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APIE TARYBAS MssaamaassaiBBaaiaHUMiMMaB REIKALINGOS NUOTRAUKOS
IR ATSTOVUS POLITIKOS VINGIUOSE

TEISMAI INDONEZIJOJEPrieš akis Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Ta
rybos atstovų suvažiavimas, ku
riame bus aptarta bendruome
ninė veikla ir nužymėtos gairės 
artimesnei ar tolimesnei ateičiai. 
Jau daugumoje bendruomenės 
padalinių atstovai į naują Kraš
to Tarybą išrinkti ir belieka tik 
laukti paties suvažiavimo.

I# iki šiol vykusių Tarybos 
suvažiavimų peršiasi mintis, kad 
ir šis suvažiavimas gali praeiti 
to naties standarto ženkle, kaip 
ir buvusieji. Paprastai Tarybos 
posėdžiuose ribojamasi Krašto 
Valdybos patiekta suvažiavimo 
darbotvarke, kurioje patiektieji 
klausimai ir išsemia visą suvar 
Uavimo laiką. Žinoma, Krašto 
Valdybos patiektoje darbotvar
kėje liečiami esminiai bendruo
menės klausimai, kuriuos svar
bu spręsti arba aptarti. Vis tik 
iš Krašto Tarybos atstovų no
rėtųsi tikėtis kiek daugiau, negu 
svarstymas tų dalykų, kurie iš 
anksto patiekiami.

Į Krašto Tarybos atstovų su
važiavimą reiktų žiūrėti kaip' į 
savotiškus bendruomenės ir jos 
Vadovų egzaminus, kuriems turi 
rengtis ne vien tik vadovaujan
tieji organai (jie tam ir būna pa
sirengę), bet lygiai ir Tarybos 
atstovai, kurie neturėtų pasiten- 
tenkinti vien tik teisėjavimu, ką 
kiti padarė, bet ir patys pasi
reikšti pozityviais įnašais. O tas ant valdybų pečių. O juk ir Ta- 
įnašas ir būtų, jeigu kiekvie- rybos nariai yra bendruomenės 
nas Krašto Tarybos atstovas jau 
šiandie pradėtų galvoti, kas mū
sų bendruomenėje įneštino nau- budrumas bei rūpestis bendruo- 
jo, konkretaus, kas jos gyveni- menės reikalais turėtų trukti 
mą ir veiklą pagyvintų, ją pa- tuos dvejus metus.
čią suaktyvintų. Kitaip sakant, Išskyrus Adelaidę neteko gir- 
iš Krašto Tarybos atstovų reik- dėti, kad apylinkėse sprendžiant 
tų tikėtis naujų planų, projektų, ar svarstant svarbesnius klausi- 
kurie visumoje suvažiavus būtų mus būtų kreipiamasi į Krašto 
aptarti ir jeigu tinkami, paleisti (prybos vietinius atstovus, kad 
juos gyvenimam

Reikia atsiminti, kad mūsų 
bendruomenė gyvuoja ne nuo 
šiandien, ir organizacinis tarps
nis jau pasibaigęs. Lauktina, 
kad visa bendruomenė pasuktų 
daugiau kūrybiniu keliu. O 
ir svarbu Tarybos atstovų 
nm.

Iš kitos pusės pas mus 
nusistovėjęs faktas, kad Krašto Juk Krašto Taryboje pravesti 
Tarybos atstovas savo tiesiogi
niu uždaviniu laiko tik dalyva
vimą Krašto Tarybos suvažiavi
me, o pasibaigus suvažiavimui 
jis palieka eiliniu bendruomenės 
nariu visai nesirūpindamas ir 
net nesidomėdamas, kaip toji 
bendruomeninė veikla vystosi. 
Praktiškai Krašto Tarybos ats
tovai turėtų pasirodyti nemažiau

• BRITŲ TAUTŲ ŠEIMOJE • VIZITAI VAŠINGTONE
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Lygiai prieš metus Indonezijos 
komunistų ruoštame perversme 
buvo nužudyti šeši armijos gene
rolai. Perversmui nepavykus to 
pasėkoje žuvo apie pusė milijono 
komunistų. Kyla klausimas: ar 
pagrindiniai sąmokslininkai pali
ko nubausti} Daugelis įsitikinę, 
kad generolų nužudymas įsikišant 
Pekino komunistams įvyko su Su
karno žinia. Apkaltinti “didįjį 
vadą” tokiu nusikaltimu būtų 
perdrąsu, nes daugelio gyventojų 
akyse jis vis dar tebegalioja kaip 
antgamtinė būtybė.

Dabartinė Indonezijos vyriausy
bė, vadovaujama gen. Soharto, 
bando kaltininkus išaiškinti kito
kiu būdu, kitaip sakant, pamažu 
prieiti prie paties sukilimo inicia
toriaus. Tuo būdu net penkiolika 
buvusių ministerių kabineto narių 
atsidūrė kaltinamųjų suole. Vie
nam iš jų, vyriausiam banko pa
reigūnui, kliuvo mirties bausmė. 
Šis ne 
(dviem 
tatymai 
eikvojo
gų. Jis irgi aprūpino ir prez. Su
kamo brangiomis vilomis bei kino 
artistėmis.-

Common- 
ne tiek iš- 
problemas, 

Prabėgomis

Afri-

nuėjo 
prieš 
nepa-

tik turėjo šešias žmonas 
daugiau, negu Islamo iš
leidžia), bet taip pat iš- 
milijonus valstybės pini-

aktyvūs kasdieniniame gyveni
me, kaip ir suvažiavime. Tuo 
tarpu visa veikla užkraunama

rinkti ir tai ne trims dienoms, 
o dvejiems metams, tad jų ir

jie dalyvautų pasitarimuose ar
ba talkininkautų vietinei valdy
bai. Adelaidės lietuviai patys 
pirmieji ėmėsi Šio pozityvaus 
žingsnio pabrėždami, kad jie 
šalia savo valdybos, organizaci
jų vadovų, dar turi ir Krašto 
Tarybos atstovus, kurie lygia 
teise turi ir žodį, ir gali prisidė
ti prie bendruomeninės veiklos.

nutarimai liečia ne vien tik 
Krašto Valdybą, bet lygiai ir vi
sus bendruomenės padalinius, 
tad Tarybos atstovų ir būtų rei
kalas ir gal pareiga rūpintis, kad 
nutarimai būtų įgyvendinti. Ki
taip sakant, Tarybos atstovas 
nėra vien tik suvažiavime, bet 
ir gyvenime per ištisą kadenci
ją- ■ (v.k.)

PAS MENININKUS
APIE ADELAIDĖS 

DAILININKUS
Specialiam Adelaidės numery 

buvo plačiau pristatyta Adelaidės 
lietuviai dailininkai. Gautomis ži
niomis naujausias Adelaidės liet, 
dailininkų pasirodymas įvyko pas
kutinėje Adelaidės dailininkų są
jungos surengtoje pavasario paro
doje (rugsėjo mėn.), kurioje daly
vavo net keturi lietuviai dailinin
kai; Ieva Pocienė, Leonardas Ka
pas (abu su skulptūriniais kūri
niai*), o Stasys Neliubšys ir Leo
nas Žygas su tapyba.

★
Sydnėjiškis dail. Leonas Urbo

nas jau šį mėnesį išvyksta į Ame

riką, kur jis numato surengti bent 
keletą savo kūrinių parodų. Vie
na iš jų jau numatyta Internation
al galerijoje Clevelande nuo lap
kričio 27 iki gruodžio 17 d. Kur 
ir kada kitos parodos vyks, paaiš
kės dailininkui esant vietoje ir iš
siaiškinus su atitinkamom galeri
jom. Išvykdamas jis vežasi tiek 
darbų, kad galėtų surengti iš kar
to kelias parodas.

★

New Yorke vienoje konkursinė
je parodoje už savo kūrinį pirmą 
premiją laimėjo Dr. Marija Žu
kauskienė iš toje parodoje išsta
tytų įvairių dailininkų 260 darbų.

Šią savaitę bus teisiamas buv. 
užsienių reik, ministeris Dr. Su- 
bandrio. Liudininku bus pakvies
tas ir prez. Sukamo. Jei Suban- 
drio bus pripažintas kaltu, neiš
vengiamai kaltė kris ir preziden
tui Sukamo.

— ★ —
(šešioliktasis Britų 

wealtho suvažiavimas 
sprendė aktualiąsias 
kiek jas užslopino,
buvo diskutuojama Vietnamo rei
kalai, tarpusavio prekyba, finan
sai. Ilgiausiai buvo sustota Rode- 
zijos reikalais. Ką anglai žada da
ryti su nepaklusniu britų šeimos 
nariu? — prisispyrę klausė 
kos delegatai. Nieko.

Naftos importo blokada 
niekais. Karinės priemonės 
Rodeziją taip pat Wilsonui
keliui. Vietoj karo Wilsonas pasiū
lė atnaujinti blokadą kitomis 
priemonėmis, kaip užkirsti kelią 
kitų produktų įvežimui — nikelio, 
asbesto, geležies rūdos. Žinoma, 
anglai ir šio žygio patys nesiimtų, 
bet jo įvykdymui prašytų Jungti
nių Tautų pagalbos.

Britų Commonwealth’as dėl 
Rodezijos nesubiro, bet vistiek bu
vo sukrėstas. Konferencijos daly
viai nieko neatsiekę ir spaudos at
stovams nieko neprasitarę išsi
skirstė. Anglų Wilsonas vėl galėjo 
atsikvėpti ir toliau rūpintis savo 
krašto finansais.

Nepasitenkinimai Anglijoje pa
mažu plečiasi. Algų, importo, 
paskolų suvaržymas iššaukė pir
muosius streikus. Auto mašinų 
gamyboje jaučiama rimta krizė. 
Kelių dienų laikotarpy net 50.000 
darbininkų gali likti bedarbiais.

Šiuo metu Vašingtone lankosi 
Vak. Vokietijos kancleris Dr. Er
hard, kurio pagrindinis tikslas 
gauti daugiau teisių atominiame 
ginklavimesi. Vašngtone taip pat 
jau kelinta diena derybas veda so
vietų užsienių reik, ministeris 
Gromyko. Jis kaip tik nori užkirs
ti vak. vokiečiams kelią prie ato
minių ginklų. Gromyko stiprus 
kozeris yra Vietnamas. Vietnamo 
karo atveju sovietai gali kiek su
švelnėti, jeigu Amerika pasielgtų 
su Vak. Vokietija taip, kaip sovie-

tai nori. Taip Amerikos vyriausy
bė keblioj epadėty: būtų gerai ir 
Vietname prieiti prie kompromiso, 
nors vilčių ir nedaug, ir taip pat 
žalinga atmesti Erhardo pageida
vimus. Vokietija yra viena iš pa
stoviausių Amerikos sąjungininkų 
Atlanto pakte, o su tokiu partne
riu privalu ir atitinkamai elgtis.

Viešėdami Vašingtone vokiečiai 
greičiausia užkliudys ir tarpusa- 
vės sutartis, kurių terminas jau 
eina prie galo. Erhardas nėra lin
kęs jų pratęsti. Dvejiems metams 
Vokietija buvo įpareigota pirkti 
iš Amerikos ginklų už daugiau 
kaip milijardą dolerių, ir čia jie 
pasijuto melžiami. Jie patys gale- Pabalvės, 
tų pagamnti ginklų ne tik sau, 
bet ir amerikonams. Iš kitos pusės 
ir amerikonai teisūs, nes jų pajė
gos Vokietijoje kaštuoja irgi apie 
tiek pat. Tad kodėl iš to turėtų 
pelnytis vien vokiečiai?

žaičių, Žaiginio, Žalpių, Žygai
čių, Žvingių; praverstų ir kitų 
vietovių.

Nuotraukų temos gali būti 
įvairios: kraštovaizdžiai, mieste
lių vaizdai, atskiri pastatai (is
toriniai namai, mokyklos, baž
nyčios), piliakalniai, ežerai, 
upės, vietos organizacijų grupės, 
etc.

Gerbiamieji šio laikraščio

“Mūsų Lietuvos” — serijinio 
veikalo apie Lietuvos vietoves 
autorius šiuo metu intensyviai 
dirba, ruošdamas IV tomo — 
Žemaitijos vietovių aprašymus. 
Jam reikalingos šių mažų mies
telių ir kitų vietovių fotografi
jos: Adakavo, Alsių, Balsių, Da
bikinės, Didkiemio, Endriejavo, 
Gardamo, Gardų, Gaurės, Ge
grėnų, Girėnų, Gintališkės, Gir
diškės, Giržių, Janapolio — skaitytojai prašomi peržiūrėti 
Viržuvėnų, Jokūbavo, Juozapa- savo nuotraukų rinkinius ar jų 
vos, 
Šaltinių, 
Karklėnų, Ketūnų, Karšuvos, prašome suteikti žinių apie mi- 
Klykolių, --- - -- ■ - -
Lykšelio, 
demrodės, Micaičių, Milašaičių, bus įrašytos knygoje. Nuotrau- 
Nagarbos, Nevarėnų, Notėnų, kos saugomos ir jų originalai

Juodaičių, Juodeikių — šiam reikalui iš savo pažįstamų 
Kalnalio, Kantaučių, bei giminių paprašyti. Drauge

Laukžemės, Lenkimų, nėtas ir kitas vietoves. Bendra- 
Lomių, Luobos, Me- darbių bei talkininkų pavardės

Padubysio — Bazi- nedelsiant sugrąžinami savinin- 
lionių, Pajūralio, Pajūrio, Pag- kams. Visais reikalais rašyti ir 
ramančio, Paupio, Pašilio, Re- nuotraukas siųsti šiuo adresu: 
navos, Sartedros, Vaiguvos, . ...
Varsėdžių, Vaičaičių, Vaitimė- Bronius Kviklys, 
nų, Vegerių, Ventos gelž. sto- 5747 South Campbell Avė., 
ties, Viešvėnų, Vitsodžio, Vė- ~ ‘Chicago, ILL., 60629 U.S.A.

Įvykiai pasaulyje
PRORA PRIMINTI 

PAVERGTUOSIUS
TEHERANE, Irano sostinėj, 

rugsėjo 25 d. prasidėjo Tarppar
lamentinės Sąjungos rudeniniai po
sėdžiai. (Pavasariniai buvo Aus
tralijoj. Lietuviai ten sėkmingai 
iškėlė viešumon Sovietų Sąjungos 
atstovų toje konferencijoje daly
vavimo nenormalumą).

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas prieš dabartinį Sąjungos su
sirinkimą iš anksto kreipėsi į vi
sus laisvųjų kraštų parlamentarų 
atstovus, ginčydamas visų Rytinės 
-Centrinės Europos kraštų dabarti 
nių neva parlamentų delegatų kva
lifikacijas dalyvauti šios Sąjun
gos darbuose. Skatino Teherano 
konferenciją reikalauti kalbamuo
siuose Europos kraštuose laisvų 
rinkimų.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas savo ruožtu aprū
pino Teherano konferencijon iš
vykusį atstovą E. J. Derwinskj 
(Rep. Ill.) atitinkama medžiaga, 
liečiančia Baltijos kraštų padėtį.

Atst Derwinskis maloniai sutiko 
supažinti su ta medžiaga konfe
rencijos dalyvius. Pagrindinis do
kumentas — 1939 metų rugpiūčio 
23 ir rugsėjo 28 d. bolševikinės ir 
nacinės, Rusijos ir Vokietijos, vy
riausybių slaptų susitarimų teks
tai — dokumentai apie sąmokslą, 
kurio padariniai Baltijos kraštuo
se tebėra neatitaisyti.

Prof. Jurgis Baltrušaitis rug
piūčio 21 dieną, turėjo pasikalbė
jimą su gen. Charles de Gaulle.

(E)

ŪNO 
galva 
užsie- 
vado-

- JUNGTINĖSE TAUTOSE

VIKTORUOS LIETUVIAI!
Laikas tai vanduo plačioje upėje, kuri teka lėtai bet nesulaiko

mai, kartu nusinešdama visus mūsų džiaugsmus bei rūpesčius. Rodos 
taip neseniai susirinkę Thornbury pirmuose lietuvių namuose 
me pageidavimą, kad Viktorijos lietuvių bendruomenei, kuri 
dama ir dirbdama, sustiprėjo ne tiktai materialiai, 
plėtė savo veikimą, reikalingi talpesni ir geresni

Nuo šito sprendimo praėjo jau trys metai!1

bet taip 
namai.

išnešė- 
gyven- 
pat iš-

Rugsėjo 20 dieną New Yorke 
įvykusiame šių darbo metų pirma
jame (iš viso 124-tajame) Paver
gtųjų Europos Tautų Seimo pilna
ties posėdyje vėl buvo padarytas 
pareiškimas Jungtinių Tautų Or
ganizacijai, pabrėšiąs, kad:

1) dabartinių Albanijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir Rumunijos delegatų 
Jungtinėse Tautose įgaliojimai tu
rėtų būti atmesti, kaip išduoti ne
teisėtų vyriausybių, kilusių ne iš 
laisvų rinkimų, o primestų tiems 
kraštams svetimos jėgos.

2) nepripažįsta Sovietų Sąjun
gos delegacijos teisės kalbėti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos vardu.

Pav. Eur. Tautų Seimo pareiš
kimai visada įteikiami visų neko
munistinių vyriausybių delegaci
joms Jungtinių Tautų Organizaci
joje.

INDONEZIJA GRĮŽTA Į
Indonezijos vyriausybės 

gen. Suharto paskyrė 
nių reik, minister — Malik
vauti Indonezijos delegacijai atei
nančioje UNO visumos sesijoje. 
Indonezijos prašymą būti priima
mai į UNO įteiks Filipinų pre
zidentas Marcos.

Melbourne Lietuvių Klubas, per savo Tarybą ir su jūsų visų
jungtiniu pritarimu šitą nelengvą pageidavimą įvykdė ir nupirko, 
geroje vietoje, North Melbourne, talpius ir tinkamus visiems mūsų 
reikalavimams namus. Bendra pirkinio vertė $57.500

Klubo Taryba, nenorėdama užkrauti didelės skolos ant ben
druomenės pečių žiūrėjo, kad pastatas netiktai būtų tinkamas mūsų 
reikalavimams, bet taip pat ir komerciniai prisidėtų prie skolos gra
žinimo. Dabartiniai lietuvių namai North Melbourne yra pakanka
mai dideli ir talpina, nesiaurindami mūsų reikalavimų, dvi krautu
ves, kurių nuoma kaip tik ir apmoka reikalingą metinės paskolos 
dalį. Nuosavybė, įsigyta tokiomis sąlygomis, ne tiktai palengvina 
Tarybos darbą, bet taip pat sumažina reikalą nuolatos kreiptis į 
bendruomenę su aukų lapais ir prašyti pinigų paskolai grąžinti.

