
NAUJA ALB KRAŠTO TARYBA LIET. DIENOS SYDNEJUJE
A.L.B. Krašto Valdyba, remda

masi A.L.B. Statuto 9-tu paragra
fu, skelbia Krašto Tarybos sudė
ti 1967 ir 1968 metams:

ADELAIDĖS APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

P. Bielskis, V. Raginis, A. še- 
relis, V. Marcinkevičius, I. Po
cius, M. Pocius, L. Martiniais, A. 
Maželis, V. Stalba, V. Straukas, 
S. Dunda, B. Marmukonis, S. Ne- 
liubšis, V. Petkūnas, A. Morkū
nas.

ALBURY APYLINKĖS' 
ATSTOVAI:

S. Valys.

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

V. Ruša, V. Kazokas, B. Stašio- 
nis, J. Zinkus, B. Daukus, J. Ra
manauskas.

CANBERROS APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

A. Balsys, V. Martišius.

GEELONGO APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

P. čerakavičius, A. Brazdžio
nienė, J. Gailius.

BRISBANĖS APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

K. Stankūnas.

MELBOURNO APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

A. Bakaitis, L. Barkus, A. Bi- 
kulčius, I. Didžytė, H. Kaladė, A. 
Krausas, J. Meiliūnas, A. Mikai
la, J. Pelenauskas, St. Stankūna- 
vičius, A. Šeikys, A. Šimkus, Br. 
Vanagas, A. Zubras.

NEWCASTLE APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

M. šeškus, H. Zakarauskas.

APIE MUS
“AUKSO ŽĄSIS” 
AUSTRALIJOJE

Atvykdamas j Australiją Pa
saulio Liet. B-nės pirm. p. J.J. 
Bačiūnas drauge atsivežia ir lie
tuvišką filmą jaunimui “Aukso 
Žąsj”, kurj išrūpino ALB Kraš
to Valdyba. Šis filmas surežisuo
tas Birutės Pūkelevičiūtės pagal 
jos sukurtą pasaką Dalyvavo 
pastatyme geriausi lietuviai vai
dintojai. Filmas bus rodomas vi
sose lietuvių kolonijose Austra
lijoje. Kada ir kur tas filmas bus 
demonstruojamas, bus paskelbta 
spaudoje.

PREMIJA
DAIL. H. ŠALKAUSKUI

Geelongo Meno galerijoje įvyku
sioj konkursinėj parodoj F. E. 
Richardson vardo premiją už ak- 
varelinį darbą ($200.00) laimėjo 
mūsų dail. H. Šalkauskas. Vieti
nėje spaudoje ryšium su premi
jos paskyrimu buvo plačiau apra
šyta dailininkas kaip lietuvis ir 
kaip kūrėjas.

NAUJA B. TAMOŠIŪNIENĖS 
PLOKŠTELĖ

Šiomis dienomis žinoma dainin- 
kė Birutė Tamošiūnienė vienoje 
Melbourne plokštelių gaminimo 
studijoje įdainavo 12 naujų dainų. 
Plokštelė netrukus pasirodys 
“ SVAJONŲ SŪKURY” vardu. Ją 
leidžia žinomas prekybininkas J. 
Karvelis Čikagoje.

(k.)

SYDNEY APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

J. Kedys, A. Dudaitis, I. Jonai
tis, E. Jonaitienė, A. Kabaila, St 
Grincevičius, V. Simniškis, A. Kut- 
ka, P. Alekna, A. Statkus, V. 
Šliogeris, jr., R. Cibas jr., R. Ven
clovas, N. Žygienė.

WOLLONGONG APYLINKĖS 
ATSTOVAI:

S. Baltramijūnas.
Be šių rinktų atstovų pagal A.L. 

B. Statuto 7 paragrafą į Krašto 
Tarybą įeina: 1. Atstovai, išrinkti 
į Pasaulio Lietuvių Seimą, 2. 
Krašto Valdybos nariai, 3. Kraš
to Kontrolės Komisijos pirminin
kas arba jo pavaduotojas, 4. 
Krašto Garbės Teismo pirminin
kas arba jo pavaduotojas, 6. 
Apylinkių pirmininkai arba jų 
pavaduotojai ir 6. Seniūnijų Se
niūnai.

Pagal A.L.B. Statuto 10 para
grafą šios Krašto Tarybos kaden
cija prasideda nuo šios paskelbimo 
dienos (12.12.66) ir tą dieną bai
giasi senosios Krašto Tarybos ka
dencija.

S. Narušis
A.L.B. Krašto Valdybos 

Pirmininkas
V. Patašius

A.L.B. Krašto Valdybos 
Sekretorius

RINKIMŲ PROBLEMOS 
VAK. VOKIETIJOJE

Krikščionys demokratai valdė 
vakarų Vokietiją 17 metų. Tik per 
paskutinį pusmetį jų valdžia su
silpnėjo. Keliolikos metų vienos 
partijos valdžia visiems pabodo. 
Pakeitimai turėjo būti, kurie ir 
įvyko.

Krikščionims dem. negavus bal
sų daugumos teko jungtis su ki
tais. Koalicija pokarinėje vak. 
Vokietijoje ligi šiol nebuvo gir
dėtas dalykas. Dėl to šis veiks
mas ir sudarė sunkiausią uždavi
nį porinkiminiame politikos cha
ose. Po šešių savaičių ginčo ir 
nesutarimo galiausiai prieita iš
vados, kad vakarų Vokietijos val
domąjį organą sudarys ne vieni 
krikščionys, bet su socialistų pa- 
gelba. Kanclerio pareigoms atite
kus Dr. L. Erhardo pakaitui Dr. 
Kurt Kiesinger’ui (62 m.) jo pa
vaduotoju liko socialistas W. 
Brandt (52 m.). Nors socialistai 
prisijungė prie krikščionių, ta
čiau su dideliu socialistų pasiprie
šinimu. Ir tik spaudžiant iš vir

NE LIETUVIO GARBEI
Kauno medicinos Istituto rek

torius prof. Z. Jankevičius daly
vavo tarptautiniame kardiologų 
kongrese N. Delhi, Indijoj, ir ta
po išrinktas į pasaulinės kardio
logų sąjungos valdybą.

Vilniškiai (laikraščiai, praneš
dami tą naujieną, pagrįstai pasi
didžiavo tokiu lietuvių kardiologų 
pripažinimu bei pagerbimu. Tik, 
cituodami indų laikraščio The Sun 
day Standard straipsnio antraštę, 
atskleidė, jog kiti nei nepastebėjo, 
kad ta garbė bus tekusi lietuviams. 
Indų laikraštis (anglų kalba) ra
šė, kad “sovietų kardiologas ma
žina mirtingumą”.

Prof. Z. Jankevičius kongrese 
dalyvavo kaip Sovietų Sąjungos 
Medicinos Akademijos atstovas,

VYKSTA NUO GRUODŽIO 26 D. IKI GRUODŽIO 31 D. 
JOS APIMA SUVAŽIAVIMUS IR MENINIUS BEI KULTŪ
RINIUS PASIRODYMUS.

SUVAŽIAVIMAI:
ALB KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS 

gruodžio 28-31 d.d. Krašto Tarybos posėdžiai vyks Bankstowno 
Lietuvių Namuose East Terrace, Bankstown.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS. Studentai turės savo ats
kirą suvažiavimo programą, kuri bus paskelbta vėliau.

SPORTO ŠVENTE. Į ją suvažiuoja visų liet, sporto klu
bų atskiros komandos. Programa ir žaidynių tvarka seks vėliau 
atskiru pranešimu.

SKAUTŲ SĄSKRYDIS j rajoninę stovyklą, kuri bus Ingler- 
bum prie Sydney ir truks nuo sausio 2 d. iki sausio 14 d.

MENINIAI PARENGIMAI:
TEATRO SPEKTAKLIS gruodžio 26 d. 7.30 vai. vak. Lat

vių Salėje 32 Parnell St., Strathfield. Melbourne “Aušros’’ teatras 
stato V. Adomėno komediją “Svetimos plunksnos”. Režisuoja Vil
tis Kružienė.
Įėjimas $1.50 ir $1.00 Moksleiviams ir vaikams pusė kainos 

LITERATŪROS — DAINOS VAKARAS gruodžio 27 d.
Latvių salėje 32 Parnell St., Strathfield. Programoje dalyvauja mū
sų iškilieji rašytojai ir solistai. Pradžia 8 v.v.
Įėjimas $1.00 Moksleiviams ir vaikams pusė kainos

JAUNIMO KOCERTAS gruodžio 28 d. 7.00 vai. vak. 
Latvių salėje 32 Parnell St., Strathfield. Čia pasireikš visas mūsų 
atžalynas — jaunimas su muzika, deklamacijom, šokiais ir dai
nom.
Įėjimas $1.00 Moksleiviams ir vaikams pusė kainos

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
šūnių dauguma partijos narių 
tam pritarė. Abi partijos valdys 
447 Bundestago narius. Opozi
cijoje liko bejėgiai Erich Mende’s 
laisvieji demokratai užimdami vos 
49 parlamento vietas.

Sudarant koaliciją kilo eilė 
klausimų. Svarbiausia, kodėl, 
priešingai nusistačiusius partijos 
susijungė? Koks tikslas W. 
Brandt socialistams būti pusinin
kais, jei jie patys, laikui bėgant, 
galėtų perimti valdžią į savo ran
kas? O tam galimybių jie turi 
apsčiai. Iš tikro socialistams nu
sibodo sėdėti 17 metų opozicijoje. 
Pritrūkę kantrybės jie metėsi su 
krikščionimis į valdžią, o esant 
valdžioje gal dalykai geriau klos
tysis paragavus valdomosios jė
gos. Be to, būnant vyriausybėje, 
socialistai galės siekti savo užsi
motų partijos tikslų.

Užsienio politikoje jaučiama 
kai kurių pakitimų. Jei vieni kikš- 
čionys buvo griežtai nusistatę 
prieš Ulbrichto diktatūrą rytų Vo 
kieti joje tai dabar susidėjus su 
ružavais socialistais jų laikysena 

narys korespondentas. Buvo tokioj 
pat padėty, kaip ir lietuviai spor
tininkai esti taptautinėse rungty
nėse, laimėdami garbę ne lietu
viams, o rusams, kurių imperijos 
ženklais (“CCCP”) esti pažymė
tos jų uniformos.

(ELTA)
— ★ —

Mokslų akademijos centrinė bib
lioteka Vilniuje, ryšium su didžio
jo prūsų sukilimo 700 metų sukak
tim, išleido leidinį vardu “Prūsų 
kalbos paminklai”. Leidinyje fo
tografiniu būdu perspausdinti vi
si svarbiausieji prūsų kalbos pa
minklai : Elbingo ir S. Grunavo 
žodynėliai ir visi trys katekiz
mai.

(E) 

keisis. Su rytų Vokietija numa
tomi glaudesni kultūriniai ryšiai 
ir tampresni ekonominiai maz
gai. Taip pat su Sovietų Sąjunga 
bus bandoma sušvelninti pokari
nę įtampą. Atšalę santykiai tarp 
vokiečių ir prancūzų žadomi at
gaivinti, tuo pačiu mažiau pri
klausant J.A.V įtakos.

Rinkimų metu vak. Vokietijo
je užsienio spauda plačiai rašė 
apie ten kylančią nacionalistų de
mokratų partiją (anglų kalboje 
žinoma kaip neo-nazism). Pagal 
tą spaudą rimtas pavojus esąs 
Bavarijoje, ten, kur Hitlerio na- 
tional-socialistai įgavo nesulai
komą impulsą. Žiūrint realiai į 
“rimtą pavojų”, nacionalistai ne
laimėjo nei vienos vietos Bundes
tage. Beveik 93 procentai balsų 
Bavarijoje atiteko kitoms parti
joms, tik ne nacionalistams. Nors 
kelioliką vietų jie laimėjo mažai 
reikšmingame Landtag’e, bet tai 
buvo tik dėl to, kad nacional
socialistai reikalavo Vokietijos 
suvienijimo ir nepriklausomumo 
tarptautinėje politikoje. Žinoma, 
nacionalistų vardas ir jų siekimai 
užsienio žydams mažiausiai pati
ko.

Naujai sudaryta vak. Vokieti
jos vyriausybė turės daugiau ga
lios ir įtakos visuose frontuose. 
50 milijonų vokiečių valdomų 
stiprios ir vieningos rankos at
gaus savistovumą suvienytos Eu
ropos taikingiems tikslams.

KOSYGINAS PARYŽIUJE
Atsilygindamas de Gaulles vi

zitui į Maskvą, Rusijos Kosygi
nas lankosi Prancūzijoje Oficia
lus Kosygino vizitas truks de
vynias dienas.

Spaudos konferencijoje Kosygi
nas pareiškė, kad karas Vietname 
yra didžiausia dabarties proble
ma. Taika bus tik tada atsiekta, 
jei amerikonai nustos bombarda
vę šiaurės Vietnamą ir galutinai 
pasitrauks iš ta krašto. Europos

ATSKIRŲ CHORŲ KONCERTAS IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
FESTIVALIS gruodžio 29 d. Sydney Town Hall. Čia girdėsime 
atskirų chorų individualinius pasirodymus ir mūsų tautinius šokius, 
kur dalyvaus visos veikiančios tautinių šokių grupės, šokdamos in
dividualiai ir bendrai. Pradžia 8 v.v.
Įėjimas $2.00 Moksleiviams ir vaikams $0.50

DAINŲ ŠVENTE gruodžio 30 d. 8 vai. vak. Sydney Town 
Hali. Tai visų Australijos lietuvių chorų jungtinis pasirodymas. Pro
gramoje vyrų, moterų mišrūs jungtiniai pasirodymai. Tai yra Me
no Dienų kulminacija.
Įėjimas $2.00; $1.50; $1.00. Moksleiviams ir vaikams pusė kainos
Lietuvių Dienų užbaiga numatoma GRANDIOZINIU

NAUJŲJŲ METŲ BALIUM

gruodžio 31 d. Balius dėl patalpų stokos vyks dviejose vietose: Syd
ney Town Hall ir Newtown Police Boys Club salėje. Vieta sve
čiams pasirinktinai.

NAUJŲJŲ METŲ BALIUS SYDNEY TOWN HALL 
Įėjimas $3.00 asmeniui.
NAUJŲJŲ METŲ BALIUS Newtown Police Boys Club 8.00 v.' 
Įėjimas $2.00. Jaunimui $1.50.

Į visus Australijos Lietuvių Dienų parengimus išskyrus Nau
jųjų Metų balių, įėjimas visiems pensininkams nemokamai.

Į meno parengimus bilietus platinana Algis Bučinskas 31 Pyramid 
Ave., Padstow, N. S. W. Tel. 779174.

Bilietus į N. Metų balių Town Hall platina tik B. Stašionis 
(11 Berala St. Berala, tel. 6499062)

•
Į Naujųjų Metų Sydnejuje balių bilietus platina Melbourne 

p. V. Pumputis, 73 Finlayson St., Rosanna, Vic. Įėjimas į N.M. 
Balių asmeniui $ 3.00. Balius įvyksta gruodžio 31 d. 8 vai. vak. 
Sydney Town Hall ir truks iki 2 vai. ryto.

Naujų Metų baliaus bilietus Geelonge platina J. Gailius.
•

Kad nesigautų kamšaties mielus svečius ir vietinius prašome bi
lietais pasirūpinti iš anksto užsakant paštu ar kreipiantis asmeniškai 
nurodytu platintojo adresu.

PARODOS:
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA El

dorado galerijoje 373 Pitt St., Sydney. Dalyvauja vienuolika mūsų 
plačiai žinomų dailininkų.

Lietuvių rinktinių dailininkų meno parodos atidarymas įvyks 
gruodžio 27 d. 5 vai. p.p. Atidarys Pasaulio Liet. Ben-nės pirmi
ninkas J.J. Bačiūnas.

FOTO PARODA. Bankstowno Liet. Namuose. Dalyvauja 
visa eilė žinomų ir iškilių fotografų, kurių meniškos nuotraukos ne 
kartą buvo foto parodose premijuotos.

SPAUDOS PARODA vyks Dainų Šventės metu Sydney Town 
Hall. Bus progos susipažinti su mūsų periodika ir įvairiais lietu
viškais leidiniais, pasirodžiusiais vietoje ir užsienyje.

FILATELIJOS, NUMIZMATIKOS IR ĮVAIRIŲ LIETUVIŠ
KŲ ŽENKLIUKŲ PARODA vyks Bankstown Liet. Namuose.

— ★ —
Australijos Lietuvių Dienos yra mūsų visų šventė. Kiekvieno 

Australijos lietuvio jose dalyvavimas yra jo tautinė ambicija ir pasi
didžiavimas. Australijos Lietuvių Dienos — gausiai iliustruotas 
informacinis leidinys jau ruošiamas spaudai ir jis netrukus pasiro
dys. Tai bus ne vien tik Lietuvių Dienų vadovas, bet ir suveny
rinis leidinys.

reikalais jis kalbėjo švelniau ne
gu buvęs N.A.T.O. narys de Gaul
le. Ir amerikonams bus atviros 
durys Europoje jeigu jų įtaka 
sieks konstruktyvių tikslų. Kosy
ginas pageidautų gerų ir norma
lių santykių su Amerika, tik tam 
kelią užkertąs Vietnamas. Komu
nistinė Kinija, tačiau, sudaranti 
labai komplikuotą padėtį.

Vakarų Vokietijai buvo dar 
kartą priminta kur jie randasi. 
Pagal Kosyginą, vokiečiai kartą ir 
visam laikui turi suprasti ir ži
noti, kad jokia pašalinė jėga jų 
krašto nesuvienys. Vokiečiams
būtų daug sveikiau nusiraminti ir 
pripažinti pokarines jiems nusta
tytas sienas, o nelaidyti akmeni
mis j svetimus langus

Baigmėje Kosyginas labai pa
gyrė de Gaulle pasitraukimą iš 
N.A.T.O., tai esąs “taikos aktas 
kurį Sov. Sąjunga labiausiai įver
tina.”

N. M. BALIAUS
REIKALU

SVARBUS PRANEŠIMAS
Naujų Metų sutikimo baliaus, 

įvykstančio Sydney Town Hall, 
administratorius prašo visų tau
tiečių, kurie užsisakė stalus bei 
vietas minėtam baliui, bet bilietų 
dar neišpirkę, prašome užsitikrin
ti sau vietas apsimokant iki gruo
džio 20 d.

Bilietų pareikalavimas labai di
delis, tad būtina žinoti iš anksto, 
kiek buvę užsakymai užtikrinti, 
kad sudarius galimybę kitiems da
lyvauti.

Pinigus už bilietus prašome siųs
ti čekiais “Lithuanian Society 
Festival Account” adresu: B. 
Stašionis 11 Berala St, Berala, 
N.S.W., arba skambinti telefonu 
6499062 palankesniam sueitarimui. 
Taip pat už bilietus galima apsi
mokėti juos atsiimant pas B. Sta- 
šionį sekmadieniais po pamaldų 
Lidoombe.

A&miniatra torius
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MŪSŲ PASTOGĖ

MOKSLO METŲ PABAIGA LIDCOMBE

JONAS SO LIŪNAS

SPORTININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Paprastai apie sportinį įvykį rašytume Sporto Skyriuje. Ta

čiau paskutiniame šiaurės Amerikos sportininkų suvažiavime buvo 
padaryta tokių nutarimų kurie yra įdomūs visiems Australijos 
lietuviams, ir todėl bent trumpai čia norime prisiminti tą suvažia
vimą.

Lapkričio 19-20 d.d. įvykusiam liteuvių sporto sąjungos me
tiniame suvažiavime Detroite buvo nutarta ir vėl ruošti krepšinio 
išvyką užsienin. Kur? Šiuo metu vieta dar nepaaiškėjus. Tačiau 
du didžiausi vietos kandidatai yra Pietų Amerika ir Azija. Žinoma, 
jeigu mūsų sportininkai vyks Azijon, tai jie, nėra abejonės, užsuks 
ir į Australiją. Vis dėl to toks užsukimas Australijon priklausys 
daugiausiai nuo Australijos lietuvių pastangų ir norų. Mes žinome, 
kad mūsų tautiečiai Australijoje ir vėl mielai lauktų mūsų krepši
ninkų, bet tokia kita kelionė Australijon priklausys nuo Australi
jos lietuvių ir pačių australų finansinės paramos rinktinei.

Suvažiavime busimoji išvyka buvo labai plačiai išdiskutuota. 
Buvo daug įvairių siūlymų į kur ir kada tokia išvyka turėtų būti 
daroma. Vieni siūlė bandyti vykti Lietuvon, kiti Europon, treti 
Azijon arba Pietų Amerikon.

Žinoma, kelionė Lietuvon būtų pati įdomiausia ir naudingiau
sia. Tačiau suvažiavime po ilgų svarstymų ir diskusijų paaiškėjo, 
jog tokia išvyka savan kraštan prie dabartinių sąlygų neįmanoma. 
Viena, Lietuvos valdovai susiduria su įvairiausiais beveik neįvyk
domais rusų reikalavimais, o antra, mūsų visuomenė yra perdaug 
nusistačiusi prieš tokią kelionę. Žodžiu, bent dabar toji svajonė 
aplankyti Lietuvą su krepšinio rinktine neįmanoma realizuoti.

Kelionė Europon aplankant laisvuosius kraštus taip pat susi
duria su įvairiomis kliūtimis.

Suvažiavime buvo prieita išvadų, kad Pietų Amerika ir toli
mieji Azijos kraštai greičiausiai bus sekančios išvykos tikslas.

Į Pietų Ameriką vykti yra palanku dėl laiko, nes 1968 m. 
Meksikoje įvyks olimpiniai žaidimai ir kiekviena valstybė norės 
išbandyti savo jėgas prieš JA V-bių komandą. Tačiau vykstant į 
Pietų Ameriką bus didelės finansinės išlaidos, kurias turės padeng
ti vien tik šiaurės Amerikos lietuviai. Tai būtų didelė našta. Mat, 
1968 m. Šiaurės Amerikoje bus Pasaulio Lietuvių Kongresas, Dai
nų Šventė bei iškilmingieji 50-ties metų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo minėjimai. Taigi visiems tiems parengimams rei
kės milžiniškų aukų, kurias turės sudėti patys lietuviai. Už tat krep
šinio iškylai vargu ar begausime daugiau aukų iš lietuvių visuome
nės. Čia ir bus didžiausioji kliūtis išvykai į Pietų Ameriką.

Žodis dėl išvykos Azijon. Tiek suvažiavime, tiek pasikalbė
jimuose išryškėjo, kad palankiausios sąlygos išvykai, atrodo, susi
darys Azijon. Jeigu ten būtų vykstama, tai, žinoma, būtų užsukta 
ir Australijon. Dabar jau yra paaiškėję, kad vien tik į Australiją 
išvyka nebus organizuojama. Tai būtų perdaug išlaidų ir nepras- 
prasminga. Jei būtų vykstama Azijon, į kelionės maršrutą būtų 
įtraukta apsilankymas Korėjoje, Japonijoje, Filipinuose, Hongkon- 
ge, Malazijoje, Australijoje, Formozoje ir N. Zelandijoje. Žinoma, 
šituose kraštuose apsilankymas priklausytų nuo finansų. Manoma- 
kad vykstant Azijon galima būtų gauti paramos iš JAV-bių val
džios. Be to, jau dabar prileidžiama, kad bent dalį kelionės išlaidų 
tūrėtų padengti pajamos už rungtynes Australijoje.

