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PO JAUNIMO 
KONGRESO SVETUR IŠLIKTI LIETUVIU YRA GARBĖ S™”-

Jauninto Kongresas jau istori
joje. Ištisus metus įtemptai rtto- 
šfsi mes savo jaunimo atstovus 
laimindami išleidom į Jaunimo 
Kongresą ir aną savaitgalį su
laukėm vėl sugrįžusių. Vien tik 
gausus grįžtančiųjų pasitikti da
lyvavimas aerodrome ir paskui 
sutiktuvėse vakare liudija, kaip 
mes visi buvom ir esam užinte- 
resuoti mūsų jaunimo žygiais, 
pastangomis ir laimėjimais.

Tiek iš pranešimų spaudoje 
Kongreso eigoje, tiek iš asme
ninių Kongreso dalyvių pasisa
kymų gaunasi maloni išvada, 
kad Australijos lietuviai savo 
parinktais atstovais neapsivylė ir džiausią tautiniu atžvilgiu sąmo- 
tie patys jaunimo atstovai mūsų 
neapvylė. .

Dabar jau po Kongreso. Iš 
jo galima daug ko pasimokyti įs
kaitant jo ir teigiamas puses, ir 
trūkumus. Bet viena yra tikra: 
mes niekad nesigailėsime išlei
dę savo jaunimo delegaciją į 
Kongresą! Jau šiandie iš nedide
lio atstumo žiūrint į praėjusį 
Kongresą galim kiek ir gailėtis, 
kad nors Australijos lietuvių jau
nimo delegacija iš kitų kraštų 
buvo ir gausingiausia, vis tik iš 
Australijos jaunimo dalyvių ga
lėjo būti ir daugiau. Dar išlei
džiant mūsų atstovus ne vienas 
jaunuolis ar vyresnis atsiduso 
sakydamas, kad galėjo išvykti ir 
tas ar kitas arba visa eilė dau
giau.

Kalbant apie šios išvykos kaš
tus niekas neturėtų kelti prie
kaištų, kad išleista tokia suma, 
su kuria būtų buvę galima ką 
nors kita nesunkiai atsiekti. Bū
tų prasminga kalbėti apie pinigi
nius nuostolius, jeigu tie pini
gai būtų paimti iš banko sąskai
tos ir štai bendruomenės ižde
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Australijos Lietuvių Bendruo- se Kongreso darbuose, paskaito 
menės gyvenime esame turėję se, diskusijose, kur ir jūs patys 
daug įvairių priėmimų, pagerbi- gražiai užsirekomendavote ir pa
inų, bet tokio visus mus džiugi
nančio priėmimo, kokį mes šian
dien turime — savo jaunosios 
kartos atstovų delegacijos priė
mimą, gražiai atlikusią savo mi
siją pirmajame Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongrese Amerikoje, 
iki šiol nebuvo.

Mes žinome., kad į jus, mieli 
jaunimo atstovai,-ės, buvo nu
kreiptas visų dėmesys, kaip į di-

ningą ir gerai pasiruošusią dele
gaciją, gyvai pasireiškusią visuo- viais išlikti svetimame krašte yra

garbė, o lietuviškai kalbėti yra 
pasididžiavimas.

šios išvykos ir šio Jaunimo 
Kongreso proga jūs taip pat įsiti
kinote, kad lietuviai, pasitraukę 
iš gimtojo krašto tėvynę okupa
vus ir išsibarstę po visą vakarų 
pasaulį, dar nėra nurašyti į tau
tos nuostolius, bet jūs pamatėte, 
kad tautinis darbas visomis jė-

sireiškėte. Už tai garbė jums ir 
mums pasididžiavimas.

Savo ilgoje kelionėje jūs prisi
rinkote. gražių vaizdų ir įspū
džių, ir to tautinio entuziazmo, 
kurį patyrėte su savo broliais — 
pasaulio lietuvių jaunimo atsto
vais tiek jaunimo prieškongresi- gomis tęsiamas ir kad yra gausu 
nėję stovykloje, tiek pačiame tautiniai sąmoningo lietuvių jau- 
Kongrese, tiek ir Dainų šventė- nimo, kuris garantuoja mūsų 
je. Šalia įvairių išgyvenimų iš tautos tęstinumą už Lietuvos ri- 
susitikimų su kitų kraštų lietu- bų ir kovą už Lietuvos nepri- 
viais jūs įsitikinote, kad lietu- klausomybę.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo

Jaunimo Kongreso Centri
niam Komitetui už visą paruo
šiamąjį darbą organizuojant ir 
pasiunčiant atstovus į Kongresą;

Melboumo, Adelaidės Jauni
mo Kongreso Komitetams už lė
šų telkimą jaunimo atstovų ke
lionei gražių tautinių — kultūri-

Kongrese padaryti nutarimai 
mus džiugina, nes tikime, kad 
jie neliks tik popieriuje, o bus 
vykdomi gyvenime., atskirų 
kraštų bendruomenėse. Vykdant nių parengimų keliu; 
tuos nutarimus mes visi jus nuo
širdžiai remsime.

Taip pat mus džiugina ir tas 
momentas, kad ruošiantis Jauni
mo Kongresui išryškėjo, jog mes 
turime bendruomenės padali
niuose gražaus jaunimo, iš jų 
tarpo gerų organizatorių ir va
dovų. Mūsų talka ir jūsų inicia
tyva kaip tik ir įgalino šitą reikš
mingą istorinį jaunimo žygį.

Australijos lietuvių jaunimo delegacija, sugrįžusi iš Jaunimo Kongreso Sydnejaus aerodrome. 
Kraštinis dešinėje stovi grupės vadovas Romas Cibas.

PADĖKA

ALB 
noriu

Canberros, Newcastlio, Bris- 
banės apylinkių valdyboms už 
vietos atstovų išrinkimą ir jų ke
lionės parėmimą;

visų apylinkių valdyboms, se
niūnijoms ir Australijos lietuvių 
organizacijoms bei pavieniams 
asmenims, parėmusiems jauni
mo atstovų išvyka savomis au
komis.

Taip pat dėkojame visiems 
tiems tautiečiams bei organiza
cijoms, atsiliepusioms į Krašto 
Valdybos kvietimą ir siuntu- 
siems aukas remiant Jūratės 
Reisgytės išvyką į Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongresą. Visiems lie
tuviškas ačiū.

Tai pirmą kartą mūsų ben
druomenės gyvenime tokiu pla
čiu mastu ir taip nuoširdžiai vie
ningai atliktas darbas paremiant 
ir paskatinant mūsų jaunimą 
jungtis į bendras gretas už lietu
vybę ir Lietuvos išlaisvinimą.

Kaip kiekvienam darbe, taip 
ir šiame buvo daug gražių ir pa
girtinų pusių, buvo taip pat ir 
trūkumų, bet viską susumavus 
gavosi pozityvūs ir gausūs darbo 
vaisiai. Kviečiu visus pamiršti 
turėtus nesklandumus ir rikiuoti 
visas jėgas už gražų tautos ir tė-

susidarė nuostolių. Bet niekas 
apie tuos nuostolius negali kal
bėti nei jais operuoti, nes ben
druomenėje šito visai nėra: nie
kas šiam reikalui aukojęs nepa
sijuto nusiskriaudęs. Teatsiran- 
da ar iškyla naujas svarbus ben
druomenės ar tautinis užsimoji
mas — tam reikalui ir vėl atsiras 
lėšų.

Tačiau šitaip teigiant neturi
ma intencijos mūsų jaunimą, y- 
pač dalyvavusį Kongrese, atpa
laiduoti nuo dėkingumo tai pa
čiai lietuvių visuomenei ir pa
teisinti, kad visa tai jų nesaisto 
ar neįpareigoja. Priešingai. Jei
gu tai būtų vien individualinė 
auka ar vienkartinis konkretaus 
asmens parėmimas, tas galėtų 
jaustis tam savo rėmėjui sko
lingas asmeniškai ir jam būti 
dėkingas. Šiuo atveju yra kitaip- 
visi jaunimo delegatus rėmėme 
ir savo pagalba tikėjoyne pri
sidedą prie mūsų tautos ateities 
garantijos, lygiai ir jaunimas, į- 
vertindamas mūsų pastangas, 
nesijaučia dėkingas tam ar ki
tam asmeniui, bet mūsų ben
druomenei ir drauge mūsų tau
tai. Tauta nereikalauja tik ačiū, 
bet pirmoj eilėj atsiteisimo, atsi- 
teisino ne už investuotus centus, 
bet jai atsidavimu ir pasiauko
jimu. Mes visi tikime, kad mū
sų sudėtos aukos buvo prasmin
gos ir lygiai taip pat esame tik
ri, kad jaunimas šitai įvertins 
ir savo darbais parodys, kad lie
tuviu būti ir lietuvių tautai dirb
ti nėra vien sausa pareiga, bet 
asmens garbė tr pasididžiavi
mas.

(v.k.)
_  MB'IHr*.

LIETUVIAI NAMIE IR
LIETUVIAI

STUDENTAI HEIDELBERGE
Heidelbergo universitetas (vak. 

Vokietijoje) yra vienas iš labiau
siai pagarsėjusių ne tik Europoje, 
bet ir visame pasaulyje. Čia stu
dijuoja kasmet apie 15.000 studen
tų iš viso pasaulio, jų tarpe yra ir 
eilė lietuvių, šiuo metu Australi
jos lietuviams pažįstami studijuoja 
Ina Česnaitė (ruošiasi doktoratui) 
ir gilina savo mokslines žinias 
Dr. Vytautas Doniela. šiuo metu 
ten yra apie 15 studijuojančių lie
tuvių ne vien tik iš Vokietijos, bet 
ir iš kitur atvykusių, daugiausia 
iš JAV.

Kartas nuo karto tame univer
sitete ir lietuviai studentai vieno
kiu ar kitokiu būdu pagarsėja. 
Štai neseniai, lietuvis studentas 
Juozas Naujokas, studijuojąs che
mijų, Heidelberge pagarsėjo kaip 
aukštos klasės bokso čempionas. 
Gaila, tose rungtynėse jis nelaimė
jo pirmos vietos vien tik dėl to, 
kad buvo susižeidęs kairės rankos 
nykštį ir tas jam sukliudė išeiti 
nugalėtoju. Vis tik jis yra tebe
laikomas geriausiu Heildelbergo 
uinversiteto boksininku ir ateity 
žada šio sporto neatsisakyti.

KALBININKŲ KOFERENCUA
Maskvos mokslų akademija drau 

ge su vilniške akademija buvo Vil
niuje sukvietusi užsienio kalbų dės
tytojų konferenciją, kurioje buvo 
svarstomi svetimų kalbų mokymo 
metodikos klausimai. Iš lietuvių 
konferencijoj aktyviai dalyvavo ne 
kalbų dėstytojas, o astronomas — 
profesorius P. Slavėnas. Jis kal
bininkams, daugiausia susirinku
siems iš įvairių Rusijos kraštų,

skaitė paskaitą, kaip matematiniu 
metodu iš garsų nustatytas lietu
vių kalbos senumas. Kiti nagrinė
jo naujus svetimų kalbų dėstymo 
metodus, kritikavo perdėtą to dės
tymo sumechaninimą Vakaruose, 
bet pripažino eilės vaizdinių ir e- 
lektroninių priemonių naudingumą 
taip pat domėjosi hipnopedija — 
kalbų ' (ar kitų dalykų) mokymu 
magnetofono pagalba, miegant

Ta proga atžymėta, kad Lietu
vos vidurinėse mokyklose dėstoma 
viena iš šių trijų svetimų kalbų 
(šalia rusų): anglų, vokiečių ir 
prancūzų. Anglų kalba dėstoma pu
sėj visų mokyklų. Vilniuje yra vie
na vidurinė mokykla, kurioj vis
kas dėstoma anglų kalba, ir net 
užrašai ant klasių durų angliški.

(ELTA)

SUVENYRŲ GAMYBA
Lietuvoj yra trys suvenyrų ga

mybos įmonės — Minija, Menas ir 
Jiesia (keramika). Bet net valdžia 
pripažino, kad suvenyrai neįvairūs, 
neįdomūs, kad maža juose būdingų 
lietuviškų bruožų ir kad beveik vi
sai nėra taikomosios paskirties su
venyrų.

Tą pripažinusi, valdžia ragina 
visus atitinkamai pasitaisyti ir ža
da įsteigti dar vieną suvenyrų ga
myklą, Tulpę, Panevėžy. Tik, ap
gailestaudama, kad Lietuvoj gami
namuose suvenyruose “mažai atsi
spindi lietuviškos nacionalinės (a- 
tseit, tautiškos) tradicijos”, tuo pa
čiu atsikvėpimu reikalauja priga
minti suvenyrų, skirtų ... Rusijos 
revoliucijos 50 metų sukakčiai pa
minėti. Tas reikalavimas įrašytas 
ir paskelbtame suvenyrų projektų 
konkurse. (ELTA)

SVETUR
KAUNO ROTUŠĖ

Kauno rotušė netrukus gaus 
paskirtį panašią į bažnyčios: joje 
bus “santuokos rūmai”, tai yra, 
vieta, kur bus atliekami civilinių 
santuokų formalumai su iškilmė
mis.

Kompartijos ir komjaunimo vei
kėjai seniai deda pastangas civi
linių santuokos aktų iškilmingumu 
lenktyniauti su bažnytinėmis san
tuokų iškilmėmis, nors lig šiol 
jiems dar nepavyko sugalvoti tam 
tikslui tokių apeigų, kuriose visiš-

I V Y
KOMUNIZMAS 
NEPOPULIARUS

Čekoslovakijoje paskelbti davi
niai, kad jaunimas nesižavi komu
nizmu ir iš partijos kadrų smarkiai 
nubyra. 1960 m. partijoje jaunimo 
buvo 10 %, šiais metais tik 7 %.

★
Anglija išgyvena didelius ekono

minius sunkumus, ir pasaulio 
spauda Angliją vadina “Europos 
ligoniu”. Anglijoje bedarbių skai
čius žymiai pakilo ir sterlingas tu
rės būti nuvertintas.

Amerikoje vėl prasidėjo negrų 
neramumų banga, prasidėjusi di
džiuosiuose miestuose ir dabar pa
sklido po mažesnes vietoves. Vie
tomis yra ir aukų.

* '

Buvęs Rusijos diktatorius Kruš- 
čiovas savo galybės laikais siū- 
dinosi sau kostiumus Italijoje ir 
siuvėjams už darbą mokėjo ... iko
nomis. Jo siuvėjas italas dabar tu-

Baigdamas savo žodį 
Krašto Valdybos vardu 
pareikšti viešą ir gilią padėką:

Jaunimo atstovams ir atsto
vėms už puikiai atliktą misiją 
PLJ Kongrese, už gražų repre- 
zentavimą ir atstovavimą Aust
ralijos lietuvių jaunimo ir drau
ge Australijos Lietuvių Ben
druomenės;

vadovams — p. p. grupės va
dovui ir jos reprezentantui Ro
mui Cibui bei jo pagelbininkams 
A. Šimkui ir Dainai Maželytei;

spaudos atstovams ir infor
matoriams Pajautai Pullinen, Ie
vai Didžytei, Ramunei Zinkutei, 
Dr. Kaziui Zdanavičiui, Dr. Vy
tautui Donielai, Antanui Stepą i( vynės rytojų. Dar kartą visiems 
nui ir mūsų bičiuliui Amerikos nuoširdi padėka.
lietuviui Jonui šoliūnui už nuo ĮlĮ 
širdžias ir greitas informacijas išl 
kelionės ir Kongreso darbų, '

S. Narušis 
A LB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

kai nebūtų bažnytinių iškilmių pa' 
mėgdžiojimo.

Eilę pastarųjų metų Kauno ro
tušėje veikė Kauno Politechnikos 
Instituto architektūros fakultetas, 
kuris dabar išsikelia į naujas in
stituto patalpas Tvirtovės alėjo
je (dabar vad. Jaunosios Gvardi
jos).

Rotušę dabar vėl apžiūrinėja 
architektai restauratoriai ir tam 
tikros dirbtuvės specialistai atnau
jina laiko ar įnamių nudilintas 
jos architektūrines detales.

(ELTA)

K I A I
ri jau apie 60 ikonų.

★
Būdamas Rusijoje Prancūzijos 

prez. de Gaulle nė vieno sekma
dienio nepraleido neišklausęs šv. 
Mišių. Leningrade Prancūzijos pa
siuntinybės koplyčioje prezidentui 
dalyvaujant laikė pamaldas kun. J. 
P. Pavilonis, tam tikslui atkvies
tas iš Latvijos. Pamaldos buvo lo- 
tynškai, o pamokslas rusiškai.

★
Gibraltaro klausimas aštrėja. 

