
XVn metai. Nr. 36 (905) 1966 — Lietuvių Jaunimo Metai — Metai — rugsėjo 12 d. Registered at the G.P.O. Sydney for transmission by post as a Newspaper, 
a----------------------------- , ■ ■ ■— I .. ..............

ma®:

SVARBU 
IŠTVERTI

_>/ ■ «

Per visas kolonijas persirito 
Tautos Šventės minėjimai, kur 
buvo užakcentuota mūsų pačių 
tautinė ištikimybė ir ryžtas pa
tiems lietuviais išlikti ir stengtis 
ją išlaikyti ateinančiose kartose.

Iš tikrųjų gal tokių tautai iš
tikimybių priminti sąmoningam 
lietuviui ir nereikėtų, nes lietu
vybė turėtų būti neatskiriama 
nuo paties asmens. Tačiau šitas 
neabejotinas įaktas galiojo savu 
laiku nepriklausomame krašte, 
bet čia jis atsistoja lemtingoje 
kryžkelėje; Lietuvoje niekam 
net nekilo mintis būti ar nebūti 
lietuviu, nes tokios alternatyvos 
iš viso negalėjo kilti. Gi čia pa
gyvenus netoli porą desėtkų me
tų ne vienam iškilo abejonė jei 
ne savo ištikimybę tautai, tai 
savo vaikų tautine priklausomy
be. Su augančia karta drauge ir 
aštrėja lietuvybės išlaikymo pro
blema, nes mes juk visi žinom, 
kaip sunku perteikti jaunajai 
kartai lietuvybę ir juos ne tik iš
auginti sąmoningais lietuviais, 
bet ir patriotais, nes šalia lietu
viškumo yra ir kitokių lietuviui 
uždavinių, kaip tėvynės laisvini
mas, tautos reprezentavimas ir 
t.t.

Sakėme, kad asmuo su tauty
be neatskiriamai sutampa, tačiau 
po ilgesnio pagvenimo svetimo
je aplinkoje patys jaučiame, kad 
toji tapatybė duodasi skaldoma. 
Kas anksčiau buvo tautiška, bu
vo drauge ir asmeniška, šiandie 
daugelis mūsų rūpinasi daugiau 
asmeniškais interesais ir patogu
mas, o tautiniai pasidaro tik at
sitiktiniai. Dar kiti ideologinius 
intęresus stato aukščiau už tauti
nius. Tas ypač ryšku iš skelbia
mų aukų: yra tokių, kurie ideo
logijos padiktuotiems uždavi
niams aukoja sumas, o lietuviš
kiems reikalams paberia tik tru
pinius, arba net ir visai nieko 
neskiria. Kitas sakytų, kad tokių 
dalykų gal nereikėtų kelti, nes 
tai asmeniškas ^dalykas, tačiau 
dar liūdniau, kai šiandie asme
nišku reikalu pastatoma ir pati 
tautybė.

Tautos šventės paraštėje šiuo 
ypač jautriu klausimu tektų gi
liai susirūpinti. Būdami tarp 
svetimųjų mes už savo tautinę 
priklausomybę turime ne vien 
tik kovoti, bet ją ir ginti. Bet 
kiek dėmesio šiam reikalui ski-

ALE KRAŠTO VALDYBA DĖKOJA
Džiaugdamiesi Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus populiarumu 

reiškiame nuoširdžią padėką visiems gausiai jame dalyvavusiems ir 
tuo parėmusiems Mūsų Pastogės leidimą.

Tačiau didelis parengimas niekad negali būti tinkamai su
rengtas be nuoširdžių ir pasiaukojančių talkininkų, šia proga ypa
tingą padėką norėtume išreikšti mūsų dailininkams — E. Kubbos, 
V. Ratui, H. Šalkauskui ir L. Urbonui už paaukotus baliaus lote
rijai kūrinius ir taip pat p.p. Saudargams ir K. Butkui už dovano
tus fantus.

Giliai ir nuoširdžiai dėkojame p. A. Plūkui ir jo talkininkams 
J. Kolakauskaitei, A. Garoliui, J. Kolakauskui ir Račkauskui už 
skoningą ir originalų salės papuošimą.

Dėkojame talkininkavusiems prie kontrolės p.p. K. Belkui ir 
Šatkauskui, pasidarbavusiems prie gėrimų p.p. V. Kanažauskui, J. 
Kantonui ir K. Daniškevičiui, padėjusiems prie koktailio baro p.p. 

!V. Karpytei, I. Česnavičiūtei ir J. Pullinen.
Taip pat mūsų gili padėka Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 

Draugijai, kuri Spaudos Baliaus svečius nuoširdžiai vaišino.
Džiaugiamės, kad ir šis Balius praėjo labai sklandžiai ir sėk

mingai ir tikimės bei kviečiame visus pasimatyti kitų metų Mūsų 
Pastogės Spaudos Baliuje-. Dar kartą visiems talkininkams ir sve
čiams nuoširdus ačiū.

ALB Krašto Valdyba
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riame ir kiek yra kovotojų, kad 
jine tik kad nemerdėtų, bet net 
suklestėtų? Sakome, esame apie 
dešimties tūkstančių bendruo
menė, o kiek iš jų bepaliko ak
tyvių, širdimi ir dantimis įsikan
dusių ir savo ištikimybę tautai 
palaikančių žmonių, kurie ne tik 
patys savyje tautiškumą puose
lėja, bet ir kitus įspėja? O tokių 
įspėjimų, paskatinimų šiandie 
jau ne vienas reikalingas. Kitas 
atsako, — kas tave įgaliojo būti 
lietuvybės apaštalu? Gi iš tikrų
jų tokiais apaštalais turėtume 
pasidaryti kiekvienas, nes to 
reikalauja kiekvieno tautiečio 
dar nesurembėjusi sąžinė. To
kiais lietuvybės apaštalais yra 
kiekvienas, kuris bent kuo kon
krečiai prisideda, kad lietuviš
kas sąjūdis mūsų tarpe neišblės
tų. Vienas kitą paremdami, pa
skatindami, net perspėdami at
liksime savo tautinę misiją.

Reikia atsiminti pagrindinį 
dėsnį — mūsų nedaug, ir dėl to 
kiekvienas net ir abejotinas turi 
būti neįkainuojamai vertintinas, 
nes jis sugrąžintas gali būti ne
pamainomas. Tautos šventė yra 
šauksmas augažuotis savo tautai 
ir ją ginti nuo vidinių ir išorinių 
priešų. Mūsų sąlygose vidinis 
priešas — mūsų pačių abejonė 
yra pats pavojingiausias.

(v.k.)

Įvykiai

Vaizdelis iš Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus. Vidury laimingoji viešnia iš Melbourne 
p. R. Klimienė, loterijoje laimėjusi dail. V. Rato kūrinį. Kiti iš kairės: Krašto Valdy
bos pirm. p. S. Narušis, melburniškė p. J. Rekešienė, p. O. Osinienė ir Wollongong 
apyl. pirm-kas p. J. Suckelis. /

BRITŲ TAUTŲ ŠEIMOJE

Pereitą savaitę prasidėjo Lon
done Britų Commonwealth suva
žiavimas. Toks suvažiavimas šau
kiamas kasmet, tačiau šį sykį jis 
ypatingas. Ir jeigu kiltų pavojus 
britų tautų šeimai suirti, tai tik 
dėl britų politikos Rodezijos rei
kalais.

Britų politika ir laikysena įvai
riai komentuojama: jie patys ma
žai ką darą, o dažniausiai laukia 
ir tikisi iš kitų ir pan. Tokie prie
kaištai būtų tik dalis tiesos.

Wilsono vairuojama Anglija 
šiuo metu tikrai pateko kritiškon 
padėtini ekonominė būklė liūdna, 
bet didžiausias rūpestis - ką daryti 
su nepaklusniu buv. Commonwealth 
nariu Rodezija? Wilsono užsimo
tos ekonominės sankcijos Rodezi- 
jai pasirodė esančios neefektyvios. 
Pavartoti prieš Rodeziją jėgą bū
tų pražūtinga .Atsiranda siūlymų 
Rodezijos reikalą pavesti spręsti 
Jungtinėms Tautoms, bet ši insti
tucija uždėtų Rodezijai dar giež- 
tesnes sankcijas. Ir tokia išeitis 
nebūtų palanki britams. Bandy
mas palaužti Rodezijos ekonomiją 
iššauktų konfliktą su Pietų Afri
ka ,o šito Wilsonas ypač vengia.

Pietų Afrika ekonominiai tiek ga
linga, kad galėtų vienu mostu 
išstumti Anglijos svarą iš pasau
linės rinkos. Britų prekyba su 
Pietų Afrika kasmet siekia apie 
750 mil. dolerių. Anglijai šiuo me- 

_tu nustoti tokių pajamų būtų sa
vižudybė.

Iš spaudos gaunasi įspūdis, 
kad Commonwealth likimu ne tiek 
susirūpinusi Anglija, kiek Aus
tralijos delegacija, vadovaujama 
min. p-ko Holt ir užsienių reik, 
min. Husluck visomis pastango
mis kovos žu britų Commonwealth 
egzistenciją.

Afrikos tautos, priklausančios 
britų tautų šeimai, griežtai reika
lauja, kad Anglija imtųsi žygių 
sutramdyti Rodezijoje lan Smitho 
režimą, kitdip jos pačios trauksis 
iš Commonwealtho. Prieš prade
dant pirmą posėdį Australijos min. 
pirm. Holt pareiškęs, kad Angli
jai nėra pagrindo tramdyti kitų 
vidinius reikalus karine jėga. Bet 
Koltui atkirto Afrikos delegatai - 
o ką australai veikia Vietname? 
Koltas paaiškinęs, kad australai 
teikia karinę pagalbą Pietų Viet
namu!, nes jo vyriausybė to pra
šiusi.

NUŽUDYTAS PIETŲ 
AFRIKOS PREMJERAS

Rugsėjo 6 d. buvo nužudytas 
Pietų Afrikos min. p-kas Dr. 
Verwoerd. Jis buvo keliais peilio 
dūriais nudurtas parlamento rū
muose atidarant posėdį. Žudikas 
yra graikas Dimitri Stafendis, ne
seniai priimtas tarnauti kaip par
lamento pasiuntinys. Nužudymo 
motyvai dar neišaiškinti, bet poli
cija tikina, kad tai nebuvęs poli
tinis sąmokslas.

PASMERKIAMA KOM. KINIJA
Azijos parlamentinė unija savo 

konferencijoje Seule, Korėjoje, 
pasmerkė komunistinės Kinijos 
militarinį agresyvumą. Šioje kon
ferencijoje dalyvauja 80 delegatų 
iš Japonijos, Korėjos, Laos, Mala- 
zijos, Filipinų, Tailando, Formo- 
zos ir Vietnamo. Konferencijoje 
dalyvauja ir Australijos atstovai

Veda Vyt. Bernotas

POLITIKOS VINGIUOSE
KOMUNISTINĖS KINIJOS 
“RAUDONOJI SARGYBA”

“Didžiosios Proletarų Kultūrinės 
Revoliucijos” ratai taip įsibėgėjo, 
kad dabar net ir norint sunku 
juos sulaikyti. Revoliucijos prave- 
dimas atiteko Lin Piao ir jo vado
vaujamai armijai. Prie to prisidė
jo ir su raudonais raiščiais ant 
rankovių vaikėzai bei merginos. 
Jų daugumą sudaro gimnazistai, 
studentai, priklausą pionierių bei 
komjaunimo grupėms. Jaunimo va 
dovavimą perėmė rašytojas čen 
Po Ta, pavadindamas savo gaujas 
“raudonąja sargyba”.

Net pats genialusis Mao nesiti
kėjo tokių vaisių iš jo išauklėtų 
vaikų, kurie pasirodė raudonesni, 
negu pats jų vadas. Krašto vidi
nė revoliucija, atitekusi į raudo
nosios sargybos rankas, taip su
judino visus, kad ir pačiam Mao 
pasidarė neramu. Jis net bandė 
perkalbėti vaikus, kad “krašto pa
razitai, buržujai patys iškils aikš
tėn ir žlugs, o revoliuciją galima 
būtų pravesti palaipsniui... Karš
čiuotis nėra ko...”

Raudonieji sargybiniai tačiau 
nepakluso savo vado ir toliau “va
lo”, keičia visą iš pamatų. Griau
nama viskas, kas tik primena Be
nąjį pasaulį. Norint Pekine gauti 
taxi, tektų metais laukti. Tokių 
dalykų ten nėra. Galima gauti tik 
žmogaus tempiamą dviratį, bet ir 
tas keičiamas: dabar vėžikas sėdi 
ratuos, o ponas jį veža. Draudžia
ma žaisti šachmatais ar šaškėm, 
nes vakarietiškas ir dar sovietų 
kultyvuojamas išmislas ir be to 
betikslis laiko gaišinimas. Vietoje 
to gyventojai raginami skaityti 
knygas ir tiktai tas, kurios ats
kleidžia Mao galvoseną. Visos ki
tos literatūrinės knygos net drau
džiamos pardavinėti.
Lygiai pasikeitė tvarka gimnazi
jose ir universitetuose. Dabar vai
kai moko mokytojus ir profesorius. 
Griežtiesiems Pekino universiteto 
profesoriams tiesiog spiaudoma į 
akis. Šanchajaus universitete dar 
gražiau: profesoriai išrengiami 
nuogai ir verčiami vaikščioti au
ditorijose tarp studentų ir stu
denčių.

Gatvių pavadinimai dabar turi

Suka
PREL. JŪRUI IR KONČIUI 

75 METAI

JAV žymūs lietuviai dvasiškiai
- prel. Pr. Jūras ir preL J. Kon- 

kaip stebėtojai. Nedalyvavo atsto
vai iš Indijos, Pakistano ir Ceilo- 
no. Konferencija pripažino, kad ko
munistų Kinijos militarinis agre
syvumas yra didelis pavojus tai
kai ir tautų laisvei.

NAUJAS SMŪGIS NATO 
PAKTUI

Prancūzija pareiškė, kad nuo 
1967 metų ji daugiau nemokėsian
ti savo dalies NATO karinėms iš
laidoms padengti. Nors Prancūzi
ja ir atitraukė savo karinius dali
nius iš NATO komandos, bet vis 
tiek ji norinti palaikyti ryšį su 
NATO štabu, ypač kas liečia pa
krančių apsaugą ir orinę gynybą. 
Šie Prancūzijos reikalavimai pas
tato kitus NATO 14 narių prieš 
keblią padėtį, nes Prancūzija rei
kalauja išimtinos padėties pačio
je organizacijoje.

C0MM0NWEALTH 
KONFERENCIJA

Pereitą savaitę prasidėjo Lon
done Britų tautų min. pirmininkų 
metinė konferencija, kurioje daly
vauja ir Australijos min. p-kas 
Mr. H. Holt. Šioje konferencijoje 
nebus ribojamasi vien tik nami
niais reikalais, bet bus svarsto
mos pasaulinės problemos, kaip 
rytų - vakarų įtampa, karas Viet
name ir kiti reikalai.

PASMERKTA 
PIETŲ AFRIKA

Jungtinių Tautų 27 konferenci
joje buvo pasmerkta Pietų Afri
kos vyriausybės aparteidinė poli
tika ,kurią vykdant paminamos 
žmogaus teisės. Į Šią konferenci
ją kviesta Pietų Afrika savo ats
tovo neprisiuntė. Nebuvo šioje 
konferencijoje reprezentuota ir 
Australija.

prasmę ir gilią mintį. Pav., gatvė, 
kur yra Maskvos ambasada, pava
dinta “Kova prieš revizionizmą” 
(revizionizmas yra kom. Kinijos 
duotas terminas, išreiškus posta- 
lininės Sov. Sąjungos santvarką). 
Kita Pekino gatvė, kur yra eilė 
kitų kraštų įsikūrusios ambasados, 
pavadinta “Kelias prieš imperia
listus”. Judėjimas paliktas toks pat 
tik šviesų reikšmė pakeista: ža
lia šviesa reiškia stoki, raudona- 
važiuok! šviesų reikšmė turėjo 
būti pakeista, nes nepritapo prie 
bendros revoliucinės eigos: simbo
liškai raudona šviesa reiškia ver
žimąsi pirmyn!

Raudonieji sargybiniai tiek įsi
karščiavo, kad jokiam individui ne 
liko saugios ivetos. Tokie jų iš
sišokimai davė pradžią rezisten
cijos sluogsniams. Rezistencija, su
sidedanti daugiausia iš intelektu
alų, pasireiškia tvirtai: jau ne 
kartą prieita prie kruvinų susi
rėmimų su komunistais. Jei “di
džioji proletarų kultūrinė revoliu
cija” nebus laiku sustabdyta, gali 
būti prieita prie pilietinio karo.

KINIJA PASISAKO
Vykdydama valymus namie ko

munistinė Kinija neužmiršta ir 
tarptautinių rekalų. vieniems gra
sina, iš kitų tyčiojasi, tretiems 
siunčia savo linkėjimus.

Savo sveikinime Šiaurės Viet
namo valdžiai Mao ir kompanija 
pasiuntė įdomią telegramą. Tarp
kitų linkėjimų šiaurės Vietnamo 
heroiški darbai buvo iškeliami į 
padanges. Ir toliau buvo linkėta 
sėkmingos kovos ir pergalės prieš 
imperialistus amerikonus. Jau da
bar Kinija yra pasiruošiusi bet 
kokiai kovai ir bet kokiame karo 
lauke su agresoriais. "Jungtinė 
kom. Kinijos ir š. Vietnamo jėga 
suduos mirtingus smūgius impe
rialistams”.

Ta pačia proga “raudonieji sar
gybiniai” nemiegojo ir savo atsi
šaukimuose tautai pridūrė: “Mes 
esame pasiruošę žūtbūtinei kovai 
prieš gangsterius amerikonus it 
prieš išdavikišką Sov. Sąjungą”.