Kas belieka daryti Australijos lietuviams? Atsakymas aiškus: 
daryti visokį spaudimą į lietuvių bendruomenės ir sporto sąjungos 
vadus. Mano nuomone, tokį spaudimą padarius Australijos lietu
viai gali tikėtis ir vėl išvysti mūsų krepšininkus savo kontinente.

Spaudimui progų bus. Štai netrukus Australijon atvažiuoja 
mūsų amžinai jaunas ir entuziastingas visuomenininkas Juozas Ba
čiūnus. Paspauskite jį. Pakalbėkite.. Matysite, ką jis sakys, ir ką 
patars.

Australijos lietuviai turėtų sparčiai ir energingai paspausti

Gruodžio 4 d. Lidcombe savait
galio mokykla šventė savo moks
lo metų užbaigtuves, prasidėju
sias pamaldomis, kurių metų gra
žiai giedojo vaikų choras.

Gražiai ir skoningai išpuošto
je salėje prisirinko gana didelis 
skaičius Sydnėjaus lietuvių, dau
gumoje atvykusių paklausyti sa
vųjų vaikučių išpildomos užbaig- 
tuvių programos.

Atidarymo žodį tarė mokyklos 
vedėja p. A. Prišgintaitė-Spykers, 
iškeldama lietuviškojo žodžio ir 
savosios kalbos prasmę ir svarbą. 
Vedėjai pabaigus mokinys P. Ka- 
baila perėmė pranešėjo pareigas 
ir gražia, bei tisyklinga lietuvių 
kalba, viso jaunųjų koncerto me
tu supažindino žiūrovus su atlie
kama programa ir jos dalyviais.

Programos atidaryme pirmieji 
pasirodė mokytojos p. P. Donie- 
lienės, iš savo jaunystės dienų 
Lietuvoje, atsimintinas vaikiškas 
pastatymas “Kareiviai joja j Vil
nių”, kur griažiai kariškai ap
rengti R. Kabaila, R. Laukaitis, L. 
Adomėnas, E. Karpavičius, G. An 
tanaitis, V. Inkratas, R. Antanai
tis ir R. Kapočius, dainų ir eilė
raščių pynėje parodė kaip Lietu
vos kareivėliai joja į Vilnių.

Sydney apyl. savaitgalio mokykla... Gilumoje kairėj matosi mokyklos vedėjas 
B. Barkus ir kun. P. Butkus. Nuotrauka E. Karpavičiaus

PREZ. KENNEDY APIE KARA

užuo- 
pilnai

Senatorius F. P. McManus iš 
Viktorijos Mūsų Pastogei prisiun
tė pasisakymų Amerikos prezi
dento Kennedy kur jis išdėsto sa
vo pažiūrą į Amerikos intervenciją 
Vietname. Pagal senatorių 
McManus, prez. Kennedy gavęs 
priekaištaujantį laiškų iš vienos 
amerikietės, kurios brolis anuo 
metu žuvo Vietname. Prez. Ken
nedy jai taip atsakęs:

“Miela ponia,
noriu išreikšti savo gilių 

jautų netekus brolio. Aš
suprantu Jūsų skausmų ir impul- 

šiaurės Amerikos lietuvių bendruomenę. Pastaroji gali būti lemia- Są, kas privertė Jus rašyti, 
mas veiksnys dėl išvykos realizavimo. Svarbu, kad jau dabar dar
bas būtų pradėtas. Sportininkų suvažiavimas išvykos reikalu pir
mą žingsnį žengė. Jis padarė nutarimą tokią išvyką organizuoti. 
1968 m. Dabar beliko tik jėgų įtempimas ir tokia išvyka įvyks. 
Aš bent tuo tikiu.

Suvažiavime buvo aptarti ir kiti sąjungos reikalai. Bet tai bu
vo daugiausia dalykai, liečią mus čia Amerikoje, ir todėl jie jums 
neįdomūs. .

TOKIOS TOKELES
Aukos jaunimo namams. Tai bent pasisekimas! Neseniai įvy

kusioje vakarienėje Jaunimo Sporto Namams paremti Čikagoje tė
vai jėzuitai surinko apie 40.000 dolerių- Ir tai tik vienos vakarienės 
metu. Tikrasis laimėtojas šios vakarienės vajaus yra lietuviškasis 
Čikagos jaunimas.

Lietuvių mokytojų konferencija. Metinė lietuvių mokytojų 
konferencija įvyko lapkričio 26-27 d.d. Čikagoje, šitoje konferen
cijoje yra aptarti visi svarbūs planai.

Balfo vajus. Šiomis savaitėmis šiaurės Amerikoje vykdomas 
Balfo metinis vajus. Kiekvieno vajaus metu yra surenkami tūkstan
čiai dolerių vargan patekusiems tautiečiams.

Didžio skausmo prislėgtus 
p.p. Zakarų šeimą ir artimuosius,

Jūsų laiške iškelti klausimai, 
manau, įmanomi atsakyti įsisų- 
moninant, kodėl Jūsų brolis ir kiti 
amerikiečiai buvo pasiųsti pir
miausia į Vietnamą. Šitai supra
tus paaiškės ir visi kiti su tuo su
siję klausimai.

Amerikiečiai yra Vietname dėl 
to, kad mes nusprendėm šio kraš
to neatiduoti komunistų režimui. 
Net nuo tada, kai Vietnamas bu
vo padalintas vietnamiečiai nar
siai kovojo norėdami išlaikyti sa
vo nepriklausomybę prieš agresi
ją, ateinančią iš šiaurės. Praėjus 
aštuoneriems metams po padali
nimo paaiškėjo, kad jie vieni be 
laisvojo pasaulio pagalbos neat
laikys savo pozicijų.

1955 metų pabaigoje pritariant 
prezidentui Eisenhoweriui 
įsteigta patariamoji grupė 
name, kad supažindintų su 
lais ir paruoštų karius 
fronte. Net ir taip pagelbstint 
padėtis nepagėrėjo spaudžiant 
Viet Kongo komunistams. Jau 
1961 m. buvo aišku, kad sunku
mai Vietname ir Laose dar gali 
toliau plėstis. Iš viso buvo aišku, 
kad komunistai turi daug didesnį

sūnui VYTAUTUI

tragiškai žuvus, giliai užjaučia

Ramanauskų šeima

buvo 
Viet- 
gink- 
kovos

Savo geriausiam prieteliui

MYKOLUI ZAKARUI,

Visuomenininkui,
buvusiam Bankstowno Apylinkės pirmininkui

tragįškai žuvus sūnui Kazimierui - Vytautui, 
reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu

S. Osinas

MYKOLUI ZAKARUI 
ir jo šeimai 

sūnui Vytautui žuvus, reiškiame užuojautą. 
Bankstowno Apylinkės Valdyba

Lapkričio 30 d. buvo susirinkusi 
pasėdžio Lietuvos Tyrimo Insti
tuto vykdomoji taryba. Nutarė iš
leisti “Studia Lituanica” II ir 
III tomus ir priėmė jų turinio pla
nus.

Antrajame tome bus studijos 
liečiančios Mažųjų Lietuvų, o tre
čiajame — Rytų Lietuvų.

Kariškai nuteiktus žiūrovus ma
žoji T. Daubaraitė sušvelnino, 
padeklamuodama “ “Ačiū, Die
vuli”, kai sesutės Vijolė (smuiku) 
ir Ramutė Maksvytytės pianinu 
gražiai išpildė “Čiuožėjų valsą”. 
Rimties prieškalėdiniam susikau
pimui, jaunasis P. Jonavičius gra
žiai ir taisyklingai paskaitęs V. 
Krėvės “Kūčių vakaras”, iškvietė 
mažųjų mokyklos balerinų: D. 
Janavičiūtės, M. Janavičiūtės, V. 
Laukaitytės, A. Šliterytės, T. Dau 
baraitės, R. Šliterio, R. Sadaus
kaitės, R. Barkutės, R. Karpavi
čiūtės ir L. Savickaitės puikiai iš
pildytų “Snieguolių šokį”, kurį 
paruošė mok. p. A. Savickienė ir 
pianinu akomponavo p. V. Savic
kaitė.

L. Barkutei padeklamavus V. 
Nemunėlio “Kalėdų Kristui”, vie
nas iš mažiausių mokyklos moki
nių R. Kapočius tikrai žavingai 
padainavo gana sunkią “Vai pūtė, 
pūtė” dainą ir , atrodo, kad ma
žajam Raimondui daug įtakos turi 
jo močiutė solistė p. Bernotienė. 
V. Inkritaitei nuotaikingai pas
kambinus pianinu Mocarto “Fan
tazija D-minor”, 3-jo skyriaus 
mokinės M. Kabailaitė, V. Maks
vytytė, R. Inkrataitė, R. Laukai-

VIETNAME
planą ir užėmę Vietnamą norės 
dominuoti visoje pietryčių Azijo
je.

Nors geografiškai ir mažytis 
ruožas, Vitnamas yra labiausiai 
svarbus. Jeigu kris Vietnamas, 
neišvengiamai turės pasiduoti ko
munistų dominavimui ir visa piet
ryčių Azija.

Jūsų brolis buvo pasiųstas į 
Vietnamą, nes grėsmė Vietnamui 
yra toliau žiūrint grėsmė visam 
laisvajam pasauliui, lygiai ir tuo 
pačiu mums. Juk jei laisvė bus 
sunaikinta viename krašte, jai 
bus grasoma visame pasaulyje.

Jums aš rašau išsamiau dėl to, 
kad noriu, jog jūs suprastumėt, 
kodėl mes esame Vietname. Ir 
jūsų broliui buvo aišku, kad jis 
bus įtrauktas į tokį karą, į karą 
ne kaip kovotojas, bet kaip pata
rėjas instruktorius. Esu tikras, 
kad jis suprato šį būtinumą ir 
įvertino kaip kareivis situaciją.

Aš tikiu, kad jeigu Jūs tai su
prastumėt, kaip kad jis suprato, 
jeigu jūs tikėtumėt, kaip kad jis 
tikėjo, jums būtų aišku, kad jis 
veltui nežuvo. Ir jam kaip irki-

PASITRAUKĖ 
VLIKO P-KAS

VLIKO Valdybos Pirmininkas 
V. Sidzikauskas lapkričio 30 d. 
Vliko tarybos posėdyje, kuriame 
dalyvavo visų Vliką sudarančių 
gruįpių atstovai, Vliko valdybos 
nariai ir PLB ryšininkai, paskel
bė savo 
mų.

Vliko 
lidarios 
bai bei
sudarys naują valdybą, esamoji 
valdyba eina pareigas. t

atsistatydinimo pareiški-

valdyba yra siejama so- 
atsakomybės Vliko tary- 

seimui. Ligi Vliko taryba 

tytė, L. Karpavičiūtė, V. Janavi
čiūtė, R. Maksvytytė ir V. Levic
kaitė poezijos montaže žavėtinai 
išpildė K. Binkio “Gėlės”, šios 
klasės puikų pasirodymų paruošė 
mokytojos M. Karpavičienė ir P. 
Bukevičienė.

Pianinu akomponavus V. Inkri- 
taitei, fleita “Tyli naktis” pagro
jo V. Janavičiūtė ir R. Barkutei 
padeklamavus eilėraštį “Piktas 
Rainis”, 3-jo skyriaus mokiniai 
R. Kabaila, A. Karpavičius ir L. 
Adomėnas atliko V. Nemunėlio 
“Kaminkrėtį”. Šis inscenizuotas 
eilėraštis prie dekoratyvinių ka
minų ir šluotomis nešinų kamin
krėčių 
jaunųjų “kaminkrėčių”, buvo y- 
patingai gražiai pavaizduotas ir 
žiūrovų tarpe iššaukė didelį pasi
tenkinimų, už ką jauniesiems “ka
minkrėčiams ir plojimų netrūko. 
Šį pasirodymą paruošė mok. M. 
Karpavičienė ir P. Bukevičienė.

Jaunųjų koncerto pabaigai mo
kyklos mokinių choras gyvai ir 
jausmingai padainavo “Norėčiau 
aš keliauti”, “Vai kelkitės vaike
liai”, “Du broliukai kunigai” ir 
Rudnosiukas. Mokyklos chorui 
pradėjo vadovauti iš Jaunimo 
Kongreso pilnas jėgų ir energijos 

drabužiais apsirengusių

tiems amerikiečams tauta ir lais
vieji, žmonės visame pasaulyje bus 
amžinai dėkingi.
Su giliausia asmenine užuojauta

John F. Kennedy”

Prezidento mintis laiške — jei
gu laisvė bus sunaikinta viename 
krašte, tuo pačiu jai bus grasoma 
visam pasauly, gal labiausiai lie
čia europiečius ateivius Austra
lijoje, kurie atvykę iš savo kraš
tų, dabar esančių už geltežinės už
dangos. Ir Europoje tautų vadai 
įsitikinę, kad komunizmui reikia 
pastoti kelių, bet ne nusileisti, 
štai dėl ko ir mes kovojame Viet
name.

Žvilgsnis ateitin
Į Lietuvių Dienas Australijoje 

suplaukia visos vietos pajėgiau
sios, lietuvių organizacijos parody
ti ką laike dvejų metų jos pasie
kė, tuos laimėjimus pademonstruo
ti ir jais pasidžiaugti. Lietuvių 
Dienų dalyje, su visus šių Dienų 
dalyvius apjungiančia programa, 
išsiskiria mūsų meniniai vienetai: 
chorai ir tautinių šokių grupės. 
Meno Dienų sąskrydžio proga, me
no vienetų vadovai aptaria bėga
mųjų savo veiklų, o, taip pat, ir 
sekančių Meno Dienų programų. 
Sekančios Lietuvių Dienos Austra
lijoje sutampa su Lietuvos Nepri
klausomybės 50-čio jubiliejiniu mi
nėjimu. Tad 1968 metais įvyksian
čios Lietuvių Dienos, jubilėjinio 
Lietuvos Nepriklausomybės pami
nėjimo dvasioje, turėtų išsiskirti iš 
eilinių Lietuvių Dienų ir sava pro
grama. Kitoms organizacijoms gal 
nėra tiek daug sunkumų savas 
programas paruošti. Chorams ir 
tautinių šokių grupėms šis darbas 
yra daug komplikuotesnis ir žy
miai sunkesnis. Pastebėjome, kad

1966 m. gruodžio 12 d.

grįžęs p. J. Maksvytis, kurio ener 
gija ir jausmingas dirigavimas 
jautėsi ir vaikų išpildytose dai-
nose.

Oficialiai programos daliai pa
sibaigus, mokyklos Tėvų K-to 
pirmininkas p. B. Barkus, taręs 
padėkos žodį visiems mokytojams, 
įteikė jiems po dovanėlę. Sveiki
nimo žodžius tarė mokyklos glo
bėjas kun. P. Butkus ir Banks- 
towno savaitgalio mokyklos ve
dėjas p. Genys, tuo pačiu pakvies
damas visą mokyklų dalyvauti ir 
jo vadovaujamos mokyklos už- 
baigtuvėse.

Su giliu susikaupimu ir asme
nišku pasitenkinimu, stebint šios 
Lidcombe savaitgalio mokyklos 
puikų užbaigiamąjį pasirodymų, 
tenka tik džiaugtis ir neabejotinai 
gėrėtis daroma kasmetine mokyk
los pažanga. 'Šiais metais, klau
santis paskirų deklamavimų, skai 
tymų, dainų ir kitų pasirodymų 
neteko išgirsti angliškojo akcento 
lietuvių kalboje, kas aiškiai paro
do, kokių didelę vertę ir naudų 
davė jauniesiems mokiniams ši 
savaitgalinė mokykla. Pilnai su
prantama, kad tik pasišventusių 
mokytojų: A. Prižgintaitės-Spyk- 
ers, A. Savickienės, M. Karpavi- 
čienės, P. Donielienės, L. Bukevi- 
čienės, V. Kabailienės, I. Bačiu- 
lienės, J. Maksvyčio ir J. Jonavi- 
čiaus, giliu atsidavimu galima bu
vo atsiekti tokių puikių rezultatų. 
Kaip vienas iš tėvų, manau neap
siriksiu išreikšdamas visų tėvų 
vardu nuoširdžiausių ir giliausių 
padėką visiems mokyklos moky
tojams už jų tą garbingų lietuviš
kąjį mokslo darbų mūsų pačiame 
mažiausiame prieauglyje.

Su lietuviškuoju žodžiu, savąja 
kalba į šeimų ir jaunuolio gyve
nimą ateis ir lietuviškoji knyga, 
savosios tautos papročiai ir tuo 
pačiu jaunuojoj asmenybėj įsi
diegs pasididžiavimas sava tauta, 
sava lietuviškąja šeima ir pačiu 
savimi, kaip lietuviu. Visų tėvų 
pareiga yra duoti tą pirmųjų pra
džią savoje kalboje ir tėvai, dėl 
vienokių ar kitokių sumetimų, ne
leidžią vaikų į savaitgalines mo
kyklas, daro neapsakomų skriau-. 
dų saviesiems vaikams, kas vėliau 
gali skaudžiai atsiliepti visame 
jų gyvenime.

Tikėkimės, kad po tokių gražių 
mokyklos metinių vaisių, sekan
tieji metai dar daugiau suburs 
mokytojų ir mokinių, o tuo pačiu 
ir tėvus į vieną stiprų mokyklos 
židinį ir darbas, metų eigoje eis 
dar puikiau ir sklandžiau.

Koncerto oficialiai daliai pasi
baigus, salėje vyko vaikų ir visų 
svečių vaišės, kur, prie gražiai 
ir turtingai mamyčių padengtų 
stalų, bendrą ir jaukių kalbų su
rado tiek ir dideli, tiek ir maži.

A. L-ti»

didžiosiose lietuvių kolonijose — 
Amerikoje jau dabar aptariama 
kokia meninė programa turėtų bū
ti atžymėta šių jubilėjinių mėtų 
sukaktis. Mums Australijoje nevi- 
sa įmanoma paruošti dėl esamų 
meninių pajėgų ribotumo. Tad ieš
kotina tokių meninių veikalų, ku
riuos esamomis pajėgomis galėtu
mėm atlikti. Kad būsimų jubilė- 
jiniais metais Lietuvių Dienų pro
grama išsiskirtų iš eilinių, ypač 
mūsų chorams vertėtų pasirodyti 
su stambesniu, ištisu muzikiniu 
kūriniu. Toks muzikinis kūrinys 
jubilėjinuose metuose, mano išmo
ne, pagal mūsų pajėgumą geriau
siai tiktų Česlovo Sasnausko kan
tata “Broliai” (žodžiai M. Gustai
čio) Kantata “Broliai” tiek savo 
muzikaliniu didingumu, tiek teksto 
žodžių reikšmingumu tikrai atitik
tų Nepriklausomybės 50-čio jubi- 
lėjinę dvasią.
Mūsų meninių vienetų vadovams 

siūlytina šiuo reikalu būsimų Me
nd- Dienų proga susitikus pasitar
ti. Gal, 1968 metais jubilėjines Me
no Dienas č. Sasnausko muzikai pa 
lydint, įstengtumėm M. Gustaičio 
žodžiais visus lietuvius pakviesti: 
"Broliai, kas Lietuvą mylit, kodėl 
negiedat, ko tylit?
Ranką paduokim vienybės, nieks 
nepavergs mūs galybės.
Eiksekite, broliai, visi, kam miela 
Tėvynė brangi.
Kaip Nemuno veržias tėkmė, taip 
mūsą teplaukia giesmė."

Vrž.
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SPORTAS GEELONGE
JAUNIAI ŽEMIAU 19 m. — 

WARRNAMBOL RINKTINI 
54:34

Po mergaičių pralaimėjimo šei-

GEELONGO VYTIES IŠVYKA
Keletu savaičių buvo ruoštasi iš

vykai į Warrnabool, kuris yra už 
120 mylių pakeliui į Adelaidę. Iš- ---- * . . ..- ., .
vykta su dviem jaunių berniukų mininkų kiek pragiedrėję veidai 
ir viena jaunių mergaičių koman- ”i1 'A °’
da.

šeštadienį, lapkričio 26 d. išvy
ko su žaidėjais penkios mašinos 
su viltimis grįžti laimėtojais. Ke
lionė visiems įdomi — daugumas 
jaunimo šiuo keliu vyko pirmų 
kartų. Pravažiuojame garsius žu
vingus ežerus ir pagaliau Warr- 
nambool su nepaprastu visoj Vik
torijoj pagarsėjusiu Flecher Jones 
parku — gėlynu.

Susirandame YMCA krepšinio 
salę, kuri kiek niūri, slegianti, nors 
įrengta neblogai. Netrukus švil
pukas žaidynėms, žaidžia jauniai 
žemiau 17 metų.

VYTIS — WARRNABOOL 
52:46

Jau iš pat pradžios vytiečiai vy
rauja aikštėje. Geros pasuotės 
nors ir ne visai tikslūs metimai. 
Vytiečiai iš 86 metimų pelnė 52 
taškus ir jei būtų kiek taiklesni, 
aiškiai būtų įmetę šimtinę.

Taškus pelnė: H. Renkauskas 
29, A. čerekavičius 11, P. Obeliū
nas ir Ą. Jakubauskas po 4, V. 
Obeliūnas ir S. Karpuška po 2, G. 
Kymantas ir P. Jakaitis po 0.

vėl apsiniaukė. Pirmas tris minu
tes priešininkas išnaudojo savo 
patirtį nuosavoj aikštėj ir vik
riai pelno 10 taškų, Vytis — 0. 
Treneris ima minutę, o mums vei
dai ištįso. Po trenerio krikšto 
vytiečiai atsigauna ir per porų 
minučių jau turi 12:10 savo nau
dai. Mūsiškių veiduose sušvinta 
šypsnys. Vytiečiai šienauja taš
kus be vargo, priešas spiriasi, bet 
nėra kam sulaikyti H. Renkaus- 
ko, kuris iš po krepšio tik deda 
kiekviene proga. Pirmas puslan
kis baigiamas 33:18 vytiečių nau
dai, iš jų 25 taškai pelnyti H. 
Renkausko.

Antrame puslankyje vytiečiai, 
jausdamiesi pranašesniais lyg ir 
atleido spaudimų, kai tuo tarpu 
priešas pradėjo nervuotis ir pyk
ti. Paskutines 10 min. žaidimas 
pasidarė žiaurus iš priešo pu
sės.” Vytiečiai baigė šias rungty
nes šaltai ir užtikrintai, net ir su 
šypsniu veiduose, kaip tinka sve
čiams.

STALO TENISININKŲ 
TRENIRUOTĖJE

Sporto šventei esant jau visai 
čia pat Sydnėjaus koviečiai labai 
intensyviai dirba visose šakose ir 
atrodo šiais metais Sydnėjuje ga
li būti šiokių tokių staigmenų. 
Neperseniausiai stebėjus vyrus 
krepšininkus jiems laimint W. 
Suburbs “A” klasės pirmenybes, 
taip sau ir pagalvojau, jog Kovo 
vyrai po ilgų metų pertraukos 
šioje šventėje gali ir vėl atsiekti 
pirmavimų Australijos lietuvių 
krepšinyje.

