinimo klausimus ir svarbą 
kovos prieš komunizmą.

Po viešo mitingo, trukusio apie 
dvi su puse valandos, vyko atskirų 
tautybių meniniai pasirodymai. Iš 
lietuvių pasirodė Newcastle liet, 
choras, vad. p. S. Žuko, kuris su
dainavo keturias dainas.

Paminėtina, kad lenkai oficialiai 
atsisakė įeiti į Newcastle Paverg
tų Tautų Savaitės Rengimo Komi
tetą, bet privačiu keliu tą komi
tetą rėmė. J minėtą Pav. Tautų 
Savaitės Rengimo Komitetą ša
lia kitų tautybių lietuvius ats
tovavo B. Liūgą, kuris tikrai la
bai daug pasidarbavo. Jis mėne
siais lankė to komiteto susitiki
mus, suorganizavo lietuvių tau
todailės parodėlę, platino antiko
munistinę -spaudą ir kt.

Surengti parodėlės lietuvių sky
rių p. Liūgai talkininkavo p. J. 
Ivinskienė, o parodoje ekįspona- 
tus prižiūrėjo p. Bajalienė su duk
ra. Rytojaus dieną R. Bajalytės 
fotografija buvo paskelbta pirma
me “Newcastele Morning Herald” 
puslapy su atitinkamu įrašu ir 
primenant pavergtas tautas ben
drai ir Pabaltijo tautas atskirai. 
Nežiūrint Komiteto pastangų kuo 
plačiu išreklamuoti Pavergtųjų 
Tautų Savaitę, vietos australų

LIETUVIŠKOS

KNYGOS PLOKŠTELES
“TĖVYNĖS GARSŲ” knygų ir plokštelių platinimo centras 
šiomis dienomis gavo dideles siuntas naujų plokštelių ir kny
gų iš užjūrio. Gaunamos visos naujienos: prozos ir poezijos 
leidiniai, skautiškos knygos ir mokykloms vadovėliai, chorams 
gaidos, anglų, prancūzų bei vokiečių kalbomis knygos apie 
Lietuvą, vaidinimų leidiniai teatro grupėms, žodžiu visi spau
dos leidiniai bei lietuviškos plokštelės, Vakaruose pasirodę.

Užsakymus prašau siųsti:

A. KRAUSAS, 4 GRANDVIEW AVE, 
MARIBYRNONG, VIC.

spauda, radijas ir televizija šiuo 
atžvilgiu pasirodė labai šykšti. 
Mat, Newcastle yra darbo parti
jos tvirtovė ir čia labai sunku 
prasiveržti su antikomunistine 
veikla. Bet vis tiek pradžia jau yra 
ir tikimės, kad ateinančiais metais 
ši savaitė vietos gyventojų tarpe 
sukels didesnio susidomėjimo. Per 
abi šios savaitės dienas į paren
gimus atsilankė apie 900 žmo
nių.

Kor.

kroatai ir slovėnai. Lietuvių sky
riui parodoje eksponatus buvo pas
kolinę vietos lietuviai (buvo gražių 
gintaro išdirbinių, staltiesių droži
nių, liet, lėlių ir kt.). Be to paro
dos metu buvo grojamos lietuviš
kos plokštelės.

šeštadienio vakare nuo 7 iki 9 
vai. ukrainiečių jaunimo meno 
grupė (iš Sydnėjaus) koncertavo 
— šoko ir dainavo. Po ukrainiečių 
koncerto vyko šokiai su kava, ar
bata, lemonadais ir atskirų tauty
bių keptais pyragaičiais. Alkoho
linių gėrinfų nebuvo.

Sekmadienį, liepos 17 d. 2 vai. p. 
p. įvyko viešas pavergtųjų tautų 
mitingas su įdomiomis kalbomis 
bei paskaitomis. Mitingui vado
vavo buvęs labai populiarus mies-

Pranešimai
MELBOURNO LIETUVIAMS 

EVANGELIKAMS
Primename, mieliems parapijie

čiams, kad sekantis mūsų susirin
kimas pamaldoms įvyks rugpiū- 
čio 7 d., t.y. pirmąjį mėnesio 
sekmadienį Melb. Liet. Namų ko
plyčioje 50 Errol St, North Mel
bourne.

Prašome paimti ir kaimynus, 
rie savo automašinų neturi.

Melb. Evangelikų 
Parapijos Taryba

ku-

PLUNKSNOS KLUBO 
NARIAMS

Rugpiūčio 13 d. (šeštadienį) 
vai. p.p. ponų Juragių namuose

4

JĮ RUOŠIA S1A1S METAIS MELBOURNO LIET. DAINOS SAMBŪRIS.