Ispanijai reikalaujant grąžinti Gi
braltarą anglai siūlo Gibraltarą 
paversti anglų provincija su sąly
ga, kad ispanai joje galės steigti 
savo misijas “ispanų interesams 
saugoti”. Kuo šis ginčas pasibaigs 
vargu, ar kas įspės, bet anglai pi
giai Gilbraltaro nežada Ispanijai 
perleisti.

Prancūzų bandymas išbandyti 
amerikiečių budrumą baigėsi ka
tastrofiškai. Norėdami patikrinti,

BEVAISIAI
VIZITAI

Atrodo, kad Vietnamo paliaubų 
reikalas daugiau neapsimoka vyk
ti į Maskvą. Tai patvirtintų ir pats 
H. Wilson. Tačiau nežiūrint to, 
kai kurie politikai vis dar bando 
belstis į Kremliaus duris. Kas ten 
lankėsi, visiems buvo trumpai at
sakyta — niet!

To paties susilaukė ir U. N. O. 
generalinio sekretoriaus U Thant 
vizitas. Lankydamasis Maskvoje 
U Thant išgirdo dar daugiau gra
sinimų. Vietoj taikos sovietai ža
da dar didesnę paramą šiaurės 
Vietnamui. Maskva numačius karą 
tęsti tol, kol jis bus jai naudingas, 
šiuo metu karą sustabdyti būtų la
bai nepatogu prieš kitus komunis
tinius kraštus, ypač prieš komunis
tinę Kiniją. Atrodytų, lyg Maskva 
bendrai ar karo vengia, ar ko tai 
bijosi.

Sov. Rusijos krašto apsaugos mi- 
nisteris Malinovskis, tasai, kurį 
neseniai Pekinas išvadino melagiu, 
pagrasino Amerikai net trečiuoju 
pasauliniu karu. To pasekmėje ir 
praradęs bet kokias viltis sustab
dyti karą Vietname U Thant žada 
kadencijai pasibaigus pasitraukti 
iš Jungtinių Tautų generalinio se
kretoriaus pareigų.

kaip amerikiečių oro gynyba ba
zės veikia Ispanijoje keli prancū
zų kovos lėktuvai bandė perskris
ti. Po kelių sėkmingų skridimų į- 
vairiuose aukščiuose paskutinį kar
tą jie staiga pasijuto negalį kon
troliuoti savo lėktuvų ir sudužo. 
Reikalas aiškinamas diplomatinėje 
ir karinėje sferose.
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JONAS SOLIUNAS

JAUNIMO DELEGACIJOS
Jaunimo Kongreso išjudinti neseniai mūsų jaunųjų veikėjų 

grupė dalyvavo J.A.V-bių užsienio reikalų departamento priėmi
me. Šitoks jaunųjų žygis, nors nieko daug ir nelaimėjo, vis dėl 
to laikytinas neeiliniu įvykiu, šiandie JAV užsienio reikalų de
partamente yra užtektinai rūpesčių dėl pasaulinės padėties ir dėl 
to mažesnieji labai dažnai nustumiami. Tačiau šįmet yra rinki
miniai metai ir todėl balsai visur ir visaip žvejojami. Gal būt tai 
prisimindama ir Johnsono vyriausybė priėmė mūsų delegaciją.

Pačią delegaciją daugiausia sudarė wašingtoniškiai ir buvo 
stiprios sudėties. Ją sudarė: Algis Zaparackas, Gintautas Sabatai- 
tis, S.J., Antanas Sužiedėlis, Arvydas Barzdukas, Nastutė Um- 
brazaitė ir Elena Jurgėlaitė. šią delegaciją Valstybės departa
mente priėmė valstybės sekretoriaus padėjėjas Walter J. Stoessel, 
jn. Kiekvienas delegacijos narys vyriausybės atstovui padarė 
trumpą pranešimą apie Lietuvos padėtį bei mūsų veiklą, ypa
tingai jaunimo užsienyje. Mūsų atstovai priminė, kad Amerikos 
Balsas yra nepaprastai gausiai klausomas Lietuvoje. Buvo pra
šoma šią programą jei galima dar sustiprinti. Mr. Stoessel pri
žadėjo dėti visas pastangas, kad lietuvių programa Amerikos 
Balse būtų stiprinama.

Atstovai taip pat prašė, kad JAV vyriausybė dėtų pastan
gų, jog, surinktieji jaunimo parašai po peticija būtų įteikti Jung
tinėms Tautoms. Ir čia vyriausybės atstovas prižadėjo talką.

Kita lietuvių delegacija New Yorke, vadovaujant prel. J. 
Balkonui, taip pat lankėsi JAV prie Jungtinių Tautų ambasa
doje. Be prel. J. Balkūno delegačijoje buvo Dalia Bulgarauskai- 
tė, Algis Šimukonis ir Juozas Miklovas.. šią delegaciją priėmė 
deputy director for Public Affairs R. Monsen. Mūsų delegacija 
jam įteikė dešimt tomų Jungt. Amerikos Valstybėse surinktų 
parašų po peticija, reikaklaujančia Lietuvai laisvės. Monsenas 
buvo paprašytas tuos parašus perduoti JAV prie Jungt. Tautų 
ambasadoriui A. Goldbergui.

LIETUVIAI DEMONSTRUOJA
Kiekvienais metais šiame krašte įvykksta vadinamoji Pa

vergtųjų Tautų Savaitė, kurios metu suruošiamos antikomunis
tinės demonstracijos, šįmet tokia demonstracija labai pasisekė. 
Čikagoje ji buvo liepos 16 d. Čia gausiausia ir gražiausia gru
pė buvo lietuvių. Mūsų tautiečiai buvo demonstracijų rengėjų pa
girti už tolį puikų pasirodymą. Lietuviai taip pat turėjo apie 
300 plakatų, skelbiančių Sov. Rusijos imperializmą. Pastebėtina, 
kad demonstracija sekė šimtai tūkstančių čikagiečių ir todėl Lie
tuvos vardas ir vėl buvo primintas pasauliui. Demonstraciniame 
žygyje dalyvavo ir Čikagos miesto burmistras Daley. Tai retas 
svečias, nes šiaip jau tai šitas ponas tokiems dalykams dažniau
siai pritrūksta laiko ir savo vietoje atsiunčia nuskurusį valdinin
kėlį.

Po žygio per miestą vėliau buvo ir programa, kurioje įvai
rūs politikieriai kaip jau įprasta pasakė keletą kalbų.

“VIENYBE” APIE DEMONSTRACIJAS
New Yorke einąs lietuvių (?) savaitraštis “Vienybė” visa

dos ieško juodžiausių momentų išeivijos veikloje., o mato tik 
“milžiniškus laimėjimus” pavergtoje Lietuvoje.

šįkart jai užkliuvo jaunimo demonstracijos prie Jungtinių 
Tautų. Apie tų demonstracijų nesėkmingumą esame minėję. Tai 
padarėme tik konstatuodami patį faktą. Tačiau "Vienybei” tai 
buvo didžiausia naujiena, patalpinta pirmame puslapyje. Žinoma, 
kaip ir teko laukti, “Vienybė” neapsiėjo be melo. Ji paskelbė, kad 
visą demonstraciją saugojo “pora policininkų”. Jei nežinotum Vie
nybės intencijų nuvertinant visa, kas lietuviška, tai spėtum, kad 
jos reporteris temoka suskaičiuoti tik ligi dviejų. Toliau jai skai
čiuoti nesiseka, bet prežastis labai žinoma.

APIE AMERIKOS DEMOKRATIJĄ
Aną dieną vienas amerikiečių kolumnistų suabejojo šio 

krašto demokratija. Jis rašo: "Mes mėgstame galvoti, kad mūsų 
kraštas yra demokratiškiausia šalis ant šios žemės, tačiau mūsų 
parlamentarinė sistema niekados nebuvo labai tikrai reprezen- 
tantė, niekuomet joje tikrai neatsispindėjo daugumos nuomonė. 
Senatoriai iš mažų valstijų turi 20 kartų didesnę balsavimo jėgą, 
kaip jų kolegos iš didžiųjų valstijų. Netikras atstovavimas taip pat 
sustiprino mažumos dominavimą atstovų rūmuose.” (Žiūr. Clay
ton Fritchey, Chicago Sun-Times, 1966.7.22).

Tokį pasipiktinimą dėl nesamos demokratijos išreiškia tas 
kolumnistas todėl, jog JAV balsavimuose atstovai buvo ligšiol 
renkami iš paskirų distriktų, kurie buvo taip sutvarkyti, kad 
hemiesto gyventojai turėjo daug didesnę galimybę pravesti dau
giau atstovų, nei mieste gyvenantieji. Ačių Dievui, ši archaiška 
sistema Vyriausio Teismo buvo panaikinta ir dabar padėtis gė
rėja.

VILNIAUS LIETUVIAI PROTESTUOJA
Vilniaus Krašto Lietuvių Są

jungos Centro Valdybos plenumo 
posėdžio, įvykusio 1966 m. liepos 
mėn. 2 d. Chicagoje, priimtos

REZOLIUCIJOS
I

Centro Valdybos plenumas, iš
klausęs pranešimus apie Vatikano 
išleistą lenkų krikščionybės 1000 
metų sukakties proga 60 lirų pašto 
ženklą, kuriame drauge su Lenki
jos karaliene Jadvyga ir Krokuvos 
miestu įdėtas Vilniaus Aušros 

Vartų Dievo Motinos paveikslas, 
kaip Lenkijos valstybės simbolis, 
ir susipažinęs su Centro Valdybos 
pareiškimu, rašytu š.m. gegužės 
28 d. Vliko Tarybai apie Vatikano 
poziciją Vilniaus politinės padėties 
reikalu, rado, kad Lietuvos sosti
nės Vilniaus ir lietuvių tautos dva
sinio įkvėpimo šaltinio Aušros 
Vartų Dievo Motinos sutapatini
mas su Lenkijos krikščionybės 
tūkstantmečiu įžeidžia lietuvių 
tautos jausmus bei savigarbą.

Tad kreipdamasis j visus lietu-

MŪSŲ PASTOGĖ

FONDO KLAUS/MU
Man dažnai prisimena poeto žo

džiai: ‘Išnyksiu kaip dūmas, ne
blaškomas vėjo..” Tas išnykimas 
nepaliekant nieko būsimoms kar
toms kelia many didelio susirūpi
nimo.

Jeigu prieš dvidešimt metų re
tai kada išgirsdavom apie mirusį 
tautieti, tai šiuo metu vienas po 
kito jau pasitraukia iš mūsų tar
po vyresnieji. Mūsų ir taip negau
sios eilės smarkiai retėja. O kiek
vienas iš jų norėjo kaip nors įs
pausti savo vardą kaip pėdsaką 
būsimoms kartoms. Mes gyvi taip 
pat apie tai dažnai pagalvojam. 
Asmeninis įgytas turtas bei kitos 
gėrybės išnyks be pėdsakų, gi ben
drai sukurti dalykai gali žymiai 
ilgiau išsilaikyti.

Pastatytom būsimoms Australi
jos lietuvių kartoms paminklą — 
sukurkime AUSTRALIJOS LIE
TUVIŲ FONDĄ. Pastatykime pa
minklą, kad didžiuotųsi mūsų vai
kai, bet nekaltintų mūsų, jog nie
ko nepadarėm.

Laikraščiuose skaitau, kaip A- 
merikoj ar Kanadoj auga lietuvių 
fondai virsdami imponuojančiom 
sumom. Iš tų fondų nuošimčių jau 
dabar remiama lietuviška apraiš
ka. Fondo nariais tampa ne tik gy
vieji, bet giminių ir draugų įam

vius ir lietuviškąsias organizaci
jas, plenumas skatina rašyti pro
testo pareiškimus Vatikano Valsty
bės Sekretoriui Jo Eminencijai 
kardinolui Amleto Giovanni Ci- 
cognani, kartu prašant išlygint 
lietuvių tautai padarytą skriaudą.

II
Centro Valdybos plenumas, iš

klausęs Rytų Lietuvos Sienoms 
Studijuoti Komisijos pranešimą 
apie turimą studijinę medžiagą ir 
apie atsiradusi reikalą nustatyti 
Lietuvos etnografines sienas ry
tuose, radome, kad darbas yra di
džiai atsakingas ir kad turimos 
medžiagos dar nepakanka etniniai 
ribai nustatyti bei integralumui iš
saugoti.

Tad kreipiamės šiuo taip svarbiu 
tautos reikalu į visus pasaulio lie
tuvius, turinčius bet kokią su Rytų 
Lietuvos klausimu susijusią me
džiagą, arba žinančius apie tokios 
medžiagos šaltinius, ir prašome 
medžiagą siųsti ar pranešti Rytų 
Lietuvos Sienoms Studijuoti Komi
sijos pirmininkui Stasiui Lazdi
niui, 1192 E. 87-th St. Cleveland 
Ohio 44108, U^S.A.

III
Centro Valdybos plenumas Svei

kiname brolius Mažlietuvius, ku
rie tuo pačiu metu svarstė savo 
veiklos reikalus Chicagoje.

Mūsų, bendras siekis, visų lie
tuviškų žemių apjungimas Lais
voje Nepriklausomoje Lietuvoje, 
tejungia mus dar stipriau šiame 
kilniame darbe.

VKLS CENTRO VALDYBOS 
PLENUMAS

DIPLOMATO MIRTIS
Olandijos vyriausybė pareikala

vo, kad išvyktų vienas kiniečių di
plomatas. Išvykimo dieną prie ats
tovybės durų buvo rastas vienas ki
nietis inžinierius sužeistas, kuris 
buvo atvykęs į tarptautinę konfe
renciją. Nelaimingasis buvo patal
pintas į ligoninę, bet jis iš ten bu
vo išvogtas ir kiniečių atstovybė 
pranešė, kad miręs. Spėjama, kad 
miręs inžinierius vakariečiams 
perdavęs kiniečių technikines pas
laptis. 

žinami ir mirusių vardai. Tokie 
mūsų fondai primena senovės E- 
gypto piramides, kurias statė fa
raonai prieš keletą tūkstančių me
tų ir kurių ųei laiko dulkės, nei 
besikeičią valdovai nesunaikino.

Pinigai — gyvenimo pulsas. Jau 
dabartinė mūsų veikla susiduria su 
jų trūkumu. Dideli ir gražūs pla
nai dažnai nueina niekais vien dėl 
pinigų stokos. O kokia padėtis bus 
po dvidešimt metų? Australijos 
Lietuvių Fondas bus laidas ir pul
sas tolimesnio, mūsų tautinio gyve
nimo. Jeigu mes, pirmoji išeivijos 
karta nesukursime ir nepaliksi
me tvirto ekonominio pagrindo, ne
sitikėkime iš mūsų vaikų sukurti 
stiprią lietuvišką tvirtovę ateičiai.

Kaip ir kiekviename dalyke taip 
ir čia atsiras pesimistų, sakančių, 
kad iš to nieko neišeis, kad mes 
nesudėsime efektyvios sumos ir pa
našiai. Patirtis tačiau rodo visai 
ką totą. Kai atsiranda rimtas rei
kalas, suminkštėja mūsų širdys ir 
atsiveria piniginės. Štai kad ir 
mūsų gausios jaunimo grupės fi
nansavimas į Jaunimo Kongresą. 
Tiesiog reikia stebėtis, o kartu ir 
suprasti, kad lietuviška širdis yra 
duosni ir neužšalus.

Australijos Lietuvių' Fondo su
kūrimas yra svarbus ir neatidėlio-

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

STALUS SKIRSTO V. KAZOKAS (Tel. 70 8395)

PAKVIETIMUS 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. Giliahskas, 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!

o

HANSA TRADING CO.
PTY. LTD.

197 FLEMINGTON ROAD.,
:; NORTH MELBOURNE, N. 1. Tel. 30 3347 ►
:: 1 ::

TURI SA VO A TSTOVUS VISOJE A USTRA LI JOJE ;;

!! Norį tikslaus ir patikimo patarnavimo užsakant įvairias - 
“ siuntas arba persiunčiant jūsų pačių paruoštus siuntinius -

! kreipkitės tik į mus. '<!

;■ i ’ MŪSŲ FIRMA TURI PILNUS ’’

;; V/O VNESHPOSYLTORG ĮGALIOJIMUS į’

PADĖKA

Nuoširdi padėka visiems, kurie palydėjo mano mylimą 
sūnų Algį į amžino poilsio vietą. Dėkoju užgėlęs, užuojau
tas pareiškusiems asmeniškai ir per spaudą ir padėjusiems 
visokeriopai ir sunkiausioje mano gyvenimo valandoje.