Žinoma, šita padėtis neįgalina tobulinti ir puošti mūsų namų 
dabar, bet tobulinimo ir puošimo mes visi pageidaujame tuojau.

Klubo Taryba ilgai svarstė, darė planus ir sąmatas, kaip ge
riau, taupiau ir greičiau šį pageidavimą įgyvendinus.

Sudaryta toks planas:
1. Didinti pagrindinę salę — remonto sąmata $12.420 numato

ma užbaigti 1967 m. liepos mėn.
2. Prižiūrėtojui butas — Sąmata $4.800 numatoma baigti 1967 m. 

liepos mėn.

(ELTA)

savaitinis 
rugpiūčia 
platų ra-

Amerikoje leidžiamas 
žurnalas “Newsweek” 
29 d. laidoje paskelbė 
portažą iš Pabaltijo kraštų. Re
porteris pabrėžia, kad okupuo
tuose kraštuose labai jaučiamas 
antirusiškas nusistatymas, kad 
pabaltietis, užkalbintas rusiškai 
neatsako ir nusisuka. Viena? stu
dentas lietuvis Vilniuje reporte
riui pareiškė, kad "mes geogra
fiškai esame nuskriausti, ir padė
ties sprendimas ne mūsų ranko
se”.

Amerikos prezidentas spalio 18 
d. atvyksta j Filipinų sostinę Ma
nilą, kur dalyvaus konferencijoje 
Vietnamo reikalais.

3. Fasado sutvarkymas ir prieangio išdažymas — sąmata $4.300
4. Tualetinių kambarių sutvarkymas — sąmata $3.800
5. Klubo įrengimas — sąmata $5.000
Galutinė remonto sąmata $30.320
šitaip sutvarkius mūsų namus jų vertė pasidarytų apie $90.000.00
Tinkamai administruojant toksai objektas ne tiktai pats save 

išsilaikytų, bet dar neštų apie 8 proc. pelno į metus ir įgalintų pra
dėti grąžinti privačias paskolas.

PIRMASIS ŽINGSNIS — PAGRINDINĖS SALĖS PRAPLĖ
TIMAS IR REMONTAS REIKIA TUOJAU PRADĖTI!

Be jūsų pagalbos, paskolos ar aukos, Klubo Taryba, kad ir la
biausiai būtų pasiryžusi, darbo pradėti negali ir todėl skelbia vi
siems Viktorijos lietuviams PINIGINĮ VAJŲ Melbourne lietuvių na
mams įrengti-įvykdyti pirmąją visuotinio plano dalį — ĮRENGTI 
PAGRINDINĘ SALĘ.

Visai galima, kad šis vajus bus paskutinis (įrengus salę namai 
bus galima komerciniai explotuoti) todėl nepagailėkime aukos ag 
paskolos.

Klubo tarybos nariai ar jų įgalioti žmonės stengiasi .aplankyti 
kiekvieną lietuvį, kiekvieną šeimą, taip, kad pabaigus darbą, visi 
galėtume sakyti: LIETUVIŲ NAMAI — MANO NAMAI 1

Pasirašė: MLK Tarybos Pirmininkas. J. Patrisšiūnas 
Nariai: J. Pelenauskas, B. Vingrys, V. Bosikis, 
V. Popeliučka, A. Kesminas, S. Tamašauskas.

1



MŪSŲ PASTOGĖ

% JONAS SO LIŪNAS

šių dienų Čikagos sensacija — kunigo Harold Koch atsira
dimas Sovietų Sąjungoje. Sakau atsiradimas, nes ir dabar dar ne
aišku, ar tas kunigas iš tikro yra politinis pabėgėlis nuo prez. John- 
sono “persekiojimo”, ar jis buvo pagrobtas.

Kun. Kocho atsiradimą Rusijoje pirmiausiai paskelbė Mas
kvos Tasso žinių agentūra pabrėždama, jog kunigas pabėgo norė
damas viešai paskelbti viešą protestą dėl J.A.V. vedamo karo 
Vietname. Jis taip pat pasiskubino pranešti, kad jis — kunigas 
Koch — visomis priemonėmis nori prisidėti prie taikos išlaikymo 
pasaulyje. Žinoma, visi tie Kocho pasisakymai ir Tašo skelbiamos 
žinios yra labai naivios, nes Kochas dėl taikos galėjo darbuoti ir 
čia, šiaurės Amerikoje. Be to, jam niekas nebūtų trukdęs taip pat 
kritikuoti Johnson politikos Vietname. Kažkaip visa tai įtartinai 
skamba.

Dabar gi Tasso paskelbimas kunigo Kocho pabėgimo prie
žasčių skamba labai sovietiškai. Tiek protestas prieš karą Viet
name, tiek pasisakymas už juodukų civilines teises ar “noras dirbti 
taikos labui” visados ir visur yra sovietų nuolatos kartojami daly
kai. Taigi, Kocho viešas pareiškimas nieko naujo nepasako. Tai 
tik sovietų propagandinės mašinos pakartojami žodžiai.

Vis daugiau ir daugiau įtariama, jog kunigas Kochas, kalbąs 
laisvai angliškai, galėjo būti pagrobtas sovietų slaptosios žvalgy
bos ir nugabentas Maskvon propagandos tikslams.

Kocho kelionė Rusijon yra paslaptinga. Pirmiausiai, Kochas 
Europoje atsirado visai kitais tikslais. Jis buvo paskirtas dėsty
ti anglų kalbą Jidda, Saudi Arabijoje. Grupė keliauninkų, jų tarpe 
ir Kochas, iš J.A.V. išvyko į Amsterdamą. Čia Kochas pareiškė 
norįs sustoti Paryžiuje aplankyti pažįstamų profesorių. Iš Amster
damo Kochas netikėtai atsiranda Paryžiuje ir ten dingo. Po kelių 
dienų jis jau buvo Rusijoje. Kokioje vietovėje Kochas dabar yra, 
Tassas neskelbia. Sovietai tik leido jam daryti viešus pareiškimus. 
Amerikiečių ambasada Maskvoje paprašė pasimtatymo su Kochu,

bet jų prašymas buvo atmestas.
Čikagoje buvo pradėta knistis į Kocho praeitį. Pažymėtina, 

kad tiek Kocho broliai, tiek tėvas buvo nepaprastai sujaudinti ku
nigo atsiradimu Rusijoje ir niekaip negali suprasti, kodėl jis taip 
padarė.

Čikagos arkidiecezijos pareigūnai pareiškė, kad vienu metu 
Kochui buvo pasiūlytas psichiatrinis patikrinimas. Žinoma, jis ga
lėjo būti sovietų žvalgybos agentas. Pasirodo, kad jis 1963 ar 1964 
m. vasarą lankėsi Maskvoje. Vėliau jis dirbo “Laisvės radijo” pro
gramoje kuri dabar išryškėjo buvo kontroliuojama amerikiečių 
centrinės žvaygybos (ČIA). Kochas “Laisvės radijo” tarnyboje dir
bo nuo birželio 18 d. iki rugpiūčio 25 d. 1964 m. Muenchene, Vo
kietijoje-. Vėliau jam pasitraukus iš tos tarnybos jis vėl bandė grįž
ti ir atgauti tą pačią vietą. Kochas toje radijo tarnyboje dirbo kaip 
vertėjas. Jis pats jokiu transliavimu neužsiėmė. Vadinamasis “Ra
dio Liberty” radijo tinklas užsiėmė priešsovietinių žinių translia
vimu ir jo biudžetą tvarkė slaptoji amerikiečių žvalgyba (ČIA). 
Toje radijo programoje dirba daugiausia pabėgėliai iš Sovietų 
Sąjungos.

Kunigas Kochas jau kalbėjo per Rusijos televiziją. Jis buvo ap
klausinėjamas angliškai ir komentatorius Kochą vadino, žinoma, 
tavoriščium.

Kochas puolė prez. Johsoną dėl jo politikos Vietname, ataka
vo Jungtines Amerikos Valstybes už civilinių teisių mindžiojimą, 
ir bendrai kalbėjo tai, kas girdima iš sovietų kiekvieną dieną.

Paskutiniame televizjos pareiškime Kochas pasakė, jog John- 
sonas elgiasi lygiai kaip Goldwateris kalbėdavo. Johsonas, girdi, 
neatsižvelgia į Amerikos žmonių taikos, tik vadovauja didžiųjų 
pramoninkų norams.

Kochas tapo Sovietų Rusijos propagandos įrankiu. Jis yra 
gerai sovietų išnaudojamas. Kada paaiškės, jei iš viso paaiškės, 
ar Kochas pateko Sovietų Sąjungon savanoriškai, ar buvo pagrob
tas, dabar dar neaišku.

V ■

TOKIOS TOKELES

GYVENIMAS
Lietuvoje

TARIASI PABALTIJO AKADEMIKAI 
MELBOURNE

Rugsėjo 2 d. Hawthorne, estų 
studentų korp. Ugula nario T. 
Rossmano būdingai įruoštame bu
te įvyko pabaltiečių akademinių 
korporacijų atstovų bičiuliškas 
pabūvis-pasitarimas. Į jį buvo pa
kviesti trylika estų, latvių ir lietu
vių korporacijų atstovų. Lietuvius 
atstovavo “Romuvos” korporacijos 
atkūrėjas Stasys Stankūnavičius 
ir Antanas Krausas.

Pagrindinis pasitarimo tikslas- 
išsiaiškinti, kaip būtų galima į- 
traukti didesnį skaičių akademinio 
jaunimo į tautybių bendruomeninę 
veiklą ir tuo sumažinti tarpą, atsi
ribojimą nuo senesnės kartos bei 
bendruomeninės veiklos, panagri
nėti Pabaltiečių Akademikų K-to 
klausimą.

H. Malt, Korp! Sakala atsto
vas nušvietė korporacijų steigi
mąsi Vokietijoje ir Pabaltijo val
stybėse o ypač Dorpato (Tartu) 
universitete. Skirtingų tautybių 
studentai kūrė korporacijas išlai
kyti svetimame krašte savitumą, 
savas tradicijas, ugdyti pilnutinės 
asmenybes. Korporacijų idealai 
buvo puoselėjami studentų tarpe, 
uždegama naujos idėjos.

Meinhard v. Ots, Korp! Ugula 
filisteris pasisakė, kad svarbiau
sia priemonė suburti jaunus stu
dentus į korporacijas yra organi
zavimas gerų pobūvių ,kuriuose 
su jaunaisiais užmezgami 
liški, artimi ryšiai.

Stasys Stankūnavičius, 
Romuva atkūrėjas, pabrėžė
lą įsteigti Pabaltiečių Akademikų 
komitetą, kuris laiks nuo laiko su
šauktų bendrus trijų pabaltiečių 
akademikų pasitarimus, suorgani
zuotų vieną įspūdingą bendrą me
tinį pobūvį, kad per glaudesnį 
bendravimą ir vieni kitų didesniu 
pažinimu galėtum savo akademinį 
jaunimą įtraukti į gyvesnę veiklą 
ir sužadint juos daugiau domau- 
tis ir savo tautiniais klausimais. 
Sujungtos jėgos įspūdingesnės ir 
vaisingenės!

A. Berztiss, Korp! Lettonia fi
listeris pranešė, kad jo korpora
cijos prezidiumas šiomis dienomis 
turės posėdį, kuriame svarstys Pa
baltiečių Akademikų kom-to klau
simą ir išrinks savo atstovą į jį 
Papildydamas H. MaĮlto mintis, 
pabrėžė, kad neužtenka turėti jau
niems gražių idealų, bet reikia 
jausti atsakingumą ir tuos idealus 
įgyvendinti kasdieniškame gyveni-

dabar studijuojantį jaunimą į ben 
druomeninę tautybių veiklą, kreip
ti didesnį dėmesį į akademinį prie
auglį ir nuoširdžiai su juo ben
draujant uždegti jį giliau pamilti 
savo tautą, savo kalbą ir tradi
cijas bei kovoti kuriant kultūri
nes vertybes dėl savo tautų lais
vės!

Latvių studentų universitetuose 
yra 6 kartus daugiau, kaip lie
tuvių studentų procentualiai skai
čiuojant. Jų beveik kiekvienas stu
dentas priklauso kuriai nors latvių 
korporacijai ir yra organizuotas. 
Latvių intelektualai palaiko glau
džius ryšius su jaunaisiais stu
dentais ir juos visokeriopai remia. 
Mūsų studentų skaičius net pra
deda mažėti. Ar neturėtume mes 
tuo reiškiniu daugiau susirūpinti! 
Su savo studentais daugiau ben
drauti! Ar nenusidedame palikda
mi savo studentus svetimos įtakos 
globai, ar visai be jokios pastan-

bičiu-

Korp! 
reika-

Mirtys, mirtys . . . Europoje, Paryžiuje, mirė buvęs Lietu
vos ministeris diplomatas Edvardas Turauskas. Čia, J.A.V-se 
North Palm Beach, Floridoje, po ilgos ligos mirė rašytojas kuni
gas Stasys Būdavas. Gi Los Angeles mieste tragiškai žuvo elektros 
nutrenktas inž. Bronius Butginas. Seniau jis buvo veiklus visuo- 
meninkas. Jo žmona Antanina Milašiūtė-Butginienė savo laiku 
buvo viena mūsų geriausių stalo tenisininkių.

Premija Kostui Astrauskui. Sįmetinė Vinco Krėvės vardo li
teratūrinė premija paskirta rašytojui Dr. Kostui Astrauskui už 
draminį veikalą “Žaliojoj lankelėj”. Jury Komisiją Montrealyje, 
Kanadoje sudarė.: Dr. H. Nagys, (pirm.), I. Gražytė, V. A. Jony
nas, K. Barteika ir R. Keturaka.

Picasso skulptūra Čikagoje. Savotišką sensaciją čia sukėlė 
Picasso skulptūra Paukštis, kurią jis paskyrė Čikagos miestui. Si 
skulptūra buvo pastatyta prieš miesto rotušę.

Jau dabar užvirė kontraversijos dėl pačios skulptūros moder
nizmo. Pats Picasso ją vadina Galva, bet intrepretavimą paliko 
kitiems. Tie kiti dabar ir galvoja, kas ta “galva” yra: paukštis, 
galva, ar kas nors kita ?

gos jiems padėti! Ar lietuviškos 
korporacijoes atkūrimas irįtrauki- 
mas jon nepasitarnautų teigiamai 
ir sužadintų veržliau kibti į stu
dijas bei uždegtų naujais lietuvių 
tautos gyvastingais idealais.

Po pasitarimų bičiuliškai paben
drauta, pasivaišinta. Skambėjo 
studentiškos dainos ir susiėjimas 
užantspaudavęs pabaltiečių vieny
bę ir bičiuliškumą pabaigtas stu
dentų himnu “Gaudeamus igitur”.

(K)

Pavergtųjų seime

paliovos 
ir tarp- 
Sovietų 
Baltijos

PABALTIJO REIKALAI
Pavergtųjų Europos Tautų Sei

mas, kaip matyt iš jo pereitų me
tų veikimo apžvalgos, be 
nurodinėja vyriausybėms 
tautinėms institucijoms 
Sąjungos viešpatavimo
valstybėse kolonijinį pobūdį. Jun
gtinių Tautų dekolonizacijos ko
mitetui įvairiomis progomis ir į- 
vairiais keliais vis primenama, kad 
į jo darbotvarkę privalu įtraukti 
ir Baltijos kraštų padėties tyri
mą.

Kai Jungtinėse Tautose, Sovietų 
vyriausybės pasiūlymu, buvo svar
stomas klausimas apie “įsikišimo 
į valstybių vidaus reikalus neleisti
numą ir valstybių nepriklausomy
bės bei suverenumo apsaugą”, Pav. 
Eur. Tautų Seimas aprūpino visas 
nekomunistinių vyriausybių dele
gacijas įrodymais, kad kaip tik 
Sovietų Sąjunga nuolat vartojo 
įsikišimą, kaip priemonę padidinti 
savo imperijai ir išplėsti savo 
viešpatavimui Europoj, ypač An
trojo 
jo.

Pasaulinio karo metu ir po

PAVERGTŲJŲ 
SEIMAS PRIMENA 

Pareiškime laisvųjų kraštų 
me. Tam neteikia jokio statuto, riausybėms ir visuomenėms 
bet jausti atsakingumą tarnaujant vergtųjų Europos Tautų Seimas 
bendruomenei ir savo gyvenimą New Yorke (antrajame trylikto- 
tvarkant pagal dorovės principus, sios sesijos posėdyje, iš viso 125- 

Dar pasisakė visa eilė atstovų, tajame) įsakmiai pabrėžė nuomo-
Visų noras — kuo daugiau įtraukt nę, kad:

vy-
Pa-

STEIGIAMAS 
“TĖVIŠKĖS MUZIEJUS”

Prie Kauno elektrinės jėgainės 
užtvankos (Kauno marių), ties 
Pravienos upeliu, steigiamas “Tė
viškės muziejus”. Tai turi būti lyg 
švedų Skansenas. Numatoma i tų 
vietą perkelti daugiau kaip šim
tas senovinių pastatų, sodybų: gy
venamųjų namų, ūkinių pastatų 
ir net malūnų. 30 pastatų numaty
ta perkelti iš Aukštaitijos, 29 iš 
Žemaitijos, 23 iš Dzūkijos, 23 iš 
Sūduvos ir t-t. Atskirų etnogra
finių zonų namai būsią taip išdės
tyti, kaip būdingą senovinio kaimo 
vaizdą. Projektui vadovauja archi
tektas R. Jaloveckas. Stengiama
si, kad ateinantį rudenį (vis tos 
rusų revoliucijos sukakties pro
ga...) būtų perkelti bent pirmieji 
būsimo muziejaus pastatai.

“ŠVARKAS PRIE SAGOS”
Vienuolika vadovaujančių Vil

niaus architektų ir kultūrininkų 
paskelbė griežtą protestą prieš ry
šių (pašto, telegrafo, telefono) mi
nisterijos užsimojimų statyti ke
turių aukštų priestatą (telegrafo 
reikalams) Stuokos Gucevičiaus 
gatvėje, ties Bonifatrų bažnyčia 
ir Gedimino (Katedros) aikšte. Ta 
proga aštrai kritikuoja visą tos 
maskfvinės ministerijos šeiminin
kavimą Vilniuje — savotišką eko
nomiją “siuvant švarką prie sa
gos” ir nesiskaitant su miesto sti
liaus išlaikymo reikalavimais.

(E)

Trečiąją rugsėjo mėnesio savai
tę visi Vilniaus laikraščiai uoliai 
stengėsi nukreipti lietuvių akis 
Volgos link, į kadai Simbirsko var
du žinomą miestą, dabar — Ulja- 
novską, Lenino gimtinę. Nuo rug
sėjo 15 dienos ten vyko “Lietu
vių kultūros dienos” Lenino gar
bei, jo šimtmetinės gimimo sukak
ties proga. Stengtasi sudaryti įs
pūdis, lyg visa Lietuva mintimis 
atsidūrusi Volgos pakrantėj.