Iš tokių pasisakymų atrodytų, 
kad š. Vietnamas ir kom. Kinija- 
yra rimtai nusistačiusios kariauti 
prieš visą pasaulį. Įdomu, ką jie 
galvoja apie dažnai grasinamą 
atominį karą? Negi jie tikisi, kad 
jų priešas kariautų tomis pačio
mis priemonėmis bambuko lazdo
mis?

k t y s
čius sulaukė 75 m. Abu yra reikš
mingi lietuvių kultūrai asmenys.
Savo lėšomis prel. Jūras yra išlei
dęs eilę knygų, tarp jų ir Jurgio 
Baltrušaičio pomirtinį poezijos 
leidinį. Pastatė patalpas Ameri
kos lietuvių kultūros archyvui.

Prel. Končius yra autorius an
glų kalba veikalo apie Vytautą 
Didįjį, šuo metu yra atidavęs 
spausti knygą apie BALFO vei
klą.

MAŽŲ TAUTŲ SVARBA
UNO gen. sekretorius U Thant 

reikalauja naujos tvarkos pasau
lyje, kur būtų pažabotas didžiųjų 
tautų nacionalizmas, agresyvu
mas ir ekspansija. Kalbėdamas 
•Čilės universitete U Thant pa
brėžė, kad pasaulį drumsčia to
ji spraga, kuri atsiranda pas tau
tas, kurios vienaip propaguoja, o 
kitaip praktikuoja. Neminėdamas 
vardu jokios atutos jis tik nusis
kundė, kad tokiose sąlygose taiką 
sunku išlaikyti. Jo teigimu Jung
tinių tautų ateitis priklauso nuo 
mažųjų tautų turint minty jų ne
priklausomybę, atsakomingumą ir 
objektyvumą.
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JONAS SOLIŪNAS

UETUVK UŽSIENIEČIO AKIMIS

Nors daugumai užsieniečių dabartinė Lietuva dar vis tebėra 
uždraustoji žemė, tačiau vienam kitam pasiseka ten įsibrauti ir pa
sižvalgyti.

štai neseniai Lietuvoje lankėsi žinomojo amerikiečių žurna
lo Newsweek korespondentas Robert Korengold. Jis savo įspūdžius 
apie Pabaltijo valstybes paskelbė tame žurnale.

Jis tarp kita ko ten rašo: “Daugeliu atžvilgių Pabaltijo val
stybės yra tartum koridorius tarp Rytų ir Vakarų. Nors ir kaip 
buvo bandyta susovietinti šias tautas, vis dėl to gyvenimas Pabal
tijy turi europietiškų atspalvį. Drabužiai daugiau vakarų mados. 
Krautuvėse prekių išdėstymas taip sutvarkytas, kad jis patrauktų 
pirkėjo dėmesį. Restoranai yra skoningai išdekoruoti ir patarnavi
mas bei maistas geresni nei Maskvoje.

štai Vilniuje jaunuolių poros vaikštinėja alėjomis arba geria 
kavą europietiško stiliaus kavinėse, kaip Neringa ar Palanga.

Palyginus su kitomis Rusijos dalimis rusai skaito išvažiavimu 
į užsienį jų viešėjimąsi Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje. Faktinai 
rusai savo viešnagę Pabaltijy skaito išvažiavimu į Vak. Europą. 
Tūkstančiai rusų kasmet užgula Baltijos pajūrį. Rusai teigia, kad 
atvykimas į Pabaltijį yra madingesnis, nei vykimas į Juodosios jū
ros kurortus.

Tačiau Maskvos valdovams Pabaltijo valstybės yra daugiau 
negu turistinė atrakcija. Nepaprastai sumiesčionintas rajonas (apie 
60% gyventojų gyvena miestuose) yra didžiulė ekonominė paspir
tis. Pagal sovietų ekonomistų apskaičiavmius industrinė gamyba 
yra padidėjusi 18 kartų per paskutiniuosius dvidešimt penkerius 
metus. Būdamas vos vienas procentas visų Rusijos gyventojų Bal
tijos kraštai pagamina 8% visų metalo kirtimo mašinų ir 12% 
visų skalbimo mašinų.

Gal būt tos aukštos ekonominės gamybos įtakoje rusai ne taip 
jau smarkiai engia Pabaltijo valstybes ir politiškai. Nebėra masinių 
deportacijų ir dar apie 80% visų gyventojų yra vietiniai gyven
tojai. Taip pat daugumas valdžios pareigūnų yra taip pat vieti
niai. Gyventojai teigia, kad visi mažesnieji nutarimai, liečią šias 
tris valstybes, yra daromi vietinės valdžios, bet ne Maskvos ponų.

Vis dėl to vietos gyventojai duoda suprasti, kad nusistatymas 
prieš okupantus tebėra gyvas. Latvė grožio saliono savininkė pri
sipažino, kad yra geriau kalbėti latviškai Estijoje, nei prabilti ru
siškai, nes gyventojai, išgirdę rusiškai, apsisuka ir nueina. Gi viena 
lietuvaitė pareiškė, kad ir latviai, ir estai moka rusiškai, bet dėl 
antirusiško nusistatymo niekada neatsakys, jei jų ko nors užklausi 
rusiškai.

Rusai, suprasdami antirusišką pabaltiečių nusistatymą, igno
ruoja senąją kartą ir visas viltis deda į jaunimą. Jaunimas, atrodo, 
yra pasidavęs likimo valiai. Jų — jaunųjų — tautinis nusistatymas 
mažėja ir retėja jaunųjų lankymasis bažnyčiose.

Bendrai, daugumas pabaltiečių yra rezignavę, nes ateity, jei 
nekils joks karas, nėra jokių galimybių atsispirti prieš rusinimo 
bangą. Daugumas mano, kad ateity pabaltiečiai taps rusų piliečiais, 
nes tai apsprendusi nepatogi geografinė padėtis. Jei Pabaltijys būtų

LIET. JAUNIMAS VOKIETIJOJE
Šiais Jaunimo Metais lietuviš- turėjo savo atskirą stovyklą. Gy- 

kasis jaunimas Vokietijoje turėjo veno jie gamtoje, palapinėse, ku- 
savo suvažiavimą - stovyklą drau- rias parūpino Vokietijos LB pir- 
ge su XIII Europos Lietuviškųjų mininkas kpt. K. J. Valiūnas ir jo 

-Studijų Savaite liepos 30-rugpiū- kuopos vyrai. Nors naktys buvo 
čio 7 dienomis. Vasario 16 gimna- neįprastai šaltos, po septyniom 
sijos sodyba Romuva, šiaip jau va- antklodėm nesušalo nė vienas. 
-Saros atostogų metu pilna idiliš- Iš vidaus šildė ūkio šefo J. Suba- 
kos ramybės, kur perisi laukinės čiaus ir jo baltakepurio personalo 
antys ir suokia lakštingalos, skar- tiekiamos kalorijos. Stovyklą globo 
denosi lietuviškais balsais ir jau- jo Vokietijos Lietuvių Bendruo- 
natviškomis dainomis.

-Kelios dešimtys brandesniojo 
jaunimo, ypatingai universteto 
studentai, dauguma, nors mažoka 
dalimi aktyviai, įsijungė į ben
drąją Studijų Savaitės programą, 
rinkosi tačiau taip pat ir atskirai 
aptarti savo reikalų padraugauti 
savo tarpe, pasisžvalgyti gal taip 
pat, kiek lelijų ar bijūnų šiemet 
žydi lietuviškame darželyje. Da
lis vyresniojo jaunimo šauniai va
dovavo ir talkino jaunesniesiems 
už save draugams.

Jaunesnieji (maždaug tarp 15- 
20 metų ), kurių susirinko virš 30,

menė o santykius su Studijų Sa-
vaite derino koordinacinė komisi
ja, susidedanti iš p. A. Grinienės, 
mokyt. A. Palavinsko ir mokyt. A. 
Veršelio. Stovyklos komendantas 
buvo stud. Arvydas Lingė iš Ham
burgo, mergaičių vadovė -stud. 
Birutė Augustinavičiūtė iš Cleve- 
lando, studijuojanti Strasburge; 
berniukų - Vasario 16 gimnazijos 
VIII kl. mokinys, skautų draugi
ninkas Alfredas Starukas; dainų 
vadovė - stud. Kristina čėsnaitė 
iš Australijos, studijuojanti Hei
delberge. Visokeriopą techninę pa- 
gelbą teikė mokyt, kun. J. Dėdi-

PADEKA
Ryšium su mūsų brangaus vyro, tėvo ir uošvio 

JUOZO AUGLIO
mirtim, gilią ir nuoširdžią padėką reiškiame kun. P. Butkui 
už atlaikytas pamaldas ir gražias laidotuvių apeigas.

Dėkojame visiems už lankymą velionio Juozo ligoninėje, 
už jo palydėjimą į amžinojo poilsio vietą ir už jo pagerbimą 
gausiomis gėlėmis, ypač Ilainos chorui, sporto klubui ir tau
tinių šokių grupei.

Ypač dėkui p.p. A. Baužei, A. Lelešiui ir P. Sapronui už 
n tartus prie a.a. Juozo kapo atsisveikinimo žodžius. Ačiū vi

siems už pareikštas mums užuojautas asmeniškai žodžiu ir 
spaudoje.

Nuliūdę: žmona Albertina, sūnūs Gintaras ir Alfredas, 
duktė Irena ir žentas Eduardas Vailokas.

MŪSŲ PASTOGĖ

Čekoslovakija ar Lenkija, tada būtų kitas reikalas. Dabar sprendi
mas nepriklauso pabaltiečiams”.

Tokie įspūdžiai iš dabartinio Pabaltijo. Jie, žinoma, mums 
nėra malonūs. Vis dėl to gera žinoti, kad net ir nežinomam ameri
kiečiui dabartinis pabaltietis nebijo pasakyti, ką jis galvoja apie 
rusus. Tuo tarpu patys rusai gali įsitikinti, kad Pabaltijys nėra 
Rusijos dalis ir jis priklausąs Vakarams.

TOKIOS TOKELĖS

Baugi žinia. Iš Cleveland© ateina žinios, kad Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas finansiškai nuostolingas. Sakoma, kad yra 
keletas tūkstančių dolerių nuostolio. Taigi, rūpestis dėl Jaunimo 
Kongreso nėra baigtas. Tai skolai išlyginti turbūt reiks mūsų visų 
paramos.

Milžiniškos iškilmės. Čikagoje liepos 28 d. įvyko nepaprastos 
lenkų iškilmės Lenkijos 1000-ties metų krikščionybės įvedimui 
paminėti. Šventė buvo didžiuliame Soldier Field stadijone. Skel
biama, kad dalyvavo apie 75.000 žmonių.

Kaip žinia, šventėje buvo kviestas dalyvauti ir Lenkijos kardi
nolas WiSinskis, bet Gomulka jo neišleido. Jo vietoje atvyko vysk. 
Rubin. Šventėje dalyvavo ir Čikagos kardinolas Cody, Illinois gu
bernatorius Kerner ir Čikagos burmistras Daley. Iškilmėse atsto
vais buvo ir lietuviai dvasiškiai. Lenkams šios iškilmės buvo didelis 
laimėjimas. Į jų šventę atvyko net aukštieji steito ir miesto parei
gūnai. Tenka apgailestauti, kad tokių pareigūnų nebematome net 
ir didžiausiose mūsų iškilmėse. Į mūsų šventes miesto ir steito val
dovai tesugeba atsiųsti tik nuskurusius atstovus.

Mūsų šventė Wašingtone. Lietuviams po Jaunimo Kongreso 
šįmet kita didžiausia šventė — tai Šiluvos koplyčios šventinimas 
Washingtone. Į iškilmes važiuoja daug žmonių bei meninių jėgų, 
šventės proga bus ne tik didžiulis banketas, bet taip pat ir religi
nis koncertas. Iš Čikagos į religinį koncertą vyksta taip pat ir di
dysis Dainavos ansamblis.

Jis tarnauja lietuviams ir Lietuvai
POVILUI ALEKNAI 60 METŲ

Povilas Alekna

nas su savo aparatais ir priemo
nėmis, tapusiais beveik viešąja 
nuosavybe.

Ir jaunesnieji įsijungė į barzdo
tojo vairininko dr. K. J. Čegins
ko vairuojamos Studijų Savaitės 
programos dalį, kuri jiems buvo 
labiau prieinama. Taip jie daly
vavo Studijų Savaitės atidaryme, 
rytinėse katalikų ir evangelikų pa
maldose, prof. J. Ereto paskaito
je ir jo pagerbime šiemet jam

Rugpiūčio 27 d. tiek Melbourne, 
tiek ir Sydnėjaus lietuviams ge
rai pažįstamas Povilas Alekna su
laukė 60 metų. Jj pažįstantiejH 
žino, kad tai yra reta asmenybė 
ir tokių jam lygių savo tarpe ne
daug turime, bet nepažįstamiems 
jo gal ir kils klausimas — kas gi 
tasai Povilas Alekna.

Jo negalima skaitančiai visuo
menei pristatyti tituluotu: jis ne
buvo nei generolas, nei direktorius 
nei pasižymėjęs menininkas ar 
mokslininkas. Jis yra paprastas 
eilinis lietuvis, Lietuvoje buvęs 
eiliniu tarnautoju,'o Australijo
je eiliniu darbininku. Ir tačiau 
jis nėra eilinis lietuvis, greičiau 
pavyzdinis lietuvis, kuris savo dva
sia, savo atsidavimu lietuviškiems 
reikalams, savo tautiniu sąmonin
gumu ir bekompromisiniu atsida
vimu toli prašoka daugybę buvu
sių tituluotų ir turėjusių įvairius 
tarnybinius laipsnius lietuvių, ku
rie yra čia, bet kurių savo tarpe 
neturime ne kaip vadovų, nei kaip 
darbininkų. Ištikimybė ir pasiau
kojimas savo tautai Povilui Alek
nai yra tasai kelrodis, kurį jis 
sekė nuo vaikystės iki šios dienos. 
O tai nėra pigus kelias, daugelį 
net atbaidęs, tačiau Povilui Alek
nai padėjęs išaugti į tvirtą ir be- 
kompromisinę lietuvišką asmeny
bę.

Gimė Povilas prieš 60 metų 
gausioje šeimoje Plundakų kaime, 
Kupiškio valsč. Iš devynių šeimos 

sukakančių 70 metų proga. Iš Ame 
rikos parvykusių, pavydimomis 
Jaunimo Metų trumpikėmis apsi
vilkusių “Kongresmonų” — lai
mingųjų Jaunimo Kongreso Čika
goje dalyvių pranešimo įspūdžiai 
su paveikslais apie savo viešnagę 
Amerikoje ir susitikimą su kitų 
kraštų lietuviškojo jaunimo atsto
vais davė visiems pajusti, kas yra 
jaunoji Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė.

Tautiniais rūbais pasipuošę jau
nieji dalyvavo įspūdingoje vaka
rinėje žuvusiųjų pagerbimo eise
noje ir Tėvynės vakaro programo
je, o meno bei šokių vakare ypa
tingai gražiai pasirodė p. Krutu- 
lytės - Bohn suorganizuota Šiau
rinio Reino - Vestfalijos jaunimo 
grupė su tautiniais šokiais ir de
klamacijomis, gi Vasario “filiste
riai” - su maloniai improvizuota 
konkurencija.

Šalia to jaunesnieji turėjo ir 
savo atskirą programą, kur dau
giau vietos buvo skiriama dainai, 
sportui ir draugiškam linksmumui. 
Dalyviai atsispaudino ir išmoko 
apie 50 dainų. Nežiūrint dažno 
lietaus, buvo žaidžiamas tinklinis 
ir, pasaulinių pirmenybių ženkle, 
net pamirštant “tautinį” krepši
nį, -futbolas. Rungtynėse prieš vie 
tinę komandą, kur iš abiejų pu
sių buvo įmušta 14 (!) įvarčių,

tapo purvinai, bet garbingai iško
votas, vartojant krašto šeiminin
kų vokiečių terminologiją, vice - 
laimėtojų vardas.

Visiems lietuviškosios savaitės 
dalyviams jaunieji surengė nuotai
kingą, nors lietingą, laužą, o sau
- “slaptą” kino seansą palapinėje 
su mokyt, kun. J.Dėdino mėgė
jišku filmu bei dainomis žvakių 
šviesoje ir, mielai talkininkau
jami mokyt. E. Tamošaitienės, 
atskirą, su programa ir prizais, 
šokių vakarą kurio moderniškus 
ritmus vos atlaikė senoji pilis.

Netrūko ir rimtosios dalies, ku
rią moderavo kapel. kun. J. Riau- 
būnas. Vietoj paskaitų buvo pra
vesta eilė pašnekesių, du iš jų su 
vyresniosios kartos atstovais: su 
prof. dr. Z. Ivinskiu — apie Lie
tuvos praeitį, padėtį ir ateitį, su 
prof. dr. kun. J. Juraičių — apie 
tikėjimo ir mokslo bei gyvenimo 
santykius. Jaunimas labai įvertino 
pašnekesių įdomumą abiejų sve
čių pasisakymą atvirą tiesumą. 
Nepriklausomybės kovų savanoris
- kūrėjas maj. P. Gudelis pateikė, 
kaip gyvą liudijimą, savo autobio
grafinių prisiminimų pluoštą. Mo
kyt. dail. . A. Krivickas, šalia jau
nųjų dailininkų: Aliutės Mečytės, 
Tado Burbos, Ingridos Suokaitės 
ir Janinos Jurkonytės darbų paro-

NELAIMĖ
Nors ir negausi Australijos estų 

bendruomenė, bet gražiai susior
ganizavę ir leidžia savaitinį lai
kraštį “Maie Kodu” (Mano gimti
nė). Neseniai mus pasiekė liūdna 
žinia, kad šio laikraščio redak
torius Aleksander Valgma rugpiū
čio 24 d. pats savo valia pasitrau
kė iš gyvųjų tarpo, šiose pareigo-

dos, pristatė ypatingai jaunimui 
skirtas Lietuvos vaizdų ir liaudies 
meno parodėles. Lietuviškojo jau
nimo padėčiai tėvynėje ir svetur 
sava patartimi nušviesti prisidėjo 
ypatingai stud. Artūras Herma
nas, stud. Kristina čėsnaitė, stud. 
Lydi ja Packevičiūtė ir Vytautas 
Brazaitis. Ir patys jaunieji pašne
kesių dalyviai, kurių žymi dalis 
buvo prieš kelerius metus atvyku
sių iš Lietuvos, gyvai įsijungė į 
diskusijas, vieni kitus papildyda
mi.