Ypatingai nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie skaudžiau
siomis valandomis mane globojo ir manimi rūpinosi. Lie
kuosi visiems giliai dėkinga. 1

J. Bukšaitiėijė

tinas reikalas. Jis turi rūpėti mums 
visiems, čia daug ko naujo ir neiš
galvosi: reikia tik paimti Ameri
kos ir Kanados fondų statutus, 
juos pastudijuoti ir pritaikinti 
vietos sąlygoms. Tuo reikalu Aus
tralijos Liet. B-nės Krašto Valdy
ba turėtų imtis iniciatyvos ir net 
skubaus darbo. Artėja Krašto Ta
rybos suvažiavimas. Jau šios se
sijos metu turi būti išspręsta šis 
opus reikalas.

Jaunimo Metų proga geriausia 
dovana mūsų jaunimui bus mūsų 
vyresniųjų sukurtas Australijos

Gyvenimas Lietuvoje
ŠV. JONO BAŽNYČIOS 

LIKIMAS 
šv. Jono bažnyčia Vilniuje, dvi

Lietuvių Fondas.
Matas Gailius

Redakcijos pastaba: Sveikiname 
M. Gailių, pabrėžiantį Australijos 
Lietuvių ..Fondo gyvybinę svarbų 
mūsų ateities veiklai, nors ši min
tis Mūsų Pastogėj neria nauja: dar 
pernai birželio 28 d. numery buvo 
ši idėja šio ..laikraščio ..vedamoji 
mintis, trik gaila, kad ji arba buvo 
nepastebėta, arba jos išsigąsta, 
nes Redakcija i tad nesusilaukė jo
kio atgarsio.

M.P. Red.

dešimt metų laikyta nepageidau
jamo pamestinuko padėty, paga
liau restauruojama ir pritaikoma 
naujai paskirčiai.

Nepatogi dabartinei valdžiai ši 
bažnyčia tėdėl, kad ji, iš vienos 
pusės “didingas 16-jo amžiaus ar
chitektūros paminklas, sudarąs vi
so senojo universiteto ansamblio 
kompozicinį centrą”, o iš kitos — 
su giliomis tradicijomis susijusi 
religinė šventovė, pačiame centre 
unversiteto, kuris kaip tik dabar 
skiriamas auklėti ateistištoems 
“komunizmo statytojams” ir kuris 
net pavadintas komunistų veikėjo 
(V. Kapsuko) vardu.

Negražu buvo leisti tam archi
tektūros paminklui nykti, bet keb
lu buvo ir gauti iš Maskvos leidi
mą bei lėšų jam palaikyti, kai 
Maskva jau ir taip ne kartą per
kūnais trankėsi už “keistas ten
dencijas” Lietuvoj — "atstatinėti 
religinių prietarų ir senovės feo
dalų lizdus”! (Pastarasis barnis 
buvo už Trakų pilį).

Bet dabar ŠV. Jono bažnyčia jau 
restauruojama. Tik ji bus nebe 
bažnyčia, o “Mokslinės minties 
muziejus”... O varpinės pagrinde 
įrengiama kavinė (40 vietų, 16 am
žiaus stiliaus vidaus įrengimas, 
koridoriumi sujungta su jau vei
kiančia universiteto kavine).

Bokšto viršuj numatoma įrengti 
aikštelė — turistams pasižvalgyti 
į miestą iš apie 70 metrų (apie 
230 pėdų) aukščio.

(ELTA)

ŽODYNŲ PAKLAUSA

Nors teorijoj Maskvos valdžia ir 
įtikinėja, kad rusų kalba yra vie
nintelė geriausia ir pakankama 
priemonė visai išminčiai pažinti, 
bet praktikoje sutinka, kad reikia 
mokytis ir kitų svetimų kalbų, y- 
pač anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbų. Lietuvoj tų kalbų mokyma
sis ir domėjimasis literatūra to
mis kalbomis irgi nuolat stiprėja. 

'Pasigendama tų kalbų žodynų, y- 
pač didesnių. Todėl jau rengiasi 
bent 1968 metais išleisti didelius 
anglų - lietuvių ir prancūzų - lie
tuvių kalbų žodynus. Betgi didžiu
lis (2400 puslapių) rusų - lietuvių 
kalbų žodynas vistiek numatomas 
išleisti pirma, 1967 metais.

Didžiausias Vilniuje žodynų sri
ty dirbamas darbas, tačiau, yra 
didysis lietuvių kalbos žodynas, 
Būgos - Balčikonio pradėtasis Lie
tuvos nepriklausomybės laikais, 
šiemet numatoma išleisti septinta
sis to žodyno tomas. Pirmųjų dvie
jų, priešbolševikiniais laikais iš
leistųjų tomų seniai nebegalima 
gauti. Jie perredaguojami ir bus 
perspausdinti. Pirmasis tomas jau 
atiduotas rinkti.

(ELTA)

AUTOMOBILIAI RUSIJOJE
Rusijos fabrikai kasmet išleis

davo apie 80.000 automobilių. 
Automobilių gamybą žada pakelti 
Rusijoje prancūzai ir italai, ža
dėdami savo darbu ir kapitalu pa
kelti produkciją iki ketvirčio mili
jono per metus.

2
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Pagaliau ' sulaukėme
■

Liepos 30-ji Sydnėjuje buvo ne
rami nuo pat tamsos: dar prie “ba
lanos” šviesų daugumas birbino 
savo mašinas ir traukė i aerodro
mą pasitikti grįžtančių iš Kongre
so. Lėktuvas kiek vėluoja ir dau
giau nei šimtinė lietuvių nerimau
ja. Pasitaikė ir keli vietos dien
raščių reporteriai, kurie pasiįdo- 
mavo neįprastu vaizdu ir susirin
kusių apdarais (eilė mergaičių bu
vo tautiniuose rūbuose).

Ilgokai mūsų keliauninkai užtru
ko muitinėje. Ne dėl to, kad juos 
būtų baisiai “kratę”, bet įspūdžiui 
pakelti visi norėjo išeiti drauge. 
Ir tik žiūrim — durims prasivė
rus pasirodė mūsų jaunimas egzo
tiškais veidais ir apdarais: įdegę 
saulėje, meksikietiškom kepurėm, 
tarsi jie būtų praleidę tas šešias 
savaites vasarodami tropikuose. 
Bet vistiek laukiantieji juos atpa
žino! Pasigirdo plajimai, mergai
tės apdovanojo gėlėmis, o A. Plu-
kas dar pabuvo paskutiniu muiti
ninku išreikalaudamas po para
šų (ne peticijai) ant Jaunimo 
Kongreso plakato.

Aerodrome jokių oficialumų ne
buvo: kiekvienas puolėsi prie savo 
artimųjų, tik spėta prieš išsiskirs- 
tant į namus dar padaryti vienų 
bendrą nuotraukų, kurių matote 
šio numerio pirmame puslapy. Vi
si oficialumai buvo atidėti vakarui 
leidžiant jaunimo atstovus po ke
lionės bent valandėlę pailsėti, kad 
vakare būtų žvalūs ir atsigavę.

★
Socialinės Globos Moterų Drau

gijos vakaras Bankstowno Daina
vos salėje. Jau nuo septintos va
landos salėje tiršta, o žmonių ren
kasi daugiau — aiškiai matėsi, 

" kad pritruks ir stalų ir vietų. Vi
siems rūpi susitikti su sugrįžu
siais, ypač kad čia ne vien syd- 
nėjiškiai, bet ir visos Australi
jos jaunimo atstovai.

Šitas sutiktuves oficialiai pra
vedė Moterų Draugijos globoje 
ALB Krašto Valdyba ir Jaunimo 
centrinis Komitetas. Prie oficia
laus stalo susodinti visi delegaci
jos nariai ir eilė oficialių vietos 
žmonių ir veikėjų.

Sutiktuvių oficialių dalį prave
dė Jaunimo K-to narys p. V. šio- 
geris, jnr. žodį tarė ALB Krašto 
Valdybos p-kas p. S. Narušis, ku
ris jautriai pasidžiaugė visos gru
pės iškilia reprezentacija Kongre
se ir Valdybos vardu padėkojo jau 

niesiems už pasiryžimų dalyvauti 
ir visai Australijos Liet. B-nei 
už sutartinį viso šio reikalo parė
mimų. Toliau sugrįžusius pasvei
kino kun. P. Butkus, laikinai ė- 
jęs Jaunimo K-to pirm, pareigas 
p. A. Šimaitis, Mūsų Pastogės 
Sporto Skyriaus red. A. Laukai
tis, kuris ta proga įteikė Perth’o 
ramovėnų skirtų dovanų Jūratei 
Reisgytei — 20 dol. (Jūratei dar 
įteikė gintarinę dovanų p. E. Ei- 
dėjus Bankstowno Apyl. Valdybos 
vardu).

Oficialią sutiktuvių pusę užbai
gė delegacijos vadovas p. R. Ci
bas, jnr. kurio kalba spausdina
me atskirai.

Tiesa, dar pavėluotai atvykęs 
trumpų žodį tarė irgi delegacijos 
narys p. A. Šimkus iš Melbourno, 
kuris ypač pabrėžė grupės vienin

MISIJA ATLIKTA!
AUSTRALIJOS JAUNIMO ATSTOVŲ GRUPĖS VADOVO 
p. R. CIBO PRANEŠIMAS SUTIKTUVIŲ METU

SYDNEJUJE

Lygiai prieš šešias savaites iš
lydėti i istorinį Pasaulio Liet, 
Jaunimo Kongresą ir sėkmingai 
savo misiją atlikę šiandie mes vėl 
esame savųjų tarpe mieluose na
muose.

Kiekvienoj JAV lietuvių koloni
joj buvom sutikti ir išlydėti su tik
ru lietuvišku nuoširdumu. Kad ir 
svetimame krašte, bet visur jautė
mės saugiai, nes buvom su savai
siais broliais lietuviais.

Mūsų išvyka susidarė iš penkių 
dalių: Pasaulio Liet. Stovykla, 
Kongresas, įteikimas peticijos 
Jungtinėms Tautoms ir kelionės po 
šiaurės Ameriką.

Jaunimo stovykla prasidėjo va
dovų studijų savaite susipažįstant 
su kitų kraštų lietuvių jaunimu. 
Stovyklavo ISO asmenų įskaitant 
26 iš Australijos. Mūsų delegaci
ja buvo didžiausia ir susilaukė 
daug pagyrimų už lietuviškumą, 
drausmingumą, draugiškumą, su
manumų ir pasižymėjo vadovų 
kiekybe. Stovykloje nauja valdžia 
buvo renkama kas vakarą ir be
veik kiekvieną kartą kas nors pa
tekdavo iš Australijos.

Tuoj po studijų savaitės toj 

gumų ir jos vadovo p. R. Cibo ap
dairumų.

Toliau viskas vyko labai pakilio
je ir jaukioje nuotaikoje iki vė
lybos nakties. Nors ir muzika nes
naudė, bet protarpiais buvo progų 
kas norėjo susitikti asmeniškai su 
jaunimo grįžusiais delegatais ir 
kiek su jais arčiau ir intymiau 
pasikalbėti.

Reikia pasidžiaugti, kad mūsų 
jaunųjų sutiktuvės tikrai buvo 
gražios ir malonios. Ypač šį mo
mentą pabrėžė gausus tą vakarą 
sydnįjiškių dalyvavimas. ĮK^žin, 
ar kada anksčiau Dainavoje buvo 
tiek gausiai susirinkusiųjų, kaip 
kad šiose sutiktuvėse. Tikrai būtų 
galima pavadinti Sydnėjaus lietu
vių kongresu iš Jaunimo Kongre
so sugrįžusiųjų proga.

n.n.

pačioj Dainavos stovyklavietėj se
kė bendra Pasaulio Liet. Jaunimo 
Stovykla su apie 400 dalyvių. Aus
tralijos delegacija ir šioje stovyk
loje reiškėsi pavyzdingai, kaip ir 
studijų savaitės-metu.

Abiejų stovyklų pradėti darbai 
buvo užbaigti trijų dienų istori
niame Pasaulio Liet. Jaunimo Kon- 
rgese Čikagoje. Australijos dele
gacija Kongrese padidėjo iki 29 
ir vėl buvo didžiausia iš užjūrių. 
Susigyvenęs stovykloje jaunimas 
nesivaržė pasisakyti laisvai ir at
virai visom aktualijom Kongrese. 
Jaunimas viešai pasisakė prieš ru
sų režimą Lietuvoj ir išsamiai bei 
viešai gvildeno Lietuvos laisvini
mo darbus ir ateities planus su 
VLIK’o pirm. p. Sidzikausku ir ki
tais veiksniais. '

Tuoj po Kongreso jaunimo de
legacijos nuvyko į New Yorką, 
demonstravo prieš komunizmą 
Lietuvoj prie v Jungtinių Tautų, 
nužygiavo ir demonstravo prie ru
sų pasiuntinybės ir įteikė 150.000 
parašų su peticija Jungtinėms 
Tautoms per savo kraštų pasiun
tinybes.

Be politinio elemento Kongresas

Vaizdelis iš kongresininkų išvykos — australiečiai registruojasi Dainavos stovykloje. Matosi iš 
kairės: Dr. G. Kišonas, Sagatys, L Didžytė, D. Labutytė, R. Reisgys, A. Šimkus.

Foto G. Naujokaičio

buvo perkrautas visa eile kitų už
davinių bei parengimų. Kongresas 
užbaigtas didžiuoju banketu.

Po Kongreso sekė Dainų Šven
tė, kurioje dalyvavo per 1000 dai
nininkų (suaugusių ir vaikų) ir 
daugiau kaip 10.000 klausytojų. 
Atidarant Dainų Šventę buvo pri
statytos visos 17 delegacijų, kurias 
į amfiteatrą įvedė Kongreso metu 
išrinkta gražuolė lietuvaitė Giedrė 
Galinytė su Jaunimo Kongreso 
Komiteto pirm. Algiu Zaparacku.

Po visų uždavinių sekė kelionės 
po šiaurės Ameriką. Aplankyti vi
si didieji lietuvių centrai JAV ir 
Kanadoj, užsukta net ir į Meksiką. 
Kanados Krašto Valdybos Jauni
mo Sekcija suruošė net specialų 
priėmimą užsienio delegacijoms 
Toronte. Mūsų Jūratė Reisgytė 
buvo pagerbta ir karštai priimta 
bei laukiama visose lietuvių kolo
nijose.

Nors ir išvargę grįžom pakilioj 
nuotaikoj jausdami savo misiją 
atlikę.

Dėkojame visiems dirbusiems, 
aukojusiems ir spaudai, kas įgali
no šitą istorinį žygį. Dėkojame or
ganizacijoms, Centriniam Komite
tui ir kvykusiems mūsų sutikti, 
Krašto Valdybai, Moterų Draugi
jai bei Centriniam Komitetui už šį

NAUJI LEIDINIAI
KNYGŲ LENTYNA 1966 m. 

Nr. 1 Lietuvių bibliogarafinės tar
nybos biuletenis. Pasirodo keturis 
kartus kartus i metus. Leidžia 
JAV Bendruomenės Kultūros Fon
das. Redaguoja A. Ružancovas.

LITUANUS.1965 m, žiemos nu
meris. Lietuvių kultūros žurnalas 
anglų kalba. Redaguoja T. Remei- 
kis, leidžia Lietuvių Fondas.

šiame numery įdomus J. Pivo
riūno strapsnis apie M. K. Čiur
lionį, Rusų šaltiniai apie Lietu- 
vų (J. Jakšto), Kazio Bradūno 
penki eilėraščiai, įdomūs komen
tarai ir knygų apžvalga. Numeris 
iliustruotas M. K. Čiurlionio kū
riniais.

Lituanus išeina keturis kartus 
į metus ir kainuoja metams 3 dol.

vakarą gražų priėmimą. Taip pat 
asmeniškai norėčiau padėkoti vi
siems Australijos delegacijos bei 
kelionės grupės nariams už jų 
draugiškumą, kooperaciją, pasiti
kėjimą bei kantrybę su manim, kas 
ir man ir jiems palengvino kelio
nę.

Adresas: P.O. Box 9318, Chica
go, Ill., 60690, U.S.A.

PASAULIO LIETUVIS Nr. 
21 - kovo balandžio mėn.. Pasaulio 
Liet. B-nės biuletenis. Redaktorius 
St Barzdukas.

JAUNIMO METŲ KALENDO
RIUS. 1966 m. Tai gana patrau
klus leidinys, kuriame šalia ka
lendoriaus duota santraukinių ži
nių iš Lietuvos istorijos, lietuvių 
kultūros ir tt Leidinys iliustruo
tas lietuvių poetų kūriniais, nuo
traukomis. šis kalendorius pirmoj 
eilėj skiriamas lietuvių jaunimui, 
kurio žinios apie Lietuvą ir lie
tuvių tautų daugeliu atvejų yra 
labai ribotos. Jaunimo Metų Ka
lendorių parengė St Barzdukas, 
išleido P. Liet B-nės Valdyba. 
Kaina 1 doleris.

— ★ —.