Tiesiogiai tose iškilmėse dalyva
vo “Lietuvos” ansamblis, 17 įvai
rių meno šakų atstovų (iš vyriau-

sios kartos menininkų buvo nu
siųstas tik kompozitorius K. Ka- 
veckas) ir 6 asmenų oficiali dele
gacija.

DAIL. V. VIZGIRDA 
VILNIUJE

Dalininkas V. Vizgirda, iš Bos
tono, rugsėjo, 13 vakarą atvyko 
į Vilnių. Rytojaus dieną buvo nu
vestas į dar neuždarytą jo kūri
nių parodą Dailės muziejuje. (Dai
lės muziejaus direktorius Pr. Gu- 
dynas, parodą surengęs ir kvietęs 
dail. Vizgirdą jos pasižiūrėti, ke
letą valandų prieš V. Vizgirdai at
vykstant į Vilnių, jau buvo išvy
kęs į Uljanovską-Simbirską. Leni
no garbinti). V. Vizgirdai buvo 
parodyta taip pat dailininko L. 
Kazoko bei kitos ten pat esančios 
parodos ir dailininkų dirbtuvės.

Spaudai buvo praneštas tarum- 
pas V. Vizgirdos pareiškimas: 
“Net nesinori ‘tikėti, kad tai vis 
mano darbai. Rodos, aš tiek daug 
ir nepaišiau. Ir kaip pavyko vi
sus surinkti, čia matau netgi to
kių, kuriuos tapiau dar besimoky
damas Kauno meno mokykloje. 
Dauguma drobių gerai išsilaikiu
sios, ekspozicija gražiai sutvarky
ta.” . -;•••

SOCIALISTINIS ',4 
LENKTYNIAVIMAS ; t

Maskvos valdžia šįmet iš naujo 
pertvarkė “socialistinį lenktynia
vimą” žemės ūkyje. Visas imperi
jos plotas suskirstytas zonomis, ku
riose varžybos vykdomos tarp jo-
se esančiųjų administracinių vie
netų. Anksčiau prie Baltijos kraš
tų buvo bandyta priskirti ir Gu
diją. Dabar Baltijos kraštai vėl 
lenktyniauja savo tarpe tik vięni: 
Estija, Latvija ir Lietuva. •

Iki rugsėjo pradžios paskelbtais 
duomenimis, Lietuvos žemės ūkis 
atrodė proporcingai atsiliekąs mė
sos, pieno ir kiaušinių kiekio gamy
ba. Rugsėjo 10 dienos duomenimis 
sezoninių žemės ūkio darbų Lie
tuvoj jau buvo atlikta didesnė 
dalis, negu Latvijoj ir Estijoj,

(ELTĄ)

DAR VIENAS KAPAS

Rugsėjo m. 22 dieną vėžio liga 
Sydney ligoninėje mirė Lena Ma
kauskienė nepilnai 50 metų am
žiaus.

Rugsėjo 24 d. velionės karstas 
buvo atvežtas į Lidcombe St. 
Joachams bažnyčią. Žmonių daly
vavo gausiai. Gėdulingas giedoti
nes Šv. Mišias atlaikė Kun. P. 
Butkus, vargoninkavo muzikas p. 
K. Kavaliauskas. Per Šv. Mišias 
Kun. P. Martuzas įspūdingai gie
dojo solo.

Kun. P. Butkus atsisveikinimo 
žodyje, suglaustai apibūdino velio
nę ir jos šeimą. Velonė per kele
rius metus ligos kankinama buvo 
pasiruošiusi mirtį sutikti ir jautė, 
kad ta valanda artėja, bet panikai 
nepasidavė, o atsidavė Dievo va

kultūriniai mainai tarp Vakarų 
demokratijų ir pavergtųjų kraštų 
turėtų remtis abišalumo dėsniu, 
suteikiančiu Vakarų demokrati
joms tokias pačias laisves — susi
žinojimo, spaudiniais keitimosi, 
meninių pasirodymų, maininių stu
dentų parinkimo ir kt srityse, — liai, apsirūpino sakramentais, į ką 
kokiomis naudojasi komunistiniai 
režimai,

O Vakarų demokratijų prekyba 
su pavergtais kraštais būtų veda
ma ir derinama taip, kad ji taptų 
priemonė tikrai pagerinti tų kraš
tų gyventojų būklę.

Seimas kritikavo esamą padėtį 
tose srityse, teigdamas, kad kultū
riniai ir ypač prekybiniai mainai, 
vykstantieji taip, kaip dabar, pri
sideda prie komunistinių režimų 
sustiprinimo, jų prestižo kėlimo, 
bet tik labai maža naudos teduo
da tų kraštų žmonėms. Seimas ap
gailestavo, kad vietoj susiderini
mo, tarp Vakarų demokratijų pre
kybos srity vyksta varžybos, gei
dimas ko daugiau komunistiniams 
režimams parduoti, netgi teikant 
ko ilgiausių terminų kreditus, o 
tai įgalina komunistinius režimus 
nustatinėti vakariečiams prekia
vimo sąlygas.

A.A. LENA MAKAUSKIENĖ

A.a. Lena Makauskienė

traliją Sydney Su jauna šeima, 
pirmos čia gyvenimo dienos nebu
vo lengvos, dirbo įvairius darbus, 
A.A. velionė gavo darbą didelėje 
rūbų krautuvėje, kaip krautuvės 
vedėja. P. Makauskas pradėjo sa
varankišką namų-butų biznį. BūJ 
damas sumanus, pasiryžęs sunkiai 
dirbti ir rizikuoti, biznį gerai ve
dė ir dabar p. Makauskas stovi 
pasituriunčių eilėse. Visa šeima 
gerai pastatyta ant kojų. r" ?

Svarbu, kad tą laikraštį

(ELTA)

Clevelande, Amerikoje mirė 60 
metų sulaukęs žymus veikėjas, vi- 
suomeninkas ir spaudos darbuoto
jas Eduardas Karnėnas.

ji tvirtai tikėjo. Taip pat nurodi
nėjo namiškiams, kaip ją mirusią 
aprengti ir palaidoti. A.a. velionė jo. 
gyvendama mėgo gražiai skonin
gai rengtis ir mylėjo grožį.

Po pamaldų iš Bažnyčios velio
nės vyras, duktė, du sūnūs, mar
ti, žentas, artimi draugai ir pa
žįstami nulydėjo į Rookwood lie
tuvių kapines, čia velionę atsis
veikino šeima, artimieji, pažįsta
mi. Jos karstas skendo gėlių gro
žybėje. Tautiečio p. K. Butkaus 
Laidotuvių biuras "Funerals of 
Distinction” kaip visuomet taip 
ir čia, aptarnavo pavyzdingai.

A.A. Lena Maksvytytė-Makaus- 
kienė, gimė šakiuose 1916 m. Gruo 
džio 25 d. Maksvyčių šeimoje; tė
vas buvo advokatas. Susipažino su 
A. Makausku ir 1930 m. ištekė-

Lena tuo laiku ištekėti dar bu- 
perjauna, reikėjo gautivo

šv. Tėvo leidimą. Kun. Tumui tar
pininkaujant iš šv. Tėvo gautas 
leidimas ir kartu palaiminimas jau 
niesiems.

Tuo laiku p.p Makauskai gyve
no Kaune, vertėsi transporto biz
niu. Kaune gimė duktė Ramutė, 
dabar ištekėjusi, ir sūnus Algi
mantas- vedęs, ir susilaukė dar 
sūnaus Manfredo, gimusio Vokieti 
joje, ir kuris dabar studijuoja ar
chitektūrą, Sydney Universitete.

Rusams okupuojant Lietuvą, 
Makauskų šeima pasitraukė Vo
kietijon; 1948 metais atvyko į Aus

Velionė buvo didelė patrijotė- 
lietuvė ir plačų pažūrų. Aš nega
lų pamiršti kai man leidžiant 
“Mūsų Pastogę”, velionei nebuvo 
svarbu, kieno laikraštis. Ji man 
sakė:
leidžia lietuvis, ir yra lietuviškas 
žodis”. Būdama rūbų parduotuvės 
vedėja, pristatė man savininką, ir 
gavau didelius skelbimus ilgam 
laikui į kiekvieną “M.P.” numerį 
su geru atlyginimu. Ką tik laik
raščiui užgimus man buvo didelė 
parama moraliai ir materialiai, p, 
p. Makauskams mane rekomenda
vo ir supažindino žurnalistas p. 
Sirgedas dabar gyvenantis J.A.V.

A.a. Lena prieš keletą metų pa
liko tarnybą ir šeimininkavo na
muose. Jau dabar jokių ekonomi
nių trūkumų nebuvo tik gyvenk 
ir džiaukis!. Pradėjo sveikata šlu
buoti, daktarai nustatė ligą ir per 
keletą metų daktaro ir namišHų 
ypatingai vyro gerai prižiūrima gy 
veno. Prieš mirtį paskutinius de
vynios mėnesius liga labai paaš
trėjo, dideliuose skausmuose ji 
kasdieną ėjo silpnyn, ir rugsėjo 
22 d. vyrui ir šeimai būnant šalia 
jos, amžinai užmerkė akis. 9

A. A.
LENAI MAKAUSKIENEI

mirus, velionės vyrui A. Makauskui ir šeimai liūdesio 
valandoje, gilią užuojautą reiškia

B. Malaitienė

Paliko dideliame nuliūdime vyrą 
dukterį Ramutę, sūnus Algimantą 
ir Manfredą, marčią, žentą, tris 
anūkus.

Ilsėkis ramybėje!
Antanas
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Žmogaus genezė
Čikagos Lietuvių Literatū

ros Draugija išleido 1963 m. 
V. Kavolio knygų “žmogaus 
genezė, kurios turinį sudaro 
psichologinė Vinco Kudirkos 
studija. Žemiau duota ištrau
ka turėtų atkreipti dėmesį į 
studentijai ypatingai svarbių 
nusigręžimo nuo savos tautos 
problemų ir taip pat supažin
dinti skaitytojus su šia Aus
tralijoje dar nepaminėta kny
ga-

“Per vienas vasaros atostogas, 
grįžęs iš Varšuvos, Kudirka išgirs
ta žinių, kuri jam literatui reikš
minga: “Vienas kunigas man pa
sakojo, kad išeinųs lietuviškas lai
kraštis, parodė lietuviškai rašytus 
eilėraščius ir Basanavičiaus laiškų 
apie anų laikraštį. Perskaičiau 
laiškų ir... smilktelėjo lyg širdyje. 
Smilktelėjo ir vėl, rodos, nieko... 
Tik nuo tos valandos gana dažnai 
pradėjo skraidyti po mano galvų 
mintys apie Lietuvų, lietuvius, lie
tuvybę; širdis tačiau į tas min
tis neatsiliepdavo.”

“Kodėl buvo žinia apie laikraštį, 
kuri pirmoji Kudirkai sužadino 
lietuviškas mintis? Kodėl ne kas 
kita? Laikraštis buvo aukštosios 
kultūros tuomet dar primityvioje 
lietuviškoje visuomenėje išsivysty
mo galimybės simbolis. Lietuviško 
laikraščio galimybė Kudirkos buvo 
pajusta lyg pažadas, kad ir lie
tuviuose galima kurti pažangių, ci
vilizuoto žmogaus vertų kultūrų.

“Po to ar į pusmetį gavau pir- 
mųjį “Aušros” numerį, žiūriu, pir
mame puslapyje stovi Basanavi
čius. “Pranašas”, pagalvojau tada 
apie Basanavičių jau lietuviškai. 
Ėmiau skubiai vartyti “Aušrų” ir 
nebeatmenu jau visko, kas paskiau 
su manim darėsi... Tiek pamenu, 
kad atsistojau, nuleidau galvų ne
drįsdamas pakelti akių į sienas 
mano kambarėlio... rodos, girdėjau

Kiek perdedant galima apie Eu- 
ropų sakyti, kad ji iš visų žemy
nų daugiausiai yra davusi pasau
liui, nes čia žemė žmogui tiek yra 
palanki, dosni, geraširdė, kaip nie
kur kitur. Ypač iškeltinos penkios 
dovanos, kuriomis žmonių giminė 
tik šiame kontinente gali pasi
džiaugti.

1. GRAKŠTI MŪSŲ 
ŽEMYNO STRUKTŪRA

Griežtai paėmus, Europa visai 
nėra atskirtas kontinentas, o tik 
vakarinė Azijos dalis. Dėlto dau
gelis geografų abidvi dalis suplaka 
į vienų, kuri vadinama “Euroa- 
zija”. Nors jie grynai morfologiš
kai žiūrint ir yra teisūs, tos dvi 
dalys vis dėlto tarpusavy tiek ski
riasi, kad pamatuotai galima kal
bėti apie du žemynus.

Juos visų pirma skiria struktū
ra, nes kiek rytinė dalis yra stam
bi, sunki ir beformė, tiek vaka
rinė mažytė, plonytė ir lengvutė. 
Šis reikšmingas suplonėjimas, es
mingas Europos bruožas, ypač 
pasireškia nuo linijos, einančios 
iš Petrapilio į Istanbulų, nes į va
karus nuo jos žemė vis labiau susi
traukia ir pameta savo svorį, čia 
nebe masė vyrauja, bet dailios li
nijos.

Šiuo atžvilgiu Graikija yra tik
ras Europos pirmavaizdis. Savo 
užuomazgoje šiaurėje ji tvirtai 
atsiremia į kontinentų, nuo kurio 
ji tačiau greitai atsiplėšia ir, tap- 

Lietuvos balsų, sykiu apkaltinantį, 
sykiu atleidžiantį: o tu, paklydėli, 
kur iki šiol buvai? Paskui man 
pasidarė taip graudu, kad apsi
kniaubęs ant stalo apsiverkiu. Gai
la man buvo tų valandų, kurios 
negrųžinamai išbrauktos iš mano 
gyvenimo, kaip lietuvio, ir gėda, 
kad taip ilgai buvau apgailėtinu 
pagedėliu... Po to pripildė mano 
krūtinę rami smagi šiluma, ir ro
dos, užaugau išsyk, ir tas pasau
lis jau man perankštas... Pajutau 
save didžiu, galingu: pasijutau 
lietuviu esųs...”

Kas buvo tuo metu su Kudirka 
įvykę? Emocijomis ir intymiais 
šeimos bei draugystės santykiais 
jis visų laikų liko daugiau ar ma
žiau su lietuvybe susirišęs. Ta
čiau jo mokyklinis išsilavinimas 
ir kultūriniai polinkiai buvo pri
vertę jį lyginti tuometinę lietuvy
bę su kaimynine lenkybe ir tokio 
palyginimo išdavoje lietuvybei gė
dintis. Bet gėdintis lietuvybės Ku
dirkai — kaip ir kiekvienam lie
tuviui — buvo gėdintis savęs pa
ties. Kudirkos kultūrinė gėda e- 
sant lietviu buvo nukreipta prieš 
jį patį. Tai buvo savos rūšies psi
chologinė savižudybė, kuri ir už
dėjo varžtus pilnam Kudirkos as
menybės prasilenkimui. “Negaliu 
tikrai pasakyti — rašė vėliau — ar 
nuostalgija paliečia ir tuos, kurie 
laisva valia išsižada ir savo kal
bos ir tėvynės. Vienok tikrai tai 
žinau ,kad tuos vargšus slegia ki
tokia liga, stupiditas s. dementia, 
t.y. suirimas protinių veiksmų ir 
visiškas jų sustojimas, susijęs su 
smegenų atbukimu ir stoka jaus
mų”.

Ir dėl to toksai nekūrybiškas, 
pražaistas jaunystės epizodas (vė
liau ašaromis apgailėtas) — tok
sai radikaliai skirtingas nuo to, 
kuo Kudirka vėliau (ir šį sykį iš 
tikrųjų) save padarė”.

dama pusiasaliu, vis labiau 
nėja. Šis iš savo pusės vėl skirsto
si į salas, kurios besėdamos, daro
si vis mažesnės, kol pagaliau laibi 
jų trupiniukai visai išnyksta Egė- 
jos platybėje.

Taigi, atidžiai pažiūrėjus, Euro
pa tėra vakarinės Azijos smaiga
lys, kurį ji kiša į Atlanto beribę. 
Tuo jūra, apsupdama mus iš trijų 
pusių įgauna tokių persvarų, kad 
ji, o ne žemė, sukuria Europos pro
filį ir lemia mūsų likimų, bent tiek, 
kiek gamtos galybės gali nulemti 
likimų. Dėlto Europų tiksliau tik
tų vadinti “jūrynu”, o ne “žemy
nu”, kas mums ir leidžia jį laiky
ti atskiru kontinentu.

2. ĮDĖLI PROPORCIJA TARP 
JŪROS IR ŽEMĖS

Morfologiškai imant, idealų kon
tinentų sudaro idealus santykis 
tarp žemės ploto ir jūros kranto 
ilgumo. Dalindami anųjį iš pa
kraščio kilometrų skaičiaus, mes 
įgauname tam tikrų “jūriškumo in
deksų”, kuris rodo, ar ta propor- 
teija arti ar toli nuo idealo. Antai, 
Azijoje vienam jūros linijos kilo
metrui tenka 72 kvadratinių ki
lometrų žemės. Griežtai paėmus, 
Azijos indeksas yra žymiai mažes
nis. Juk reikia žinoti, kad šiaurės 
Sibiro pakraštys devynis mėnesius 
metuose yra ledo užblokuotas, Eu
ropos gi indeksas yra kur kas ge
resnis — 270. Mūsų kontinente Ru 
sijos indeksas siekia 917, o Angli

LITUANISTIKOS PROBLEMOS
Gimnazijos mokytoja Ieva Di- Iš pasisakymų pasirodė, kad vi- 

džytė patiekė lituanistikos' disku- sur, išskyrus Amerikų, yra maž- 
sijų apžvalgų. — Esu įsitikinusi, daug tokios pačios sųlygos, kaip 
kad iševijos lietuvių svarbiausias Australijoje. Veikia savaitgalio 
uždavinys yra tautinės kultūros mokyklos pradžios mokyklos vai- 
išaikymas ir naujos kūrybos ska- kams; trūksta mokytojų, kai kur 
tinimas. trūksta mokinių. Gimnazijos lygio,

Dainavos stovykloje man teko ar aukštesni kursai, yra retesnis 
dalyvauti Lituanistikos Studijų dalykas. Čikagoje veikia daug Ii- 
Būrely kartu su atstovais iš Ame- tuanistikos mokyklų, tad mieli tau- 
rikos, Anglijos, Brazilijos, Itali- tiečiai, važiuojame visi į čikagų! 
jos, Urugvajaus ir dar trimis ki- Literatūriniais ir lituanistiniais 
tais iš Australijos. Būrelio vado- tekstais mes Australijoje neblo- 
vė buvo Ringailė Salytė, kurios tė- gai aprūpinti, palyginus su Pietų 
vas profesoriauja Fordhamo Uni- Amerikos lietuviais. Jiems dauge- 
versitete. Sekretoriavo mūsiškė lis žinomų leidinių buvo svetimi. 
Daiva Labutytė. Praleidome dalį laiko susipažinda-

Turėjome vienodus pgrindinius mi su knygomis ir žurnalais sto- 
interesus lituanistikos reikalu. Pir- vykios bibliotekoje Apsvarstėme 
miausiai mums rūpėjo kaip geriau kai kurių tekstų tinkamumų mo- 
siai patobulinus savo pačių žinias; kyklinio amžiaus jaunimo moky- 
antra ,kaip tas žinias geriausiai mui ir diskutavome mokymo me- 
perdavus jaunesniajai kartai; ir todikų.
trečia, kaip geriausiai pristačius Kas liečia jaunus vaikus, pri- 
lietuvių kultūrų kitataučiams. ėjome išvadų, kad ankstyviausias

IŠSIRIKIAVO SENATVĖ

Išsirikiavo senatvė už rašomo stalo 
Ir taškosi rašalo jūromis, 
O prieaugliai klusnūs už durų šąla 
Ir laukia, kantrybe šarvuoti, de jure.

