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LIETUVIU DIENOS SYDNEJUJEVeda Vyt. Bernotas

POLITIKOS-VINGIUOSE
PRISIMENANT

NUERNBERGO TEISMĄ

Nors visi Australijos lietuviai žino, bet visados pravartu pri
minti, kad šių metų pabaigoje Sydnejuje įvyksta

..

APIE LIET.
DIENAS

fIA

Nežinia, kaip čia išaiškinti, 
bet Australijos Lietuvių Ben
druomenės gyvenime Sydnejaus 
lietuvių kolonijai atitenka garbė 
būti pirmaujančios ir net vado
vaujančios lietuvių kolonijos 
vaidmeny. Jau vos tik atvykus 
į Australiją su pirmaisiais trans
portais iš Vokietijos Sydnejuje 
radome gražiai gyvuojantį senų
jų lietuvių centrą Australijos 
Lietuvių Draugijos vardu. Čia 
išvydo dienos šviesą ir pirmas 
lietuvių laikratis "Mūsų Pasto
gė”, čia buvo padėti pagrindai 
Australijos Uetuvių Bendruo
menei ir čia įvyko pirmasis Aus
tralijos lietuvių atstovų suvažia
vimas, davęs dabartinei Austra
lijos lietuvių veiklai ir net orga
nizacijoms pradžią ir kryptį.

Nepraėjus nei dešimčiai metų 
Sydnejus ir vėl išėjo su naja idė
ja — organizuoti Australijos lie
tuvių Meno Dienas, kurios pir
mą kartą buvo suruoštos 1960 
m. Sydnejuje. Tiesa, tų Meno 
Dienų pradžia buvo labai kukli 
— jų programą sudarė Dainų 
šventė, literatūros — muzikos 
vakaras ir dailės bei foto paro
dos. Nežiūrint to, pati idėja la
bai prigijo, ir tolimesnėse Me
no Dienose, rengiamose kitose 
lietuvių kolonijose (Adelaidėje, 
Melbourne) šitoji Meno Dienų 
programa plėtėsi, ir šiandie net 
jau pritrūksta laiko numatytai
programai pravesti.

Salia to, Sydnejus pasidarė 
Australijos lietuvių centru dar 
ir tuo, kad čia yra nuolatinė 
ALB Krašto Valdybos buveinė, 
čia įsisteigė ir tebėra Krašto 
Kultūros Taryba, be pertraukos 
čia eina ir Mūsų Pastogė.

Sitai konstatuojant nenorima 
išskirti Sydnejaus ir jį konkuren
ciniu pagrindu statyti kitoms 
Australijos lietuvių kolonijoms. 
Pats gyvenimas ir atsiektieji lai
mėjimai liudija, kad kaikurios 
kitos kolonijos tiek organizaci
niu, tiek ir veiklos atžvilgiais 
Sydnejaus lietuvius gerokai pra
lenkė, vis tik reikia pripažinti, 
kad jeigu ne praktiškas veiki
mas, tai bent iniciatyva vis tiek 
yra Sydnejaus lietuvių rankose.

Visai neatsitiktinai Sydnejui 
atitenka ir garbingas vaidmuo 
pradėti Australijos Lietuvių 
Dienas, kurios, kaip žinia labai 
daug ko naujo neįneša, o tik pa
keistas 1964 m. Melbourno su
važiavimo metu anksčiau galio
jęs Meno Dienų vardas, vis tik 
jis yra naujas ir bent istoriniu 
atžvilgiu prasmingas.

Kalbant apie būsimas Lietu
vių Dienas Sydnejuje prisimena 
šio naujo mūsų bendruomenėje 
kultūrinio sąjūdžio pradžia prieš 
šešerius metus. Ji, tiesa, anuo 
metu kaip minėta, buvo labai 
kukli, bet pati idėja pasirodė 
tiek patraukli, kad prigijo visoje 
Australijos Lietuvių Bendruo
menėje ir susilaukė nuoširdaus 
entuziazmo ir pritarimo iš įvai
rių sluogsnių. Šiais metais su pa
sitikėjimu žiūrime į būsimas 
Lietuvių Dienas, kurios, būkime 
tikri, sukels ne tik entuziazmo 
platesniems užsimojimams, bet 
iš iššauks naujų idėjų.

Malonu dar ir tai konstatuoti, 
kad ryšium su šiomis Lietuvių 
Dienomis tikimasi aukštų svečių 
iš užsienio: kaip jau buvo skelb
ta, ketina Šioje Australijos lie
tuvių šventėje dalyvauti mums 
jau pažįstami p.p. Bačiūnai, bet 
galimas dalykas, gal drauge at-

Pasibaigus antrajam pasauli
niam karui Nuernberge buvo su
rengtas teismas karo nusikaltė
liams. Iš dvidešimt vieno kaltina
mojo hitlerinės Vokietijos nacio 
vienuolikai buvo paskirta mirties 
bausmė, trys pasmerkti kalėti iki 
gyvos galvos, keturiems paskirtos 
kalėjimo bausmės nuo 10 iki 20 
metų, likusieji išteisinti.

Prieš 20 metų kalėjimo durys 
užsivėrė buv. pramonės ministe- 
riui A. von Speer ir Hitlerjugendo 
(jaunimo nacinės organizacijos) 
vadui B. von Schirach. Von Speer 
buvo apkaltintas nusikaltimu 
prieš žmoniją ir kitais karo nusi
kaltimais. Teismo sprendime skai
tome: “Paliudijimai rodo, kad A. 
Speer dalyvavo darbo vergų pro
gramoje... Kaip Reicho ginklų ir 
amunicijos ministeris jis turėjo 
svarbią rolę pramonėje.
Sprendžiant jo nusikaltimus turi
me pripažinti, kad jis buvo vienas 
iš tų, kurie turėjo drąsos perspėti 
Hitlerį karo pralaimėjimu ir kuris

Įvykiai
FEDERALINIAI RINKIMAI 

AUSTRALIJOJE
Generaliniai rinkimai į Austra

lijos federalinį parlamentą įvyks 
šių metų lapkričio 26 d. Dėl to 
kaip tik ir pakeista ir Manilos 
konferencijos data, nes kaip tik 
tą pačią dieną įvyksta generaliniai 
rinkimai ir N. Zelandijoj.

★
Ispanija, siekdama išstumti bri

tus iš Gibraltaro, nutarė atkirsti 
visus kelius, jungiančius Gibral
tarą su Ispanijos žemynu. Būti
niausias susisiekimas paliekamas 
tik laivais.

★
Žiniomis iš Hong Kongo, Kan

tono mieste, Kinijoj, įvykę dideli 
sprogimai, pareikalavę daug žmo
nių aukų. Komunistų saugumo or
ganai atvykę į vietą radę daug 
antikomunistinių lapelių. Sabota
žo ir kontrarevoliucinių veiksmų 
girdisi ir kitose Kinijos vietose.

★
Jugoslavijos prez. Tito pereitą 

savaitę perrinktas ir komunistų 
partijos prezidentu. Kalbama, kad 
Jugoslavijoje siekiama atskirti 
partiją nuo vyriausybės įvedant 
krašte daugiau demokratinių tei
sių.

★
Uragvajaus vyriausybė pareika

lavo keturis sovietų ambasados di
plomatus apleisti kraštą, nes pa
aiškėjo, kad jie tiesiog kišosi į 
vidaus reikalus skatindami nera
mumus ir streikus.

★
Pereitą savaitę Prancūzija už

baigė seriją atominių bandymų, 
pravestų Pacifike.

vyks ir min. V. Sidzikauskas. 
Tas juo labiau skatina mus pa
čius visuose parengimuose kuo 
geriau pasirodyti ir kuo gausiau 
Lietuvių Dienose dalyvauti. Jei
gu kas dar iki šiolei nesutvarkė 
savo darbų ir atostogų, kad ga
lėtų netrukdomas dalyvauti Lie
tuvių Dienose, dabar dar laikas 
pagalvoti ir pasiruošti.

(v.k.) 

skatino jį imtis priemonių sustab
dyti galutinį Vokietijos pramonės 
sunaikinimą. Sprendimas — 20 
metų kalėti.

Baldur von Schirach likimas pa
našus. Jis buvo pasmerktas kalėti 
ne vien kad jis buvo Hitlerjugendo 
vadas, bet taip pat ir už žydų de
portacijas, vykusias Viennoje. 
“Tribunolas randa, kad nors Schi
rach tiesioginiai nedalyvavo žydų 
deportacijoj, bet jo vieši pasisaky
mai prieš žydus 1942 m. o taip pat 
ir būnant Viennos gauleiteriu, ka
da tos deportacijos vyko. Prieš- 
žydiškos spaudos rasta jo kabi
nete".

Pereitą savaitę 20 metų atkalė- 
ję iš Berlyno Spandau kalėjimo 
abu paleisti. Vidurnaktį prie ka
lėjimo vartų laukė kelių šimtų 
žmonių minia ir daugybė spaudos 
atstovų.

Iš visų kalinamųjų tepaliko tik 
vienas Rudolf Hess tęsti savo baus
mės kalėjime. Amerikiečiai dėl su 
tuo susijusių milžiniškų išlaidų, 
nėra suinteresuoti toliau kalinti 
Hessą. Tačiau rusams protestuo
jant jis vis tiek kalinamas ir tik 
mirtis jį išves iš Spandau kalėji
mo.

Tunizija nutraukė diplomatinius 
santykius su Jungtine Arabų Res
publika nesutariant dėl Izraėlio. 
Beveik dvejus metus trukusiose de 
rybose tarp abiejų kraštų Tunizi- 
jos vyriausybė įsitikino, kad Na- 
sseris siekia Tuniziją paversti sa
vo satelitu.

*
Iš paskutinių pasitarimų Sov. 

Rusija kaskart vis daugiau įsive
lia į Vietnamo irefikalUp tiesiog 
įsipareigodama tiekti šiaurės Viet
namu! karinę pagalbą.

TITO UŽ VALYMUS
Didelius valymus komunistų 

partijoje tebevykdo Kinija, bet 
neseniai iš Jugoslavijos preziden
to Tito kalbos paaiškėjo, kad pa
našius valymus rengiamasi pra
vesti ir Jugoslavijoje, nes, anot 
Tito, iki šiolei rūpintasi komunis
tų partijos kiekybe, bet ne koky
be, ir dėl to į partiją pateko ne
pageidaujamo elemento.

VALYMAI KINIJOJE 
AŠTRĖJA

Drauge su partijos ir buržuazi
nių liekanų valymais Kinijoje pa
aiškėjo, bent taip skelbia vietos 
raudonoji spauda, kad buvęs ren
giamas sąmokslas nuversti Mao 
Ce Tung. Esą, sąmokslininkų bū
ta ir pačioje partijos viršūnėje. 
Ryšium su tuo lauktina, kad valy
mai dar labiau bus paaštrinti.

— ★ —
Vengrijoje sulaikyti apie 30 

ekskursantų, atvykusių iš Kana
dos. Daugumoje tai buvę 1956 m. 
sukilimo dalyviai, kuriems prašant 
vizų buvo prižadėta visiška nelie
čiamybė ir saugumas. To fakto ne
neigia ir Kanados užsienio reika
lų ministerija. Vengrijos konsula
tas Kanadoje nepaprastai greitai 
sutvarkydavo vizas norintiems vy
kti į Vengriją, ypatingai 1956 m. 
sukilimo dalyviams. Jau vien ta ap 
linkybė kėlė įtarimą.

Daugelis sukilėlių 1956 m. pa
bėgo palikę savo šeimos narius ir 
dabar išprašė leidimus jiems atsi
imti. Toji aplinkybė ir vertė juos 
rizikuoti. Dalis jų laimingai grįžo, 
bet — ne visi.

SUKARNO NEŽINOJO
Tardant buv. Indonezijos užsie

nių reikalų ministejrį Subandrio 
paaiškėjo, kad dauguma kabineto 
narių žinojo apie komunistų ruo
šiamą sąmokslą išskyrus preziden
tą Sukamo. Jam nebuvę reikalo 
painformuoti prezidentą, nes gal
vojęs, kad prezidentas pats žinąs, 
o be to gandai ir nebuvę patikimi. 
Tardytojo užklaustas, ką jis da
ręs, kai sužinojęs apie 
perversmą, Subandrio 
kad jis nieko nedaręs, 
rimto nebuvę daryti.
numatytai perversmo dienai Su
bandrio išvyko atostogų, o kai 
grįžęs, jau šeši armijos generolai 
gulėjo karste.

Subandrio bylai ruoštasi šešis 
mėnesius, o jo apklausinėjimas 
teisme gali trukti apie 10 dienų. 
Pagrindinis Subandrio liečiąs kal
tinimas yra, kad jis asmeniškai bu
vęs įsivėlęs į komunistų perversmą 
siekiant Indoneziją paversti ko
munistinės Kinijos satelitu.

rengiamą 
paaiškino, 
nes nieko
Artėjant

KOMEDIJA AR TAUTINĖ 
TRAGEDIJA

Didžioji proletarų kultūrinė re
voliucija ne tik sukrėtė pačią Ki
niją, bet ir sujudino visą komunis
tinį bloką. Net ir patiems komu
nistams pasidarė neaišku, kokio 
komunizmo siekia Kinijos vadina
mieji raudonieji sargai. Nežiūrint se. Lybiai bus skelbiamos ir atskirų suvažiavimų ar sąskrydžių
to, kultūrinės revoliucijos tikslas 
atsiektas — izoliuotis nuo viso pa
saulio.

Iš visų pasaulio kampų komu
nistų vadai šaukia, kad Kinijoje 
veiksmai esą beprotiški. “Tautinė 
tragedija” sako Vengrijos Janos 
Kadar; “Begėdiškas nukrypimas 
nuo Markso — Lenino idėjos”, ra
šo Izvestijos. Rytų Vokietijos Ul- 
brichtas kaltina Kiniją “beribiais 
perdėjimais garbinant Mao”. Net 
ir šiaurės Korėja atsuko Kinijai 
nugarą, nes ten vykstąs “pavojin
gas trockizmas”. Albanija, vienin- 
tėlis komunistinės Kinijos drau
gas palikęs pasaulyje, apie Kiniją 
iš viso nerašo savo spaudoje, nes 
nieko gero neranda parašyti. Sa
vo skaitytojus geriausiai infor
muoja Maskvos Pravda ir Izvesti
jos. Ten iki smulkmenų aprašo 
Kinijos "kultūrinės revoliucijos” 
eigą. Jdomu, kaip Rusijos gyven
tojai reaguoja skaitydami tokius 
politinius pasikeitimus? Juk ne
seniai Rusija ir raud. Kinija bu
vo neišskiriami draugai ir štai 
staiga vienas kitam galanda pei
lius.

Nesiskaitydami su kitų nuomo
nėmis Kinijos raudonieji sargai ir 
toliau kraštą verčia aukštyn ko
jom. Atrodo, jie paskelbę karą 
visiems, įskaitant ir jų pačių par
tiją. Kinijos jaunųjų komunistų 
organizacija, kuriai priskaičiuo
jama apie 60 milijonų narių, buvo 
panaikinta, nes nepakankamai 
pritariusi Mao Ce Tungo galvose-

PAS MENININKUS
Dail. L. Urbonas išvyksta į 

Ameriką
Spalio 14 d. žinomas sydnėj iš

kis lietuvis dailininkas Leonas 
Urbonas išskrenda į Ameriką, kur 
numato išbūti trejetą mėnesių ir 
ten surengti keletą savo dailės 
parodų. Su savimi ve žiasi kelias
dešimtis kūrinių, kurie bus pir-

★
Šiuo metu Sydnėjuje vykstan

čioje Australian Art Society me- 
miausia išstatyti International ga- tinėje parodoje, vykstančioje Blax- 
lerijoje Clevelande nuo lapkričio land galerijoje (pas Farmers) da- 
27 d. iki gruodžio 17 d. lyvauja ir eilė lietuvių. Įvęrtin-

* dąmi parodoje išstatytus kūrinius

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

Jos prasidės gruodžio 26 d. ir baigsis gruodžio 31 d. gran
dioziniu Naujųjų Metų sutikimo balium Sydnejaus Miesto Rotu
šėje (Sydney Town Hall).

Letuvių Dienų metu Sydnejuje vyks:
a) ALB Krašto Tarybos atstovų suvažiavimas;
b) Australijos lietuvių studentų suvažiavimas;
c) Sporto Šventė ir
d) kultūriniai — meniniai parengimai, iki šiolei žinomi kaip

MENO DIENOS
Meno Dienų programoje:

1. Melbourno Teatro “Aušros” spektaklis (gruodžio 26 d. 
vai. vak. Latvių salėje,'32 Parnell St., Strathfield).

2. Literatūros — dainos vakaras (gruodžio 27 d. 8 vai. vak.
Latvų salėje, 32 Parnell St., Strathfield).

3. Jaunimo koncertas (gruodžio 28 d. 8 vai. vak. Latvių sa
lėje, 32 Parnell St., Strathfield).

4. Atskirų chorų koncertas ir tautinių šokių festivalis (gruo
džio 28 d. 8 vai. vak. Sydney Town Hall).

5. Dainų Šventė — visų Australijos lietuvių chorų jungti
nis koncertas (gruodžio 30 d. 8 vai. vak. Sydney Town Hall).

6. Naujųjų Metų sutikimo balius (gruodžio 31 d. 8 vai. vak. 
Sydney Town Hall).

Šalia suminėtų parengimų dar Meno Dienų metu vyks dai
lės paroda (El Dorado galerijoje, Pitt St., City), foto paroda 
(Bankstown Liet. Namuose, East Terrace, Bankstown), filateli
jos ir Lietuvos pinigų paroda (Bankstown Liet. Namuose), spau
dos paroda (Sydney Town Hall).

Kiekvieno Lietuvių Dienų parengimo ar subuvimo išsames
nė programa bus skelbiama vėlesniuose Mūsų Pastogės numeriuo-

8

programos.

FOTO PARODA
Šalia kitų Lietuvių Dienų metu 

vykstančių parengimų Sydnėjuje 
ruošiama ir foto paroda, kurią su
organizuoti pakviestas sydnėjiškis 
J. Šarkauskas, gyvenantis 33 Re
gatta Rd., Five Dock, N.S.W. Tel. 
74 8111.

Jo adresu prašoma siųsti ir nuo
traukas, skirtas parodai.