Rezultatas: Visi dalyviai gavo 
pajusti gyvą tautos pulsą, sustip
rėjo ryšys savo tarpe, su lietuviš
kuoju jaunimu kitur ir sutiktąja, 
be preivartos ir melo, gyvąja Lie
tuva. Tai ir buvo šios stovyklos 
tikslas.

Lietuvoje
KOMUNISTAI TEISINASI
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bę ar jos veiksmus vadina "rusų 
valdžia”, kas okupantui nepatin
ka.Kai laisvojoj lietuvių spaudoj j 

buvo keliamas skandalas, kad po 
žemės drebėjimo Taškente neva 
nukentėjusiems nuo žemės drėbė- j 
jimo pagelbėti, iš Lietuvos iškel- , 
ta keli šimtai šeimų ir į jų vietą 
atkelta iš Taškento, sovietinė lie- ; 
tuvių spauda rado reikalo teisintis 
"internacionalinėmis pareigomis” 
padėti nukentėjusiems. Šiaip 
mums suprantama pagalba padėti 
nukentėjusiems atstatyti tai, ko . 
jie nustojo, o ne mainikauti gy- ; 
ventojais.

Ta pačia proga sovietinė lietu- ' 
vių spauda teisina ir rusiškas į- 
mones, steigiamas Lietuvoje, nes 1 
anot jų, tai daroma Šveicarijos pa
vyzdžiu, kuri ne tik įsileidžia ame- ■ 
rikoniškas ar kitokias įmones, bet ! 
net importuojanti darbininkus. Bet ' 
čia ir yra skirtumas: šveicarai sa- : 
vo krašte yra šeimininkai ir jie ' 
patys kviečiasi kitus arba nesi- 
kviečia. Tuo tarpu Lietuvoje viską ' 
diktuoja rusai ir ne tik su įmonė
mis kolonizuoja Lietuvą, bet ir 
visą pelną bei gaminius pasiima.

Nors okupuotoje Lietuvoje ir 
yra vietinė valdžia, kurią propa
gandistai pristato, kaip Tarybų 
Lietuvos vyriausybę, bet vietos gy
ventojai žino, kad jie yra tik ru
sų patikėtiniai, ir dėl to vyriausy- 

Vilniaus geležinkelio stotis da
bar kasdien praleidžianti apie 
50.000 išvažiuojančių, atvažiuo
jančių ar pravažiuojančių kelei
vių.

JAUNIMO KLUBAS VILNIUJE
Vilniuje neseniai įsisteigė nau

jas klubas “luventus” kuriam pri
klausyti nebūtinai reikia būti kom
jaunuoliu, marksistu ar ateistu, 
bet būtina, kad jis būtų profesio
nalas: inžinierius, gydytojas, tei
sininkas, filologas, literatas, daili
ninkas ir pan. Pastebėtina, kad ir 
pats klubo vardas nėra nei mar
ksistiškas, nei rusiškas, o lotyniš
kas. Jo uždaviniai — protingų 
žmonių pasikalbėjimai. Nors klu
bui priklauso ir profesionalai, bet 
susirinkimuose svarstomos pačios 
bendrausios temos ir nebūtinai ko
munistiškai ideologinės. Kaip ži
nome, iki šiolei be komjaunimo, ko
munistų ar pionierių buvo leisti 
tik specifiniai rateliai, bet šis pa
minėtas klubas gerokai skiriasi sa
vo charakteriu, kas įrodo, kad ko
munistinė ideologija žmonių nepa
tenkina ir būtina toleruoti net 
kiek ir neutralius klubus. Šiam 
klubui pavojus yra, kad į jį bū
tų priimta ne vien lietuviai, o ir 
rusai, lenkai ir kiti. Tokiu būdu 
klube pasidarytų oficiali kalba ru
sų.

apdova- 
dešimt- 
ordeno 

medaliu

vaikų — šeši broliai ir trys sese
rys — du tebegyvena Lietuvoje, 
du Amerikoje ir du Australijoje. 
Kiek pasimokęs jis pradėjo tar
nauti drauge įsijungdamas į Lie
tuvos Šaulių Sąjungą, kuriai jis 
atidavė visą savo laisvalaikį: Kau
ne ilgus metus dainavo pagarsė
jusiame Šaulių Sąjungos chore, 
Šančiuose įsteigė šaulių ugniage
sių komandą ir Lt. Jo atsidavimas 
lietuviškai veiklai ir nepriklauso
moje Lietuvoje nebuvo nepastebė
tas: Povilas Alekna buvo 
notas Nepriklausomybės 
mečio medaliu, Gedimino 
medaliu, šaulių žvaigždės 
ir ugniagesių žvaigžde. Povilo gy
venimas ištisai yra tarnyba savo 
tautai.

Atvykęs į Australiją irgi nesė
dėjo - sudėjęs rankų. Melbourne 
priklausė Australijos Liet Kultū
ros Fondui, įsteigė to fondo biblio
teką ir ją tinkamai sutvarkė, o 
persikėlęs į Sydnėjų darbavosi 
Cabramattos apylinkės Valdyboje, 
ir Sydnėjaus Liet Klubo Valdy
boje. įsigijus klubui patalpas Lid- 
combe įsteigė Spaudos Centrą. Su 
savo garsinių juostelių aparatais 
jis neaplenkia nė vieno reikšmin
gesnio minėjimo ar paskaitos, kon
certo ir viską užrašo į juosteles, 
tuo rinkdamas vertingą dokumen
tinę medžiagą. Būdamas tiesus ir 
atviras jis nepašykšti atviro žo
džio visur, kur tik reikalas liečia 
lietuvišką klausimą.

(PagalEltą New Yorke)

Gal pasekdami “luventus” pa
vyzdžiu Vilniuje įsisteigė ir dau
giau "diskusinių klubų” atskirose 
įmonėse. šičia iniciatyvos imasi 
komjaunimo organizacijos, kurios, 
kaip praktika parodė, savais susi
rinkimais nepetenkina narių ir ieš
ko naujų bendravimo formų. Kiek 
toli bus tokiem sklubams leista 
veikti, greit pamatysime, bet abe
jotina, ar ilgai juos kompartija 
toleruos.

MIŠRAINĖ FILHARMONIJOJE
Muzikas A. Kalinauskas Litera

tūroj ir Mene, tarp kita ko, taip 
atsiliepia apie Vilniaus Filharmo
nijoj įsigalėjusią dvasią:

"Ne vienas skaitytojas su šird- 
gėa konstatuoja, kad kartais sun
ku atskirti, kuriai gi respublikai 
priklauso mūsų filharmonijos es
tradiniai kolektyvai. Bent jau jų 
repertuaras to nepasako — jis vi
sai neoriginalus, darkant įvairias 
kalbas, mėgdžiojami žinomi daini
ninkai. O rezultatas: originalo 
lygis, aišku .nepasiektas, nieko ne
pasakyta savo”.

Ir ansamblis "Lietuva”, atrodo, 
iš repertuaro netrukus sunku bus 
atskirti, “kuriai respublikai pri

klauso”. (ELTA)

Nors amžiumi būtų priskaityti- 
nas prie vyresniųjų bet savo dva
sia Povilas tebėra jaunuolis, netgi 
dalyvavęs Jaunimo Kongrese. Il
giausių metų Povilui!

ESTAMS
se jis išbuvo apie dešimtmetį, ta
čiau lygiai kaip ir pas mus, taip 
ir estų bendruomenėje pasireiš
kiančios intrygos, nesutarimai ir 
priekaištai redaktoriui nebuvo be 
pesekmių. Būdamas menininkas ir 
jautrus Meie Kodu redaktorius 
Aleksander Valma pritrūko jėgų 
visa tai ištverti: prieš mirtį jis 
jautėsi labai prislėgtas, nervuotas 
ir tematė tik vieną išeitį — pasi
traukti iš gyvųjų tarpo.

Šalia laikraštininko darbo Alek
sander Valma dar pasireiškė, kaip 
geras rašytojas, dar Vokietijoje 
išleidęs keletą knygelių vaikams, o 
prieš pat jo mirtį Australiją pa
siekė Švedijoje išleistas jo naujau
sias romanas iš estų gyvenimo 
Australijoje. Autorius vos spėjo 
pasirašyti keletą egzempliorių sa
vo draugams ir artimiesiems ir po 
poros dienų jis jau išėjo į anapus. 
Pasitraukė iš gyvenimo sulaukęs 
vos 56-rių metų.

M.

Apie 4 milijonai žmonių nuken-. 
tėjo nuo staigių potvynių Indijo
je. Daug pasėlių sunaikinta ir su
griauta namų.
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P. Pullinen,
M.P. skaitytojus ištikimai 

informavusi iš J. Kongreso.

Pasaulio Liet. Jaunimo Kon
greso antrąją dieną buvo duoda
mi pranešimai apie visų dalyva
vusių kraštų lietuvius ir jaunimo 
veiklą. Iš jų buvo galima susi
daryti vaizdą, kaip gyvena lietu
viai pasaulyje ir kokios jų prob
lemos, ko trūksta jų veiklai ir 
kuo galima padėti kitiems. Svar
biausia paaiškėjo, kad kiek lietu
vių kokiame nors krašte bebūtų 
— kad ir visai maža saujelė, jie 
vis tiek laikosi savųjų tarpe, dir
ba pagal savo išgales ir net ne
galvoja nutautėti. Daugumai ko
lonijų reikia vienokios ar kito
kios paramos, ir didžiosios kolo
nijos turėtų mėginti kiek galint 
joms padėti. O tokia parama 
praktiškai būtų įmanoma.

Čia sutrauktai patiekiu dele
gacijų atstovų padarytus prane
šimus.

Anglija. Lietuvių skaičius ma
žas, bet jų 99 proc. įsijungę į 
tautinę veiklą. Jaunimas nėra 
ypatingai patriotiškai nusiteikęs, 
bet vis tiek laikosi prie savųjų, 
veikia daugiau savom pažiūrom, 
nejaučia didelio spaudimo iš vy
resniųjų, nes nedaug inteligenti
jos. Leidžia savo spaudą, kny
gas.

Argentina. Lietuvių čia nema
žai: visi atvykę dar prieš pirmąjį

Italija. Lietuvių nedaug ir nė
ra didesnių kolonijų. Liet, veik
la ir lietuviškas gyvenimas 
mokslinėse institucijose. — šv 
Kazimiero Kolegijoje salezie
čių gimnazijoje. Romoje taip 
pat yra diplomatinė tarnyba 

_ ir radio valandėlė. Palaikomi 
pasaulinį karą, tad ir Jaunimo ryšiai su kitų kraštų pravažiuo 
Kongrese dalyvavę jau gimę Ar- jančiais tautiečiais. Romoje ir

JAUNIMAS KITUOSE KRAŠTUOSE

gentinoj, bet nežiūrint to, tautiš
kumo atžvilgiu labai lietuviški. 
Jaunimui trūksta vadų, savaitga
lio mokyklų, kalbos kursų. Visi 
jaučia, kad mokant kalbą susi
domėjimas visais lietuviškais rei
kalais pagyvėja. Jaunimas orga
nizacijų, kaip studentų, skautų, 
neturi; veikla vyksta per parapi
jas, tautinių šokių ratelius, cho
rus. Tikimasi, kad Argentinos 
Liet. B-nė galės savo veiklą iš
plėsti. Jaunimas labai nori dirb
ti ir iš Kongreso tikėjosi naujų 
idėjų.

Austrija. Čia vos 80 lietuvių 
ir visi darbuojasi daugiau kaip 
šeima. Suvažiuoja draugėn per 
Kalėdas, Vasario 16-ją ir čia pa
sikeičiama mintimis, lietuviška 
spauda.

Belgija. Sis kraštas priglaudęs 
apie 250 lietuvių, tad veikimas 
sunkus. Jaunimas patriotiškas, 
tačiau didelio ryžto nerodo per
imti vadovavimą bendruomenė
je. Aukštąsias mokyklas lanko 
vos keletas.

Zelandija. Lietuvių apie 
Dėl mažo skaičiaus veikla 
sunki. Atgaivinta savait- 
mokykla, minima Vasario 

Motinos Diena, Tautos 
Šventė. Vos trys jaunuoliai lan- 

Brazilija. Krašte apie 30.000 ko universitetą (jaunimo ir vaikų 
lietuvių, kurių daugumas kon
centruojasi Sao Paulo mieste. 
Veikia chorai, taut, šokių būre
liai, organizacijos. Jaunimas ak
tyviai dalyvauja įvairių progra
mų paruošime. Net užsimoję 
įsteigti savo lietuvišką spaustu
vę. Nors jaunimo skaičius dide
lis — apie 5.000, jaučiama, kad 
nėra kas jį suteikia, trūksta va-

Rašo Pajauta Pullinen 

saleziečių gimnazijoje veikia 
ateitininkai, ruošiamos vasaros 
stovyklos.

Kanada. Daug lietuvių ir stip
riai gyvuoja. Dvidešimtyje ben
druomenės apylinkių veikia jau
nimo grupės. Organizacijos su
gyvena gerai. Daug studijuoja
— apie 310 vien šiais metais. 
Jaunimas plačiai įsijungęs į ben
druomenės darbą. Visą jaunimo 
veiklą koordinuoja prie Kanados 
Krašto Valdybos įsisteigusi Jau
nimo Sekcija.

Kolumbija. Lietuvių apie 800.
— visi naujieji ateiviai. Turi ra
dio valandėles, baigiami statyti 
Lietuvių Namai. Jaunieji visi 
gerai kalba ir rašo lietuviškai, vi
sur dalyvauja ir veržiasi į moks
lus. Kasmet rengiama bendra 
jaunimo stovykla.

N. 
170. 
labai 
galio 
16-ji, 

tėra vos 66). N. Zelandijos jau
nimas norėtų palaikyti artimes
nius ryšius su visur esančiais lie
tuviais.

Švedija. Čia tik 38 lietuviai, 
tad nėra nei chorų, nei tautinių 
šokių. Vienas iš jauniausių lie
tuvių — 36 metų! Lietuviai ir 
kiti pabaltiečiai aktyviai dirba 
prieš sovietus. Švedijoje lietu
viai galėtų daug atlikti, nes jie 
yra arti Lietuvos ir gerai žino, 
kas tenai vyksta, bet reikalinga 
parama iš stirpesnių kolonijų.

Šveicarija, mažiausia kolonija 
tik su 50 lietuvių, iš kurių 2 jau
nuoliai. Aišku, veikla ribota, 
bet visi bendrauja. Pažymėtina, 
kad Zueriche vis tik veikia taut, 
šokių grupė, kurią sudaro vien

šveicarai, vadovaujami lietuvio.
Uragvajus. Čia įsikūrę apie 

4.000 lietuvių — senieji ateiviai. 
Jaunoji karta negausi. Labai 
trūksta inteligentijos, ir tik dabar 
jaunimas veržiasi į mokslus. 
Veikia Lietuvių Kultūros Drau
gija, mokykla, šokių ratelis, 
sportininkai, radio valandėlė. 
Stipri sovietinė propaganda, ku
ria yra ir patikėjusių. Jaunimas 
jų vengia. Uragvajaus lietuviai 
ir jaunimas pasigenda ansam- iš kurių 80 studentai. Jaučiasi

VYTAUTAS BERNOTAS
NAUJASIS INŽINIERIUS

Paskutiniuoju metu su pasigėrė
jimu skaitome Mūsų Pastogės pir
majame puslapyje įdomias politi
nio gyvenimo apžvalgas, kurių au
torius yra mūsų naujasis inži
nierius Vytautas Bernotas. Jau 
eilė metų nei spaudoje, nei sporti
nėje veikloje, nei su mažomis išim
timis visuomeniniame gyvenime 
nesimatė šio buv. Sydnėjaus žino
mo sportininko pavardės. Jo ilgų 
metų laisvą laiką jis pašventė mo
kslui norėdamas baigti universite
tą. Tai kieto nusistatymo ir valios 
žmogus, kaip reta. Už tat tik ten
ka pasveikinti naująjį inžinierių 
ir jį net statyti pavyzdžiu dauge
liui kitų jaunuolių, kurie turėda
mi daug geresnes sąlygas nepajė
gia baigti aukštojo mokslo, gi tuo 
tarpu Vyt. Bernotas be savo at
siektojo diplomo dar sukūrė šei
mą ir augina su žmona Laimute du 
du sūnus lietuviškoje dvasioje; ša
lia to jis dar įsigijo ir puikius na
mus.

Vytautas Bernotas gimęs Kau
ne ir vos baigęs tris gimnazijos 
klases turėjo pasitraukti su tėvais 
į Vokietiją, kur pasibaigus karui 
toliau mokinosi lietuvių gimnazi- 

bliu, dainininkų, menininkų, 
prašo Siaurės Amerikos vienetų 
juos aplankyti.

Venecuela. 700 lietuvių. Jau
nimo apie. 100. Dėl mažo skai
čiaus veikla sunki. Yra choras, 
tautiniai šokiai, radio valandėlė. 
Stipri sovietinė propaganda. Jau
nimas jungiasi prie antikomunis
tinės veiklos. Pageidauja glau
desnio bendradarbiavimo su ki
tais Pietų Amerikos kraštais, il
gisi informacijų apie Šiaurės 
Amerikos lietuvius ir medžiagos 
antikomunistinei veiklai.