Palikus krepšinį štai anų die
nų išgirdau, kad Sydnėjaus lietu
viai stalo tenisininkai neatsilieka 
nuo krepšininkų ir labai intensy
viai treniruojasi “Table Tennis 
Centre”. Taip ir aš sugalvojau ap

Taškus pelnė: H. 
31, R. Braželis 10, 
6, V. Obeliūnas 4, S. 
V. Zylė 1.

Renkauskas 
čerekavičius 
Karpuška 2,

A.O.

PADIĖKA
Vyties Valdyba prie šios kelio

nės prisidėjusiems savo mašino
mis p.p. Andrikoniui, K. Starins- 
kui ir S. šutui nuoširdžiai dėkoja 
už didelę pagalbų vykstant į aukš
čiau aprašytas rungtynes.

Geelong o Liet. Sporto Klubo 
Vyties Valdyba

lankyti tenisininkus, kurie anks
čiau tikę vyrai, tiek moterys buvo 
garsūs Sydnėjuje.

Tik pravėrus duris šio naujo 
pastato, kuriame telpa apie 60 
stalų, mane nustebino toks gra
žus ir modernus įrengimas. Šio 
centro savininkas yra rusas ge
ras lietuvių draugas ir net vienu 
metu norėjęs už Kovų žaisti šach
matais.

Pasidairęs pamatau ir mūsų 
meisterį Vyt. Karpavičių, besitre- 
nlruojantį su jau penkti metai 
esančiu Australijos stalo teniso 
čempionu McDonald, kuris tik ne
seniai grįžęs iš pasaulinio turny
ro. Nors ir įkaitęs Vytas gerai 
kerta ir net gerokai pavaiko patį 
čempionų, šiais metais Vytas šven 
čia dvidešimtį metų nuo savo sta
lo teniso žaidimo pradžios.

— Tai kaip gi sekasi ir kokios 
perspektyvos ateičiaai?

— Po ilgokos pertraukos ir vėl 
aktyviai pradėjau dirbti su stalo 
tenisu. Nors dabar ir sunku at
gauti senųjų formų, bet tikiuosi 
iki būsimų pirmenybių sustiprėti 
ir pasirodyti kiek galiint geriau.

Stebint mūsų Vytauto žaidimų 
išgirstu ir daugiau lietuviškų bal
sų, kurie tame pat centre net tu
ri du nuolatinius savo stalus. Tai 
mūs vyriausias Australijos lietu -

vių sporto “galva” Vincas Binkis, 
kuris vadovauja šiai sporto šakai 
ir kiekvienų antradienį prisisodi
nęs pilnų savo mašinų žaidėjų at
važiuoja ir patas pasitreniruoti ir 
dar jaunesnius pamokyti. Šis mū
sų užgrūdintas sporto veteranas 
gali būti pavyzdžiu daugeliui esa
mų ir buvusių sportininkų. Labai 
gerai pats žaisdamas jis ir nema
no trauktis į atsargų. Jis puikiai 
dirba tiek administraciniame, tiek 
ri aktyviame sporto darbe.

— Kų golvoji apie šių metų sta
lo teniso varžybas? — klausiu V. 
Binkį.

— šiaais metais gali būti gana 
kietos kovos ir labai sunku išpra
našauti laimėtojų. Mes savo tarpe 
turime stiprų žaidėjų Zivų, nors 
dar prieš šventes surengsime sti
priausių žaidėjų turnyrėlį ir iš
spręsime, kas šiais metais šventė
je atstovaus Kovų.

Besikalbant nei nepastebėjau, 
kai kovos prie stalų jau įkaito. O 
gi štai buv. mūsų Australijos mo
terų šempionė J. Kenderienė — 
Šlefertaitė, šiuo metu ypatingai 
gerai žaisdama, nes per metus 
turnyruose dalyvavo vyrų koman
dose, duoda šiokias tokias treni
ruočių pamokas
gerai žinomai mūsų žaidėjai Nijo- čiais, kuriems iš širdies 
lei Gilienei-Gudeikaitei, kuri jau geros sportinės sėkmės, 
eilę metų buvo ataitrūkusi nuo

buvę 
Povilas

aktyvaus žaidimo ir dabar jau bai 
gia atgauti senųjų formų.
sius krepšinio šulus, kurie jau da 

O dar toliau matau mūsų buvu- 
bar gal daugiau dėl pridėtų ant 
buvusų savo lieknų krepšininkų 
figūrų pakeitė rudųjį krepšinio 
sviedinį į mažajį stalo teniso 
sviedinukų. Tai A. Bačiulis, A. 
Vasaris ir A. Laukaitis bando šių 
sporto šakų, nors prakaitėlio tai 
kibirus išlaisao. Dar toliau mūsų 
sydnėjiškiai naujakuriai, 
melburniškiai Irena ir
Kviecinskai, kurie čia labai ak
tyviai įsijungė ne tik į sportų, 
bet ir į tautinių šokių grupV

Ir štai paskutinis net uldusęs 
atvyksta K. Narbutas, kuris ir 
įsidrųsino paimti raketę ir paban
dyti šio žaliojo sporto.

Besikalbant paaiškėjo, kad atei
nančiais metais dar daugiau atsi
lankys žaidėjų ir žiūrovų, o kas 
norėtų prisiminti ar pabandyti 
savo laimę stalo tenise, tai at
minkit, kad lietuviai žaidžia an
tradienį vakarais “Table Tennis 
Centre” 66 Liverpool Rd., Sum
mer Hill.

Praleidus malonų vakarų su 
sydnėjiškiais stalo tenisininkais 
pagalvojau, kad gal jau ateinan
čių savaitę ir man reiktų pirktis 
sportinius batukus o gal ir rake
tę i prisiminus jaunas dienas pa-

kitai buv. labai bandyti ir savo laimę su

SPORTINIAI MARGUMAI

kovie- 
linkiu

R.G.

VYTIES MERGAITĖS 
YMCA 6:19

Nors ir kovojo dėl sviedinio, 
bet vytietės turėjo užtenkamai 
metimų, s^edjnys lyg užburtas 
vis nepatekdavo į krepšį. Nepa
dėjo nei Renatos Starinskienės 
raginimai nuo suolo. Labai gai
la, kad Renata susižeidusi kojų 
ir negalėjo šiose rungtynėse da
lyvauti.

Žaidė ir taškus pelnė: A. And- 
drikonytė 2, L. Valodkaitė 4, M. 
Savickaitė 0, B. Valodkaitė 0, L. 
Luckutė 0, A. Bungardaitė 0, L. 
Luckutė 0.

NAUJAS PRETENDENTAS
Ligi sekančio pasaulio futbolo 

čempionato liko treji metai, bet 
jau dabar įsiliepsnojo aršūs gin
čai dėl 1970 metų pirmenybių ren
gimo vietos. Viena pirmųjų savo 
kandidatūrų iškėlė Meksika. Ta
čiau organizuoti viso pasaulio fut
bolininkų forumų pasisiūlė ir Ar
gentina. Argentinos nacionalinė 
fotbolo federacija pateikia dau
gybę argumentų, įrodančių visus 
patogumus ir pranašumus, jei

čempionatas bus surengtas Bu
enos Aires.

Argentina, priešingai negu Me
ksika ,žada visas rungtynes reng
ti Buenos Aires, kadangi sostinėje 
yra keturi stadionai, kurių vienų 
numatoma išplėsti ligi 140-150 
vietų.

(18), Uragvajus 
“paklausę” turi 
užsienio futbolo 

222 — puolimo

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

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

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

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

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

EREROS “PASLAPTIS”
Ispanas Elenio Erara, šiuo me

tu treniruojųs Milano miesto (Ita
lija) komandų “Internationale”, 
teigia, jog išrado naujų žaidimo 
sistemų. “Skirtingai nuo tradici
nės “w” schemos ir brazi
lų sistemos 4-2-4, — pareiškė jis 
žurnalistams, — mano komanda 
netrukus pereis prie žaidimo 3-3- 
3, ir prieš jų nueatsilaikys jokie 
varžovai”. “Bet atleiskite! — ban 
dė prieštarauti jam. — Kų gi veiks 
dešimtasis aikštės žaidėjas?” 
“Kol kas tai mano paslaptis”, — 
atsakė treneris. Žurnalistai juo
kauja, kad šios paslapties dar ne
įspėjo ir pats Erera.

tarpe užima Švedija (29), Brazi
lija (27), Danija 
(16). Didžiausių 
puolėjai. Iš 250 
legiono žaidėjų:
linijos žaidėjai, 22 — saugai ir 6 
— gynėjai. Įdomu, kad Italijos 
futbolo komandose nėra nė vieno 
užsienio vartininko.

Tarp klubų — importininkų 
pirmaujančias pozicijas užima 
“Roma”, “Turinas”, “Internacio
nale” nusipirkę po 24 “legionie
rius” kiekvienas. Po to seka “Ju
ventus”, “Lacio” ir “Genuja” (po 
21), “Milanas” (19), “Sampdor 
rija”, “Florencija” ir “Atlanta” 
(po 18).

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

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

£25.0.0 (Anglų valiuta)

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

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

£25.0.0 (Anglų valiuta)

JUNGTINIS RK-1, ir RK-2, siuntinys kainuoja tik £45.0.0.

4 sv. taukų, i sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado, 
i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. 
saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, i sv. pipirų, i sv. šo
kolado. £10.0.0.

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

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

Baltic Stores Ltd

PARDUODAMAS PELĖ
“Nevainikuoto Brazilijos fut

bolo “karaliaus” Pelės pardavimas 
vienam iš pinigingų Europos klu
bų dabartiniu metu yra visiškai 
galimas”, — ši sensacija neseniai 
apskriejo Europos laikraščius. Kas 
nutiko? Kodėl “Santos” klubo 
šeimininkai, kurie visada taip įsi
kibę laikydavosi Pelės, staiga pa
keitė savo pozicijų? Brazilijos 
spauda neslėpdama rašo apie tai, 
kad “Santos” klubo pirkliai pas
kaičiavo, jog jiems pelningiau bus 
parduoti garsųjį vidurio puolėjų, 
negu laikyti jį savo komandoje. 
Pelės advokatas, Choze Oceres 
pareiškė, kad Pelės šeimininkai 
dabar peržiūri labiau naudinges
nį jiems Pelės pardavimų Euro
pai. O kol kontraktas dėl Pelės 
pardavimo kuriam nors Europos 
klubui dar nepasirašytas. “San
tos” klubo administracija nori iš- 
nuomuoti “karalių” vietoje. Lai
kraštis “Džarnel do Brezil” rašo, 
kad “Santos” jau beveik susitarė 
perleisti Pelę keturiems mėne
siams “Botaforo” klubui. Už 
“Santos” vadovai reikalauja 
milijonų kruzeirų.

STORŽIEVIUS REIKIA 
BAUSTI

Madrido “Atletiko” klubo fut
bolininkų šiurkštus žaidimas kelia 
pasipiktinimų visoje Europoje. Ži
nomas Vakarų Vokietijos trene
ris Herbertas Vidmaieris, treni
ruojantis “FK Niurnberg” koman 
dų, pareiškė: “Jei futbolas bus 
taip žaidžiamas, mes savo noru 
atsisakysime dalyvauti mače dėl 
Europos taurės. Negalima sųžinin 
gų varžybų pakeisti kruvinomis 
kautynėmis. UEFA pagaliau turi 
įsikišti ir nubausti storžievius, pa
verčiančius rungtynes peštynėmis 
ir

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

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINĖ — CHERRY VODKA
Sydnėjuje reikalaukite pas M. PETRONĮ 

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

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.

farsu”.
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(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2 
ENGLAND

pro- 
Italijos

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

su

ATSTOVAI: K. Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Į*! 
$ Brisbane; St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth. Mount Gambier, J 
!♦! S.A.; H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, $ 
£ Vic.
M i

UŽSIENIO FUTBOLO 
LEGIONAS

Italija, kaip žinoma, yra 
fesionalų futbolo šalis,
klubų atstovai nelabai tesirūpin
dami savų futbolininkų ugdymu 
zuja po visų pasaulį, supirkinėda- 
mi žaidėjus. Italijos sporto lai
kraščio “Karjere delo sport” duo
menimis, 250 užsieniečių, nupirk
tų dvidešimt devynios šalyse, per
sikėlė Italijon, kad padėtų didinti 
futbolo klubų savininkų pajamas. 
Stambiausias tiekėjas yra Argen
tina, pardavusi 57 futbolininkus. 
Sekančias vietas eksportininkų

IR ELEKTRONINIS 
ORAKULAS KLYSTA

Amerikiečiai sumanė įspėti 
olimpinių žaidynių baigmę: Jie “į- 
sakė” elektroninei mašinai išaiš
kinti žiemos olimpiados rezulta
tus.

šios “elektroninės” prognozės 
liečia tik aukso medalius. Pagal 
XX amžiaus orakulo apskaičiavi
mus, TSRS gaus 8 medalius, Jung 
tinė Vokietijos komanda, Suomi
ja ir Austrija — po 4. Po 3 me
dalius atiteks Švedijai ir Norve
gijai. JAV ir Olondija iškovos po 
2 medalius, po 1 — Lenkija ir 
Prancūzija.

Sutinkamai su prognozėmis pa
gal sporto šakas, medaliai suskirs
tomi sekančiu būdu: TSRS — le
do rutulys, čiuožimas (moterys) 
— 1000, 1500 ir 3000 m distan
cijose (svarbiausia favoritė L. 
Skoblikova); slidės (moterys — 
10 km (A. Kolčina); estafetė 
3x5 km. (šioje distancijoje nuga
lėtoja bus K. Bojarskich). Čiuo
žimo sprintų vyrams laimės E. 
Griinšas.

Pagrindinius nugalėtojus iš ki
tų šalių mašina “išdėstė” sekan
čiai: jungtinė Vokietijos koman
da — porinis dailusis čiuožimas — 
M. Kilius, H. Boimieris; čiuoži
mas 500 m (moterys) — H. Ka
zė; Suomija: slidės (vyrai •— 30 
km ir 15 km — E. Miantiuranta; 
biatonas — V. Hakulinenas. Aus-

X Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. £

trija: greitų jį nusileidimų ir sta
tomų milžinų laimės E. Cimerma- 
nas. Švedijos slidininkai pralenks 
visus varžovus 50 km nuotolyje — 
S. Ernbergas, o starjerių čiuo
žėjų distancijose pirmasis bus J. 
Nilsonas. Olandija laimės moterų 
dailiojo čiuožimo varžybas — S. 
Dijkstra, ir 1500 m čiuožimo dis
tancijoje — R. Librechtsas.

Nepaisant savo amerikinės kil
mės, elektroninė mašina nebuvo 
palanki savo tėvynianiams: jos 
mechaninės smegenys pažadėjo 
JAV oliminei komandai tik 2 me
dalius — specialiajame slalome ir 
slalome milžine. Abiejose rungty
se turi nugalėti Dž. Sobert.

Kaip rodo pirmieji rezultatai — 
klysta ne tik žmonės, bet ir pro-

tingiausios mašinos.

PLAČIŲ GALIMYBIŲ KRAŠTAS
Vienas rašytojas taip apibūdina 

Amerikų:
— Amerikoje viskas galima. 

Gali būti milijonieriumi ir gali 
neturėti nė cento.

— Jei esi baigęs du universite
tus, tai tau atviras kelias išvežioti 
alų arba pardavinėti skalbimo 
mašinas. .

— Niekas neprivers tavęs da
ryti tai, kas tau nepatinka. Jei 
nenori mokėti augštų mokesčių, 
nustok dirbęs ir tave paliks ramy
bėj. Jei nepatinka dirbtuvės “bo
sas”, gali pasijieškoti kitų darbų, 
o dar geriau — pats įsigyti fabri
kų...

tus buvo Australijos lietuvių nu
galėtoja.

Šiuo metu jis įsijungęs į inži
nierių draugijos veiklų, nors spor
tiniai reikalai jam tebėra artimi. 
Sukaktuvinės vaišės įvyko jų na-

Vedybinis jubiliejus
Groudžio pradžioje Sydnėjuje Lietuvos ir lietuvio vardų. Austra- 

plačiai žinomi Irena ir Vladas lijoje Vladas yra nuėjęs reikš- 
Daudarai atšventė savo vedybinio mingų sportinį kelių ne tik admi- 
gyvenimo dvidešimtmetį. Irena, nistratyviniame, bet ir praktinia- 
plačiau įsijungdama į meninį Syd- me darbe. Jo treniruota Kovo krep 
nejaus lietuvių gyvenimų daug šinio vyrų komanda trejus me- 
kartų mus žavėjo savo artistiniais 
sugebėjimais scenoje, o dar dau
giau ja ir visu B. Kiverio dvigubu 
kvartetu Sydnėjaus ir kitų miestų 
lietuviai gėrėjosi įvairiuose pasi
rodymuose.

Vladas Daudaras — Sydnėjaus muose savo artimųjų ir bičiulių 
ir Australijos lietuvių tarpe ge- tarpe. Abu būdami B. Kiverio va
riausiai žinomas kaip sportinin- dovaujamo dvigubo kvarteto na- 
kas, krepšinio treneris ir ilgame- riai ir šia proga drauge su savo 
tis buv. ALFAS pirmininkas. Bu- kitais kolegomis dainininkais ža- 
vęs Šiaulių gimnazijos rinktinės vėjo svečius dainomis.
žaidėjas, vėliau Kaune reprezen- Sveikinant Irenų ir Vladų šia 
tavęs JSO krepšinio komandų, ku- proga džiugu gėrėtis jų atsiektais 
rioje žaidė ir tuo metu buvę ke- gražiais gyvenimo vaisiais ir lin- 
li žinomieji Amerikos lietuviai kint dar gražesnių ir sėkminges- 
krepšininkai, jis be Lietuvos yra nių metų tikimės, kad ateitis jiems 
aplankęs ir kitas Europos valsty- bus dar laimingesnė. Ilgiausių me- 
bes krepšinio salėse kovojęs už tų!
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE giedojo B. Kiverio vadovaujamas Cl/ADDII CVIMJEV I IETIIVIAMC 
dvigubas kvartetas, kurį sudaro 3 J AK D U □ T U H E T LltlUVIArlJ I. ir V. Daudarai, O. ir V. Asevi-

ADELAIDE
PUIKIAI PAMINĖTA 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ

Šiais metais kariuomenės šven
tės minėjimas buvo ypatingai tur
iningas, puikiai paruoštas ir išpil
dytas.

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis šv. Kazimiero koplyčio
je, gi minėjimo aktas ir meninė 
dalis vyko Lietuvių Namuose.

Atidarymo žodį pasakė “Ramo
vės” pirmininkas p. V. Petkūnas.

Meninėje dalyje suvaidintas sce
novaizdis “Trys broliai". Autorius 
— Pr. Pusdešris; režisorius J. 
Venclovavičius, kuris —sugebėjo 
puikiai pritaikinti vaidinimų die
nos progai. Veikė: M. Grėbliū- 
nienė, V. Vosylius, A. Mačiukas, 
A. Petrikas ir A. Marcinkevičienė, 
žavingos dekoracijos dail. S. Ne- 
liubšio.

Montažą “Gražioji Lietuva, ku
rios aš nemačiau” išpildė Rūta, 
Dalė, Audrė ir Irena Bielskytės.

E. Matusevičiaus eil. “žemė” 
deklamavo stud. Dalia Viliūnaitė.

B. Brazdžionio ištrauktas iš po
emos “Vaidyla Valiūnas” skaitė 
J. Venclovavičius.

F. Schuberto “Klajūnas” ir St. 
Šimkaus “Oi greičiau” solo daina
vo Z. Janonienė.

Tris eilėraščius “Lietuvos ka
riai” skaitė pats autorius Pranas 
Pusdešris.

P. Čaikovskio “Langą aš atida
riau” ir E. Čerienės “Savo skam
bančia daina” dainavo solistė A. 
Gučiuvienė.
Miss D. Oldham pianinu paskam
bino vieną muzikinį dalyką.

W. A. Mozarto “Lopšinė” ir dvi 
liaudies dainas — “Aušta aušrelė” 
(harm. A. Gučiuvienės) ir “Dy- 
vai” (J. Gaubo) duetu padainavo 
A. Gučiuvienė ir Z. Janonienė.

Solistėms akompanavo Miss D. 
Oldham.

Solistės buvo labai šiltai publi
kos sutiktos ir turėjo kartoti dai
nas.

Pabaigoje “Ramovės” pirm. V. 
Petkūnas padėkojo programos da
lyviams įteikdamas “Ramovės” 
vardu gėles bei dovanas. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu.

Publikos pilna salė.
(v 6)

MELBOURNE
AKADEMINĖ VL. JAKUČIO 

PASKAITA
M.K. Čiurlionio Diskusijų Klu

bas gruodžio 4 d. suruošė Lietu
vių Namuose viešą VI. Jakučio 
paskaitą apie Lietuvą senuose 
žemėlapiuose.

či paskaita buvo skirta prieš 
350 metų mirusiam kunigaikš
čiui Mikalojui Kristupui Radvi
lai, parūpinusiam ir išleidusiam 
1613 metais Amsterdame Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštijos že
mėlapį, atminti.

Paskaita buvo akademinio ly
gio, kruopščiai ir su didele meile 
paruošta. Jon atsilankė apie 40 
mūsų tautos istorija besidomin
čių tautiečių. Nors paskaitos te
ma ir laba speciali, ji buvo su di
džiausiu dėmesiu išklausyta. Pre
legentas vaizdžiai ją iliustravo 
gausingu žemėlapių rinkiniu iš 
XVI, XVII ir XVIII amžiaus.

Tąja proga įvykusi Lietuvos 
žemėlapių paroda, kurioje buvo 
išstatyti 32 žemėlapiai, sukėlė 
išskirtiną žiūrovų dėmesį. Ir dide
lis Lietuvos istorijos mėgėjas Dr. 
K.K. Juozapavičius buvo atsive
žęs savo du įdomius senovės Lie
tuvos žemėlapius. Entuziastingi 
paskaitos klausytojai pageidavo, 
kad ji būtų atspausdinta ištisai 
laikrašty ir angliškai pakartota 
Melbourne universiteto Geogra
fų Draugijoje.

Už labai turiningą paskaitą ir 
suruoštą įdomią Lietuvos žemė
lapių parodą dideliam mūsų tau
tos istorijos mylėtojui Vladui Ja
kučiui čiurlioniečių vardu išreiš
kė nuoširdžią padėką A. Krausas.

(k.)

V. NAVICKIENE 
IŠVYKSTA SYDNĖJUN

Prieš keletą metų pasisekė Vin
cui Navickui, Lietuvos Respubli
kos konsulato sekretoriui ištrūkti 
su savo žmona iš bolševikų val
domo Charbino ir atvykti į Aus
traliją. čia jis gyveno senelių 
prieglaudoje Melbourne. Jam mi
rus, žmona gyveno didžiame liū
desy toje pat prieglaudoje vie
niša. Jai pasidarė ta vienatvė ne
pakeliama, nes nemokėdama 
anglų kalbos labai kentėjo. Ji šau
kėsi pagelbos laikraščio bendra
darbio, kad parūpintų lėšų jai 
persikelti į Sydnėjų, į jai pažįs
tamų šeimą. Jai persikelti aukavo 
Melbourne Socialinės Globos Mo
terų Dr-ja 30 dolerių, kun. Pr. 
Vaseris 10 dol., A. Krausas 10 dol., 
A. Mikaila 1 dol. V. Navickienė, 
gavusi šio krašto pilietybę, išvy
ko Sydnėjun pas pažįstamus gy
venti. čia ji tikisi ramaus gyve
nimo saulėlydžio. V. Navickienė 
nuoširdžiai dėkinga visiems ją su
šelpusiems ir užjautusiems nelai
mėje. (k.)