Melbourne? Liet. Dainos SambūrisPradžia 6 vai. vak.

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

1966 M. RUGPJŪČIO 14 D. (SEKMADIENĮ) KEW TOWN HALL ĮVYKSTA

PABALTIECIU KONCERTAS
t

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

KIEK AS SUŽINOJAU!
dėstyti Balium, nes dalis lietuvių norės 

dalyvauti ir ten ir ten.

Ku-ka

Pasaulio Liet. Jaunimo Kongre
so dalyviai prieš pat Kongresą tu
rėjo labai įdomią stovyklą Daina
voje, kur jie leido stovyklinį lai
kraštėlį, pavadintą “Dainavos Ša
lie jaunų žmonių padavimai”. Iš 
to laikraštėlio galima susidaryti 
tikslias nuotaikas, kaip toji stovy
kla praėjo. Štai keletas jame pas
kelbtų nuomonių.

Amerikiečiai apie svečius: “To
kie pat žmonės, kaip ir mes”. “Mer
gaitės iš kitų kraštų šiek tiek at
rodo moteriškesnės...”

Stovykloje įsitikinta, kad Aus
tralijoje tėra viena lietuvių jauni
mo organizacija — studentų...

“Mes nesivadiname Australijos 
lietuviais, Argentinos lietuviais, 
Amerikos lietuviais... Vadinamės 
tik lietuviais!”

vių puota vyko Lietuvių Klube 
dalyvaujant apie 70-čiai svečių ir 
pravesta gražiai lietuviškai. Jau
nieji apsigyveno Perthe.. *

Liepos 16 d. Canberros liet, cho
ras “Aušra” turėjo 
metinį balių Liet, 
dalyvavo veik visi 
pylinkių lietuviai, 
ir iš Sydney. *

Mūsų Pastogės bendradarbis 
canberiškis teisininkas Viktoras 
Martišius, ketinęs persikelti į Syd
ney, neseniai gavo tarnybinį pa
aukštinimą ir pasilieka Canberro
je.

savo šaunų 
Klube, kuriame 
Canberros ir a- 
Netrūko svečių

Stovykloje nugirstas toks pasi-
— Atvažiuok kada į Australiją, 

kalbėjimas:
— Kad neturiu pažįstamų.
— O kam pažįstami? Svarbu kad 

lietuviai.

Aną šeštadienį Sydney Apylin
kės-Valdyba buvo surengusi apy
linkės veiklos dešimtmečio sukak
ties minėjimą ir balių ukrainiečių 
salėje Lidcombe, kur dalyvavo iš 
viso tik... 27 asmenys įskaitant sve
čius ir šeimininkus.

atvyksta į šią gimnaziją 
mokiniams chemijos. 

■! *
Kitas buvęs Vasario 16 ______ - . . -------- .------

zijos auklėtinis Gerhardas Bauras f?.*’ neseniai per televiziją Austrą- 
taip pat Heilderbergo universite
te magistro laipsniu baigė socio
logiją.

Gimna- Būna ir tokių pasiteisinimų. An 

lijos darbo partijos lyderis, žur
nalistų paklaustas, kodėl partija 
pralaimėjusi paskutiniuosius rin
kimus, jis atsakė, kad vien dėl to. 
jog Amerikoje buvęs nužudytas 
prez. Kennedy. Ir žinok ,žmogus, 
kur glūdi nepasisekimų šaknys.

*
Anglijoje gyvenančio poeto 

Vlado Šlaito 12 eilėraščių 
paskelbta okupuotos Lietuvos ra
šytojų Draugijos leidžiamame 
“Pergalės” žurnale. Drauge pas
kelbta ir trumpa poeto biografija. 
Eilėraščiai paimti iš poeto knygos

*
Kiek teko patirti, Mūsų Pastogės 

Spaudos Balius jau tik už keturių 
savaičių. Ponios neriasi iš kailio 
besirūpindamos baliaus sukniomis 
ir kitokiais pasipuošimais. Redak
torius jau turi paruošęs planus ir 
laukia klijentų, kada atvyks užsi
sakyti staliukų.

*
Numatomas ir Melbourne šaunus 

Mūsų Pastogės Spaudos Balius 
spalio 29 d. Taikyta data taip ,kad -
nesutaptų su sydnejiškiu Spaudos širdies paguodai .

KYLANTIS DAINININKAS

35 Cornelia St., Punchbowl įvyks
ta Sydnėjaus Liet Plunksnos Klu
bo narių susirinkimas, kurio metu 
skaitys paskaitą p. S. Skorulis.