Ne mums pataikauti nebašnikų manijai 
Ir svarstyt poezijos mirusius atomus. 
Metam “sudie” sušukuotai kompanijai 
Ir žengiam jauni į gyvenimo platumas.

Kam nenubodo su mūzomis laižytis, 
Teverda tas lyriką.
O mums pasaulis daiktais pražydęs 
širdyse mirga.

Tai ne menas čiauškėti putpele, 
Ir gulbes, ir meilę seilinti rašalu. 
Imame žodį ir koja, kaip futbolą, 
Sviedžiame kur į dangaus pašalį.

Nueisim į gudą, į lenką ar vokietį:— 
Lietuviško šieno norit pauostyt? — 
Ir kad ir kažin kaip gudrūs ar mokyti — 
Puola visom keturiom glostyt.

Kai žemė plati apsikaišiusi žalionims, 
Kaip čia kirmysi už stalo?
Einam, užmiršę visokius velnius, 
Ir patenkinti visi be galo.

Juozas Eretas

jos vos 70.
Pabaltijo respublikų skaičiai to

kie: Lietuvos 888, Latvijos 135, 
Estijos 14. Santykis yra idealus, 
jei jūros poveikis jaučiamas visa
me krašte. Turint tai galvoje, Eu
ropos vidurkis, siekius vos 270, 
laikytinas idealiu. Kiekvienas atsi
tolinimas nuo jo sudaro kraštui 
bei jo gyventojams sunkumų. Šie 
itin jaučiami tose šalyse, kurių 
indeksas žymiai didesnis, t.y. ten, 
kur žemė įgauna persvarų. Nesun
ku pastebėti, kad mūsų indeksas 
yra kur kas blogesnis už mūsų 
kaimyno latvio, Šiuo atžvilgiu be
veik simboliškų reikšmę turi abie
jų sostinių geografinė padėtis: 
Ryga yra prie žymiausios krašto 
upės ir netoli jūros, Vilnius gi prie 
mažos upės ir 400 km. atstume 
nuo Klaipėdos uosto. Bet ir Esti
jos indeksas nepatenkinamas, nes 
kiek mums trūksta jūros, tiek jai 
trūksta žemės.

Norėdami gerai suprasti, kų jū
ra reiškia Europai, mes turime ži
noti, kad anoji yra dinamiškumo 
motina, nes ji judina, stumia, 
daužo, iššaukia į dvikovų. Jos pa
veiktas, išmankštintas žmogus da
rosi ryžtingesnis, energingesnis. 
Ji žymia dalimi enropietyje paska
tina tų judrumų, kuris esminiai 
skiria nuo statiškesnio azijato, ku
rį žemė taip “įžemina” ir savo sun
kumu taip slegia, kad jam sunku 
ryžtis veiksmui. Žemė yra fataliz
mo motina, dėlto daugelis arija-

Kazys Binkis

tų dažnai pasiduoda likimui, kurį
jūros (bei dvasios) jėgų sukursty
tas vakarietis pats kalasi. Vaka
rai yra Prometėjaus tėvynė. Tų ge
rai suprasdamas vakarų žmogus 
negali gyventi be vandenyno ir dėl 
to instiktyviai priešinasi, kai jį 
norima uždaryti kontinento vidu
ryje, Charakteringas tuo atžvilgiu 
yra graikų šiaušimasis, kai Alek
sandars Didysis juos norėjo vesti 
vis gilyn į Azijų. Jie gaivaiingai 
vertė savo valdovų grįžti prie jū
ros, kurių entuziastiškai sveikino 
istorišku šūkiu “Thalatta, Thala- 
tta!”

Kokiame laipsnyje jūra ir že
mė veikia bei formuoja žmogų ir 
net ištisas tautas, matyti, pavyz
džiui, iš tų psichinių bei iš viso 
etninių skirtumų tarp latvio ir lie
tuvio: kiek anas labiau linkęs į 
miestelėniškų judrumų, į praktiš
kumų bei pragmatizmų, į preky
bų ir pramonę, į jūrininkystę, tai 
šis labiau į kaimietiškų sėslumų, 
jausmingumų, svajingumų, religiš
kų misticizmų, į žemdirbio statišku-: 
mų. Tam skirtumui visai atitinka ir 
faktas, kad latvis savo kalboj nu
statė (kaip ir germanai) kirtį ant 
pirmo skiemens, kai tuo tarpu lie

tuvių pasiliko prie įgimto, ne
nustatyto indoeuropietiško kirčio. 
Ir ar toks Čiurlionis galėjo užgim
ti ir tarpti Rygoje? Vargu, nes 
visa savo siela jis Vilniaus sūnus.

3. PATOGI EUROPOS 
GEOGRAFINĖ PADĖTIS

Vertę šio idealaus santykio tarp 
žemės ir jūros dar padidina pato
gi mūsų kontinento geografinė pa- 

(Pabaiga psl. 4) 

lituanistinis auklėjimas priklauso 
tėvams. Negalima tikėtis, kad vai
kas truputį paaugęs išmoks gerai 
lietuviškai, jeigu jis nėra prati
namas nuo pat lopšio dienų. An
gliškai išmokti neišvengs, kad ir 
pirmos dienos mokykloje bus sun
kios Vėliau, jeigu savaitgalio mo
kykla neprieinama, tai yra tėvų 
pareiga patiems vaikus mokyti iš 
vadovėlių, kaip motinos darydavo 
anais laikais prie ratelio. Vokieti
joje veikiančių Vasario šešiolik
tosios Gimnazijų nutarėme kiek 
galėdami paremti, nes tai yra, mo
kytojo Skėrio žodžiais “lietuvių 
tautos kultūros židinys Vakarų 
Vokietijoje tol, kol viso laisvojo 
pasaulio lietuviai jų rems ir iš
laikys medžiaginiai ir moraliai". 
Kad Australijoje būtų tokia gim
nazija!

žiūrint kad Australijoje yra tik 
vienoje vietovėje, būtent Melbour
ne, kur duodamos lituanistinės pa
mokos gimnazistams, bet nieko 
aukštesniame lygyje, mums svar
bu žinoti, kad Čikagoje veikia ne
akivaizdiniai lituanistikos kursai, 
vyresnio amžiaus jaunimui. Tai 
kursai, kurie duoda pedagoginį pa
ruošimų lituanistinių mokyklų mo
kytojams. Norėčiau, kad Melbuor- 
no jaunimas, ypatingai studentai, 
atkreiptų dėmesį į šituos korespon- 
dencinius kursus. Einamieji daly
kai yra šie: lietuvių kalba, lie
tuvių literatūra, lietuvių istorija, 
tų dalykų dėstymo metodikos ir 
mokyklinė praktika. Juos patar
tina pereiti ir ne į mokytojus besi
ruošiantiems.

šiuo metu mes Australijoje esa
me ypatingai susidomavę pastan
gomis įsteigti lituanistikos skyrių 
naujame Latrobe Universitete. 
Amerikoje, Pennsylvanijos Uni
versitete ir New Yorko Forlhamo 
Universitete yra studijuojama li
tuanistika ir ja domisi amerikie
čiai studentai, kartais daugiau ne
gu patys lietuviai. Pennsylvanijos

J. KONGRESAS VISUMOJE
Dr. K. Zdanavičius patiekė ben

drų kongreso apžvalgų. Jame da
lyvavo šimtais jaunimo iš Ameri
kos ir Kanados ir per 100 atstovų 
iš užsienio. Ypač gilų įspūdį pa
liko stovykla ir studijų savaitė, 
kurioje dalyvavo iš kitų kraštų su
važiavusieji ir patys kongreso ren
gėjai. čia Dainavos stovykloje 
taip glaudžiai susigyvenome, kad 
po kelių dienų jautėmės kaip vie
nos šeimos nariai. Diskusijos, su
sipažinimas vienų su kitais, dai
nos, poilsiavimas žavingoje ežero 
pakrantėje paliko neužmirštamų 
prisiminimų.

Pats JK vyko Čikagoje nuo bir
želio 30 d. iki liepos 3 d. Iš Dai
navos sukorę pustrečio šimto my
lių atsidūrėme Čikagoje, kur da
lyvavome JK atidaryme. Dr. Hen
rikas Nagys skaitė paskaitų “Jau
nimo reikšmė tautoj ir išeivijoj”. 
Pats kongreso atidarymas buvo 
įspūdingas. įvyko po jo Miss Li
thuania rinkimai.

Liepos 1 d. buvo pranešimai apie 
jaunimo veiklų iš įvairių krašĮ- 

tų. Ieva Didžytė gražiai nušvietė 
Australijos lietuvių jaunimo vei
klų. Po pranešimų buvo pravesti 
net devyni simpoziumai. Jų te
mos labai įvairios, k.a: komuniz
mo metodika, lietuviškas švietimas 
jaunosios kartos akimis ir t.t. Iš
vados, kad Amerikoje ir Vokieti-

Pieįlnys M. Makausko

Universitete bibliotekoje yra tūks
tantis lituanistinių veikalų. Ten, 
pavyzdžiui, Dr. Algis Budreckis 
gavo daktaro laipsnį paėmęs tezę 
iš Lietuvos istorijos. Paminėjau 
stambų lituanistikos veikalų rin-
kinį Pennsylvanijos Universitete. 
Prisiminkite visi, ypatingai stu
dentai, kad ir Melbourne valstybi
nėje bibliotekoje — The State Li
brary of Victoria — yra nemažas 
rinkinys. Rasite virš 80 tomų apie 
Lietuvų. Eikite pasiskaityti!

Dėl pristatymo lietuvių literatū
ros kitataučiams pareiškėme nepa
sitenkinimų kai kuriais leidiniais 
ir vertimais, kurie per savo nes
klandumų, ar dėl kitų priežasčių, 
sudaro nepalankų įspūdį kitiems. 
Nutarėme, kad “Lituanus” žur
nalas yra geras pavyzdys, kaip me
džiaga turėtų būti pristatoma. Da- 
abr vis gausėja vertimų kiekis, 
ypatingai į anglų kalbų, čia pa
minėtina rašytojo St Zobarsko va
dovaujama knygų leidykla — Ma- 
nyland Books. INC. Spalių mėn. 
pradžioje pasirodys jau seniai lau
kiamas amerikiečio Thurstono vei
kalas “Lithuanian Comparative 
Grammar”. Taip pat jau baigia
mas paruošti lietuvių kalbos vado
vėlis angliškai kalbantiems. Jį 
ruošia filologas dr. A Klimas su 
kitais amerikiečiais bendradar
biais. Visus šiuo metu išleistus 
anglų kalba lituanistinius veika
lus galite apžiūrėti A. Krauso su
ruoštoje parodėlėje. Studijų savai
tei užsibaigus, mūsų būrelio daly
viai buvo pasiryžę patys pasito
bulinti lituanitsikoje ir stengtis jų 
skleisti savo kraštuose. O gal svar 
biausia pasiryžome ir pasižadėjo
me ateityje palaikyti ryšius laiš
kais, kad būtų galima dalintis min
timis ir medižaga. Turiu dar du 
praktiškus paraginimus Melbour
ne jaunimui, einančiam aukštuo
sius mokslus ar baigusiems: I. įsi
rašykite į neakivaizdinį lituanis
tikos kursų Čikagoje ir 2. akty
viai domautis pastangomis įsteigti 
lituanistikos studijas Latrobe Uni
versitete.

Ieva Didžytė užbaigė savo pra
nešimų padėkodama melbourniš- 
kiams A. Krausui, A. Zubrui, pa
dėjusioms jai su lietuvių kalba.

joje yra sųlygos aukštesniam li
tuanistiniam švietimui, pav. Čika
goje Lituanistikos Institutas. Aus
tralijoje ir Pietų Amerikoje sųly
gos panašios, čia sunkiau su aukš
tesniuoju lituanistiniu švietimu. 
Pageidauta daugiau susirašinėti, 
vieni kitus informuoti. Tos dienos 
vakare įvyko lietuviškos operos 
premjera “Lokys”, kuris jaunimo 
buvo maloniai sutiktas.

Liepos — 2d. Stasys Lozoraitis 
jr. skaitė paskaitų, kurios čia pa
tieksiu pagrindines mintis. I. Lie
tuvoj ir toliau izoliacija yra griež
tai palaikoma, tik pavieniai asme
nys gali iš ten išvykti gastrolėms, 
bet grupėms (chorams) neleidžia
ma. 2. Lietuvių atsiekimai emi
gracijoje drųsina mūsų brolius Lie 
tuvoj. Tad reikia daugiau skelbti 
didesnius atsiekimus. Iš kitos pu
sės pageidauja, kad Lietuvoj mū
sų kultūriniai atsiekimai būtų mū
sų objektyviai įvertinami. 3. Jo
kie kultūrinio bendradarbiavimo 
negali būti, išskyrus palaikymo ry 
šio su saviškiais laiškais, siunti
niais ir radio transliacijas. Pre
legentas užsiminė, kad greitu lai
ku bus įsteigta įstaiga, panaši į 
ELTĄ, kurioje bus atidžiai stu
dijuojama įvairūs duomenys iš 
Lietuvos, skelbiamos knygų recen
zijos ir pan.

Po S. Lozoraičio paskaitos vy
ko simpoziumai. Ypač viename 
gyvai reiškėsi jaunimas iš visų 
kraštų — “Tautinė ištikimybė sve
tur”. Australijų atstovavo Anta
nas Stepanas, kuris labai idealis
tiškų minčių pareiškė. Ypatingai 
didelį ryžtų pareiškė atstovė iš 
Brazilijos. Rimantė Steponaitytė 
pasakė, kad Brazilija yra jai tik 
pusbrolis, o Lietuva tikrasis bro
lis. Iš Švedijos tik vienintelis ats
tovas tedalyvavo ir pranešė, kad 
Švedijoje beveik jau nėra jaunimo. 
Bet galima beveik iš Švedijos Klai 
pėdų matyti ir Tėvynės artybė
je čia budės lietuvis, kol Lietuvai 
išauš laisvės rytas.

Uždaromoji paskaita buvo “Lie
tuvių jaunimas pasaulio idėjų plo
tmėje”.

Laukiamas bendras JK ir Aus
tralijos atstovų pasisakymų leidi
nys.

(Nukelta į psl. 4)
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J. Kongreso...
POLITINĖ APŽVALGA

(atkelta iš psl. 3)
Vaistininkas M. Didiys — J. K. bet neišnaudojo progos. Sąlygos 

politinė apžvalga. buvo geros, nes naujiems dypu-
“Lietuvos geopolitinė ir šiandie- kams netrukdė anksčiau atvyku- 

ninė tarptautinė padėtis yra nepa- šiųjų organizacijos, kurios palaiko 
lanki greitam lietuvių tautos ats- savo interesus ir neleido Bendruo- 
tatymui. Todėl reikia praplėsti menei kaip reikiant išsivystyti, 
išeivijos politinės akcijos tikslus. Buvo pareikštas noras, kad vi- 
Ilgalaikėje laisvės kovoje salia po- sos politinės organizacijos susieitų 
litinio elemento iškyla ypač svar- ir nuspręstų susivienyti ir nutar- 
bus kultūrinis tautinės sąmonės iš- tų sudarymo būdą tokiai apsijun- 
laikymo tikslas. Didžioji dalis pas- gūsiai politinei valdybai. Toks su- 
tangų turi būti skirta tautinės kul- sivienijimas galėtų būti {glaustas 
tūros ugdymui, kad nežiūrint lais- i PLB.
vės kovos ilgio, liktų sąmoninga Politinėje išeivijos programoje 
tauta tautinei nepriklausomybei turime nejungti valstybės atsta- 
atstatyti. tymo tikslų su busimosios vidinės

Išeivija savo politinę programą santvarkos klausimu.
turi nustatyti pasiremdama rea- Mūsų pirmutinis tikslas turi bu
liais pasaulinės politikos faktais ti kova prieš rusiškąjį imperializ- 
ir lietuvių tautos gerove bei inte- mą, o antrasis "nemaišyti tautos 
resais pavergtame krašte.” su režimu” t.y. mes turime įver-

Šitas nutarimas duoda pateisi- tinti ir pripažinti, ką mūsų bro- 
nimą ir tikslą šiems Jaunimo Me- liai Lietuvoje yra atsiekę ir jiems 
tams ir pačiam Kongresui. parodyti, kad mes juos užjaučiame

Jaunimo Metai bei Kongresas ir jų gyvenimu domimės.
yra Pasaulio Lietuvių Bendruo- Iš pasikalbėjimų su neseniai at- 
menės sukurta idėja. Todėl nėra vykusiais iš Lietuvos matėme, kad 
stebėtina, kad visi prelegentai ir dabartinis Lietuvos jaunimas yra 
rezoliucijos palaiko Bendruomenės "galų gale tie patys žmonės, kaip 
ideologiją. Amerikoje be PLB yra ir mes”. Jie jaučia priespaudą ir 
VLIKas ir ALTas, dvi organiza- turi stiprų tautiškumo jausmą, 
cijos, kurios savotiškai kovoja už Mes turėtume įsteigti vieną cen- 
Lietuvos laisvę. Tarpusavyje šios trinę įstaigą, kuri rinktų visas 
trys organizacijos nuolatai randa žinias iš okupuotos Lietuvos ir jas 
nesiitarimų ir tuo būdu skaldo įvertintų ir interpretuotų.
lietuvių pastangas iškelti vieną Per diskusijas pasirodė keli in- 
stiprų lietuvių balsą. Turint ome- teresų skirtumai. Pietų Amerikos 
nyje, kad Amerikoje yra šitas try- jaunimas daugiau domisi lietuvy- 
nimasis, galima suprasti, kodėl bes išlaikymu savo krašte, tuo tar- 
yra tiek daug demonstracijų, kad pu, kaip Šiaurės Amerikos jauni- 
kartais jos nesukelia didelio inte- mas daugiau rūpinasi Lietuvos iš- 
reso. Daugeliui, o ypatingai jau- laisvinimo reikalais, šitas skirtu- 
nimui, šitie skirtumai yra nebesu- mas, tur būt, iškilo dėlto, kad Pie- 
prantami arba nepateisinami. Per tų Amerkios kraštuose lietuvių 
Studijų Savaitę, buvęs PLB pirm, skaičius ir jiems nutautėjimo pa- 
Dr. Sungaila paaiškino, kas yra vojus yra realesnis, šiaurės Ame- 
PLB ir koks jos tikslas. Jo many- rikoje lietuviai tirščiau gyvena ir 
mu Bendruomenė turi būti pats au- jiems šis pavojus dar nėra toks 
kščiausias lietuvių organizacinis didelis. Aš manau, kad sąlygos Aus 
organas, {glaudžiantis visas kitas tralijoje daugiau prilygsta Pietų 
organizacijas. Ji turi būti demo- Amerikai ir mums lietuvybės iš- 
kratiškai išrinkta ir bešališka, laikymas yra labai aktuali pro- 
Kraštai turintys pavyzdingas Ben- blema.
druomenes yra Venecuela, Vokie- Žymiai aštresni nuomonių skir
tąją ir Kanada. Australija buvo tumai iškilo diskusijose po min. Si- 
kraštas, kuris turėjo geras sąly- dzikausko, dr. J. Sungailos ir ki- 
gas įsteigti stiprią Bendruomenę, tų vyresnės kartos kalbų. Palaiky-
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sį-?