Foto paroda numatoma surengti 
Bankstown Liet. Namuose nuo 
gruodžio 26 iki 31 dienos. Parodo
je dalyvauti kviečiami fotografai 
profesionalai ir mėgėjai prisiun- 
čiant meniškas juoda balta nema
žesnes kaip 6”x8” dydžio. Spal- 

nai. Pekinas žino, kad jie yra 
viso pasaulio kritikuojami ir net 
pajuokiami, ir į tai turi atsakymą 
armijos leidžiamas laikraštis 
“Raudonoji vėliava”: “Mums pa
tinka tai, kas priešui nepatinka. 
Garbė yra raudoniesiems sargams 
būti puolamiems iš visų pusių už
sieninių priešų”. Pagal užsienių 
reik, ministerio Ču en Lai nuomo
nę “viskas vykdoma gerai, tik be 
reikalo užsieniečiai užkabinėjami 
ir įžeidinėjami”. I tai raudonieji 
sargai atrėžė, kad užsieniečiai ne 
tik bus įžeidinėjami, bet ir apku- 
liami. Tai įrodydami jie nuvyko į 
Pekino europiečių kapines ir jas 
sulygino su žeme.

Sydney Waratah festivalio metu 
dienraščio "Daily Mirror” suruoš
toje atviram ore parodoje Hide 
Parke su savo dviem kūriniais da
lyvavo ir dail. Henrikas Šalkaus
kas. 

votos meniškos nuotraukos gali 
būti ir mažesnės (atviruko forma
to).

Pasibaigus parodai visos nuo
traukos bus grąžintos autoriams 
registruota siunta.

Siunčiant parodai nuotraukas 
primintina, kad jos vokuose būtų 
sudėtos drauge su kietu popierium, 
kad pašte nesusilaužytų.

Laiko jau paliko nedaug, tad 
norintieji dalyvauti parodoje su 
savo meniškomis nuotraukomis pa
skubėkite jas prisiųsti aukščiau 
nurodytu adresu.
Meno Dienoms Rengti Komitetas

AMERIKOS PREZIDENTAS 
AUSTRALIJOJE

Spalio 20-22 d.d. Australiją vi
zituos JAV eprzidentas L.B. John
son, kuris lankysis Sydnėjuje, 
Melbourne ir Canberroje.

Sydnėjaus meno kritikai spaudoje 
prie geriausių kūrinių priskyrė ir 
mūsų H. Šalkausko ir L. Urbono 
darbus.

★

Blake vardo konkursinėje reli
ginio meno parodoje iš lietuvių da
lyvauja tik dail. L. Urbonas. Kri
tikai pastebėjo, kad parodoje esą 
penki darbai, lygiai galį preten
duoti į Blake premiją, jų tarpe 
ir mūsiškio dail. L. Urbono. Paro
da vyksta Commonwealth Saving 
Banko patalpose.

★
Nuo spalio 27 d. iki lapkričio 

7 d. žinoma prekybos firma Miran
da Faire savo prekybos naumuo- 
s eMirandoje organizuoja dail. Le
ono Urbono parodą, kurioje daili
ninkas išstatys apie 60 savo kū
rinių. Vien tik parodos katalogų 
firma numato atspausdinti 7.500 
egz. šioje parodoje dailininkas 
išeina beveik visa savo apimtimi, 
nes joje jis išstatys savo trejų me
tų rinktinius darbus.
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Gyvenimas Lietuvoje
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Sportininkams nesiseka. Čikagos futbolo vienuolikei Lituani- 
ca, dalyvaujančiai aukščiausioje Čikagos futbolo lygoje, nesiseka. 
Atrodo, kad Lituanica iš lygos šio sezono pabaigoje ir vėl iškris 
į žemesniąją klasę — Čikagos pirmąją Diviziją.

Šventė pasisekė. Neseniai įvykusi Kanados lietuvių metinė 
šventė sutraukė daug dalyvių ir kaip visada labai gerai pasisekė.

TOKIOS TOKELES
Išvyksta muzikas. Šiomis dienomis Čikagą apleido muzikas 

Aleksandras Kučiūnas. Jis ligi šiolei vadovavo Čikagos lietuvių 
operos pastatymams. Jis išvyko profesoriauti į Washingtono state 
universitetą už keleto tūkstančių mylių nuo Čikagos. Vis tik jis

gyvenimo palydovės”. O prieš tai 
vieną iš tų dainų ir pacitavo: “Aš
trūs valdžios peiliai širdį man per
vėrė, ir sunkią lenciūgą ant kak
lo užnėrė”...

VANDENS PROBLEMA 
LIETUVOJE

Kaunas suvartoja 10, o Vilnius 
20 kartų daugiau vandens, negu 
suvartodavo prieš karą. Panašiai 
esą ir su mažesniaisiais Lietuvos 
miestais. Taip yra tiek dėl gyven
tojų, kiek dėl pramonės įmonių 
padidėjimo miestuose. Dėl to prieš 
keletą metų atitinkamos įstaigos 
susirūpino planingesniu požeminių 
vandens išteklių naudojimu. Dar 
ir dabar vandens naudojimas nė
ra tvarkingas: paskiri miestai ir 
net paskiros įmonės atskirai ima
si žygių apsirūpinti vandeniu. Iš 
to kyla pavojus, kad vietomis van
dens ištekliai gali būti ir nenau
dingai išeikvoti. Be to, įmonėse 
vanduo netaupomas.

Jau ištirta, kad naudotinų po
žeminio vandens atsargų Lietuvoj 
esą apie pustrečio milijono kubi
nių metrų (apie 660 milijonų ga
lionų) per parą. Todėl vandens 
badas Lietuvai negresia, bet tau
pumo ir tvarkos reikia.

(ELTA)

APIE VIENĄ MIRTĮ
Dar nebuvo Čikaga atsipeikėjusi po nepaprastos aštuonių 

gailestingųjų seserų mirties nuo žudiko rankos, kai štai ir vėl su
krėtė visą kraštą žinia: naktį, rugsėjo 18 d. buvo nužudyta Va
lerie Percy. Tiesa, kai kam ši jaunos studentės mirtis — viena iš 
daugelio. Vis tik mums čia, Čikagoje, taip neatrodo. Daugelis lie
tuvių gerai pažįsta nužydytosios tėvą Chuck Percy. Jis šįmet kan
didatuoja į J.A.V. senatorius. Jis dažnai sutinkamas lietuviškuo
se pobūviuose. Jis taip pat prisimenamas ir visam jaunimui, daly
vavusiems Jaunimo Kongrese. Kongreso bankete Percy buvo pa
grindinis kalbėtojas. Ir bendrai Percy nesivaržo dalyvauti mūsų 
visuomeniniame gyvenime. Už tat jo dukters mirtis skaudžiai pa
lietė ir lietuviškąją visuomenę.

Įš tikro Čikagoje bei kituose, šio krašto didmiesčiuose nužu
dymas nėra sensacija. Tai beveik nuolatinis reiškinys. Dėl šios 
visuomenės žaizdos mes nesigiriame. Tik konstatuojame patį fak
tą, nors jis niekam nėra malonus. Nužudymas spaudoje išgarsina
mas, jeigu žūsta žinomas veikėjas arba gangsteris. Tiesa, prieš 
kiek laiko Čikaga “pagarsėjo” aštuonių gailestingųjų seserų nu
žudymu. Manoma, kad tų seserų nužudyme įtariamas asmuo su
gautas. Asmuo, pavarde Speck, suimtas ir laukia teismo. Tačiau 
jo gynėjas, paskirtas Illinois steito, jau pareiškė, kad įtariamasis 
neprisipažino kaltu. Girdi, jis tą nusikaltimą įvykdęs būdamas laiki
noje beprotystėje. Dabar jau paskirta visas būrys psichiatrų, kurie 
tikrins įtariamojo protinę padėtį. Žodžiu, dar neaišku, ar jam be
teks iš viso ir teisman stoti.

Žuvo ir Valerie Percy. Netikėtai ir beprasmiškai. Percy buvo 
nužudyta sekmadienio naktį savo miegamajame. Nužudymo aplin
kybes aiškinant spėjama, kad jos žudikas gerai pažinojo tuos na
mus. Jis įsilaužė pro langą, praėjo visus kambarius, kol pateko 
į Valerijos kambarį. Ji, atrodo, buvo užklupta visai netikėtai — 
visai nešaukė ir nesipriešino žudikui. Ji buvo nužudyta aštriu įran
kiu smogiant į galvą. Taip pat buvo subadyta jos krūtinė ir kak
las. Žudikas nebandė jos seksualiai nuskriausti. Nebuvo pavogta 
nė pinigų. Už tat vis labiau linkstama manyti, kad tai buvusi po
litinė žmogžudystė. Manoma, kad žudikas norėjęs nužudyti patį 
Chuck Percy. Iš brėžinių dabar atrodo, jog žudikas, įėjęs į na
mus, pasuko į neteisingą kambarį. Dėl to žuvo ne pats Percy, be.t 
niekuo nekalta jo duktė.

Dabar yra sukurtos įvairiausios teorijos, visaip spėliojama dėl 
nužudymo motyvų. Policija ieško bent mažiausių paliktų ženklų, 
iš kurių galėtų nustatyti žudiką. Sako, surasta keletas pirštų nuos
paudų, bet policija neskelbia, kieno tos nuospaudos — šeimos, na
rių ar įsibrovėlio.

Taip, ieškoma nusikaltėlio, bet jo suradimas padėties nepa
keis. Nesakau, kad jo nereikia ieškoti, vis dėl to net ir nusikal
tėlio suradimas nesugrąžins Valerijos.

Chuck Percy šįmet kandidatuoja į J.A.V. senatą. Tragedijai prižadėjo diriguoti sekančią operą — Gražiną, 
ištikus jo šeimą jis visą rinkiminę kampaniją nutraukė. Dabar nie
kam neleidžiama net ir prasižioti už jo išrinkimą. Jam simpati
zuodamas visą rinkiminę kampaniją nutraukė ir jo oponentas se
natorius Paul Douglas, kuris taip pat yra geras lietuvių bičiulis. 
Dauglas pranešė, kad jis tol tylėsiąs, kol tylės Chuck Percy.

Ir štai kaip netikėtai Čikagoje, viena mirtis pakeitė net politinę 
padėtį. Dabar čia ir vėl tylu, nors rinkimai į įvairias politines pozi
cijas jau čia pat.

SUSIRŪPINTA
Rugsėjo 18 d.

pranešta, kad lankėsi iš Maskvos 
“Išradimų ir atradimų reikalų ko
miteto brigada”. Toji “brigada” 
vilniškiam komunistų partijos ko
mitetui, esą, “pateikė konkrečių 
pasiūlymų, kaip geriau ginti vals
tybės prioritetą išradimų 
Iš pranešimo atrodo, lyg 
gadą” būtų išsikvietęs 
įstaigoj Vilniuje dirbąs
nas V. Jemeljanovas, kuris aiški
no, kad “Lietuvoje kasmet gausėja

išradėjų bei racionaliztorių, bet 
... išradimų registravimo darbe 
yra rimtų trūkumų. Dėl to pasi
taiko, kad kitose šalyse nemoka
mai naudojamasi svarbiais dar
bais, o tai daro Tarybų Sąjungai 
ne tik materialinę, bet ir moralinę 
žalą”. Tai skamba lyg skundas, 
kad kažkas savo išradimus bus 
pasipasakojęs užsieniečiams...

(Elta)

Ansamblis “Lietuva” (anksčiau 
neformaliai vadintas “Švedo” an
sambliu), siunčiamas koncertuoti 
j Uljanovską — Lenino gimtinę 
(buv. Simbirską). Ryšium su Le
nino jubiliejum, ten rengiama ir 
lietuvių “kultūros dekada” — de
šimtadienis.

1966 m. spalio 10 d.

PAMINĖTAS A. VIENAŽINDYS
Rugsėjo 14 d. Vilniaus Tiesoj ir 

tos pačios savaitės Literatūroj ir 
Mene) buvotrumpai 
kad suėjo 125 metai 
Antano Vienažindžio 
Vienožinskio) gimimo

Tiesos redakcijos bendradarbis 
Dienos Kalendoriaus skiltyje tą pri 
isminimą paaiškino šiais žodžiais: 
“Geriausios A. Vienažindžio dai
nos — mūsų gražaus socialistinio tralijos.

Kaip žinome, metų pabaigoje Lietuvių Dienoms Rengti Sy- 
Sydnėjuje įvyksta Australijos dnėjuje Komiteto butų parūpim- 
Lietuvių Dienos, kurių metu tu- mo Komisijai tenka sunkus už- 
rėsime Meno Dienas. Bendruo- davinys surasti pastoges ir nak- 
menės Krašto Tarybos atstovų vynes visiems į Sydnėjų atvyks- 
suvažiavimą, jaunimo (studen- tantiems Lietuvių Dienų daly
tų, sportininkų) sąskrydžius ir viams ir svečiams. Pati Butų Ko- 
kitokius neeilinius subuvimus.

Šitokie, svarbūs visuomeniniai 
suvažiavimai ir kultūriniai pasi
rodymai sutrauks į Sydnėjų ne 
tik gausius būrius Lietuvių Die
nų parengimų dalyvių, bet ir di
delį skaičių svečių iš visos Aus-

Minėtosios mirtys, o taip pat ir nesuminėtosios, bet kasdien 
užklumpančios ramius gyventojus, rodo tam tikrą visuomeninio 
gyvenimo vėžį. Amerikiečiai kasdien nukenčia nuo žmogžudys
čių, bet užsispyrusiai kovoja prieš ginklų pardavimo suvaržymą. 
Kada beprasmiškos žudynės atvers jiems akis, neaišku. Vis dėl 
to daugiau ir dažniau atsiranda balsų, reikalaujančių suvaržyti 
ginklų pardavinėjimą, nes tuo ginklai lengviau patenka į nusikaltė
lių rankas. Juo greičiau laisvas ginklų pardavinėjimas bus suvar
žytas, tuo bus geriau.

misija šio uždavinio negalės at
likti be visų Sydnėjaus lietuvių 
vieningo reikalo supratimo ir 
talkos.

Tad visi Sydnėjaus lietuviai 
kviečiami ateiti į šią talką ir su 
lietuvišku nuoširdumu bei vai
šingumu priimti iš toliau atvyks
tančius į Lietuvių Dienas sve
čius. Mums patiems nesudarytų 
garbės, jei atvykstą iš kitų Aus
tralijos vietovių lietuviai svečiai 
turėtų ieškotis priegaudos vieš
bučiuose ar moteliuose. Jau da
bar yra pats aukščiausias lai
kas pranešti Butų Komisijai, kas 
ir kiek svečių galėtų pas save 
priglausti ir apnakvydinti.

Taip pat ir tie visi svečiai, ku
rie iš anksto nėra susitarę su 
savo pažįstamais, prašomi pra
nešti Būtų Komisijai, kas yra 
reikalingas nakvynės.

Butų Komisija yra šios sudė
ties: Komisijos pirmininkas E.

PAVERGTŲJŲ 
SEIMAS

Rugsėjo 20 d. New Yorke pra
sidėjo nauja Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo sesija. Atidarė lig
šiolinis pirmininkas V. Sidzikaus
kas. Invokaciją atliko prel. J. Bal
konas.

Pradiniame posėdyje sveikini
mus ir likėjimus seimui pareiškė 
Free Europe prezidentas J. Ri
chardson, jr. Taip pat gauti svei
kinimai iš sen. Javits ir kongr. 
Rodino. Seimas pasveikino J.A.V. 
prezidentą ir naująjį Jungt. Tautų 
pirmininką. Seimo Generalinis ko
mitetas išrinko vadovaujančius pa
reigūnus ateinantiems metams. 
(Laikomasi dėsnio, kad tas pats 
asmuo nebūtų renkamas pirmi
ninku dukart iš eilės). Pavergtų 
Europos Tautų Seimo pirmininku 
dabar išrinktas S. Korbonskis 
(lenkų atstovas), vicepirmininku 
— A. Kūtt (estų atst) Genera
linio sekretoriaus rinkimai atidėti 
kitam posėdžiui, kuris numatomas 
po dviejų savaičių.

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mą sudaro šių devynių tautų dele
gacijos: Albanijos, Bulgarijos, ■Če
koslovakijos, Estijos, Latvijos, Lie 
tuvos, Lenkijos Rumunijos ir Ven
grijos. Kiekviena delegacija sui 
daroma iš 16 asmenų, egzilų (po
litinių išeivių), nepakeitusių savo 
pilietybės. Dalis de-cijų narių yra 
iš Europoj gyvenančių tarpo. Jie 
dalyvauja Europoje vykstančiuo
se Seimo posėdžiuose ir Seimo dele- 
gatūrų darbuose.

Lietuvių delegacijoj yra: J. Au
dėnas, Valt. Banaitis, (Vokietijoj) 
M. Brakas, J. Brazaitis P. Karve
lis (Vokietijoj), J. Lanskoronskis 
(Prancūzijoj), J. Miklovas, B. 
Nemickas, J. Puzinas, V. Rastenis, 
V. Sidzikauskas, J. Sonda, P. Vai
nauskas, V. Vaitiekūnas, J. Vil
činskas (Anglijoj). Delegacijos 
narys E. Turauskas mirė prieš Sei
mui susirenkant naujai sesijai. 
Todėl šešioliktas delegacijos na
rys Seimui bus pristatytas atski
rai.

ti dar vienas narys p. V. Danta 
(66 Cross St., Guildford, tel. 
6328422).

Tad visi, atvykstą iš toliau ir 
iš anksto dar asmeniškai nesu- 

Slonsks (35 Elsham Rd., Au- sitarę, pas ką apsistos, tesikrei- 
_ .... . .p-a . kurį j aufcščau paminė

tų Butų Komisijos narių. Lygiai 
taip pat ir vietiniai lietuviai, ga
lį pas save priimti svečių, prašo
mi Butų Komisijai pranešti, kiek 
asmenų galėtų pas save priglaus
ti.

burn, N.S.W.), K. Daniškevi- 
čius (135 Slade Rd., Bardwell 
Park, N.S.W. tel. 50 3126), E. 
Migevičius (39 Junction St., Ca- 
bramatta). Kad komisijos dar
bas vyktų sklandžiau, paprašy
tas sutiko Komisijai talldninkau-

LAIŠKAS IŠ VIETNAMO (2)

Kaip mes kariaujame
Rašo Aleksa* Bernotas

Nętųriu daug patirties, kad ži
nočiau, kokia sistema vykdomi 
tikri karai. Mus apmokė tik vie
nam — Vietnamo karui. Bet tokį 
karą, koks jis vyksta čia, sunku 
ir įsivaizduoti. Mes tik retkar
čiais susiduriame su šiaurės Viet
namo jėgomis. Amžinai tenka 
kariauti prieš taip vadinamus 
“guerrillas”, arba partizanus. Ro
dos, mums skirtą sritį jau išvalo
me nuo komunistų, o žiūrėk po 
dienos jie vėl į mus šaudo. Tad 
ir vėl iš naujo vykdomi “search — 
and — kili” veiksmai, ir vėl ta 
pati daina — vaikčiojimas ratu...

Po kiekvieno žygio mes tarpu
savy pasidaliname mintimis, per
gyvenimais. Kartais tenka pasa
kotis negirdint vyresniesiems.