Visi nariai prašomi nesivėluo- 
jant dalyvauti. Susirinkimo metu 
dar bus pasitarta Klubo leidinio 
reikalais.

Pirmininkas

PERTH LIETUVIAMS SVARBU
Pereitame M.P. numery buvo 

pranešta, kad Pertho lietuviai rug
pjūčio pradžioje rengia sutiktu
ves atvykstančiai iš Lietuvos p. 
Kasputienei, bet dabar gautas eks
tra pranešimas iš Perth apylinkės 
Valdybos, kad numatytos sutiktu
vės atšaukiamos.

PAS MENININKUS
GARSĖJA DAIL. V. RATAS
Kaip jau buvo rašyta, sydnėjiš- 

kis dail. Vaclovas Ratas metų pra
džioje (bal. - geg..) turėjo savo in
dividualinę parodą International 
galerijoje Clevelande (U.S.A.). 
New Yorke išeinąs žurnalas “Art 
News” apie tą parodą labai gra
žiai pasisakė. Pažymėtina, kad mi
nėto žurnalo priede - International 
Exibitions Caledar dail. V. Rato 
paroda vienintėlė paminėta iš visų 
vykusių tuo metu privačiose ga
lerijose.

Melbourno Lietuvių Namų Ta
ryba paskyrė vieną kambarį Lie
tuvių Namuose moterų seklyčiai. 
Seklyčia naudosis visos Melbourno ’ 
lietuvės moterys, nežiūrint nei re
liginių, nei politinių pažiūrų skir
tumo. Kad neapsunkinus darbu nei 
išlaidomis mūsų moterų organi
zacijų liepos 22 dieną susirinkus 
grupei moterų iš visų esamų mo
terų organizacijų, išrinktas sekly
čios komitetas, susidedąs iš pen
kių moterų.

Komitetan įeina:
1. A. Ramanauskienė
2. D.
3. H.
4. V.
5. A.
Komitetas nutarė veikti dvejus 

metus. Per tą laiką komitetas nu
mato seklyčią pilnai įrengti ir per
duoti moterų organizacijoms toli
mesnei priežiūrai.

Pirmas komiteto rūpestis sutel
kti lėšas padengimui įrengimo iš
laidų. Nutarta ruošti loteriją - 
raffle, leidžiant laimikiais —

1. Transistorinis radio £ 30 
vertės.

2. Elektrinę keptuvę £ 
tės.

3. Elektrinę paklodę £ 
tės.

Vėliau numatoma ruošti 
kviečiant moterų organizacijas į 
talką ir pobūvį po Naujų Metų.

Komiteto vardu prašau visus 
melburniškius ir apylinkių lietu
vius, kas kuo gali, aukomis ar 
darbu, prisidėti prie seklyčios įren
gimo. Ypatingai moteris, sugeban
čias daryti rankdarbius. Vyrus me
džio darbeliais; paaukoti seklyčiai 
ką nors iš savo meniškojo turto. 
Stenkimės visi, kad mūsų tauti
nė moterų seklyčia išsiskirtų iš 
kitų tautų savo jaukumu ir tau
tiniu grožiu. Mūsų liaudis turtin
ga dailės lobiu, Melbourne tiek 
daug puikių meninkų, todėl malo
niai prašau visus prisidėti nelau
kiant didelių prašymų.

Seklyčios rengimo komitetas at
liks visus techniškus organizavi
mo darbus. Visa kita priklauso 
nuo Jūsų, mieli melburniškiai.

Visais seklyčios rengimo reika
lais kreiptis į bet kurią komiteto 
moterį: visos Melburniškės gerai 
pažįstamos ir visur sutinkamos.

A.Matukevičienė

Baltutienė 
Statkuvienė 
Morkūnienė 
Matukevičienė

14 ver-
7 ver-

mūgę,

Australijos grafikų parodoje 
(Australian Prints Today), vyks
tančioje Washingtone (U.S.A.) 
dalyvauja ir lietuviai. Iš jų ypa
tingo dėmesio susilaukė dail. V. 
Rato išstatytieji kūriniai. Šios pa
rodos organizatorius Peter Morse 
(paroda organizuota valstybiniu 
mastu) pats įsigijo vieną dail. Ra
to paveikslą. Iš tos pačios parodos 
dail. Rato paveikslą nusipirko ir 
Australijos Ambasadorius Wa
shingtone. Mr. J.K, Watter.

*
Ši mėnesį Australijos ministerio 

pirmininko įstaiga Canberroje 
taip pat nusipirko du dail. V. Ra
to kūrinius.