SYDNEY
NAUJA ŠEIMA

Gruodžio 2 d. Sydnėjuje naują 
šeimą sukūrė Nijolė Marcinkutė 
ir B.E. Carter. Nijolė Sydnėjaus

lietuvių studentų ir sportininkų 
tarpe gerai žinoma, yra S.M. Mar
cinkienės ir prieš keletą metų mi
rusio Lietuvos jūrų kapitono F. 
Marcinkaus duktė. Vestuvines 
apeigas atliko kun. P. Butkus 
North Sydney kat. bažnyčioje. Su
tuoktuvių metu ypatingai gražiai

čiai, K. ir V. Bitinai, E. Kive- 
rienė ir A. Giliauskas. Galingai 
skambantis “Veni, Creator” paly
dėjo jaunuosius į naują gyvenimą.

Vestuvinė puota įvyko Lane 
Cove, kur draugai ir artimieji 
nuotaigingai atšventė šį įvykį pa
linkėdami jauniesiems geriausios 
šeimyninės sėkmės.

L.

Australijos Lietuvių Dienos 
jau vos už dviejų savaičių. Šalia 
šimtų oficialių asmenų, kurie da
lyvaus įvairiose Lietuvių Dienų 
programose dar tikimasi Sydne- 
juje susilaukti ir šiaip daugybės 
lietuvių, kurie bus sydnejiškių 
lietuvių svečiai ir Lietuvių Die-

ri vietos atvykstantiesiems pri
glausti, yra milžiniškas darbas. 
Čia kiekvienu atveju mes visi ga
lime kooperuoti pranešdami, 
kad štai pas mane dar yra vietos 
tiekui ar tiekui asmenų prisi
glausti. Ir tai bus didelis ir po
zityvus bendradarbiavimas.

KARIUOMENES ŠVENTE PERTHE
Lapkričio 27 d. Pertho ramovė- 

nai suruošė Lietuvos Karuiomenės 
atkūrimo minėjimą, kuris prasidė
jo lietuviams skirtoje maldykloje 
pamaldomis, šv. Mišias atnašavo 
kun. Kemėšis savo jautriame pa
moksle ragindamas ir tėvus pasa
koti savo vaikams apie Lietuvos 
kariuomenę ir apie jos herojines 
kovas už Lietuvos nepriklausomy
bę. Pamaldų metu maldykloje bu
vo tautinė ir ramovėnų vėliavos. 
Pamaldos baigtos giesme Marija, 
Marija ir Tautos Himnu.

Toliau minėjimas buvo tęsiamas 
p. Klimaičio salėje, čia minėjimą 
pradėjo ramovėnų p-kas p. Kli- 
maitis savo įžanginiu žodžiu. To
liau sekė p. Kuzmicko paskaita. 
Paskaitos pabaigoje p. Kuzmickas 
papasakojo iš Lietuvos kariuome
nės laisvės kovų kelis drąsos ir pa 
siaukojimo pavyzdžius, kurie klau
sytoją krėste sukrečia. Kartą be
kovojant su rusais priešas iš pa
salų priselinęs pro langą įmeta 
granatą, kur buvo keliolika lietu
vių karių. Vienas iš čia buvusių 
krinta ant granatos ir čia sprogu
sios suplėšomas. Bet jo auka iš
gelbėjo likusius karius, kurie su 
dar didesne narsa kovojo už tautos 
laisv. Toliau p. Kuzmickas pa
sakojo, jog lenkai savo istorijoje 
rašą, jog esą panašu į stebuklą, 
kad 1919-20 m. lietuviai kelis kar-

langoje. Rodos Daugpilio (tikrai 
vietos neprisimenu) fronte jis 
buvęs paskirtas vadovauti kuopai, 
kuri buvusi sudaryta vien tik iš 
žemaičių. Vieną rytą buvę įsaky
ta pulti priešą, jį sumušti ir užim
ti jo įsitvirtinimus. Kada Kinderis 
sušukęs pirmyn į priešą ir jau 
pats iššokęs iš apkaso, pastebėjęs, 
kad jo vyrai nė krust. Tik įsaky
mą pakartojus su priedu “rupū
žės”,kariai ėmė skubiai save ženk
linti kryžiaus ženklu ir tada visi 
kaip vienas išsiveržė iš apkasų. 
Priešas bėgo net šautuvus pali
kęs. Dabar leitenantas turėjęs dar 
didesnio vargo, kol savo vyrus 
sustabdęs ir gražinęs į užimtas 
pozicijas.

Aukščiau papasakoti pavyzdžiai 
byloja, kaip kovojo lietuvis karys. 
Ir dėl to mūsų priešams Lietu
vos kariuomenės laimėjimai karo 
lauke ir atrodė panašūs į stebuk
lus.

Meninėje dalyje L. Gustaitė ir 
p. Kalinauskas padeklamavo po 
eilėraštį (p. Kalinauskas savos kū
rybos). Toliau moterų choras p. 
Taškūnui vadovaujant padainavo 
kelias daineles. Po jų pasirodė pir
mą kartą keturių akordeonistų 
ir vieno gitaristo orkestrėlis, ku
rį sudarė p.p. Taškūnas (vado-

Latvių Namų salėje 32 Parnell St., Strathfield (Sydney) 
įvyksta 

JAUNŲJŲ* TALENTŲ

Scenoje matysite geriausias mūsų jaunimo pajėgas, su- 
skridusias iš visos Australijos.

Įėjimas $1.00 asmeniui.Nedirbančiam jaunimui — 50 c.
Pakvietimai užsakomi pas p. A. Bučinską 31 Pyramid 

Ave., Padstow, N.S.W. Tel. 77 9174.

KALĖDŲ EGLUTĖ 
BANKSTOWNE

Bankstowno Sav. liet, mokykla 
ruošia mokslo metų užbaigtuves 
ir Kalėdų Eglutę gruodžio 18 d. 
4 vai. p.p. Dainavoje.

Kviečiame dalyvauti Lidcombe 
Sav. mokyklą ir viso Sydnėjaus 
vaikučius su tėveliais ir svečiais.

Programoje: mokslo metų ofi
ciali užbaiga ir baigusiems pažy
mėjimų įteikimas.

Meninėj daly Kalėdų Senelis 
egzaminuoja vaikus (dalyvauja 
visi vaikai) ir išdalina dovanas. 
Dovanomis iš anksto pasirūpina 
tėvai užrašydami ant pakietėlio 
vaiko vardą.

Pabaigoje Tėvų komiteto suruoš
tos bdndros vaišės. Užkandžiais 
pasirūpina mamytės. Po vaišių žai
dimai.

Mokyklos Vedėjas
VYKSTANTIEMS Į RAJONINĘ 

SKAUTŲ STOVYKLĄ
Australijos Rajono skautų “Ne

ringos” stovykla įvyksta prie 
George Upės, Ingleburn’e (netoli 
“Aušros” tunto stovyklavietės), 
N.S.W., sausio 3-14 d.d. Stovyk
los metu vyks ekskursija po Syd
nėjų ir jo apylinkes, vyr. am
žiaus skautams 1 dienos žygis po 
gražiąsias N.S.W. vietoves, drau
gininkų kursai, stovykliniai kon
kursai bei varžybos, vakariniai 
laužai ir t.t.

Ligšiol jau žinoma, kad šioje 
Rajoninėje Stovykloje, be šeimi
ninkų, “Aušros” tunto skautų-čių, 
čia dalyvaus Adelaidės “Vilniaus”, 
Melbourne “Džiugo” ir Geelongo 
“Šatrijos” tuntų kontingentai, bei 
Brisbanės “Ventos” vietininkijos 
atstovai.

Rajoninės Stovyklos Rengimo 
Komitetas nori priminti visiems 
būsimiems šios stovyklos stovyk- 
lautojams-joms, ką reiktų pasiim
ti su savim, kad vėliau, stovyk
loje, (nereiktų dairytis, k)aip tą 
ar kitą dalyką “sukombinavus”... 
Persikrovimu i nereikalingais 
daiktais mus tik apsunkina, bet 
kai šio ar to trūksta — irgi nege
rai. Tad su savim pasiimam:

1. Pilną skautišką uniformą; 
rūbus darbui, sportui ir poilsiui,* 
megstuką; baltinių ir kojinių pa
kaitą ir 3-4 nosines; maudymosi 
kostiumą; lietpaltį; ilgas kelnes 
ir šiltesnį apsiaustą nakčiai ar 
šaltam orui; pižamas. 2. Stovyk
linę lovą arba pripučiamą matra
cą, porą antklodžių arba miega
mą maišą, pagalvėlę. 3. Indus mais 
tui (metalinius). 4. Baterijinę 
(kišeninę) lemputę; rankšluosti 
muilo, dantims šepetuką, dantų

pastą, šukas; šepetį ir tepalo ba
tams (atskirame maišelyje); są
siuvinį užrašam, pieštuką, maldak 
nygę, dainorėlį, šiek tiek pinigų. 
5. Viską supakuoti į kuprinę ar 
lagaminą. Daiktus patartina sužy
mėti neišplaunamu pieštuku.

Kad stovykloje būtų visiems ma
lonu, į stovyklą negalima vežtis: 
šunų ir kitų gyvių 
tuvų (transistors);
stovykloje netinka, nes neapsau
go kojų nuo sužeidimo miško są
lygose; taikoma ir lankytojams: 
stovyklos ribose draudžiami bet 
kokie alkoholiniai gėrimai.

Iškilus neaiakfumams kreiptis 
pas savo tuntininkus.

RSRK Inf.

SYDNEJAUS ir BANKSTOWNO 
KRAŠTO T-BOS ATSTOVAMS 

Sydney-Bankstown Krašto Ta
rybos atstovų susirinkimas ben
dram pasitarimui prieš Krašto 
Tarybos suvažiavimą šaukiamas 
gruodžio 19 d. tuoj po pamaldų 
Lietuvių Klubo patalpose 39 
Church Str., Lidcombe. Visi ma
loniai kviečiami asmeniškai daly
vauti.

IEŠKAU GYVENIMO 
DRAUGĖS

Noriu susirašinėti su lietuve 
moterim vedybų tikslu:

79 Tarrengower St, Melbourne, 
W.13.

nų pasyvūs dalyviai.
Visa Lietuvių Dienų progra

ma jau pilnai paruošta. Niekas 
jau nesirūpina, ar skelbtieji įvai
rūs meniniai parengimai įvyks

tus skaitlingesnę rusų kariuomenę 
nugalėjo ir ją išvijo iš savo kraš
to. O stebuklas įvyko tik dėl to, 
kad lietuvis karys kovos lauke 
dažnai pamiršdavo ,kad yra mir
tis...

Šia proga norui papasakoti atsi
tikimą iš laisvės kovų, kurį papa
sakojo Itn. Kinderis (dabar jau 
miręs). Tai buvo 1920-21 m. Pa-

vas), Taškūnienė, stud. Garnytė, 
E. Lingė ir stud. Garnys (gitara).

Užbaigai stud. Garnys padaina
vo trejetą dainelių solo pats akom- 
ponuodamas gitara ir pritariant 
akordeonu p. Taškūnui.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. Toliau vyko pasišnekučiavimas 
prie alučio ir savų užkandžių.

A. Vembutkis

AUKOS BENDRUOMENEI
Bendruomenės lėšų vajaus me

tu kultūriniams bei Lietuvos lais
vinimo reikalams Latrobe Valley 
lietuviai aukojo:

$5.00: p.p. Koženiauskai; $4.00: 
p. V. Mikalauskas; po $3.00: p.p. 
Prosinskai ir šeštokai; po $2.00:

p.p. Sodaičiai, K. Šimkūnas, J. Ši- 
lainis, V. Grigonis, A. šabrinskas, 
J. Leknius, J. Tutlys, M. Sidab
ras, J. Mikalajūnas, A. Petraus
kas, B. Valentinavičius, K. Cijū- 
nėlis; po $ 1.00: p.p. J. Grabaus
kas, V. Vaišvila, A. šabrinskas, 
A. Ragauskas, V. Pleškūnas, A.

PADĖKA

Mylimam vyrui ir tėvui PRANUI JONUŠAICIUI stai
ga mirus, širdingai dėkojame visiems prieteliams, užjautu
siems mus ir suteikusiems visokeriopą paramą sunkioje va
landoje

ALMA JONUSAITIENĖ ir vaikai: 
Ditas, Gerda Hobarte ir Irena Melbourne.

Lenartas, G. Baleiša, P. Petniū- 
nas. V. Supronas; 60 c: V. Bučmys 
po 40 c: p.p. A. Baranauskas, I. 
Bindokas; 20 c: J. Ališauskas. 
Viso surinkta $49.60. Visiems gerb. 
aukotajams nuoširdus ačiū.

Taip pat p. V. Pleškūnui, daug 
darbo įdėjusiam taisant sugriuvu
sią rašomąją mašinėlę, naudoja
mą seniūnijos reikalams, priklau
so šilta bendruomeniška padėka.

Ssniūnas

Mūsų savigarba ir prestižas 
reikalauja, kad nė vienas atvyk
stantis nenusiviltų lietuviais ir 
kad jam nereikėtų ieškotis vietos 
pas australus hoteliuose ar mo- 

ar ne — jie tikrai įvyks. Tačiau teliuose. Lietuviai nuo seno ži- 
iki šiolei tėra atviras tik vienas 
klausimas — kaip apsigyven- gu mes to šeimyniškumo moka- 
dinsime Sydnejuje visus iš to- me ar mokėjome parodyti sve- 
limų vietovių suvažiavusius Lie- timiesiems, juo labiau jis turėtų 
tuvių Dienų aktyviuosius daly
vius ir svečius.

Tam reikalui Sydnejuje suda
ryta svečiams ir dalyviams ap
gyvendinti Butų Komisija, ku
rios rūpestis yra, kad kiekvie
nas iš toliau atvykęs lietuvis ne<- 
paliktų be lietuviškos globos ir 
pastogės. Tai yra šios Komisi
jos nepaprastai sunkus uždavi
nys, nes jos darbo sėkmingumas 
specialiai priklausomas nuo pa
čių Sydnėjaus lietuvių nuošir
dumo, kooperavimo^ bendro pa
ties reikalo supratimo.

Tam reikalui Lietuvių Die
noms Rengti Sydnejuje Komite
to sudarytoji Butų Komisija jau 
seniai ieško ir registruoja žmo
nes, kurie sutiks priimti ir pa
globoti atvykstančius iš tolimes
nių vietovių. Gaila, kad toji Ko
misija pareikalavimų turi daug

nomi kaip vaišingi žmonės. Jei-

radio priim- misija pareikalavimų turi daug 
,'2hOnTnLr daugiau, negu gali juos paten

kinti. Yra atsitikimų, kad vienur 
kitur užėjus lietuviai šeiminin
kai iš viso atsisako kelioms die
noms priglausti atvykstančius. 
Tiesa, toldų nedaug, bet vis tik 
atsiranda. Yra ir daugybė tokių, 
kurie dar galėtų pas save pri
glausti, bet teisinasi, kad niekas 
pas juos neužeina ir nepaprašo.

Atsiminkime — visi atvyks- 
tantieji yra ne vien tik svečiai, 
bet ir mūsų broliai, žmonės tos 
pačios tautos ir to paties likimo. 
Visi juk, kurie organizuoja Lie
tuvių Dienas, kurie dalyvauja 
programose mūsų visų džiaugs
mui, kurie rūpinasi svečių glo
ba, yra lygiai tokie dirbantieji, 
kaip ir tu arba aš. Kiekvienam 
laikas kainuoja. Apvažiuoti visą 
Sydnejų ir susirasti kiekvieną 
lietuvį besiteiraujant, ar kas tu-

KIEK AS SUŽINOJAU!

Č. Liutikas iš N. Zelandijos 
jau pereitą savaitę atvyko į Aus
traliją. Aplankęs didžiąsias Austr. 
liet, kolonijas jis taip pat daly
vaus ir Lietuvių Dienose Sydnėju
je.

Patirta, kad Butų Komisija ap
gyvendinti svečiams Sydnėjuje 
per Liet. Dienas susiduria su 
sunkumais. Sako, būna taip, kad 
vienur vyras su džiaugsmu sutin
ka priimti, bet žmona priešinasi 
vien dėl to, kad su ja tuo reika
lu pirmiau nepakalbėta. Būna ir 
taip: pasibeldus duris butų ieško
tojams atidaro nuogas šeimininkas 
sakydamas — priimu, bet tik nuo
gus...

*
Bekalbant su vienu žinomu mū

sų gydytoju jis papasakojo tokį 
nuotykį: ateina jo kabinetan li
gonis ir klausia: “Daktare, ar ne
galėtumei man nurodyti gerą gy
dytoją, bet tikrą!”

* i
Sydnėjiškiai lietuviai karštli

giškai ruošiasi artėjančioms šven
tėms: vieni perdažo namus, stato 
naujas tvoras, verandas, tiesia 
naujus paklotus ant grindų ir t.t. 
Vis tai laukiamų svetelių garbei. 
O apie gėrimų atsargų sudarinė- 
jimus tegali tik vienas Petronis 
pasakyti... *

Ku-ka
Ką tik išėjo iš spaudos Sydne- 

jaus Lietuvių Plunksnos Klubo 
narių almanachas PLUNKSNA 
IR ŽODIS. Redagavo Juozas Al- 
mis Jūragis. Išleido Sydnėjaus 
Lietuvių Plunksnos Klubas. 
Spausdino Minties spaustuvė. Ti
ražas 750 egz. 257 psl. Kaina $2.50

Sužinota, kad į rajoninę skau
tų stovyklą iš tolimesnių vietovių 
jau susiregistravo virš 150 skautų. 
Tikimasi, kad stovyklautojų skai
čius prašoks 200. Rajoninę Sto
vyklą atidarys PLB pirm. J.J. 
Bačiūnas. šalia kitų įdomybių sto
vyklautojams specialiai bus pa
kartota Bankstowno mokyklos 
inscenizuota p. Saudargienės pa
saka “Buvo broliai devyni”.

būti galiojantis saviesiems.
Skaitoma, kad Adelaidėj gy

vena trečdaliu lietuvių mažiau, 
negu Sydnejuj, bet kai 1962 m. 
tenai vyko Lietuvių Meno Die
nos, ir kai Adelaidę užplūdo mi
nios lietuvių iš kitur, visi vieti
nių lietuvių buvo priglausti ir 
neteko girdėti, kad nors vienas 
lietuvis anuo metu atvykęs į 
Adelaidę būtų priverstas belstis 
į viešbučius ar motelius.

Sydnejuje lietuvių yra nepa
lyginamai daugiau. Žinoma, 
daugiau ir svečių tikimasi. Bet 
parodant daugiau nuoširdumo 
šitai galima labai lengvai iš
spręsti. Belieka tik nelaukiant 
raginimo savanoriškai jungtis į 
bendrą reikalą. Čia ir yra mūsų 
prestižo ir savigarbos klausi
mas: su kokia nuotaika ir nuo
mone apie sydnejiškius lietuvius 
išvyks tie, kurie nebus gavę sau 
prieglaudos ar pastogės pas lie
tuvius.

Laiko bepaliko labai mažai. 
Tad kviečiame visus, kas dar 
gali po savo pastoge priimti vie
ną kitą asmenį, nieko nelau
kiant tuoj pranešti bent vienam 
iš žemiau paskelbtų butų Komi
sijos narių laišku ar telefonu:

E. Slonskis, 35 Elsham Rd., 
Auburn, N.S.W.

K. Daniškevičius, 135 Slade 
Rd., Bardwell Park, tel. 50 3126

E. Migevičius, 39 Junction 
St., Cabramatta.

V. Danta, 66 Cross St., Guil
dford, tel. 632 8422.

p. Motiejūnienė, 112 Sixth 
Ave.. Berala, tel. 644 2202.

Taip pat primename ir tiems, 
kurie atvyksta iš toliau ir rei
kalingi nakvynių, kuo skubiau 
susirišti su vienu iš minėtų bu
tų komisijos asmenų pranešant, 
kiekiui asmenų reikalinga prie
glauda.

Kad atvykstantiems lengviau 
būtų susigaudyti Sydnejuje toji 
pati Butų Komisija bus suorga
nizavus Informacinį Punktą, į 
kur gali atvykę kreiptis visiems, 
kurie arba neturi iš anksto pa
sirūpinę nakvynių, arba nespėję 
gauti pranešimo, pas ką jie pa
skirti.

Informacinis Punktas veiks 
Lietuvių Klubo patalpose Lid- 
combe (39 / Church St., tel. 
649 8879) tokiomis dienomis ir 
valandomis: graudžio 26 d. 11 
vai. ryto iki 5 vai. vak.
gruodžio 27 d. 11 vai. ryto iki 
5 vai. vak.
gruodžio 28 d. 11 vai. ryto iki 
5 vai. vak.

Įsidėmėkite vietą, laiką tele
foną. Atvykusiems tai bus dider- 
lis palengvinimas. Inf.

mūsų Pastoge
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN" 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

Iš Pertho vienas tautietis rašo: 
“Kad taip satelito pagalba trans- 
liuotumėt Sydnėjaus Liet. Dienas, 
tai ir mes jomis pasidžiaugtume”.*

MOKSLO METŲ UŽBAIGA 
Dr. V. Kudirkos vardo Geelongo

sav. mokykla užbagia savo moks
lo metus gruodžio 18 d. Tą dieną 
šv. Jono bažnyčioje pamaldos ir 
2 vai. p.p. Liet. Namuose meni
nė dalis, pažymėjimų (įteikimas, 
Kaėdų Senelis ir vaišės vaiku
čiams ir suaugusiems.

Tėveliai, norį savo vaikučius 
apdovanoti per Kalėdų Senelį, do
vanas įteikia bet kuriam Tėvų 
K-to nariui iki gruodžio 18 d. ar
ba tą pat dieną Liet. Namuose.
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JAUNIMO KONGRESO
AIDAS

MŪSŲ JĖGOS, MŪSŲ ŽINIOS 

LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI!

ATEINA JAUNOJI KARTA
PLJK Pirmininko Algio Zaparacko žodis Jaunimo Metų užbaigi

mo proga, XVI Lietuvių Studentų S-gos Visuotiniam Suvažiavime 
1966 m. lapkričio mėn. 26 d., Toronto, Canada.

Išblaškyti po platų pasaulį, ne
matę Tėvynės, mes Laisvojo pa
saulio lietuviai jaunuoliai pasirin
kome sau šūkį “Mūsų Jėgos, Mū
sų Žinios, Laisvai Lietuvai Tė
vynei !”