Mano kuopos draugai buvo pas
kirti paruošti nakčiai priešui spąs
tus. Paryčiui į juos pakliuvo ke
liolika vietkongo partizanų. Ma
tyt, užuodę, kas jiems kvepia, pa
mažu pradėjo trauktis, iš kur atė
ję. Tik paskutiniu momentu mū
siškiai pabudo ir atidarė ugnį. 
Aukų nė vienoj pusėj nebuvo. Vė
liau paaiškėjo, kad mūsiškiai per- 
vėlai pabudo ir pradėjo šaudyti, 
kai; priešas jau buvo nutolęs.

Kitame susitikime keli kuopos 
draugai pastebėjo tris ginkluotus 
partizanus. Atidarius ugnį vienas 
jų krito kaip stulpas, bet nuėjus 
į tą vietą aukos neradome, tik 
kraujo klaną. Tokių dalykų pasi

taiko dažnai, nes priešas stengiasi 
kritusių nepalikti. Su savimi jie 
nešiojasi virvių, kuriomis besi
traukdami ir velka žuvusius. Tai 
daroma propagandos sumetimais 
nuslepiant savo aukas.

Aną dieną vienam net nepasise
kė būti virve nutemptam. Paliko 
kur kritęs, o kiti jo draugai pas
pruko. Sunku buvo jį ir atpažin
ti, nes buvo patekęs į kryžminę 
mūsų ugnį. Jis buvo užsimaska
vęs amerikonišku tinklu, vilkėjo 
žaliais marškiniais ir juodom kel
nėm. Avėjo sandalais, padarytais 
labai primityviai iš senų padangų. 
Amunicijos turėjo apsčiai.

Pradžioje mus permesdavo iš 
vietos į vietą helikopteriais, bet 
jau senokai helikopterius pakeitė 
mūsų kojos. Einame nuo ryto iki 
vakaro, ir rodos tam ėjimui ir ga
lo nebus. Nepasakyčiau, kad 
toli nueiname, nes kartais tenka 
visą dieną keliavus vos kelias my
lias nueiti. Keliauti per gumos 
plantacijas yra vienas malonumas 
Gumos medžiai susodinti eilėmis 
ir sudaro įspūdingą vaizdą. Taip 
pat mus dažnai vilioja ir bananų 
plantacijos, šviežių vaisių gau
name retai, tad nors bananų pri- 
sikertam.

Ne visas Vietnamas gumos me
džiais ir bananais apsodintas. 
Dažniausiai tenka eiti per tankias 
džiungles, kur auga kaip siena 
dramblinė žolė, laukinės spygliuo

tos vynuogės, ryžių laukai, raistai, 
pelkės. Tokia mūsų laimė, kad nė 
vienam žygyje neteko eiti sauso
mis kojomis. Ką bekalbėti apie 
kojas, jei dažniausiai iki juosmens 
esi šlapias. Po vieno bridimo per 
pelkę pasijutau negerai. Nusivil
kęs pamačiau, kad mano visas kū
nas siurbėlėm nusagstytas, žino
jau, kad paprastai siurbėlių nu
plėšti negalima, tad teko jas nuo 
kūno degtukais nudeginti. Malo
numas menkas, nes deginant siur
bėlę tenka apsvilinti ir odą.

Vakar apleidome savo bazę 10 
vai. ryto. Ir taip ėjome septynias 
valandas be jokio poilsio per di
džiausias liūtis. Nelaikytina tai 
lietum — pylė kaip iš kibiro. Lie
tus mūsų nebaugino, nes vis tiek 
teko bristi per pelkes ir upelius. 
O einant per laukus kojas iš mo
lio ir klampynės vos gali išplėšti. 
Vakare pasiekėm Ben Bar kaimą, 
kur yra didžiulė gumos plantacija. 
Buvome perspėti, kad čia galime 
sutikti stiprią V. C. opoziciją. To
dėl tik visiškai sutemus įžengėme 
į gumos plantacijas. Kelias va
landas , ištūnojom džiunglėje, ir 
tik apie 8 vai. pajudėjome pirmyn. 
Dar vis tebelijo, šį sykį ir mes 
pasiėmėm virvių, bet visai kitiems 
tikslams. Kadangi naktys čia 
baisiai tamsios, tad kad nepasi- 
mestume nuo viens kito susirišam 
virvėmis, kaip kalnų laipiotojai.

Baigėme apsupti kaimą anksti

Australijos Liet. B-nės Krašto Kultūros Taryba dar pernai bir- 
rytą. Priešo nesutikome, tik šu- želio 6 d. posėdyje nutarė pagelbėti Australijoje gyvenantiems lie- 
nes mus aplojo. Bendras kaimo įs- tuviams rašytojams išleidžiant per metus po vieną grožinės litera- 
pūdis labai slegiantis. Namukai tūros atskiro autoriaus veikalą, šis nutarimas buvo paskelbtas per- 
maži, statyti iš bambuko, stogai nai liepos mėn. Mūsų Pastogėje ir Tėviškės Aiduose.
nendrėmis ir šiaudais dengti. Iš Į šį Krašto Kultūros Tarybos kvietimą sulaukta gražių atsilie- 
tų namukų sklinda smarvė. Vaikai pimų ir jau gautas vienas rankraštis. Susidarius rankraščių dau- 
bastosi po kaimą nešvarūs ir nuo- giau, ALB Krašto Kult. Taryba sudarys knygai leisti komisiją, kū
gi. Mana dėmesį patraukė keli mū- ri iš turimų rankraščių parinks leidimui vertingiausią kūrinį, o 
riniai namai ir vienas baltas mū- jeigu leistinų kūrinių atsiras daugiau, tai nustatys jų leidimo 
rinis pastatas. Susidomėjęs įėjau ir spausdinimo eilę.
vidun. Pats nustebau po daugelio 
mėnesių patekęs katalikų bažny
čion. Nusiėmiau kepurę ir šautuvą 
pastatęs šalia savęs susikaupiau 
kelių minučių maldai. Bažnyčioje 
taip pat buvo keli pusnuogiai vaiku 
čiai su medalikėliais ant kaklų. 
Jie bailiai sekė mane nežinodami, 
ko aš čia atėjau. Vienas mūsiškių 
kalba prancūziškai. Per jį sužino
jome, kad šią bažnyčią statė tur
tingas prancūzas, kuriam priklau
sė ir gumos plantacijos. Namukai, 
stovį šalia bažnyčios, taip pat pri
klausė prancūzui, o dabar juose 
gyvena vietiniai kaimiečiai. Iš tų 
namukų tik stogas ir mūrinės sie
nos bepaliko. Vidus kaip tikra 
kiaulidė, čia šiame kaime pabu
vę dar vieną dieną tais pačiais ke
liais klamposime atgal į savo ba
zę vienos dienos poilsiui.

OPERA LIETUVOJE
Šį sezoną numatomos šios naujos 

savų kompozitorių operos: V. Klo
vos “Žalgiris”, A. Rekašiaus “Gęs
tantis kryžius” (antirasistinė te
ma), V. Laurušo “Paklydę paukš
čiai” (antiemigrantinė tema), V. 
Paltanavičiaus “Dievų miškas” 
(antinacinė tema, pagal B. Sruo
gą) — ir R. Žigaičio baletai “Pra
ėjo mergina”. Taip pat numato
mos dvi klasikinės operos: G. Ver
di “Kaukių Balius” ir. G. Donize
tti “Meilės eleksyras”.

Suinteresuotieji autoriai kviečiami savo rankraščius pri
siųsti iki šių metų gruodžio 31 d. Krašto Kultūros Tarybos pirmi

ninko adresu: K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, N.S.W.
Techniniais knygos išleidimo reikalais ALB Krašto Kult. Tary

ba susitars su parinkto spausdinimui kūrinio autoriumi atskirai.
ALB Krašto Kultūros Taryba

HANSA TRADING CO
PTY. LTD

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

TURI SAVO ATSTOVUS VISOJE AUSTRALIJOJE

Norį tikslaus ir patikimo patarnavimo užsakant įvairias 
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VAIZDAI IR NUOTAIKOS ANAPUS UŽDANGOS
RAŠO VACLOVAS DAUNIUS

Pasiekus Čekoslovakijos sieną, 
tuojau padidinta išoriniai ženklai, 
skelbią skirtingą politinę santvar
ką. Ant lokomotyvo kabo didžiulė 
raudona žvaigždė (kaip kadaise 
sovietų revoliucijos laikais), o pa
našių figūrų pasimato ir ant vie
no kito didesnio pastato. Važiuo
jant per miestus, retkarčiais pasi
rodo ilgi plakatai, kuriuose kon
densuoti šūkiai skatina žmogų link 
našesnio darbo arba naujos atei
ties. Tačiau kitaip pradeda važiuo
ti ir pats traukinys. Jei iki sienos 
jo greitis buvo smarkus kaip ir 
pridera ekspresui, sieną pervažia
vus tempas sulėtėja, nes ir šiaip 
jau vagonai pradeda mėtytis ir 
svyruoti i šonus. Vadinasi, geležin
kelio bėgiai nėra pirmos rūšies sto
vyje, nors ši linija ir yra viena iš 
pagrindinių visame krašte.

Skyriuje kartu važiavo trys iš 
Paryžiaus universiteto atostogoms 
grįžtą čekai studentai, kurie, de
ja, kalbėjo tik čekiškai ir prancū
ziškai. Bet netrukus pasirodė, kad 
angliškai kalba šalia manęs sėdįs 
vidutinio amžiaus čekas, grįžtąs 
po kelių savaičių apsilankymo An
glijoje. Paaiškėjus, jog esu iš toli
mo krašto ir kad važiuoju į Pragą 
rimtais tikslais, jis pasidarė ga
na kalbus, ir mūsų pašnekesiui te
mų nebetrūko. šis pasikalbėjimas 
ir tapo puikiu įvaru į naują situ
aciją. Jau kelis metus jis laukęs 
vizos, kad galėtų nuvažiuoti įAn- 
gliją aplankyti savo gimines, bet 
čekų įstaigos tą malonumą sutei
kusios tik prieš porą mėnesių. Iš 
viso, jo manymu, dalykai Čekoslo
vakijoje stiprokai pasikeitė per 
paskutinius du metus; jei anks
čiau į vakarus išvažiuoti buvę be
veik neįmanoma (išskyrus valdžios 
žmones), šiandien tai jau esą len
gviau, bet visvien kas nors iš šei
mos turįs pasilikti krašte. Sužino
jęs, kad važiuoju į Pragą .tikino, 
kad ten būsiu visai gerai traktuo
jamas, bet kartu pridūrė, kad ge
riau ten kalbėti prancūziškai arba 
angliškai, bet ne vokiškai ar 
rusiškai. Kiek tai liečia vokiečius, 
čekai dar turi nemalonių prisimi
nimų iš paskutinio karo (net drau
giškos vokiečių delegacijos yra ve
žamos į Lidice), o su rusais san
tykiai nebesą tokie šilti, kaip po 
karo.

Paskutinioji pastaba buvo gana 
įdomi ir šiek tiek netikėta, tačiau 
po vėlesnių patirčių pasirodė tu
rinti daug tiesos, (Kai po keletos 

dienų teko klausti Pragoję gyve
nantį jauną amerikietį marksistą,' 
kaip čekai laikosi rusų atžvilgiu, 
atsakymą jis-davė nusukdamas že
myn nykštį.) Atrodo, jog santy
kių pablogėjimas pirmoje eilėje ki
lo iš ekonominių priežasčių, nors 
čekai neužmiršta ir to fakto, kad 
po karo Sovietų Sąjunga inkorpo
ravo gabalą rytinės Čekoslovaki
jos. Per paskutinius keletą metų, 
minkštėjant geležinei uždangai 
tarp Čekoslovakijos ir vakarų, pa
mažėle čekams atsivėrė prieš akis 
faktas, kad jie pergyvena ekonomi
nius ir kitokius nedateklius, t.y., 
kad, palyginus su vakarų Europa, 
jų gyvenimo standartas yra daug 
žemesnis. Visai tipiškai mano kai
mynas aiškino, kad skirtingas gy
venimas, kurį matysiu Pragoję, 
esąs toks todėl, kad Čekoslovaki
ja, nors ir potencialiai turtingas 
kraštas, savo gaminius turi siųs
ti į Sovietų Sąjungą bei kitus ry
tų kraštus, tokio eksporto nauda 
esanti suvaržyta įvairiomis sutar
timis, iš kurių pelnosi tik rusai, 
šitoks argumentas, atrodo, yra 
Čekoslovakijoje plačiai paplitęs, 
nes jį vėl vienokioje ar kitokioje 
formoje teko girdėti ir kitose ap
linkybėse. Iš čia, atrodo, ir čekų- 
rusų draugystės atšalimas, nors 
sunku pasakyti, kiek jis turi svo
rio grynai politinėje plotmėje. Ry
tų bloke politiniams ryšiams pa
keisti liaudiško nusiteikimo nepa
kanka.

Kad čekų ekonomijai labai rei
kia vakarietiškos valiutos, pasima
to labai greitai. Šitas faktas yra 
iš priežasčių, kodėl per paskutinius 
metus (ar du) tiek 'daug dėmesio 
kreipiama į turizmą, nors jis, kaip 
matysime, tam tikrais politiniais 
atžvilgiais yra ir labai nenaudin
gas. Bet šiuo metu, turistai Čekos
lovakijoje turi geras sąlygas, nes 
įvažiuodami jie savo valiutą gali 
išsikeisti specialiu kursu, o kraš
te dar veikia gana atvira juodoji 
birža, kur už vakarietišką valiu
tą mokama dar daugiau. Svetim
šalių atžvilgiu, finansinė sistema 
darosi gana komplikuota, bet ją 
galima klasifikuoti apytikriai ši
taip:

Oficialiai 1 dol. - 7 čekų kro
nos, Turistams oficialiai 1 dol. - 
11 kronų. Gana atviroje juodojoje 
biržoje 1 dol. - apie 30 kronų.

Šitokioms sąlygoms esant, turis
tai bei vakariečiai apskritai Čekos
lovakijoje gali gyventi kaip kara

liai. Ir reikia pasakyti, kad bent 
Pragoję jų yra gana daug, ypač iš 
Vakarų Vokietijos. Geriausi Pra
gos hoteliai yra užimti vien tik sve 
timšalių (juos ten siunčia valsty
binė turizmo įstaiga Čedok, — dar 
vienas būdas išrinkti daugiau sve
timos valiutos), geriausiuose res
toranuose vietinių gyventojų irgi 
daug nematysi. Turistams yra 
skirtos epecialios TUZEX krautu
vės su geresnėmis prekėmis, kurio
se betgi parduodama tik už sveti
mą valiutą. Bet, kalbant apie Tu
zex krautuves, įdomu pastebėti, 
kad pirkėjai jose yra daugumoje 
čekai, ypač moterys, ir tai vėl nu
rodo kad juodoji birža yra valsty
bės bent patylomis toleruojama. Be

Juozas Mikitas

DAINUOJAM VĖL
“O Tėviške, koks mielas Kraštas!”— 
Vaičaiti, taip sakei kariais 
Nuostalgijos gimdytuos raštuos, 
Vis aidinčiuos dainos aidais.

Jie žavi, žadina, vilioja
Dar ir dabar mus taip dažnai.
Jais Nemuno pašlaitės, gojai, 
Mums žydi, šlama ir čionai.

Svetur tremties keliais išėję 
Iš tėviškių mielų, šiltų, 
Kaip nendrės lankstomos nuo vėjų, 
Ne Lietuvos kvapnių šilų.

O tolimas poetų Krašte, 
Tu sergėk jų šventus kapus; 
Jų dvasios gali mums atnešti, 
Tai, ko joks vėjas neatpūs.

Čia apsilupę medžių griaučiai, 
Išskėtę negyvas rankas, 
Išsekusiom širdim nejaučia, 
Kad slegia mus čionai kažkas.

Čia palmės amžinai žaliuoja, 
Čia — orchidėjos . . . Tik ne. mums 
Grožiu egzotiniu savuoju 
Berželiui, rūtai meilę drums.

Tėvynės ilgesio Vaičaiti, 
Kaip visuomet, kalbėk j mus. 
Mes, Tavo ilgesiu įkaitę, 
Sugrįšim į tėvų namus.

Dainuosim vėl: Koks mielas kraštas, 
Kuiį pamatę taip staiga, 
Ne vien tiktai Vaičaičio raštuos, 
Tamausim jam, ryžtu degų.

LAIŠKAS IS ČEKOSLOVAKIJOS ypač rytų valstybėse, mažai ką taroj! yra gana stiproka; saky- 
—————————8ako apie vietinių žmonių gyveni- sime, buvo lyg ir nelauktina maty-

abejo, iš vietinių pirkėjų vienas 
kitas kokį dolerį ar markę ar sva
rą gauna laiškuose iš giminių, bet 
didelė dalis valiutos turi būti su
pirkta vietoje. Oficialiai, berods, 
yra nusikaltimas čekams turėti 
svetimos valiutos. Bet niekas nie
ko nesako, kad Tuzex krautuvėse 
kalbama beveik vien čekiškai. At
rodo, jog valstybė galvoja šitaip: 
tegu juodoji rinka operuoja, nes 
svarbu tik tai, kad svetima valiu
ta galų gale suplauktų į valstybės 
iždą. O tai ir įvyksta per Tuzex 
krautuves.

Pabuvus krašte tik trumpą lai
ką, nėra lengva daryt gilesnių ana
lizių, nes dalykai matomi iš prava
žiuojančio taško, o toks žvilgsnis, 

mą. Gana aišku visvien, kad poli
tiniu atžvilgiu, valstybė visvien 
stengiasi išlaikyti šiokią tokią izo
liaciją nuo vakarietiško galvojimo. 
Tą nurodo anksčau minėtas faktas 
kad sunku gauti vizą išvykimui 
į užsienį. Tą nurodo ir kitas fak
tas, kad Pragoję negalima gauti 
vakarietiškų laikraščių ar knygų, 
nebent marksistinių. Bet kaip tik 
šią izoliacijos tendenciją ir griau
na patys turistai, kuriuos čekai 
ne tik mato, bet ir su jais pasikal
ba bei padiskutuoja. Turizmo pei
lis todėl yra taip sakant dviašme
nis;- jis piauna abiejomis kryp
timis. Pagaliau ir patys čekai, iš
vykę kuriam laikui į užsienį ir vė
liau sugrįžę, taip pat parsiveža po
zityvių įspūdžių. Rezultate, uždan
ga plyšta, ir vakarai pradeda ro
dytis realesniame horizonte.

Kad uždanga yra šiek tiek pra
plyšusi, negalima abejoti; vaka
rietiškas gyvenimas per ją pama
žėle skverbiasi, nors tučtuojau rei
kia pridurti, kad mintijimo įtaka 
susiduria su didesniais sunkumais, 
negu materialinė ar išorinė. Pas-

Kongresininkai kalba
(tęsinys iŠ pr. M.P. Nr.)