Vokietija. Apie 700 jaunimo, 

Inž. Vytautas Bernotas

joje, bet jos nebaigęs išvyko j Aus
traliją. Čia pradžioje turėjo sun
kiai dirbti, tačiau troškimas siek
ti mokslo neužgęso. Dienomis dirb
damas ir vakarais mokydamasis 
jis užbaigė Sydnėjuje gimnaziją ir 
1957 m. stojo į universitetą. Be
studijuodamas veda Laimą Rušai- 

gana stipriai. Daug atvyksta iš 
Lietuvos ir atveža naujos ener
gijos ir minčių. Jaunimo veik
los lizdas — Vasario 16-sios 
gimnazija, išauginusi daug stip
rių lietuvių ir dabartinių jauni
mo vadų. Veikia įvairios orga
nizacijos, tačiau nariai labai iš
sisklaidę. Kasmet vyksta studi
jų savaitė ir jaunimo stovyklos. 
Apgailestauja, kad iš kitų kraštų 
atvykę studijuoti ne visi aktyviai 
įsijungia nors savuose kraštuose 
dideli veikėjai. Prie Stuttgarto 
apylinkės veikia jaunimo klubas. 
Labai trūksta mokytojų Vasario 
16-sios gimnazijai. Dėkingi vi
siems už jos parėmimą.

tę, kuri pilnai suprato vyro tikslus 
ir jam darbe buvo nepamainoma 
talkininkė, susilaukia šeimos ir 
dar pasistato jaukų namą lietuviš
kame Bankstowne.

Ir vis tik su geležine valia ir 
nebodamas sunkumų jis šiais me
tais baigė N. S. W. universiteto 
statybos inžinerijos fakultetą įsi
gydamas Bachelor of Science laips
nį ir Civil Enginnering pripaži
nimą.

Studijų metu Vytautas šešerius 
metus dirbo kaip braižytojas Elec- 
citrity Commission of N. S. W., ir 
įsigijus diplomą toje pačioje vie
toje paskirtas kaip statybos inži
nierius prie įvairių elektrinių ir 
garinių jėgainių statybos.

t

Dabar jis gali kiek ir daugiau 
leisti sau ir savo šeimai: atsirado 
laiko pabuvoti ir su šeima, pasi
rodyti lietuviškoje visuomenėje ir 
imtis savo mėgiamo žurnalistinio 
darbo.

Sveikinant mūsų naująjį inži
nierių Vytautą Bernotą tenka tik 
palinkėti jam ir jo šeimai geriau
sios sėkmės ir ateity dar aktyviau 
pasireikšti su savo žiniomis ir au
toritetu lietuviškoje benduomenė- 
je.

A. L-tis

LIETUVIU DAINŲ SIMBOLIKA 
l t

SANTRAUKA A. KARAZIJIEN1ĖS PASKAITOS, SKAITYTOS M.K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ 
KLUBE MELBOURNE.

Dainose daugiausia simbolizmo randame ten, 
kur paprastais žodžiais išsireiškus galėtų grubiai 
nuskambėti - tai erotinėse dainose. Erotinių motyvų 
mūsų dainose daug, ir todėl kalbėti apie visišką i 
dainų turinio “švarumą” negalima, bet jų forma yra 
labai elegantiška.

Dainų simbolika yra gana laisva - dažnai rei
kšmė suprantama tik iš kontekso. Tas pats simbolis 
gali išreikšti kelis dalykus, pav.:

ŠIAURYS V® J AS — supykęs tėvas ar uošvis. 
Bet gali būti ir piktos kalbos, pav., šiaurės vėjas 
nupūtė veidus raudonai — apkalbos verčia raudo
nuoti. Dėl to kai “pakilo šiaurus vėjas ir nupūtė 
vainikėlį”, mes nežinome, ar tam vainikėliui tikrai 
kas nutiko, ar tik pikti liežuviai jį nupūtė.

SAKALAS, SAKALĖLIS paprastai būna ber
nelis, bet sakalėlis — mažas sakalas — gali būti ir 
vaikas, pav. brolis seseriai jos elgesį ir sako:

Būtum nenešiojus mažo sakalėlio,
Būtum benešiojus aukso žiedelį.
Dažnesnis atvejis yra kai pats dalykas išreiš

kiamas keliais būdais:
BERNELĮ gali vaizduoti dobilas, bijūnas, ą- 

žuolas, klevas, sakalas, strazdas ir 1.1.
MERGELĘ — lelija, rūta, antelė, gegutė, liepa 

ar kitas koks medis.
Seniausias mergaitės simbolis Lietuvoje yra le

lija. Mūsų dainose “balta graži lelijėlė” konkuruo
ja su “žalia rūtele”.

Rūtos simbolis yra daug naujesnis, greičiau
siai atėjęs iš Lenkijos apie 16 a. katalikybės ir ku
nigų įtakoj. Nei archeologinėse iškasenose, nei ki
tose liaudies meno šakose jos nerandame.

Lietuvoje rūta reiškia ne tiek mergaitę, kiek 
jos jaunystę, nekaltybę. Dažniausiai minima ne pati 
rūta, o rūtų darželis, rūtų vainikas. Prarastas vai
nikas, ištryptas rūtų ar gėlių darželis — prarasta 
nekaltybė. Nešti vainiką rankoje pasitinkant vy
riškį, pamojuoti vainiku (arba skarele) — rodyti 
palankumą, paskatinimą pirštis. Pražydusi rūta ar 
lelijėlė reiškia pražydusią meilę.

Ne vien mergelės rūpinasi rūtomis. Jeigu ber
nelis sėja rūtą — myli mergaitę, sukasi apie ją ir 
tikisi, kad rūta išdygs ir pražys. Jei mergaitė ne
rodo palankumo, rūta nežydi. Tada “supyko ber
nelis, kad nepražydo”.

Panašiai kaip vainiko ar skarelės, naudojamas 
ir žiursto simbolis. Daina perspėja:

Šokit mergos leciūgėlį,
Nepameskit kvartukėlio.
Jaunuolio simbolis yra žirgas. Jei žirgas ei

klus, ristas — bernelis sveikas, stiprus. Žvengia žir
gas — bernas nerimsta, siūlosi merginai.

Jei mergina žirgą pagirdo, vainikėlį sušeria ar
ba rūtelėm pakreikia — vadinasi ir berneliui vaini

kėlį atiduoda. Kukli mergaitė į poetišką, bet nedvi
prasmišką prašymą “duok žirgui vandens” atsako:

Negaliu stovėt, su tavim kalbėt;
Šalta rasa, o aš badįa,
Nušals kojelės.
Tokiu atveju bernelis gali toliau pirštis:
Te tau šiūbužę, vyniok kojeles;
Duos Dievulis gerus metus,
Pirksim batelius.
Čia jau aiškus pažadas vesti. O gali ir liūdniau 

išeiti:
Vai ir užpyko jaunas bernelis,
Leido žirgui valelį.
Sudaužė viedrus, suskaldė naščius,
Išlaistė vandenėlį.
Vai verkė verkė jauna mergelė
Nuo ryto lig Vakaro.
Ne vien tik žirgelis yra pavojingas vainikui. 

Lino žiedas., už kasų užkritęs lygiai tą patį reiškia. 
Pasiūlyti mergaitei lino žiedelį, tuo labiau visą 
puokštę — reiškia kėsintis į jos vainikėlį.

Kas mergaitei vainikas, tai berneliui pentinai, 
kurie gali surūdyti, balnas, kepurėlė, kurią gali 
miglelė užkristi. Ir kaip mergelei lino žiedas, taip 
berneliui rugio žiedas tą patį reiškia. Tada ir jam 
laikas pasiskubinti vesti.

Kiti dažnai pasitaikantys simboliai yra:
GULBINĖLIS — jaunikis. Gulbinėlis sudrums

tė vandenei; —• pasipiršo.
GEGULĖ daug kam naudojama, dažniausiai są

ryšy su rauda, su žinia iš anapus arba į anapus — 
mirusi duktė ar motina gali gegule kukuoti ir apie 
savo mirtį pranešti, bet taip pat prie žuvusio kario 
gali trys gegelės — motinos, žmonos, sesers min
tys — atskristi.

GERA VERPĖJĖLĖ — lengvai sugyvenamas 
žmogus. Verpimas visuomet buvo surištas su gyve
nimo gijos verpimu — svarbu, kad būtų lygus,, ne- 
sutrūktų.

VAISIAI paprastai nieko gera nereiškia. Stam
besnieji, kaip OBUOLIAI — pikti žodžiai; smul
kieji, kaip ŽEMUOGĖS, RIEŠUTAI, SERBENTOS 
— ašaros.

Dainoje, kur pradžioje sakoma:
. . ...vėsime bernužėlį į rūtytėles, 

pabaigoj yra:
Valgyk, sesute obuolėlius,
Krimsk, sesute, riešutėlius,
Rūtstūs žodeliai obuolėliai, 
Gailios ašarėlės riešutėliai.
Kai kurie veiksmai smboliški. Pav.:
PAMETIMAS IR IEŠKOJIMAS — nesvarbu 

ar jaučio, žirgo, ar vainiko — reiškia jaunatviš
ką neramumą, ieškojimą savęs. Kas padeda suras
ti, tam ieškotojas dažniausiai ir atitenka.

TINKLO MEZGIMAS — simboliškas užpai- 
niojimas, piršlybos.

ŽADĖJIMAS PERKELTI PER MARIAS — 
piršlybos.

PLAUKIMAS PER MARIAS — ištekėjimas.
PAŽADĖTI DOVANOTI VYRUI AR MER

GAITEI BATELIUS — pažadėti ištekėti ar vesti;
Tau pasiųsiu marškinėlius
Vieno lino žiedo.
Apskritai dovanų simbolis kilęs iš senovės pa

pročių. Seniau sutartuvėse teisinę reikšmę turėjo: 
vienas antro užgėrimas; žalios šakelės (rūtos) įtei
kimas; pasikeitimas dovanomis (skarelėmis, žiedais) 
viešas pasibučiavimas. Tokiu būdu padaryto pa
žado sulaužymas buvo baudžiamas ir nusikaltęs 
priverčiamas žodį ištesėti. Dėl to dainelė —

Mano alutis gražus geltonas,
Užgėriau mergelį skaisčiai raudoną.

Mano užgerta ėjo girelėn,
Žaliojon girelėn uogelių rinkti . . . 

pasakoja labai liūdną istoriją. Tėvai sutiko su jau
nikio piršlybomis (leido jam užgerti mergelę), bet 
mergaitei jaunikis nepatiko ir ji nubėgo pas savo 
seseris ar drauges (j girelę) išsiverkti (uogelių 
rinkti). '

Spalvos BALTA ir JUODA irgi simboliškos, 
išreiškiančios gerumą, džiaugsmą, grožį ir piktumą, 
nedorumą, skausmą. Jei bernelis sako, kad

Mano žirgas ristas, kepurėlė juoda,
O kas man jaunam berneliui ūliavot neduoda... 

tokio geriau pasisaugoti.
Įdomu pagalvoti, kaip pačios dainos, arba jų 

kūrėjai žiūrėjo į tą rūtelių problemą. Visame civi
lizuotame pasaulyje vyrauja dviguba moralė — 
griežta mergaitėms, atlaidi vyrams. Ir mūsų daino
se tas žymu. Mergaitė rauda vainiko, nežino kur 
pasidėti, brauko serbentėles — bernelis į tą patį da
lyką reaguoja labai lengva širdžia. Naktigonės 
daina gali būti gera iliustracija:

Ten mudu ganysim, ugnelį kūrensimi —
Žalių rūtų vainikėlį ugnelėj deginsim.

Į mergelės ašaras bernelis sako:
Aš nupirksiu vainikėlį pirmam jomarkėly. 

Bet mergelę ne taip lengva paguosti:
Kad tu ir nupirksi, tik aš nenešiosiu,
O aš tavo šelmystėlį kasdien minavosiu.

Kiti puolusios mergaitės neužjaučia:
Reikė nevaikščioti vėlai po dvarelį,
Reikė neklausyti kur žirgeliai žvengia —

Į mūsų paprastą vulgarią kalbą išvertus būtų: 
“Reikėjo naktimis su bernais nesitrankyti”.

Vaikinui tokio smarkaus priekaišto niekas ne
daro. Į klausimą kodėl

ūkanuotgs balnelis, rasota sermėrėlė? 
jis atsako:

Lankiau kieme mergelį
ir jos žalią rūtelį . . .
. . .graži žiūrėti, meili kalbėti,
gerų tėvų dukrelė.

ir tuo “rasota sermėgėlė ir ūkanotas balnelis” visai 
pateisinti.

Bet atsiminkime, kad mūsų dainų kūrėjos ir 
skleidėjos buvo daugiausia moterys. Primityvioj 

bendruomenėj svarbiausia moters paskirtis buvo su
kurti šeimą. To galutinio tikso siekdamos mergai
tės ir rūtelėm rizikuodavo. Taip jos ir dainoj paaiš 
kiną motulės baramos:

Nesibarki, motule, nesibarki senoji,
Man darželis laikinai,
Man bernelis amžinai.
Ir dainų bernelis nesmerkia tos mergelės, kuri 

tik su juo nusidėjo. Paprastai jis ją paguosdamas 
žiedelį dovanoja — veda. Kai jis atjoja pas tą, kuri 
jo

Juodbėrėli avižėlėm šėrė,
avižėlėm šėrė, rūtelėm pakreikė, 

jis ją ramina:
Neverki mergele, neliek ašarėlių, 
neliek ašarėlių dėl vainikėlio.

Vėl kitoj dainoj:
Žiūriu skįsta mergelė
Ir jos žalia rūtelė —
Gelbėkis mergele,
Tegu skįsta rūtelė.

Užtvers brolis darželį, 
Pasės sesė rūtelį — 
Bus rūtelė kita, 
O mergelė tik šita.

Pradėjus smulkiai ir priekabiai versti žirgelius 
ir rūteles į kasdienę kalbą galima būtų prieiti klai
dingos išvados, kad mūsų dainos ne visai padorios. 
Sakau — klaidingos išvados. Visų pirma — ne vis
ką galima versti. Jei bernelis į karą joja, tai jo 
žirgas yra jo keturkojis draugas — jį reikia ir pa
balnoti, ir pašerti, ir pagirdyti. — be jokios simbo
likos. Bernelio kepurė gali būti apkaišoma gėlėmis 
ir jo žirgas papuošiamas. Tai irgi jokios simbolikos 
nėra.

Net rūtų vainiko atidavimas gali simbolizuoti 
tik PAŽADĄ ištekėti, nes senoviškos santuokos 
centrinė apeiga buvo pasikeitimas rūtų vainikais 
prieš pat jungtuves.

Vėl gi — bernelio ir mergelės sąvoka gali būti 
labai klaidinanti, kadangi mergele vadinama ir žmo
na, ypatingai jaunamartė.

Antra priežastis kartais verčianti manyti, kad 
erotika kaimo gyvenime užėmė pirmaujančią vietą, 
yra nepaprastas bernelių - mergelių dainų gausu
mas. čia, aišku kaltos moterys. Būtų vyrai kūrę 
mūsų dainas, būtume turėję žygdarbių nupasako
jimų, epinių dainų — kaip suomiai, vokiečiai, ru
sai. . .Moterų dainos yra jausminės. Karas joms 
svarbus tiek, kiek paliečia jų artimuosius; darbas 
joms mielas ar nemielas priklausomai nuo to, kam 
jis atliekamas.O kas pagaliau norės dainuoti, kaip 
šeimyna susėdusi rūgapienį sriaubia! Daina apie 
bernelį, išjojantį į karą yra jausminė, bet ne sim
bolinė. Daina, kur žirgas pasimuistė ir išlaužė tvo
relę, rūtą ir leliją, yra simbolinė, nes mergaitė 
bėga pas motiną skųstis. Jei pririštas žirgas tikrą 
tvorą būtų išvertęs, mergaitė visų pirma būtų pas 
tėvą ar brolį bėgus, o antra — nebūtų apie tai dai
navus.

Dainuojama, kas širdį džiugina ar graudina. 
Daina mūsų tautai buvo kaip psichoanalizė moder
niam žmogui. Dėl to ir rūtelių tiek daug.
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Apie pavergtuosius
PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ LAISVAS APSISPRENDIMAS VISOMS TAUTOMS

Politinia pabėgėliai visą laiką 
beldžiasi į vakariečių sąžinę, rei
kalaudami, kad pavergtoms tau
toms būtų leista laisvai apsispręs
ti pagal tuos nuostatus, kurie yra 
nubrėžti Atlanto Chatroje. Tačiau 
labai dažnai vietoj parodyto su
pratimo, tie pabėgėliai apšaukia
mi fašistais ir karo nusikaltėliais. 
Nežiūrint to, lašas po lašo ir ak
menį pratašo...

86-je JAV Kongreso sesijoje 
1959 metais buvo padarytas šitoks 
nutarimas: “Susirinkęs JAV Se
natas ir Kongresas nutarė pavesti 
JAV Prezidentui išleisti atitinka
mus potvarkius, kad 1959 m. lie
pos mėnesio trečioji savaitė Jung
tinėse Amerikos Valstybėse būtų 
laikoma Pavergtųjų Tautų Savai
te. JAV visuomenė kviečiama ak- 
tyviavi dalyvauti ruošiamuose tos 
savaitės pasirodymuose”.

JAV prezidentas tai padarė 
1959 m. liepos 17 d.

Vėliau Kongresas įgaliojo pre
zidentą išleisti panašius nutari
mus kiekvienais metais “iki pa
vergtose tautose bus atstatyta 
Laivė ir Nepriklausomybė”.

Tokiu būdu ir gimė Pavergtų 
Tautų Savaitė. Amerikoje paskel
bta ir gražiai vykdoma idėja pa
siekė Australiją pereitais metais 
ir Sydnėjuj tada įsisteigė komite
tas, kuris ten pravedė pirmąją 
Pavergtų Tautų savaitę Australi
joj.

š. m. gegužės 11 d. Lietuvių Na
muose Adelaidėje įvyko steigiama
sis Pavergtų Tautų savaitės komi
teto susirinkimas, kuriame buvo 
nutarta rengti minėjimus Adelai
dėje. Tam reikalui buvo išrinkta 
taryba iš 10 asmenų su pirmininku 
Mr. W. MacAnaney, M.P.

Per sistemingai rengiamas Pa
vergtų Tautų savaites norima pa
rodyti vietos gyventojams visus 
tuos pavojus, kuriuos sudaro ko
munizmas, nežiūrint, koks jis be
būtų - rusiškas, kinietiškas, jugos
laviškas ar kubietiškas, kad tas 
komunizmas yra pavergęs 30 lais
vai gyvenusių tautų. Taip pat 
norima išryškinti komunistų meto
dus Australijoj ir jų naudojamą 
infiltraciją į vietos spaudą, TV, 
radio, darbininkų unijas ir Lt.