Mažos
dėtis, kuri leidžia daugumui euro
piečių gyventi ruožte tarp 38° ir 
65° šiaurės platumo, čia jie naudo
jasi žmogui tinkamiausiu klimatu, 
nes čia nevarginami nė per smar
kių karščių, nė per stiprių šalčių, 
kas jiems beveik visose šalyse ir 
per visus metus leidžia veikti bei 
kurti. Europiečio metai yra ilgiau
si pasaulyje ir kupini patogiausių 
galimybių.

Iš tikrųjų, nė Atėnų vidurinė 
metinė šiluma (17,4°C) nėra tokia 
aukšta, nė Stokholmo tokia žema 
(5,7°), kad negalima būtų kūry
biškai pasireikšti. Kraštutinumus 
europietis palieka kitiems: karš
čio polių amerikiečiams (59°), 
šalčių polių sibiriečiams (—73°).

Dar pabrėžtina, kad horizonta
linė mūsų kontinento ašis eina ly
giagrečiai su tuoju ruožu, kuris 
ištisai pasižymėdamas moderuotu 
klimatu, savyjje talpina kuone vi
sus kraštus. Tokia pavydėtina pa
dėtimi negali girtis kiti žemynai, 
kurių geografinė ašis neina para
leliai su opsimaliniu ruožu, jį ver
tikaliai perkerta, sakysime, Ameri
koje bei Afrikoj arba dėl savo 
vienašališko kontinentalumo (Azi
ja bei Australija) iš savo dalinio 
paralelizmo naudos beveik visai 
neturi.

4. EUROPA — MAŽŲ ERDVIŲ 
č ŽEMYNAS

Mūsų kontinentas kuone idea
lus ir tuo, kad jo žėmės plotai be
veik niekur neslegia žmogaus; i- 
šimtį daro tik Rusija tarp Maskvos 
ir Uralo, šiaip mūsų žemynas kal
nynais, miškais, ežerais ir upėmis 
tiek suskirstytas bei susmulkintas, 
kad beveik visur susidaro mažos, 
lengvai apžvelgiamos erdvės, kur 
atskiros tautos bei tautelės, kalbos 
'bei tarmės gali sukti sau lizdą ir 
ruošti sau tikrą tėvynę. Tos ryš
kios ir palyginant gana saugios 
erdvės yra tikri civilizacijos židi
niai, tikros kultūros gimdyklos.

Dėlto mūsų žemynas yra toks į- 
vairus, margas ir kiekviename 
punkte žėri kitokiomis spalvomis,

tautos...
(žavi vis naujais niuansais. Todėl 
įvairumas Europai tiek yra cha
rakteringas, kiek vienuodumas A- 
zijai, bent kontinentinei jos daliai. 
Antai, po pirmo pasaulinio karo į 
vakarus nuo Maskvos priskaitėme 
35 su viršum valstybių, į rytus gi 
nuo jos iki pat Kinijos tik vieną. 
Ir taip kuone visose srityse. Tai 
pasėkmė to veikimo, kurį išvysto 
įvairiausios tautos skirtingiausiuo
se židiniuose, kas suteikia kiekvie
nai iš jų būdingą viedą. čia mus 
stebina

— į uolas atsirėmusi, golfo sro
vės šildoma Norvegija;

— už Baltijos jūros bangų besi
kaupianti Švedija;

— jūros supamos Anglija su Ai
rija, kurios, it laivai, ties žemynu 
yra nuleidusios inkarą;

— upių žiotyse su jūra besirun- 
gianti Olandija;

— švelnių vėjų glostoma Ile-de- 
France;

— Atlantui atverta saulės bran
dinama Portugalija;

— iš trijų pusių šiltų bangų le
pinama Italija;

— tiek žemės, tiek vandens ge
rybėmis pasinaudojanti amfibiška 
Graikija;

— Alpėse įsitvirtinusi Šveicari
ja, laisvų arų lizdas;

— mėlynu Dunojumi ir tonais 
gausiAustrija;
. — Moldavijos inspiruojama, kal
nų bei miškų saugojama Čekija...

Kiek visi tie kraštai bei sritys 
tarpusavęs ir besiskirtų, juos bet
gi jungia vienas noras — skirta
me jiems nedideliame plote pilnai 
išvystyti visus savo gabumus. Vie
tai tais savo talentais krikščionišku 
nuolankumu tarnauja Dievo gar
bei, kiti gi juos maištaujančiu 
prometėjiškumu skiria žmogaus 
garbei. Bet abu vykdo Fausto, tik
ro Europos “patrono” žodį: "Kol 
esu gyvas, tol ir veikiu”. Tuomi 
viena Europa ligšiol pasaulį judi
no energingiau, negu visi kiti kon
tinentai kartu. Štai ką gali ant 
adatos smaigalio sukišti mažieji!

mo ryšių su Lietuva klausimu jau
nimas daugumoje nori užmegsti ry 
šius su lietuviais Lietuvoje, va
žiuoti į Lietuvą, susirašinėti ir 
šiaip bendradarbiauti. Vyresnieji 
labai nepalankiai žiūrėjo į šitas 
mintis bijodami, kad bendradar
biaujant nebūtų pripažintas da
bartinis režimas. Po diskusijų pri
eita išvada, kad bendradarbiavi
mas yra naudingas, bet tik palai
kant santykius su Lietuvos žmonė
mis asmeniškai, o ne 
per kokias organizacijas ar šiaip 
oficialius būdus. Pripažinimas da
bartinės valdžios reikštų pripažin
ti, kad ji teisėtai buvo įsteigta 
ir reiškianti lietuvių tikrus norus. 
Pripažindami, kad dabartinė Lie
tuvos valdžia yra teisėta, nustotu
me teisę ir pagrindą toliau už Lie
tuvos išlaisvinimą kovoti!

Kaip anksčiau minėjau, pirmuti
nis mūsų tikslas turi būti Lietuvos 
suverenumo atstatymas, kova prieš 
komunistinį imperializmą. Todėl 
yra svarbu platinti Vakarų de
mokratijos idėjas Lietuvoje. Reik
tų praplėsti radijo transliacijas 
į Lietuvą (pav. Vatikano ir Ro
mos), daryti spaudimą, kad Voice 
of America perduotų daugiau ži
nių iš Amerikos jaunimo gyvenimo 
ir mėginti gauti lietuviškas tran
sliacijas per Radio Free Europe. 
Kaip girdėti iš neseniai iš Lietu
vos atvykusių į Jaunimo Kongre
są dalyvių šitos programos turi 
daug klausytojų ir nebėra truk
domos. Bolševikų gaminti radijo 
aparatai netinka priimti trumpų 
bangų, bet žmonės moka juos pri
taikyti.

Kitas jaunimo uždavinys būtų 
aktyviai reikštis vietinėse politinė
se partijose ir organizacijose, su
pažindinant kiek galima daugiau 
žmonių, ypač atsakingose vietose, 
su Lietuvos byla ir lietuvių tauta, 
šiuo reikalu buvo priminta, kaip 
studentai galėtų labai svarbų dar
bą atlikti, susipažindami ir palai
kydami artimus ryšius su studi
juojančiu jaunimu iš kitų kraštų, 
Azijos ir Afrikos. Šitie kraštai tu
ri mažai inteligentų ir tie studen
tai grįžę į savo kraštus greit uži
ma aukštas vietas ir net būna mi- 
nisteriais arba atstovais Jungti
nėse Tautose, kur jie gali mums 
padėti.

Prieš baigdamas dar noriu su
minėti pasekmes mūsų peticijos

LIETUVOS
Antroji sovietų okupacija Lie

tuvoje jau tęsiasi 21 metus. Per 
tą laikotarpį sovietizacija padarė 
nemažą įtaką į krašto gyventojus, 
ypač į jaunesnes kartas. Lietuvių 
tarpe atsirado ir doktrinieriškų ko
munizmo šalininkų. Atsirado “so
vietinio žmogaus” (ty., homo so- 
vieticus) stereotipas jaunimo eilė
se. Per ateinantį dešimtmetį, tie iš 
mūsų, kuriems rūpi Lietuvos iš
laisvinimas, turės reikalo su tuo 
tipeliu, ar tai būtų propagandos 
laukuose, ar asmeniniame susidū
rime. Vertėtų susipažinti su tų iš
gamų psichologija, idant lengviau 
pritaikius kovos priemones prieš 
juos.

Sovietijoje homo sovieticus sąvo
ka yra pastanga auklėjimo ir pro
pagandos keliu sukurti naują žmo
gaus galvoseną. To mentaliteto ver 
tybėmis skaitomos atsiekimas, tem 
pas ir iniciatyva. Iš kur atsirado 
homo sovieticus galvosena? Yra 
daugelis paaiškinimų. Vieni moks
lininkai (pvz.: Daniel Bell) kons
tatuoja, kad šis mentalitetas yra 
slavų taut, charakterio padaras. 
Kiti ieško priežasties Rusijos geo
politinėje padėtyje, atseit: rusų 
tauta priešų apsupta ir izoliuota, 
savaip išsivystė. Totalizmo nagri- 
nėtojai mano, kad homo sovieti
cus tipas yra teroro valdymo iš
dava. Kremlinologai sako, kad as
menybių ir grupių varžybos dėl 
galios išsaukė tam tikrą asmeny
bę. Psichologai Dicks ir Gore tei
gia, kad kiekviena kultūra for-

ALGIRDAS BUDRECKIS

"HOMO SOVIETICUS”
AUTORIUS RAŠO J. KOLAKAUSKAITEI

MIELA JUDITA,
Liepos 13 d., Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimo banketo 

metu, kvietėt JAV lietuvius į talką aprūpinti Australijos LSS laik
raštį straipsniais bei kitokia medžiaga. Šia proga noriu atsiliepti ir 
pristatyti straipsnį. Sekantį mėnesį Niujorkas sušauks Rytų Atlan
to Pakraščio Jaunimo Konferenciją. Vienas darbo (pobrėžiu: “dar
bo”) punktas bus bendradarbiavimas ir tolimesnis santykiavimas su 
laisvojo pasaulio lietuvių jaunimu (susirašinėjimas, knygų ir laik
raščių siuntinėjimas ir t. t.) Jei rastumėt laiko, pasiteiraukite pas 
draugus ir atsiųskit mums australiečių nuomonę apie tokį bendradar
biavimą.

Prisiųsdamas straipsnių, prašau mažo atlyginimo, atseit: parašykit 
penkių minučių radijo skriptą apie Australijos lietuvių jaunimą. 
Skriptas turėtų būti tarp 600 ir 700 žodžių. Jis turėtų apimti stu
dentų — jaunimo organizacijas, veiklą ir užsimojimus. Mat, nori
ma atgaivinti Vliko “Jaunimas kalba su Lietuvos jaunimu” translia
cijas Lietuvon per Vatikano radiją. Tikiuos, kad nenusivilsiu kreip
damas į Jus.
Kaip baigėsi viešnagė Klyvlande? Juk, Kamantas taip greitai iš
grūdo Jus visus iš Čiurlionio namų, kad nespėjau atsisveikinti, kaip 
reikia. Tikiuos kad kelionė atgal į “Down Under” maloniai praėjo.

Su kolegiškais linkėjimais,
Algirdas Budreckis

Redakcijos pastaba: Centrinė Studentų Valdyba kviečia visus 
studentus pasisakyti arba duoti siūlymų kolegos A. Budreckio kelia

Jungtinėms Tautoms įteikimo, ku
ris, kaip kolega Šimkus paaiškins, 
taip nesėkmingai vyko. R. Cibui 
sugrįžus iš Amerikos, skambino 
jam iš Užsienių Reikalų Departa
mento Canberroje, kad peticiją rei
kėjo įteikti į Human Rights Com
mittee, o ne į 24-rių Valstybių ko
mitetą ir patarė atitinkamai pa
informuoti Australijos Atstovybę 
ir U Thant. Tas ir yra padaryta. 
Mes esame dėkingi Australijos val
džiai ir jos atstovybei Washingtone 
už jų pagalbą šiuo reikalu.

(Kiti pasisakymai sekančiame
M. P. Nr.)

AKADEMINIAI NUSIKLAUSYMAI
Surinko Didžioji Ausis

Nedaug beliko laiko iki suvažiavimo. Tik vienas juodas debesys 
pusiaukelėje laukia, griausdamas ir žaibuodamas — egzaminai!

★
Sydnejaus Valdyba labai užjaučia vargšus studentus ir net jau 

dabar galvoja, kaip reikės nusikamavusius atgaivinti po egzaminų 
perijodo. Kol kas negali apsispręsti — ar pakaks tik visus nuvežti į 
pajūrį “prakaito nuplovimui”, ar reikės ir dūšias kultūriškai atgai
vinti surengiant muzikos, kavos ir benediktino vakarą.

★
Naujosios Gvinėjos džiunglės paviliojo jaunuosius MigeviČius. 

Labai greitu laiku visa familija, o tai reiškia Alius ir Renata persi
kelia į Naujosios Gvinėjos miestą kalnų aukštumoje, kur Alius dirbs 
prie žemės matavimo projektų.

★

mo radijo skripto reikalu.

muoja savąją elgseną. Anot jų, 19- 
tojo amžiaus rusų inteligentija bu
vo klaiki ir uždara, užtat bolševikų 
elitas yra dogmatiškas ir įtarus.

Mokslininkas Bauer sutapina 
naują sovietų žmogų su komunis
tiniu elitu. Vadinasi, idealiam ko
munistui yra būdingos homo so
vieticus ypatybės. BeVeik visas So
vietų Sąjungos elitas (maždaug 
1,5 milionas) priklauso komparti
jai.

Kokios yra elito mentaliteto y- 
patybės? Visų pirma, sovietinis 
žmogus nepasitiki užsieniečiams. 
Jį piktina vakariečių našumo 
jausmas. 2 .Jis yra ištikimas So
vietų Sąjungos pasaulinės hege
monijos siekimui. Jis yra ištiki- 
kimas "Didžiąjai Tėvynei”. Tai 
yra, jo laimė ir ateitis saistoma 
su Sovietų Sąjungos eventualia 
pergale. 3. Jis dviprasmiškai iš
pažįsta marksizmą. Dialektinis 
lankstumas pateisina betkokius ofi 
cialios ideologijos principų pakei
timus. Leninizmas jam yra prag
matinis įrankis. Kompartija mono
polizuoja neklaidingumo teisę. An
tra vertus, homo sovieticus yra 
marksistinės-leninistinės termino
logijos vergas. Jam beveik neįma
noma praktiškai užvesti dialogą su 
nekomunistu, nes jisai nepriskiria 
tų pačių definicijų ar vertybių 
tokiems terminams, kaip antai: 
“demokratija”, “laisvė”, “idealas”, 
“teisė”, “partija”, “tiesa”. 4. 
Pas jį dar liko konspiratoriška 
laikysena, kadangi vidaus intry- 
gos dar tebėra partinio gyvenimo 
kasdienybė. 5. Pas jį yra perdėtas 
atsargumas ir neatvirumas. Įspė
jimas, kaip laikytis, yra: “jei ne
būsiu atsargus, tai būsiu degra
duotas, arba net ir likviduotas”. 
6. Homo sovieticus laikosi purito-

nacionalistus”, “gamybos frontai”, 
“partijos pergalė” “kolūkio bri
gadininkai”, “darbo herojus”, ir t. 
t .{Praktikoje homo sovieticus pa
brėžia idėjų pragmatinius rezul
tatus, paneigia politinės galios de
centralizaciją. Jam svarbiausias 
dalykas yra nustatytų tikslų atsie
kimas, betkokia kaina.

Lietuvos “naujosios kartos “ho
mo sovieticus, geriausias atstovas 
yra karjeristas Aleksandras Čes- 
navičius. česnavičius gimė 1930 m. 
gruodžio 30 d. Pasvalyje, Biržų 
aps., darbininkų šeimoje. Būdamas 
septyniolikos metų, jis įstojo i 
komjaunimą. Greitai prisitaikęs 
prie naujos santvarkos, jis buvo 
komjaunimo Pasvalio apskrities 
komiteto skyriaus vedėjas 1948-49 
m. 1950-51 m. jį paskyrė komjauni
mo Priekulės rajono komiteto se
kretoriumi, 1951-1953 metais čes
navičius dirbo komjaunimo ir par
tinį darbą Klaipėdos srity. 1955 m. 
jis baigė Respublikos partinę mo
kyklą, kurioje jisai buvo pasinėręs 
marksizmo-leninizmo teoretikos ir 
praktikos studijose. Po to, česna
vičius dirbo Lietuvos Komunistų 
Partijos centro komiteto instruk
toriumi. 1956-59 m. jis tapo LKP 
Vilniaus miesto tarybų kom-to se
kretorium. Nuo 1958 m. jis yra 
Tarybų Sąjungos kompartijos na
rys. 1959-60 m. česnavičius buvo 
Lietuvos komjaunimo Vilniaus 
miesto pirmasis sekretorius. Nuo 
1960 m. jis ėjo Lietuvos Komjau
nimo Centro Komiteto pirmojo se
kretoriaus pareigas. Reiškia, jis 
pradėjo vadovauti visam krašto 
komjaunimui. Tuo pačiu laiku jis 
buv paskirtas kandidatu į kompar
tijos centro komiteto biuro na
rius. Po dviejų metų jis tapo Lie
tuvos Kompartijos C.K. Prezidiu-

niškos disciplinos — jisai subordi
nuoja asmens interesus darbui ir 
partijos misijai. 7. Jisai pabrėžia 
oponento psichologijos analizę. Jo 
oponentas yra tiek partinis var
žovas, tiek nekomunistas.