PETICIJOS
Inž. Algis Šimkus — JK prane

šimų apibendrinimas ir išvados
Paskutinė iš oficialiųjų pareigų 

buvo demonstracija New Yorke, 
kuri turėjo vykti priešais Jungti
nių Tautų rūmus bei priešais Ru
sų Ambasadą ir peticijų įteikimas. 
Apie šios demonstracijos “pasise
kimą” manau jau šiek tiek girdė
jote, bet prieš pradėdamas kalbė
ti apie ją, norėčiau trumpai paaiš
kinti, kas atsitiko su peticijoms. 
Buvo iš anksto raštu kreiptasi į 
U Thantą audiencijos tikslu įteik
ti peticijas asmeniškai. Deja, at1 
sakymas buvo neigiamas, nes jis 
tomis dienomis būsiąs užimtas, bet 
peticijas sutiko priimti paštu. 
Paštu priėmimas be abejo neturi 
tos reikšmės kaip asmeniškas 
įteikimas. Buvo galvota įteikti 
24-ių tautų antikolonizacijos ko
miteto pirmininkui Jungtinėse 
Tautose, bet čia buvo susidurta su 
visai nepageidaujama situacija. 
Šio komiteto tuometinis pirminin
kas buvo rusas. Tuomet buvo pri
eita išvados, kad geriausias būdas 
įteikti peticijas su pritaikytom 
antraštėm per savo valstybių pa
siuntinybes Jungtinėse Tautose. 
Šis paskutinis nutarimas ir buvo 
įvykdytas. Australijos lietuvių 

ti, kad jaunos čekės išrodo beveik 
kaip vokietukės ar paryžietės, su 
neblogomis figūromis, dirbtinomis 
blakstienomis, dažytais plaukais ir 
vidutinšku bet palyginti skonongu 
apsirengimu. Panašiai ir šalutinė- \ 
se srityse. Užėjus į ųaktinį klu
bą, teko pastebėti, kad vietinis 
orkestras grojo beveik išimtinai - 
amerikietiškas melodijas, ar radi
kalesnė buvo tame pačiame klube 
gastroliuojanti lenkų kapela, ku
rią sudarė lenkiški beetles, rėkią 
iš eilės visas beetles ir rolling 
stones dainas, ir patį tekstą dai
nuodami angliškai, žinoma, tai 
tai menkos substancijos vakarie- 
tiškumas, bet pradžia turi būti kur 
nors.

Valstybė tokiems dalykams gal
būt nepritaria, bet yra tiesa, kad 
tokie dalykai jau egzistuoja ir kad 
jie į vakarus nukreipia dėmesį. Jie 
sudaro dar gana netobulą ryšį su 
vakarais, bet šis ryšys rodo tenden
ciją plėstis, šiandien norima va
karuose leidžiamų madų ar muzi
kos žurnalų; rytoj bus reikalau- 

(Pabaiga psl. 4)

LIKIMAS
peticijas įteikiant mūsų kontin
gentą atstovavo R. Cibas, dr. K. 
Zdanavičius ir aš pats. Priimti 
buvome labai mandagiai ir mums 
užgarantavo, kad iš savo pusės 
darys viską, kad jos pasiektų savo 
tikslą, bet pirmiausia turį atsi
klausti Canberros. Pažymėtina, 
kad Australija yra viena iš narių 
antikolonizaciniame komitete 
Jungtinėse Tautose. Peticijos bu
vo perduotos Australijos pasiunti
nybei tolimesnei eigai.

Grįžtu prie pačios demonstraci
jos, kuri mane labai nuvylė daly
vių skaičiumi. Jau stovykloje bu
vome informuoti, kur reikės kreip
tis, nuvykus į New Yorką, kad de
monstracijos organizavimas nėra 
J. K. Komiteto rankose. Atrodė, 
kad tikimąsi nemažo demonstarn- 
tų skaičiaus, nes numatyta demon
struoti iš karto dviejose vietose, 
prie Jungtinių Tautų ir Rusų am
basados. Dieną prieš tai teko būti 
dviejose susiėjimuose, kuriuose da
lyvavo tariamai organizatoriai ir 
kviestieji užsieniečių atstovai. De
ja, man nebuvo visiškai aišku, kas 
iš tikrųjų buvo vyriausias demon
stracijos ruošėjas. Man atrodė, kad 
J. K. norėjo pasinaudoti neviena

(Nukelta į psl. 4)

ZENONAS KUČINSKAS

VILOKARŠTS
(Pabaiga)

Tačiau to burto neteko sulaukti nė vienai iš 
velnio tuzino. Viskas įvyko pirmadienį su gyvanaš
lės Žvygienės atsiradimu. Visą savaitę žirklėmis 
žnaibė vyro futrą ir tik sekmadienį užbaigė. Ne
daug tesudarė vilnos, bet užteko, kad nuskambė
tų per visus Vaičius. Neįtikėtina, kad pačią ugnį 
-pakūrė Antosė. Nenoromis Papylė Žvygienės vilną 
ant stalo ir pamatė. Aiškiai, iš skrandos. Kai kur 
net su odos gabalais. Neiškentė.

— Tai vyro daiktus išparceliuoji? — paklausė 
ji tyliai.

žvygienė užkaito. Tikėjosi, tik ne iš Antosės.
— Ne tavo reikalas, sutra — perpyko Žvygie

nė. Ką tu išmanai apie vilną? Geresnės nė klebono 
avinas neišaugina.

Duryse pasirodė Petras. Jis net nepastebėjo 
Žvygienės. Nusišypsojo visoms ir priėjo prie An
tosės.

Tosiuk, kai baigsite čia, užeik pas mane. Pa
sitarsime dėl ryt dienos darbų, — švelniai pasakė 
jis ir išėjo.

—- Tosiuk..., — sušnypštė Žvygienė, —• tai ką, 
gal sykiu kiaules ganėte?

Tuo vardu, tartum peiliu, kas būtų dūręs val- 
čiškėms į širdį. Žvygienė tebežiūrėjo į Antosę ir 
jos akyse degė pykčiu.

Antosė tylėjo. Ji tebepešiojo Žvygienės vilną 
ir nebežinojo ką daryt, leist į karštuvus ar ne.

— Matot, seselės! — siuto Žvygienė, — visą 
savaitę ištupėjote čia, o ji su avino uodega jums 
visoms panosę šluosto!

Šitokios užgaulės pakako joms visoms. Neži
nojo tikrai ant ko pykti, bet žvygienė atrodė kal
čiausia Apsupo ją iš visų pusių, net karštuvai sus
tojo dirbą.

— Tai sakyk, velnio išpera, — suriko-vyšnia- 
akė, — vilną karši, ar priekabių ieškai?

— Ko kiši savo riestę be jokio reikalo!
— Ar tai iš tų šerių vilnos nori prisikaršti? 

— sucypė trečia ir, stvėrusi saują vilnos, sviedė 

žvygienei į veidą.
— Tie plaukai nė vailiokams netinka, — įsi

terpė Antosė ir vėl šypsojosi.
— še, kad norite, — tyčiojosi Žvygienė, — 

ne jums, seselės, pamokint mane. O ir pačios ne 
dėl vilnos čia sėdite. Žinau aš ir žino visas mies
tas. Atsinešėte pundelius tik iki pusryčių, o ant
rą savaitę kaip zulinate karšyklos suolus.

Žvygienė kaip adatomis badė pačią jautriau
sią valčiškių paslaptį.

— O tu, ko kiši nosį, kur ne tavo kvapas! — 
ji užpuolė Antosę, — Ne tavo vilna ir ne tavo 
akrštuvai. Manai niekas nežino, kokiais tikslais 
klebonas tave čia atgabeno ant vilnos užsodinęs? 
Piršliaut užsigeidė? O tu ir tikiesi. Višta! Ir ims 
toks vyras žydmergę!

— Bergzdė! — nebeišlaikė Antosė.
— O kas tau sakė, sutra, kad aš bergždžia?
— Išsigint norėtum? — paklausė viena iš bū

rio.
— Nagi, vyras, pagyvenęs dvejus metus, iš

bėgo į užnemunę ir, susidėjęs su kitą jau antro 
sūnaus susilaukė!

Net užkimdama rėkė vyšniaakė.
Žvygienė galutinai įdūko. Įsirėmė rankomis į 

šonus ir pasviro į ja.
— O gal tu, sesele, pašte tarnauji? Uždėsiu 

aš tau antspaudą! še, varseake!, — suriko Žvy
gienė ir skėlė ranka per veidą.

Šios akys dar didesnės pasidarė. Rodės, iškris 
iš vokų ir nusiris žemėn. Nesakiusi daugiau nė 
žodžio, ji stvėrė Žvygienę už plaukų ir persimetė 
ant žemės. Užvirė kova. Nuo žemės kilo debesiai 
dulkių, kad karšykloje darėsi net trošku.

— Uždėsiu aš tau antspaudą, — rėkė Žvygie
nė,— nė taikos teisėjas neišims!

Visos kitos tik suko ratu aplink jas ir rėkė 
vis ant Žvygienės.

— Duok jai, kad net pirmąjį šliūbą atsimin
tų!

— Iškaršk jos kuodą, kad vilnos iš tolo bijotų!
— Ant karštuvų ją! suriko kaž kas ir visos 

puolė prie žvygienės.
Tuo tarpu į karšyklą įšoko Petras. Jis išgir

do triukšmą ir, įbėgęs, nesuvokė kas čia darėsi.
— Sustokit, merginos!
Nuo žemės purvina ir susivėlusi pakilo Žvy

gienė.
— Už kokius griekus jūs tą moteriškę kanki

nai? paklausė jis.
Valčiškės neturėjo jokio noro teisintis. Jos 

griebė savo skepetas ir šovė tiesiog pro duris. Iš 
gėdos nedrįso net atsisveikinti.

— Aš jus visas ištekdinsiu! — šaukė Žvygienė.
Ji žvairomis pažvelgė į Petrą ir prišoko prie 

stalo. Abiem rankom griebė pundą vilnų ir sviedė 
i orą.

— Ne karšykla čia o senmergių pekla! — suri
ko ji, išeidama.

Petras šyptelėjo, iš lėto priėjęs uždarė karšyk
los duris ir grįžo prie karštuvų. Dabar Antosė iš
drįso. Pakėlė galvą ir pažiūrėjo jam į akis. Petras 
vėl šyptelėjo. Matomai, suprato viską.

Daugiau karšykloje nesirodė nė Valčių senmer
gės nė Žvygienė. Petras suko karštuvų rankeną, 
o Antosė metė į karštuvus. Už savaitės atvyko pa
auglys berniokas. Petras laišku išsikvietė iš savo 
parapijos. Apsigyveno kartu su Petru kambarėlyje 
šalia dažyklos. Nuo tada prasidėjo tikrasis karši
nio ir dažymo darbas.

LIETUVIS BALETE
JUOZAS JANUŠAITIS

— KYLANTI BALETO 
ŽVAIGŽDĖ

“Nidžinski ir Pavlova, Fonteyn 
ir Nurejev. Ir, galimas dalykas, 
kad vieną dieną Josefine ir Joseph 
arba, pagal tradiciją, Jason ir Ja- 
nušaušio vardais bus papildytas di
džiųjų baleto asmenybių sąrašas”.

Taip praderamas straipsnis 
(Woman’s Day, 1966. VIII. 29), 
kuriuo autorių siškelia dviejų jau
nų baletininkų asmenybes ir jų di

delį progresą baleto mene. Tos 
asmenybės — tai Josephine Mutt
on (matomai, australe) ir mūsų 
tautietis Juozas Janušaitis.

šių metų pradžioje Peggy van 
Praagh ir Robert Helpmann užan- 
gažavo juos į Australijos Baleto 
trupę. Abu debiutavo Adelaide Fes
tival of Arts baleto programoje, 
dalyvaudami “The Lady and the 
Fool” ir “Raymondoj”. Janušaitis 
taip pat šoko “Elektros” balete.

Abu šokėjai yra iš Adelaidės.

Valčiškės ilgai keikė Žvygienę ir kiekviena iš 
jų ieškojo naujų būdų, kad patrauktų Petro dėmesį 
į save. Vakaruška nepavyko. Petras neatėjo į šo
kius. Tris savaites jos laužė galvas ir darė pla
nus, vis nepamesdamos vilties. Vargšės! Jos nenu
jautė kokią staigmeną joms ruošė Valčių klebo
nas.

Jau buvo ketvirtas sekmadienis po trukšmingų 
peštynių karšykloje, nuskambėjusių per visus Vai
čius. Tą sekmadienį Petras išsirengė į bažnyčią 
gana anksti. Eidamos šventorium pro mažuosius 
vartelius. Valčiškės matė jį bekalbant su ūkinin
kais. Stovėjo jis kaip tvirtas ąžuolas tarp susenusių 
miško medžių, kad net priversdavo stabtelėti kiek
vieną iš jų prieš užeinant už šventoriaus mūro. 
Bažnyčioje Petras atsistojo prie trečiojo sopulio 
vyrų pusėje, kad iš moterų lonkų galėjai matyti 
jį, net nepasukant galvos. Per visas mišias jos 
akimis svaidė jį ir grožėjosi.

Kunigėlis baigė mišias, o klebonas užlipo į sa
kyklą. Po evangelijos pamokslą pasakė gana trum
pą. Matyt, buvo geroje nuotaikoje, kad nesibarė ant 
parapijiečių. Paskiau iš knygos išsitraukė baltą po
pierėlį ir ištiesė.

— Prmieji užsakai, —'■ perskaitė klebonas, — 
Petras Šukys iš Plokščių parapijos ir Antosė Lau- 
žaitė iš Valčių ruošiasi priimti moterystės sakra
mentą. Jei. . .

Valčiškės daugiau nieko negirdėjo.-

Josephine Mutton pradėjo baleto 
karjerą būdama 13 metų, o Janu
šaitis — apie 16-kos. Abu keletą 
kartų laimėjo stipendijas tęsti ba
leto studijas ir abu kopia į višū- 
nes kreditais. Josephine Mutton 
Mr. Helpmann’o patarimu, priėmė 
scenos pavardę Jason.

Toliau minėto straipsnio auto
rius palygina abiejų kylančių ba
letininkų fizines- savybes su anų
jų pradžioje suminėtų “žvaigž
džių savybinis ir randa, kad abu 
šokėjai kaip tik ir turi tas būti
nas savybes, kurių dėka jie gali 
iškilti iki pasaulinio masto bale
to asmenybių.

(A.L.Ž.)
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Kongresininkai kalba
(Atkelta; iš psl. 3)

lietuvių organizacija demonstra
cijai, ko pasėkoje įvyko konflik
tas tarp jų pačių ir vieni kitų 
kaip reikiant nebeparėmė. Tokia 
yra mno asmeniška nuomonė, fak- bendruomenės ribose, bendruome- 
tais negaliu įrodyti. Atėjus demon
stracijos laikui, visi rinkosi netoli 
Jungtinių Tautų rūmų, kur labai 
greitai paaiškėjo, kad apie demons
travimą dviejose vietose negali bū
ti nei kalbos, nes pradžiai demons
tracijos nebuvo pilnas 100 asmenų. 
Iš šių didžioji pusė atvykusi iš 
užsienio. Kur buvo visi vietiniai? 
Kodėl nedalyvavo demonstracijoje 
— nežinau. Nors ir buvo darbo 
diena-penktadienis, bet pagal skel
btą šios demonstracijos svarbą, ne
manau, kad, darbo diena būtų tu
rėjusi didelės įtakos dalyvių skai
čiui. Čia taip pat norėčiau pami
nėti, kad dėl transporto sunkumų 
nebuvo atvežtas visas jaunimas, da 
lyvavęs kongrese, nes buvo tikėta
si skaičių iš vietinių. Pradedant 
demonstraciją paaiškėjo, kad or
ganizatoriai pamiršo net lietuviš
ką vėliavą. Plakatų, tiesa, buvo 
nemažai ir gana gerų, atrodo, li
kę iš 1965 m. lapkričio mėn. 13 d. 
demonstracijos. Pati demonstraci
ja vyko gatvėje priešais Jungtinių 
Tautų darželius, kur palyginamai 
mažas judėjimas. Po kokios valan
dos ar dviejų vaikščiojimo rateliu, 
buvo gautas leidimas žygiuoti gat
vėmis link Rusų Ambasados. Tuo 
metu skaičius buvo padidėjęs iki 
150. Žygiuojant su policijos pa
lydovais miesto gatvėmis buvo da
linami atspausdinti lapeliai, išaiš
kiną Lietuvos dabartinę padėtį ir 
mūsų norus. Priešais Rusų Amba
sadą taip pat nebuvo leista de
monstruoti, o tiktai sekančiame 
bloke, Čia policijos skaičiai beveik 
prilygo demonstrantams. Pabaigai 
buvo paleisti keli šūkiai ir viskas. 
Pati eisena buvo tvarkinga, be 
jokių bereikalingų išsišokimų. Die
na buvo labai karšta, o kelias nuo 
Jungtiniu Tautų iki Rusų Amba
sados gana tolimas. Bendrai imant 
demonstracija buvo silpna ir nevy- 
kusi, pagalvojus kokia ji galėjo 
būti tokiose sąlygose.

Vienas iš svarbesniųjų nutari-

mų J. K. buvo, kad nepanaikinti mirštant, kad gyvenamoje valsty- 
dabartinių jaunimo komitetų, o bėję prasimušimu į geresnes vie- 
tiktai juos perorganizuoti ir veik
ti kaip jaunimo koordinatorius

nės valdybos pašonėje. Palaikyti 
ryšius su komitetais kitose valsty
bėse ir ruošti panašius kongresus 
kas penki metai. Taip pat buvo 
nutarta palaikyti asmeniškus ry
šius su lietuvišku jaunimu Lietu
voje, ypatingai kultūrinėje plot
mėje, bet jokiu būdu ne su kokiom 
nors organizacijoj. Reikalinga įsi
jungti kiek galima daugiau į lie
tuvišką veiklą, bet taip pat nepa-

BENDRI ĮSPŪDŽIAI
Balys Stankūnaviiius — bendri 

įspūdžiai iš JK ir kelionės po Eu
ropą.

Amerikos lietuvis, kaip jūs ži
note, nėra naujas reiškinys J.A.V. 
gyventojų tarpe. Daug lietuvių 
emigrantų atvyko prieš pirmą 
pasaulinį karą bei antrojo pasau
linio karo laikotarpy sovietams 
mūsų kraštą okupavus. Amerikos 
lietuvių socialinė padėtis yra taip 
vadinamoj žemesniosios vidurinės 
klasės būklėje bendroj Amerikos 
visuomenės struktūroje. Vistiek 
lietuvio charakteris yra veržlus ir 
jis siekia savo sąlygas pagerinti; 
lietuvis yra kovotojas, jis turi me
ninę prigimtį ir mėgsta dolerį. 
Čikagos apylinkėse ankstybesnieji 
lietuviai imigrantai dirbo didžiose 
mėsos pramonės įmonėse. Lietu
viai kūrėsi grupėmis, labai apleis
tose miestų dalyse pakeisdami jas 
į tvarkingas ir pavyzdingas gy
venvietes su lietuviško charakterio 
bruožais.