Komitetą sudaro pavergtų tau
tų atstovai ir australų politikai. 
Šiuo metu į komitetą yra įsijun
gę bulgarai, čekai, kroatai, estai, 
latviai, lietuviai, lenkai, rusai, ser
bai, slovakai, ukrainiečiai, o pas
taruoju metu pareiškė noro pri
sijungti baltgudžiai, Karelijos šuo 
miai ir vengrai. Iš australų daly
vauja LCL ir DLP partijų atsto
vai.

Adelaidės komitetas, nors turė
damas labai mažai laiko, pavergtų 
tautų savaitę čia suorganizavo š. 
m. liepos 17 - 23 dienomis. Pasku
bomis sudarytoj programoj buvo 
vainiko padėjimas prie žuvusių pa
minklo ir masinė eisena su vėlia
vomis ir plakatais nuo paminklo 
į miesto rotušės salę, kurioje bu
vo pravestas atitinkamas minėji
mas. Kitom dienom vyko filmų 
demonstravimas, tarptautinis kon
certas ir tarptautinis balius. Mies
to rotušės susirinkimui komitetas 
pateikė ir susirinkimas priėmė 
Australijos ministeriui pirminin
kui adresuotą rezoliuciją, kurioje, 
tarp kita ko, prašoma visoje Aus
tralijoj, pagal JAV pavyzdį, pa
skelbti kasmetinę pavergtų tautų 
savaitę, per australų atstovus

liucija reiškia pritarimą dabarti
nei Australijos politikai Vietname, 
giliai įvertina Return Service
men’s Lygos, o taip pat ir kitų 
politinių kultūrinių bei religinių 
organizacijų ar institucijų kovą 
prieš komunizmą. Visoj eilėj kitų 
punktų ryškinami komunizmo pa
vojai ir visi gyventojai kviečiami 
tiems pavojams priešintis.

Pavergtų Tautų savaitės ateity
je bus sėkmingos, jei tų savaičių 
laiku vykdomuose parengimuose 
dalyvaus ko daugiausia žmonių, nes 
tik gausus dalyvavimas tinkamai 
veiks abejingus vietos gyventojus, 
kurie komunizmo naštos ant savo 
pečių dar nenešė ir dėl to nesu
pranta jos sunkumo. Gausus daly
vavimas sustiprins ir priimamų 
rezoliucijų efektą. J.R.

PRANUI JANUSAICIUI

staiga mirus, gilaus liūdesio prislėgtus, jo žmoną Almą, 
dukteris: Girdutę, Ireną, sūnų Ditą jų šeimas ir kitas 
artimąsias gimines liūdesy giliai užjaučia ir kartu liūdi

Z.L. Simanauskai

Pranešu, kad Launcestone, Tasmanijoje, širdies priepuoliu 

mirė PETRAS MURNIKAS.

Mirė Longfordo ligoninėje rugpiūčio 26 d. Palaidotas 
Launcestono katalikų kapinėse rugpiūčio 29 d.

J. Krutulis, 
Seniūnijos Seniūnas

SPECIALIAI MŪSŲ PASTOGEI

LAIŠKAS IŠ VIETNAMO

M. P. SPAUDOS BALIUS Jungtinėse Tautose daryti žygių, 
kad pavergtoms tautoms būtų lei
sta laisvais rinkimais nusikratyti

Nors jau praėjo pora savaičių 
po Spaudos Baliaus, vis tik malo
nu prisiminti aną atmintiną rug- 
piūčio šeštadienio vakarą, kada 
iš visų kraštų iškilmingai rinkosi 
Mūsų Pastogės Baliaus svečiai. 
Tai tarsi Mūsų Pastogės bičiulių 
ir rėmėjų metinis kongresas.

Vos tik įėjus pasijunti labai šil
tai ir jaukiai dailiai Algio Pluko 
ir jo talkininkų išpuoštoje salėje. 
Kadangi Baliaus rengėjas yra pa
ti Krašto Valdyba, tai visi jos 
nariai rūpinosi svečių priėmimu ir 
patogumais. Soc. Globos Moterų 
Draugija visus nuoširdžiai vaiši
no, veikė gėrimų ir koktailio ba
ras.

Žmonių tikrai buvo gausu, nors 
ir nepertiršta, tad nuotaika buvo 
kuo puikiausia. Didelė baliaus a- 
trakcija buvo mūsų keturių plačiai 
pagarsėjusių dailininkų — E. Ku- 
bbos, V. Rato, H. Šalkausko ir L.

SP. BALIAUS
NUOTRUPOS

Spaudos Baliuje didelio dėmesio 
susilaukė “Spaudos Baliaus Kuku
tis”, kurį be abejo jau skaitė ir 
visi kiti Mūsų Pastogės skaityto
jai ir Baliuje nebuvę. Antai p. 
Zakaras ,juokėsi iki ašarų iš Ku
kučio sužinojęs, kad jis pasižymė
jęs krepšininkas.

— ★ —

Juta Kolakauskaitė viena iš nuo
širdžiausių A. Pluko talkininkių 
bepuošiant baliui salę tiek buvo 
nusikamavus, kad viską parengė 
svečiams, o pati ir negalėjo at
vykti.

— ★ —

Mūsų Pastogės redaktorius gy
rėsi, kad jam besodinant svečius 
prie stalų šį kartą niekas neprieš
taravo ir visi buvo patenkinti gau
tomis vietomis. Tik ta pačia pro
ga pridūrė, kad kitam spaudos ba
liui reikėtų stalus sustatyti ir 
svečius susodinti salės vidury, o 
pakraščius palikti laisvus šokiams, 
nes užsakant baliui stalus neatsi
rado nė vieno, kuris nebūtų primi
nęs, kad “paskirk man stalą tik 
apie vidurį”. Redaktoriaus nuomo
ne, Spaudos Baliuje nėra kitokių 
stalų, o visi tik geri stalai.

— * —

Bene populiariausias baliuje bu
vo M. Petronis: jo stalas ne tik bu
vo gausiausias kilniaisiais gėri
mais, bet ir svečiai vis norėjo kiek 
arčiau prie jo prisiglausti. Supran 
tama, dėl ko.

— ★ —

Teisingai kažkas kažkas buvo 
pastebėjęs, kad > Spaudos Baliuje 
visos ir visi buvo šiandie populia
rėjančioje “topless” aprangoje — 
nesimatė nė vieno kepurėto!

— * —

Kaskart vis daugiau pasigirsta

Urbono leidžiami loterijon kūri
niai. Šie dailininkai kasmet tokiu 
būdu Mūsų Pastogę paremia paau
kodami baliaus proga po kūrinį.

Baliuje svečių matėsi ir iš to
liau: neskaitant artimiausių apy
linkių, kaip Newcastle, Wollon
gong, buvo atvykusių net iš Mel
bourne ir Adelaidės.

Reikia pasidžiaugti, kad šis 
Spaudos Balius visus dalyvius pa
tenkino ir be šiltų atsiliepimų ne-

komunizmo vergijos ir t.t. Rezo-

teko girdėti kokių nors priekaištų 
ar nusiskundimų. Ta proga norė
tųsi Mūsų Pastogės vardu išreikš
ti nuoširdžią padėką visiems ba
liuje dalyvavusiems. Tenka pasi
džiaugti, kad toks balius tikrai pa
lengvina Mūsų Pastogės kelią į 
skaitytoją.

Red.

LINKSMIEJI BROLIAI

APIE SPAUDOS BALIU
I

Didžioji valanda jau atėjo: per- nes už kelių metrų mergytė prieš
kam bilietus, įeinam į salę, kur 
mūsų laukia staigmena — Spau
dos Baliaus Kukutis nemokamai. 
Vakaro metu paaiški, kas gi tie 
tikrieji kukučiai.

Salės sienos išrašytos visokiais 
šūkiais ir posakiais, tik nesimatė, 
ar kitų metų bilietus į Spaudos 
Balių bus galima gauti išsimokėti
nai.

Prie kitų s talų girdisi jau stik
lų skambėjimas, net šampano šū
viai. Scenoje pora muzikantų, vie
nas iš jų praneša, kad tokių atsi
ras dar daugiau, žinoma, ir atsi
rado — vienas su švarku, kitas su 
megstiniu, buvo ir vienmarškinių, 
inors salėje ponios su ilgom bali
nėm sukniom, o vyreliai su anciūgė- 
liais. Šokančių vis daugėja. Kai 
kurie jau ir visai linksmi. .Vie
nam kampe matosi Algis — ran
kas drebina, kojas purto, barzda 
kratosi ,lyg kvaituliu apsirgęs, bet 
pasirodo, kad moderniškai šoko,

balsų, kad reikia rinkti spaudos 
baliaus karalaitę ar karalienę. Be 
šito, kai kam atrodo, kad balius 
nepilnas. Kažin, o gal reikėtų kitų 
metų Spaudos Baliaus rengėjams 
ir apie tai pagalvoti!

— ★ —

' V. Patašiui bene ištikimiausia 
talkininkė koktailio bare buvo sim
patingoji Vida Karpytė. Jeigu ne 
ji, kažin ar prie to po palmėmis 
staliuko tiek būtų rinkęsi ištroš
kusių.

— ★ —

Kas baliaus metu buvo visų dė
mesio centre? Ogi p.p. Kazokienė 
su Skrinska, kad buvo traukiami 
baliaus loterijos laimikiai.

— ★ —

l Kiek Spaudos Baliuje buvo sve
čių? Redaktorius teigia, kad jis 
turėjęs užsakymų 600 asmenų, bet 
paskutiniu momentu kaikurie ne
atvyko, o prisidėjo daug ir tokių, 
kurie iš anksto sau stalo nebuvo 
užsakę. Tiksliai tegalėtų į tai at
sakyti p. Giliauskas, bet jis vis 
dar tebeskaičiuoja... Kutenai

jį kojeles mėtė.
Artėjam prie moterų vedamo 

bufeto. Ponių daugybė — tik suki
nėjasi viena pro kitą, net kailiai 
dulka. Paklaustos, ar dar turi “pi- 
ročkų”, bet jų negavę grįžę žmo
nelėm aiškino, kad neliko, o jos ir 
taip piktos, kad be kailių.

Aplankom “koktailių” barą. Pa
imam tris stikliukus konjako ir du 
šampano, ir bandėm gerti, bet be
skubantis tautietis atsimuša į al
kūnę ir brangiais lašeliais batus 
nuvalo. O sužinojęs kiek kainuoja 
net apsiverkė ir viena ašara kritu
si į konjaką visą ištaško.

Laukėm programos, bet pasis
kaitę Kukutį patyrėm, kad pro
gramą patys turim ruošti ir pasi
linksminti.

Kaikur girdisi dainelės, studen
tai bando pravesti ratelį, bet ga
las su galu nesueina. Matosi iš
blaškytos Rožytės irgi dainuoja, 
nors ašaros akyse, nes kadaise už 
dainavimą nors bilietą nemokamai 
gaudavo.

Atsilanko loterijos bilietų pla
tintojai — čia ir buvo tas “kuku
tis”. Sumetam 60 centų ir sakom 
pirksim tris, bet sužinom, kad vie
nas kainuoja 40 c., arba trys už 
doleriuką. Atrodo, naujos valiutos 
Krašto Valdyba nesuprato, tat ne
norėdami apsigauti viską dvigubi
no. Kažin kaip loterijos bilietų pla 
tintojai atsiskaitė pardavę po tris 
ar po vieną bilietą.

Ant staliuko radom voką spau
dos ančiai, bet loterijai praėjus 
ančiai taip ir neliko.

Vakaras artėja prie pabaigos. 
Traukia loteriją ir pirmuosius lai
mikius nusineša svečiai iš provin
cijos. Vienas tautietis, laimėjęs 
paveikslą varto visaip bijodamas 
pasikabinti atbulai. Kai kas pata
rė, kad stiklas bus tinkamas lan
gui. Žinoma, kiek jam šis balius 
kainavo, tai būtų užtekę ir durims.

Važiuojant namo galvojom, ar 
nebūtų geriau atėjus į “didįjį ba
lių” pinigines atiduoti prie durų ir 
važiuoti namo, tai nors galvos ant 
rytojaus neskaudėtų. Programas 
matysime mažesniuose baliuose.

(Nebus daugiau)

Jau daugiau kaip metai praėjo 
kai aš ir mano bendro amžiaus 
draugai buvome pašaukti į Aus
tralijos kariuomenę dvejų metų 
tarnybai. Pradžioje nebuvo aišku, 
kodėl taip intensyviai apmoko ve
žiodami iš vieno Australijos kam
po į kitą. Po trijų mėnesių paaiš
kėjo. Mus paskyrė į penktą bata
lioną kurio paskirtis yra užjūry
je... Mums jau buvo aišku kad li
kusį tarnybos laiką teks užbaigti 
Vietname. O jei koks likimas, tai 
tasai laikas gali užsibaigti ir anks
čiau...

Jau penktas mėnuo kai esu Viet
name. Pradžia įspūdinga. Apsis
tojome Pietų Kinijos jūros pa
krašty Vung Tau provincijoj. At
rodė, kad mus čia atvežė tik paa
tostogauti: dieną tekdavo dirbti 
prie apkasų, ruošiant stovyklą, 
smėlio maišais stiprinam mūsų pa
lapines. Laisvą laiką praledžiame 
besimaudydami jūroje. Maistas 
geras, daugiausia amerikoniškas, 
veltui amerikoniškos cigaretės 
(gaila, nerūkau), australiškas 
skardinėse dėžutėse alus. Ko dau
giau ir benorėti!

Tačiau ilgai atostogauti neteko. 
Nepraėjus kelioms savaitėms ma
lonumai pasibaigė: buvome skirs
tomi į grupes ir vykome į mums 
paskirtas vietas vadinamas “Com
bat areas”. Pirmoji pažintis su 
Vietnamo džiunglėmis nekokia. Po 
kelių ekspedicijų nors priešo ir ne
sutikome, dalis mūsiškių pasijuto 
negerai: kūną išbėrė visokie nie
žai. dėmės, negalavo viduriai. Ne
aišku, nuo ko — gal nuo vabz
džių, augalų, vandens. Pagalba 
buvo greit suteikta, bet sergan
čius turėjo kiek laiko atitraukti 
iš tarnybos. Pasveikus vėl atsira
dome patrulių grupėse.

Daugeliui neaišku, ką mes čia 
veikiame. Neliesdamas politikos 
bandysiu nors suglaustai perduoti 
mūsų veiksmus, pergyvenimus, bei 
įdomesnius patirtus įvykius.

Tiesioginis mūsų uždavinys — 
paskirtą sritį išvalyti nuo Viet 
Kong komunistų. Tai atliekame 
trimis būdais, vadinamais “oper
ations”.

Vienas jų — Patrol Duties: ei
name žvalgybą, patruliuojame, 
saugojame nuo netikėto užpuolimo 
savo miegančius draugus, karinius

Rašo Aleksas Bernotas

įrengimus, kelius ir t.t.
Kitas, vadinamas “Ambush” — 

tai mūsų paruošti spąstai Viet 
Kong partizanams. Šis yra vienas 
iš pavojingiausių uždavinių ir 
vykdomas giliai priešo teritorijoje 
ir dažniausiai naktimis. Priešas 
leidžiamas visiškai prisiartinti ir 
net kartais praeiti mūsų dalinius, 
o tada iš pasalų jis puolamas.

Tretysis, gal kiek panašus į 
antrąjį vadinamas “Search and 
Kill Operation”, dar kitaip mūsų 
pačių vadinamas ėjimas ratu 
(going in circles). Vaikščiojame 
nuo ryto iki vakaro ir vis ieškome 
priešo ne tik paviršiuje, bet ir pa
sislėpusio po žeme — urvuose.

Vieną kartą išėjome į tokią eks
pediciją anksti rytą ir tik vaka
re pasiekėme paskirtą vietą. Nak
čiai užėjus išsiskirstėme neperto- 
liausiai nuo viens kito ir laukėme,

kol priešas ateis į mūsų paruoš
tus spąstus. Taip visą naktį klau
sėmės ištempę ausis kiekvieno ju
desio ar garso. Viskas džiunglė
se įtartina, ir kartais mažiausias 
neišaiškintas garsas iššaukia ug
nį. Blogiausia, kad naktys čia iki 
vidurnakčio labai tamsios. Nieko 
neįmanoma įžiūrėti, nors pirštu 
į akį durk. Tą pačią nelaimingą 
naktį mano dalinio draugai užgir
do žingsnius. Buvo pareikalauta 
sutarto slaptažodžio, bet atsaky
mo negauta. Pasipylė mūsiškių ug
nis. Ir vėl viskas nurimo. Po kiek 
laiko nuėjome pasitikrinti, kas ga
lėjo eiti. Nustebom — atradome 
negyvą mūsų kuopos draugą. Ko
dėl jis neatsiliepė į mūsų klausi
mą, taip ir liko neišaiškinta iki 
šiai dienai.

(Bus daugiau)

KAS YRA TRAKAI LIETUVAI
Paties Chruščiovo lūpomis Mas

kvos valdžia ne taip senai apžo- 
dė Lietuvoj velkančios kultūros 
paminklų apsaugos pareigūnus už 
Trakų pilies atnaujinimą (“seno
vės feodalų pilių atstatinėjimą”). 
Tam įtūžimui apmalšinti, atnau
jintojai pilies viduj vietoje Kęs
tučio ar Vytauto paminklų įtaisė 
rusų kompartijos "šventuosius”. 
Ir nutraukė eilę numatytų darbų.

Bet po Chruščiovo “nuasmenini
mo”, atsirado rusas, pavarde Pes
kovas, kurs net Maskvos “Kom- 
somolskoj Pravdoj” pateikė tokį 
iliustruotą papasakojimą apie Tra 
kus, kad visi, kas prisidėjo prie 
Trakų pilies atstatymo, turi pa
grindo pasijusti išdidūs. Ir visiems 
lietuviams tas papasakojimas — 
maloni, nors ir reta, prošvaistė 
rusų pažiūrose į Lietuvą, štai ke
letas būdingų ištraukų iš to pra
nešimo:

"Trakai — senovinė Lietuvos sos 
tinė ir buvusi didžiųjų Lietuvos 
kunigaikščių rezidencija. Paskui 
sostine tapo Vilnius.