Juozas Kapačinskas. SIAUBIN
GOS DIENOS. 1944-1950 metų 
atsiminimai. Išleido Čikagos lie
tuvių Literatūros Draugija 1965 
m. 273 psl. Kietais viršeliais, gau
siai iliustruota. Kaina 3 doleriai.

VISI JAUNIMO IR SENIMO KONGRESAN -MŪSŲ PASTOGES SPAUDOS BALIUJE!
I RUGPIŪČIO ,27 D AUBURNE

VALERU TARSIS

Palata Nr. 7
(Tęsinys)

Skyriaus vedėja Lidija Archipovna Kiziak, neai
škaus amžiaus moteris, nežinia į ką panaši, bet vi
sai aiškių pažiūrų ir profesijos — policijos gydyto
jo manekenas, buvo įsitikinusi, kad visas tas daine
les sukūrė Almazovas ir prašė jį neskleisti prieš- 
sovietinės propagandos. Almazovas įdėmiai žiūrėjo 
j jos tuščias stiklines akis, ir jam rodėsi, kad, jei 
praskleistam jos apsiaustą, tai po juo rastum ne 
žmogaus kūną, o popierinę, odekolonu kvepiančią lė
lę.

— Jūs manote, kad aš galėčiau užsiminėti to
kiom beprasmiškom kvailystėm? — paklausė Alma
zovas.

— Tai ne kvailystė, ir tuo jūs tiktai sau kenkia
te.

Sovietų valdžia visais savo piktais darbais, štai, 
jau beveik pusė amžiaus skleidžia priešsovietinę pro- 
pogandą — ir veiksmais ir žodžiais — tad rungty
niauti su ja aš nesiimu.

Ji taip sumišo, kad be žado pasisuko ir beveik 
bėgte išbėgo iš palatos. Nuo to laiko ji retai teuž
sukdavo palaton Nr. 7; ji labai bijojo ligonių, niekad 
viena pati su jais nekalbėdavo ir, jei kas nors kreip
davosi į jų, praeinančių Pamišėlių Prospektu, ji nu
duodavo negirdinti, pagreitindavo žingsnius ir sku
bėdavo dingti savo kabinete.

Toks pat šlykštus aukštesnio rango policininkas 
buvo Abram Grigorievič štein. Jis taip pat nieko ne
nusimanė apie psichines ligas; jis laikė, kaip ir visi 

. marksistai, kad psichinės ligos atsiranda iš kažkokių 
funkcionalinių fiziologinių deformacijų, netikėjo į 
jokių sielą; jau pačiame žody “siela” jis įžiūrėjo 
kažką antisovietiško. Jis buvo pasišlykštėtinai savi- 
meilus ir grubus; ligonys jo nekentė. Kiti gydytojai 
buvo įvairių šteino - Kiziako kombinacijų tipai su 
nežymiom variacijom. Buvo tačiau ir laimingų išim
čių sveikatos apsaugos ministerijos vyriausias psi

chiatras, akademikas Andrėj Efimovič Neževskij 
ir dar, palyginti, jauna gydytoja, Kiziako pavaduo
toja Zoja Aleksiejevna Machova, Neževskij, — aukš
tas, lieknas, sidabruotu eželiu sušukuotais plaukais, 
protingom perveriančiom akim, linksmas, mėgstąs 
pajuokauti, gyvas, nežiūrint savo septyniasdešimt 
ketverių m. amžiaus, pasaulinio vardo mokslininkas, 
dažnai buvojęs užsieniuose įvairiuose kongresuose, 
konferencijose, simpoziumuose, seminaruose. Kana- 
tčikovo vasarnamy jam parodydavo tiktai ypatin
giausius pacientus, kurių gydytojai bijojo ir nedrįso 
gydyti paprastomis priemonėmis.

Andrėj Efimovič žinojo, kokios priemonės rei
kalingos kiekvienu atveju, bet dar geriau žinojo, kad 
tikras gydymas, be abejo, sovietinėse sąlygose neį
manomas.

Jis buvo Gandžio sekėjas, kruopščiai studijavo 
Indijos filosofiją ir puikiai suprato, kad sovietų ti
krovė — dešimtmečiai teroro, nusikaltimų, karų, bai
mės, prievartos ir netikrumo rytdienai, — sujaukė 
visas žmogiškas sielas, kad visai psichiškai sveikų 
iš viso nėra ir panašiose nežmoniškose sąlygose ne
gali būti, ir kad gydyti dvasinius sukrėtimus gali
ma tik vienu vieninteliu vaistu — pakenčiamu gyve
nimo būdu, toks buvo pagrindinis prancūzų psichia
trų mokyklos gydymo būdas. Andrėj Efimovič ma
nymu juokinga vadinti ligoniais persekiojimo mani
jos apimtus piliečius, kurie, štai, jau keturiasdešimt 
metų persekiojami, kurių tėvai sušaudyti arba nu
kankinti koncentracijos stovyklose. Reikia liautis 
persekioti žmones vien už tai, kad sovietiška tvar
ka jų nedžiugina, reikia atstatyti demokratijų, kuri 
pas mus visiškai likviduota, duoti žmonėms laisvę, 
visų pirma judėjimo laisvę, kadangi daugeliui to
limesnis vienų nuo kitų nutolimas sovietų rojuje 
grasovisišku išprotėjimu ir stumia į savižudybę. Pri
mygtinai buvo tvirtinama, kad kone pusė maskvie
čių yra psichiatrinėse ligoninėse. Vien per Kanatči- 

kovo vasarnamį kasmet praeina iki septyiolikos tūks
tančių psichiškai nesveikų. Buvo kalbų, kad prie Ka- 
zaniaus yra speciali ligoninė, kur laikomi tūkstan
čiai faktiškai politinių kalinių. Andrėj Efimovič, 
aišku, žinojo, kad netikusieji dabar pakliūva ne į ka
lėjimus, bet į beprotnamius, ir buvo giliai pasipikti
nęs tokia veidmainyste; tuo į>ūdu juk buvo galima 
įtikinėti, kad tie žmonės ne baudžiami, o tik "gydo
mi”.

Andrėj Efimovič beviltiškai žinojo, kad jis Čia 
nieko negali padėti; jo įsikišimas vestų jį į atsista
tydinimų, gi be žmonių, be darbo jis negalėtų gyven
ti. Jis stengėsi, kiek jo jėgos leido, padėti atskiriems, 
labiausiai pagalbos vertiems asmenims. Jo metodas 
nebuvo sudėtingas: gydyti taip, kad nepakenktų 
sveikatai, kokiais nors neutraliais vaistais ir, pa
laikius žmogų dėl akių porą mėnesių, išrašyti jį, kaip 
pasveikusį. Andrejaus Efimovičiaus autoritetas bu
vo toks aukštas, kad niekas iš policininkų nedrįstų 
jam pasipriešinti ar įtarti jį nesąžiningumu. Be to, 
— ką pasakys Europa? Galima spjauti į savuosius, 
bet svetimų reikia paisyti, — mes juk taip pat eu
ropiečiai.

Kai Andrėj Efimovič kalbėdavo apie sovietų 
psichiatrijos pažangą, jis maloniai šypsojosi, — jo 
šypsnys buvo mielas, pavergiantis, — kaip tada, 
kai jis pasakė: “Ką gi, iš Čechovo palatos Nr. 6 mes 
perėjom į tobuliau įrengtą palatą Nr. 7. Ir daug 
baisesnę, — nenorom pagalvojo jis, prisimindamas 
amerikiečių kalėjimą Sing, su visais patogiausiais 
įrengimais, — ar tai galima laikyti socialistinio 
teisingumo ir socialistinės moralės pažanga?”

Palata Nr. 7 buvo be jokios abejonės, tobules
nė už palatą Nr. 6, bet vis dėlto Andrėj Efimovič, 
nuolat skaitęs ir vėl pakartojęs Čechovų, galvojo, 
kad ir šiandien visai teisėtai galima pakartoti Če
chovo žodižus apie mūsų dabartį:

“Apžiūrėjęs ligoninę, Andrėj Efimovič priėjo iš
vados, kad tai nemorali ir aukščiausiam laipsny ken
ksminga gyventojų svaikatai įstaiga. Jo nuomone, 
protingiausia, ką galima būtų padaryti, tai — pa
leisti ligonius laisvėn, o pačių ligoninę uždaryti. Bet 
jis nusprendė, kad tam neužtenka jo vieno valios...”

Be abejo, įrengimas pakeistas, iš lauko pusės 
viskas gražu — švaru, tvarkinga. Tačiau ši įstaiga 

buvo dar daugiau nemorali ir kenksminga, kadan
gi čia ne gydė, bet žalojo žmones, ir ligoninė buvo 
paversta kalėjimu.

Andrėj Efimovič Neževskij, akademikas ir vy
riausias psichiatras, matė kažką reikšminga tame, 
kad jis buvo vienvardis su daktaru iš “Palatos Nr. 
6”, ir, kad jo mintys bei pergyvenimai daugumoje 
sutampa. Su dideliu dvasiniu skausmu jis skaitydavo 
Čechovo parašytas eilutes:

"Andrėj Efimovič ypatingai vertina protų ir 
sąžiningumą, bet susidaryti protingą ir sąžiningų 
aplinkų jam trūko ryžtumo ir pasitikėjimo savo tei
se.”

Jis galėtų mesti darbą, — amžius tai jam leido, 
gi asmeninė pensija užtikrintų jo kuklius reikalavi
mus, — bet Andrėj Efimovič negalėjo nedirbti. Jis 
žinojo, kad vienišumas dideliame ir nejaukiame bute, 
“juodos mintys, kaip musės” (žodžiai iš romanso, 
kurį jis dainuodavo studentavimo metais), geriau
siu atveju nuvestų jį tuojau į kapus, gi blogiausiu 
—trauktų į desperaciją, kažkur ten, ant pat nakties 
krašto.

Ir jis nusprendė prisitaikyti prie “mažų darbų”, 
iš kurių jaunystėje piktai juokėsi. Nieko nepadarysi, 
— senatvėje kiti reikalavimai, kiti įstatymai. Andrėj 
Efimovič galvojo, kad, jei jam pavyks kasmet išgel
bėti keletą žmonių nuo priverčiamo “gydymo”, tai 
bus ne mažiau, negu išgelbėti juos nuo katorgos, taip 
pat ištobulintos, bet nė kiek nelengvesnės žmogaus 
sielai.

Išgelbėti žmogišką sielų, gal būt ir ne toks jau 
menkas dalykas.

Su gydytojais Andrėj Efimovič elgėsi neman
dagiai, netgi, išdidžiai, ne todėl, kad jam būtų įgim
tas išdidumas, bet todėl, kad negerbė jų, nemėgo, 
kaip visų valdininkų aplamai; ypatingai šlykštūs 
jam atrodė medicinos valdininkai kurių tarpe jis 
išskirdavo atsakingus sveikatos apsaugos ministeri
jos pareigūnus, kuriems savigarba ir išdidumas tie
siog žadu atimdavo ir kurie gyrėsi tuo, kaip tikri 
chlestakovai. Ir jis vėl prisimindavo Čechovo žodžius:

“Dalyko esmė nė kiek nepasikeitė: bepročiams 
ruošiami baliai ir spektakliai, o laisvėn jų vistiek ne
išleidžia. Reiškia, viskas yra tuščia ir beprasmiš
ka,.."

Bus daugiau
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Pajauta Pullinen

PAS KANADOS LIETUVIUS
Buities vaizdelis Lietuvoje

Ir Kanados lietuviai norėjo su 
mumis pasimatyti, pasidalinti įs
pūdžiais, pasirodyti, kaip gyvena 
ir veikia, pasiklausyti pasakojimų 
apie lietuvių gyvenimų kituose 
kraštuose.

Taigi,, torontiškių kviečiami lie
pos 14 d. sugūžėjome į Toronto. 
Atvykom mašinomis, traukiniais, 
lėktuvais. Pro Bostonų, Rocheste- 
rj, Hamiltonų ir visur pakeliui 
tautiečių mielai sutinkami ir glo
bojami. Koks malonus jausmas ži
nant, kad kur nenuvažiuosi, visur 
lietuvių sutiksi ir jausies kaip sa
voj šeimoj. Ir kur tų lietuvių nė
ra! Lankantis New Yorko Public 
Library — paroda geniausių mo
dernių grafikų iš viso pasaulio— 
jų tarpe ir mūsiškis Romas Viesu
las matosi; Montrealy vienam par
ke meno parodėlė — vėl net dvi 
lietuviškos pavardės po išstaty
tais paveikslais. Tad jei lietuvio 
ir nepavyks sutikti, bent ženklų 
matysi, kad jis toj vietovėj yra.

Atvykus j Toronto susitikome 
vietinius prie šv. Prisikėlimo baž
nyčios ir buvom išskirstyti po šei
mas nakvynei. Norėčiau čia pami-

Pasižvalgius po miestų nuvy
kom į labai didelį ir gražų parkų, 
kur buvom pavaišinti ir ramiai 
praleidom valandėlę. Vakare rin
komės į šv. Prisikėlimo salę, kur 
mums buvo ruošiamas priėmimas. 
Salė pilnutėlė žmonių — visiems 
įdomu, kaip tie svečiai atrodo. Iš 
"svetimšalių” daugiausia buvo 
australiečiai, ir argentiniečiai, 
keli iš Brazilijos, Prancūzijos, Ve- 
necuelos, Anglijos. “Miss Toron
to” — Laima žvėgždaitė pristatė 
(vėl!) delegacijas; žodį tarė kon
sulas p. Žmuidzinas, p. Rinkūnas 
ir Kanados Krašto Valdybos jau
nimo sekcijos vicepirm. inž. Vis- 
kontas. Australijos delegacijos 
vardu p. Romas Cibas padėkojo 
Kamados ir Toronto liettuviams 
už priėmimų ir įteikė p. Viskon- 
tui prisiminimui bumerangų.

Buvo ir meninė dalis. Vėl teko 
pasirodyti mūsiškių “Rūtelių 
Trio” (Kolakauskaitė, Mališaus- 
kaitė, Žiedaitė). Tarp kitko jas 
dainuojant teko girdėti ir per lie
tuviškas radijo valandėles Čika
goje, New Yorke ir Bostone. Va

dovų stovykloje jos įdainavo į 
garsinę juostų ir toji juosta jau 
pusę Amerikos apkeliavo! Taip 
pat programoje padainavo ir 
“Argentinos lakštingala” Zuzana 
Valadkaitė ir iš Anglijos atvy
kęs Romas Kinka gyvai perdavė 
“vadovų stovyklos dainų”.

Greit prabėgo vakaras besikal
bant, bedainuojant, bešokant, čia 
buvo paskutinis sisibūrimas iš 
kitų kraštų atvykusio jaunimo. 
Pasidalinta adresais, kvietimais 
atvykti į savus kraštus, pasvajo
ta apie susitikimų tėvynėje. Sun
ku pasakyti, kada ši svajonė pa
virs tikrove. Ryšiai užmegsti tarp 
lietuviško jaunimo iš bet kurio 
krašto, koks jis bebūtų, tikri ir 
tvirti, tvirti tikėjimu sava tauta 
ir jos išlaisvinimu, tvirti žinoji
mu, kad visame pasaulyje yra 
daug lietuvių jaunimo ir kuris 
jai nori likti ištikimas.

Iš Toronto skirstėmės į visas 
puses — vieni jau namo, kiti dar 
kitur pasidairyti. Mes vykome at
gal į čikagų, iš kurios pradėjome 
kelionę namų link.

Birželio 30 dienų Vilniuje posė
džiavo respublikinio sovieto įstaty
mų sumanymų komisija, kur pir
mas ir opiausias klausimas buvo, 
— kaip kovoti su girtuokliavimu. 
Kalbėjo net 14 aukštų pareigūnų, 
bet naujų priemonių nesugalvojo, o 
tik pasiūlė, kad įstaigos ir orga
nizacijos patikrintų, kaip prakti
koje vykdomi jau esami nuostatai. 
O jų yra paskelbtų ir 1959 ir 1961 
metais, nes ir tada girtavimo išpli
timas Lietuvoj jau kėlė nemaža 
susirūpinimo.

Nors girtavimų valdiniai propa
gandistai vis dar vadina priešbol- 
ševikinių laikų ‘atgyvena", bet ti
krovėje visi mato, kad juo toliau 
senieji laikai, juo labiau ta “atgy
vena” plinta. Dabartinės sųlygos, 
pasirodo, girtavimui plisti tiek pa
lankios, kad net trys ypatingi įs
tatymai nepajėgia jo sustabdyti. 
Tų liudija itin būdingas pasipasa
kojimas iš Šilutės, įdėtas tame pa
čiame Tiesos numeryje, kaip ir 
pranešimas apie posėdį, svarsčiusį 
kovos prieš girtavimų priemones.