Marquette Park, kur aš buvau 
apsistojęs, yra viena tokių sričių, 
tirštai lietuvių apgyventa, suda
ranti tinkamas sąlygas Šv. Kazi
miero gimnazijai, Šv. Kryžiaus 
ligininei, Jaunimo Centrui ir ne
mažam skaičiui bažnyčių. Bažny
čios yra mūsų tikėjimo ir kultūros 
simboliai, suteikiu mums gražiau
sio pasigerėjimo. Jie man gra

VAIZDAI /R NUOTAIKOS
(Atkelta iš psl. 3)

gana karštai griebė ir žiūrinėjo 
megztinius bei kitokius aprangos 
dalykus, kurie šiaip atrodė niekuo 
neišsiskiriančios prekės, šitas fak
tas .atrodo, sako, kad gaminių ko
kybė nėra aukšta ir kad jų visvien 
nėra perdaug. Kas yra būtinybe 
vakariečiui, neretai tebėra liuk
susas čekui. Vakaruose, sakysim, 
visur yra pilna mašinų, o Prago
ję, net pačiame centre, Skodos 
pastatymas nesukelia didelės pro? 
blemos.

Yra ir savotiškų kurijozų. Ste
bint prekes, matyti, jog nemažas 
kiekis yra atgabentas iš kitų vals
tybių, pvz. maistas iš Jugoslavi
jos, Vengrijos, Lenkijos, Rusijos, 
kur to paties maisto irgi nėra per- 
daugiausiai. Nusipirkau dėžutę la
tviškų skumbrių, bet kaip ypatin
gą suvenirą nusipirkau dėžutę kiau 
lienos iš... komunistinės Kinijos. 
Aišku, kad Kinija dar nėra tokia 
soti, kad galėtų eksportuoti mais
tą. Tačiau to reikalauja sutartys 
ir galbūt pretenzija į oficialiai 
skelbiamą ‘perteklių’. Šitokie eks
portai tikrai nepadeda krašto eko
nomijai, bet užtat parodo, presti 
žo klausimas rytų bloke kartais 
yra svarbesnis už tiesioginio nau
dingumo ar nenaudingumo klausi
mą.

Užbaigai, nekalbant apie politi
ką ar ekonomiją, negalima nepa
minėti per tas kelias dienas susi
daryto įspūdžio, kad Čekoslovaki
joje yra gana daug tautinio jaus
mo (dalykas, kuris irgi gadina če- 
kų-rusų draugystę). Atrodo, kad 
po keliolikos metų pertraukos Če
koslovakijoje pradeda pūsti pana
šūs tautinio sąmoningumo vėjai, 
kai pLenkijoje, Vengrijoje. Rumu
nijoje. Didelis dėmesys kreipiamas

jania paprastų vakarietiškų dien
raščių? Bet įdomu, kad ir pati val
stybė pradeda daryti ‘nukrypimus’. 
Patsai geriausias Pragos hotelis, 
Jalta, prieš kelioliką metų buvo 
pastatytas specialiai čekų darbi
ninkams, atvykstantiems iš kitų 
vietovių atostogoms į Pragą. Šian
dien jis, kaip ir keli kiti, savo 
santvarka ir patarnavimu mažai 
kuo skiriasi nuo ‘kapitalistinių’ 
hotelių. .’Jo puošniame restorane 
valgytoją aptarnauja kokie septy
ni kelneriai, jo baruose galima gau 
ti keliasdešimt rūšių kokteilių (vi
si angliškais vardais), o vakarais 
prie barų sėdi šauniai atrodan
čios jaunos damos, visada pasiruo
šusios suteikti asmeninius patar
navimus (bet tik už svetimą valiu
tą ir todėl pravardžiuojamos 
‘Tuzex-girls’).

Šitokiais būdais tiesi politinė li
nija pavirsta į zigzagus ar tiesiog 
pradeda trupėti. “Kapitalizmas’ ar 
bent privati iniciatyva įgauna vis 
daugiau jėgos, o tuo pačiu darosi 
savarankiškesnis ir pats žmogus. 
Bet kartu aišku, kad vakarietiškai 
suprastos privačios iniciatyvos 
Čekoslovakijoje nėra ir negali bū
ti, nes principe valstybė laikosi ko
munistinės minties, čekiškas “ka
pitalizmas’ reiškiasi įsileidus į ry- 
šuis su vakarais.

Eilinio čeko gyvenimas yra daug 
paprastesnis, Jis dirba valstybei 
priklausančioje įmonėje, krautuvė
je ar kolchoze. Jei jis yra mieste
lėnas, jis gyvena ir nuomoja butą 
valstybei priklausančiame pastate 
(paskutiniais metais leidžiama ir 
šiek tiek privačios nuosavybės, 
kaip pvz. automašina ar savaitga
lio namukas prie upės; tokie namu
kai, tarp kitko, tiesiog blizga pa
lyginus su valstybine nuosavybe),.} tautinę istoriją. Muziejuose sau- 
apsirengęs jis yra blogiau už, sa- gomi visi karaliai, kunigaikščiai 
kyšime, vakarų europietį. Pagal ir šventieji, ar jie būtų buvę (pa- 
taisykles, Tuzex krautuvės spe- gal marksstinę terminologiją) bai- 
cializuojasi aukštesnės kokybės ga 
miniuose, tačiau ir ten nematyti 
nieko ypatingo, išskyrus stiklo ir 
keramikos išdirbinius, kuriais če
kai- visada pasižymėjo. Bet teko 
pastebėti, kad čekės moterys ten

sūs liaudies engėjai, ar menkesnio 
žanro feodalai, ar klerikaliniai at- 
žagareivos. Vadovai, tiek žmogaus 
tiek knygos pavidale, kalba apie 
čekoslovakų istoriją, nemėgindami 
perdaug lankstytis rusiškiems kai

tas daug galima padėti savo tau
tai.

Kalbant apie šio kongreso nau
dą, galima pasakyti, kad tai yra 
priemonė jaunimui įsigyti plates
nių pažiūrų lietuvių tarpe, giles
niam lietuvybės problemų suprati
mui, suartėjimui tarp plačiai išsi
blaškiusių lietuvių . Taip pat duo
da jaunimui aukštesnį tikslą bei 
paskatinimą lietuviškai veiklai pa
saulinėje plotmėje uždega viltį at
gauti nepriklausomybę mūsų Tau
tai.

žiausi pastatai, kuriuos aš tik esu 
matęs. Neveltui Amerikos Archi
tektų Institutas paskyrė premijas 
už šių planus. Marquette Parke 
yra restoranų ir valgyklų, kur val
giaraščiai yra lietuviški su angliš
kais prierašais. Aš buvau malo
niai nustebintas, kai patarnautoja 
lietuvaitė kreipėsi į.mane lietuviš
kai pasiūlydama rūgusio pieno su 
bulvėmis ir didžkukulių kaip pa
grindinius tos dienos patiekalus. 
Žmonės gyvenantieji tokioje ap
linkoje tarp lietuvių turi didesnę 
galimybę išlikti lietuviais. Ten 
yra pastebimi skirtingumai tarp 
senų Amerikos lietuvių imigrantų 
ir naujųjų. Aš gal klystu, bet 
man atrodo kad pokario emigran
tai yra daug veržlesni, aktyvesni, 
linkę daugiau organizuoti ir padė
ti naujai atvykusioms svečiams. 
Senieji emigrantai esą daugiau 
suamerikonėję ir kai kurie iš jų 
žiūrį į naujai atvykusius su tam 
tikru nepasitikėjimu.

Buvo nuostabu patėmyti aplin
kos įtaką į asmenį ar tautą. Daug 
teko girdėti pastabų, kad tas at
rodo kaip argentinietis, kitas kaip 
amerikonas ir pan., bet tautinis, 
priglaudžiusiojo krašto, charakte
ris turi tam tikros įtakos į lietuvio 
būdą. Tą mes vyrukai iš Austra
lijos pastebėjome pas Amerikos 
lietuvaites, pasidavusias ameriko
niškai materialchalinei tradicijai. 
Nežiūrint to, lietuviškas idealų 
bendrumas ir bendrai naudojama 
lietuvių kalba pašalino šias ne
reikšmingas kliūtis. Politinių ir 
ideologinių klausimų sklandus pri
ėmimas galėtų būti puikiu pavyz
džiu Jungtinėms Tautoms.

New Yorke man teko lankytis 
Jungtinių Tautų rūmuose, kur 
aš buvau vieno aukšto pareigūno

M. K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ 
KLUBO POPIETĖ

Rugsėjo 18 d. Mt. Wawerley, 
jaukiame p. Stankūnavičių šeimos 
židiny įvyko čiurlioniečių popietė. 
Gimnazijos mokytoja A. Karazijie
nėj daugeliui pageidaujant, pakar
tojo pagrindines tezes iš praeito 
pašnekesio apie lietuvių dainų sim
boliką, papildė naujais daviniais 
po iškilusių diskusijų. A. Šeikis 
savo koreferate iškėlė savo abe
jonių dėl nuoširdumo ir objekty
vumo vertinant liaudies dainas. Jis 
tvirtino, kad pas mus pastebimas 
žymus polinkis bei tendencija ro
mantiškai pervertinti liaudies dai
nas. Jo manymu, kad dainas verti
nant ir interpretuojant daugelio 
lietuvių vertinimo kriterijus yra 
gerokai atmieštas patriotizmo cu
krum. Kuriamas mitas apie neiš
pasakytą liaudies dainų grožį, pa
brėžtinai iškeliant tik teigiamus 
bruožus. Ieškoti i rrasti ką nors 
neigiamo liaudies dainose ar me
ne šiandien nepopuliaru, gali bū
ti apšauktas lietuvybės ardytoju. 
Jei kritiškai suabejoji dainos ver
tingumu, tai dažniausia gauni at
sakymą, kad tai liaudies daina, 
vadinas ir graži ir vertinga. Gau
nasi įspūdis, kad liaudies dainos 

mynams (kaip pvz. rytų Vokieti
joje). Taip pat ir didžiosios gat
vės bei aikštės išlaikiusios čekiš
kus vardus. Centrinė Pragos aikš
tė nesivadina nei Markso nei Le
nino, bet tradiciniu Vaclovo vardu, 
nors šisai buvo ir karalius ir šven
tasis. Apskritai, tautinio sava- 
rankškumo noras esąs stiprus, nors 
jis ir yra įpintas į komunistinį 
tinklą. Šią padėtį neblogai simbo
lizuoja čekų karinės uniformos. 
Nors jų sukirpimas yra sovietiš
kas, vilties atsiranda tame, kad 
ant kepurės yra prisegta ne raudo
na žvaigždė, bet senas čekiškas 
lokys.

svečiu. Man teko įdomiai praleisti 
dieną su juo ir kitais Australijos 
Pasiuntinybės nariais. Aš visai 
atvirai pasipasakojau apie mano 
Amerikos vizito tikslą ir painfor
mavau apie JK priimtas rezoliu
cijas dėl mūsų krašto laisvės. Tie 
ponai palankiai išklausė mane. 
Man susidarė įspūdis, kad jie yra 
gerai informuoti apie sovietinius 
nusikaltimus mūsų krašte ir apie 
tarptautinio masto nusikaltimus 
kituose komunistiniuose kraštuose. 
Man buvo pasakyta, kad dabarti
nis viešasis dėmesys yra nukreip
tas į kitą hemisferą, kad Jungti
nių Tautų kontrolė yra naujai ne
priklausomybę gavusioms tau
toms... Mes žinome, ką tai reiš
kia. Jungtinių Tautų dėmesį at
kreipti į mūsų bylą reiktų drastiš
kų priemonių, k. a.: sukilimo or
ganizavimas, (bet mes žinome kas 
atsitiko su Tibetu ir Vengrija), 
teroristinę akciją prieš mūsų oku
pantų diplomatinius atstovus Va
karuose (bet ir ta idėja turi kitas 
gilias problemas). Jungtinės Tau
tos žiūri į demonstracijas kaip 
tvarkos pažeidimą ir dauguma ten 
susirinkusių atstovų turi daug 
“reikalingesnių problemų apie ką 
pagalvoti”, t. y. apie dabartį, bet 
ne apie praeitį. Europa man at
rodo yra vienintelė viltis.

Iš Amerikos išskridau į Londo
ną, kur aplankiau Lietuvos Pa
siuntinybę ir pasikalbėjau su jos 
sekretorium ponu Balicku. Minis- 
teris Bronius K. Balutis buvo iš
vykęs atostogų. Ponas sekreto
rius labai maloniai mane priėmė. 
Savo ilgesniame pasikalbėjime 
palietėme JK, gyvenimą Australi
joje ir Anglijoje. Anglija ir to
liau nepripažįsta Lietuvos okupa
cijos, mūsų pasiuntinybė ir toliau 
pripažįstama ir turi visas anks
čiau turėtas diplomatines privile
gijas-

Atvykus po 18 metų Europon, 
mane žavėjo gamtos žalumas. Aš 
lankiausi Frankfurte, Heidelber
ge, Stuttgarte, Muenchene ir vė
liau Paryžiuje. Ekonominiai Eu
ropa labai atkutusi, žmonės labai 
gerai apsirengę, linksmi, maisto 
bei kitų prekių kainos palyginti 
žemos.

Vos išlipęs Frankfurto aerodro
me turėjau eiti į muitinę. Jos val
dininkų uniforma ne labai skyrėsi 
nuo man gerai žinomos ankstesnės 
uniformos. Valdininkas paprašė 
mane paso ir pastebėjęs, kad ma
no gimimo vieta yra Kaunas, ma
loniai šyptelėjęs pasakė, kad jis 
karo metu buvęs Kaune ir be jokių 
formalumų tuoj išdavė man reika
lingą leidimą. Pagalvojau, kad ir 
mūsų senieji priešai mus maloniai 
atsimena ir draugiškai elgiasi.

PAS ČIURLIONIEČIUS MELBOURNE
etiketė apsprendžia jos, kaip kūri
nio, meninę vertę. Aš norėčiau, 
toliau sakė A. Šeikis, pasilikti tei
sę tuo suabejoti, o mūsų gabiausio 
iš tremtyje išaugusio ii- tragiš
kai auto katastrofoje žuvusio po
eto Algimanto Mackaus žodžiais 
tariant, išdidžią teisę abejoti ir 
dėl to nelikti menkesniu lietuviu.

O liaudies dainų yra gerų ir 
blogų, vertingų ir “balabuškų”, 
melodingų, grynų perlų ir tikrų 
šiukšlių, kurias tur būt turėjo 
galvoje mūsų klasikas poetas Kris
tijonas Donelaitis išsireikšdamas: 
“kiauliškas dainas dainuot ir žvie
gt užsimanė”. Iš viso atrodo, kad 
K. Donelaitis, kuris savo kūry
bai įkvėpimo ieškojo liaudyje, liau
dies dainų nevertino, o, vadino tik 
“kiaulišku bliovimu”.

Išskirtinas mūsų liaudies dainų 
melodingumas, melodijų gausumas 
ir įvairumas, jų spalvingumas daž
nai stebina svetimtaučius. 1161 tų 
dainų tarpe yra ir tokių, kurios 
yra įdomios tik mažam skaičiui 
muzikologų-specialistų, kaip liau
dies kūrybos, liaudies muzikalinės 
kompozicijos kuriozai, šito įtakoje 
mes esame minėtų specialistų ma
žo ratelio, nėra nei įdomios, nei 
gražios. Ne viskas, kas gali būti 
pavadinta liaudies daina yra jau 
neginčijama vertybė ir patriotinis 
sentimentas neturėtų užtemdyti 
mūsų žvilgsnio darant kritišką at
ranką.

Pasiklausius p. A. Karazijienės 
liaudies dainų simbolių aiškinimo, 
man susidarė įspūdis, kad mūsų 
liaudies dainos apgaubtos simbo
lizmo šydu, ypatingai mergelės ir 
bernelio bendravimas, jų meilė ir 
erotika, šios rūšies dainų yra ga
na daug, ar nebus tik daugiausia, 
bet ir simbolių daugiausia, dau
giau negu našlaičių, piemenėlių ir 
mitologinėse dainose, nors jų ir 
ten netrūksta, čia viskas apdai
nuota taip subtiliai, labai švelniai, 
taip kukliai. Nė vieno stipresnio 
žodžio, vis rūta, lelija, rasa, linas, 
žirgas kepurė ir pan.

Iš viso mūsų liaudies dainos yra 
labai liūdnos, lyrinės, romantinės, 
švelnios, sakyčiau moteriškos. Net

SU SKAUTAIS
(ĮSPŪDŽIAI IŠ SKAUTŲ

Ilgojo savaitgalio metu Sydnė- 
jau skautai tris dienas stovyklavo 
savo stovyklavietėje Ingleburne. 
Nors buvo numatyta, kad į sto
vyklą .suvažiuos apie 50-60 skau
tų, tačiau priešstovyklinė audra 
ir buvęs gana smarkus lietus at
baidė dalį ir stoyklon susirinko 
su vadais 40 jaunų ir blogo oro 
nepabūgusių skautų bei skaučių.

Dviem IPEC sunkvežimiais nu
gabenta didesnė pusė jaunuolių į 
stovyklavietę, kur jau šeštadienio 
ryte prasidėjo palapinių statymas, 
tvarkymasis, savojo rajono puoši
mas ir šimtai įvairiausių kitų dar
bų ir darbelių, kuriuos mažieji ir 
didieji skautai lyg tos darbščio
sios skruzdės vieną po kito atliki
nėjo ir kaip malonu buvo išgirsti 
švilpuką pirmiesiems stovyklos pie 
turns, kurie po įtempto pusdienio 
darbo tyrame ore tirpte tirpo bur
noje.

Stovyklą aptvarkius ir pastačius 
palapines tuoj pat prasidėjo pir
mieji užsiėmimai, pasiruošimai, 
pratimai, dainos, šokiai, sportas ir 
kt taip, kad skautų laiko kiekvie
na ne tik valanda, bet ir minutė 
buvo tvarkoma pagal nustatytą 
planą. Pagaliau pirmosios dienos 
vakare pavalgius vakarienę sto
vykla susirinko prie laužo ir šį 
kartą jau tikro, nes vasaros metu 
gaisro pavojams esant galima bu
vo “kurti" laužus tik su lempučių 
pagalba. Ir štai ši spirmasis lau
žas, pasveikinus stovyklos virši
ninkui tuntininkui Rotcui, buvo 
daugiau parengiamasis, pasiruoši
mas rytojaus dienai, kada i rsve- 
čiai, daugumoje skautų tėveliai, 
suvažiuos vaikų pasižiūrėti. Lau
žas puikus, programa gera ir nuo
taika, visą laiką lydima skam
bių skautiškų dainų.