Nežiūrint postalininės vadina
mos liberalizacijos, tebėra tęstinu
mas bolševikų elgsenoje. Santvar
ka dar vis pabrėžia kontrolės cen
tralizaciją, siekimų šturmavimą 
(septynmečio, dvidešimtmečio pla
nų realizavimą) *instrumentalizmą, 
resursų virš normos išnaudojimą, 
persistengimą. Sovietai, lyg ritu
alus, išlaiko mitus, kaip pavyz-

Kazys Zdanavičius buvo pastebėtas einant pro Prince Alfred Ii- jžiui: “liaudies rinkimus” “rinki - 
goninės duris Sydnejuje.

Ką tiktai iš Europos sugrįžęs Stasys (kas gi nežino Stasio Grin- 
cevičiaus!) papasakojo savotišką vieno Ispanijos miesto gyventojų 
įprotį (nenugirdau, ar jis minėjo Madridą, ar kurį kitą miestą). Vi
dury miesto yra aikštė, kurios grindinys raštuotas dideliais kvadra
tais. Vėsiais pavakariais ten jaunimas susirenka pasivaikščioti. Tik 
nuostabu, kad visi vaikščioja pavieniui ir tik per vieną kvadratą ten 
ir atgal. Dažniausiai atsitinka, kad vienam kvadrate vaikšto jaunuo
lis, kitame mergina. Staska apgailestavo neturėjęs laiko palaukti 
ir sužinoti, kiek ilgai jie taip vaikšto, kol pradeda kalbėtis.

★
Kas perėjo per Sydnejaus tilto viršų?
Didžioji Ausis labai skundžiasi, kad per Stasio Grincevičiaus 

sutikimo vakarą nieko daug negirdėjo, nes kažkas į ausį pripylė šam
pano ir dar užkišo vištos kulšim------

★

★
Kas sakė, kad Sydnejaus filisteriai tiktai iš mokslo gyvena. Jie 

taip išalko, kad visi susirinko restorane “Coachhouse” gerai vaka
rienei. Net studentų pasikvietė. Sako — truks laikys, bet išmokins
jaunimą kultūros, nors užsimojimas neįmanomai sunkus.

★
Pro rakto skylutę nugirdau apie būsiantį suvažiavimą: “.... resto

ranas ant kalno, matosi miškai, upė, verandoje staliukai ir šalia ba
seinas. įsivaizduokit, kolegos — įšoki į baseiną pasinardai vandeny, 
išlipęs išsitiesi pintam fotely, o kelneris šalia su austrėmis ir šaltu 
gėrimu.” Net seilė nuvarvėjo besiklausant. Ale jau burčins vyres
nieji — barsis daugiau kaip pernai. Sakys — tie studentai niekam
tikę, tik baliavoti moka.

TRUMPAI
DIRVOS KONKURSO 

LAUREATAS
šių metų “Dirvos” novelės kon

kurse skelbtą premiją — $250 lai
mėjo rašytojas Vytautas Alantas 
už novelę “Viskas galėjo ir kitaip

susiklostyti”.
Rašytojas Vytautas Alantas šiuo 

metu yra 64 metų amžiaus išleidęs 
eilę novelių rinkinių, romanų ir 
dramos veikalų. Jam premija įteik
ta rugsėjo 24 d. Dirvos surengta
me literatūros vakare-baliuje Cle- 
velande. Premijos mecenatas Si-

minį agitavimą”, nors faktinai tie 
įvykiai neturi prasmės. Homo so
vieticus vartoja karingą termini
ją savo kalbose ir straipsniuose 
(pvz.: “kova prieš buržuazinius

mo nariu. Tais pačiais metais 
(1962) neakivaizdiniu būdu bai
gė Vilniaus Pedagoginį Institutą. 
Rodos, kad jam ne tiek svarbu bu
vo gauti mokslo laipsnį, kaip pe
dagogikos pagrindus, nes jo kom
petencijoje buvo Lietuvos jaunimo 
indoktrinavimas komunistine dva
sia. Nuo 1963 m. česnavičius yra 
LTSR atstovas Aukščiausioje Ta
ryboje (Soviete).

Įvertinadmi jo nuopelnus parti
jai, šių metų vasarą rusai pasky
rė “draugą” česnavičių Sovietų 
Sąjungos Komjaunimo Centro Ko
miteto nariu. Jis ir išvyko Mas
kvon padaryti karjerą pas Didįjį 
Brolį. Būdamas tikru homo sovie
ticus, Aleksandras česnavičius ir 
toliau saisto savo likimą su parti
jos ateitimi.

Sydnejaus studentai reikia gilią užuojautą kolegai

MANFREDUI MAKAUSKUI, 

jo brangiai mamytei neseniai mirus

Sydnejaus Skyriaus Valdyba

mas Kašelionis.
★

Dr. A. Gerutis Šveicarijoje nu
pirko prieš keletą metų mirusio 
veikėjo ir politiko Juozo Gabrio 
turtingą biblioteką iš jo giminių. 
Biblioteka pasižymi gausiais ir re

tais lituanistiniais leidiniais.*
Lietuvoje išleista poezijos anto

logija “Poezijos pavasaris”, kur 
šalia eilės Lietuvoje tebėsančių gy
vų poetų pirmą kartą rinkinin įdė
ta ir Vytauto Mačernio poezijos
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1966 m. spalio 3 d. MŪSŲ PASTOGĖ

JPOPTAI Bemėtant, bespardant

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ KREPŠINIO 

RINKTINIŲ RUNGTYNĖS 
MELBOURNE

Spalio 15 d. 2 vai. po pietų 
priešžaisminis Melb. “Varpas” 
jaunės mergaitės su Melb. latvi
kėm.

3 vai. Australijos lietuvių 
terų rinktinė — Melbourne 
vės.

4 vai. Austr. lietuvių vyrų 
ktinė — Melb. latviai.

Spalio 16 d.
2 vai. p.p. Austr. lietuvių 

terų rinktinė prieš australių 
mandų.

3 vai. p.p. Austr. lietuvių vyrų 
rinktinė — Business Houses (aus
tralų komn.).

Visos rungtynės vyks Albert 
Park krepšinio stadijone. Būtų 

, gražu, kad kuo daugiau tautiečių 
į visas rungtnynes atsilankytų.

Vyr, mergaičių komanda visgi 
nepajėgė iškovoti sau kelio į fi
nalus ir turėjo pasitenktinti 5-ta 
vieta žiemos sezone.

mo- 
lat-

rin-

mo-
ko-

VARPAS — PARAMOUNT 
80—41

šias pirmas vasaros sezono run
gtynes laimėjo labai lengvai, nes 
priešininkų buvo tik keturi. Taš
kus pelnė: V. Soha, S. Urbonas 
ir E. Firinauskas po 16, A. Skim- 
birauskas 24 ir S. žiedas 8.

VARPAS — MLS 
32—47

Šiose rungtynėse pora mūsiškių 
lošė sirguliuodami ir turėjome nu
sileisti gerai sužaidusiems lat
viams. Taškai: A. Milvydas 9, V. 
Soha 8, E. Firinauskas ir A. Skirn-

Aprašant vyrų laimėtų grand 
finalų buvo praleista komandos 
trenerio ir kapitono V. Sohos pa
vardė, kuris laimėjo 6 taškus.

“TAPTAUTINIS” TURNYRAS
Spalio 9 d. 2 vai. po pietų pra

sidės turnyras tarp lietuvių, grai
kų, italų ir žydų krepšinio koman
dų. Visos šios komandos yra maž
daug to pačio lygio tai įdomu, kam 
teks pergalė.

(va)

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS“ 

PRENUMERATOS ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Vytiečiai lupo pergalę po perga
lės, taurę po taurės. Valdyba su- 
praktikavusi nespėjo ruošti čempi- 
jonams pagerbimų, apdovanojimų. 
Pirkliai iš kitų klubų pradėjo lan
kyti vytiečius. Valdyba turėjo pra
šyti, maldauti, įvairius pažadus 
duoti, kad viliojamos “žvaigždės” 
nepaliktų Vyties. Garbindami čem
pionus, pamiršome kad juos ka
da nors reikės pakeisti. Niekas 
nesirūpino, galbūt ir nedrįso ruo
šti čempijonams pamainų.

Tėvai, užsiėmę viršvalandžiais, 
nesisielojo kad jų vaikų nieks ne
kviečia mėtyti bei spardyti kamuo
lių. Buvo madoje mokinti sūnelius 
akordeonu groti, o dukreles bale
tų šokti ir pianinu skambinti.

I futbolininkų šešėlį patekę 
krepšininkai, pradėjo apilsti. Tho
mas stengėsi iš paskutiniųjų pel
nyti galimai daugiau pinigo. Vy
tiečiai, užsigavę dėl jo kombinaci
jų, nusprendė jį į ubagystę nuva
ryti, — išėjo iš jo Lygos. Nauji 
Thomo konkurentai District As
sociation priėmė vytiečius su duo
na ir druska. Lietuvius atsekė jų 
amžini varžovai - latviai.

Vargšo Thomo biznis po kiek 
laiko tikrai susilikvidavo.

Padėję stiprius pamatus krepši
niui Pietų Australijoje vytiečiai 
išsikvėpė. Jų mokiniai australai 
pradėjo lipti ant kulnų. Netikė-

ŠACHMATAI
PRANEŠIMAS 

ŠACHMATININKAMS
Pranešame, kad per ateinančią 

Sporto šventę Sydnėjuje bus pra
vestas individualinis Australijos 
lietuvių šachmatų turnyras. Tur
nyro laimėtojas bus skaitomas 

birauskas po 5, Š. Žiedas 4 ir Š. Australijos lietuvių šachmatų čem- 
Urbonas 1.

JAUN. MERG.
VARPAS — MARKS 

34—21
Priešas laikėsi iki paskutinių mi

nučių ir tik prieš galų rungtynių 
rezultatas pagerintas.

Taškus pelnė: N. Stanaitytė 24, 
I. Smilgevičiūtė ir N. Muscinksai- 
tė po 4, L. Smilgevičiūtė 2, M. 
Tamašauskaitė ir B. Pikelytė 0. 
Su šiomis rungtynėmis baigtas 
žiemos sezonas, kur mūsiškės užė
mė 3-čių vietų lentelėje ir tuo pa
čiu dalyvaus finaluose.

VARPAS — OAKOVER 
27—8

Šiose semi-finalinėse rungtynė
se varpietės pasirodė gražiai — 
stipriai dengė, gerai metė, o jei
gu ir neįkrisdavo tai Musčinskai- 
tė ir L. Smilgevičiūtė išgelbėdavo 
padėtį vikriai pagaudamos atšoku
sį nuo lentos kamuolį. Taškus pel
nė: N. Stanaitytė 15, I. Smilge-

pijonas.
Maloniai prašome visų sporto 

klubų šachmatų sekcijos vadovus 
sudaryti sųrašus šachmatininkų, 
kurie norės dalyvauti minėtame 
turnyre ir prisiųsti Sporto Šven
tės rengėjui Sydnėjaus lietuvių 
sporto klubui “Kovui” žemiau duo
tu adresu ne vėliau iki spalio 30 
dienos.

Sąrašuose pažymėti šachmati
ninko pajėgumų (Grading) jei to
kį turi. Jei susiregistruos dides
nis skaičius šachmatininkų, bus 
pravesta du turnyrai. Pirmas dėl 
Australijos lietuvių šachmatų mei
sterio 
vauti 
zervo 
do.

Šachmatininkai, gyvenų, vietovė
se, kur nėra sporto klubų, regis
truojasi asmeniškai.

Po registracijos bus pranešta 
turnyro taisyklės, žaidimo laikas 
ir pan. Visas žinias siųsti:

Sydnėjaus lietuvių sporto klu-

vardo, kuriame galės daly- 
pajėgesnieji, ir antras rė
dė! rezervo meisterio var-

KOVO FRONTE

pats įsijungė 
pradėjo žaisti

klubas užėmė

Matyti, 
su dau- 
Po tru- 
pro pe-

bo “Kovo” šachmatų sekcijos va
dovui:
112 Sixth Avenue, Berala, NSW.

Austarlijos lietuvių
SJi. Sąjungos Valdyba

ŠACHMATAI SYDNĖJUJE
Praėjusių savaitę pabaltiečiai 

šachmatininkai dalyvavo šachmatų 
žaibo turnyre, kurį pravedė estai. 
Turnyrų laimėjo kovietis V. Pata
šius kuriam buvo įteikta Tallin- 
Riga-Vilnius pereinamoji taurė. 
Viso dalyvavo dvidešimt du šach
matininkai.

LIETUVIŲ TURNYRAS
Sydnėjaus lietuvių šachmatų 

turnyras dėl meisterio vardo bus 
pradėtas spalio 17 d. Lietuvių 
namuose, Lidcombe. Turnyrų pra
ves P. Grosas, tel. 791415.

V.A.

GEELONGE
VYRŲ TINKLINIS

Tinklinyje, Vytiečiai neturėjo 
sėkmės ir baigė šių metų turny
re ketvirtoj vietoj. Aukštesnį re
zultatą buvo galima pasiekti, bet 
trūko žaidėjam drausmingumo 
rungtynių lankyme. Už “Vytį” 
žaidė S. Šutas, V. Breneizeris, A. 
Kisielius, R. Zenkevičius, K. Sta- 
rinskas.

DIDYSIS FINALAS
— BARBARIANS I — KOVAS 

61:32 (32:14)
Aukščiausios Sydnėjaus moterų 

krepšinio klasės žiemos turnyro 
“Didžiajame Finale” susitiko N. 
S.W. krepšinio čempionės Barba
rians australių komanda prieš 
pirmų kartų visoje Kovo istorijo
je taip aukštai iškopusias mergi
nas krepšininkes. šis kovie- 
čių taip gražus iškilimas 
įvyko ne kokios nors laimės dė
ka, bet tik didelio darbo, puikaus 
susižaidimo ir laimėjimo prieš 
kitas gėrusias Sydnėjaus koman
das, o jų atranka buvo padaryta 
labai stipri ir aukščiausioje Syd
nėjaus moterų krepšinio klasėje 
težaidė tik pačios geriausios ir 
tikrai pajėgios komandos.

Kalbant apie baigminį žaidimų, 
reikalinga būtinai priminti, kad 
ši atrankinė australių komanda 
susideda, kone iš visų N.S.W. ir 
4-rių Australijos rinktinių žaidė
jų. Pati komanda yra aukštaū
gių, profesionaliai atrodančių 
moterų rinktinė. Jos keturios žai
dėjos, Australijos rinktinės žai
dėjos, neužilgo su šia rinktine 
važiuoja į Čekoslovakiją, kur 
vyks pasaulinės moterų krepšinio 
pirmenybės. Po to jos numato ap
lankyti Lenkijų ir Amerikos vals
tybes.

Pačios baigminės rungtynės 
buvo kovietėms prieš Barbarians 
sunkios, ypatingai, kai Č.elkytė ir 
Meškauskaitė tuo metu jau buvo 
N. Zelandijoj. Pirmasis puslaikis 
buvo kovietėms gana nesėkmin
gas ir pats žaidimas kažkaip ne
šikli javo, tačiau antrajame pus- 
laikyje mūsų merginos gerai įsi- 
žaidė, atgavo laisvumų aikštėje ir 
nebuvo jau toks lengvas priešas, 
kaip kad čempionės tikėjosi. Run
gtynės pasibaigė Barbarians nau
dai 61:32 (32:14).

Už tokį gražų mūsų Kovo mer
ginų pasirodymų ir tokį puikų 
iškilimų krepšinyje, tenka jas ir 
jų trenerį nuoširdžiai pasveikinti 
ir ateityje palinkėti dar geresnės 
sportinės sėkmės.

Taškai: Jameson 11, James 
Motiejūnaitė ir Williams po 
Atkinson 3, Paulauskaitė 2.

8,
4,

KOVAS — CHALLENGERS 
44:38

Šias City of Sydney rungtynes 
mūsų vyrai sužaidė labai gerai ir 
gana stiprių australų komandų 
nugalėjo be jokių didesnių sunku
mų. Taškai: Atkinson ir Lukoše
vičius po 13, Andriejūnas 9, Liu
tikas 5, Daniškevičius ir Lukoše
vičius II po 2.

VYRŲ KREPŠINIS
Norint gauti daugiau patyrimo 

ateinančiai sp. šventei Sydnėju- 
je, Vytiečiai kas savaitę važinėja 
į Melbournų ir žaidžia antroje di
vizijoje. Iki šiol žaistos dvejos 
rungtynės ne labai kokiais rezul
tatais, bet ateityje tikimasi geres
nių.

Pirmos rungtynės:
Vytis 19 - Montague 66. Taškus 

pelnė: S. Šutas 9, A. čerakavi- 
čius 6, V. Obeliūnas 4.

Antros rungtynės:
Vytis 21 - Southern Cross 44, 

Taškus pelnė: V. Obeliūnas 7, V. 
Zylė 6, A. Šimkus 6, E. Lipšys 2.

Reikia pastebėti, kad šioj ko
mandoj žaidžia keturi jauniai.

MOTERŲ KREPŠINIS
Kaip anksčiau minėta, Vytiečių 

yra dvi komandos. Vyresnės len
telėj pirmos, o jaunės ketvirtos. 
Abi komandos žaidžia tam pačiam 
skyriuje. Vėliausių rungtynių re
zultatai:

"Vytis I ” 51 - Try Girls 16. 
Taškus pelnė: M. Savickaitė 4, 
D. Skapinskaitė 11, A. Andriuko- 
nytė 16', R. Starinskienė 18, M. 
Mayne 2.

“Vytis” II - Pivot Amateurs 
(22 - 23); taškus pelnė: V. Ma- 
nikauskaitė 12, L. Valodkaitė 6, 
A. Bungardaitė 2, A. Turner 2.

K.S.

(ADELAIDES SPORTINIO GYVENIMO SKERSPIOVIS)

(Tęsinys) 
ti pralaimėjimai mūsų žiūrovams 
atrodė teisėjų suktybės. Kaip ty
čia, tos suktybės vis dažniau kar
tojosi...