Šilutėje gyvenus statybininkas 
panoro prieš gyvenimo pabaigų 
pasistatyti ir sau namukų. Prieš-

nėti, kad daugumoje vietovių lie
tuviai turi savas bažnyčias, para
pijas ir namus. Kai kur po vienų, 
kitur daugiau. Net ir mažesnės 
kolonijos, kaip toks Rockford, Ill., 
turi labai gerų klubų su didele sa
le ir kambariais visokiausiems rei
kalams.

Toronto lietuviai turi net dvi 
lietuviškas parapijas: šv. Prisikė
limo ir mažesnę šv. Jono Krikšty
tojo. Prie pirmosios dvi salės, pa
tenkinančios visokius reikalavi-

Visi Baltų koncertai! Melbourne
(

Rugpiūčio 14 d. 6 vai. vakaro, 
Kew savivaldybės moderniojoje 
salėje, ketvirtų kartų susirinks 
Melbourne lietuvių, latvių ir estų 
chorai. Šių trijų tautų dainininkai 
Melbourne surado būdų, kaip karts 
nuo karto susieiti ir susiburti apie 
save skaitlingesnį tautiečių būrį, 
kuris su įdomumu klausosi jų dai-

ninkai tautiečių gyvu atsinešimu į 
chorų ruošiamus koncertus ir kito
kius parengimus. Melbourne daini
ninkai visuomet būna gerai pasi
ruošę ir sugeba sudaryti įdomių 
programų, kurioje vis blyksteli eilė 
naujų dalykų.

Šį kartų reikalas verčia ne tik 
kad paremti savus dainininkus ir

nos tautos dainas originalia kalba, 
šis koncertas, kai kuriems Dai
nos Sambūrio nariams bus lyg ir 
premjera, nes jau eilė naujų balsų 
papildė Sambūrio sųstatų ir labai 
kruopščiai lankydami repeticijas 
gerai pasiruošę ir sugebėjo gražiai 
įsijungti į senųjų sųstatų. Šiuo me
tu Sambūrio sustatė matosi virš

bolševikiniais laikais, sako, vie- 
nintelė jo nuosavybė buvusi — me
dinė skrynelė, kurioj laikęs savo 
daiktelius būdamas kariuomenėj.

Tačiau, nors statybinės medžia
gos esančios ir nebrangios, o sta
tytojų samdyti jam nereikėję, vis- 
dėlto atsiradę nenumatytų darbų 
ir išlaidų. Tekę parduoti ‘nereika
lingus” dalykus, tokius, kaip lai
krodžiai, vedybiniai žiedai ir kiti 
“niekniekiai”. Jie buvę pakedstį 
statybinėmis medžiagomis.

— Ir štai, — rašo, — nei iš šio 
nei iš to, raginimas į milicijų. ‘Ra
šyk tamsta pasiaiškinimų ir prista
tyk visus dokumentus, susijusius 
su namo statyba ir pažymius apie 
uždarbį už visų pokarinį laikų”. 
Kaip nusikaltėlis sėdu rašyti pa
aiškinamąjį raštų, bet niekaip ne
siseka. Vis lenda mintis: kų aš blo
go padariau, kad visų amžių netu
rėjęs reikalų su viešosios tvarkos 
saugotojais, štai turiu kažkų aiš
kintis...

Pusantros savaitės žmogus tu
rėjęs sugaišti berinkdamas medžia
gų pasiaiškinimui, bet tai buvusi 
tik pradžia: — Dar bent tris kar
tus su tais pačiais popieriukais 
teko, išsiprašius iš darbo, stovėti 
eilutėje, belaukiant “išpažinties” 
ar tai milicijoje, ar vietinio ūkio 
valdyboje.

Taip, dėl “visų amžių turėtos 
svajonės — turėti savą mažų na
melį ir mažų sodelį” žmogus jau
čiasi lyg koks nusikaltėlis: prieš 
tų “atgyventų” svajonę turėti nuo
savų namukų) naujos santvarkos 
saugotojai kovoja uoliai ir apčiuo
piamai. Kitaip su girtavimu, šilu
tiškis “namų savininkas” guodžia
si:

— Dar labiau apmaudu būdavo, 
kaip kaimynas kas vakarų parėjęs 
girtas, vograudavo: “Jei pats ne
sugebėjai pragerti pinigus, tai rei
kėjo mane pasikviesti. Manęs nie
kas neprašo pasiaiškinti, už kų ge
riu, o kad pats neatseku iki namų, 
milicijos pareigūnai parveda”. Ir 
pikčiausia tai, kad jis sakydavo 
tikrų tiesą. Atseit, girtuoklis pati
kimesnis, negu tas, kuris savo po
ilsio valandas paaukoja papildomų 
gėrybių kūrimui...

Ir pasakoja toliau, kaip yra:
— Ką gi. Geria suaugę, geria 

paaugliai. Ir ko gi negerti, jeigu 
svaigalų parduotuvė kone ant kiek
vieno žingsnio...

— Daug kas pasako, kad iš gir
tuoklių valstybė turi didžiausias 
pajamas. — aiškina toliau žmogus, 
nesusigundęs gausia “socialisti
nės” degtinės pasiūla: — Bet jei
gu ant kito svarstyklių galo už- 
dėsime girtuokliavimo pasekmes 
—tai kažin kas kų atsvers. O pa
galiau, ar visada geriama už sa
vo pipigus? Ne. Daugiausia gir- 
tuoklidujama už “sukombinuotus", 
ar tai iš valstybės, ar iš kolektyvo. 
O jeigu ir “už savo”, tai kažin 
ar tikrai taip. Jeigu šeimos tė
vas prageria visų savo uždarbį, o 
šeimoje badaujama, nėra kuo apsi
rengti, apsiauti vaikams, einan
tiems į mokyklų, — tai ar toks 
tėvas tikrai geria už savo? Deja, 
kol kas apie tai tik daug kalba
ma, bet beveik nieko nedaroma...

Taip taikliai paaiškinta, kodėl 
ir aukštųjų pareigūnų komisija 
tik padejavo dėl girtavimo, bet ne
siryžo pasiūlyti rimtų priemonių 
kovai su juo.

(EITA)

mus.
Liepos 15 d. buvo mums aprody

tas Toronto miestas, universite
tas. Miestas didžiuojasi savo nauja 
rotuše, suprojektuota žymaus ar
chitekto suomio Viljo Revell, žiū
rint nuo rotušės viršaus kaip ant 
delno matosi visas miestas. To
ronto ir bendrai Kanada nepasižy
mi tokiu greitu tempu, skubėjimu, 
kaip JAV. Lyg tai panašiau į 
Australijų, tik gamta gražesnė —. 
ežerai, miškai, visur žalia, gražu.

nuojamų, niekad nenusibostančių 
dainų, kurių meliodijos yra mums 
tokios artimos ir, kurių žodžiai yra 
tokie prasmingi. Liaudies menas 
yra neišsemiamas tautos kultūrinis 
turtas, kuris įrodo mūsų tautinį 
gajumų. Šis Tautinis Gajumas yra 
vaizdi mūsų tautinio pajėgumo de
monstracija, ir kol mes branginsi
me savo kultūrines vertybes, tol 
nėra reikalo kalbėti apie nutautė
jimų.

Iki šiolei džiaugėsi mūsų daini-

savo vietinį Dainos Sambūrį, ku
ris savo programoje yra paruošęs 
naujų dainų, bet reikalas įrodyti 
mūsų kaimynams estams ir lat
viams, kad mes mokame būti šei
mininkais ir visa širdimi pritaria
me tokiems trijų Baltijos Tautų 
bendravimams.

keturiasdešimt balsingų dainininkų 
iš kurių net penki buvo išvykę į 
Jaunimo Kongresų ir jau spėjo 
paskutinėje repeticijoje užimti se- 
nųsias vietas. Tikimasi, kad per 
visų koncertų su klausytojais arti
mų ryšį palaikys koncerto prane
šėja Ievutė Didžytė. Ievutė konfe-

SATELITO KLAUSIMU

ŠIAURĖS VIETNAMAS
Po Genevos sutarties Ho Chi 

Minh komunistų partija perėmė 
šiaurės Vietnamo valdžių. Padėtis 
šiaurėje buvo daug palankesnė, 
negu pietuose.

Po pergalės prieš prancūzus 
Viet Minh prestižas dar labiau 
pakilo. Savo žinioje komunistai 
pasilaikė kare išbandytų ir klusnių 
armijų. Pačių vyriausybę sudarė 
griežtai disciplinuoti ir patikimi 
komunistai. Norint išlaikyti pasiti
kėjimų gyventojų sluogsniuose 
pats Ho Chi Minh pradžioje nesis- 
kelbė esąs komunistas, net gi j 
vyriausybę įsileido vienų, kitų ir 
nekomunistų. Metams slenkant Ho 
pradėjo vykdyti krašte iš anksto 
turėtus planus. Rezultatai buvo 
katastrofiški.

Įvedus žemės reformas, pagrįs
tas kiniečių pavyzdžiu ir vado
vaujant kiniečių instruktoriams,

kraštui davė nepaprastus nuosto
lius. Kilo visuotinis pasipriešini
mas, net vietinės riaušės. Tas pri
vertė komunistus griebtis teroro— 
kas pasipriešino, buvo likviduotas. 
Prasidėjo masinės žudynės. Pir
maisiais valymo mėnesiais buvo li
kviduota virš 50.000 gyventojų, į 
priverčiamų darbų stovyklas užda
ryta virš 100.000, kurių dauguma 
taip pat buvo išskersti. Tos masi
nės žudynės vyko 1955-56 metais.

Patys komunistai yra geriausi 
liudininkai, kaip jie elgėsi su žmo
nėmis. Vienas jų yra generolas 
Giap, Jis yra politbiuro narys ir 
dabartinis karo vadas šiaurės Viet
name. Savo pranešime centriniam 
partijos komitetui jis pareiškė:

“Mes užpuolėm žemės savininkus 
be jokio pasigailėjimo, Mes per
daug išžudėme nekaltų ir garbin
gų žmonių. Mes užpuolėme plačiu

POPIERIUS

Kadangi šį kartų koncerto rengė
jais yra mūsų Dainos Sambūrio 
dainininkai, kurie yra kartu ir 
šios gražiosios idėjos iniciatoriai, 
tikiu, kad visi tautiečiai suras ga
limybių atsilankyti į šį koncertų ir
savo atsilankymu pagerbs ir mūsų 
šaunuosius dainininkus ir įrodys 
mūsų kaimynams, kad mokame 
branginti ir savo bei kaimynų me-
nų. Tuo pačiu, neabejuoju, kiekvie
nas atsilankęs džiaugsis išgirdęs 
Visų eilę naujų dainų taip mūsų, 
taip estų ir latvių chorų programo
je o koncerto pabaigoje visi cho
rai kartu, tradiciniai, jungtinėmis 
pajėgomis dainuos po dvi, kiekvie-

frontu ir tik tada pamatėme, jog 
priešai atsirado iš visų pusių. Mes 
griebėmės teroro, kuris buvo per- 
plačiai pavartotas... Mes užmiršo
me gerbti žmogaus laisves... žmo
nių kankinimas tapo normalia el
gsena partijos perorganizavimo 
metu...” (Ištrauka iš partijos laik
raščio “Nhan Dan” 1956.10.31).

Masinės skerdynės tiek sukrėtė 
visų karštų, kad ir pati vyriausybė 
pasijuto netvirta. Paskubomis te
noras buvo sustabdytas, nors jau 
keli šimtai tūkst. buvo išskersta.

Ekonominiai šiaurės Vietnamas

Paruošė Vents

Popierius yra viena iš svarbiau- Iš tikrųjų pirmieji popieriaus 
šių pagalbinių priemonių žmogui, gamintojai yra bitės ir vapsvos. 
Be popieriaus ir rašyto ar spaus- Apie šimtmetį prieš Kristų seno- 
dinto žodžio sugriūtų mūsų dabar- vės Kinijoje Tsai Lun išvystė po
rinė informacija ir švietimas. Per pieriaus gamybų stebėdamas bi- 
popierių įmanoma komercinės tęs. Paėmęs avietienojo žievės ga- 
transakcijos, mokslinė pažanga ir baliukų juos sugrūdo ir pridėjęs 
bendra komunikacija. Per šimtme- linų ar medvilnės pluoštų gavo 
čius popierius kaip rašomoji me- pirmųjį popierių. Apie 12 amžių 
džiaga pasidarė vienas iš svar- p. Kr. arabai iš kiniečių paslap- 
biausių pramonės gaminių . tį atgabeno į Europą.

ruoš visų koncertų ištisai ir trum
pais bruožais bandys nupasakoti 
ne tik dainų turinį, bet ir bandys 
nukelti klausytojus į Baltijų, kuri 
vienodai brangi, tiek lietuviams, 
tiek estams ir latviams. Tad tegu
nelieka namuose nė vieno tautiečio, 
nes tokia proga Tūna tik kartų į 
metus, kada visi Baltai susirenka 
ir padainuoti, ir pasiklausyti, ir
pabendrauti. Rezervuokime 14-tų 
rugpiūčio Baltų susiartinimo kon
certui ir užtikrinu, kad atliksite 
gražių aukų savo brangios Tėvynės 
labui ir kartu mūsų dainininkų 
garbei.

ELBE.

nėra stabilus, šiek tiek progre
so pramonėje, bet neatsiekta to, 
ko tikėtasi. Kaip ir kituose komu
nistiniuose kraštuose žemės ūkis 
smuko. Gi pagrindinis ryžių aruo
das yra pietų Vietname, iš kur 
gaudavo papildymų ir šiaurės Vie
tnamas. Po reformos jis dar la
biau nusmuko. Jau eilė metų, 
kai visas kraštas kenčia maisto 
nepriteklių.

Šiaurės Vietnamo laikysena su 
kitais komunistiniais kraštais yra 
labai komplikuota. Pradžioje ko
munistinė Kinija turėjo labai daug 
įtakos Ho laikysenai, bet atsiradus 
skilimui tarp Pekino ir Maskvos 
Ho bandė išlaikyti lygsvarų, kuri 
jam dalinai sekėsi, bet tai ne
lengva. Iš vienos pusės Ho yra 
šalia stiprios ir agresyvios kaimy
nės - Kinijos, iš kitos - Maskva. 
Bet su Maskva kiek kitaip: ben
dradarbiauti reikia, jeigu norima 
gauti ekonominės ar militarinės 
pagalbos. Paskutiniu metu Ho lin
ksta prie kiniečių tuo tarpu pa
rodydamas, kad jis nepritariųs, 
“revizionistams”, iš kitos - kad jis 
kovojus prieš imperialistus už tau
tinį išsilaisvinimų. V.B.

Kai vis dažniau pradedama 
linksniuoti s a t e 1 i t i n i ų bei 
statusinių pavadinimų ter
minai ne tik amerikinės išeivijos 
o ir australinės slougsniuose, taip 
ir zirziąs, kad įsikišus į tas pos- 
tringas ir su savo dvylekiu. Visų 
pirma reikėtų pažvelgti iš esmės, 
kas čia toks per dvilypinis pabūk
las? Argi tai valstybės valdymos 
forma, pasirinkta pagal savo žmo
nių norų ir ar atstovauja jos va
lių?! Antra vertus gvildenti to
kios struktūros gal ir nereikėtų, 
nes pats žodis satelitas labai daug 
kų pasako, atseit, kad jis nėra sa- 
vystovus, o tik stipresnio svetimos 
jėgos neatpalaiduojamas vergas, 
neturis nei teisės nei galios iš
krypti iš jam įsakomos direktyvos. 
O kai dėl statuso, tai irgi nič nie
ko išradingo, jei bent tiktai nela
bai nusisekęs pas mus senai įsi- 
pilietinusio svetimžodžio Statuto 
neologizmas. Iš dalies gana tik 
keista, kad su šitokia dviejų dia
metraliai priešingų, teisės ir 
smurto atžvilgiu žodžių kombinaci
ja norima pretenduoti j a la vals
tybės valdymo formas. O gal būt 
ir šis terminas tos kilmės kaip ir 
“rusiškų” pasivadino “tarybišku”, 
pakenčiamybę - koegzistencija, sa
vo dvarus Lietuvoj praminė sov- 
chozais ar kolchozais, e t c. Ir iš 
tiesų, jeigu palyginus satelitinę 
formą, kad ir su autonomija ,tai 
ir ši pranašesnė, nes turi nors sa
vo žmonių pačių pasirinktą laisvą 
kultūrinę ar ekonominę politikų, 
atseit, netrukdomai, visų galymy- 
bių išnaudojimus su kūrybinėm ir 
progresyvinėm galiom, o ne kad 
meldėjus iščiulpiamos satelitinės 
būklės padėty.