“Laikas, aišku, nepagailėjo pas
tato. Pusė tūkstančio metų!

“Tačiau lieuviams ši istorinė 
vieta perdaug reikšminga, todėl 
Kęstučio ir Vytauto palikuonys,

senovės tvirtovę stačiusių meistrų 
palikuonys, nutarė atstatyti pilį.

“Keletą metų truko įtemptas is
torikų, meistrų, restauratorių, mū
rininkų, dailidžių darbas.

“Ir štai jau toli už Lietuvos 
žemės ribų žmonės žino, kas yra 
Trakai. Kiekvieną vasarą prasi
deda atgimusios tvirtovės šturmas. 
Bet keista, niekas niekas pilyje 
neuždaro vartų, nepakelia tiltų. 
Užeik!

"Du šimtai tūkstančių turistų 
per metus. Kai pradėjo darbus, 
priekaištavo — brangu. Bet štai 
turistų kapeikos padengia padary
tas išlaidas. Tai leidžia užbaigti 
gerai pradėtus darbus.

"Lietuviams Trakai šventi. O 
visiems mums — tai nepakartoja
mo grožio žemėje kampelis, atmi
nimas apie mūsų praeitį ir gera 
pamoka, kaip reikia saugoti gro
žį ir atminimą apie praėjusias 
dienas”.

(ELTA)

— ★ —

Kaune Ožeškienės, Donelaičio 
ir buv. Vytauto Prospekto (dabar 
Lenino) gatvės uždarytos ir naujai 
asfaltuojamos.

tinkamo dydžio ir nugabenami į rimos medžiagos kelias eina per žais per daugybę volų (6), kurie 
fabriką. Čia nuskutama žievė ir mašinas, kurios paruoštą minkštos išsunkia vandens likučius ir iš- 
nuvalytos medžių plauskos sukiša- medienos masę iškočioja ir supiaus ploja popierių norimo storumo. Pa
mos į mašiną, kuri jas supiausto to. Iš čia gautoji masė jau paruoš- galiau jau išdžiūvęs popierius ei- 
į skiedras. Skiedros tada kišamos ta gamybai. Pridedama į ją tiek na per eilę kitokių volų (7), kurie 
į katilą (1), kur jos spaudimu vi- vandens, kur turi būti apie 99% jį nulygina, išblizgina ir jau gau- 
rinamos tol, kol išsidalina į plau- vandens. Tokia skysta masė lei- tą paruoštą popierių vynioja į 
šus. Tada tie plaušai eina į plo- džiama per daugybę vielinių tin- ritinius. Taip paruoštas popierius 
vykią (2) ir vėliau į karštuvus klų (5), kurie kratydamiesi pa- supjaustomas norimomis formo- 
(3), kur jie išbaltinami ir sumai- skirsto medienos plaušus kaip au- mis pagal vartotojo užsakymą.
šomi su kitomis jungiamomis me- dinį, gi vanduo nubėga į apačioje

4
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VARPO
VYR. MERGAITĖS.

VARPAS — EEAMA 
24—27

Nesunkiai laimėjusios pirmą 
puslaikį antrame pasimetė. Taškus 
pelnė: R. Milvydaitė 14, D. Stat
kutė 6, J. Bladzevičiūtė ir R. Kliu- 
kaitė po 2.

VARPAS — MOORABIN 
41—23

Nors priešininkėms visą laiką 
spaudžiant rungtynės gražiai lai
mėtos. Taškus pelnė: R. Milvydai
tė 19, D. Statkutė 10, A. šilvaitė 
ir R. Žiogaitė po 6. Po šių rungty
nių mūsiškės užėmė ketvirtą vie
tą lentelėje ir beveik tikra, kad 
dalyvaus finalinėse rungtynėse.

VARPO JAUNIAI
Sudaryta jaunių berniukų krep

šinio komanda ir užregistruota va
saros pirmenybėse žemiau 16 me
tų, nes žemiau 18 m. nepavyko 
gauti vietos. Be to buvo stengia
masi dalyvauti pirmenybėse pen
ktadienio vakarais, kad palengvi
nus jauniesiems krepšininkams ir 
kartu jų tėveliams, šiai komandai 
labai reikalingi dar keli berniukai 
13 - 15 m. amžiaus, nes kai kurie 
esantieji greit peršoks amžiaus ri
bą ir turės pereiti j kitą grupę. 
Tad, norintieji įsijungti į sporti
ninkų eiles nedelsiant prašomi už
siregistruoti pas bet kurį Sp. Kl. 
Varpo narį arba tiesiog atvykite 
sekmadieniais 2 vai. po pietų į 
Albert Park krepšinio stadijoną 
treniruotėms ir prisistatykite ko
mandos treneriui p. Juozui Či- 
žauskui. Mūsų jaunieji jau turė
jo "pirmą krikštą”, nors ir pralai
mėjo, bet yra daug vilčių ateičiai. 
Taškus pelnė: J. Petraitis 9, S. 
Tamulevičius 7, A. Laukaitis 2 ir 
G. Skimbirauskas O. Į rungtynes 
netvyko A. Vingrys.

VARPAS LAIMĖJO 
GRAND FINALĄ

Vėl mūsiškiai susitiko su ta pa
čia italų komanda, prieš kurią lai
mėjo semifinalą. Iš pat pradžių 
abi komandos pradėjo sparta, bet 
yarpiečiai prarado keletą kamuo
lių ir neišnaudojo tikrų metimų - 
rezultatas 4-0 priešo naudai. Mū
sų vyrai truputį ir atleidę nervus 
pradėjo rezultatą pamažu lyginti.

KLUBE
Priešui visą laiką spaudžiant, vis 
tik puslaikį baigėm 22-21 mūsų 
naudai. Antrą puslaikį mūsiškiai 
pradėjo su tikresnėm pasuolėm ir 
metimais, tai ir taškų skaičius 
greitai pradėjo kilti. Priešininkai 
pradeda stipriai dengti, kas jiems 
kainavo nemažai baudų, o mums 
tai tik į naudą. Rungtynių spar
ta išlaikyta iki pat galo ir grand 
finalas užtikrintai laimėtas. 53-35. 
Taškus pelnė: V. Mačulaitis 15, 
A. Skimbirauskas 9, R. Firinaus- 
kas 8, Š. Žiedas 6, A. Ališauskas 
5 ir E. Firinauskas 4.

Sveikiname mūsų šaunius krep
šininkus, iškovojusius pirmą vie
tą ir linkime sėkmės ateityje. Į 
šias rungtynes atsilankė nemažas 
būrys tautiečių, kurie mūsų sporti- 
ninikų visuomet mielai laukiami 
‘— ačių atsilankiusiems.

Praeitame, žiemos sezone, vyrų 
krepšinio komanda, dalyvaudama 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
pirtnenybėse, iš viso turėjo 36 
rungtynes. Taškų santykis 1340 - 
1260 varpiečių naudai. Victorijos 
pirmenybėse B klasėje iš 11 koman 
dų užėmė 7 -tą vietą, o Business 
Houses pirmenybėse iš 10 koman
dų I-mą vietą.

Pagrindiniai taškų medžiotojai 
buvo:

1. A. Ališauskas 295 taškai (29). 
Skaičius skliausteliuose rodo loštų 
rungtynių skaičių. V. Soha 265 t. 
(35), A. Milvydas 165 t. (17), V. 
Brazdžionis 163 t (18), Š. Žiedas 
153 t. (26), V. Mačiulaitis 152 t. 
(10), A. Skimbirauskas 121 t. 
(21), R. Firinauskas 111 t. (14), 
E. Firinauskas 73 t. (11) ir J. 
Varkulevičius 55 t. (12).

Melbourne Lietuvių Sp. Kl. Var 
po valdyba paskyrė sporto sekcijų 
vadovus, kurie už savo veiklą tie
sioginiai atsakingi Klubo valdy
bai.

Krepšinio — V. Ališauskas, Tin
klinio — N. Soha, Stalo teniso — 
J. Ablonskis, Lauko teniso — V. 
Lazauskas ir šachmatų A. Baltu
tis.

Australijos lietuvių vyrų ir mo
terų krepšinio rinktinių rungtynės 
įvyks spalio 15-16 d.d. Albert Park 
krepšinio stadijone.

(va)

MMV PA8TOG1

Viktorijos snieguose
Jau seniai “Šatrijos” tuntas 

rengėsi suruošti išvyką į sniegą, 
kurią talkininkaujant LSK “Vy
ties “valdybai suruošė rugpiūčio 
14 d. Tą dieną pamaldas išklausę 
8 vai. ryte, keliautojai renkasi prie 
Lietuvių Namų. Apie 9 vai. di
džiulis autobusas pajuda. Daugu
moje jaunimas: jų tarpe matosi 
tuntininkas, kapelionas, sporto 
valdybos nariai ir dar pora vyres
niųjų. Po neilgos kelionės jau ir 
“senelis” Melbournas .Pravažiuo
jame lietuvių bažnytėlę, prie ku
rios jau keletas tautiečių, kurie 
nekreipia dėmesio, kad pravažiuo
ja jų kaimynėliai geelongiškiai. 
Po dviejų valandų kelionės, pa
siekiame Hillsville miestelį ir sus
tojame National Park. Laiko ne
daug, nes tuntininkas griežtai įs
pėjo, kad 12 vai. atobusas vyksta 
toliau. Visi skuba. Kas pasivai
šinti,kas apžiūrėti parko ir jame 
esančios gyvūnijos. Deja, šį parką

VYTIES KLUBE
Jaunieji Vyties krepšininkai že

miau 16 metų laimėję visas run
gtynes žiemos sezono pirmenybėse 
nebuvo įleisti finaluose dėl suklai
dintos vieno žaidėjo gimimo <įa- 
tos. Buvo didelis smūgis visiems 
jauniesiems žaidėjams o taip pat 
ir klubui. Kaltė kliuvo treneriui, 
kuris nepateisinamai nuskriaudė 
jaunuosius žaidėjus.

Abi mergaičių komandos laiko
si gerai. Tikimasi patekti į fina
lus ir šį bei tą iškovoti Vyties Klu
bui.

Rugsėjo 3 d. Vyties Klubas tu
rėjo svečius varpininkus Geelonge, 
su kuriais sužaidė draugiškas tre
jas rungtynes. - vienas vyrų, ir 
dvejas moterų. Esant mokyklų a- 
tostogoms Varpo klubas neįstengė 
surinkti jaunių žemiau 18 metų 
komandos. Vyties klubas šiuo me
tu ruošia (treniruoja) naują že
miau 18 metų komandą, kuri da
lyvaus Sydnėjaus Sporto Šventė
je. Varpo jauniams neatvykus bu
vo pasikviesta St. Margaret aus
tralų komanda, žaidžianti B klasė
je ir užimanti antrąją vietą.

* VYTIS — S.M.Y.C.W. 
34:44 (20:13)

Vytiečiai pradeda žaidimą su 
baudomis, kurių pirmąsias meta 
S. Karpuška pelnydamas 4 taškus, 
po antros baudos Karpuškai pasi
seka pelnyti 2 taškus ir taip mū
siškiai veda 6:0. Pirmą puslaikį 
mūsiškiai kovoja energingai. Po 
keturių pražangų Zylė pakeičia
mas. Puslaikis baigiamas 13:20 

apžiūrėti, reikia jei ne dviejų, tai 
tikrai dienos. Kapelionas, tunti
ninkas ir p. č. Valodka panoro 
pamatyti gyvačių ir kengūrų. Gy
vatėlių taip ir neteko matyti; su
lindusios į urvelius ir nei uode
gos neparodo. Visai kitaip su ken
gūrom. Visoje didybėje tik liuoksi, 
tik kraiposi. O štai mažytis ken- 
gūriukas taip maloniai į mus žiū
ri iš “Mamytės krepšio”, kad mes 
užsižiūrėję vos nepavėluojame į 
autobusą.

Vėl kelionė. Jau dabar į patį 
sniegą. Vis kylame aukštyn. Da
rosi vėsiau, bet sniego vis nesima
to. Gal jo ir nebus? Nieko tokio 
pasitenkinsime bent pačia išvyka. 
Bet ne. Pagaliau pakelėje kur-ne- 
kur maži sniego klodeliai ir kuo 
toliau jie didėja, platėja. Dar tru
putėlis kelionės ir tikra lietuviška 
žiema. Autobusas sustoja, nes ke
lio toliau važiuoti nėra. Visi iš- 
krentame į baltutį sniegą. Prasi

GEELONGE
Vyties naudai.

Antrame puslaiky australai pa
mato, kad čia ne juokai ir sten
giasi atsigriebti. Įėjęs Zylė pirmoj 
minutėj gauna penktą pražangą 
ir turi apleisti aikštę. Jis pakei
čiamas P. Obeliūnu. (14 m.). Mū
siškiai neatlaiko daugiau prityru
sio ir amžiumi vyresnio prieši
ninko. šios sudėties komanda, tu
rėdama pirmas rungtynes ir išsky
rus du žaidėjus — V. Zylę ir H. 
Renkauską po 17 metų, visi kiti 
žemiau 16 ir 15, sužaidė gerai. 
Ateity tikimės turėti neblogą jau
nių komandą. Rungtynės baigėsi 
32: 44 australų naudai. -Taškus 
pelnė: H. Renkauskas 12, S. Kar
puška 6, V. Zylė ir J. Obeliūnas 
po 4, A. čerekavičius ir P. Obe
liūnas po 3.

JAUNĖS MERGAITĖS
VYTIS — VARPAS 

9:16 (6:10)
Abiem komandom trūko taiklu

mo, ką rodo ir rezultatai. Taip pat 
trūko spartos ir pastangų kovoti. 
Abiem komandom reikia daugiau 
treniruočių, ypatingai metimams 
ir pasuotėms. Taškus pelnė: L. Va- 
lodkaitė 4, M. Savickaitė 3, A. 
Turner 2.

VYR. MERGAITĖS

VYTIS — VARPAS 
15:18 (4:12)

šiojį komanda ir nepasirodė ge
riau, išskyrus vytietę R. Starins- 
kaitę ir Varpo R. Milvydaitę, ku

deda ir sniego krikštas, o ypač 
tiems, kurie ji mato pirmą kartą 
Australijoje. Visi tik slidinėja, 
daužosi sniego gniūžtėmis, kiti ban 
do lipdyti “senį besmegenį”. Vien 
tik girdisi jaunimo krykštavimas. 
Mažieji užpuola ir mus “senius”.

Na, kad viskas taip gerai sekasi 
prasideda ir antroji, dalis - nesėk
mės. Pasirodo, kad autobusas taip 
giliai įklimpęs į sniegą, kad ma
žas neapdairumas gali jį nuleisti 
į bedugnę. Vietoje apsisukti jokiu 
būdu neįmanoma. Atrodo, kad snie
ge teks ir nakvoti. Dirbame visi 
Kas kasa sniegą, kas meta maišus 
ar šakas po autobuso ratais ir 
žingsnis po žingsnio stumiame sa
vo išgelbėtoją į apsisukimo vietą. 
Deja autobusas pavažiuoja kokią 
mylią ir nepasiekus apsisukimo 
vietos, katastrofiškai bloškiamas į 
uolą ir pasodinamas tikram nak
vojimui. Rūpestis užgula vadovus, 
o ypač patį mašinos vairuotoją.

rios kovojo su entuziazmu ir paty
rimu. Nors pirmame puslaiky vy- 
tietės ir smarkiai pralošė, antra
me puslaiky pasiveja ir net pra
lenkia varpietes, bet R. Starins- 
kaitę išfolavus, rungtynės pralai
mimos.

VYRAI

VYTIS — VARPAS 
35:41 (13:16)

Gyviausios ir įdomiausios dienos 
ningtynės. Vytiečiai nežaidę išti
sus metus, išskyrus R. Braželį ir 
H .Renkauską, neatlaikė Varpo 
spaudimo, nors antrame puslaiky 
keletą minučių ir pirmavo. Taš
kus pelnė: R. Zenkevičius 13, R. 
Braželis 11, S. Šutas 7, K. Sta- 
rinskas ir H. Renkauskas po 2.

Užbaigę rungtynes ir viską pra
laimėję vytiečiai visus sportinin
kus bei sportininkes ir svečius žiū
rovus pasikvietė iešminei Lietuvių 
Namuose, čia p. S. Obeliūnienė ir 
L. Valodka (kol sportininkai mėtė 
krepšius) kurstė ugnį, kepė sumal- 
tinius, dešreles, virė kavą, pjaustė 
pyragaičius ir viską ruošė atsi
gaivinti pavargusiems ir išalku- 
siems sportininkams. Pasistiprinę 
jaunieji sportininkai pradėjo šokti 
grojant plokštelių muzikai, o vy
resnieji dalinosi dienos įspūdžiais, 
čia su staigmena lyg iš žemės iš
lindęs pasirodė Jurgis Sedliorius 
ir per Geelongo apyl. p-ką p. Dr. 
S. Skapinską įteikė dovanų lai
mėjusioms Varpo komandoms. Vy
rams 200 cigarečių, mergaitėms 
po saldumynų dėžę. Varpo klubo 
pir m.p. A. Bladzevičius šias do-

S

Jis p.p. Gailių mašina grįžta 14 
mylių į Hillsville miestelį ieškoti 
pagalbos. O čia jau ir vakaras. 
Jaunimas susėda į autobusą, vy
resnieji sukuria didžiulį laužą. 
Pasirodo policijos pareigūnai, ra
mindami, kad jei ne šį vakarą, tai 
rytoj pasieksime Geelongą. Jauni
mo nuotaika puikiausia. Jie net 
patenkinti, kad taip atsitiko. Toks 
dainavimas, toks valiavimas! Dai
neles praveda ir pats keletą solo 
padainuoja p. M. Kymantas. La
bai vykusiai p. S. šutas praveda 
jaunimo diskusijas Vietnamo karo 
ir tautinės tarnybos klausimais. 
Pasireiškia patys jaunieji kalbė
tojai: V. Zylė, V. Brazdžionis, V. 
Obeliūnas, opoziciją palaiko J. 
Turnerytė, S. Karpuška, C .Braz
džionis. Vėl dainos juokas, iki bal
ta kepure tvarkos dabotojas pra
neša, kad yra kitas autobusas. Ji 
pasiekti... tik trys mylios. O tam
su, nors į akį durk. Kol sniegas, 
matomumas geresnis, bet kuo to
liau, tuo sniego mažiau, tuo blo
giau matosi kelias, arba geriau pa
sakius visiškai nesimato. Vado
vaujamės miško skynymu ir dan-
gumi. Kapelionas, eidamas prie
kyje indėniškais šūkiais, nurodo 
kryptį, žygis nepavydėtinas, bet 
nuo taika puikiausia. Pagaliau ir 
autobusas. Sulipame, susiskaičiuo
jame ir mašina leidžiasi žemyn. 
Tvarkos dabotojai lydi iki pačios 
pakalnės. Pats vidurnaktis. Pama
žu tyla dainos. Dauguma išvargu
sių keliautojų snūduriuoja. Gal tik 
maža dalelė matė, kaip vėl per
važiavome Melbourną ir tik atsi
budo Geelonge jau 2 vai. ryto. 
Nors grįžome šešiom valandom 
vėliau numatyto laiko, tačiau prie 
Lietuvių Namų dalis tėvelių laukė 
parvykstančiųjų. čia visi buvo su
talpinti į privačias mašinas ir iš
vežioti į namus.