Aštuoniolika jaunimo atstovų, 
atstovaujant viso laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo centrines or
ganizacijas, dalyvaujant pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vams, praeitais metais, čia To
ronte, paskelbėme 1966-tuosius 
metus JAUNIMO METAIS.

Šiandienų, po trylikos mėnesių 
įtempto darbo, baigiame mūsų už
sibrėžtuosius Jaunimo Metų Tiks
lus, ir šiose užbaigtuvėse norė
čiau pažvelgti į atsiektus rezul
tatus:

Jaunimas atvirai ir vienbalsiai 
pasisakė remsiųs pasaulio Lietu
vių Bendruomenę ir jos tikslus. 
Rezultate mes matėme 18-kos kra
štų lietuvių bendruomenes akty
viai įsijungusias į Jaunimo Me
tų programų, ypač Kanados Jau
nimo Kongreso pasisekimų, Aus
tralijos Jaunimo Dienų gyvumų ir 
Vokietijos Studijų Dienų pasise
kimų.

Nuo 1966 metų sausio mėn. pra
džios, iki š.m. pabaigos, Lietuvių 
visuomenės dėmesys buvo nukrei
ptas į įvairias jaunimo proble
mas, pradedant lietuviškų šeimų 
sudarymu, iki Lietuvos laisvini
mo būdų. Tiek pats jaunimas sa
vo atskirose grupėse, organizaci
jose, stovyklose, suvažiavimuose, 
tiek mūsų vyresnieji savo spau
doje analizavo ir tebediskutuoja 
Jaunimo rolę šiandienų ir ateity
je.

Jaunimas savo Jaunimo Metų 
veiklų pradėjo su Kanados Jau
nimo Kongresu, sekė Lietuvių 
Studentų S-gos XI-tasis visuoti
nas suvažiavimas, kurio tema bu
vo “Išeivija 25 metų perspekty
voje — ir kas toliau?” Toliau se
kė Jaunimo žygis į Jungtines Tau
tas, kuris sujudino visų lietuvių 
iJ^ivijų. Akademikų Skautų de
šimtukas nutraukė Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos sesijų, rei
kalaujant Jungtines Tautas įsi
leisti ir Lietuvų į laisvųjų tautų 
sųstatų. Jaunimas nebijojo susi-

A. Zaparackas
P.L.J. Kongreso 

Komiteto pirmininkas
su savo tautos priešu ir iš-tikti 

naudojo kiekvienų momentų jam 
priminti, kad Lietuva yra okupuo
ta, naikinama ir kraštas okupan
to yra explotuojamas. Jaunoji 
Reisgytė atkreipė pasaulio dėmesį 
į Lietuvos padėtį, išgaunant Jus
to Paleckio parašų ant peticijos 
Jungtinėms Tautoms, reikalaujant 
Lietuvai Laisvės ir Nepriklauso
mybės.
Jaunoji Karta dėjo visas pastan
gas, kad veiksniai mestų į šalį sa
vo ambicijas, derintų savo veiki
mo gaires ir vieningai kovotų už 
Lietuvos Nepriklausomybės Ats
tatymų.

Vasario 16-tos dienos minėji
muose daugumoj pagrindiniu kal
bėtoju buvo jaunosios kartos ats
tovai. Jaunimo Metuose JAV Kan- 
gresas pravedė Rezoliucijų specia
liai taikytų Pabaltijo Kraštams, 
kuria Jungtinių Amerikos Valsty
bių Vyriausybė yra raginama im
tis iniciatyvos iškeliant Pabaltijo 
Valstybių klausimų Jungtinėse 
Tautose.

Didieji Jaunimo Metų momentai 
buvo: Studijinė Savaitė, Pirmoji 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sto

A. Stepanas

Kongreso vaisiai
spaudoje, kad pasiektų dar pla
tesnę publikų, čia ir buvo pati 
svarbiausia Kongreso ypatybė — 
kad pats jaunimas kalbėjo ir pasi
reiškė idėjų plotmėje. Kol sto
vyklose, tuo tarpu, atsivėrė širdys

“Kaip buvo pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas?” 
Taip klausia sugrįžusių atstovų 
visi Australijos lietuviai mus iš
siuntę su didelėm viltim į Čikagų, 
į naujus horizontus.

Ne vien tik Kongresu apsiribojo jaunuoliško draugiškumo aplinkoj,

vykla ir Jaunimo Kongresas.
Jaunimo Stovykloje, Dainavoj, 

ne tik nuolatiniai skambėjo lie
tuviška daina, aidėjo muzika, bet 
čia buvo ir jaunimo organizacijų 
manifestacija, kurioje keturios 
skirtingos ideologinės grupės, ku
rios ankščiau tradiciniai nesugy
veno, gražiausiai bendradarbiavo 
ne tik tarp savęs, bet sujungė vi
sus, svečius ir vietinius, į vienų 
didingų Lietuviškų šeimų.

Ta Lietuviška Šeima, kuri kal
bėjo viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo vardu, Jaunimo Kongrese 
vienbalsiai pasisakė už Lietuvos 
laisvę ir Nepriklausomybės atsta
tymų. Jaunimas pasisakė už kūri
mų Lietuviškų Šeimų, per kurias 
tik bus galima išlaikyti lietuvybę. 
Jaunimas prašė pasaulio atkreipti 
dėmesį į Lietuvai daromų skriau
dų. Jaunimas prašė lietuvių vi
suomenės, o ypač veiksnių, akty
viau ir dinamiškiau kovoti už Lie
tuvos Laisvės atstatymų. Jauni
mas savo nusistatymų pademons
travo prie Jungtinių Tautų ir Ru
sų Ambasados. Jaunimas įteikė 
apie 140,000 parašų peticijų, 
Jungtinėms Tautoms, reikalaujant 
Lietuvai Laisvės ir Nepriklauso
mybės, prašant Jungtines Tautas 
pasmerkti Rusų kolonalizmų Eu
ropoje.

Jaunimas kultūriniame momente 
pastatė operų '‘Lokys”, suruošjė 
visų eilę dailininkų parodų, kultū
rinių popiečių ir vakarų.

Lietuvių visuomenė žavėjosi ne 
tik mūsų grožio karalaite, bet ir 
visais 128-niais Jaunimo Kongre
so atstovais, kurie su savo kraš
tų vėliavomis, sudarė įspūdingų 
eisenų dainių šventajai. Ne vien 
plojimai lydėjo mūsų atstovus, bet 
jautri Lietuvių visuomenė, pasau- 
liniu mastu, suaukojo $57.000.00, 
Jaunimo Metų išlaidoms padengti. 
Brangieji — Jūsų pritarimu, Jū
sų aukomis, Jūsų nuoširdumu 

. įvykdėme Jaunimo Kongresų.
Jūs neatsisakėte priimti mūsų 

, svečių. Jūs parodėte jiems lietu- 
. viškų nuoširdumų, vaišingumų, 

mūsų lietuviškų išeivijos gyveni
mų. Jūs apdovanojote juos knygo
mis, plokštelėmis ir kitais lietu- 

, viškais suvenyrais, o labiausia su- 
. tvirtinote juos lietuvybėje. Šian

dienų Jaunimo Metų rezultatų mes 
į jau matome. Džiaugiamės Austra

lijos lietuvių paruošiamaisiais 
, darbais ruošiant Jų Meno 

Dienas; Argentiniečiai ruošia Jau 
nimo Metų užbaigimų ir studijų 
savaitę. Jie kviečia mus visus Jau
nimo Metų užbaigtuvėse ir studijų 
savaitėj dalyvauti.

Mūsų vietinės organizacijos, o 
ypač mažesnėse kolonijose, daug 

. stipriau ir veikliau pradėjo dirb
ti. Tegul šiuose Jaunimo Metuose 

. uždegta tėvynės meilės liepsnelė 

. dega mūsų visų jaunose širdyse ne 

. tik per šiuos Jaunimo Metus, bet 
i visų mūsų gyvenimų.
, Jaunimas semdamasis žinias, iš

garbingos Lietuvos istorijos, žiūri 
į ateitį su didesniu ryžtu ir pasiti
kėjimu. Tikimės, kad Jaunimo Kon 
greso ruošimas virs tradiciniu ir 
įvyks už penkių metų 1971 metais. 
Skatiname jaunimų ir visų lietuvių 
visuomenę, bei visas lietuvių or
ganizacijas, padėti į šalį savo am
bicijas, daromas intrygas ir visų 
savo energijų nukreipti kovai su 
okupantu už Lietuvos laisvę.

Mūsų sesės ir broliai Pavergto
je Lietuvoje, neturėjo progos iš
girsti mūsų paskaitų, mūsų min
čių ar išmokti mūsų Kongresinės 
Dainos “Atsimeni kaip mes links
mai stovyklavom”, bet mes Jūsų 
brangūs sesės ir broliai nepamir
šom. Mūsų jėgos, mūsų darbai, 
1966-siais metais buvo skirti Jums 
ir Nepriklausomai Tėvynei Lietu
vai.

Baigdamas, širdingai dėkoju vi
soms ir visiems už Jūsų padėjimų 
įvykdyti Jaunimo Metų programų.

J. J. BAČIŪNAS —
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongreso iniciatorius

JAUNIMO KONGRESO STATISTIKA
JAUNIMO KONGRESO 

DALYVIAI
Išskyrus JAV ir Kanadų Jauni

mo Kongrese dalyvavo iš kitų 
kraštų:

Anglijos — 8, Australijos — 
29, Austrijos — 1, Argentinos — 
39, Belgijos — 3, Brazilijos — 8, 
Italijos — 2, Kolumbijos — 6, N. 
Zelandijos — 1, Pracūzijos — 7, 
Švedijos — 1, Šveicarijos — 1, 
Urugvajaus -- 3, Venecuelos — 
8, Vokietijos — 16.

Australijos jaunimo dalyviai: 
R. Cibas (vadovas)
M. Didžys,
I. Didžytė, 
D. Doniela, Dr., 
A. Kazlauskas, 
G. Kišonas, Dr.,
J. Kolakauskaitė,
I. Kunčiūnienė, 
D. Labutytė,
J. Maksvytis,
N. Mališauskaitė, 
D. Maželytė,

R. Cibas
Australijos J.K. c. K-to p-kas

su tėvų ir bendruomenės pagelba
mūsų pareigos. Dalyvavome ir 
dvejose prieškongresinėse stovyk
lose “Dainavoje” (lietuviams pri- 
klausančioj didelėj, gražioj sto
vyklavietėj). Tai buvo atstovų ir 
vadovų studijų savaitė ir Jaunimo 
Metų prieškongresinė stovykla.

Tik tada, kai jau stovyklose bu
vom gerai susipažinę su Amerikos 
ir kitų kraštų lietuvišku jaunimu, 
su jų galvosena, jų idėjomis, tik 
tada, kai nepaisius visų kultūrinių 
skirtumų, neabejingai ir visai 
spontantiškai surišo mus tas pa
grindinis ryšys — mūsų lietuviška 
prigimtis, tik tada, kai mūsų tar
pe jau buvo pasiskleidus brolišku
mo meilė ir buvo sudarytos stip
rios draugystės — tik tada važia
vom linksmi, laimingi, prasiturti- 
nę draugystėmis, į Kongreso for
malių, iškilmingų, rimtų aplinkų.

Kongrese buvo progos pačiam 
jaunimui iš įvairių kraštų pasisa
kyti, išdėstyti savo mintis gausiai 
jaunimo ir senimo miniai. Tos 
mintys, idėjos buvo vėliau skelbtos

taip čia atsivėrė protui, kad visi 
matytų, kų mūsų jaunimas, atei
ties vadai galvoja.

Rezultatas labai teigiamas. Bu
vo du pranešimai, keturios pas
kaitos ir dvylika simpozijumų 
(tautinėm, religinėm, politinėm, 
kultūrinėm, socialinėm, pedagogi
nėm ir kitom temom). Visur gir
dėjos aukšto lygio, gilių minčių 
išreiškimas. Teko susipažinti ne 
tik su kalbėtojo mintimis, bet visai 
netiesioginiai, nejučiomis su jo 
gyvenamo krašto lietuvių koloni
jos dvasia. (Reikia pastebėt, kad 
Australijos atstovai neblogai pa
sižymėjo ir turėjo šešis ar septy
nis kalbėtojus simpozijumuose).

Toksai ir buvo Kongresas — 
platforma, nuo kurios jaunimas 
galėjo paskelbti savo idėjas visam 
lietuviškam pasauliui Imant šitų 
intelektualinį veiksnį kartu su 
emociniu veiksniu, išvystytu sto
vykloje, galima spręsti, kad Kon
greso dalyviai praturtėjo vispusiš
ka lietuviška dvasia.

Jei kas ieškom kokių objektyvių, 
apčiuopiamų įrodymų, kad Kon
gresas pasisekė, deja jie gali būti 
nuvilti. Iš tikrųjų man atrodo, 
kad konkretūs uždaviniai, darbai 
net nebuvo pramatyti Kongreso 
rengėjų. Bet tai nėra kritika nei 
rengėjų, nei paties Kongreso. At
siminkime, kad juk vien jaunimas, 
nepatyręs tokiuose' masyviniuose 
užsiėmimuose, suruošė Kongresų. 
Jeigu ir nebuvo padaryta kas nors 
objektyvaus, tai visti ek galima 
džiaugtis, kad iš subjektyvaus taš
ko pasisekė išvystyti labai svarbų, 
ateičiai reikšmingų pasiekimų: — 
idėjinį bei emocinį susivienijimą 
mūsą išblaškyto jaunimo tarpe.

Kongrese dalyvavę atstovai 
daug mieliau, prasmingiau žiūrės 
dabar į Lietuvą. Ar jie pajėgs 
savo subjektyvius pergyvenimus, 
savo jausmus perduot kitiems lie
tuviams, kurie negalėjo važiuot, 
ir juos uždegt, sunku pasakyt. Bet

(juk senimas nuo senų laikų turi 
tų gilių, plačių Lietuvos sąvokų, 
kurių Kongreso dalyviai tik dabar 
patyrė) galima tikėtis, kad tai 
bus padaryta.

J. Pullinen, 
P. Pullinen, 
R. Račkauskas, 
R. Reisgys,
J. Reisgytė,

E. Sagatys 
D. Sagatys,
D. Skuodaitė,
A. Stepanas,
B. Stankūnavičius, 
V. Straukas, 
A. Šimkus,
E. šiukšterytė, 
N. Vaičiurgytė,
K. Zdanavičius, Dr., 
R. Zinkutė, 
R. Žiedaitė.

KIEK STATISTIKOS
Autralijos Delegacija PLJ Kon

grese susidarė iš 29 asmenų. Ji 
buvo didžiausia, atvykusi iš užjū
rio. Delegacijai vadovavo R. Ci
bas.

— ★ —
Kad pasiuntus Australijos De

legacijų į J.A.V. Krašto Valdyba 
įsteigė Jaunimo Kongreso Centri
nį Komitetų Sydney. Centrinis Ko
mitetas, su Krašto Valdybos pa
galba, įsteigė skyrius Adelaide 
(pirm. D. Maželytė), Brisbane 
(pirm. E. Sagatys) ir Melbourne 
(pirm. A. Kazlauskas, vėliau A.

Šimkus). Viso surinkta per 
$10,000 kad pasiuntus Australijos 
Delegacijų į J.A.V.

■— ★ — r
Šiaurės Amerikoj Australijos 

Delegacija buvo globojama PLB 
valdybos organų, kurie parūpino 
ne vien nakvynę maistų bei pro
gramų, bet finansavo ir visas au
torizuotas keliones.

— ★ —
Renkant jaunimui pinigus as

muo, surinkęs daugiausiai dolerių 
visoj Australijoj, buvo f ii. K. 
Bagdonavičius. Jis surinko $280.00

— ★ —
Jaunimo Peticijai Australijoj 

surinkta apie 5,300 parašų. Jų tar
pe 7 Federalinio Parlamento ats
tovų ir 20 Valstijų Parlamentų 
atstovų parašai. Taip pat buvo 
gautas ir “parlamentarininko” 
Justo Paleckio parašas jam atvy
kus į Tarptautinę Parlamentarų 
Konferencijų Australijon. Gimna
zistė Jūratė Reisgytė šposais pa
kišo draugui Paleckiui peticijos 
lapų prašant Jungtinių Tautų 
sugražinti Lietuvai laisvę ir Pa
leckis pasirašė.

Centrinis Komitetas trumpam 
kadencijos laikotarpy išsiuntė apie 
700 laiškų; gautas koresponden
cijos skaičius panašus^

JAU DAINAVOJ
Prasideda pirma Dainavos sto

vyklos diena, Jau pakilusi saulutė 
šviečia pro langų. Nors dar aps
nūdusios bet keliamės, nes varpas 
jau suskambėjo, o mergaičių vado
vė visas prižadino. Išėjusi iš ba
rako, sutojau apžiūrėti mūsų sto
vyklavietės. Tikrai graži vieta. 
Ant kalniuko nameliai, o pakal
nėje ežeras. Visur taip žalia! Ant
rų kartų suskamba varpas, visus
ragindamas į vėliavos pakėlimų. 
Galėčiau dar ilgai gėrėtis gamto
vaizdžiu, bet matau, kad jaunimas 
skuba prie vėliavos. Suskamba 
himnas, kyla mūsų Trispalvė ir

PADĖKA
Mes galime pagrįstai didžiuotis, kad Australijos Lietuvių Ben

druomenė ir jos jaunimas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese bu
vo iškiliai ir pasigėrėtinai reprezentuota. Mūsų jaunimo delegacija 
buvo ne tik viena iš gausiausių, bet ir savo intelektualiniu bei tauti
niu subrendimu buvo viena iš pirmaujančių.

Tačiau mūsų atstovų pastangos būtų veltui, jei visa sąmonin
goji Australijos lietuvių visuomenė savo aukomis šito jaunimo žy
gio nebūtų parėmusi.

Tad ir esame dėkingi visiems, mūsų jaunimo išvyką aukomis 
parėmusiems, talkininkavusiems ir visaip padėjusiems. Ypač dė
kingi ALB Krašto Valdybai, atskirų vietovių jaunimo komitetams, 
organizacijoms ir spaudai. Esame tikri, kad niekam mūsų jaunimo 
atstovų darbais ir reprezentacija neteko nusivilti.

Australijos Liet. Jaunimo Kongreso
Centrinis Komitetas

Amerikos vėliava, žygiuojame į 
valgyklų pusryčiauti.

Po pusryčių skubame į Baltuo
sius rūmus, kur vyksta atstovų su
sipažinimas ir paskaita. Po pas
kaitos pasiskirstę būreliais kriti
kuojame girdėtų paskaitų. Po kiek 
laiko grįžtame į salę, kur išgirs
tame kiekvieno būrelio išvadas. Po 
pietų lasvalaikis. Nors iš po kelio
nės, visi jaučiasi nuvargę, bet nei
vienas nenori ilsėtis. Vieni dainuo
ja, kiti taškosi po ežerų, dar kiti 
irstosi valtelėmis. Kai kurie 
sėdėdami medžių pavėsyje rašo ar 
šiaip, vienas su kitu dalinasi įspū
džiais.

Štai ir vėl girdisi varpas. Ragi
na visus į rimtų darbų. Skirsto
mės į būrelius ir diskutuojame a- 
pie lietuviškų spaudų, organizaci
nius darbus, politikų ir kitas te
mas. Pabaigę diskusijas einame pa 
simelsti, po pamaldų vakarienė.

Baigiame dienų — vėliavos nu
leidimu. Išrenkame sekančios die
nos valdybų. Saulei nusileidus ir 
Šv. Jono vabalėliams apšviečiant 
kelių su daina traukiame į kitų 
ežero pusę, laužui. Jam užgesus 
dar ilgai po stovyklų skamba dai
nos. Taip ir prabėgo pirma diena 
Dainavoje. Tikrai malonu matyti, 
kad iš visų pasaulio kraštų su
važiavęs lietuviškas jaunimas, su
sijungė ne vien tik pasilinksmini
mui, bet ir rimtam darbui.

DomuM SkuodaiU
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ŽVELGIANT Į JAUNIMO KONGRESĄ
Rašo D. Labutytė

Kai dar nelabai seniai buvo 
išlydėti Australijos jaunimo at
stovai į P.L.J.K., į juos buvo 
sudėtos labai didelės viltys, ir 
ne vienas čia likęs tikėjosi be
veik stebuklų iš šio Kongreso. 
Ir dabar, kai jau išsibaigė visi 
atpasakojimai ir pranešimai, 
gal ne vienam kyla mintis, kas 
gi pagaliau čia buvo tokio ypa
tingo. kas buvo atsiekta šalia 
atnaujintų ryšių su išsisklaidu- 
siais po pasaulį lietuviais.

Dabar suorganizavus įspū
džius ir kruopščiai panagrinėjus 
diskusijas, simpoziumus ir pan. 
gaunasi išvada, kad visas tas są
jūdis visgi turėjo daug gilesnę 
reikšmę, negu minčių pasidali
nimas ir naujų lietuviškų drau
gysčių užmezgimas. Jau eilė me
tų kaip jaunime jaučiasi nepasi
tenkinimas, neveiklumas ir tam 
tikras atmetimas kai kurių lietu
vybės pasireiškimų. Šitas, žino
ma, nekelia daug rūpesčių vyres
niems, kurie atsivežę gyvą tautos 
dvasią čia dabar turi uždavinį 
perduoti ją jaunajai kartai, kad 
būtų toliau išlaikoma nežūstanti. 
Sis rūpestis vertė paskelbti Jau
nimo Metus ir Pasaulinį Kongre
są. Ir čia ir paaiškėja priežastys 
to vadinamo jaunų neveiklumo.

Pastebėtina, kad suvažiavę 
jaunuoliai visi atsivežė gilų tau
tinį įsitikinimą ir negalima buvo 
abejoti jų lietuviškumu, tačiau 
jie visi kažko uoliai ieškojo, aty- 
džiai tyrinėjo kitų įsitikinimus ir 
veiklą. Kai pradėjo atviriau ir 
drąsiau pasisakyti viešai diskusi
jose, jau išryškėjo aiškiau pa
grindinė problema jaunajai kar
tai ir pagrindas, dėl ko nepritam
pama prie vyresniųjų.

Kadangi esu dalyvavus ben
druomenės suvažiavimuose, tai 
buvo gan ryškus faktorius — 
jaunimo galvosena ir priėjimas 
prie tautinių reikalų yra pagrin
dinai skirtingas. Paryškinti pa
imsiu vieną pavyzdį. Jau na
grinėja tokias problemas kaip 
nutautėjimą su modemišku pri
ėjimu — psichologija. Reikia 
atminti, kad dauguma mūsų jau
nimo yra šį mokslą išėję, taip 
kad tai nėra tuščias nagrinėjimas, 
o su moksliniu pagrindu. Ir štai 
prieinama išvadų — nors tauta 
susideda iš individų su asmeniš-
kom savybėmis, tačiau per ilgą
bendradarbiavimą šių individų 
skirtumai paveikia vienas kitą ir 
išvystomas tam tikras tautinis 
charakteris. Šitas žinoma toliau 
dar paveikiamas gyvenamosios
vietos — aplinkos. Tad koks yra 
lietuviškas būdas, charakteris ir 
ar jis turi ką bendro su mūsų da
bartinėmis problemomis.