Futbolo Klubas, prisikrapštęs 
iki trijų komandų, taip pat pra
dėjo rodyti nuovargį. Svarbiausia, 
pristigo pinigų žaidėjus pirkti. 
Ankščiau nusamdyti italai jau ge
rai lietuvišką dainą plėšė, bet vis 
reikalavo pinigo. Valdybai sunkiai 
suvedant galą su galu, dar kaip 
ant pykčio per gegužines bačku
tės pradėjo duoti mažiau pelnin
gų uzbonų.

Niekam nenorint toliau joti iki 
kaulų nuvarytu kuinu, vieną gra
žią dieną tas kuinas buvo palik
tas prie Apylinkės Valdybos durų. 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
gavo porą dėžių sportiškų doku
mentų ir garbę toliau vadovauti 
Klubui. Pasirodo, pirmininkas bu
vo sportininkų simpatikas. Geriau 
neįmanoma buvo pataikyti. Pirmi
ninko pastangomis, buvo sudary
ta nauja klubo valdyba. Darbo 
pradžiai dar ir pinigo paskolino. 
Vėliau pirmininkas 
į sportininkų eiles, 
lauko tenisą.

Naujai atgimęs
naują liniją. Pirmiausiai užvedė 
naujas knygas - bylas, 
nepatiko seni dokumentai 
geliu itališkų pavardžių, 
pūtį nustota žiūrėti atgal 
tį į buvusias pergales.

Žvilgsnis nukreiptas į priekį. 
Dėmesys mio buvusių čempijonų 
perkeltas į vaikus, į būsimus žai
dėjus. Kalba su vaikais buvo ras
ta labai greitai. Užteko paristi 
kamuolį - vaikai nusekė jį būriu. 
Sunkumai buvo su tėveliais. Jie 
pradėjo visas nesekmes versti spor
to klubui. Egzaminų nepraėjo, lie
tuviškai nekalba, slogą gavo, pi
nigo prašo, su buvusio batsiuvio 
vaikais susidraugavo - visur bu
vo kaltas klubas. Valdyba stengė
si išlaikyti kaip nors pusiausvy
rą tarp tėvų, vaikų ir paties klu
bo.

Iki pamatų Adelaidės lietuvių 
visuomenę išjudino lietuviškumo 
tvirtovių - Lietuvių Namų ir pa
rapijos Centro įsigijimai. Visi be
veik įtikėjo, kad tuos centrus įkū
rus bus likviduotas nutau
tėjimo pavojus. Kitos organizaci
jos buvo nustumtos nuo šaligat
vio, jų veikla nubluko, neteko rei
kšmės. Sporto klubui buvo pata
riama užimti aiškesnę liniją šal
tame kare tarp Lietuvių Namų ir 
parapijos Centro. Klubo valdyba, 
žinodama, kad sportas neturi kva
po, neatsiduoda jokia politine lini
ja, paliko neutrali. Reikėjo šalto 
proto ir gerų nervų vaikščiuojant 
viela tarp Norwoodo ir St. Peters 
Girdėdami iš abiejų pusių gra
žias kalbas jaunimo adresu, sporti
ninkai kartais užsimindavo apie 
sporto salę. Aišku į tokį “svaičio
jimą” nieks nekreipė dėmesio. Na
mai ir salės buvo taikomos teat
rui, baliams, posėdžiams, kavu
tėms, ir t.t.

Kad perdaug nelystų į akis, prie 
Lietuvių Namų po ilgų derybų bu
vo įrengta sporto aikštelė be kam
po. Namų papuošimui, viename 
kambaryje leista pasidėti laimė
tas taures. Parapijos centras re
vanšui kieme pastatė krepšinio 
stovus. Sportininkai stengėsi vi
sus patenkinti, Mėgino žaisti sta
lo tenisą, šachmatus Lietuvių Na
muose ir parapijos Centre.

Dabar, stovi puikūs Lietuvių 
Namai, švyti masyvus parapijos 
Centro pastatas, sportininkai kaip 
ir ankščiau renkasi treniruotėms 
Forestvillėje.

Jaunimo skaičius klube gausėjo. 
Šalia krepšininkų atsirado stalo 
tenisininkai, tinklininkai, lauko te
nisininkai, gausus būrys šachma
tininkų. Krepšininkai buvo pri
versti nusileisti laiptu žemiau. 
Kompensacijai atsirado penketas 
naujų krepšio komandų. Ankščiau 
krepšį pradėdavo žaisti vyrai po 
ūsu. Dabar, pradedama žaisti kas 
tik pajėgia pakelti kamuolį.

Vietoje ankščiau patenkančio į 
Pietų Australijos krepšinio rinkti
nę vieno žaidėjo, dabar patenka 
k eli- kelios. Galbūt kad dėl kie
kybės nukentėjo šiek tik kokybė. 
Šalia pirmos komandos ir kitos 
komandos pradėjo laimėti čempi- : 
jonų vardus savose grupėse. Iš ■ 
Australijos Lietuvių Sparto šven-

čių tapo savanaudiška tradicija 
parsivežti daugumų taurių.

Vyresnieji kaip ir ankščiau, skel 
bia; - visos veiklos tikslas - lietu
viškas jaunimas, gelbėkim jauni
mų nuo nutautėjimo... Atrodo, kad 
vyresniųjų atsivežtas nuo Žaga
rės patrijotizmas minkštinamas 
dolerių šlamėjimu, automobilių 
blizgėsiu, namų patogumu, televi
zijos reklama, po truputį pradė
jo atvėsti, tirpti. Jaunimas pats 
žaidžia, pats treniruojasi pats 
Sporto Šventes organizuojasi, pats 
ir žiūrovu pabūna. Vyresnieji pa
siliko sau teisę kritikuoti dirban
tį jaunimų.

Sportinės sųžinės perkratymas 
kaip ir sportinės rekolekcijos įvy
ko atvykus lietuviams krepšinin
kams 
gerus 
kome 
jimų.
dinų žvanginimas, dalybos. Tik ta
da sužinojome, kiek daug turime 
nusipelniusių sporto veikėjų. Me
dalių dalybos buvo gana karštos. 
Vieni norėjo varinių, kiti sidabri
nių, antri pakabinamų ant grandi
nėlių, vėl kiti ant kaspinuko, ki
šenini nešiojamų ir t.t... Valdyba 
išdalinusi pusmaišį varinių, tarė: 
užteks šiam sykiui. Broliai ame
rikiečiai, apsirūpinę ,bumerangais, 
kengūrų kailiais su ašaromis bu
vo išlydėti namo. Dar ilgokai če- 
kauskų su Varnu pamėgdžiojo jau
nieji vytiečiai, dūsavo Larry pri
siminusios merginos, ginčijosi 
vyresnieji ar Gaška sukčiavo tei
sėjaudamas ar ne. Amerikonams 
išvykus, pasiliko geri, ir netoki 
jau geri prisiminimai. Iki šios die
nos dar laukiama pažadėtos išleis
ti apie buvusį vizitų knygos. Ma
tyti, ta knyga rašoma ranka... 
Klubų Sųjungos valdyba, atrodo, 
dar vis laukia atsilyginant už fil
mų... Pakviesti atvykti pakartoja
mam vizitui atsisakė. Matyti, bijo-

iš JAV. Prisiminę senus 
laikus, vėl gausiai susirin- 
į stadijoną apšaukti laimė- 
Vėliau vyko medalių - or-

si, kad nepasiųstų J Tasmanlją. 
Australijos lietuvių sportinė vado
vybė, norėdama atsidėkoti už vizi
tą, netgi pasiūlė pasiųsti į Ame
riką merginų krepšinio rinktinę. 
Ir į šį nuoširdų ėjimą užjūrio bro
liai paliko kurti. Nesvarbu, su jau- 

' nuoliais į Jaunimo Kongresą pa
siųsta šnipų išnipinėti visus šiuos 

1 reikalus.
Klubo valdyba, pasigailėdama į- 

’ vairiausiais vajais nualintų tau- 
1 tiečių, panaikino aukų lapus. Na

rio mokestį paliko, koks jis buvo 
1 prieš septyniolika metų. Dargi, no- 
! rėdama praturtinti savo rėmėjus 

įsteigė loteriją.
Vsa kita eina įprasta tvarka. 

1 Vaikai, kaip ir visuomet, mėgsta 
1 spoirtą.Tėvai, kaip ir visuomet 
' neturi laiko. Nėra laiko vaiką at

vežti į treniruotę, iš viso neįma
noma atvykti į rungtynes. Many- 
tute, kad buvę sportininkai, da- 

. bartiniai veteranai domisi klubo 
veikla. Išskyrus trejetą, kiti spor
to salę lenkia kelių mylių ratu. 
Kam ten nosį kišti, dar gali pa
kviesti treneriu o juk nėra laiko. 
Atrodo, veteranų vaikai greičiau
siai mėgins apseiti be Vyties. Juk 
Vytis nepraktikuoja kriketo ir aus 
trališko futbolo.

Kaip bebūtų blogai, jaunieji 
sportininkai bent kuriam laikui ne 
pateks pas Vanagą į muziejų. Ve
teranams sportininkams jau da
bar turėtų tam būti įtaisyta dido
ka lentyna dar ir su parėmimais.

Jaunimas dabar planuoja apie 
žygi i Sydnėjų. Visiems įdomu su
sitikti draugus, susipažinti nau
jus, pamatyti kas kiek paaugo, ką 
išmoko, galbūt ir pamiršo. Įdo
mu bus pamatyti niekad neužbai
giamą Sydnėjaus operos pastatą, 
sužinoti kada Bankstowne pradės 
statyti koviečiams sporto salę?..

Įdomiausia bus matyti koviečių 
pastangas savame kieme privers
ti Adelaidės vytiečius palikti tau
res Sydnėjuje. Vytiečiai jaučia 
jiems ruošiama pirtį, bet iki Spor
to šventės dar daug laiko. Daug 
treniruočių, daug laimėjimų ir pra 
laimėj ių prieš akis. — Bet kas gi 
pirmas įmetė krepšį Adelaidėje?..

s.a.

RUDUO JAU ČIA NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį do

vanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat, ir pigu, pa

sinaudojant leidžiamu į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, ku
rį gali gauti kikevienas, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką 
reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus 
siuntinius.

RK 1. (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, 

nepermatomo japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 
2 p. vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta įvairiais 
raštais skarelė, 1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas 
ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0 (Anglų valiuta)

RK 2. (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 31 jardo kostiumui medžiagos, 

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. 
odinių pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, pritaikintas prie kos
tiumo, itališkas su diržu dėvimas nailoninis lietpaltis, ir dėžė 
šokolado.

£25.0.0 (Anglų valiuta)

JUNGTINIS RK-1, ir RK-2, siuntinys kainuoja tik £45.0.0.
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4 sv. taukų, 1 sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado, 

i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. neseafe, 1 sv. >$ 
saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, į sv. pipirų, i sv. šo- £ 
kolado. £10.0.0. ’♦!

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasiseki- >■ 
mą turį siuntiniai: V.-3, 101 jard. trims kostiumams medžią- J 
gos, £16.15.0, P-3, trims paltams vilnonė medžiaga, £20.0.0, 

N-4, 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms, £15.0.0.

M

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2 
ENGLAND

suSeniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, vi
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

ATSTOVAI: K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, 
Brisbane; St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth. Mount Gambier, 
S.A.; H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, 
Vic.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBURNE

TĖVIŠKĖS AIDŲ BALIUS
Rugsėjo 16 d. Richmondo rotu

šėje įvyko Tėviškės Aidų spaudos 
balius. Jame dalyvavo gausiai mū
sų tautiečių. Džiugių kad į jį at
vyko žymus skaičius jaunimo. 
Nuotaika buvo pakili. Ponia Birutė 
Tamošiūnienė padainavo porą dai
nelių, veikė loterija su spaudos 
antimi ir kitais laimikiais. Sma
giai pasišokta ir pabendrauta.

(fc.)
BROLIJOS IEŠMINIĖ

Rugsėjo 24 d. suruošė Lietuvių 
Brolija iešminę savo sodyboje “Li- 
thuanica” Woodende, 42 mylios nuo 
Melbourne. Nuo Lietuvių Namų 
specialus autobusas vežė savo ma
šinų neturinčiuosius. Susirinko ne
maža pensininkų ir jaunesniu tau
tiečių. Kelionėje skambėjo dainos 
ir mezgėsi naujos pažintys. Kelio
nei vadovavo Brolijos Vadovybės 
narys K. Mieldažys paaiškindamas 
pravažiuojamas vietoves. Akira
ty pasirodžius kalnams privažia
vome tuoj ir pačią sodybą, esančią 
gražioje gamtos padairoje. Jau 
radome. apie 15 atvykusių lengvų 
mašinų. Kelias į ją buvo pažymė
tas tautinėmis vėliavėlėmis. Du 
laužai degė. Apie 16 iešmų kabėj'o 
tvarkingai pakabinti kabykloje 
Vieni kepė mėsą, kiti virė dešre
les. Aš negalėjau nustatyti, ar bu
vo kepama stumbro ar paprasto 
Australijos jaučio mėsa, nes mai
tinuosi tik vaisiais ir daržovėmis, 
mėsos jau 50 metų kaip nevalgau. 
Pamiršau ir jos skonį.

Lauke, netoli laužų, išrikiuoti 
stalai su suolais, ant kurių sėdėda
mi būriai mėgino gausias gėry
bes. čia pat ir gėrimų baras, iš 
kurio Ibuvo galima gauti pagal sa
vo skonį atitinkamą skystį, jei 
kąsnis sunkiau sekėsi nuryjamas. 
Kol saulutė švietė, svečiai išky
lautojai daugiausia naudojosi gry
nu lauko oru ir vidun nėjo. Vai
kai su tėvais žaidė pievutėje. 
Plaukymo beseinu niekas nesinau
dojo, nes oras pasitaikė vėsokas. 
Vakaro šešėliams globiant sody
bą, svečiai sugūžėjo į prašmatnaus 
vyro, Benedikto Zabielos, pastaty- 
tą dviejų aukštų pilaitę. Antras 
aukštas jau visai užbaigtas ir į- * 
rengtas. Ponios Kethės skoningai 
išdekoruotas. Pirmame aukšte ke
turi didoki kambariai. Paskutiniais 
metais pristatyta didelė veranda 
su scena orkestrui ar kitokiems 
meniniams pasirodymams.

Saulutei nugulus patalan, pa
ties šeimininko B. Zabielos vado
vaujamas orkestras pradėjo gro
ti šokiams. Gražu buvo žiūrėti, 
kaip ir 70 pavasarių nugyvenę 
“jaunuoliai” trankiai šoko polkutę 
nušvitusiais veidais prisimindami 
savo jaunystę! Ir taip šokta, lin
ksmintasi iki 10 vai. vak. šokius 
pakeisdamos sutartinės smagiai 
skambėjo ir aidėjo apylinkės miš
kely. Vykstant Melbourne porai 
jaunimo pobūvių, šių metų iešmi- 
nėje jaunimo buvo mažoka. Dau- 
S sudarė “nunokę jaunuoliai”.

tų Brolijos iešminė kitais me
tais nukelti į vėlybesnį laiką, kai 
orai gerokai atšilę. Dalyvavo 140 
tautiečių.

Šokių pertraukos metu įvyko 
loterija Lietuvių Brolijos naudai. 
Ji apdovanojo keturis laiminguo
sius, o ypač p. Pikelius, kurie lai
mėjo net du laimikius. lešminėn 
buvo atvykę specialiai susi
pažinti su sodyba Skautų 
Tėvų k-to pirm. inž. A. E. Liu
binas ir "Džiugo” tunto tuntinin- 
kas J. Makulis bei Seserijos Va- 
deivė s. D. čižauskienė. Lietuvių 
Brolijos Vadovybė savo sodybą 
aprodė skautų vadovams ir ją pa
vedė nemokamai naudotis “Džiu
go” tunto ruošiamoms stovykloms. 
Sodyboje yra vanduo ir elektros 
srovė. Skautų vadovai sužavėti šia 
sodyba ir galės, kada tik bus rei
kalas, joje stovyklauti. Tuo būdu 
ir “Džiugo” tuntas jau turi savo 
nuolatinę stovyklavietę. Šakotas 
tas mūsų tautietis Benediktas Za
biela. Jis ir rašytojas, rašo roma
nus ir noveles, ir muzikas kompo
zitorius, lankęs muzikos konserva
toriją, suorganizavo orkestrą bai
gia įrengti seneliams prieglaudą, 
ir mūsų jaunimą aprūpino stovyk
laviete. Ir mūsų patys jauniausie
ji skautai vilkiukai ir paukštytės, 
galės smagiai ir saugiai stovyk
lauti, nes vėsesniam ar žvarbes
niam orui esant, turės patogią pa- 
stogę. (M

PIRMOS VESTUVĖS 
LIET. NAMUOSE

Rugsėjo 10 d. St. John bažnyčioje 
kun. Vaseris palaimino šeimyni
niam gyvenimui Ievą Balnis ir 
Gustavą Kyzelį palydint, vargo
nams ir parapijos choro giesmėm.

Nors jaunųjų pora lietuvių vi
suomenėje ir neperdaugiauslai 
reiškėsi, bet jų vestuvės tikirai 
buvo pavyzdingai lietuviškos. Ne 
tik kad juos palaimino lietuvis 
kunigas, bet jiems giedojo lietuvių 
choras, fotografas buvo lietuvis 
ir pirmoji surengė vestuvinę puo
tą Lieuvių Namuose, kur vaišes 
parengė Melb. Liet. Mot. Soc. Glo
bos Draugija. Mūsų darbščiosios 
bitelės vaišėms parengė visuokiau- 
sių lietuviškų gėrybių, jų tarpe net 
tris čielus iškeptus bekonus pa
klojo ant stalo, kas vestuvių daly
vius ypatingai nustebino. Ypač ste 
bėjosi svečiai nelietuviai, kurių bu 
vo gana gausiai.

Svečių nuotaikai kelti (kurios 
ir taip netrūko) melbourniškiams 
gerai žinomas savo paslaugomis p. 
Krasauskas su savo aparatais ir 
plokštelėm linksmino svečius lietu
viška muzika, ir šiaip vestuvės 
buvo pravestos pagal lietuviškus 
papročius. Atsilygidami jaunie
siems svečiai nepagailėjo linkėjim14 
ir ilgiausių metų. K.P.

TAUTOS ŠVENTES 
MINĖJIMAS MELBOURNE

Melbourniškiai Tautos šventę 
minėjo rugsėjo 11 d. Lietuvių Na
muose. Apylinkės pirm. inž. A. E. 
Liubinas taikiu trumpu žodžiu ati
darė šį minėjimą nušviesdamas 
rugsėjo 8 d. reikšmę lietuvių tau
tai. Rita Tamošiūnaitė padekla
mavo eilėraštį “O Nemune”.