Dabar. Jeigu ne tiktai savo va
lią, netgi marionetinę valdžią pa
jėgia primesti tautom su pusešim- 
tiniais milionų gyventojų skaičiais 
apie kokį satelitinį statusų galėtų 
galvoti mažos pačioj imperialis
to pašonėj tautos ! ?

O antra vertus, savo ruožu juk

ir tojo satelitinio statuso “idėjos” 
kilmė labai panaši į mintį, kadi ne
verta kovoti, nes, girdi, nepriklau
somybės klausimas nerealus... Jei 
pirmuoju atvėju nepavyko palauž
ti laisvės ryžto, tai antruoju bent 
vienybę apskaldyti.

Vienok ne viskas. Okupantas 
kartu su šiuo siekia, kur kas giliau 
Juk jau seniai ’ plušasi dėl įšaldy
tojo dar nepriklausomų Baltijos 
valstybių trisdešimties milionų do
lerių aukso atgavimo. Ir visi viri 
šešios dešimtys posėdžių baigėsi 
fiasko ir kaip tik pažymėtinai dėl 
stokos reikalavimui teisėtos vados 
bei pagrindo.

Pagal spaudų, okupantas ruošia
si ir gal būt neužilgo lemiančiam 
dėl įšaldyto aukso “mūšiui”, nea
tsižvelgdamas nei į eikvojamų tam 
laikų, posėdžių tiradų bei išlaidas 
už patį objektų didesnes, tad ir 
iš to aišku, kad šuo dar irgi ne čia 
pakastas. Jo galutinis manievras 
siekia į status quo įsiteisinimų. 
Prileiskim — išeivija tyli, kai kas 
net pritaria, gal dėl to ir suvereni
niam įgaliotiniam tik neperdrųsiai 
užaliarmavus, neužbėgus už akių, 
tokios eventualios situacijos proga, 
rusai, pakišę kokį kazuistinį savo 
popierinį "statusą”, tuo išmušda
mi iš rankų paskutinius oponentų 
gynimo argumentus, ir atgauna 
“savo" auksą. O, argi tik auksų? 
Ne. Su auksu kartu ir automati
nį tarptautinį pripažinimų. Po to 
“statusas nebegalioja”... kaip pa
prastai...

Kas toliau? Tesprendžia, kas 
pirštų satelitą. Mes manykim: ka
pų tyla: nei teisėtos vados išeivi
jai dėl rezistencijos, nei kovos dėl 
laisvės, nei pagrindų dėl nepri
klausomybės.

Todėl išeivijai “satelitai” nezon- 
duotini, o lokalizuotini, gal net 
ir in flagranti... St. Če. ,X

vykiai 150 dol., “Draugo” vaikų 
skyriui 100 dol. Visos sumos įteik
tos nurodytiems tikslams liepos 2d.

VISUR
Apie 500 metus po Kr. Centrinės

Amerikos indėnai gaminosi savo PASKIRSTYTAS L. F. PELNAS 
rūšies popierių iš figos medžio JAV Lietuvių Fondas pereitais 
žievės. Actekai, vėliau išstūmę metais už turimų kapitalų banko 
majanų gentį ir sukūrę dominuo- palūkanų gavo 10.000 dolerių ir 
jančių savo kultūrų, popieriaus pagal st-tų gautas iš Fondo nelie- 
vietinę gamybų patobulino. Iš A čiamų sumų pelnas paskirstomas 
merikos indėnų genčių daugiau lietuvių kultūriniams bei visuo- 
nėra žinoma, kuri būtų gaminusi meniniams reikalams. Pelno skirs- 
popierių. tymo komisija gavo prašymų

(bus daugiau.) 50.000 dolerių sumai. Patenkinti

V I Q A T p ATVYKSTA
T 1 □ A 1 T PREL. DR. P. JATULIS

Kaip “Adelaidės Lietuvių Ži- 
visų prašymų negalėdama Komisi- nios” praneša, metų pabaigoje iŠ 
ja išdalino pelną šiems reikalams: Romos atvyksta į Australijų Prel. 
Jaunimo Kongresui 4.000 dol., Dr. P .Jatulis, kuris savu laiku, 
švietimo reikalams (vadovėliams, prieš apleisdamas Australijų, bu- 
mokymo priemonėms, moklslinėms vo Adelaidės lietuvių kapelionas 
knygoms) 4.000 dol., Pedagogi- ir veiklos ašis.
niam Lituanistikos institutui 750 ★
dol. Liet. Rašytojų Draugijai (lit. Visos pasaulio leidyklos per me- 
p remi j ai) 500 dol., “Lituanus” tus išleidžia po 2 knygas kiekvie- 
žurnalui 500 dol., Dainavos sto- nam žemės rutulio gyventojui.
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Sporto nuotrupos

. PASIKEITĖ “KOVO” VALDYBA
Liepos 31 d. įvykusiame Kovo 

valdybos posėdyje pirmininkas A. 
Šimaitis iš eitų pareigų atsisakė 
ir valdyba ten pat pasiskirstė nau
jomis pareigomis: pirmininkas — 
V. Augustinavičius, vicepirm. — 
A. Šimaitis, sekretorė — Z. Mo
tiejūnienė, iždininkas — K. Kra- 
pauskas, spaudos atstovas — A. 
Laukaitis. Artėjant sporto šven
tei ir pačios valdybos narių dar
bas labai padidėjo, todėl į valdy
bų nariais yra pakviesti buvę 
kandidatai: J. Maksvytis ir S. Ju- 
raitis.

Valdybos sekretorės adresas yra: 
112 Sixth Ave., Berala, N.S.W. 
Telefonas 644-2202.

Kazlauskaitė 6, Sauksite 5, Ka
raite 6 ir Wilson 4.

Jauniai berniukai, žaisdami “Un
der; 18” grupėje, kuri yra labai 
stipri nes žaidžia daugumoje gim
nazijų rinktinės, laimėjimų neat
siekia, tačiau nenusimena, nes vi
sos rungtynės yra labai gera krep
šinio mokykla. Paskutiniųsias savo 
rungtynes jie žaidė prieš stiprių 
Ashfield komandų ir tepralaimėjo 
tik 24:14. Taškai: Genys 6, Mila- 
šas 4, Belkus ir Laurinaitis po 2. 
Mickus ir Sakalauskas 0.

DĖMESIO
KOVO SPORTININKAMS

Rugpiūčio 14 dienų (sekmadienį) 
Bankstowno Namuose numatoma 
padaryti visų aktyviųjų sportinin
kų ir vadovų, bei Tėvų Komiteto 
bendrų ir pavienių nuotraukų, ku
rios bus reikalingos išeinančiam 
šventės leidiniui. Visi sportininkai 
ir vadovai prašomi atvykti 2-trų 
vai. p.p. į Bankstownu.

VYRŲ “CITY OF SYDNEY' 
ŽAIDYNIŲ LENTELĖ

8.8.66. ir 17.10.66. 8 v. 80 
Kovas — Moore Park 3.

22.8.66. ir 31.10.66. 9 v. 30
Kovas — Newtown.
29.8.66. ir 7.11.66. 7 v. 30

Kovas — Guildford Leagues Club.
5.9.66. ir 14.11.66. 8

Kovas — Coronation.
12.9.66. ir 21.11.66. 8

Kovas —Chalengers.
19.9.66. 6

Kovas — YMCA.
26.9.66. 9 v. 30

Kovas — Moore Park 2.
10.10.66. 7 v. 30

Kovas — Moore Park 1.
šios rungtynės vyksta Sydney 

Boys High School, Moore Park.

m.

m.

m.

30

30

30

m.

m.

m.

LOTERIJA JAU IŠPARDUOTA
Kovo leidžiamos loterijos bilie

tai jau išparduoti ir greitu laiku 
bus traukiama prizai, iš kurių pir
masis yra $100.00. Visi nariai ir 
lėmėjai, kurie turėjo paėmę bilietų 
knygutes, prašau kuo greičiausiai 
atsiskaityti su Tėvų K-to pirminin
ke p. A. Žigaitiene, 56 Horton St., 
Yagoona, N.S.W.

m.

m.

KAS GALI PRIIMTI 
SPORTININKUS ?

Kovo valdyba kreipiasi į Sydnė
jaus lietuvius, galinčius Kalėdų 
švenčių metu, kada vyks ir Sporto 
šventė, primti pas save iš kitų 
miestų atvykstančius sportininkus. 
Turintieji pas save vietos prašome 
pranešti bet kuriam valdybos na
riui arba skambinti p. Z. Motie
jūnienei Tel. 644-2202.

KAIP IR VISA AUSTRALIJA, 
taip ir mūsų sportininkų šeima čia 
didžiuojasi savo sportininkais ats
tovais buv. Jaunimo Kongrese, šie 
atstovai: adelaidiškiai M. šiukšte- 
rytė ir A. Remeikis, o taip pat ir 
geelongiškis, arba geriau pasakius 
melbourniškis A. Šimkus, labai 
gražiai mus visus sportininkus re- 
prezestavo ir savo įspūdžiais, kiek 
mano didžioji ausis nugirdo, būti
nai pasidalins ir su šio skyriaus 
skaitytojais. Tai gerai išsimiegoję, 
o miego, kaip jie pasakoja, jiems 
Amerikoje labai ir labai trūko, 
ilgai nedelsdami ir rašykite, o mes 
su nekantrumu tikrai to laukiame.

JAU SYDNĖJUJE, Bankstow
no Namų salėje įvykusiame visų 
jaunimo atstovų priėmimo baliuje, 
šio skyriaus redaktoriui, įteikiant 
Perth’o “Ramovės” atsiųstų pinigi
nę aukų p. J. Reisgytei, jis taip 
pat šalia visų kitų pasveikintų 
Australijos atstovų pristatė ir 
aukščiau minėtus tris sportininkų 
atstovus, ypatingai paminėdamas 
“Jauniausių jaunuolį” Lietuvos 
buv. teniso čempionų p. Remeikį, 
kurį visi svečiai priėmė gausiu 
plojimu, tik gaila, jo paties jau 
nebuvo Sydnėjuje, o kodėl, tai pa
sakysiu paslaptį: mat, Amerikoje 
sužaidus su Šimkum teniso rung-

tynęs ir laimėjus “Paguodos ratų”, 
be kitų atliktų oficialių pareigų 
teliko tik lankyti draugus, pažįsta
mus ir vaišintis, ko pasėkoje mū
sų buv. čempionas pridėjo 16 svarų 
svorio ir jau Sydnėjuje, nors ir 
labai norint dalyvauti sutikimo ba
liuje, nebuvo galima įtūpti į kostiu
mų. Nu, bet nieko, pradėjus tre
niruotis tenisų, svoris greitai nu
kris.

VISŲ PARENGIMŲ metu Ame
rikoje buvo daugiausiai pastebi
mas mūsų nepamirštamas krepši
ninkas "Frankis” čekauskas, kuris 
ir stovykloje ir visur kitur labai 
su dideliu susidomėjimu sekė visų 
jaunimo darbų eigų pats visur da
lyvaudamas. Taip buvę mūsų ats
tovai susitiko ir kitus buvusius 
Amerikos krepšinio rinktinės daly
vius, buvusius Australijoje, tai 
Varnų, Modestavičių, Memėnų, ši
lingų, Vitkų, jau nekalbant buv. 
vadovų Adamkavičiaus, Gaškos, 
Petručio, o Šoliūnų tai jau ir iš
leisim. Jie visi Australijos lie-

KALBANT APIE ŠI,mūsų ži
nomų jį sportininkų, kurio įspū
džius greitai visi skaitysime, nega
lima nepaminėti, kad visai oficia
liai daliai pasibaigus, jis išsinuo- tuviams siunčia geriausius linkėji- 
mavo didžiulę mašinų ir įsisodinęs 
penkias Australijos lietuves ats
toves apvažiavo ko ne visų Ame
riką, dalį Kanados ir Meksikos, 
tik sako jau ateityje pats vienas 
su penkiom merginom niekuomet 
nevažiuos, nes broliukas, broliukas 
vienam prieš penkias niekad ir nie
kur jokių galimybių nėra. Jo nuo
mone, tai pats geriausias gyveni
mas vyrams Meksikoje, nes tik per
važiavus sienų, merginų, tamsia
plaukių, kaip anglis, pilna visur 
kur tik pažvelgsi ir jos ameriko
nus (tokie ir jie ten buvo, nes aus
tralams reikėtų vizos) tiesiog aki
mis valgė...

SPORTAS J. KONGRESE
(Pasakoja A. Remeikis)

Gavęs Australijos Lietuvių 
Sporto Klubų, Sųjungos įgalioji
mus ir būdamas Amerikoje kalbė
jausi pirmiausia su p. V. Adam- 
kavičium, nes netikėjau, kad bus

MELBOURNO VARPAS
VARPĄS — A.P.I.

56—31
Mūsiškiai nesunkiai sudorojo 

pakrikusius priešininkus. Taškus 
pelnė: Š. Žiedas 16, A. Milvydas 
15, V. Soha 10, E. Firinauskas 
9

iš anksto privalo pranešti savo tre
neriui. Taškus pelnė: V. Soha 12, 
A. Ališauskas 8, A. Skimbirauskas 
4, š. žiedas 2 ir Lipšys 3.

ir Lipšys 6.

VARPAS — G.M.H. 
52—36

Taškus pelnė: V. Mačiulaitis 22, 
J. Varkulevičius 10, V. Soha ir R. 
Firinauskas po 8 ir š. Žiedas 4.

pa- 
pir- 
loš

VARPAS — FOOTS 
78—44

Varpiečiai lengvai galėjo 
siekti ir šimtų taškų, šiose 
menybėse VARPAS tikrai
finaluose. Taškus pelnė: V. Ma
čiulaitis 20, R. Firinauskas 16, 
Š. Žiedas 13, J. Varkulevičius 12, 
V. Soha 11 ir A. Skimbirauskas 
6.

KREPŠININKAI KOVOJA
Šiuo metu visos keturios: vyrų, 

merginų, jaunių berniukų ir mer
gaičių komandos įtemptai dalyvau
ja paskiruose savo klasių turny
ruose ir, ypatingai jaunieji daro 
gražių pažangų, žiemos sezonui 
prasidėjus vyrų ir merginų koman
dos dalyvauja dviejuose turnyruo
se, žaisdami po du kartus savai
tėje. Vyrai be savo “Western Su
burbs” lygos turnyro pradėjo žaisti 
ir “City of Sydney” “A” klasės 
turnyre, kurio rungtynės vyksta 
Sydney Boys High School, Moore 
Park. Iki šiol vyrai ten tėra su
žaidę tik dvejas rungtynes iš ku
rių vienas pralaimėjo ir antrųsias 
laimėjo prieš Arnclife Scots 56:41. 
Šiose rungtynėse daugiausiai taškų 
įmetė Atkinson su Andriejūnu.

Kovo jaunės merginos paskuti
nes savo rungtynes labai gražiai 
sužaidė prieš Tullawongs komandų 
laimėdamos 20:19. Taškus įmetė:

8 $

VYR. MERG.

VARPAS — MONTAQUE 
43—11

Gražiai sukovojus nesunkiai lai
mėta. Taškus pelnė: D. Statkutė 
17. R. Milvydaitė 16, R. Žiogaitė 
ir J. Bladzevičiūtė po 4 ir A. Šil- 
vaitė 2.

VARPAS — DANDENONG 
29-48

Paskutiniame susitikime su šių 
komanda buvo gražiai laimėta. Į 
šias rungtynes atvyko tik 4 pa
grindiniai žaidėjai, iš kurių A. Ali
šauskas lošė su sužeista koja, o A. 
Milvydas negalėjo iš viso dalyvau
ti, nes per treniruotę prakirto an
takį. Geelongiškis E. Lipšys loš
damas centru neįmetė, mažiausia, 
7 tikrų krepšių. Varpo krepšinin
kai turi žinoti, kad visi privalo a- 
teiti bent į vienas rungtynes į sa
vaitę ir visas treniruotes sekmadie
niais, kad galėtų dalyvauti Sporto 
Šventėje Sydnėjuje. Rimtai prie
žasčiai esant, negalint dalyvauti,

JAUN .MERG.

VARPAS — VIKINGS
* 21—26

Turėjo nusileisti sekmingesnes- 
nėms priešininkėms. Taškai: N. 
Stanaitytė 16, I. Smilgevičiūtė ir 
N. Musčinskaitė po 2 ir G. Usci- 
naitė 1. (®Kl)

¥

¥ 
¥

lietuviškas kelionių biuras

City Travel Center
318 LITTLE COLLINS STREET, MELBOURNE

užsako bilietus laivu ar lėktuvu į visus pasaulio kraStus

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

Raštu ar žodžiu kreipkitės pas.p.