Būrelis, tyrinėjantis šį dalyką, 
randa, kad lietuviško charakte
rio pagrindinį bruožą nulemia 
istorinis faktas, jog lietuviai ilgą 
laiką buvo žemdirbių tauta. Tai 
natūraliai priveda prie minties 
pastovumo, nerangumo, kuris 
atitinka monotoniškam jo darbo 
ritmui, rutinai, todėl dažnai in
telektualinis elementas lieka ne
išvystytas. Vartojant jausmo — 
racionalumo skalę šis mentalite
tas stovi arčiau jausmo ekstre- 
mo, ir jam būdingas žvilgsnio 

Melb. atstovai į J. Kongresą. Iš k. sėdi: 
džytė, R. Žiedaitė. Stovi: M. Didžys, A.

nukreipimas į dabartį, planavi
mo stoka, sentimentalizmas.

Charakteris, kuriame prasi
veržia stiprus jausmo elementas, 
yra grupės žmogus, linkęs į ne
kritišką grupės normų pasisavi
nimą, tad pagal kolektyvizmo — 
individualizmo skalę, lietuvis yra 
daugiau kolektyvistas, negu indi
vidualistas. Kolektyvinis galvo
jimas rišasi su nekritišku tam 
tikrų elgesio bei galvosenos nor
mų priėmimu. Šitokiame galvo
jime dvasinė energija turi dau
giau progos išsilieti jausminėmis 
apraiškomis, pa v., kaip meninis 
kūrybingumas, kuris ypač vaiz
džiai atsispindi gausioje mūsų 
tautosakoje.

Tačiau jausmų pabrėžimas 
nesukuria charakterio, kuris sto
vi tvirtai kaipo individas, t. y. 
ant savo kojų ir ieško grupės, 
nes tik joje saugiai jaučiasi. Šis 
faktas jaučiasi mūsų literatūroje, 
kur žmogus kaipo individas nie
kada nėra ryškinamas ir jo vaid
muo yra tik kaipo įrankis išryš
kinti kokį nors grupinį idealą. 
Ieškodamas grupinės priklauso
mybės, toks charakteris gali 
lengvai atsiduoti kitai, gal net

Sydnėjaus atsovai išlydint į J. Kongresą. Sėdi iŠ k.: J. Reisgytė, R. Zinkutė, J. 
Kolakauskaitė, R. Cibas, P. Pullinen, N. Vaičiurgytė. Stovi vietos visuomenės 
veikėjai: Kanažauskas, Vinevičius, Miniotas, S. Narušis (Kr. v-bos pirm.), kun. 
P. Martuzas ir kun. P. Butkus.

i e s i
Birželio 30 d. autobusais išva

žiavome iš Dainavos stovyklos ir 
po pietų atsiradome Chicagoje. 
Mes turėjome tris ar keturias va
landas; per tų laiką nuvykome pas 
savo šeimininkus išsipakuoti, pa
valgyti ir skubiai sugrįžti į Kon
rad Hilton viešbutį, kur buvo kon
greso atidarymas.

Toks staigus atitrūkimas iš sto
vyklinio gyvenimo tiesiai į Kon
gresą, mus savotiškai paveikė. 
Darbo programos stovykloje ir 
kongrese buvo panašios: simpoziu
mai, diskusijos, parengimai, bet 
atmosfera labai skirtinga. Sto
vykloj visi labai gerai sugyveno. 

— pažiūras ir studijų savaičių išva
das. Įdomus faktas, kad iš viso 
pasaulio jaunimas turi labai pa
našias pažiūras. Gyviausias dis-. 
kusijas iššaukė politinės temos. 
Kartais net karštai susiginčydavo. 

Šalia darbo programos buvo ir 
visa eilė parengimų, kurie gal tu
rėjo kaikurių trūkumų, tačiau bu
vo labai įdomūs ir spalvingi: miss 
Lithuania rinkimai, korp. Neo- 
-Lithuania vakaras su programa, 
opera “Lokys” ir banketas ir kele
tas pasišokimų davė visiems pro
gos atsileisti po dienos įtampos. 
Nors Kongresas jau buvo užbaig
tas, bet Dainų Šventė buvo neofi
cialiai skaitoma kaipo Kongreso 
programos dalis. Visų kraštų at
stovai per stadioną perėjo su tris
palve ir savo krašto vėliava.

Ar Kongresas pasisiekė? Sun
ku pasakyti, nes niekas nežinojo, 
ko tikėtis iš pirmo tokio lygio pa
rengimo. Mano nuomone — Kon-

N'. Mališauskaitė, I. Di- gresas buvo sėkmingas. Jis turėjo 
Šimkus, K. Zdanavičius. .didelį pasisekimą propogandiniu

visai priešingai grupei, kai jo 
pirminė grupė sugriūva.

Taipogi dėl jausmų persvaros, 
dažnai trūksta realistiško žvil
gsnio, šalto pergalvojimo ir yra 
daug spontaniškos reakcijos.

Ir štai nagrinėjimo išvada — 
suprantama, kad jausminiam 
charakteriui, kaip lietuviui, nu
tautėjimo pavojus gan stiprus.

xBet gal jau jums kyla klausi
mas, ką atsiekia šitoks nagri
nėjimas. Ar jaunoji karta tik 
nori pasirodyti savo naujais 
mokslais; ar gal nori šitaip pa
siaiškinti dažno jaunuolio nu
tautėjimą.

Visai ne! Mano manymu, ši
tas pažvelgimas nuosekliai į lie<- 
tuvišką būdą ir atskleidžia es
minį nesutarimą dėl lietuvybės 
išlaikymo tarp jaunosios kartos 
ir vyresniųjų.

Žvelkime toliau. Štai šitas 
tautinis charakteris atsiduria ap
linkumoje, kurios tautinis cha
rakteris yra visiškai kitam ska
lės gale, o tai įvyko daugumai 
lietuvių išeivijoje. Dauguma va
karų tautų priklauso racionali- 
niam tipui. Jiems yra būdinga 
planavimas, individualumas, bei

a i Kongresą n! LAIŠKAS MAMYTEI
Darbas vyko draugiškai — nefor
maliai. Diskutavome susėdę ant 
pievutės ar ant ežero kranto. Vi
si buvo pažįstami, visi daugiau ar 
mažiau draugai.

Staigiai, per keletą valandų tą 
patį darbą dirbome tarp nepažįs
tamos masės, viskas formaliai vy
ko ir programa įtempta. Taigi, 
po stovyklos - įspūdis nekoks, nes 
nebuvo laiko priprasti prie skir
tingų sąlygų. Vis dėl to reikia 
pripažinti, kad kongresas buvo 
labai įspūdingas.

Simpoziumų temos buvo labai 
įvairios. Populiariausios buvo 
kultūrinės ir politinės. Per jas 
jaunimas pristatė visiems savo

intelektualinis elementas — 
moksliškumas. Racionali kultū
ra išvysto psichologiškai stipres
nį individą daugiau balansuotą. 
Technikos pažanga per intelek
tualinį bruožą priveda prie kri
tiško golvojimo. Tad susidūrus
jausmo kultūrai su racionalia 
kultūrą, pastaroji visad turi ten
denciją laimėti.

Jausminis charakteris šitose 
aplinkybėse dažniausia gauna 
menkavertiškumo jausmą, kurio 
pergalėjimas galį būti dviem bū
dais:

1) atsisakant senosios grupės, 
pav., atmetant lietuvišką kul
tūrą ir gyvenimo būdą kaip pa
senusi ir atgyventa dalyką,

2) kitu kraštutinumu, užsis
pyrusiu perdėtu laikymu seno
sios grupės, atmetant visas nau
josios aplinkos vertybes (pav., 
ne racionalus vertinimas taut, 
laimėjimų)

Tačiau toliau gyvenant šiose 
sąlygose pats jausminis charak
teris keičiasi — silpnėja jaus
minis elementas, o stiprėja ra- 
cionalinis elementas. Šis kitimo 
procesas jau ir yra pastebimas 
mūsų jaunojoj kartoj, pav.,

1) kodėl taip dažnai nepasi
tenkinama minėjimo paskaito
mis ir referatais, nes vyresnės 
kartos paskaitininkai dažnai pa
simeta graži ose frazėse ir nors 
parodo kalbos grožį ir patenki
na jausminį klausytojo pasaulį, 
nepatenkina realumo aspekto,

V. S traukas

atžvilgiu. Jį aprašė spauda. Ame
rikos valdžia ne tiktai pastebėjo 
ir atkreipė dėmesį, bet net davė 
savo palaiminimą, pavadinant tą 
savaitę nuo 27 birželio iki 3 liepos 
kaip American Lithuanian Youth 
Week. Buvo įteikta Jungtinėm 
Tautoms Peticija, nors ta peticija 
komunistų neišvarys iš Lietuvos 
bet vistiek atsimenant tą išsireiš
kimą, “kad geriau kad mus igno
ruotų, negu kad mus užmirštų” 
irgi galima sakyti, čia pasisekė.

Pasiruošimas Kongresui buvo 
akstinas mūsų jaunimo veiklai. 
Virš keleto metų įtempto darbo 
Amerikoj ir mažiausia vienerių 
metų darbas čia Australijoj. Da-
bar Kongresui užsibaigus nereikia 
leisti jaunimo veiklai sustoti, bet 
reikia surasti naujų tikslų, kurių 
siekiant mūsų jaunimo veikla gy
vai vystytųsi toliau.

kas nors per priekines duris atei
na su saulės akiniais tai žinai, 
kad tai greičiausiai diena.

Tenai Casino prie Casino, kiek
vienas apkrautas neonu, lyg duo-

Adelaidės atstovai iš k.: V. Straukas, D. Maželytė ir A. Steponas.
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Centrinis J. Kongreso Komitetas Sydnejuje. Sėdi iš k.: J. Reisgy
tė, N. Vaičiurgytė, P. Pullinen. Stovi: V. Šliogeris, R. Cibas 
(pirm.), A. Simaitis ir A. Choda.

kuris jau kintančiam lietuviš
kam charakteriui yra svarbesnis.

2) tas nepaprastai uolus at
metimas politinių grupių ben
druomenėje — tai pasipriešini
mas racionalaus tipo prieš ne
kritišką galvosenos normų priė
mimą (grupės saugumo ieško
jimą).

Iš šio kintančio charakterio 
išplaukia ir kitos sąvokos, lie
čiančios tautinę ištikimybę išei
vijoje. Jau priėjimas prie jo 
sėkmingesnis jei traktuojamas 
kaipo individas, ne tik dar vie
nas lietuvis, ieškantis saugumo 
grupėje. Jis dažniausia jau turi 
savo vietą svetimųjų tarpe ir 
lietuvybę išlaikys ne dėl to, kad 
tėvų buvo primesta, bet dėl to, 
kad pažinęs lietuvių kultūrą di- 
džiuosis ja ir kad Lietuvos lais
vinimas tai yrą teisingumo rei
kalavimas žmonių santykiuose.

Jaunimas jau reikalauja pla
navimo, šalto galvojimo, realaus 
priėjimo savo veikloje. Jis nenori 
svajoti apie Lietuvą kaip pasa
kų šalį, o nori ją kaip galima 
realiau pažinti per bendravimą 
su jaunimu ten. Jie puikiai su
pranta, kad viltis išlaisvinti ją 
galiūnų pasaulyje yra maža ir tai 
galėtų įvykti tiktai per kokį išsi- 
vysymą pačioj komunizmo siste
moj. bet svarbiausia, kad laisva 
Lietuva nebegrįš į nepriklauso
mybę, kurią prarado virš dvide
šimt metų atgal, o vystysis iš to
kios, kokia ji dabar yra, tik sa
varankiškai. Šios jaunimo mintys 
yra pasekmė kritiško galvojimo 
ir žvelgimo į ateitį, žymės per
svaros racionalaus tipo.

Pasaulinės bendruomenės

Miela Mamyte!

Skridom, skridom, važiavom, 
važiavom, sustojom, pagyvenom, 
pakalbėjom, pabaliavojom. Buvom 
sugauti policijos už '‘speeding”, 
važiavom, sustojom, vėl sumokė
jom baudą už "speeding” ‘pabalia
vojom, pakalbėjom, pavaikščiojom, 
vėl "bukinti” už speeding” (pa- 
keikėm radarą) ir pagaliau atva
žiavom.

Amerikos dykuma nė kiek ne 
gražesnė už mūsų, nei jinai dides
nė, bet joje auga ir žydi neono 
šviesiomis dolerio išalkusi gėlė, tai 
Las Vegos. Tenai mažai kas ski
ria dieną nuo nakties, tiktai kai 

idėja yra be išimties viso jauni
mo palaikoma, kaipo jungtinis 
balsas visų lietuvių išeivijoj, ku
ris turi daugiau svaros negu ku
rios nors paskiros organizacijos. 
Bendruomenė išeivijoje turėtų at 
likti valstybės funkciją, todėl or
ganizacijos neturi būti konku
rentės, o talkininkės ir pats 
jaunimas geriausia įsijungtų jei 
jaun. komitetai būt renkami prie 
Bendruomenės valdybų.

Štai buvo dažnai diskutuoja
mos mintys studijų savaitėse, 
viskas nuosekliai, realiai, kon
krečiai. Pavyzdžiui, 1) literatū
ros vakarą su žvakėmis, 2) pra
kalbos Pietų Amerikos panašios 
į vyresniųjų.

Kol dar yra šitas susidomėji
mas, tautos ateitis yra saugi, nes 
dar rusena ugnelė, kuri reika
lui prisiėjus greit galima bus 
pakeist į laužą, nes visa kita iš
plaukia ir bendruomenės sąvo
ka ir politiniai veiksniai.

Nereiškia, kad šis galvojimas 
ir nauji palinkimai yra visada 
teisingi, ar kad jaunimas ne
reikalingas vyresnių prilaikymo 
ir patarimo, bet šie patarimai 
bus vertingi tik tada kai bus su
prantamas jaunų galvojimas.

Tik save pažindami galime im
tis priemonių išlaikyti savo tau
tiškumą dabar ir tolimesnėje a- 
teityje ir dėl to yra vertinga mo
ksliniai analizuoti lietuvybę.

Sustiprėsim tada kai suprasim, 
kad išeivijoj tautos priešas di
džiausias ne Rusija, o techniško 
amžiaus išvystytas racionaliz
mas.

(Pabaiga psl. 3)

vos trupiniais išvoliuotas kukuliu- 
kas, tiktai šis kukuliukas turi 
"air conditioning”, eilių eilės al
kanų ir retai atsiraugiančių ma
šinų. Pinigas eina labai lengvai, 
bet tenai jau yra sena tradicija, 
kad niekas ištikrųjų nelaimi, iš
skyrus biznierius.

Tačiau jeigu nori lošti, tai pra
gyvenimas, maistas gan pigus, y- 
pač "kasinuose” paskirtom valan
dom. Moteliai geri ir palyginant 
nebrangūs ir programos tai tikrai 
vienos iš geriausių pasaulyje.

Vieną ką pastebėjau (kai mans 
išprašė laukan, kadangi nepati
kėjo, jog aš jau žmogaus amžiaus, 
tai yra 21): pasirodo, Amerikoje 
yra dvi klasės gyventojų — tai 
žmonės ir ‘‘tyneidžeriait’ (neskai
tant tokių smuilkų dalykų, kaip 
kad ‘‘second class citizen”, tai yra 
spalvuotas). Nors vaikai gali va
žiuoti milžiniškom mašinom nuo 
17 metų, tačiau neturi teisės išger
ti stiklo alaus.

Na tai mes pabuvom Las Vegas 
vieną parą; būtume pasilikę ilgiau 
bet basų neleidžia į vidų (emeriko- 
nai ?nūsų batų visiškai neįverti
na).

Važiavom vėl — motoras užver
da, ėjom vandens ieškoti dyku
mose, vėl grįžom į Los Angeles.

Iš čia vykom į Mexico bet apie 
tai aš daugiau nerašysiu, tik pa
tarsiu: Meksikoje tik negerk jų 
vandens ir nevalgyk jų maisto, ar- 
b\a bus kaip man buvo.

Na tad iki greito pasimatymo.

Tavo Sūnelis

P .S. Gal galėsi prisiųsti dar keletą 
doleriui
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PRIES, PER IR PO J. KONGRESO
Vytautas Doniela

važiuojantiems į Kongresą čių gulėjo visas organizacinis 
buvo sunkoka susivokti, kas ja- darbas; kur pritrūkdavo talen- 
me vyks, ko jis reikalaus ir ko to, ten skyles užlopydavo jan- 
reiktų dalyviams iš jo reikalauti, kiškas darbingumas. Jų tarpe 
Panašių sunkumų, atrodo turė- buvo puikių asmenybių (lygiai 
jo ir Kongreso rengėjai. Kaip kaip vaišingos buvo įvairios šei- 
vienas jų po visako išsireiškė, mos, kurių dėka užsieniečiai 
“Nelengva buvo sudaryti dienot- gyveno valgė, miegojo ištisas 
varkę Kongresui ir dar sunkiau savaites, patys neišleisdami be
sudaryti programą Dainavos sto- veik nei cento). Iš kitos pusės, 
vykiai. Pakankamai žinojome žvelgiant į jų tūkstantinį skai- 
apie saviškius, bet ar iš užsienio Čių, negalima nepamiršti ir aš- 
atvažiuos liurbiai ar labai protin- tro amerikonėjimo. Jei per pir- 
gi žmonės to mes negalėjome mąją Dainavos savaitę, kai vy- 
atspėti.” ravo užsieniečiai, girdėjosi vien

Teisybė neretai glūdi vidury- sava kalba, per pasaulinę stovyk 
je. šitaip turbūt buvo ir dele- lą, kai atvažiavo dar 300 ameri- 
gatų atveju. Visi kraštai siuntė konų, paežeryje skambėjo dau- 
savo “geriausius”, bet geriausi giau angliškų pokalbių, negu lie- 
geriausiems nelygūs. Iš šitų ge- tuviškų. Šitas dalykas darosi, at- 
riausių ir atsispindėjo krašto vaiz rodo, pagrindine amerikiečių 
das. Pietų Amerika (daugiausia problema. Kai vėliau teko lanky- 
ten gimęs jaunimas) buvo malo- tis dar poroje jaunimo stovyklų 
nūs, linksmas ir smarkokai tem- (ypač mokyklinio amžiaus), ten 
peramentingas. Buvo malonu taip pat beveik išimtinai gir- 
klausytis jų kalbų, ypač žodžiuo- dėjosi svetima kalba. Paklausti 
se ištariama kiekviena raidė ir 
kai juos lydi ispaniškas melodin
gumas. Bet buvo aišku, kad pie
tų amerikiečiai nėra ypatingai 
linkę į mokslą ar protinį aps
varstymą apskritai. Vokietijos 
grupė buvo mišri įvairiais atž
vilgiais; ji gana gerai atspindėjo 
Vokietijos lietuvių struktūrą aps 
kritai — kontrastą tarp intelek
tualų iš vienos pusės ir savo
tiškų aplinkybių į kasdienišku
mą nustumtų žmonių iš kitos. 
Bet ši grupė, kaip labiausiai indi
vidualistinė (pusė jų vienas kito 
nebuvo matę) visvien sugebėjo 
reikštis visomis kryptimis. Iš An 
glijos bei Prancūzijos jau buvo 
keletas, kuriems yra permažai 
jaunimo. Nelaimei, abiejų gru
pių narių dauguma atvyko tik į 
patį Kongresą ir todėl lyg dingo 
tūkstantinėje minioje.

Neblogi buvo kanadiečiai. 
Daugumoje jie buvo jaunimo or
ganizacijų vadovai ir todėl ge
rai susivokiu stovyklinėje aplin
koje. Turėjo jie tikrų deiman
čiukų; nesileidžiant į pavardes, 
visvien negalima prabėgti pro 
nuostabų laužavedžio talentą to
rontiškę Giedrę Rinkūnaitę. 
Daug sunkiau kalbėti apie pa
čius amerikonus, nes jų darbus 
nulėmė pats skaičius. Ant jų pe-

vadovai-tik patraukydavo pečiais 
ir prisipažindavo, kad jie “gave 
up the fight” prieš keletą metų.

(Apie šitą dalyką pagalvojus, no- siauginti naujų atstovų, nes šių 
rėtųsi palinkėti Australijos sto- metų Kongresas buvo pirmas bet 
vykioms, kad jos ir toliau tęstų ne paskutinis.
ilgametę tradiciją, kad stovykla- Patsai ____
vimo mteu būtų kalbama tik sa- trumpas. Jau teoriškai jam buvo 
yąja kalba. Kitaip gi į nutautę- skirtos tik dvi ir pusė dienos (pra 
jimą yra žengiama septynių my- sidėjo ketvirtadienio vakare ir 
lių batais.) -............................ • -

Patsai Kongresas buvo per

užsibaigė šeštadienį po pietų), o 
Kalbant apie Australijos gru- praktiškai rimtiems svarstymams 

pę, tenka pasakyti, kad ji pasi- laiko buvo dar mažiau, nes va- 
rodė visai neblogai; iš tikro, iš karus 
užsieniečių kaip stipriausias vie- linksmybės, 
netas. Daug galvosūkio čia teko 
vadovams (R. Cibui ir A. Šim- Jaguaro greičiu. Svarbūs nuta- 
kui), bet smagaus spalvingumo rimai, vieno kito žmogaus api- 
įnešė muzikiniai talentai (R. Žie- pavidalinti, buvo tik perskaity- 
daitė, J. Kolakauskaitė ir ypač ti ir priimti formaliu paplpjimu. 
Nijolė Mališauskaitė). Kitoje Viena iš pagrindinių Kongreso 
skalės pusėje labai stiprūs buvo dalių, diskusijos, buvo taip su- 
ir spaudos žmonės (I. Didžytė, P. tvarkyta, kad tuo pačiu metu 
Daukutė-Pullinen, R. Zinkutė ir vyko net devyni simpoziumai. 
D. Labutytė). Įvairiai gabūs bu- Kodėl taip įvyko, netyčia vė- 
vo ir likusieji; bent stovykloje jie liau išdavė vienas iš rengėjų: 
rodėsi vyraujančiais politikais, “Žinodami, kad mūsiškiai dis- 
diskusininkais ir šiaip kokio kito kusijomis nelabai domisi, mes 
žanro veiklininkais. Įvairūs JAV galvojome, kad iš devynių te- 
miestai, o ypač Chicaga, ilgai mi- mų tikrai kiekvienas atras bent 
nės australiečius. Bet kad tik šis vieną, kuri jam yra prie širdies”, 
šaunus kontingentas mokėtų pri- Bet šitoks galvojimas pasirodė

užimdavo linksmybių 
Rezultate, rimtoji 

Kongreso dalis buvo perbėgta.

Kaip pasirodysime prie laužo?
(N. Mališauskaitė ir A.Kazlauskas)

Registracija Dainavoje

esąs klaidingas. Keli simpoziu
mai buvo perpildyti, o diskusi
joms neužteko laiko. Iš tikro, 
tiesa glūdi ne tame, kad lietu
vis negalėtų galvoti, bet verčiau 
tame, kad mūsų tarpe, yra su- 
sidarusi negalvojimo tradicija. 
Vietoj, kad rengėjai parinktų 
sunkesnį galvojimo darbą, pasi
renkama lengvesnė išeitis — 
stengiamasi patenkinti žemiau
sio lygio “liaudį” ir atsiduoda
ma romėniškai “duonai ir žaidi
mams”. Bet ir pas romėnus ši
tokie dalykai reiškė tik charak
terio dekadensą ir valstybinį 
saulėlydį.