Sekmadienio rytas. Po gana 
smarkoko nakties lietaus saulutė 
plačiai šypsosi jauniesiems mūsų 
skautams, kurie gražiose savo uni
formose renkasi į vėliavos aikš
tę pakėlimui lietuviškos ir austra
liškos vėliavų. Raportai, himnas ir 
vėliavoms aukštai pakilus ant sto
vyklos Stiebų skautai renkasi į 
stovyklos lauko koplytėlę, kur kun. 
P. Martuzas atlaiko ankstyvąsias 
stovyklos pamaldas.

Pavalgius pusryčius, kur ypatin
gai jauniesiems patiko blynai su 
uogiene, prasidėjo ir vėl skautų 
užsiėmimai, pasibaigę tik prieš pat 
pietus, po kurių prasidėjo sporti
niai žaidimai, iš kurių pats mė
giamiausias ir populiariausias bu
vo tinklinis (o kiek gražios me
džiagos yra būsimiems Kovo tin- 
klininkamsl), kurį pravedė buvę 
Kovo sportininkai Nijolė ir Vincas 
Giliai.

Sportui pasibaigus prasidėjo pa
siruošimai laužui, kai tuo tarpu 
su vyresniaisiais skautais pionie
rių praktikos darbus atlikinėjo 
veteranas skautas M. Rudis.

Ir štai pagaliau ankstyvoje po
pietėje pradeda rinktis pirmieji 
stovyklos svečiai, jaunųjų skautų 
tėvai, giminės ir pažįstami. Vėlia
vos nuleidime, kurį stebi atvykę 
svečiai, skauto įžodį duoda E. Kar
pavičius ir Č. Kapočius, gaudami 
po geltoną kaklaraištį. Nuskambė

ir karo dainose nėra žygdarbių, ne- 
kapojamos galvos kaip kopūstai, 
o išjojančių į karą atsisveikini
mas, jų sugrįžimo laukimas, liū
dėjimas — pilnos lyrizmo. Nėra 
tragiškumo, nėra žiaurumo, 
kaip kitų kaimyninių tautų daino
se — baladėse.

Toks didelis simbolių panaudo
jimas apdainuojant meilės, eroti
nius išgyvenimus privedė prie ga
na įvairių kontroversinių dainų 
aiškinimo. Pav. A. Maceina savo 
parašytoje knygoje “Das Volks- 
lied als Ausdruck der Volksseele, 
Geist und Charakter der litaui- 
schen Dainos (1955, Bonn) daro 
išvadą, kad pagal mūsų šios rūšies 
dainas “lietuvių liaudies siela ne
pažįsta meilės džiaugsmo”. Kiti, ži
noma, nesutinka su jo nuomone.

A. Karazijienė patiekė visą eilę 
dainų, kuriose labai ryšku meilės 
džiaugsmas. Ypač darbo dainose 
jis dažniau užtinkamas A. Krausas 
nurodė, kad K. Donelaičio never
tinimas liaudies dainų ir prilygi
nimas “kiauliškam bliovimui’ ’ki
lęs iš to laiko pietizmo dvasios, 
kuri vyravo anuo metu Europoje. 
A. Vaičaitis pabrėžė, kad liaudies 
skonis yra gerokai patobulėjęs ir 
XX a. tiek mene, tiek dainose mei
lės džiaugsmas yra stiprus.

Po diskusijų JK atstovės N. Ma- 
lišauskaitė, Rūta Žiedaitė, talki
nant R. Kemešytei padainavo: 
Sudiev mylima mergele ir Saulutė , 
nusileido. Visi kartu padainavo 
“Suk, suk rateli”. Po dainelių ' 
buvo rodomas filmas iš JK bei 
spalvoti šviesos paveikslai. Labai 1 
įdomu buvo pasiklausyti iš juostos ] 
pranešimų iš įvairių kraštų apie • 
lietuvių veiklą iš JK. “Romuvos” 
korporacijos atkūrėjas Stasys ; 
Stankūnavičius įdomiai papasako- ' 
jo apie lietuviškų korporacijų pap
ročius ir tradicijas.

Pabaigai p. Zuzana Stankūna- 
vičienė pakvietė prie gausiai ap- Melbourno Apylinkės. Valdyte 
krauto stalo vaišėms. Paviešėję* 
gražiai pabendravę bei turiningai ------------------------------------------—
praleidę porą valandų skirstėmės 
su pakilia nuotaika namo. Popie- kad tarp jaunimo ir vyresnės kar- 
tėje dalyvavo 20 jaunuolių ir II tos užsimezgė nuoširdus bendravi- 
vyresnio amžiaus narių. Džiugu, mas. (fc.)

INGLEBURNE
STOVYKLOS INGLEBURNE) 

jus Lietuvos Himnui tiek skautai, 
tiek ir jų svečiai traukia virtuvės 
link, kur visi vaišinami vakarie
ne.

Lygiai 7 vai. budinčiojo švilpu
kas šaukiantis stovyklą ir svečius 
į laužavietę, kur skautai turi paro
dyti savo artimiesiems dviejų die
nų pasiruošimus programai.

Ir kaip gi keista. Susirinko sto
vyklautojai ir tik ivenaB kjtas 
svečias, kai tuo tarpu didžioji dau
guma tėvų ir artimųjų, atseit, “at
likę pareigą” savo vaikams, pama
tę juos, pavalgę vakarienę nerado 
laiko pabuvoti dar vieną kitą va
landėlę su jais pamatant jų pui
kų pasirodymą prie laužo ir tuo 
pačiu moraliai juos paremiant ir 
suteikiant jiems lyg tą dvasinį at
pildą, kuriam tie jaunieji skautai 
taip ruošėsi norėdami savo tėve
liams ir artimiesiems parodyti, 
kaip jie išmoko dainuoti, kaip jie 
bando kalbėti gražiai lietuviškai 
(nors daugelis tėvų turbūt net 
nesistengia su savo vaikais namuo
se kalbėti savo tėvų gimtąja kal
ba), kaip juos Jaunimo Kongreso 
atstovė sesė Ramunė Zinkutė iš
mokė naujų puikių dar Australi
joj iki šiol negirdėtų dainų. Ne; 
tėvai nerado laiko, nors kita irgi 
nedarbo diena, bet kuo greičiau 
įsėdę į mašinas tiesiog išskubo iš 
stovyklos ir kur? Gal būt televi
zijos pažiopsoti ar su savais drau
gais pabaliavoti, kai tuo tarpu jau 
nųjų skautų ir skaučių veiduose 
aiškiai buvo pastebimas nusivyli
mas, kad toks pasiruošimas ir dar
bas nebuvo suprastas jų tėvų ir 
artimųjų. Liūdna, tikrai liūdna, 
kai vyresnieji dažnai tą jaunimą 
kritikuoja, bet patys neparodo pa
vyzdžio ir nesistenga net jaunino 
suprasti.

Paskutiniąją naktį pergyvenus 
šiokią tokią audrą, kurios metu 
net vieną palapinę vanduo pradė- 
j'o semti, rytojaus dieną prasidė- 
j‘o ruošimasis į namus ir daugelio 
jaunųjų veiduose aiškiai matėsi 
nenoras judėti namų linkui, nes 
tos trys dienos šią skautišką šei
mą dar tampriau sujungė.

Jeigu mūsų tautinės stovyklos 
dainoje ir skamba žodžiaij kad 
stovykla tai yra pati dižiausia 
skautiška mokykla,tai neapsirik
siu šiandie pasakęs, kad panašios 
stovyklos yra ne tik skautiškos, bet 
ir pačios geriausios lietuviškos mo
kyklos, duodamos didžiausią tau
tinę ir kalbos naudą mūsų jaunie
siems, tik gaila, kad vyresnieji tą 
taip mažai tegali suprasti ir nesis
tengia bent maža dalimi šį puikų 
ir didingą skautų darbą asmeniš
kai paremti.

A. L-tis

AUKOS
BENDRUOMENĖS VAJUI

i
Melbuorno lietuviai, atsiliepdami
A.L.B-nės Krašto Valdybos pra

šymą aukoti Lietuvos laisvhimo ir 
Kultūriniams reikalams, 8-tbs 
Rugsėjo šventės proga aukojo:

Po $ 5: A. ir T. Bikulčiai, A. 
ir T. Jakubauskai, A. Krausas, 
J. Pelenauskas ir A. Zubras.

$4- V. Pumputis.
Po $2: V. Ališauskas, J. Anta

naitis, E. Balčiūnas, L. Barkus,
A. Bladzevičius, V. Bosikis, L. E. 
Chmieliauskas, V. Didžys, J. Ka
marauskas, J. Meiliūnas, S .Pleč
kaitis, V. šalkūnas, A. šeikis, Se
nas Velnias, J. Valys, B. Vanagas,
B. žiedas, J. Žitkevičienė ir K. S.

$1,40- A. Butlerienė.
Po $1: p. Adomavičienė, J .Ar- 

nastaukas, L. Baltrūnas, P. Baltu
tis, Irena Blakeley, N. Butkus, V. 
Daugvila, V. Dumskis, p. Jokū
baitis, V. Junokas, I. Kaunas, L. 
Kaladė, V.K., K. Kazlauskas, A. 
Kesminienė, Krasauskas, M. Kiau- 
lėnas, V. Liubinas J. Makulis, M. 
Medeišienė, A. Mikaila, J. Para:/ 
gienė, B. Petys-Petkevičius, J. Pe- 
traitienė, V. Popeliučka, A. Pri- 
dotkas, R. Pocius, A. Ramanaus
kas, Alf. Sadauskas, J. Santas, 
B. Savickas, V. Simankevičius, p. 
Tamošiūnas, L. Vacbergas ir Vyt 
Vaitkus.

Po $0,50: J. Keblys, G. Šemie-- 
nė i rP. Vaičaitis.

Melbourno Apylinkės Valdyba 
dėkoja čia išvardintiems aukoto
jams ir tiki, kad dar nemažas skai
čius tautiečių prisidės savo auka 
prie Bendruomenės Vajaus. Aukas 
priima Apylinkės V-bos Iždininkas 
p. Alfonsas Bikulčius arba bet ku
ris kitas V-bos narys. Aukos siun
čiamos paštu adrsesuojama: Mr. 
A. Bikulčius, 88 Lydnhurst St, 
Richmond, Vic.
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“Kovo” fronte
VYRAI — DVEJOSE 

PIRMENYBĖSE
Kovo vyrai šių metų žiemos pir

menybėse žaidžia dviejuose turny
ruose, būtent Western Suburbs ir 
City of Sydney. Paskutinėse pir
menybėse dalyvauja vienos iš 
stipriausių Sydnėjaus komandų ir 
žaidžiama pirmadienių vakarais 
Sydney Boy’s High School, Moore 
Park, kai Western Suburbs pir
menybės vyksta trečiadieniais 
Burwood’e.

Vyrų komanda šiuo metu yra 
ypatingai gera, nes jau kiek laiko 
kaip už komandų žaidžia Gedimi
nas Grudzinskas, kuris anksčiau 
atstovavo Sydnėjaus universitetų 
ir net buvo šios komandos kapito
nas. Su tokiu stipriu pasiruošimu 
ir gabiu trenerio D. Atkinson tre
niravimu ir vadovavimu Kovo vy
rai šiais metais bus labai dideli 
favoritai po ilgų metų laimėti ir 
vėl būsimas krepšinio pirmenybes 
Kalėdų švenčių metu.

Savo paskutinėse keliose rung
tynėse koviečiai susitiko ir laimė
jo prieš Sioux 44:30 (13:12). Taš
kai: Andriejūnas 19, Atkinson 
15, Daniškevičius 6, Sauka 4. 
Šiose rungtynėse koviečiai pirmų
jį puslaikį gana blogai dengė sa
vo žaidėjus, nors antrajame pus- 
laiky žaidimas pasitaisė ir kovie
čiai laimėjo.

Andriejūnas, kuris toliau žaisti 
negalėjo, kas faktiškai ir susilp
nina visų komandų. Antrąjį pus
laikį, padarius pakeitimų, vaiz
das pasikeitė ir koviečiai laimėja 
sunkias rungtynes. Taškai: At
kinson 12, Lukoševičius 10, Gru- 
dzinksas 7, Liutikas ir Daniške- 
vičius po 4 ir Andriejūnas 2..

KOVAS — YMCA 46:35 (22:16)
Kitose miesto turnyro varžybo

se koviečiai atsiekė labai gražų 
ir pelnytų laimėjimų prieš stiprių 
YMCA komandų, šiose rungtynė
se nežaidė Andriejūnas, kuris bu
vo persišaldęs. Taškai: Grudzins- 
kas 18, Lukoševičius ir Liutikas 
po 10, Atkinson 6, Sauka 2.

KOVAS — ARNCLIFFE
SCOTS 39:38 (14:22)

Pirmųjį puslaikį škotai buvo la
bai laimingi ir savo tiesiog pasa
kiškais metimais sužludgė kovie- 
čių gynimų. Prie visų vargų pir
mąjį puslaikį aikštėje susirgo.

PUIKIAI ŽAIDŽIA MERGINOS
Dalyvaudamos net dviejuose 

krepšinio turnyruose mūsų mergi
nos Western Suburbs lygoje iš
kopė į baigminius žaidimus, kai 
aukščiausioje klasėje, laimėje 
baigmę jos susitiko “Didžiaja
me finale” su Barbarians I (apie 
tai skelbta. Žaisdamos du kar
tus savaitėje ir sekmadieniais 
turėdamos treniruotis, jos tikrai 
ištisų savaitę įtemptai dirba ir 
šiuo metu yra puikiai susižaidu- 
sios ir vienos iš geriausių Sydne- 
juje.

Paskutiniuoju laiku kovietės 
žaidė prieš “Scarbour” laimėda- 
mos 30:28 (Jamieson 13, Paulaus
kaitė 8, S. Motiejūnaitė 4, M. At
kinson 3, James 2) prieš “Giants” 
laimėjo 27:12 (M. Atkinson 8, S. 
Motiejūnaitė 7, Čelkytė 4, Pau
lauskaitė 3, Meškauskaitė ir Ja
mes po 2) “Scarbour Park Re-

Vyties vyrų krepšinio komanda, 
žaidžiusi “G” grupėje, laimėjo čem 
pijonų vardų. Komandų treniruo
ja pirmos vyrų komandos žaidė
jas E. Pocius. Per visų sezonų tu
rėta keli pralaimėjimai bet finan
suota labai gerai. Pusfinaluose 
žaista prieš Aussie komandų. Lai
mėta 61-56 (31-28). Už komandų 
žaidė ir taškus pelnė: G. Andrev 
19, D. Andrev 15, T. Ford 13, A. 
Reivytis 12, G. Kaminskas 2. Be 
šių už komandų dar žaidė L. Vasi
liūnas ir dažnai trūkstant žaidė
jų žaisdavo sporto vadovas P. An
dri jai tis. Finaluose vėl teko susi
tikti su tais pačiais priešininkais 
iš pusfinalių. Pirmas puslaikis 
žaistas silpnokai ir užbaigta 24-28 
mūsų nenaudai Antrame puslai
kyje po gerų pastangų lengvai lai
mėta, rezultatai 62-45. Taškai: G. 
Andrev28, D. Andrev su T. Ford 
po 13, A. Reivytis 12. Kaip iš pa
vardžių matyti, dauguma šios ko
mandos žaidėjų nėra lietuviai, šie 
žaidėjai jau kelinti metai ištikimai 
žaidžia už Vytį ir gana pavyzdin
gai lanko treniruotes. Bendrai, 
yra pavyzdingi Klubo nariai, vi
suomet apsimoka nario ir. kitus 
mokesčius. Iš 
tuvių žaidėjų 
A. Reivytis.

šios komandos lie- 
geriausiai pasirodė

Mergaičių antroji komanda taip 
pat iškopė iki finalų. Per ketvir
čio finalus nugalėta latvikių A. S. 
K. 57-50 (25-30). Laimėjimas pa
siektas antrame puslaikyje. Taš
kai: K. Baškutė 15, M. Matiukai- 
tė su I. Beinoravičiūte po 10, N. 
Marcinkevičiūtė 9, E. Lapienytė

gion” laimėjo 46:26 (S. Motie
jūnaitė 11, Paulauskaitė 10, Ja
mieson 5, Meškauskaitė, Atkinson 
ir Kossa po 4, čelkytė 3, James ir 
Williams po 2). Prieš N.S.W. ir 
Sydnėjaus čempiones, nors ir la
bai gražiai žaisdamos kovietės 
pralaimėjo 48:22 (Jamieson 6, 
Atkinson 5, James 6, S. Motiejū
naitė 3, Williams 2.

6, M. šiukšterytė 5 ir B. Latvė
naitė 2.

Pusfinaliuose žaista ir laimėta 
44-33 (23-15) prieš C.Y. komandų. 
Šį sykį taškus pelnė: N. Marcin
kevičiūtė 15, I. Beinoravičiūtė 12, 
B. Latvėnaitė 8, M. Matiukaitė 
5, ir M. šiukšterytė su K. Bač
kute po 2.

Šių rnugtynių metu susižeidė 
kojų stipri gynėja E. Lapienytė.

Finaluose susitikta su stipria 
Brooklyn komanda. Pirmas pus
laikis labai tragiškai pralaimėtas. 
Dėl silpnos gynybos prastų kamuo
lio perdavimų prakišta net 13-27. 
Su tokiu rezultatu pradėjus antrų 
puslaikį žaista visų laikų prieš 
kalnų. Nors antras puslaikis ir 
laimėtas, bet galutinis rezultatas 
50-37 mūsų nenaudai. Prie pralai
mėjimo daug prisidėjo blogas tei
sėjavimas. Taigi, teko pasitenkin
ti sidabro medaliais. Taškus pel
nė: M. šiukšterytė 12, I. Beino
ravičiūtė 9, N. Marcinkevičiūtė 8, 
K. Baškutė 4, M. Matiukaitė su 
B. Latvėnaitė po 2.

*
Mergaičių pirmoji komanda tur

nyrų užbaigė penktoje vietoje. Pir
mų sykį žaidžiant aukščiausioje 
grupėje tai labai gerai. Pasigėrė
tinai buvo sužaista pora paskuti- 
tinių rungtynių. Prityrusi K-Jets

komanda neturėjo jokių vaistų 
prieš jaunas vytietes ir gerokai 
gavo pylos.

Paskutinės rungtynės žaista su 
Pietų Australijos čempijonėmis, 
Adelaide komanda. Priešininkės 
dideliam savo nustebimui pirmo 
puslaikio nepajėgė laimėti. Antra
me puslaikyje priešininkų ūgis 
ir patyrimas visgi atsiekė savo. 
Pralaimėta labai garbingai įrodant 
kad su šia komanda priešininkėms 
teks labai skaitytis ateityje.