Baigiant, leiskite šio staipsnelio 
autorui, išvykos rengėjų vardu 
atsiprašyti jaunimo tėvelių už jų 
nerimastį, nors tai įvyko ne rengė
jų kalte.

Alkia

vanas įteikė laimėjusių komandų 
kapitonams ir tarė padėkos žodį 
Vyties klubui už vaišes ir nuo
širdumą, o p. J. Sedlioriui už 
dovanas. Vyties Klubo Valdyba p. 
p. Jurgiui Sedliorui už šį gražų 
lietuvišką nuoširdumą nuoširdžiai 
dėkoja.

Taip ir vėl užsivertė vienas 
draugiškas kaimyniškas dienos 
lapas, kupinas įspūdžių tiek jauni
mui, tiek ir vyresniesiems. Mel- 
bourniškiai svečiai skirstėsi į na
mus, o mūsiškiai ugnelę dar kurstė 
iki vidurnakčio.

Judesius

Vieno aukso medalio
1966 — jaunimo metai, kon

gresas Čikagoj... šia proga pri
siminimai nuvingiuoja į kitą jau
nimo šventę, kurios svarbą ir rei
kšmę dabartinis jaunimas gal tik 
iš savo tėvų pasakojimų težino. O, 
rodos, taip neseniai laikinoji Lie
tuvos sostinė Kaunas sutvisko, su
žėrėjo jaunatvės ugnimi. Tūkstan
tis lietuvių sportininkų suplaukė 
švęsti pirmosios laisvosios Lietu
vos Olimpiados. Suskrido iš visur, 
ir visi, kad ir toliausiai išsiblaš
kę. susijungė po viena vėliava.

Kūno kultūros Rūmai pasipuo
šė raudonai - balta olimpine vė
liava, kurios projektą kaikurie 
karšti patriotai kritikavo... De
šimtys tūkstančių žiūrovų sporto 
aikštyne stebėjo paradą — pražy
giavo JAV, Latvijos, Anglijos, Vil
niaus krašto, Pietų Amerikos spor
tinis jaunimas, vietos sporto vie
netai: klubai, gimnazijos, organi
zacijos.

Kodėl prisimenamas istorijon 
saugiai padėtas įvykis? Kodėl 
grįžtama į 1938 metus?

Lyg ekrane, paraduojančių tar

♦: Tūkstančius vokiškų, rusiškų, akordeono ir šokių ši
plokštelių papigintai !♦:

rugsėjo mėnesio išpardavime parduoda $

į CAR INIA I
18 RAWSON PLACE, SYDNEY s

[♦Į Aplankykite Carinio plokštelių barą ir pasirinkite. Taip 
pat įsidėmėkite, kad išpardavimas vyksta tik rugsėjo mėnesį. £

pe matome nedidelę Tauragės mo
kytojų seminarijos grupę, kryps- 
tame į lengvosios atletikos varžy
bas, į moterų šuolį į augštį. Kuk
li šviesiaplaukė mokytojų semina
rijos auklėtinė Janina Zienčikai- 
tė paprastu, “lietuvišku”, stiliu
mi laimi pirmąją vietą. Kodėl 
stabtelim prie šios blondinės? Juk 
buvo gausu aukso medaliais atžy
mėtųjų, buvo tokių, kurių pa
sekmės galėjo giliau įsibrėžti negu 
kuklus 1 metras ir 40 centimetrų?

Prisimename Janiną, nes jos lai
mėtas aukso medalis yra padaręs 
didžiaiusią pasaulyje kelionę, pa
siekęs rekordo, kurio, atrodo, nie
kas negalės pakeisti.

1938 m. pradėtą žydėti Janinos 
sportinį gyvenimą žiauriai nukir
po 1941 m. baisiojo birželio tra
gedija. Po vargingų, 16 metų nu
sitęsusių kančių Sibire, Zenčikai- 
tė (dabar Domeikienė), rado laiki
ną prieglobstį Lenkijoj ir 1966 m. 
pradžioje laimingai pasiekė lais
vąsias JAV. Atvyko penkiese — 
be tėvų, trys atžalos: duktė ir du 
sūnūs — visi trys gimę Sibire.

odisėja
Atsitiktinai Janiną sutikau New 

Yorke. Kaip ir anais olimpiniais 
metais, kukli ir švelnia šypsena 
pasipuošusi, ji prisimena laimin
guosius jaunystės laikus Kauno, 
Klaipėdos, Rygos, Talino sporto 
aikštėse... Prisimena jaunystės 
draugus, dabar išsiblaškiusius po 
visą pasaulį...

Ir kai paklausiau ,kas jos gy
venimo kelyje labiausiai atminti
na, su ašaromis akyse grįžo į au
kso medalio įteikimo iškilmes prie 
tūkstantines žiūrovų minios ir į 
paskutinį atsisveikinimą su Lietu
vos žeme užkaltame prekiniam 
vagone.

Tarp menkučio tremties baga
žo, Janina rado vietos brangiam 
prisiminimui — aukso medalis iš
keliavo drauge su ja per Uralą, 
Sibiro tundras į pačią žemyno šiau 
rę, kur žiemos šalčiai spirgindavo 
iki 70°. Kai pasiteiravau, ar spor
tinė patirtis jai padėjo tremties 
dalioj, karti šypsena nuslinko ma
loniu veidu:

— O taip, fizinis pajėgumas 
man padėjo, traukti tinklus Le
nos žiotyse, kirsti miškus Sibi
ro platybėse, padėjo išgelbėti gy
vybę vergų stovyklose, kur žmo
gus buvo galutinai nužmogintas, 
kur jis buvo tik daiktas, numeris 
sadistiniams vadovams.

Ir tada kančių, alkio ir nevil
ties tiek išvarginta Tauragės mo
kytojų seminarijos auklėtinė, kaip 
didžiausią relikviją, atnešė ma
žą, rausvą dėžutę. Dėžutę, kurioj 
veik 30 metų laikytas jaunystės 
pasididižavimas ir garbė — aukso 

medalis.
Nežinia, ar pasaulyje būtų ga

lima rasti bent vieną sportininką, 
kuris tokiose vargingose sąlygose 
ir per tiek metų būtų išsaugojęs 
tai, ką Janina išsaugojo. Ne,' ji 
išsaugojo ne vien tik aukso me
dalį. Žiaurūs tremties metai nepa
jėgė iš jos išrauti meilės sportui, 
nepajėgė nuslopinti noro vėl kada 
nors laisvajame Kaune susiburti 
antrąjai pasaulio lietuvių didžią
ja! sporto šventei.

Prisiminiau Janiną, šiais Jau
nimo metais, tikėdamas, jog lais
vojo pasaulio lietuvių jaunimas, 
jos žodžiais, vėl galės suplaukti

VISUR
ATRASTAS SENOVĖS 

MIESTAS

Amerikiečių turinėtojas G. Sa
voy Peru valstybėje (Pietų Ame
rikoje) džiunglėse užtiko senovės 
inkų civilizacijos miestą, legendo-' 
se vadinamą “auksiniu miestu” 
(El Dorado). Užtikto miesto lieka
nose atrasta dviejų ar trijų au
kštų pastatai. Atrasta taip pat 
šventovių, meniškai išpuoštų, fon
tanų, kurie dar tebeveikia. Toji 
pati ekspedicija dar atrado kitų 
keturių miestų liekanas toje pačio
je apylinkėje.

— ★ —
Komunistai kiniečiai džiūgauja, 

kad šiais metais medvilnės derlius 
Kinijoje esąs labai geras.

Izraelyje tarp senovinio miesto 
griuvėsių surastas'bronzinis indas 
su daugybe sidabrinių pinigų, ku
rių dalis siekia Kristaus laikus.

DANUTĘ ANDRIEJŪNAITĘ, 

sukūrusią šeimą su 

PETER MEYER

nuoširdžiai sveikina ir laimingo bei saulėto gyvenimo linki 

Meiliūnų šeima

į Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos 
sporto aikštynus ir atiduos bent 
dalį savo meilės, savo sugebėjimų 
vėl prisikeliančiai Lietuvai.

Antanas Bagdiiūnas

VISAIP
GRĄŽINTAS SEKMADIENIS 

i SOV. RUSIJOJE

Po komunistų partijos 49 metų 
režimo Rusijoje neseniai vėl grą
žintas sekmadienis, kaip nedarbo 
diena. Dabar sekmadieniais atida
ręs tebus tik maisto ir būtiniausių 
kasdieninių reikmenų krautuvės, 
o visos kitos bus uždarytos. Tar
nautojai džiaugiasi galį turėti vie
ną laisvą savaitėje dieną pabuvo
ti su savo šeimomis.

— ★ —
Anglikonų bažnyčios vienas vi

karas Anglijoje paskelbė pamaldas 
už svyruojantį Anglijos svarą. Jis 
tai pateisina sakydamas, kodėl 
mes neturėtume melstis už krašto 
gerovę: juk pelnas nėra kenks
mingas žodis, ir turtingumas tėra 
tik žmogui atpildas už jo kietas 
pastangas.

— ★ —
Nors Amerikoje prezidento rin-

■ i'H 
kimai įvyks tik 1968 metais, bet 
jau šiandie spėliojama, kas bus 
naujasis Amerikos prezidentas. 
Pagal apklausinėjimus ir apskai
čiavimus senatorius Robert Ken
nedy, nužudyto John F. Kennedy 
brolis, turi daugiau galimybių bū
ti išrinktas Amerikos prezidentu,
negu dabartinis prez. J. L. John
son.

— ★ —

Japonija neseniai pastatė di
džiausią pasauly prekinį laivą 
209.000 tonų talpos. Jis pirmiausia 
skirtas pervežti žibalui, bet gali 
būti panaudotas ir kitokiems pre
kybiniams reikalams. Normaliai šis 
laivas pradės kursuoti nuo lap
kričio mėn. tarp Japonijos ir Per
sijos įlankos.

— ★ —

Britai sukonstruktavo naujo tipo 
erdvių raketą, kurią bus galima 
panaudoti skridimui į erdves kele
tą kartų. Iki šiolei paleistos į er
dves amerikoniško ar rusiško , tipo 
raketos buvo vienkartinės, labai 
daug kainuojančios. Pritaikius šio 
tipo raketą erdvių tyrinėjimų kaš
tai bus dešimteriopai sumažinti, 
šitokios britų gamybos raketos ga
lingumas siektų arba net prašoktų 
amerikiečių Saturn tipo raketos 
galingumą.

L- 
fe ‘
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

PATRAUKLUS VAKARAS
Rugsėjo 3 d. Dainavos salėje 

Bankstowne Liet. Kat. Kultūros 
Draugija suruošė tikrai gražų ir 
kultūringų vakara - koncertų, ku
rio pajamos buvo pramatytos “Tė
viškės Aidams” paremti. Šio va
karo atrakcija buvo koncertinė da
lis, kurioje šalia Dainos choro, vad. 
p. K. Kavaliausko, dalyvavo ir 
viešnia iš Adelaidės solistė p. G. 
Vasiliauskienė. Mūsų sąlygomis 
tai labai retas svečias ir jos pasi
klausyti susirinko virš dviejų šim
tų žmonių.

Koncertinę vakaro dalį pradėjo 
solistė p. G. Vasiliauskienė skam
biai padainuodama keturias dai
nas. Klausytojams nesiliaujant 
ploti, ji dar pridėjo vienų dainų. 
Akomponavo latvis p. Friemanis.

Po jos sekė Dainos choras, ku
rio pasirodymas irgi buvo neeili
nis, nes padainavęs dvi dainas jis 
trečių dainavo drauge su soliste p. 
Vasiliauskiene ir ketvirtų akompo- 
nuojant p. Freimaniui.

Prieš užbaigiant koncertinę dalį 
vietos kapelionas kun. P. Butkus žiais palyginimais palietė 
išėjęs pasakė jautrų padėkos žo- —’------------- '— ----------'
dį ir čia pat buvo apdovanoti so
listė ir choro dirigentas p. Kava
liauskas.

Toliau sekė jaukus ir šiltas po
būvis, kurio metu buvo gana gra
žiai pasilinksminta ir pasivaišinta. 
Žinoma, ir čia buvo loterija su 
vertingais fantais. Be viešnios so
listės p. Vasiliauskienės dar buvo 
svečias iš Geelongo kun. P. Dau- ______  _____ ____ ,____T__
knys, p. Vasiliauskas ir vienas ki- pe gerokai papildė dalyvių skai
tąs iš artimesnių vietovių. čių, kuris siekė arti 120 asmenų.

da-

CANBERRA
SMAGIOS VESTUVĖS

Nemaža Canberros lietuvių 
lis, o taip pat svečiai iš Adelaidės,
Melbourne, Geelongo, Sydnėjaus ir 
artimesnių vietovių rugpjūčio 27 
d. (šeštadienį) stebėjo gražias 
Vidos Andriuškaitės ir John Ro
berts vestuves. Jungtuvines apei
gas atliko iš Sydney atvykęs kun. 
P. Butkus, viešnia iš Adelaidės so
listė p. G. Vasiliauskienė solo pa
giedojo giesmių. Vargonais grojo 
p. Darius. Po jungtuvių svečiai rin 
kosi į Liet. Namus, kur prasidėjo 
vestuvinės vaišės. Jaunieji Vida ir 
John pagal lietuviškų paprotį bu
vo pasitikti p.p. Andruškų su duo
na ir druska. Vaišėms prasidėjus 
vyko sveikinimai. Pirmuoju kalbė
jo kun. P. Butkus linkėdamas jau
niesiems tikros gyvenimo laimės, 
tinkamai įsikurti naujame gyveni
mo kely, puoselėti tėvų kilmės grą
žiusias tradicijas, nenutolti nuo 
savo tautinio kamieno tinkamai 
įvertinant abipusį gyvenimų. Iš 
jaunojo pusės kalbėjo jo artimas 
giminaitis Mr. Purcell, kuris gra- 

. " pras
mingų gyvenimų pamargindamas 
jumoru. Jis pasidžiaugė Vidos tau
ria asmenybe ir ji maloniai su
tikta jų šeimoj bei giminėj. Buvo 
sveikinama lietuvių ir anglų kal
bomis. Paskutiniuoju kalbėjo jau
nosios tėvas p. Andruška. Jauna
sis John atsidėkodamas jaunosios 
tėvams lietuviškai perskaitė padė
kos laiškų. John Roberts tėvai, gi
minės ir artimieji kitų svečių tar-

ICOBŲ PASTOGĖ

Puiki vedybų nuotaika abipusiai 
jungė svečius.

Canberros lietuvių gyvenime Vi
da žinoma kaip uoli lietuvaitė dar 
gimnazijos laikais dalyvavusi 
skautų eilėse, šokusi tautinius šo
kius, parengimų progomis skaičiu
si rašinius ir jungėsi į vietos cho
rų. Baigusi universitetų tarnybos 
reikalais išvyko į Melbournų ir dėl 
to laikinai turėjo nutraukti ryšius 
su vietine kultūrine veikla.

Vida ir John abu baigę universi
teto mokslus ir nuolatos apsigy
vens Canberroje. Savo povestuvi
nėje kelionėje išvyko pasivažinėti 
po N. S. W. A.

LATROBE VALLEY
PAMINĖTA TAUTOS ŠVENTĖ

Tuojau po A.A. J. Diliūno, A. 
L. B. Salės seniūno, laidotuvių, 
naujajai seniūnei p. E. Eskirtie- 
nei pasiūlus ir visiems pritarus, 
Latrobe Valley lietuvių sostinėj, 
Morwelly, rugsėjo 2 d. abi kaimy
ninės Salės ir Latrobe Valley drau
giškai susimetusios seniūnijos mi
nėjo Tautos šventę.

Vietos seniūnui p. F. Sodaičiui 
pradėjus minėjimų, Tautos šven
tei atitinkamų žodį tarė iš Mel
bourne specialiai kviestas žino
mas literatas ir lituanistas p. A. 
Zubras. Taip pat įdomiai buvo iš
klausyta prelegento gyvai ir vaiz
džiai perskaityta slogios realy
bės ir kraupios nežinios kupina, 
žaismingu humoru perpinta, iš
trauka iš jo “Pirmųjų Metų”, vaiz
duojanti pirmojo 1 
nuotaikas Lietuvos provincijoj.

Po to žodį tarė ALB seniūnė 
p. E. Eskirtienė, savos kūrybos ei
liuotų pluoštų “Tėvynė miniatiū
rose” skaitė Juozas Mikštas, ir 
nuotaikingai akordeonu pagrojo 
junjoras V. Eskirtas. Oficialioji 
dalis baigta Tautos Himnu.