Iš kitos pusės, negalima ren
gėjų perdaug kaltinti, nes prog
rama buvo visai gera ir prele
gentai neblogai atrinkti. Bet, 
bendrai paėmus, programa bu
vo nežmoniškai perkrauta, tu
rint galvoje, kad Kongreso me<- 
tu taip pat vykdavo vakarinės 
linksmybės, o prieš Kongresą 
tęsėsi dešimties dienų gana in
tensyvi stovykla, kuri irgi jau 
šiek tiek buvo išsėmusi dvasi
nes bei fizines jėgas. Vienaip 
žiūrint, prieškongresinė stovyk
la buvo puikus dalykas kaip 
įvairių kraštų susipažinimui, bet, 
kitaip žiūrint, panaši stovykla 
būtų davusi nemažiau naudos, 
jei ji būtų vykusi po Kongreso. 
Kongreso metu iškilo daug ne
blogų idėjų ir minčių, kurioms 
buvo lyg ir nukirstos galvos su

uždaromojo banketo uždarymu, 
nes po to oficialiems svarsty
mams nebebuvo laiko. Žinoma, 
pokalbiai bei refleksijos tęsėsi ir 
toliau privačiuose pobūviuose ir 
pašnekesiuose, kurių netrūko 
bent pirmą ir antrą savaitę po 
Kongreso. Bet jų mintys ir pali
ko kabėti ore, nes į oficialiąsias 
rezoliucijas jos pavėlavo.

Bendrai paėmus, nežiūrint 
vieno kito minuso, Kongresas 
buvo didžiai pozityvus dalykas. 
Ypač prieš jį vykusi stovykla 
bei po Kongreso vykę pabuvo
jimai Chicagoje, New Yorke ir 
kituose miestuose davė daug 
progos žmogui susitikti žmogų 
ir tokiu būdu išgauti daugiau, 
negu baisios spūsties metu Con
rad Hilton salėse. Prieškongersi- 
nė kritika (iš kai kurių senosios 
kartos organizacijų — deja, pi
nigingų organizacijų) visai nepa
siteisino. Tokių kongresų reik
tų daug daugiau.

Užbaigai, viena mintis, kuri 
nėra nauja, nes jau berods anks
čiau iškelta JAV lietuvių spau
doje. Kongresas kaip toks yra 
vienkartinis dalykas ir todėl at
siranda reikalo, kad užmegstieji 
ryšiai tarp įvairių kraštų jauni
mo nenutrūktų. Reikalinga lyg 
ir nuolatinio Kongreso pratęsi
mo, o šitai galima įgyvendinti 
pasekant JAV Taikos Korpuso 
pavyzdžiu. JAV, kaip valstybė, 
kiekvienais metais išsiunčia ke-

Žvelgiant i J. Kongresą Kiti apie mus
(atkelta iš psl. 2)

Kad šis vyravimas racionali- 
nės kultūros tikrai vyksta, gali
ma buvo labai aiškiai pastebėti 
per simpoziumus, kur dalyvavo 
jaunieji iš skirtingų žemės kam
pų. Simpoziume apie, bendruome

Šis kitimo procesas jau ir yra paaiškinimo, be kritiško galvoji- nę organizacijos Pietų Amerikos 
pastebimas mūsų jaunoje karto- mo, beveik kaip fizinis pažen- atstovai, kur taip pat vyrauja 
je. Bet ši mokslinė analizė ne- klinimas, kuris vietoj kad augtų jausminis tautinis charakteris, 

pasisakė labai įprastomis dažnai 
kartojamomis mintimis, tačiau 
vok., angį., austr. jau nagrinėjo 
viską nuosekliai ir su konkre
čiais pasiūlymais.

Ar tada čia objektyvus kritiš-

reiškia, kad nutautėjimas yra ne- su augančiais kūno audiniais ir 
išvengiamas rezultatas šio proce- plėstųsi, lieka sutrauktas kaip 
so; ji tik parodo, kad tautos są- randas, 
voką ir vertė yra objektyviau, Jaunimas daug girdi apie Lie- 
kritiŠkiau nagrinėjama ir kad pri- tuvą, kurios dauguma nė nema- 
ėjimas turi būti kitoks. tę, ji apdainuojama, apsipasako-

Kaip pasireiškia šis racionali- jama, tačiau nerealiai laikoma kas galvojimas reiškia, kad jau
nis elementas pas mūs jaunuo- kaipo sapnų šalis. O jaunieji pui- nimas visai atmeta tėvų atvežtą 
sius. Jau pirmiausia jie ieško sa- kiai supranta, kad tokiam nepri- tautinį charakterį, ir tuo nusižen 
vo asmenybės įvertinimo ir sava- klausomybės žydėjime kaip ji pa- gia tautinei ištikimybei? Anaiptol 
rankiškumo gyvenamam krašte. 
Tai reiktų leisti vystytis ir ug
dyti, nes tik žmogus, kuris bus 
vertinamas svetimųjų tarpe, y- 
pač anglosaksų, kaipo asmeny
bė, galės būt naudingas lietuvy
bei. Iš mažesnių kolonijų visą 
laiką Kongrese buvo skundas, 
kad trūksta vadų, o vadų lavini
mas negali būt uždaroje siauro
je aplinkoje — kitos kultūros 
pažinimas gyvenamo krašto tei
singas įvertinimas tik praturtina 
asmenybę, kuri laikui atėjus ga
lės vadovaut. Žinoma, tai reiškia 
mažiau laiko lietuvybės darbams 
kol jis atsistoja tvirtai ant kojų.

Tad suradus savo vietą ir bū
nant priimtam svetur, jaunuolis 
ir į lietuvybę žiūri iš kito taško. 
Jam jau nereikalinga ieškoti gru
pės saugumo lietuviškoje veiklo
je, tačiau jis pasisavins lietuvy
bę ir išlaikys ją jei jis ras tame 
pasididžiavimo, supratęs, radęs 
tautinę veiklą realiai, išnagrinė
jęs jos kultūrą; jei Lietuvos lais
vinimas stovės kaip realus reika
las, kaipo teisybės reikalavimas 
žmonių pasauliniuose santykiuo
se. Tačiau jam yra siūloma lietu
vybė, kuri mažai pasikeitus nuo 
išvežimo prieš 22 metus be jokio

likta, jos jau jie niekada nema- aš sakyčiau, kad šitas nagrinėji- 
tys, tačiau jie trokšta pažinti ją mas ir parodo jaunųjų gilų susi- 
kaip realybę, tokią kokia ji dabar rūpinimą tėvynės ir tautos reika- 
yra. geriau suprasti dabartinį jos lais, tik jų priėjimas yra paveik- 
gyvenimą ir iš to daryti planus tas kintančių aplinkybių ir jie 
ateičiai. Štai šioje srityje labai stengiasi realiai įmatyti proble- 
stipriai išryškėja racionalaus ele
mento įnašas — kritiškas galvo
jimas, planavimas, realus žvilgs
nis į ateitį.

Pačioj lietuviškoje veikloje ma
tyti daug šio kitimo proceso pa- minti, kad progreso niekados ne
žymių: bus, jei mokinys nepraneš moky-

1) atmetimas politinių grupių tojo.
bendruomenėje — tai racioną- Lietuvių bendruomenės idėja 
lauš tipo pasipriešinimas prieš yra be. išimties viso jaunimo pa- 
nekritiškos galvosenos normų laikoma, kaipo jungtinis balsas 
priėmimą. visų lietuvių išeivijoje, kuris tu-

2) nepasitenkinimai minėjimo ri daugiau svaros negu kurios 
paskaitomis, referatais, nes vy- nors paskiros organizacijos. Jų 
resnėsės kartos paskaitininkai 
dažnai pasimeta gražiose frazė
se ir nors parodo kalbos grožį 
ir patenkina jausminį klausytojo 
pasaulį, nepatenkina tačiau re
alumo aspekto, kuris yra būtinas 
kintančiam lietuviškam charak
teriui.

3) matyti ir palikimas jaus
minio elemento jaunimo tarpe, 
tai buvo labai aišku gausiam bū
ryje meninio talento, nenustojan- 
čiame dainavime.

mą.
Jie ir toliau reikalingi patari

mų ir direktyvų iš vyresnių tau
tos narių, tačiau jie prašo realy
bės priėjime. Ir viena reikia at-

“Džiaugiemės, kad sėkmingai pasiekėte savo gyvenamą kraš- 
Atrodo, kad po Jūsų išvažiavimo Amerikoje staigiai pajutom 

kaži kokį trūkumą. Neaidi “Atsimeni kaip mes linksmai stovykla- 
vom”, nutilo ir tie armonikos tonai, kurie linksmino mus visus. Gai
la, kad ta distancija neleidžia mums pabendrauti ir pasimatyti daž
niau. Būtų gerai, kad po Jaunimo Kongreso užmegstus ryšius visi 
palaikytume pašto ir juostų būdais.”

tą.

Algis Zaparackas
Cleveland, U.S.A

“Po kongreso pas mus viešpatauja tyla... Australija Ameriko
je paliko labai gerą įspūdį... Jūs atrodėte turį daugiausia tikros lie
tuviškos dvasios ir iš tos dvasios pasisėmę daugiausia šilumos ir 
nuoširdaus linksmumo. Būnant su Jumis tikrai jautėsi, kad Jums 
smagu būt lietuviais.”

Ramunė Kviklytė
Chicago, U.S.A.

“Taip tuščia ir nyku čia dabar. Vis veikiam, vis dirbam ir vis 
susibūrę linksminamės, bet nepraeina nė viena diena, kad mums ne

prisimintų ta “žuvytėlė” ar stovykla. Jūs išvežėt dalį mūsų širdžių!! 
Tvirtai tikiu, kad šitokių jausmų ir minčių vedini susitiksim visi 
dar ne kartą”.

Rūta Domarkaitė
*

“Po kongreso tris savaites buvau nesava. Tik dabar pradedu 
atsigauti. Dėl to dabar dėkoju mūsų pagonių dievams, kad Austra
lija taip toli nuo mūsų kontinento; juk aš, turbūt, savo gerbiamą 
protelį apleisčiau, toliau su australais bendraudama!.. Perduok vi
siem mano mėgiamiem australam nuoširdžiausius linkėjimus.”

Giedrė Karetaitė
Boston, U.S.A.

“Tiktai dabar po kongreso ir stovyklų pradedu atsigauti. Kai 
pagalvoju, tai tikrai prisimenu, kaip smagu ir įdomu visa tai buvo. 
Kokios Jūsų nuotaikos? Būtų labai įdomu išgirsti ir palyginti įspū
džius?’

nuomonėje Bendruomenė turėtų 
atlikti valstybės funkciją išeivi
joje, taip kad jos valdyboms 
reikia atsižvelgti į šią pas
kirtį, o jos nariams tai giliai su
prasti. Jaunieji parodė didelį no
rą dirbti su Bendr. Valdybomis, 
pradedant su Jaun. Komitetais 
prie jų, t.y. kaip ir atliekant sta
žą. Tačiau pamokymai ir patari
mai bus vertingi tik tada, kai 
bus daroma pastanga suprasti linkai kurioje ji vystosi, 
dabartinį tautinį pavojų, — o tas Išnašas jaunimo iš Kongreso dabar ir tolimesnėje ateityje.

Gediminai Naujokaiti*
U.S.A.

pavojus čia išeivijoje nėra vien nagrinėjimų šiuo reikalu yra, 
tiktai Rusija ar komunizmas, 
bet ir techniško amžiaus iš
vystytas racionalizmas ir žmo
gaus asmenybės pasidavimas ap-

lis šimtus ar tūkstančius jaunų 
žmonių savanorių į įvairius 
kraštus visokeriausiems pagal
bos darbams. Tą sau galime pri
taikyti ir mes. Mūsų jaunimas 
visvien pradeda (ir mėgsta) va
žinėtis, tik dažniausiai be ypa
tingo tikslo. Šitą tendenciją bū
tų galima sistematizuoti kaip 
pusiau oficialų tarpkraštinį pa
sikeitimą i— lietuvišką Interna
tional Exchange Scheme. Išl 
Amerikos lietuviško jaunimo 
kiekvienais metais mažiausiai 
keliasdešimt išvyksta pusmečiui 
į Europą, Aziją ar net Afriką. 
Panašiai su Australija ir Pietų 
Amerika. Šiuo metu tie jauni 
žmonės keliauja savo pinigais 
pamatyti pasaulio. Įsteigus lie«- 
tuvišką Taikos Korpusą, dalį 
kelionės išlaidų, gal galėtų ap
mokėti atitinkamos Bendruome
nės ar privatūs mecenatai, o 
naujame krašte šie jauni žmonės 
galėtų apsigyventi šeimose ar. 
panašiai, kur pragyvenimas būtų 
daug pigesnis. Mūsų išeiviai jau 
yra pakankamai gerai įsikūrę, 
todėl vieno ar kito “korpusinin- 
ko”priėmimas kuriam miestui 
neturėtų sudaryti ypatingos pro
blemos. Iš kitos pusės, atvykėlis 
taip pat nebūtų visiškas dyka
duonis, bet per tuos kelis mė
nesius galėtų pagelbėti jaunimo 
stovyklose, savaitgalio mokyklo
se ir organizaciniame darbe ap
skritai. Čia nėra vieta pateikti 
platesnę tokio Korpuso analizę, 
nes daug priklauso nuo metų 
laiko, mokslo terminų ir taip to
liau. Tačiau turint omenyje, kad 
jaunų keliautoiu yra gana daug 
(ir jų galbūt būtų dar daugiau 
įgyvendinus tokią idėją su kon
krečia finansine parama), laikų 
klausimą būtų galima išspręsti 
visai nesunkiai. Tokiu būdukad tik save pažindami ir įver

tindami savo pajėgumą, tačiau vienkartinis Kongresas rastų sa- 
taip pat pažindami savąsias silp- vo nuolatinį pratęsimą, o tuo 
nybes, mes galime imtis prie- pačiu pagyvintų ir lietuviško 
monių išlaikyti savo tautiškumą kraujo cirkuliaciją, ko mums 

labai reikia.
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Daina, Maželytė

Po J. Kongreso
Jaunimo 
sulaikius 
jo labai

Į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą keliavau it 
kvapą, tikėdamasi iš 
daug. Norėjau ten pasimokyti iš 
praktiško lietuviško organizuotu
mo; tikėjaus ten rasti stimulo sa
vo lietuviškų pareigų įsisąmonini
mui ir sutvirtinti pasiryžimą to
limesniems darbams. Didžiavausi, 
kad galėsiu kartu su kitais at
kreipti dėmesį į Lietuvos tragišką 
likimą, kad turėsiu progą viešai 
reikalauti savo kraštui teisybės. 
Šitaip optimistiškai nusiteikus — 
ieškant kažkokio stebuklingo “lie
tuviškumo eleksiro” — nenuosta
bu, kad Kongresui pasibaigus pa
jutau lyg ir nusivylimą, neišsipil
dymą.

Jokiu būdu negalima laikyti 
Kongreso nepasisekusiu. Vien fak
tas, kad toks pasaulinio masto 
Kongresas buvo ruošiamas, kad 
įvyko, kad į jį suvažiavo iš 16 
kraštų atstovų, jau neabejotinai 
liudija, jog tai istorinis įvykis. 
Tuo labiau, kad jis buvo užmany
tas, organizuotas ir pravestas 
perdėm jaunesniosios kartos 
(daugeliu atvejų Lietuvos nema
čiusių) lietuvių.

Gal čia ir glūdi nusivylimo prie
žastis. Organizavo jaunuoliai, 
neturį patyrimo organizuoti. Jau 
nuo pat K-so atidarymo 
trūkumų. Atrodo, nebuvo 
tokio didelio skaičiaus 
Rezultate, patalpos buvo 
žos. Daugelis atidaryme
vavo vien dėl to, kad nepajėgė pra- 
sigrūsti pro susirinkusią minią 
(Su šita minia teko kovoti per 
visą K-są). Delegacijų pristaty
me pasigesta daug atstovų — dau
gelis iš jų neatvyko ar pavėlavo 
vien dėl transporto neturėjimo. 
Nepatyrusiam autobusais ar trau
kiniais po šitokį milžinišką miestą 
vaikytis ne juokai. Panašiai buvo 
ir su kitom paskaitom, ir t. t. 
Liūdniausias neorganizuotum© pa 
vyzdys tai Prancūzijos delegacijos 
epizodas. Šie jaunuoliai, atvykę į 
New York ten kelias dienas pra
sėdėjo todėl, kad Kongreso rengė
jai pamiršo juos atgabenti į Čika
gą. Kongreso metu įvykusios La
pinsko operos “Lokys” premjeros 
nemaža kongresininkų matė tik 
dalį, nes ant bilietų pradžios va
landa paskelbta vienokia, o Kon
greso programose kitokia. Vis tai 
smulkmenos, sakykime, dėl kurių 
neverta sielotis. Tačiau dėka šių 
smulkmenų ne vienas pasijuto 
nuskriaustas.

Trūkumų galima apsčiai rasti ir 
svarbesniuose dalykuose. Kongre
so programa buvo labai gera ir 
įdomi. Ypatingai vertingos prele

matėsi 
tikėtasi 
dalyvių.
perma- 
nedaly-

Diskusijų bei 
parinktos temos taip 
Tačiau visa tai buvo 
nepaprastai trumpą 

Atsipūtimui vietos ne

gentų paskaitos (Nagio, Lozorai
čio, Sužiedėlio).
simpoziumų 
pat geros, 
sugrūsta į 
laikotarpį.
buvo. Antrą Kongreso dieną vie
nu laiku vyko ne mažiau kaip de
vyni simpoziumai. Ne vienas no
rėjo išgirsti jų kelis. O kiek man 
žinoma, simpoziumams užfiksuoti 
nebuvo paskirta protokolistų (bent 
manajam tikrai ne). Taip ir ne
teks niekad sužinoti, kas dėjosi 
kitur.

Ne vietoj buvo ir Miss Lithua
nia rinkimai. Teisinosi rengėjai, 
jog tuo tikėtasi sudominti vietos 
spaudą ir televiziją. Man atrodo, 
jog tai buvo tik neskoningas Kon
greso nupiginimas. Galėjo, galų 
gale, palikti juos iki oficialios da-

NUOTAIKOS PO J. KONGRESO
Šią vasarą “Brisbanės daina” ir 

“Jei tu būtum žuvytėlė...” nuskam
bėjo per visas šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunimo stovyklas. Jos bu
vo atspausdintos veik visuose po 
kongreso ruoštuose stovyklų dai- 
norėliuose. Jos skambėjo skautų 
ateitininkų, Neo Lituanų, Kanados 
stovyklose, Washingtono religinia
me kongrese ir kiekviename jau
nimo privačiame susibūrime 
(Ypač “Gintare” — Chicagos jau
nimo aludėje.) Ir džiugu, kad 
ir mes iš Australijos savo įnašu 
prisidėjome.

Bet ką Kongresas atsiekė? Už
klausti jaunuoliai tvirtina, kad 
stovykla ir kongresas buvo dideli 
dalykai ir yra palikę gilią žymę. 
O ta žymė, turbūt, skirtinga, kaip 
ir žmonės skirtingi.

Rugsėjo mėnesį Santaros-Švie
sos suvažiavime Tabor Farm buvo 
pravestas simpoziumas apie Jau
nimo Kongresą. Buvo nagrinėja
ma pokongresinė kritika ir kon
greso įtaka ateičiai. Simpoziumo 
dalyvius sudarė Rūta Domarkaitė, 
Vaclovas Kleiza, Algis Rukšėnas, 
Andrius Šileika, Dalė Tallat-Kelp- 
šaitė ir Algis Zaparackas mode- 
ruojant Gabrieliui Gedvilai. Visi 
dalyviai buvo aktyviai prisidėję 
kongresą organizuojant ir prave
dant. Paminėsiu kai kuriuos bū
dingus pasisakymus.

Kongresas nenustatė ateities 
gairių.

Nebuvo užtektinai laiko kad vi
sų mintis suderinus. Tačiau suva
žiavę pajutome, kad visi esame 

lies pabaigos.
Norėtųsi matyti iš Kongreso 

iŠpaukiančių rimtesnių rezultatų. 
Mano manymu, Kongreso nutari
mai, tik su keliom išimtim, blan
kūs ir nerealūs. O kur rezoliuci
jos? O kur konkretūs planai to
limesniems darbams? Kongrese 
pasigedau stiprios vadovaujančios 
rankos.

Akyvaizdoj visų nedateklių, 
sunku suprasti kodėl rengėjams į 
pagalbą neatėjo patyrimo kupinas 
ir gal toliau pramatąs senimas. 
Ar todėl, kad, kaip teko kur-ne- 
kur netyčiom nugirsti, Kongresas 
neturėjo viešo pritarimo, nes jis 
būk tai rengtas tik vienos parti
jos, o ne bendruomenės? Sunku 
tikėti, kad Amerikos lietuviai dėl 
smulkių partinių trynimųsi auko- 
tų,'šitokį svarbų parengimą.

Balansą suvedus, į Kongresą 
žiūrėti galiu tik teigiamai. Nau
dos iš jo labai daug. Tačiau, prie 
geresnės organizacijos ir prie di
desnio susiklausymo, galėjo ir tu
rėjo jos būti daug daugiau.

Algis Kazlauskas

lietuviai, nors ir gyvename skir
tinguose kraštuose, kad tarp mū
sų yra ryšiai, kad “emerikonų” 
galvosena nesiriboja JAV sienom. 
Kongresui padarius pradžią gali
ma bus toliau planuoti.

Kongreso tikslas buvo problemas 
iškelti — ne išspręsti, šiandien 
kalbame apie problemas, apie ku
rias nekalbėtumėm, jeigu nebūtų 
buvę kongreso. Buvo iškelta daug 
skausmingų klausimų.

Pamiršome lietuvį kūrėja....
Ribotame laiko paskirstyme sun

ku buvo įtalpinti daug kultūrinių 
dalykų. Jiems reikia daugiau laiko.

Buvo pastatyta opera “Lokys” 
sukurta jauno kompozitoraus Da
riaus Lapinsko. Tai paskatinimas 
kitiems panašiai reikštis. Buvo 
progų pasireikšti per literatūros, 
talentų ir filmų vakarus stovyk-

Australiečiai Dainavoje

Pamokslas nuo kalno. . .

loje. Prisipažinta, kad neužtekti- 
nai diskutuota kultūriniais klau
simais.

Nepanaudojome jaunatviško ta
lento (pvz.,jaunesnių paskaitinin
kų ir 1.1.)

Daug studentų ir jaunuolių pri
sidėjo kongreso organizavime ir 
paruošimo darbuose. Pati viduri
nioji karta neužtektinai prisidėjo, 
ir kai kurie galvojo, kad tai gim
nazistų ir studentų darinys.

Vidurinioji karta pajėgė įvairio 
se srityse pateikti nuomones pas
kaitose ir panašiai. Paskaitinin
kus renkant mėginta atsižvelgti ir 
į amžių, kraštą bei ideologines pa
žiūras.