Mergaičių iki 16-kos metų ko
manda žais finalus, ir beveik tik
ra, kad laimės. Sezonų jos užbai
gė be pralaimėjimų.

(District “A” grupėje R. Dau- 
galis pripažintas geriausiu sezono 
žaidėju. Jisai surinko 33 taškus. 
Sekantis, antras po Rimo surinko 
22 taškus. Už šį laimėjimų R. Dau
gelis gaus specialiai skirtų trofė
jų. Linkėtina šiam ištikimam vy- 
tiečiui tėkmės ateičiai.

Mergaitės taip pat neužsileido 
vyrams. V. Jucytė išrinkta kaipo 
geriausia 1966 m. jaunė iki 16-kos 
metų žaidėja. Virga surinko rekor
dinį taškų skaičių -43, sekanti var
žovė 32 taškus, šiais metais Virga 
žaidė už Pietų Australijos jaunių

iki 18-kos metų rinktinę.
★

Nors Vytis jau antri metai kaip 
nežaidžia aukščiausioje grupėje, 
bet jų dar labai dažnai mini aus
tralų spauda. Prisimenama Vy
ties pirmavimas Pietų Australijo
je ir krepšinio išpopuliarinimas 
australų tarpe. Dažnai dar gar
binamas A. Ignatavičius. Aprašo
ma jo dar nesumuštas rekordas 
543 taškai per sezonų, 24.6 taškai 
per kiekvienas žaistas rungtynes. 
Algį daugelis kopijavo šiandienų 
čia gerai žaidžiančių krepšininkų. 
Forestvilles krepšinio stadijone 
auksinėmis raidėmis įrašyta spe
cialiuose skyduose vytiečių laimė
jimai taip pat primena garbingų 
praeitį.

Pietų Australijos tinklinio Są
jungos surengtame žiemos turny
re dalyvavo Vyties vyrų ir mergai
čių komandos. Vyrai žaidė gana 
gerai ir turnyrų baigė pirmaujan
čioje ketveriukėje. Mergaičių ko
manda taip pat žaidė ketvirčio fi
nalus (pralaimėjo), nors čia patek
ti mažai reikėjo pastangų, kadan
gi labai mažai komandų turnyre 
dalyvavo.

Pavasariui 
lauko teniso 
nustatyti bus surengtas jiems tur
nyras Memorial Drive teniso (žie
mos) aikštelėse.

atėjus vėl sukruto 
žaidėjai. Pajėgumui

BJV.

SPORTO ŠVENTEI ARTĖJANT
greitu 

šventę, 
visomis 
rinksis

kardai jau šveičiami ir galandami 
priešų sutikimo belaukiant.

Kada mūsų aktyvieji sportinin
kai bėgioja besitreniruodami po 
sporto aikštes, kų daro kita spor
tininkų rūšis — mūsų sportinės 
spaudos vyrai? Ar daroma kas 
nors, kad pasiekus kuo geriausių

spaudos

Baigiasi metai, na ir 
laiku vėl turėsime sporto 
Kaip į lietuviškų jomarkų 
susisiekimo’ priemonėmis
mūsų šaunieji sportininkai į Syd
ney. Pasiruošimas šventei jau 
vyksta. Klubų valdybos suka gal
vas, kaip sudaryti lėšų, kad ko 
daugiau sportininkų į tų šventę'rezultatų ir sportinės
nuvyktų. Aktyvieji sportininkai puslapiuose? 
sulopę sviedinį treniruojasi, pra
kaituoja, kad tik ko geresnius re- Mūsų Pastogėje sporto puslapį, 
zultatus pasiektų. Kitaip tariant, tai visų sportininkų pareiga ir su 

plunksna siekti kuo geriausių

Mes turime džiaugtis turėdami

_________________________________________________________________________ __________________ ______________________ ____ __  rezultatų. Per ankstyvesnę spot- įvykdyti.

sime rėmėjų, kurie su malonumu 
paskirs mažų dovanų ir geriausiam 
spaudos darbininkui. Tik tam 
reikia paraginimo.

Neskaitlingos ir mažiau veik
lios lietuviškos organizacijos jau 
pradeda skelbti konkursus para
šymui kokio nors idėjinio straip
snio, tai kodėl gi sporto vadovybė 
negali paskelbti konkurso sporti
nei veiklai plėsti? Sporto klubai 
yra mūsų skaitlingiausia ir veik
liausia organizacija, na ir čia pa
minėtų pasiūlymų lengvai gali

Tik tam reikia noro.

/

Sporto nuotrupos gelio svajonės išsipildys. O gi pas
kutinėmis žiniomis toks leidimas 
jau gautas ir netrukus prasidės ak

Jonas Bulionis, kanadiškis spor
to'bendradarbis, viešėjęs Australi
joje su Amerikos lietuviais krepši
ninkais, džiaugiasi ir nuoširdžiai 
sveikina Sydnėjaus sportininkus 
ir Bankstowno lietuvius už ryžtų 
pastatyti sporto salę. Jo žodžiais, 
tai bus geriausia jaunimui savait
galių susitikimui vieta. Siųsdamas 
15 dolerių jis užsisakė vėl Mūsų 
Pastogę likutį paaukodamas laik
raščiui sakydamas, kad nors ir 
dveji metai prabėgo nuo to gra
žaus krepšininkų vizito, tačiau jis 
Australijos lietuvių negalįs pa
miršti ir skaitydamas Mūsų Pas
togę jis tarsi gyvenus su mumis.

Dr. Leonas (Liuką) Petraus
kas, buvęs nepriklausomos Lietu
vos krepšinio rinktinės žaidėjąs 
ir paskutiniu metu labai gražiai 
atstovavęs Sydnėjaus veteranus 
prieš Kovo krepšininkus, nesu
laukdamas kada ir vėl veteranai 
sužais krepšinį, nutarė be savo 
aktyvaus golfo žaidimo dar paban
dyti ir jaunystėj mėgtų sklandymo 
sportų. Pasidaręs aktyviu sklan
dymo klubo nariu jis tuoj pradės 
nardyti po Campden apylinkes. 
Geros sėkmės ir ypač saugaus 
nusileidimo!

Paminėjus Golfą atrodo ar ne
reikėtų ir Kovui įsteigti šio sporto 
sekciją, nes vis daugiau ir dau
giau Sydnėjaus lietuvių prakti
kuoja šių sporto šakų. Be Dr. 
Petrausko ir kitų, sėkmingai golfų 
žaidžia ir dantų gydytojas krepši
ninkas veteranas K. Bagdonavi
čius.

Keliavimo karštligė pagavo Ko
vo krepšininkes. Tik prieš keletu 
dienų iš N. Zelandijos grįžus ko- 
vietei L. Motiejūnaitei, jos vietų 
N. Zelandijoj užėmė net dvi krep
šininkės — tai L. čelkytė ir G. 
Meškauskaitė, kurios norėdamos 
gerai pailsėti prieš ateinančias ko
vas Sporto Šventės metu išskrido 
pasidairyti po N. Zelandiją. Ne
žinia, kas gi ten taip mūsų mergi
nas vilioja ir traukia?

Kovo Ruoštos lešminės vakaras 
Lidcombe Liet. Namuose sėkmin
gai praėjo, ir nors salė ten jau ir 
nekokia, tačiau pasivaišinus mano 
“boso” keptais steikais ir šaltį 
nuslopinus karštuoju “Jonu Vaikš-

čiotoju”, atsirado visiems gera 
nuotaika ir vakaras pavyko atneš
damas tam biednam Kovui keletu 
dolerių pelno. Kiek nugirdau, tai 
atšilus orui Kovas numato suruoš
ti iškylų prie vandens su visais 
“barbekiniais” prajovais taip, kad 
jautienos kepsnių ir vėl teks para
gauti.

Užsiminus Tą Barbekiu vakarų 
ir į jį atsilankius aš vos širdies 
smūgio negavau pamatęs šio sky
riaus redaktorių A. Laukaitį virė
jo uniformoje ir mėsų bekepantį 
alkaniems svečiams. Atrodo, kad 
be skautų, kuriems jis ir vėl virė 
ilgojo savaitgalio metu stovykloje, 
jo virėjiškais sugebėjimais sėk
mingai naudojasi ir sportininkai. 
Antra didžiulė staigmena buvo, 
kad po daugelio metų ir vėl spor
tininkų eilėse teko pamatyti buv. 
Australijos rinktinės ir Kovo ge
riausių žaidėjų Vyt. Šutų dabarti
nių koviečių tarpe. Gal kartais 
mūsų veteranas ir aktyviau įsi
jungs Kovo darbuose, kurių prieš 
sporto šventę netruks.

Pirmą Kartą Kovo merginos pa
čioje aukščiausioje N. S. W. krep
šinio klasėje išsikovojo teisę žaisti 
“Didžiajame Finale”. Čia jos su
sitiko su Barbarians komanda, 
kurių eilėse yra N.S.W. rinkti
nės žaidėjos ir keturios net Aus
tralijos rinktinės, taip kovietėms 
maža vilčių buvo laimėti, bet apie 
jų susitikimų net paminėjo ir aus
tralų spauda.

Kovo pirm. V. Augustinavičius 
pasirodo be sugebėjimo gerai žais
ti šachmatais dar ir meninę gys
lelę turi. Neatsiradus nei vienam 
dailininkui, nors ir buvo skelbtas 
laimėtojui piniginis atlyginimas, 
kas padarytų būsimos sporto šven
tės ženkliuko projektų, jis pats pa
sėdėjo kelis vakarus, padarė šešis 
projektus, iš kurių vienų valdyba 
parinko ir per šventę visi pama
tysim pirmininko sugebėjimus.

Sydnėjuje didžiausia problema 
su Meno Dienomis buvo ir tebėra 
tai Naujųjų Metų sutikimas. Ka
dangi miesto rotušės salė talpina 
tik 800 žmonių, tai į ją visiems 
sutilpti neįmanoma. Tad sportinin 
kai nutarė daryti atskirą — jau
nimo N. Metų sutikimą, kuriam jau

gauta vieno golfo klubo puiki mo
derniška kapela, ko panašaus Syd- 
nėjuje nei vienas parengimas nėra 
turėjęs ir svambiausia, kad jau 
nimas galės linksmintis net iki 
ketvirtos valandos ryto. Taip jau
nimas Jaunimo Metus užbaigs pas 
save ir tikimės labai puikiai.

Marytė Atkinson, buv. žymi 
Adelaidės krepšininkė ir tinklinin- 
kė, pradėjo ir vėl Sydnėjuje žais
ti krepšinį (ir, reikia pasakyti la
bai greit atgavo savo gerų formų) 
vien tik su sųlyga, jeigu jos kole
gės krepšininkės sutiks žaisti tink
linį ir sudaryti tinklinio komandų. 
Taip, atrodo, irKovo merginos tu
rės tinklinio komandų sporto šven
tėje.

Veteranas krepšininkas inž. Vyt. 
Bernotas yra paprašytas Banks
towno Liet Namų atstovauti juos 
visuose būsimos sporto salės staty
bos reikaluose.Turėdamas gerų sa 
vo mokslo draugų Bankstown sa
vivaldybėje jis nenumato sutikti 
kokių kliūčių dėl salės statymo. 
Salė tikrai neužilgo bus ir dau-

tyvieji pinigų rinkimo ir statymo 
darbai.

Jauni ir seni (kur čia seni — 
pagyvenę) ruoškitės ir lapkričio 
12d. datų palikitę laisvą, nes kaip 
tik tada sportininkai Bankstowne 
rengia savo metinį balių, kur bus 
tikrai smagu ir jauku.

Buvusi Kovo krepšininkė J. Če- 
pulytė, dabar ištekėjusi už kana
diečio ir gyvenanti N. Zelandijo
je, šiuo metu apie krepšinį išgirs
ta tik iš savo draugių koviečių, 
kurių ji labai pasiilgusi ir siun
čia visoms linkėjimus. Svarbiausia 
kad ji greitu laiku tikisi sulaukti 
būsimo krepšininko ar krepšinin
kės.

Didžiausias mano sveikinimas ir 
linkėjimai priklauso tai Kovo šau
niajam krepšininkui S. Lukoševi
čiui (Čikenui) kuris sekdamas sa
vo brolio pėdomis susižiedavo su 
maloniai besišypsančia mažąja 
Kovo rėmėja iš Adelaidės. Laiko 
dar turit ruoškitės sydnėjiškiai 
tinkamai ir puikiai išleisti Stasį į 
tų užburtų moterystės stonų.

Rimas Gailius

to šventę įvykusių Melbourne, 
buvo išrinkti du daugiausia pasi
darbavę sporto korespondentai ir 
jiems skirta maža dovana. Tų 
gražų paprotį, atrinkti geriausią 
sportinės spaudos darbuotoją, mes 
ir toliau turime nepamiršti. Tu
rime skatinti sportinės spaudos 
darbininkus, kad jie irgi siektų 
geresnių davinių. Kad prikėlus 
iš miego ir įtraukus į aktyvesnį 
darbų sprt. spaudos sportininkus, 
pasiūlysiu mažų projektų: Kodėl 
gi Australijos Lietuvių Sporto 
Klubų Valdyba negali paskelbti 
tokį mažų konkursą, parašymui 
novelės, apysakos ar sporto įvy
kių aprašymui, kur gražiausiai 
būtų iškelta sportas ar jo reikšmė 
mūsų jaunimo gyvenime? Gale 
metų, per sporto šventes, sporto 
skyriaus redaktorius pasikvietęs 
talkon įžymesnį spaudos darbinin
kų, atrenka geriausių rašinį ir jo 
autoriui skiria mažų premiją. Jei 
mes turime rėmėjų — macenatų 
kurie paskiria premijas už laimė
tas rungtynes, tai manau, kad ra-

Jei to negalima padaryti per atei
nančių sporto šventę, tai galima 
tolimesnei sporto šventei tą reika
lą atidėti. Tokiu konkursu mes 
pasiektumėm dvigubą naudą. Pir
miausia, pagerbtam mes spaudos 
darbininkų paskirdami jam kad 
ir menkiausių premiją. O antra, 
tai sporto skyriaus redaktorius 
irgi bus patenkintas gavęs dau
giau rankraščių paįvairinimui 
mūsų sportinio puslapio.

Kaipo pavyzdys tokiam konkur- 
siniui rankraščiui galėtų būtį ir 
toks p. Antano Bagdžiūno straips
nis “Vieno aukso medalio odisė
ja”. Ar gi kas nors galėtų gin
čyti, kad jis nepuošia mūsų sprt., 
skyriaus puslapio? Su rašiniais 
turėtų daugiau pasirodyti mūsų 
senesnieji sportininkai, veteranai, 
taip sakant “sportinis folkštur- 
mas”, kurie visokių įvykių iš savo 
ankstyvesnės veiklos nemažai turi. 
Kelkite aikštėn, kas įdomesnio 
įvykę jūsų sportinėje veikloje.

P. Šalkauskas

VISKUO APRŪPINTI
MOKSLO PRIEMONĖS LIETUVOVOJE
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Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA
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Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. t

Rusų valdžios vietininkai vil
niškėje švietimo ministerijoje, be
sididžiuodami, kad jau beveik įgy
vendinę aštuonerių metų privalo
mų visuotinį mokymų, ir džiaug
damies, kad rusų partijos suvažia
vimas nurodė naujų uždavinį — 
per šį penkmetį įgyvendinti ir vie- 
jnuolikos metų Visuotinį privalo
mų mokymų, nepajėgia išprašyti 
lėšų ir priemonių vadovėlių tiek, 
kiek jų reikia visuotiniam moky
mui. Mokytojas Vyt.. Labūnaitis 
Komjaunimo Tiesoj (rugp. 30) 
klausia, kada gi nebebus vadovė
lių problemos.

Pasirodo, kad vadovėliai, (kaip 
ir elektros lemputės mokykloms) 
yra riboto kiekio prekė: “Neuž
mirškite, kad yra toks žodelis li
mitas!” — primena užsimiršusiam 
entuziaztui švietėjui Vievio rajo
no švietimo skyriaus pareigūnai...

Tas “limitas” štai kaip pasi
reiškia:

— šeštai klasei naujų muzikos 
vadovėlių skirta 10, o reikia 28-nių.

— Aštuntose klasėse bus maž
daug 130 mokinių, o knygyne gau

ta tik 40 zoologijos vadovėlių.
— Devintokai susirūpinę, kur 

gauti “Literatūros medžiagų”, al
gebros vadovėlį.

— Vienuoliktokai teiraujasi kny
gyne. gal kų nors gavote? Kny
gyno vedėja atsako: Viskas, ką 
turime — čia. O čia tik L. Cvetko- 
vo “Organinė chemija” ir autorių 
kolektyvo “Visuomenės mokslas”. 
Daugiau nieko nėra.

Mokinės tėvas knygyne: — 
Duktė prašė paišybos sąsiuvinių.
— Nėra, — Tai gal rašalo gali
ma? — Neturime. — Man prašau 
vatmano.. — Dar negavome.

Knygyne, sako, trūksta pieštu
kų, mokyklinių parkerių, logarit
minių liniuočių...

“Vadovėlis reikalingas, kaip 
duona, kaip oras”, sako mokyto
jas, bet valdžia, kuri mokytis vi
siems liepia, to, matyt, nesupran
ta. Jai gana, kad gali pasiskelbti
— “įgyvendinom visuotinį moky
mą” Nepaisant net to, kad už va
dovėlius pinigą iš mokinių tėvų 
gauna.

(ELTA
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE MELBOURNO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIUS

maloniai kviečiame į

Musu Pastogės pobūvi
MELBOURNE

VEIKIA PLANETARIUMAS
Melbourne, 304-328 Swanson St., 

Muziejaus, Meno Galerijos ir Bi
bliotekos rūmuose veikia planeta
riumas tris dienas savaitėje: tre
čiadieniais 2 vai. seanso trukmė 
60 mn., tos pat dienos vakare 8 
vai. seanso trukmė 90 min., ket
virtadieniais 2 val.-60 min., pen
ktadieniais 8 val.-90 min. Plane
tariumas vaizdžiai parodo, kaip 
daugaus kūnai skrieja po erdvę, 
kaip žmogaus paleistos raketos ke
liauja kosmose, kaip užtemsta sau
lė ir pan. Tėvai atveskite savo vai
kus į planetariumą, nesfigailėsį-i 
te, už keletą centų 
nuostabių dalykų.

pamatysite

(fc.)

ADELAIDE
TAUTOS ŠVENTĖ 

ADELAIDĖJE
Rugsėjo 11 dieną Adelaidėje 

minėta Tautos Šventė. 10 vai. _ 
to buvo pakeltos vėliavos Lietuvių 
Namų kieme, o 10.45 vai. - Šv. Ka
zimiero Koplyčios šventoriuje.

pa-

11 vai. atlaikytos iškilmingos 
pamaldos ŠV. Kazimiero koplyčio
je.