ALG. ŽILINSKĄ

CITY TRAVEL CENTER,
318 Little Collins Street, Melbourne

a

a

progos susitikti su FASK pirm. 
Sig. Krašausku arba su p. Vyt. 
Grybausku. Nė vieno nereikėjo įti
kinėti, kad reikia pakartoti krep
šininkų vizitų, o kiekvienas iš jų 
šimtu procentų pritarė. Belieka tik 
laukti, kol Amerikos Lietuvių Spor 
to Sųjunga šiuos reikalus svarstys 
savo posėdžiuose ir kaip jie nu
tars. Ypač svarbu mūsų, Australi
jos liet sportininkų konkretūs pa
siūlymai. Paminėjęs, kad Austra
lijos liet, sportininkai šito naujo 
vizito laukia, FASK pirmininkas 
prižadėjo šį klausimų įnešti į se- 
sekantį valdybos posėdį ir jį svars
tyti.

šiaip krepšinio lygis dabartiniu 
metu žymiai pakilęs. Iškilo naujų 
žvaigždžių. Atrodo, kad išvyka pil
nai galima, jeigu nereikės organi
zuoti finansinės paramos.

Organizuojant naujų išvykų iš 
senųjų ir mums pažįstamų žaidėjų 
mažai kas liktų. Tas dalinai ir ge
rai, nes jeigu būtų tie patys žai
dėjai, tai entuziazmo vyktį nebū
tų, nes nedaug atsirastų entuziastų 
vykti pakartotinai į tų patį ir jau 
matytų kraštų. Jeigu nauja krep
šinio išvyka į Australijų būtų su
organizuota, tai ji įvyktų tik 1968 
metais.

mus. Tikrai malonu, kad jie mūsų 
nepamiršo ir yra geri draugai.

NEI KOVO VALDYBA, nei Tė
vų Komitetas nesitikėjo, kad taip 
greitai bus išplatinta Kovo loteri
jos bilietai. Už tai tenka tik didelė 
padėka Tėvų Komiteto pirmininkei 
p. Zigaitienei, kuri pasirėdė esanti 
tokia energinga, kad jau tur būt 
reiks jų padaryti ir aktyviųja spor
tininke.

KAIP ATRODO PO didžiojo, o 
gal geriau pačio didžiausio Aus
tralijoje lietuvių Spaudos Balius, 
keletai savaičių praėjus Bankstow 
no namuose ir toje vietoje, kur gal 
greitu laiku stovės puiki sporto sa
lė, Kovo valdyba, atsigaivinimui 
numato suruošti puikų Bar-Be-Que 
kur bus kepami įvairiausi kepsniai, 
geriamas šaltas iš bačkų alus ir 
linksminamasi prie puikiausios ha- 
vajiečių ir kt. muzikos. Taip kad 
niekas nebijokite baliavoti , per 
Spaudos Balių, nes tuoj pat po jo 
galima bus puikiausiai savo sveika
tų pataisyti. Kokiu dar “prajovų” 
sportininkai šio vakaro metu iš
galvos, skaitysite vėliau,

MŪSŲ SYDNĖJAUS ŽINOMA- bus tikrai pamatyti, kas yra jau- 
SIS KREPŠININKAS G. GRU- nas ir kas... jau (labai atsiprašau) 
DZINKAS su aukščiausiais pasi- senis?
žymėjimais baigė Sydnėjaus uni-

i >*<

versiteto medicinos fakultetų ir 
Sydnėjaus sportininkai savo tarpe 
jau turi trečių gydytojų (L. Pe
trauskas, Kišonas, jnr. ir Grudzin- 
skas) taip kad dabar jau visai ne
baisu ir sportininkui susirgt An
ksčiau buvęs Sydnėjaus Universi
teto krepšinio komandos kapitonas 
Grudzinskas numato aktyviai įsi
jungti į Kovo eiles, kas ypatingai 
sustiprins krepšinio komandų. Svei
kinant jaunų j į gydytojų, belieka 
jam tik asmeninės laimės ateityje 
palinkėt.

KOVIEČIAI SPORTININKAI 
prieš kelias savaites buvo suorga
nizavę ekskursijų į Kosciuškos kal
nų žiemos kurortų, kur be lietuvių 
dalyvavo ir dalis sportininkų iš 
kitų australų klubų. Visa kelionė 
ypatingai gerai pavyko, tik dauge
lis buvusiųjų, praleidę kelias va
landas ant pašliūžų ir gerai pas
lidinėję, vakare jau ir kojas sun
kiai pakelti begalėjo. Pasirodo, kad 
slidinėti yra daug sunkiau negu 
krepšį žaisti. Visos kelionės vado
ve buvo Snaigė Motiejūnaitė, kuri 
po tokio gero pasisekimo gal ir dar 
vienų išvykų suorganizuos. Tikė
kimės!

ŠIAIS METAIS LIETUVIŲ 
DIENŲ metu Sydnėjuje bus tikri 
lietuviški atlaidai, kad žmogus ne
žinosi nei kur eiti. Bet už tai vis
kam pasibaigus, įvyks net du N. 
Metų sutikimai. Atrodo vienas vy
resniųjų, kur prie dunojiško val
so, arba linksmos polkutės iškilio
sios ponios galės pakritikuoti vie
na kitos apsirengimų, ir kitas — 
jaunimo N. Metų sutikimas, kuria
me, kiek girdisi specialiai puiki 
moderniškiausia muzikos kapela ir 
senius padarys jaunais, o be viso 
to sportininkai dar ir daug staig
menų ruošia. Taip kad Sydnėjuje 
pasirinkimas bus geras ir galima

Rimas Gailius

TIK PER 10 DIENU

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

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

MERGUŽĖLE (01) z
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kostiumui 

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

KAINA £22.0.0

TENISAS
Liepos 4-5 d.d. įvyko komandi

nės žaidynės. Dalyvavo 7 koman
dos. Mes (Šimkus ir aš) atstova
vome Australijų. Kaip ir reikėjo 
laukti, Australija iškrito pirmame 
rate ir patekom paguodos rate, kur 
išėjom nugalėtojais gaudami at
minčiai po gerų trofėjų.

Bendrai, J. A. V. lietuvių tenisi-
Patirta, kad Melb. Sp. KI. “Var

po” balius praėjo sklandžiai ir 
jaukioje nuotaikoj. Baliuje nešima- ninku klasė žymiai aukštesnė ne- 
tė apie pusšimčio nuolatinių daly- gu mūsų. Yra gero prieauglio, kaip 
vių, pasirodo tų, kurie skaito tik pavyzdžiui Grybausko sūnus Ro- 
Mūsų Pastogę, bet kitur niekur ne- landas ar buv. čempiono Gerulai- 
sirodo. (Mat “M.P.” per apsiriki
mų neįdėjo baliaus skelbimo)

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

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

KAINA £22.0.0

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja 
TIK £41.0.0.
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NAUDINGI

PATARIMAI

Jei įsipjovėte ar įsidrėskėte, 
kraujavimų galima sustabdyti ci
trinos sunka.

Jei belygindamos padegi|note 
skalbinius, parudavusių vietų ga
lima išvalyti svogūno sultimis. 
Jomis reikia suvilgyti padegusių 
vietų ir palikti keletai valandų. 
Po to išskalbti.

¥
Vinį lengviau įkalsime į medį, 

jei prieš tai patrinsime jų muilu.

Langų stiklus lengviau ir grei
tai galima nuplauti, jei j vande
ni įpilsime 1-2 valgomus Šaukš
tus spirito.

Vieno kvadratinio centimetro 
plote gailma patalpinti 100 mili- 
j°n*l atomų.

čio sūnus New Yorke. Teko susi
tikti New Yorke mūsų moterų am
žinųjų čempionę V. ščiukauskaitę, 
kuri tebežaidžia geriausiame New 
Yorko Forest Hill klube.

Apie sporto simpoziumų tikiu, 
buvo rašyta Amerikos liet, spaudo
je, Bendrai, Jaunimo Kongrese 
sporto skyrius buvo silpnas, nes 
be teniso buvo tik vienos futbolo 
rungtynės tarp N. Yorko ir Čika
gos jaunių. Gaila, kad tik tiek. Per 
sporto simpoziumų prieita išvados, 
kad reiktų leisti du sporto žurna
lus (vienų angliškai lietuviškai ne
mokantiems jaunuoliams ir kitų 
lietuviškai). Manau, kad to neturė
tų būti, o užtektų tik vieno žurnalo 
dviem kalbom, kaip kad “Lietuvių 
Dienos” tik su tuo skirtumu, kad 
iliustracijos tebūtų dedamos tik lie
tuvių skyriuje, kad tuo jaunuoliai 
būtų priversti žvilgterėti ir į lie
tuviškų skyrių. Tame pat simpo
ziume buvo siūloma eiti į savait
galio mokyklas ir organizuoti spor
to užsiėmimus visai jaunučiams, 
kad juos pritraukus prie lietuviš
kų sporto klubų iš pat maždhs. 
Sumanymas geras, jei atsiras or
ganizatorių.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise
kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.O;z P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
angį, medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardų nepermatomo 
nailono graiausių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglų valiuta).

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau
jamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktinos sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64.

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

GREAT BRITAIN.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 

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

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

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

H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne.
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MŪSŲ PASTOGE

Pranas Sakalauskas

STUDENTAMS

Ku-ka

gos įstatymas!

Berlynas rusu akimis

platesnio

LIETUVOJEVARGAS
Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine X

X
BALTIC VODKA

t.

SYDNĖJAUS ATSTOVŲ
PRANEŠIMAI IŠ PLJK

rugpiūčio 
Lituania

kuojančius atsišaukimus bandyda
mi tuo būdu ką tai pasiekti. Lai-l

KĄ SAUGOJA 
APSAUGOS SIENĄ”?

Visi kviečiami, 
savaitę.

įvyks rugpiūčio 21 d., 2 vai. p.p.
Dainavos salėje.
Plačiau sekančią

minėjimą 
_ . _ Komiteto
parlamento narys,

Mielai bičiulei ir klijentei

M. GEDMINIENEI

mirus, jos vyrą S. Gedminą, šeimą bei artimuosius 
giliai užjaučia

Pavergtųjų Savaitė Adelaidėje
Pavergtųjų Tautų Savaitė Ade

laidėje pravesta nuo liepos 17 iki 
23 dienos.

Liepos 17 dieną (2.30 v. po pie
tų) pavergtųjų tautų vėliavos išsi
rikiavo prie Karių paminklo 
(North Terrace.) Visuomenės - per 
1000 žmonių. Vainiką atnešė dvi 
lietuvaitės apsirengusios tautiniais 
rūbais. Padėjus vainiką demons
tracija tvarkingai pajudėjo Miesto 
Rotušės (Town Hall) link. Prie
kyje - pavergtųjų tautų vėliavos 

pavadini-ir plakatai su tautybių 
mais.

Miesto Rotušės salėje 
pradėjo Pavergtų Tautų 
Sirmininkas, parlar 

Ir. W. MacAnanay.
Pagrindiniai kalbėtojai buvo 

Dr. A. J. Forbes, federalinis svei
katos ministeris, senatorius Mr. 
F. P. McManus, ir Pavergtų tautų 
atstovas ukrainietis mokytojas A. 
J. Mykyta.

Dr. Forbes ypatingai pabrėžė 
besiplečiantį komunizmo pavojų 
Azijoje. Jo teigimu, Kinija siekia 
paglemžti visas dar laisvas Azi
jos tautas komunizmui, toliau per 
Afriką ir Pietų Ameriką apsupti 
Jungtines Amerikos Valstybes. To 
apsupimo pastangų pirmas etapas, 
kaip yra pasakęs vienas žymus Ki
nijos komunistų atstovas, yra Pie
tų Vietnamas. Todėl kova prieš ko
munistinę agresiją Pietų Vietname 
yra kova prieš raudonosios Kinijos 
pastangas apsupti Jungtines Ame
rikos Valstybes, o tada jau ateitų 
eilė ir Australijai, štai dėl ko Aus
tralija turi aktyviai padėti J.A. 
Valstybėms jų kovoje prieš ko
munistinę agresiją Pietų Vietna
me.

Senatorius McManus išryškino 
komunistų metodus ir jų pastangas 
įsigalėti darbininkų profesinėse 
sąjungose (unijose) ir per jas siek
ti savo tikslų. Jis davė eilę pavyz
džių, kaip komunistai, būdami fak- 
tinai mažumoje, bet dėl savo akty-

KIEK AS SUŽINOJAU!

Dail. Leonas Urbonas, pasinau
dodamas žmonos atostogomis, pe
reitą savaitę drauge su žmona bu
vo išvykę pasidairyti po Melbour- 
ną. Būdamas Melbourne jis numa
to aplankyti vietines galerijas ir 
susitikti su eile dailininkų. Esame 
tikri, kad iš jo atostoginio vizito 
Melbourne susilauksime 
pasisakymo. *

Ateinantį savaitgalį 
13 d. Adelaidės choras 
rengia savo metinį balių Liet Na
muose. Lituanios choristai teigia, 
kad žiemos laikas netinkamas kon
certams, bet baliams. Balius tik
rai bus patrauklus, nes šalia kitų 
talkininkų jo paruošime dalyvauja 
ponios Dr. J. Maželienė ir K. Va
nagienė. *

“Linksmieji broliai” Sydnėjuje 
Moterų Soc. Globos D-jos vakaro 
programoje pasirodė tikrai pa
traukliai. Matyt, jiems išėjo į svei
katą dvylikos mėnesių tylėjimas, 
už ką jie patys save reikšmingai 
pasveikino.

Soc. Globos Mot. D-jos progra
moje pasirodė tik dvi “neužmirš
tuolės”. Kas gi nuskynė dar dvi? 
Juk Australijoje, kiek žinoma, pil
nai veikia “laukinių gėlių” apsau-

Kai kurie adelaidiškiai galvoja, 
kad Australijos Lietuvių Meno Die 
nos yra konkursinio pobūdžio, 
kaip matyti iš jų oficiozo - “Adei. 
Liet. Žinių” reklaminio pranešimo, 
kur sakoma: “Adelaidės lietuviai, 
kiek patyrėme, ir šiais metais gau
siai dalyvaus ir neabejojame, kad 
ir vėl nuskins daug pirmųjų vie
tų”. Visi žinome, kad adelaidiškiai 
nesumušami pradedant sportu ir 
baigiant visokia kitokia veikla, bet 
jeigu Meno Dienas taip statytume 
ant konkursinių svarstyklių, tai 
kažin ar adelaidiškiai susilauktų 
sau konkurentų šiose Meno Dieno
se metų pabaigoje Sydnėjuje?*

Liepos 23 d. ALB Krašto Valdy
bos vicepirmininkas p. B. Barkus 
su šeima buvo išlydėtas į kelionę 
po užjūrius. Griš tik apie spalio 
pabaigą. Gaila, kad pavėluotai - 
jie visi taip būtų tikę Lietuvių 
Jaunimo Kongrese!

Prancūzijoje Marseille miesto 
valdyba išleido potvarkį, pagal ku
rį miesto šunims leidžiama loti ne 
daugiau kaip 15 minučių. Jeigu 
šuo loja ilgiau, tai šuns savininkas 
gali būti patrauktas atsakomybėn.

tuose, ypač, kur steigiamos stam
besnės pramonės įmonės. Be to, 
daug kur gali stigti vandens ir 
daržams laistyti.

Vykdant nusausinimus, neretai 
nusenka ežerai, pramonė užteršia 
upes, ir taip gero vandens kiekis 
nuolat mažėja.

Todėl siūlo dirvų sausinimo pro
gramą papildyti kita to darbo 
“puse”: įrengti tvenkinių sistemą, 
kurie pavasarį būtų pripildyti nu
leidžiamuoju vandeniu ir būtų 
naudojami vasarą ten. kur vandens 
ims trūkti. Siūlo užtvenkti Duby
sos, Nevėžio, šventosios, Merkio 
baseinų upes.

Teks palaukti, ar tas balsas bus 
palankiai išgirstas maskvinių pla
nuotojų kabinetuose, ar, ko gera, 
bus sumanytojui “užvožta per ke- 
purę” už “vietininkiškumą”, tai y- Ą 
ra, už per uolų rūpinimąsi vieti- X 
niais interesais... Y

(ELTA)

Vargu ar rusų komunistų parti
ja kada prisipažins padariusi mil
žinišką žalą žemės ūkiui Rusijoje, 
taip pat ir. Lietuvoj, savo užsispy
rimu įgyvendinti ir palaikyti kol
chozinę sistemą. Katastrofiško 
nuosmukio akivaizdoje, partijos 
vadai daug kartų griebėsi įvairių, 
dažnai vienų kitiems prieštarau
jančių žygių gelbėti žemės ūkį, bet 
niekad neužsiminė apie galimybę 
pašalinti pagrindinę nuosmukių 
priežastį — kolchozinę sistemą.

Eilė senųjų ir dabar išauklėtų 
agronomų bei technikų Lietuvoje 
stengiasi patys, kiek tai įmanoma 
kompartijos fanatikų uždėtuose rė
muose, bent tose sąlygose gelbėti 
žemės ūkiui naudingą Lietuvos že
mę.