Nors apie ketvirtis publikos bu
vo kitataučiai,, bet jie Mantriai 
klausėsi jiems nesuprantamų žo
džių. Deja, to negalima pasaky
ti apie kai kuriuos mūsų tautie
čius, kurie iškilmingu momentu 
kitam kalbant, mėgsta sau bambė- 
tis ir net švaistytis įžūliom repli
kom. Tai apgailestautina mūsų 
laikysena kitataučių akivaizdoj. 
To neturėtų būti! Tarp kitko, mi
nėjimuose dalyvaujant svetimtau
čių didesniam skaičiui, ar nevertė
tų ir jiems suprantama kalba tar
ti nors trumpų informacinio po
būdžio žodį?

Linksmoji dalis pradėta ir bai
gta skaniom mūsų mielų šeiminin
kių suneštinėm vaišėm ir šokiais. 
IBuvo marios laiko atsigauti ir 
tiems, kurie programos metu ne
kantraudami jautė burnoj neišpa
sakytų Sacharos tyrų troškulį.

Tik kų įsitaisytos muzikos ne 
visiškai patenkino šokių mėgėjus, 
bet reikia tikėtis, kad ateity jos 
daug sklandžiau ir skambiau pa
sitarnaus mūsų pobūviams.

Dėmesio vertam ir nuoširdžiam 
prelegentui p. A. Zubrui priklau
so užtarnauta abiejų Salės ir 
Latrobe Valley lietuvių kolonijų 
padėka už jo ryžtų .po darbo die
nos nugalėti į čia ir atgal apie 
190 mylių ir savo svariu bei sklan
džiu žodžiu sudominti minėjimo 
dalyvius. Taip pat didelis ačiū mel- 
bourniškiams p.p. Pelenauskams, 
savo mašina minėjimo vieton pris- 

e_____ ____ tašiusiems! paskaitininkų; abiejų
bolševikmečio seniūnijų valdžiai ir visiems daly- 

‘ j. viams.
J. LATROBIETIS

ESMINE BARBEKIU KEPSNINE
RUGSĖJO 17 D., ŠEŠTADIENĮ

LIDCOMBE LIET. NAMUOSE (39 CHURCH STREET) SYKIU IR

ŠOKIU VAKARAS
I
S
VS

Programoje: A. Pluko “ansamblio” dainos, 
* Loterija su $100 premija.

Pradžia 7 vai. vak.
* Kepsniai — bufetas.

Įėjimas — $1 įskaitant ir kepsnį!
Rengia Sporto Klubas “Kovas’

PERTH
PERTH LIETUVIAMS

Tautos šventės minėjimas įvyks 
š.m. rugsėjo mėn. 18 d., 3 vai. p.p., 
Mt. Claremont salėje, Adderley St.

Po minėjimo — suneštinis pobū
vis. Visi Perth’o apylinkės tautie
čiai kviečiami dalyvauti.

Perth’o Apylinkės Valdyba

PADĖKA
iš Lietuvos p. T. 
sutiktuvių rengėjai 
dėkoja visiems už 
į pobūvį. Taip pat

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Mano svajonė
Gyvenime pasitaiko daug gražių 

svajonių. Vienos jų neįgyvendina
mos, bet mano svajonė, kurių 
norėčiau papasakoti M. P. skai
tytojams, nebūtų sunkiai įgyven
dinama. O ji, atrodo, tokia papras
ta, bet galinti pakeisti visų Syd
nėjaus lietuvių kultūrinį gyveni
mų ir pasitarnautų mūsų išsilai
kymui ir vienybei.

įsivaizduokite vienų gražų Dai
navos Centrų Sydnėjuje su didžiu
le sale, kuri greit bus pastatyta ir 
su mažųja, kurių visi jau gerai 
pažįstame. Pabandykite įsivaizduo 
ti, koks būtų judėjimas šiame 
centre: nuo jauniausių iki seniau
sių jau dabar egzistuojančių gru
pių, organizacijų, kaip vaikų dar
želis su savaitgalio mokykla, skau
tai, ateitininkai, tautiniai šokiai, 
sportas, choras “Daina”, teatro 
grupė “Atžala”, jaunųjų teatras 
visokie “linksmieji broliai”, Ro
žytės, Bijūnėliai ir tt. ir Lt Argi 
viskų ir išskaičiuosi. Tai tik dabar 
veikantieji vienetai, o jų ateity 
atsirastų ir daugiau turint geres
nes patalpas ir gyvenant sutarti
nai vienybėje.

Judant jaunimui, neiškęs ir se- 
• niai, nes kur jie dings vieni?

šių problemų jau pats laikas 
spręsti Sydnėjaus Lietuvių Klu
bui, kuris vargsta ir nežinia kada 
skardinis barakėlis pavirs reikš
mingu pastatu ir kažin ar užteks 
mūsų amžiaus, kad jį išvystume.

šalia dabartinės Dainavos salės 
yra gražus mūrinis namas su dau
geliu kambarių, garažu ir dar 
priestatu ir visa tai tik už $18.000. 
Šičia būtų valgykla, koktailio 
baras, biblioteka ar kitokios įstai
gos. Aaišku, jaunimui į tas patal
pas nebūtų galima įeiti, bet už 
tat veiktų pieno baras dabartinėj 
Dainavos virtuvėj. Ir jaunimui 
būtų gerai, ir senimui, atvežus 
jaunuosius ar į mokyklų, ar spor
tuoti. Beto, būtų išspręstas klausi
mas dabar planuojamos salės, sce
nos reikalas, nes padidėtų 
trisdešimčia pėdų sklypas. Turint 
dvi sales ar mažojoj nebūtų gali-

ma vasarų sekmadieniais atlaiky
ti ankstyvųsiais pamaldas, kad pas 
kui turėtume visų dienų laiko.

Daugelis gal už šias svajones 
pasišaipys iš Genelio ir gal net 
Moterų draugijai pasiūlys paimti 
jį į savo globų. Ogi šitie sapnai 
nekainuotų pasakiškų sumų. Mano 
apskaičiavimu, šie malonumai Syd- 
nėjaus lietuviams kainuotų tik 
$30.000 paskola. Visi dalykai- jau

yra. Lidcombe tasai garažas kai
navo $28.000, o Dainavos kaimyno 
namas kainuoja tik $18.000. Lieka 
pastatyti tik didžioji salė. Jos pas
tatymas su pripirktais kaimynų 
sklypų galais kainuotų $30.000. 
Tad ar Sydnėjaus lietuviams būtų 
persunku šių sumų ne vien pasko
linti, bet ir sudėti? Ir kas svar
biausia, šitai įgyvendinus sykiu 
būtų įgyvendinta ir trokštama 
vienybė. Kaip atrodo ši svajo
nė kitiems? Kas .už Dainavos cen
trų Sydnėjuje? Pasisakykime atvi
rai ir imkimės šį planų įgyvendin
ti.

Atvykusios 
Kasputienės 
nuoširdžiai 
atsilankymų 
dėkoja už suaukotų tame pobūvy 
35 dolerių sumų savo kapelionui 
kun. Kemešiui, kuris po sunkios 
auto katastrofos dar tebesigydo 
ligoninėje.

Rengėjai:
J. Ditmanas, B. Francaitė, V. 

Garnys, F. Grinevičius, Gaidelevi- 
čius, Kamineckas, A. Kateiva, A. 
Klimaitis, V. Kazokas, S. Kuzmic
kas, J. Liutikas, J. Miliauskas, J. 
Petrukėnas, A. Pudymaitis, 
Staškūnas, J. Urbonavičius, 
Vyšniauskas, J. Žukauskas.

BENDRUOMENĖS 
VAJUS TEBEVYKSTA. 
AR ESI JAU AUKOJĘS?

B. Genys, Bankstown

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Melbourne “Spring Homes Show" 
parodoje be kitų dalyvauja ir du 
lietuviai su savo prekėmis: A. Vai
tiekūnas išstato persiškus ir kito
kius rytietiškus kilimus, kuriuos 
jis dabar importuoja, ir G. Kara
zija su savo lentynom, kurias jis 
pats suprojektavo ir pagamino. 
Reikia manyti, kad jų eksponatai 
parodos lankytojų tarpe susilauks 
atitinkamo dėmesio.

*
Waratah festivalio metu Syd

nėjuje spalio 5 d. rengiamas Town 
Hall tarptautinis taut, šokių fes
tivalis, kur dalyvauja ir Sydnė
jaus liet. taut, šokių grupė. Į tų 
festivalį jau dabar galima gauti 
•bilietus pas J. Reisgytę tel. 
70 3978. Bilietai po $2 ir po $1.50.

*
Pereitų šeštadienį (rugsėjo 10 

d.) į Šiaurės Amerikų pasidairyti 
išvyko sydnėjiškis p. Vaclovas 
Narbutas. Kelionėje žada išbūti 
apie tris mėnesius.

Vilniaus Vingio parke (buv. Za- 
krete) vasaros metu rengiami ga
na geri koncertai, bet dažnai juos 
nustelbia toliau pakrūmėse vyks- 
tųs “liaudies pasismaginimas” su 
savo išgėrimais ir dainomis.

*
Šiandien Kaunas siekia apie ke

tvirtį milijono gyventojų, tačiau 
netoli Kauno esamos vasarvietės 
ar kurortai, kaip Kačerginė, nepa
darė jokios pažangos. Tiesa, vasa
rotojų ir pionierių čia nemažai 
pravažiuoja, bet Kačerginėj nėra

kur nei apsigyventi, nei pavalgy
ti.

#
Išbuvęs dvejus metus Europoje 

ir įsigijęs patyrimo ir papildomų 
žinių į Sydney sugrįžta inž. S. 
Grincevičius. Ta proga ateinantį 
penktadienį rengiamos šaunios su
tiktuvės. *

Ateinnantį sekmadienį (rugsėjo 
18 d. Liet. Klubo patalpose 39 
Church St., Lidcombe 1 vai. p.p.

p. P. Alekna padarys Sydney vi
suomenei pranešimų iš savo kelio
nių po Amerikų ir kitus kraštus, o 
taip pat perduos sveikinimus iš 
vadovaujančių asmenų per garsi
nę juostų. Gal kartais išgirsime kų 
įdomaus ir iš Havajų, kur jis už
truko kiek ilgiau, negu reikėjo...*

Lenkų Kraštotyros Draugija 
leidžia 19-tojo amžiaus etnografo 
ir tautosakininko Oskaro Kolbergo 
(1814 - 1890) raštus ir jo rankraš
tinės medžiagos rinkinius, šiemet 
išėjo 53-čiasis Kolbergo darbų to
mas, vardu “Lietuva” (LITWA, 
Wroclaw - Poznan, 1966, 560 psi.), 
skirtas Kolbergo surinktai litua
nistinei medžiagai. Medžiaga do
kumentuota, yra išsamių paaiški
nimų. Įvadas parašytas V. Armo- 
no.

DELEGATAS IS LIETUVOS
A. Žukauskas, technikos mokslų 

daktaras, naujasis vilniškės Moks- 
■lųAkademijos viceprezidentas (J. 
Žiugždos įpėdinis akademijoj,), 
prieš kiek laiko dalyvavo Chicagoj 
laikytoj tarptautinėj šiluminės fi
zikos žinovų konferencijoj.

Grįžęs Vilniun Tiesos atstovo 
klausiamas, pasisakė: “Konferen
cijoje susitikau ir du JAV gyve
nančius lietuvius mokslininkus — 
prof. R. Viskantų ir dr. A. Kudir
kų. Jie pateikė pranešimus šilumi
nio spinduliavimo ir dvifazinių 
skysčių šilumos mainų klausimais”. 
(A. Žukauskas ten irgi pateikė pra 
nešimų, kaip sovietinės grupės na
rys.)

Klausiamas, ar teko jam susitik
ti su kitais JAV lietuviais, A, Žu
kauskas paminėjo tik keletu pa
vardžių iš čikagiškės Vilnies ir

New Yorko Laisvės redaktorių bei 
artimųjų bendradarbių.

Sovietinės sveikatos apsaugos 
ministras lankė Lietuvos medici
nos įstaigas. Pagyręs jas (ypač 
Kėdainių ligoninę ir Kauno Medi
cinos Institutų), patarė Baltijos 
kraštų medikams daugiau bendrau 
ti savo tarpe.

— ★ —
Bendrojo lavinimo mokyklose 

Lietuvoj penktųjų (gimnazijos pir
mųjų )klasių programoje šiemet 
rusų kalbos pamokų skaičius pake
liamas nuo 140 iki 175.

Lietuvos istorijai ir geografijai 
ir toliau lieka tik kampininkų vie
tos — po kelias pamokas — Ru
sijos istorijos ir geografijos pro
gramose.

na-

SYDNEY MOTERIMS 
SVARBUS PRANEŠIMAS

SYDNEY LIET. KLUBO
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Pranešama, kad ketvirtas meti 
mis Lithuanian Club Ltd. narių su

A.
G.

1966 m. rugsėjo 12 d.*

ša, kad rugsėjo 18 d., 4 vai. p.p. 
įvyksta visuotinis metinis susirin
kimas Bankstowne, Dainavoje.
DARBOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pereito visuotinio susirinkimo 
protokolo skaitymas.
4. Pirmininkės pranešimas.
5. Iždininkės pranešimas.
6. Ligonių reikalų pranešimas.
7. Konrtolės komisijos pra-mas.
8. Diskusijos dėl pranešimų.
9. Einamieji reikalai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Visoms Sydney moterims, 

rėms ir prijaučiančioms mūsų 
draugijos veiklai, dalyvavimas bū
tinas. Po susirinkimo bus kavutė.

S.L.M.S.G.D.
VALDYBA

CANBERRA
RUGSĖJO 8 - sios PAMALDOS 

Ryšium su Tautos švente sekan
čios pamaldos Kanberros ir apy
linkės tautiečiams bus laikomos 
rugsėjo 25 dienų, 12 vai. šv. Pa
triko bažnyčioje - Ipima ir Lime
stone gatvių sankryžoje, Brad- 
done. Išpažinčių bus klausoma nuo 
11 vai., prieš pamaldas.

Kun. S. Gaidelis S.J.

BANKSTOWN
KAI TALKA BAIGIASI
Dainavos namuose Bankstowne 

atnaujinimo ir užbaigimo darbai 
tebevyksta. Talkininkai dirba vie
toje vakarais arba namie gaminda
mi naujus bei remontodami senus 
baldus bei kitus įrengimus. Darbų 
darbelių daug, bet Valdyba tiki
si netrukus daugumų darbų su uo
liaisiais talkininkais užbaigti.

Baigiantis darbams rugsėjo 24 
d., šeštadienį Namų Valdyba nu
mačius surengti Dainavoje Soli
darumo Balių. Ten atvykusieji be
silinksmindami galės pamatyti ir 
įvertinti atliktus darbus bei pa
reikšti savo sugestijas tolimes
niems darbams bei užsimojimams.

JAUNIMAS PASISAKĖ
Rugsėjo 4 d. Sydnėjaus liet, jau

nimo atstovai, dalyvavę Jaunimo 
Kongrese, Dainavos namuose pa
darė įdomų pranešimų iš J. Kon
greso, Stovyklos ir kelionių. Syd
nėjaus visuomenė šiuo pranešimu

Sydney Liet. Moterų Socialinės
Globos, Draugijos Valdyba prane-

Club Ltd. patalpose, 39 Church 
Street, Lidcombe, rugsėjo 25 d., 
1.30 vai. p.p.

DIENOTVARKE
1) Metinio valdybos pranešimo 
svarstymas ir jo priėmimas.
2) Metinės pajamų ir išlaidų apys
kaitos bei revizorių pranešimo 
svarstymas ir jų priėmimas.
8) Valdybos narių rinkimai se
kančių metų kadencijai.
4) Revizoriaus rinkimai ir jo mo
kesčio nustatymas.
5) Einamieji reikalai.

A. MigeviUus, Sekretorius

NAUJAS SPORTO SKYRIAUS 
REDAKTORIAUS ADRESAS 

Mūsų Pastogės Sporto Skyriaus 
redaktorius, A. Laukaitis parda
vęs savo namus, kiek laiko netu
rėjo savo pastovaus adreso Dabar 
jis pastoviau apsigyveno šiuo adre
su: 73 Holden St., Ashfield, N. S. 
W. Tel. 71 34 75.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Sekantis Mūsų Pastogės numeris 

išeis specialus aštuonių puslapių. 
Leidžia Adelaidės Apylinkės Val
dyba. Tai bus sukaupta speciali 
medžiaga iš Adelaidės lietuvių gy
venimo. Numerį redaguoja p. v. 
Radzevičius su talkininkais.

Red.

buvo stipriai susidomėjus ir jų 
pasiklausyti susirinko virš šim
tinės. Pranešimai buvo gana išsar 
mūs ir sukėlė susidomėjimo klau
sytojų tarpe. Netrūko paklausimų 
iš auditorijos. Pranešimus padarė 
visos Sydnėjaus jaunimo atstovės, 
moderavo p. R. Cibas. Po jų bu
vo rodomos nuotraukos iš kelionių 
po Amerikų ir Kanadą. Visa pė- 
pietė buvo gana įdomi, ir praėjo 
sklandžiai ir nuotaikingai.

DU SVEČIAI
Atvykęs į mažų Anglijos mies

telį, rašytojas Markas Tvenas 
užėjo į viešbutį. Tarnautojas pa
prašė jį įsirašyti į svečių knygų! 
Atvertęs reikalingų puslapį. Tve
nas pamatė tokį įrašų:

“Bedfordo herzogas su savo lio
kajų”.

Paėmęs plunksnų jis parašė:
“Markas Tvenas su savo laga

minu”.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

RUGSĖJO 24 D., ŠEŠTADIENĮ,

atnaujintose Dainavos patalpose Bankstowne

rengiamame.

SOLIDARUMO BALIUJE
Gros gera kapela, bus gausus bufetas.

Įėjimas aukomis. Pradžia 7 vai. vak.

Dainavos Namu Valdyba

mu$u Pastoge
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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