Iškilmingas minėjimo aktas įvy
ko Lietuvių Namuose. Minėjimą 
pradėjo Adei. Apyl. Valdybos kul
tūros reikalams narė p-lė Daina 
Maželytė, pakviesdama į garbės 
prezidiumų mūsų tautos veteranus 
Gavelienę, L. Vasiliūną ir Žilins
ką, o taip pat Krašto V-bos p-ką 
p. S. Narušį ir Adelaidės Apyl. 
V-bos p-kų p. Z. Vabolį.

Oficialioj daly kalbėjo p .S. Na
rušis.

Meninę dalį išpildė solistė G. Va
siliauskienė, kuriai akomponavo 
p-lė N. Masiulytė , “Lituania” 
choras diriguojamas muz. V. Šim
kaus, gi “Eilėraščių, dainų ir šo
kių pynę” išpildė p. J. Vabolienė 
>(deklamacijos), “Lituania” choras 
ir tautinių šokių grupė. Akorde
onistai: L. Vasiliūnas (jun.) ir 
R. Taryydas.

Džiugu pažymėti, kad ir padidin 
ta salė vos sutalpino minėjimo da
lyvius. Mes dar nepamiršome Tė
vynės .

Vėliavas po minėjimo nuleido 
“Ramovėnai”.

(ALŽ)

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Pranešame, kad p. V. Raginio 
padarytas viešas pareiškimas, būk 
tuometinė Adelaidės Moterų Sek
cijos Valdyba atsisakiusi maitin
ti prie Lietuvių Namų dirbusius 
talkininkus, neatitinka tiesos. Mū
sų kadencijos metu Adelaidės Liet. 
S-gos Valdyba talkų neruošė ir į 
Moterų Sekcijos Valdybą talkinin
kų maitinimo reikalu visai nesi- 
kriepė (kų patvirtino Adelaidės , 
Liet. Sųjunga savo raštu). Iš turi- '♦! 
mų išteklių Lietuvių Namus parė- 
mėme viekartine auka sumoje >; 
£100.0.0.

>*< 
Su pagarba lį
ALB Adelaidės Moterų Sek- >* 

cijos buv. Valdybos narės >• 
Ilgūnienė, O. Mikeliūnienė >;

E1. Palmantikienė G. Straukienė

SYDNEY
PARAMA “DAINOS” CHOįRUI

Bankstowno Apylinkės Valdy
ba, atsidėkodama “Dainos” cho
rui už dalyvavimą Tautos šven
tės minėjime, paskyrė $15.00 auką 
choro reikalams, ši auka choristų 
šiltai sutikta. Kelinti metai “Dai
nos” choras naudojasi Dainavos 
sale ir už tai moka $50.00 nuomos
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NAUJA KNYGA

ka-Spalio 2 d. buvęs Lietuvos 
riuomenės pulkininkas Vaclovas 
Šliogeris savo namuose su arti
mais bičiuliais aplaistė savo para
šytų knygų “Antanas Smetona — 
Žmogus ir Valstybininkas”, ku
rių išleido Amerikoje PaĮsaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas J. Bačiūnas savo lėšomis. Kny
ga atspausdinta “Vilties” spaus
tuvėje Cleveland's J.A.V. Tiražas 
2000. Knyga turi apie 200 pusla
pių, iliustruota ir, dailiai išleis
ta.

Ta pačia proga buvo dar atšvęs
tas p. Šliogerio vardadienis, o tai
pogi pasidžiaugta jo pasveikimu po 
sunkios ligos, linkint senam vete
ranui dar ilgų darbingų ir džiau
gsmingų metų.

PAVEIKSLAS IR DARŽINĖ

metams. Kadangi repeticijos vy
ksta penktadienio vakarais, tai 
aišku, kad “Dainavos” Namų Val
dyba priversta atsisakyti daugelio 
užsakymų ir gana gražios sumos 
pajamų. Pakilus visiems mokes
čiams Namų Valdyba buvo pri
versta organizacijoms, kurios šiais 
namais naudojasi, pakelti meti
nius mokesčius.

Šis “Dainavos” Namų Valdybos 
žingsnis buvo gana nepalankiai 
sutiktas kai kurių choristų. Buvo 
net pasiųlyta repeticijoms naudo
tis Lidcombe Sydney Lietuvių 
Klubo patalpomis už daug mažes
nį atlyginimų. Padaryta čia repe
ticija davė rezultatų: pastovėję 
choristai dvi su puse valandos ant 
cementinių grindų gavo slogas ir 
jau į kitų repeticiją neatvyko. 
Tad Bankstowno Apylinkės Val
dyba, sužinojusi tokią “Dainos” 
choro padėtį, atėjo skubiai į pa
galbą. Nors ir nedidelė auka, bet 
didelė moralinė paspirtis, kai ši 
parama išplaukia iš bendruome
ninių institucijų.

Reikia tikėtis, kad ir Dainavos 
Namų Valdyba atsižvelgs į “Dai
nos” chorų, kaip į meninį ir lietu
viškai kultūrinį vienetą, kuris pa
jamų neturi ir ras išeitį neapsun
kinant finansiniai egzistuojančių 
meninių vienetų.

Ypatingai choras ir tautinių 
šokių grupė, kurie jau ir taip iš
laikyti sunku ir būdami reprezen
taciniai vienetai, ar neturėtų būti 
bendruomenės išlaikomi?

Bankstowno Apylinkės Valdy
bai, parodžiusiai pavyzdį, už pa
ramų nuoširdus ačiū.

A. Kramilius
"Dainos” Choro Administratorius
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kuris įvyks spalio mėn. 29 d. (šeštadienį)

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

Pradžia 7 vai. Pabaiga 12 vai.
Pramoginė muzika šokiams, turtingas bufetas pasistiprinimui, visoki gėrimai atsigaivinimui.

Pakvietimus platina Apylinkės V-bos nariai, o pobūvio dieną gaunami prie įėjimo.
Apylinkės Valdyba S 
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BANKSTOWNO APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

Bankstowno Apylinkės Valdyba 
kviečia apylinkės narius į visuo
tinį susirinkimų išrinkti atstovus 
į ALB Krašto Tarybų. Susirinki
mas įvyks spalio 16 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Bankstowno Lietu
vių Namuose Dainavoje.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Prezidiumo sudarymas. 3. Manda
tų Komisijos sudarymas. 4. še
šių atstovų rinkimas. 5. Klausi
mai ir sumanymai. 6. Susirinkimo 
uždarymas.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

SVARBUS MOTERŲ 
SUSIRINKIMAS

Spalio 23 d. tuoj po liet, pamal
dų Lidcombe Liet. Namuose Syd
ney Liet Mot. Soc. Globos D-jos 
Valdyba šaukia nepaprastų Drau
gijos narių susirinkimų, kur bus 
tariamasi Lietuvių Dienų metu 
parengimų reikalais, ypač rūpi
nantis suvažiavimų dalyvių mai
tinimu ir bufetų paruošimu spe
cialiuose parengimuose. Reikalas 
labai svarbus ir skubus, tad Drau
gijos narės kviečiamos susirinki
me būtinai dalyvauti.

Draugijos Valdyba

18 d. Kalėdų Eglutė — Parapi
jos Mokykla,

24 d. Bendros Kūčios — Kata
likių Moterų D-ja,

31 d. Naujų Metų Sutikimas — 
Apylinkės V-ba.

Melboumo Apylinkės Valdyba

RENKASI MELB. MOTERYS

CANBERROS LIET. KLUBO

LIETUVIS BALIUS
SPALIO 22 DIENĄ 8 V.V. KLUBO PATALPOSE

Įėjimas 4 doleriai asmeniui ir tautiečiai prašomi nusipirkti ir 

stalus užsisakyti iki spalio 15 dienos.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Dr. Vytautas Doniela, neseniai 
dalyvavęs filosofų kongrese Pra
hoje (Čekoslovakijoje) kiek laiko 
pabuvęs Heidelberge (Vokietijoje) 
išvyko ilgesniam laikui į Londo
nu. I Sydney ketina grįžti ateinan
čių metų sausio pabaigoje.*

Neseniai įvykęs Sydney Liet 
Gydytojų susirinkimas aptarė sa
vo organizacinius reikalus ir Lie
tuvių Dienų proga nutarė skirti 
savo sudėtinę aukų spaudos reika
lams.

Pereitų, trečiadienį Sydney Town 
Hall įvyko tarptautinis šokių fes
tivalis Sydney Waratah festivalio 
rėmuose. Šalia kitų tautybių lietu
vius gražiai reprezentavo Sydney 
liet tautinių šokių grupė, pašok
dama tris šokius.

Pereitų šeštadienį Dr. R. Zaka
revičius savo namuose “aplaistė” 
savo daktaro diplomų dalyvaujant 
apie 40 svečių. Vakaras praėjo 
tikrai jaukioje ir kultūringoje nuo
taikoje.

#

Ilgai žadėtas Sydney Liet. Plun
ksnos Klubo leidinys “Plunksna ir 
žodis” jau atiduotas spausdinti ir 
netrukus pasirodys daili ir origi
nali knyga. Su savo darbais ar kū
ryba dalyvauja beveik visi Pluks- 
nos Klubo nariai. Redaguoja Juo
zas Almis Jūragis. Spausdina 
spaustuvė “Mintis” Sydnėjuje.

Ūkininkas:
— O kų, jau pardavei tų pa

veikslų, kuriame pereitą vasarų 
nupiešei mano daržinę?

Dailininkas:
— Taip. Po parodos pereitų žie

mų pardaviau jį už $500.
Ūkininkas:
— Negali būtil Aš visų daržinę 

pardaviau tik už $75.

H 
£

Lietuvių Dienų metu numatomas 
šaukti ir Mūsų Pastogės bendra
darbių bei sapudos darbuotojų su
važiavimas. Laikas ir vieta bus 
paskelbta vėliau.

PADĖKA

Visiems mieliems aukotojams, 
parėmusiems mūsų spaudų krikš
tynų metu pas p.p. Siručius Ban- 
kstowne, reiškiame gilių padėkų. 
Iš suauktotų pinigų $9 teko Mūsų 
Pastogei ir kiti $9 Tėv. Aidams.

ALB Krašto Valdyba

PAIEŠKOJIMAS

Gautomis žiniomis mūsų rašyto
jo ir laureato Pulgio Andriušio 
rinktinius raštus dviejuose tomuose 
ketina išleisti Lietuvių Enciklope
dijos leidėjas J. Kapočius Ameri
koje.

Trečiojo M. ir J. Siručių sūnaus 
Antano-Lino krikštynose praves
toje rinkliavoje spaudai paremti 
suaukota 18 dol., kurie padalinti 
Mūsų Pastogei ir Tėv. Aidams 
po 9 dol. Krikšto tėvais buvo Sta
sys ir Bronė Baltramijūnai iš 
Thirroul.

Vincas Degutis, gyvenantis 10, 
Cite Popincourt, Paris 11, France, 
ieško savo brolio Kazio Degučio, 
gim. 1918 m. Gižų valsč. Vilka
viškio apskr. Jo profesija siuvė
jas. Paskutinėmis žiniomis gyve
nęs Hobarto mieste, Tasmanijoje. 
Jau keli metai, nei brolis Pran
cūzijoje, nei tėvai Lietuvoje netu
ri apie jį jokių žinių. Žinantieji 
apie paieškomąjį arba jis pats atsi
liepkite nurodytu adresu arba ra
šyti Mūsų Pastogės Redakcijai.

MELBOURNO LIETUVIŲ
PARENGIMŲ KALENDORIUS
Š.M. SPALIO-GRUODŽIO MĖN.

Spalio mėn.
15 d. — Jaunimo parengimas
29 d. “Mūsų Pastogės” Pobūvis.

Lapkričio mėn.
19 d. K. V. “Ramovės” s-gos ba

lius
27 d. Kariuomenės šventės Mi

nėjimas.

Gruodžio mėn.
4 d. Dainos Sambūrio metinis 

koncertas,
11 d. Parapijos mokyklos moks

lo metų užbaigimas,

SYDNEJAUS
BRANGŪS TAUTIEČIAI!

Melboumo Lietuvių Socialinės 
Globos Moterų Draugija spalio 16 
d. sekmadienį, 2 vai. po pietų Lie
tuvių Namuose, 50 Errol Street 
Nth. Melbourne, kviečia narių

METINI SUSIRINKIMĄ
Darbotvarkė:
1. Susirinkimo prezidiumo rinki

mas.
2. Pirmininkės apyskaita ir dis

kusijos.
3. Iždininkės apyskaita ir disku

sijos.
4. 

mas.
5.
6.

Revizijos komisijos praneši-

Naujos valdybos rinkimas.
Klausimai ir sumanymai.

Draugijos nares ir rėmėjas pra
šome kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti. Taip pat kviečiame kuo dau
giau viešnių. - ,

Po susirinkimo kavutė ir pasi
kalbėjimai D-jos reikalais. Nuošir
džiai laukiame visų Melboumo, 
taip pat ir apylinkių ponių.

MLSGMD-jos Valdyba

LIETUVIAMS

Visus tautiečius iš arti ir toli kviečiame į

PAVASARIO BALIU
kuris vyksta Geelongo Lietuvių Namuose,

128 Douro St., North Geelong,

spalio 22 d., šeštadienį. Pradžia 7 vai. vak.

Geelongo Lietuvių Bažnytinis Komitetas

Gros gera muzikos kapela, garsioji “4 Gents”. 

Veiks turtingas bufetas. 

Programoje pasirodys lietuvis magikas. 

Laukiame visų.

Narsi kontrolė

štai jau netoli dešimtmetis, kai 
pradėjome Bankstowne Lietuvių 
Namų statybų. Tada susilaukėme 
karštų ginčų dėl vietos. Kai ku
riems atrodė, kad Bankstown»s 
netinkama vieta Sydnėjaus lietu
viams kurtis. Dabar po dešimties 
metų situacija pasikeitė, Banks- 
townas iškilo į pirmos eilės prie
miestį savo prekybine reikšme.

Galima sakyti, kad svarbiausia 
nesutarimų priežastis jau išnyku
si. Dabar tenka iškelti likusias prie 
žastis (jeigu jų dar yra) apsvars
tyti iš naujo ir eiti prie vienin
go darbo. Tuo reikalu turėtume tie
siai ir atvirai pasisakyti spaudo
je, kad nepadarytume fatalinės 
klaidos visam laikui. Už šių įvy
kių eigų turime patys nešti atsa
komybę prieš mūsų bendruomenės 
ateitį.

Šiais jaunimo metais iškilo rei
kalas daugiau dėmesio kreipti į 
jaunimų. Ir teisingai, nes jauni
mas yra mūsų ateitis. Jaunimui 
reikalinga gera sporto salė, kurio
je galima būtų žaisti ne tik krep
šinį, tinklinį, stalo tenisų, kulti
vuoti kitas sporto šakas, bet nau
doti ir didesniems lietuviškiems 
subuvimams. Sportas padės mums

Uždarė 
vandens

Meliora-

met penkiais atvejais Šešupėje 
plaukė “kalnai” negyvų žuvų. Skai 
čiuojama, kad per trumpų laikų 
išžudyta apie 14 tonų žuvų. Prie 
Šešupės iš tolo nebegalima priei
ti. Antanavos ir ypač Puskelnių 
elektrinių tvenkiniuose vaizdas 
esųs pasibaisėtinas: dvokia susi
kaupę nešvarumai, vandens pavir
šius aptrauktas mazuto plėve.

Tai bene pirmas toks drųsus pa- 
sieilgimas tokioj srity per visų 
rusų valdžios Lietuvoj “ūkininka
vimo” metų, šiuo įvykiu prasi
deda “užnugario stiprumo” ban
dymas tarp teršėjų ir gamtos sau
gotojų. Daug nykščių Lietuvoj už
spausta, linkint ištvermės vandens 
ūkio ministerijai.Jei ši atlaikytų, 
būtų padrąsinimo sukilti prieš ter
šėjus ir visose kitose ūkinio, vi-

Negirdėtas dalykas atsitiko Ma- 
rijanpolėj: rugpjūčio pradžioj, pa- 
čioj darbymetėj, valdžia uždarė 
valdinį cukraus fabriką, 
už beatodairiškų Šešupės 

>*< teršimą, 
i*! Tokį drąsų žygį atliko
>' cijos ir vandes ūkio ministerija, 

nors fabrikas priklauso Maisto 
>*< pramonės ministerijai, kurios vy- 

riausi viršininkai Maskvoj.
Cukraus fabrikas — tiesa, ne jis 

vienas — teršia Šešupę jau kelio
lika metų. Nuo 1950 metų “pla
nuoja” pagerinti atmatų valymo 
įrengimus, bet įrengimai vis tebė
ra tie patys, kaip paveldėti iš 
“buržuazinių laikų”, tik nepaly
ginti labiau apleisti. Jau 15 kartų 
vien per pastaruosius ketverius 
metus ūkio inspektoriai tikrino fa
brikų ir įspėdinėjo, net baudė fa- suomeninio bei kultūrinio gyveni- 
briko direktorių (baudos, tiesa, mo srityse, 
direktoriui nebaisios — iki 50 rub
lių), bet tai negelbėjo. Vien šie-

(ELTA)

jaunimų išlaikyti draugėje ir tai 
bus reali galimybė išlikti lietuviais 
patrijotais, nes rungtynėse jiems 
teks atstovauti lietuviškų trispal
vę ir dėl jos įtempti savo fizines 
ir dvasines jėgas.

Mūsų laimei, mes gavome leidi
mų iš Bankstowno Savivaldybės
statyti sporto salę ant savo turi-; 
mo sklypo be jokių suvaržymų ir 
sųlygų. Dabar šį reikalų pastato
me taip kaip jis yra, visai Sydnė- 
jaus lietuvių bendruomenei spręs
ti. Reikalas aktualus, jis liečia mū
sų jaunimų ir mūsų pačių ateitį, 
taigi tinka, kad visi dėl jo ir pa
sisakytume.

Tuo reikalu netrukus bus Dai
navos salėje šaukiamas nepapras
tas visuotinis Bankstowno Namų 
narių susirinkimas, į kurį kviečia
me visus narius ir nenarius, pri
jaučiančius ir nuošaliai stovinčius, 
o ypač jaunimų, kurį tiesioginiai 
prašytume įsijungti į šios sporto 
salės statybų.

Esame optimistai ir tikime, kad 
išsiaiškinę nesutarimų priežastis, 
kibsime, naujų dešimtmetį pradė
dami, į naujų darbų, kuris mums 
padės išlikti lietuviais Afastraji- 
jos žemėje.

Bankstowno Lietuvių Namų V-ba
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