Nusausinti žymią dalį Lietuvos 
dirvų naudinga, nepaisant, ar tos 
dirvos privačioje, ar kolektyvinėje 
nuosavybėje. Atitinkami pareigū- 
gūnai per eilę metų sugebėjo išsi
kovoti lėšų bei priemonių plates
niu mastu sausinti Lietuvos dirvas. 
Nors daug tų darbų jau spėjo nu
eiti niekais, ir daug kur tuos dar
bus tenka pradėti iš pradžios, bet 
Lietuvos nusausintojai tiek pasi
stengė, kad Maskvoj buvo rodomi 
pavyzdžiu kitiems, o kai ten nuta
rė imtis rimtesnių priemonių visos 
Rusijos Žemėms sausinti, tai Lie
tuvai papildomų priemonių nebes
kyrė: užteko jau anksčiau į penk
mečio planus įrašyto leidimo šį 
penkmetį dar nusausinti Lietuvoj 
670 tūkstančių hektarų.

čia ir vėl atsirado reikalas lie
tuviams patiems pagalvoti apie tai, 
apie ką, žinoma, nepagalvojo par
tijos didžiūnai Maskvoj.

Technikos mokslų kandidatas J. 
Bumeikis vilniškėj Tiesoj (liepos 
5) kreipia dėmesį į tai, kad nusau
sinimas Lietuvoj dabar vykdomas 
vienašališkai: stengiamasi iš drėg
nųjų žemių ko greičiausia nuleisti 
pavasarinio potvynio vandenį. Bet 
Lietuvoj yra vietų, kur vandens 
ne perdaug, jo net pradeda stigti. 
Visų pirma — miestai. Ypač Klai
pėdai ir Šiauliams gresia vandens 
“badas”, o neilgai teksią laukti, , 
kol vandens trūkumas bus junta-į Amerika prispaudė naujai per
inąs ir kituose augančiuose mies-.nrinktajį Sov. Rusijos prezidentą

GENYS MARGAS
STEBUKLINGI BATAI

Australijos Darbo Partijos lyde
ris tiki, kad Vietname Viet Kong 
partizanai nenorį eiti į konflik
tą su Australija, ir kovose Austra
lijos karius saugoją. Jis net duoda 
pavyzdį, kad kartą tamsoje buvęs 
pagrobtas vienas australas karys 
ir iš batų atpažintas, jog austra
las, palaikytas “nekenksmingu” 
ir paleistas. Paduodamas šitą tei
gimą Sydnėjaus “Daily Telegraph” 
pasišaipo sakydamas, ar Viet 
Kong partizanai vadovaujasi Aus
tralijos vėliava, ar tik kareivių ba
tais ir dėl to jų nekliudo!

Australijos min. p-kas Mr. Holt 
greitu laiku numato vizituoti In
doneziją, kad išlygintų politinius 
nelygumus tarp abiejų kraštų, 
šis vizitas numatomas ateinantį 

mėnesį.1

vumo ir nekomunistų narių neak
tyvumo įsibrauna į unijų vadovy
bes ir diktuoja savo politiką bei 
naudoja unijų narių pinigus ko
munistinei propagandai. Skatino 
visus aktyviai dalyvauti unijų va
dovybių rinkimuose ir balsuoti už 
nekomunistus kandidatus.

A. J. Mykyta kalbėjo apie pa
vergtų tautų • piliečių persekioji
mus, ypatingai pabrėždamas, kaip 
Sovietų Rusija stengiasi nutautin
ti pavergtąsias tautas.

Oficiali programa buvo paįvai
rinta meno dalykais. Mr. G. Krums 
vargonais išpildė Mozarto “Gloria 
in Excelsis”, o mūsų solistė p. G. 
Vasiliauskienė padainavo dvi dai
nas: Laukų gėlė, V., Jakubėno, ir 
“The Swallow”, Eva DelAqua. Jai 
akomponavo Miss Dorothy Old
ham.

Baigiant programą buvo priimta 
rezoliucija, užgirianti Federalinės 
vyriausybės pastangas jos kovoje 
prieš komunistinę agresiją.

Tos pat dienos vakare įvyko pro
gramos dalyviams bei kviestiems 
svečiams vakarienė Katalikų Cen
tro salėje.

Liepos 3 dienos vakare buvo 
pademonstruotos trys antikomunis
tinės filmos Master Builders Union 
salėje, South Terrace.

Liepos 22 dieną įvyko tarptau-

Niekas taip nemoka iškraipyti 
faktų, kaip sovietai. Ką Maskva 
sako ir rašo, viską reikia suprasti 
antraip. Štai pluoštelis minčių iš 
sovietų leidžiamo žurnalo “Inter
national Affairs” Nr. 4 1966 m., 
leidžiamo rusų, prancūzų ir anglų 
kalbomis. Kiek čia yra tiesos, tes
prendžia pats skaitytojas.

“Vakarų, o ypač Berlyno spau
da skelbia, kad šis miestas nega
li gyventi vien tik dabartimi. Vi
siškai natūralu, kad tuo gyventojai 
agituojami ir skatinami svarstyti, 
kokia šio miesto laukia ateitis.

tinis koncertas Lietuvių Namuose. 
Programoje dalyvavo ukrainiečių 
mišrus choras ir šokėjų grupė, 
latvių šokėjų grupė, kroatų šokė
jų grupė, lietuvių choras “Litua
nia” diriguojamas V. Šimkaus 
(choras išpildė tris liaudies dai
nas). S. Šimkaus “Sudiev giružei” 
akomponavo p-lė N. Masiulytė.

Savaitė buvo baigta tarptauti
niu balium Lietuvių Namuose (lie
pos 23 dieną).

Šia proga pažymėtina, kad prie 
Karių paminklo ir Miesto Rotušės 
salėje žmonių buvo daugiau kaip 
tūkstantis, tačiau tarptautiniame 
koncerte bei baliuje buvo toli gra
žu nepatenkinamas skaičius. Lie
tuviai visur buvo gausiai atstovau
jami, žymiai gausiau, negu pro
porcingai pagal tautybių gausumą 
Adelaidėje. .

Didžiausia organizacinio darbo 
dalis teko p. J. Riaubai, kuris bu
vo Komiteto vice-pirmininku. Ka
talikų Centre vakarienę paruošė 
Katalikių Moterų Draugija, gi Lie
tuvių Namuose bufetu pasirūpino 
Moterų Sekcija.

Minėjime, be pačių programos 
dalyvių, dalyvavo daug žymių po
litikų bei visuomenininkų, jų tarpe 
ir J.A. Valstybių konsulas Adelai
dėje.

Vietinė australų spauda buvo 
gana šykšti ir paties įvykio kaip 
ir nepastebėjo.

(ja)
(ALŽ)

Gdynę, Dancigą ir Karaliaučių vi
sad ėjo per Berlyną. Net ir pati 
vakarų Vokietijos vyriausybė pri
pažįsta, kad vakarų Berlynas yra 
strėlė, taikoma j rytų Vokietijos 
demokratinę širdį ir kitas draugiš
kas socialistines santvarkas.

KAS TĄ SIENĄ PASTATĖ?
Pirmasis šio miesto padalinimo 

pradininkas buvo , vak. Berlyno 
Burmistras Ernst Reuter. Jo pas
tangomis čia įsikūrė šnipinėjimų 
lizdai, imperialistų provokacinės 
žvalgybos centrai, iš kur veržėsi 
intrygų šaltiniai prieš demokrati
nę Vokietiją ir kitus socialistinius 
kraštus. Bonnos vyriausybė ir jos 
šalininkai nemažiau prisidėjo prie 
Berlyno padalinimo. Per juos eko
nominiai ir tradiciniai ryšiai tarp 
abiejų miesto dalių tapo nukirsti. 
Anksčiau Vakarų Berlyno intere
sai buvo grynai vienašališki — tar
naują Federalinės Vokietijos ir 
N.A.T.O. rateliui. Bet toks jų 
trumparegiškumas ir baigėsi. Ber-

Apsaugos siena Berlyne vaka
rams sukėlė daug rūpesčių. Ta sie
na užkirto kelią besibraunantiems 
į Vokietijos Demokratinę Respub
liką kerštininkų, maištininkų ir 
militaristų elementams. Kelias į

i

I i 
t

Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 
augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. 
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA z
S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONĮ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD

Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A
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Kosyginą, kad liautųsi mulkinus 
pasaulį ir atvirai stotų pozityviai 
spręsti Vietnamo reikalą. Tuo tar
pu sov. Rusijos prez. Kosyginas 
aštriai puolė komunistinę Kiniją, 
kad ši, ideologiškai kaltindama sov. 
Sąjungą tuo pačiu talkininkauja 
amerikiečių imperializmui ir jį pa
laiko. Pagal Kosyginą visos sovie
tų pastangos susiderinti su kom. 
Kinija nuėjo vėjais.

reta žinių, kur dingo Kubos komu
nistų vadas Che Guevara. Neseniai 
paaiškėjo, kad jis yra Pietų Ameri
koje ir organizuoja sabotažo ir 
revoliucinius veiksmus Venecuelo- 
je, Bolivijoje, Ekvadore ir Peru 
valstybėse.

Pietų Vietnamo premjeras Ky 
siūlo invaziją į Šiaurės Vietnamą, 
kad būtų pagreitinta karo pabaiga 
Vietname ir pasiektas laimėjimas. 
Sunku pasakyti, kaip į šitokias su
gestijas pasižiūrės Amerika, kuri 
už Vietnamo karą prisiėmusi visą

Anglija numato atitraukti iš atsakomybę.
Borneo salos (pietryčių Azijoje) 
apie 10.000 kariuomenės prilei- 
džiant, kad konfliktas tarp Mala- 
zijos ir Indonezijos jau likviduo
tas. Australija tuo labai susirūpi
nusi.

— * —

Birželio 24 d. Kauno medicinos 
institutas įteikė 392 baigimo pa
žymėjimus gydytojams, dantų gy
dytojams ir vaistininkams.

Jau nuo 1965 m. pradžios netu-

LIETUVIS jūrininkas, tarnau
jąs sovietų laive, neseniai grįžo 
iš Kubos Klaipėdon.

— Papasakok mums, — teirau
jasi draugai Klaipėdoje, — ar ku
biečiai toli pažengė socializme?

— Jiems dar toli iki mūsų..
— Iš ko tu sprendi?
— Havanoje užėjau tabako 

krautuvėn ir paprašiau cigarą...
— Na, ir kas?
— AŠ gavau cigarą...!

(Vg)

1966 m. rugpiūčio 8 d.

SYDNEY LIET.
IR VISUOMENEI

Primename, kad sekantis litua
nistinis seminaras įvyks ateinantį 
sekmadienį — rugpiūčio 14 d. 1 vai.' 
p.p. Lidcombe Liet. Namuose. Se
minare Vytenis Šiogeris kalbės a- 
pie Lietuvos nepriklausomybės 
praradimą ir apie Lietuvą karo 
laikotarpy (1940-1945 m.).

Visi, o ypač jaunimas, kviečiami 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

ALSS Sydney Skyriaus Valdyba

PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDIS

Primename dar kartą, kad Syd
ney Liet. Plunksnos Klubo posėdis 
įvyks rugpiūčio 13 d. 4 vai. p.p. 
pas p.p. Juragius (35 Cornelia St, 
Punchbowl). Posėdžio programoje 
p. S. Skorulio referatas apie mūsų 
kultūrinius poreiškius ir jų verti
nimą. Be to paprašyta ponia P. 
Pullinen sutiko painformuoti apie 
Jaunimo Kongresą, kur ji pati 
aktyviai dalyvavo ir oficialiai apie 
viską spaudoje informavo.

šiaime posėdyje numatoma ir 
galutiniai Klubo leidinio reikalu 
nutarimai.

MELBOURNO LIETUVIAMS
Primename, kad ateinantį sek

madienį, rugpiūčio 14 d. Kew mies
to salėje įvyksta pabaltiečių kon
certas, organizuojamas Mel. Liet 
Dainos Sambūrio. Tautiečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti ir bent 15 
min. atvykti anksčiau kad gavus 
sėdimų vietų. Pradžia 6 vai. vak.

DAILININKŲ DOVANOS
Be jau minėtų dailininkų H. 

Šalkausko ir L. Urbono, Mūsų Pas
togės Spaudos Baliui sutiko dova- 
ti po vieną kūrinį dar dailininkai 
E. Kubbos ir V. Ratas.

lyno siena.

BERLYNO PROBLEMOS
Izoliavimas vak. Berlyno nuo 

tiesioginės aplinkumos jiems sukė
lė daug rūpesčių bei problemų. Di
džiausia jų problema —■ ekonomi
nė. Kita — Berlyno prarastas svar
bumas kaip šaltojo karo centras, 
nukreiptas prieš mūsų santvarką 
ir komunizmą. Kadangi vak. Ber
lynas pats atsiribojo nuo savo 
artimiausios aplinkumos, dėl to jo 
ateitis ir likimas priklausys nuo 
vak. Vokietijos politinės laikyse
nos.

Vakarų Berlyno ekonominė pa
dėtis yra skurde. Parama iš vak. 
Vokietijos kasmet kyla. Tūkstan
čiai milijonų D.M. skiriama vak. 
Berlyno paramai. Taip vien tik 
1960 m. buvo paskirta 1.920 mil. D. 
M. Berlyno reikalams. Mes dar ne
sakome, kad jie bankrotuoja, bet 
prie to einama.

Gyventojai ir darbo jėga suda
ro kitas dvi didžiules problemas. 
Kasmet mirimai viršija gimimus 
net prašokdami' 15.000. Nors pla
čiai išvystyta elektros reikmenų 
ir maisto produktų gamyba, bet jų 
produktai menkos kokybės. Tam 
reikia darbo jėgos, kurios yra nuo
latinis trūkumas.

Mokslo srity bei kultūriniu atž
vilgiu vak. Berlynas yra atsilikęs, 
nes perdaug priklauso nuo fede
ralinės Vokietijos vyriausybės prie 
Žiūros. Jų ruošiamos šventės, kon- kai pasikeitė. Dabar jie patys ap- 
gresai ar suvažiavimai visado vie
našališki, kas neturi nei spalvos, 
nei atkreipia tarptautinio dėmesio. 
Visa tai įrodo, kad prisirišimas 
prie demokratinės Vokietijos jam 
prie demokratisės Vokietijos jam 
niekad neužtaisys ekonominių, kul
tūrinių bei mokslinių spragų. Va
karų berlyniečiai, apsupti socialis
tinės santvarkos, turėtų eiti tokiu 
politiniu taku, kokią diktuoja pa
ti Berlyno aplinkuma. Vietoj to 
atsiranda kažkokie idėjų sluogs- 
niai, kurie nenori bendradarbiauti 
ir tuo pačiu pripažinti demokrati
nės Vokietijos sienų, jos valdymo- 
si sistemos bei vyriausybės. Tie 
patys slougsniai skleidžia provo-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Irenai ir VI®' 

dui DAUBARAMS už suruoštas 
sutiktuves jų namuose man grįžus 
iš Jaunimo Kongreso Čikagoje, o 
taip pat ir mieliems draugams (jų 
buvo geras pusšimtis! Red.), da
lyvavusiems ir prisidėjusiems prie 
šių sutiktuvių pasisekimo.

Neapsakomai buvo linksma ir 
malonu pajusti jūsų draugišką 
šilumą, ir aš jums visiems jaučiuo
si labai daug skolinga.

Dar kartą priimkit mano nuo
širdžią padėką.

Jūsų
Kazimiera Bitinienė

PAIEŠKOJIMAS
Prašoma atsiliepti GALINA 

MARKAUSKAITĖ - KARVELIE- 
NĖ. Ieško Janina LUKOŠEVI- 
ČIŪTĖ - JANKAUSKIENĖ iŠ 
Lietuvos. Rašyti: Mrs. I. Janusis, 
2 Dinsdale St, Albert Park, Vic.

linkybių verčiami pradėjo artintis 
mažais žingsniais prie to, nuo ko 
jie traukėsi. Santykiai palaipsniui 
pagerėjo ir tai vien dėl to, kad de
mokratinė rytų Vokietija, supras
dama jų padėtį, daro kai kurių 
nuolaidų.

Pokarinė vak. Berlyno padėtis 
įrodė, kad miestas neturi ir neturės 
ateities, jei remsis pašlijusiais 
tarptautiniais santykiais. Iš tikrų
jų priešingas nusistatymas prieš 
demokratinę rytų Vokietijos res
publiką jiem nieko gero neduos, 
išskyrus žalą. Sena patarlė sako, 
kad gyvenant stikliniuose namuo
se nereikia akmenimis svaidytis”.

Paruošė V.

mū$u Pastogė
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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