*
Patirta, kad paremdami Mūsų 

Pastogę Spaudos Baliui pažadėjo 
padovanoti po vieną savo kūrinį 
dailininkai Leonas Urbonas ir
Henrikas Šalkauskas. Kiek girdėti, pateikti, kad sutvirtintumėte savo 
Spaudos Baliuje dovanoti paveiks- nekaltumą? Ar jus kas nors matė 
lai nebus leidžiami loterijos keliu, 
kaip kad anksčiau būdavo, bet bus 
parduodami varžytinių būdu.

PASITEISINIMAS
Teisėjas kreipiasi į teisiamąjį:
— Jūs per savaitę septynis kar

tus įsilaužėte į butus...
— Ką gi darysi — dirbu be 

poilsio dienų...

Nėra įrodymų
Teisėjas klausia teisiamąjį:
— Kokius argumentus galite

įsilaužimo metu?
— Mano laimei, niekas nematė

musu Pastogė

*
Geelongo sporto klubo baliuje 

apsilankęs melbumiškis J. Ale- 
siūnas taip buvo sužavėtas baliaus 
nuotaika ir laimikiais loterijoje, 
kad prisipažino, jog tokiuose pa
rengimuose Melburnas tesąs tik 
Geelongo priemiestis!*

Patirta, kad žinoma balerina 
Ramona Rataitė susižiedavo ir ves
tuvės numatomos lapkričio 5 d. 
Spėkite, kas yra jos išsirinkta
sis?

*
Teko nugirsti, kad rugpiūčio 

pabaigoje Canberroje įvyks šau
nios p-lės Andriuškaitės vestu- 

- vės. Ta pačia proga tenka prisi
minti, kad birželio 4 d. Canberroje 
susituokė canberiškė Lilė Balsytė 
su Pertho lietuviu Vytu Kalinaus
ku. Jungtuvių apeigas atliko kun. 
P. Martuzas iš Sydney. Visa vestu-

Sužinota, kad šiais metais pasi
rodys kupinas aktualijų Spaudos 
Baliaus Kukutis, kuris bus galima 
gauti jau pačiame baliuje.

*
Adelaidėje gyvenančiam rašyto

jui Pulgiui Andriušiui neseniai pa
daryta lengva akių operacija, kuri 
gerai pavyko ir dabar laureatas 
jaučiasi kaip “naujai atgimęs”.

*
Adelaidiškis dail. Vytautas Ka- 

počiūnas, neseniai dalyvavęs su sa
vo kūriniais grupinėje parodoje, 
vietos kritikų buvo labai gerai į- 
vertintas. Liepos 4 d. jis atidarė 
savo individualinę parodą.

Heildelberge įsigijo chemijos 
daktaro laipsnį lietuvis Vilius Le
nartas. Jis baigė Vasario 16 gim
nazijų 1957 metais ir dabar, jau 
būdamasdaktaras, kartų į savaitę

Jaunas lietuvis dainininkas (bo
sas) Vaclovas Daunoras neseniai 
Maskvoj įvykusiame tarptautinia
me P. "Čaikovskio vardo konkurse 
laimėjo ketvirtąją vietą ir konkur
so laureato vardą.

Konkurse dalyvavo 58 daininin
kai (vyrai ir moterys) iš 21 vals
tybės.

Vyrų tarpe pirmą ir antrą pre
miją gavo rusai, penktąją — ru
munas. Trečiosios premijos buvo 
paskirtos dvi, viena amerikiečiui 
(S. Estes) ir viena rusui. Tuo bū
du, V. Daunoras, laimėjęs ketvir
tąją premiją, ištikrųjų “prieš sa
ve” konkurse turi ne tris, o ketu
ris varžovus. Bet kiekvienu atveju 
šis jo laimėjimas liudija jį esant 
tikrai aukšto lygio daininninką. 
Laimėjimas buvo labai džiaugs
mingai sutiktas Vilniuje ir iš vi
so Lietuvoj.

Konkursiniame koncerte Dauno
ras dainavo lietuviškai ariją iš A. 
Račiūno operos “Saulės Miestas”, 
kitas tris arijas dainavo rusiškai 
(iš Čaikovskio ir Rachmaninovo 
operų).

Moterų konkurse pirmą vietą 
laimėjo amerikietė (Jane Marsh). 
Amerikietė laimėjo ir vieną iš an
trųjų premijų.

★

(Elta)

Paskutinėmis žiniomis Sov. Są
jungoje įmonių darbininkams nu
matoma įvesti penkių dienų darbo 

valanda. .
vykdyti 

įmonėse, 
šią dar-

savaitę su 41 savaitine 
Šis nutarimas pradėtas 
kaip pradinis kaikuriose 
bet pilnai visame krašte 
bo tvarką numatoma įvesti iki
1970 metų. __
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