Dainos Sambūris, vadovauja
mas Alberto čelnos, padainavo 
tris gerai parinktas dainas: Plau
kia Nemunėlis pamažu, Sudiev gi
ruže ir Vergų dainą iš Verdi ope
ros “Nabucco”. Paskutinioji yra 
kulminacinis momentas kalbamoje 
operoje ir labai įspūdinga. Todėl 
klausytojai nenurimo ir privertė 
chorą pakartoti ją.

Toliau Jaunimo Kongreso atsto
vai pasisakė aktualiais jame kel
tais klausimais. (Atstovų pasisa
kymus skelbiame atskirai. Red)

Po to Apylinkės Valdybos J K 
dalyviai ir Tautos Šventės minėji
mo dalyviai buvo pavaišinti kavu
te ir užkandžiais. Ta proga paben
drauta su JK atstovais ir pasikal
bėta kiekvienam rūpimais klausi
mais.

Apskritai šis Tautos Šventės mi
nėjimas labai įdomiai praėjo. Susi
rinko netoli 500 tautiečių. Gra
žiais žiedais ir žalumynais pa
puošta scena, kurioje sėdėjo mū
sų atstovai su Apylinkės Pirmi
ninku. Daug naujų ir reikšmingų 
minčių sukėlė šis minėjimas. Iš 
JK dalyvių pasisakymų ryškėja, 
kad JK uždegta lietuvybės ugnis 
gyvai degs dalyvių širdyse ir už
degs ir kitus jaunuosius bendram

ir didžiam žygiui — išlaikyti savo 
kalbą, tą tautos gyvybės pagrin
dą, išlaikyti lietuviškas tradicijas 
bei uždegt kovai už savo tautos 
laisvę. Brangus mūsų Jaunime, 
Tavyje mūsų viltys ir lūkesčiai įTavyje mūsų viltys ir lūkesčiai 
Lietuvos nepriklausomybę!

A. Krausas

CANBERRA
TAUTOS ŠVENTĖ 

CANBERROJE
Rugsėjo 25 d. 12 vai. St. Patriks 

bažnyčioje pamaldos, kurias atlai
kė ir dienai skirtą žodį pasakė kun. 
S. Gaidelis. Vietos parapijos kle
bonas monsn. Favier, žinomas lie
tuvių bičiulis, tą dieną papuošė 
sakyklą jo paties pagaminta tau
tine vėliava, šis jo gražus mostas 
lietuvių buvo labai nuoširdžiai į- 
vertintas.

3 vai. p.p. rinkomės į Liet. Na
mus pasiklausyti p. D. Labutytės 
pranešimo iš Jaunimo Kongreso. 
Kai kurias vietas prabėgomis pai
liustruodama kalbėtoja stengėsi 
gautus įspūdžius perduoti klausy
tojams, palygindama tam tikrus 
skirtumus tarp vyresnės kartos ir 
aukštąjį mokslą baigusio šiandie
ninio jaunimo. Tuo pačiu ji ir atsa
kinėjo į patiektus klausimus. Bai
gusi pranešimą ji parodė eilę spal
votų nuotraukų iš kelionės ir kai 
kurių iškilesnių momentų. Tarp ki-

PAREIGIMŲ KALENDORIAUS 
REIKALU

Spalio 16 d. tuoj po liet, pa
maldų Lietuvių Klubo patalpose 
(39 Cchurch St. Lidcombe) šau
kiamas visų Sydnėjaus ir Banks
towno liet organizacijų atstovų 
pasitarimas sudaryti ateinantiems 
metams parengimų kalendorių. 
Organizacijų vadovybės prašomos 
pasitariman savo atstovus prisiųs
ti su pramatyt? kitiems metams 
parengimų projektais.

Sydney Apylinkės Valdyba

tų nuotraukose matėme Jungtinių 
Tautų rūmus, pro kuriuos turėjo 
praeiti demonstrantų eisena, bet 
buvo leista eiti tik dalimis, nes po
licija neprileido.

Apylinkės Valdybos pirm. p. 
Andruška padėkojo D. Labutytei 
už pranešimą ir parodytus vaiz
dus. Klausytojai savo padėką iš
reiškė gausiu plojimu. Toliau buvo 
pranešta apie įvyksiantį Klubo pa- 
rengimą-pobūvį ir apie įvyksian
čius apylinkės valdybos rinkimus. 
“Aušros” choro dirigentas p. Da
rius painformavo apie būsimą N. 
S.W. dainų šventę lapkričio 19 d. 
Canberroje ir prašė vienu ar kitu 

būdu tą šventę paremti. A.

LIETUVIAI PERTH’E
MINĖJOM

TAUTOS ŠVENTĘ
Rugsėjo 18 d. Mt. Claremont

Įėję Perth apylinkės Valdyba su
ruošė Tautos šventės minėjimą,

sa-

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBAS 

kviečia visus atsilankyti į

kuris įvyksta spalio 8 d. 7 vai. vak.

Lietuvių Namuose, 44-50 Errol St., Nth Melbourne

Nuotaikinga Jazz’o muzika. Geras bufetas Įvairių rūšių gėrimai savikaina.
Bilietai gaunami pas Klubo tarybos narius ir prie įėjimo. Vietos nenumeruotos.

Bilieto kaina $ 1.50
Savo atsilankymu paremsite Lietuvių Namų atnaujinimo projektą.

Melb. Liet. Klubo Taryba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Aną šeštadieni pas p.p. Reisgius 
SycĮnejaus tautinių šokių grupė 
turėjo linksmą subatvakarį: susi
rinkę grupės nariai didelę dalį lai
ko skyrė besimokydami liet, dai
nų, vėliau kiek 
giai pasišoko.

pasistiprinę sma-

“Dainos” choro 
atsargus pareigū-

Patirta, kad 
kasininkas yra 
nas. Jis net nesutiko priimti Ban
kstowno apylinkės Valdybos skir
tos 15 dolerių aukos nepasitaręs 
su choro valdybos pirmininku. Vė
liau Bankstowno apyl, valdybos 
narys p. A. Lelešius numatytą 
auką sėkmingai įteikė choro val
dybos p-kui p. E. Lašaičiui. Įdo
mu, su kuo pastarasis tarėsi?

Atitrukdamas nuo 'dainavimo 
operose sol. P. Rūtenis suranda 
progos aplankyti ir savo pažįsta
mus Sydnejuje. Aną dieną jis bu
vo užsukęs ir pas M. P. redaktorių, 
kur pusdieni tarėsi prie uždarų 
durų.

Bankstowno Liet. Namų Valdy
ba pasirodo tiek apsukri, kad jau 
iš vietos miesto savivaldybės išga
vo visus reikiamus leidimus spor
to salei statyti. Atrodo, Sydne- 
jaus sportininkams netrukus teks 
visai rimtai pasportuoti kasant 
griovius pamatams ir pasimankš
tinti prie statybos. Tai vis kiek 
naudingiau, negu “mėtant pilkelą 
į skylalą”.

Dail. Vladas Meškėnas išbuvęs 
visą mėnesį Viktorijoje (daugiau-

*

Gilią užuojautą reiškiame mielam bičiuliui

KAZIUI ŠIMKEVIČIUI,

jo mamytei Lietuvoje mirus.

A.L.A.C. Valodkai

Geelongo Apylinkės Valdybos nariui

p. K. ŠIMKEVIČIUI,

Lietuvoje mirus jo mamytei, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Geelongo Apylinkės Valdyba

šia Geelonge ir Melbourne) nese
niai sugrįžo namo geriausioje nuo
taikoje. nors pabrėžė — visur ge
rai, bet namie geriausia. Dail. Vla
das Meškėnas verčiasi tapydamas 
portretus. Nesuklystant galima 
teigti, kad jis šiuo metu yra vie
nas iš geriausių portretistų Aus
tralijoje. *

Australijos lietuviams, ypač syd 
nėjiškiams gerai pažįstamas buvęs 
“australietis” rašytojas Juozas 
iTininis šiuo metu keliauja po Eu
ropą. Jis nuo pernai metų dėsto 
lietuvių kalbą Kalifornijos univer
sitete. *

Spalio 18 d. žinomam profeso
riui, publidistui, visuomenininkui 
Dr. Juozui Eretui sueina 70 metų. 
Karo metu su šeima pasitraukęs 
iš Lietuvos jis kaip pensininkas 
gyvena savo senojoje tėvynėje 
Šveicarijoje. Ta proga apie jį pla
čiau bus paršyta Mūsų Pastogė
je. Jo buv. studentų ir artimų ben
dradarbių yra ir Australijoje. Ir 
šio laikraščio redaktorius studija
vo pas jį germanistiką ir net dve
jus metus išbuvo jo asmens sekre
torium.

Lietuvoj dabar esą daugiau kaip 
4000 filatelistų. Šiuo metu filate
listai raginami rengti pašto žen
klų parodas, pritaikytas Lenino ir 
rusų revoliucijos sukaktims pager
bti.

NEWCASTLE

kurį atidarė valdybos pirmininkė 
p. Vyšniauskienė. Minėjimas pra
dėtas Tautos Himnu.

Šiam minėjimui pritaikintą ir 
kruopščiai paruoštą paskaitą skai
tė p. St Kuzmickas.

Meninėje dalyje vadovaujami p. 
Lingės su savo programėle pasi
rodė savaitgalio mokyklos moki
niai, kurie pašoko ir dainavo p. 
Taškūnui grojant akordeonu. Pro
gramos pranešėju buvo vienas iš 
dalyvių apie 11 m. amžiaus Baro
nas, kuris ir pats įstojo progra- 
mon paskaitydamas Stanevičiaus 
“Žemaičių šlovę”.

Šios programos vykdytojai: bro
liai Gediminas, Kęstutis ir Min
daugas Baronai, J. ir R. Berta- 
šiūtės, R. Cibulskis, Gaila Klimai- 
tytė, A. Kateiva, J. Lingė, Jonas 
Stankevičius, Kristina Repševičiū- 
tė, Edm. ir R. Repševičiai ir Ana 
bei Em. Taškūnaitės.

J .Stankevičius ir vienas iš Ba
ronų padeklamavo po eilėraštį. La
na Ašmotaitytė ir Diana Kateivai- 
tė piano paskambino po porą da
lykėlių. Loreta Gustaitė dailiai pa
deklamavo Maironio “Išnyksiu 
kaip dūmas”. Studentai Birutė ir 
Vytenis Garniai ir Virginija Kate-

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidės Apylinkės Valdyba 
praneša, kad spalio 9 d. 4 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose įvyks Adelaidės 
Apylinkės narių nepaprastas vi
suotinis susirinkimas, kur bus 
renkami atstovai į Krašto Tarybos 
suvažiavimą Sydnejuje.

Darbotvarkėj'.
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Susirinkimo pirmininko ir sekre
toriaus kvietimas. 3. Mandatų Ko
misijos rinkimai. Penkiolikos 
Krašto Tarybos atstovų rinkimai. 
5. Klausimai bei sumanymai. 6. 
Susirinkimo uždarymas .

Adelaidės Apyl. Valdyba

PATIKSLINIMAS
Adelaidiškis p. Rakauskas ne 

Antanas, bet Gediminas 
Korektūros klaidos atitaisymas.
Aprašant adeliadiškiiam “Mū

sų Pastogės” numery (37/906) p. 
Rakausko atsiekimus Australijoj, 
buvo įvelta nemaloni klaida vadi
nant jį Antanu, kai tuo tarpu ti
krasis jo vardas yra Gediminas 
Juozas Rakauskas. Jis taip pat 
buvo pakrikštytas” Antanu ir prie
raše prie Adelaidės Apylinkės Val
dybos klišės. Gediminas J. .Rakaus
kas yra šios apylinkės valdybos 
vicepirmininkas.

Už šias nemalonias korektūros 
klaidas p. Gediminą Rakauską nuo
širdžiai atsiprašome.

Adelaidiškio “M.P7 numerio 
Redakcija

METINIS 
LITUANIOS KONCERTAS

Adelaidės Liet, choras “Litua- 
nia” vad. V. Šimkaus, spalio 22 
d. Adei. Liet Namuose rengia sa
vo septynioliktąjį metinį koncertą. 
Tikimasi, kad koncerto programo
je šalia choro dar dalyvaus solis
tė G. Vasiliauskienė ir smuikinin
kas P. Mariukas.

Tą patį vakarą Lietuvių Namų 
Muziejaus patalpose įvyks foto pa
roda, kurią organizuoja Krašto 
Kult. Tarybos foto sekcijos seniū
nas p. V. Vosylius.

ĮSPŪDINGAS PASILINKSMINIMAS

PAVASARIO ŽIEDAI
rengiamas spalio 8 d. — šeštadienį

BANKSTOWNE — DAINAVOJE.

Salė skęs žieduose, Šviesos keis spalvas.

Muzika patenkins visus. Viskas kaip niekuomet iki šiol.

Įėjimas $ 1.50

Studentams 75 c.

Pradžia 7 vai. vak.

Bankstowno apylinkės valdyba.

vaitė padainavo trio. V. Garnys 
dainuodamas ir gitara pritarė.

Pagaliau meninė dalis užbaigta 
staigmena — moterų choru prita
riant akordeonu p. Taškūnui. Tuo 
tarpu chorą sudaro šios ponios: 
Cibulskienė, čečienė, Gustienė, Ku- 
zmickienė, Kasputienė, Kateivienė, 
Krutulienė, Miliauskienė, Petrukė- 
nienė, Repšienė ir TaškūnienAŠis 
choras buvo tikra staigmena ne 
vien pasirodymu, bet ir lygiu. Plo
jimams nenutilsiant choras turėjo 
paskutinę dainą pakartoti. Gal a- 
teity išgirsime ir mišrų chorą?

Tuo minėjimas ir buvo užbaig
tas. Toliau vyko pasisvečiavimas 
vaišinantis suneštinėm gėrybėm.*

Rugsėjo 17 d. p.p. Ditmanai sa
vo namuose suruošė jaukų lietu
višką pobūvį. Skambant lietuviš
kai ir kitokiai plokštelių muzikai 
(o jos p. Ditmanas turi galybę 
įgrojęs į kaspinus), svečiai jaukiai 
padalyvavo keletą valandų. Vie
nas kitas iš svečių ketino ir Mūsų 
Pastogę kitiems metams užsisaky
ti. Pats p. Ditmanas drauge su 
p. Krupavičiumi turi garažą ir 
dar kelias taksi mašinas. '*

Rugsėjo 17 d. vakare YMCA 
naujojoje salėje įvyko atsisveikini
mas su pasitraukiančiu i pensiją 
ilgamečiu Perth evangelikų kuni
gu Grebner. Neturint savo evang. 
kunigo jis aptarnaudavo ir Pertho 
lietuvius evangelikus, kuriu čia 
yra nemažai. Kun. Grebner buvo 
tolerantiškas ir visų parapijiečių 
gerbiamas, šiame pobūvyje daly
vavo apie 200 svečių.P ažymėtina, 
kad apie pusę jų sudarė jaunimas.

PASTABA. Pakartotinai skelbiame šį pranešimą norėdami pa
tikslinti pereitam numery pastebėtas korektūros klaidas. Red.

ŠAULIAI, KARIAI, KNYGOS BIČIULIAI, LIETUVIAI!

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo šventenybė popiežius Paulius

VI MA nariams spalio mėn. sky- rikoja. 
rė sekančias intencijas: —
bendrąją — Kad katalikų Bažny
čia mūsų dienų žmonių būtų pri
pažinta tiesos ramsčiu ir tvirtove. 
misiją — Kad jaunimas suprastų 
ir noriai bendradarbiautų Bažny
čios misijų užsimojimuose.

Aukščiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti ir Brisba
ne-Newcastle Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

Minties spaustuvė Sydnėjuje išleido antrąją laidą Šaulių Są
jungos Istorijos. Pirmoji laida išleista šaulių S-gos 1939 m. Lie
tuvoje. Ją parašė Šaulių S-gos vadovybės pakviestas istorikas 
Dr. Jonas Matusas. ši knyga, nespėjusi plačiau paplisti, raudona
jai armijai okupavus Lietuvą, buvo konfiskuota.

Šaulių S-gos Istoriją perspausdinti mus skatino buvęs šau
lių S-gos vadas a.a. pulk. Pranas Saladžius, miręs 1965 m. Ame-

PAMALDOS
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos spalio mėn. 9 dieną 9.30 vai. 
ryto, šv. Lauryno bažnyčioje, Brod 
meadove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
8.45 vai., prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S J.

Tai knyga, kurią turėtų įsigyti kiekvienas šaulys, karys, kny
gos mėgėjas ir lietuvis, besidomįs lietuvių kovomis dėl Lietuvos 
laisvės.

Kietais viršeliais, gerame popieriuje, gražiai išleista apie 300 
psl. knyga kainuoja $3.00. Ją galima gauti:

Pr. Nagys, 417 Burwood Rd. Belmore, N.S.W.
P.S. Primename kad minėtoji knyga geriausia dovana viso

mis progomis, o ypač kariuomenės šventės bei Kalėdų proga. Ne
delsiant įsigykite! Knygų platintojai taip pat kreipkitės aukščiau 
duotu adresu. Laukiame ir karių organizacijų talkos.

Minties spaustuvė

Jau ilgesnis laikas, kaip sirgu
liuoja p. Klimaitienė. Dabar ji 
yra Perth Chest ligoninėje.*

Susirgo p. Gaigalaitienė ir dabar 
gydosi Perth Royal ligoninėje. Ji 
yra artimai giminaitė buv. prof. 
Gaigalaičio.

*
Perth b-nės narys p. Kalinaus

kas neseniai sugrįžo iš rytų su jau 
na žmona. Laimingo gyvenimo!

Pirmas Perth lietuvis, pašauk
tas į Australijos kariuomenę yra 
Romas Radvilas. Jis buvo Perth 
liet, taut šokių grupės aktyvus 
narys (kartu su sesute). Jam iš
vykus šokių grupėje palieka dide
lė spraga. Romas išvyksta rugsė
jo 29 d. Tą dieną jam buvo suruoš
tos ir išleistuvės jų namuose.

A. Vembutas

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, GJP.O., Sydney, N.S.W.

LIETUVIS KARYS 
VIETNAMO FRONTE

Pietų Vietnamo fronte, tarp ki
tų, kautynėse atsižymėjo lietuvis 
Povilas Vikuckis, kuris, būdamas 
sužeistas, nepasitraukė iš kauty
nių, bet savo kulkosvaidžio ugni
mi sustabdė priešo puolimą ir tuo 
būdu išgelbėjo kelių savo kauty
nių draugų gyvybes. .

Adelaidės Lietuvių Apyl. Valdy
ba ir LVS “Ramovė” nutarė nu
siųsti jam lietuvių vardu dovanė
lę, kurią jis galėtų pasidalinti su 
savo kautynių draugais, gulinčiais 
ligoninėje. (ALi)
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