Diskusijuose nepagailėta ir sa
vęs pakritikuoti. Nepajėgta pri
traukti trečios kartos lietuvių nei 
j paruošiamuosius darbus, nei i 

kongresą. Nepajėgta pritraukti 
įtakingų amerikonų į kongresą. 
Kai kurie ideologinių organizaci
jų vyresnieji nariai net dabar 
ragina savo narius atsisakyti iš 
einamų pareigų. Kultūriniai klau
simai galėjo būti plačiau diskutuo
jami. Neužtektinai diskutuota lie
tuviško švietimo planavimas išei
vijoje. Jis dabar 20-30 m. amži
ninkų rankose. Šiems trūksta me
džiagos ir pasiruošimo. Būta ne
kokios komunikacijos prieš kongre
są Nežinota, kad užsieniečiai tokie 
talentingi. Per talentų vakarą 
stovykloje Amerika ir Kanada ne
turėjo su kuo pasirodyti. (Algis 
Zaparackas).

Nepagailėjo ruošėjų ir Vincas 
Rastenis: “Ne tiek liepsnos, kiek 
būtų pageidautina.” “Trūko teore
tinės režisūros — atrankos.” Re
zoliucijos — “Jaučiasi nestiprus 
šūvis.” “Amerikoje-biznio krašte 
organizacija nepasirodė užtektinai 
aukštai. Seniams nosies nenušluos
tė.” Politinėje plotmėje — “Jei 
veiksnių galvos nuvirstų, bėdos 
nėra. Yra kas atsistotų į jų vie

tas.”
Realiais pavyzdžiais paguodė 

mūsų globėjas Juozas Bachūnas:
“Kritikų tai visuomet atsiras. 

Pažiūrėkime į gražesnę pusę...” 
“Suvažiavo gražūs jaunuoliai, su
sipažino, susidraugavo, parvažia
vo ir veikia.” “Dainavoje buvo me
ninės poezijos.” “Panelė iš Austra
lijos iš proto eina dėl Lokio.” “Bu
vo mokytų žmonių — Sužiedėlis.” 
“Buvo Lozoratis.” “Politikoje bū
na pavydo. Tarp 20-30 metų tai 
stipriausia jėga. Jaunimui reikia 
skverbtis į Vliką ir Tarybą.” “Šo-. 
kiai Jaunimo Kongrese tai vieni 
iš geriausių, kokius mačiau.”

Paminėta dalis skatismingųjų 
kongreso problemų. Skirtumai 
tarp kartų ir jaunimo ieškojimas 
savo kelio. (Pravesta studijinė an
keta galbūt paryškins dabartinę 
jaunimo kryptį). Cleveland© šauks
mas profesoriaus Kubiliaus isto
rija, kurios pasėkoje Algis Zapa
rackas buvo laikraščiuose apšauk
tas komunistu. Manoma kad visuo
menė pasisakė šiuo klausimu su
dėdama $80,000 kongresui.

Jaunimas skverbiasi sužinoti, 
kas vyksta Lietuvoje ir tarptauti
nėje plotmėje.

Andrius Šileika paryškino jau
nuolių dažnai sutinkamą proble
mą:

— Vyresnieji šaukia, kad reikia 
veiklos. — Jaunimas verčiamas ei
ti keliais, kurių tikslumas neįro
dytas. — Jaunuolis didžiavęsis sa
vo veikla tarp kitataučių staiga 
randa einamus kelius beprasmiš
kus. — Jaučiasi pasimetęs. — Ieš
ko paremtų tikslų. (Galima pas
tebėti, kad A. Sužiedėlio paskai
ta Kongreso uždaryme buvo tai
kyta teoretiniai pagrįsti lietuvių 
jaunimo tikslus ir siekimus — 
A.K.).

(Nukelta į psl. 5)

Pokalbis su kongresininkų D.
Pone D., kuri delegacija sudarė Jums geriau

sią įspūdį?
— Ū lia-lia.
Pracūzija?
— Ar ne faina?
Kodėl Prancūzija?
— Aš nesakiau Prancūzija.
Tai kuri: Argentina?
— Neatspėsi.
Pone D. tai nors apie kurią papasakokit.
— Negaliu būti šališkas; apie visas ar nei vie

ną.
Tai dar geriau. Pradėkit nuo "A”. Sakysim 

Argentina.
— Argentina. Ar ne faina?
Nežinau papasakokit.
— Netrukdyk. Prisiminus gaivinu. Rasa Kai- 

relytė... aaa... Zuzana Valatkaitė... ooo.... kunigas 
Margis — eee. Aida čikštaitė — auč. Zuzana Ma
riana — “lik-flik”.

Atleiskit, bet nesuprantu.
— Reikėjo važiuot.
Bet skaitytojams — nepaaiškinsit?
— Ką?
Kodėl a, o, e?
— Ar baigei vaikų darželį?
Tai kodėl “auč”?
— Pabučiavau.
Tai ką?
— Kai tau vož per žandą tai neklausi.
Kodėl Zuzana Mariana “flik-flik”?
— Prisėdau prie jos autobuse, kai kiti mie

gojo. Norėjau susipažinti. Tiktai "flik” ir jos ran
koj jau atšokęs peilis, žinoma ji pradėjo apelsiną 
lupti, bet man jau buvo aišku, kad mano misija 
atlikta. Susipažinau.

Ar čia ta pati, kuri stovykloje suorganizavo 
sukilimą?

— Taip, ji buvo revoliucijos vadas. Kadrą su

organizavo iš australų. Asmens sargu buvo Algis iš 
Melbourne. Jis toks buvo lojalus, kad net nuverstą 
stovyklos viršininką bandė paskandinti ežere. Pas
kutinė dramatinė akimirka ant kranto, pasmerkta
sis šoko į vandenį ir paspruko. Girdėjau, kad jis ga
vo azyliumą vienoj kunigų seminarijoj, o melbur- 
niškis esąs pakeliui į Argentiną. Bet jai atleidžiu.

Kaip tai?
— Nesuprasi. Ar apie kitus nenori išgirsti?
Minėjot kun. Margį.
— O jo. “Tapu, tapu” ir jau eina kuri argen

tinietė pas tą klebonėlį. Kartą jo paklausiau, ko
dėl jos eina tik po vieną. Atsakė: ar ir tu išpažin
ties atėjai?

Ar Argentina prisiuntė tik mergaites ir kuni
gą?

— Dėl manes galėjo atsiųsti ir be kunigo. 
Bet ar nebuvo berniukų?
— Buvo Rapolas Paršelis.
Ar jis vadovavo?
— Ne. Hektoras Levanavičius vadovavo. Ar 

tau tik berniukai įdomūs?
Kaip su Anglija ?
— Visos mergos frustruotos.
Kas?
— Romas Kinka.
Pone D. apie ką Jūs kalbat?
— Apie Romą Kinką. Jis sukūrė tą dainą ku

ri eina “...visos mergos frustuotos.” Ar ne faina? 
šiur, šiur, šiur.

Gal geriau apie Austriją pakalbėkim.
— Nepraleis pro cenzūrą.
Kodėl?
— Jų atstovas pranešė, kad Australijoj pasiliko 

tik ateitininkai ir visi lietuviai pabėgo į Ameriką 
ir kitur. Vėlau jis, pasakė, kad islaikstė nė dėl atei
tininkų...

Kas atstovavo Austrijai?
— Ponas Lietuvis.

Kaip suprast “ponas Lietuvis”?
— Negi laikraščių neskaitai? Austrija prisiun

tė tik vieną, Raimundą Lapšį, ir jis stovykoloje bu
vo išrinktas “Ponu Lietuviu.”

Ar Australija kandidatavo į “Poną Lietuvį”?
Geručiukas nešė mūsų spalvas, bet kadangi jis 

australas, jam davė tik antrą vietą.
šališki teisėjai?
— Dar kaip, ypač per "panelės Lietuvaitės” 

rinkimus. Kai tik pasirodė mūsiškė Judita tuojaus 
ištraukė kažkokį klausimą apie kacetus. Juos su
sodini į kacetus!

Ar visur australus skriaudė?
— Bandė. Net New Yorke. Jie žinojo, kad tu

rėjome dvi vėliavas. Kai reikėjo demonstruoti jie 
savos net pagailėjo pristatyti. Teko naudoti abi 
australiškas.

Jūs vargšeliai.
— Nieko. Atsikirtom. Kai pradėjom kapoti su 

bumerangais, paklojom visus jų vadus, net Kana
doj. Tada laisvai nuo kranto ligi kranto pervažia
vom Ameriką.

Kas apmokėjo?
— Nugalėtieji.
Kaip sekėsi Jūratei Reisgytei?
— Kuriai?
Pone D., mūsiškei!
— Jos paklausk. Aš vedęs žmogus.
Ir argentinietes bučiavot?
— Prieš vestuves.
Kurią vedėt?
— Saviškę.
Kurią?
— Kun. Urbonas sutuokė.
Su kuria?
— Danavoj. Didžys irgi krito “tėvynės labui.” 
Su kuria?!
— Iš Bostono. Jo paklausk.
Dar kas vedė?
— Šimkus negalėjo apsispręst, bet kas prasi

deda su penkiom iš karto... Straukas negalėjo: jis 
pusę laiko sirgo. Kišonui nesisekė: apsiskabinda- 
vo gražuolę ir užmigdavo. Stepanas dar studentas, 

o Doniela žinai — prisiekęs viengungis. Zdanavi
čius neturėjo kada: lituanistinius kursus lankė. 
Geriausiai Juhani: nuvažiavo su žmona ir parva
žiavo su žmona.

Kaip su kitais?
— Perdaug nori žinoti: greit pasensi.
Girdėjom policija jus pamėgo.
— “Komjaunuolį” labiausiai. Per jį net Eval

das teisman pakliuvo.
Visi buvot Kanadoj?
— Sagačio brolio neįleido, bet Reisgys už tat 

buvo du kartus.
•Apei mūsų mergaites nepasakojat.
— Bijau. Kai gausiu nuo žmonos, tai ir sau

lės nebematysiu.
Kaip su Brazilija?
— Prisimenu Rymantę Steponaitytę, Viktorą 

Tatarūną ir Joną šoliūną.
Ar Šoliūnas ne iš JAV?
— Bet jis melagis.
— Kodėl?
— Jis parašė, kad Rymantė Brazilijoj gimu

si.
Gal korektūros klaida.
— Melagis.
Pakeiskim temą.
— Kanada.
Ką pasakysit?
— Giedrė Rinkūnaitė gerklę prarado.
Kaip?
— Kol mus mokino kanadiškai dainuoti buvo 

gerai; kai ją pamokinom australiškai (“žuvytė- 
lę”) — gerklę prarado ir mūsų išsigando.

Išsigando?
— Kai nuvažiavom į Kanadą dar daugiau pa

mokint, ji pabėgo į Meksiką — į priešingą pusę.
Ką daugiau prisimenat?
— Dalią Skrinskaitę.
Apie ją.
— Ji buvo vaikščiojanti šiaurės Amerikos 

spaudos agentūra.
Ar prašė parašyt?

(Pabaiga psl. 5)
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Jaunimo Metai, Kongresas ir kas toliau
Jau baigiasi Jaunimo metai. 

Praėjo pats svarbiausias šių me
tų įvykis-Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas. Ir kyla klausi
mas - kas toliau?

Ar šie metai ir kongresas liks 
tik gražūs prisiminimai, kuriuos 
pasenę pasakosim savo vaikams 
ir anūkams — ar tai, ką matėm 
ir girdėjom užjūryje, pritaikysim 
ir panaudosim mūsų Bendruo
menės veiklai sustiprinti?

Iki šiol mes, Jaunimo Kongre
so dalyviai, tepadarėm tik viena 
— pasidalinom įspūdžiais su mus 
siuntusiais. Vieni per spaudą, ki
ti pobūviuose., treti uždaruose 
rateliuose.

siškija. Jie padės mums ir adre
sais ir patarimais. Bet su nuto
lusiu jaunimu turime kalbėti mes 
patys, nes asmeniški santykiai ir 
draugai gali padaryti daug dau
giau, negu vyresniųjų pamokslai.

Mano manymu būtina atei
nančiais metais kritiškai pažiūrė
ti ir į mūsų saantykius su vyres
niąja karta. Dabar mes kažkaip

imam “mes” ir “jie”. Mes kaž
kaip laukiam, kad mes, jaunimas, 
būtume laikomi kaip privelegi- 
juota klasė. Laukiam, kad mus 
kviestų, prašytų, Dieve saugok, 
nepasakytų, kad mes nežinom ar 
nemokam. Mes laukiam, kad 
pagaliau mums sutikus kur nors 
dalyvauti, visi besąlyginiai mus 
remtų, už mus balsuotų net ne-

klausdami ar mes ką galim, ar 
mes tam darbui tinkam. Atro
do, kad mes kam tai malonę da
rom būdami tuo, kuo esam gimę, 
būtent, lietuviais.

Mes turime eiti į įvairias orga
nizacijas ir dirbti darbą, kurį rei
kia padaryti, ar tai būtų salės 
šlavimas, ar kėdžių tvarkymas 
ar scenos dekoravimas. Kai mes 
nuoširdžiai ateisim darbo dirbti, 
tada nereikės dejuoti, kad vyres
nieji mūsų nesupranta, ignuo-

Jei mes savo kelionėje įgy
tas žinias paliksim tik straips
niuose ar maloniuos prisimini
muos, tai tikrai nepateisinsim nei 
mus siuntusių vyresniųjų sudėtų 
vilčių, nei mūsų draugų lūkes
čių. Ir kelionei suaukotos pini
gų sumos bei laikas bus sunau
dotas beprasmingai.

Man rados, kad dabar, jau pu
sei metų'praėjus, mes spėjom ir 
pailsėti, ir apgalvoti, ir susirink
tas žinias bei įspūdžius sugru
puoti. Jau atėjo laikas konkre
čiais darbais mūsų Bendruome
nei parodyti, ką mes naujo ar 
gero pamatėm ar išmokom.

Mano siūlymas yra, kad mes 
išeitume jau iš prisiminimų sta
dijos, ir aktyviai įsijungtume į 
įvarias lietuviško darbo sritis.

laimimo metų praktika paro
dė, kad veiksmingiausi yra jauni
mo komitetai, apimą paskiras 
vietoves. Tokius komitetus rei
kėtų ir toliau turėti. Jie derintų 
ir koordinuotų vietos jaunimo 
veiklą, jie sudarytų planus, ko 
ir kaip per ateinančius metus 
jaunimas sieks. Tarpusavyje jie 
ryšius galėtų palaikyti per Kraš
to Valdybos narį Jaunimo reika
lams.

Aš siūlyčiau pagrindiniu vi
sų organizacijų siekimu kitiems 
metalus nuošaliai nuo lietuviš
kos veiklos stovinčius jaunuo
sius pritraukti į savo eiles. Čia 
bus reikalingas visų organiza
cijų nuoširdus ir glaudus bendra
darbiavimas. Pav., jei ateitinin
kas ar skautas sužino iki šiol 
nuošaliai stovintį jaunuolį, ku
ris mėgsta sportą. Jie turėtų apie 
tai informuoti sportininkus. Jei 
sportininkas suranda jaunuolį, 
kuriam ypač svvarbu religiniai 
klausimai — reikia kreeiptis į 
kunigą ir t.t. Posėdžiais ir šū- 

’ kiais mes jaunimo nepritrauksi
me. Reikia rasti asmenišką kon
taktą, kitaip sakant, raidiškai 
belstis į kiekvienos lietuviškos 
šeimos duris. Čia būtinas ben
dradarbiavimas su vyresniosios 
kartos organizacijoms, ypač su 
Bendruomenės vadovybe ir dva-

“Jei tu būtum žuvytėlė. . .”
(Dainuoja ii k.: J. Gailiuiytė, R. Cibas, R. Kairelytė, V. Straukas)

NUOTAIKOS PO J. KONGRESO
(Atkelta iŠ psl. 4)

politinius veiksnius kele- 
jaunųjų jau priimti (A. 
A. Budreckas). PLB ko- 
pasiuntė Gailiušytę daly-

•KĮos dedasi po kongeso?..............
Mažai girdėti jaunimo pasisaky

mų spaudoje. (Teisinamasi, kad 
dar neatsipeikėta po kongreso dar
bų). I 
tas iš 
Kleiza, 
mitetas
vauti Vokietijos su-vime. Po to ji 
lankėsi Paryžiuje. Yra minčių PL 
B komitete sudaryti grupę jaunuo
lių Amerikoje, iš kurių siųsti po 
vieną ar du j kitus kraštus paju
dinti jaunimą asmenišku kontak
tu. Manoma, kad mažesnėse lietu
vių kolonijose lietuviška veikla 
greičiau blėsta.

Vasarinės studentų stovyklos 
negausios. Buvę Jaunimo Kongre
so stovykloje antrą kartą 
žiavo.

Jaunimo Metų komitetas 
goję nestipriai pasireiškė
kongresą, po kongreso dar neturė
jo susirinkimo. Iš viso, palyginus 
su Australija, Amerikos J.M. ko
mitetai silpnai pasireiškė. Gaila, 
nes daugumas kongrese iškeltų 
idėjų būtų gan lengva įgyvendinti 
per šių komitetų veiklą. Pažįsta
mi sako, kad nereikia nusivilti. Va
sarą čia visi atostogauja. Kai 
prasidės darbymetė-tuomet pama
tysi! O ypač stipriai veikia ideo
loginės organizacijos.

Ar kongresas atsiekė tikslus ?

neva-

Chica- 
prieš

Pradžioje simpoziumo Algis Za- 
parackas, atsakydamas į klausimą, 
išvardijo 21-ną punktą kaipo kon
greso tikslus:

1. Jaunimo veiklos silpnėjimas 
mažose kolonijose.

2. Atostogos Lietuvoje ir santy
kiai su kraštu.

3. Ideologinių organizacijų silp
nėjimas jų veiklos kitimas ir tolė- 
jimas nuo Lietuvoje įgytų papro
čių ir tradicijų.

4. Jaunuosios ir vyresniosios 
kartos skirtumai politinėje, socia
linėje ir kultūrinėje veikloje.

5. Vakarų valstybių politika, 
liečianti rytų Europą ypač Lietu
vą- x

6. Lietuviškų šeimų sudarymas 
ir lietuvybės išlaikymas.

7. Įtraukimas mišrių šeimų į lie
tuvišką gyvenimą.

8. Paruošimas jaunimo 
pasauliniu mastu.

9. Parodyti visuomenei 
jėgas meno, mokslo ir 
veikloje.

10. Sujungti visą išeivijos jau
nimą į vieną vieningą šeimą.

11. Pirmą kartą lietuvių išeivi
jos studentijos istorijoje turėti 
bendrą studentų stovyklą. Suruoš
ti dalyviams kursus, kurių rezul
tatus parsivežtų į savo gyvenimo

toves ir jas paskleistų likusiems 
jaunuoliams.

12. Surinkti iš kiekvieno lietuvio 
po vieną parašą surenkant 1.000. 
000. parašų Jungtinėse Tautose 
reikaiauj|ant nepriklausomybės 
Lietuvai.

ISParodyti pasauliui, kad ne tik 
vyresnieji rūpinasi Lietuvos laisvi 
nimu, bet ir čia gimusieji ir au
gę jaunuoliai.

14. Pasirūpinti kultūrinių ir pro
pagandinių programų siuntimu į 
Lietuvą, ypač per Radio Free 
Europe.

15. Išjudinti veiklą kiekvienoje 
jaunimo ideologinėje organizacijo
je ir jų skyriuose bei kolonijose.

16. Būdai lietuvybei išlaikyti.
17. Įtraukti jaunąją kartą į vi

suomeninę veiklą.

studijos

jaunimo 
politikos

Pokalbis...
(Atkelta iŠ psl. 4)

Ką dar iš Vokietijos prisimenat?
— Lenciūgėli.
Tai šokis.
_  Ir sugėdino! Per stovyklos taarptautinį va-

— Net į visus laikraščius, bet aiškinau, kad dar 
skaityt nemoku. Netikėjo. Turėjau parašyt. Su sto-
vyklinio laikraštėlio lituanistine pagalba šiaip taip 
parašiau.

Ką?
— “Aš laikinu Australiją”. Daugiau neprašė.
Kaip su jų vyrais?
— Viskontas apnakvydino; Kaulius whisky 

nenorėjo; “Palangos Juzė” neaiškus tipelis.
Kas toks?
— “Palangos Juzė.” Visur vaikščiojo su barz

da, žaliu šlipsu ir trumpom kelnėm.
Gal skautas.
— Tai ką, visvien tipelis.
Pasakok toliau.
— Deutschland, Deutschland ueber alles, Da

mijonaitis ist nicht alles. Bet jis baisiai geras ku
nigėlis.

Kodėl?
— Vieną šeštadienį keturiese apsilankėme pas 

tėvus pranciškonus.
Tai ką?
— Kai sutemo reikėjo nakvynės.
Nedavė?
— Davė, bet jį paskyrė į vienuolyną, o mus į 

bendrabutį.
Natūralu.
—Bet vienuolyną užrakina dešimtą, o mes no

rėjom dar miestą pamatyt. Kai mes pasakėm, kad 
esam išalkę, vakarienę paasiūlė. Kai jis pasakė, kad 
norėtų Mainne lobsterių paragaut — iš karto išlei
do. Mat Mainne lobsteriai paasauliniai.

Patiko?
— Padavėja labai patiko.

karą trys kraštai norėjo pademonstruoti kaip pas 
juos šokamas “lenciūgėlis.” Vokietija pirma. Vit
kus su savo merginom taip gražiai sušoko, kad net
sekė malūnas.

Ką dar prisimenat?
— Gerhardas Bauras buvo lietuvis.
Koks dar buvo kraštas?
— Hawaii.
Kongrese?
_  Havajų atstovė Tiare paasižymėjo po kon

greso. Taip mus australiokus pavedžiojo už nosies, 
kad neklausk.

Nejaugi jau taip blogai?
— Blogiau. Alekna tur būt ją prieš kongre

są sutiko, nes ir į lėktuvą nespėjo.
Turėjo kas būti iš Italijos.
— Buvo Šulcas, bet kas iš to? Nei gėrė, nei 

merginų gaudė. Jis klierikas.
JAV buvo šeimininkai. Ar teko susitikti su jų 

“didžiaisiais”?
— Ten eilinių nėra.
Kokį įspūdį sudarė?
— P. Bachūnas mus tik penėjo; p. Kamantas 

visur išlaidas skaičiavo; p. Barzdukas visiem fun- 
dijo po “Pasaulio Lietuvį”; p. Adamkavičius jau 
sekančią krepšininkų gastrolę planavo; Algis Zapa- 
rackas dejavo, kad niekad savo gyvenime nematęs 
tokio šiukšlyno; Jūros Gailiušytės vardas dieną- 
naktį skambėjo per visą stovyklą, kad net Jonas 
Šoliūnas nusiskundė “Jūros liga” sergąs; Antanas 
Saulaitis per stovyklos uždarymą pasakė: “suva
žiavome į šią stovyklą atjaunėti — aš dešimt metų 
pasenau”; Gedimino Naujokaičio foto aparato rei
kėjo saugotis net per palapinės skylutę; Rūta Do
markaitė nešiojo piktą miną iki kol neužsibaigė

ruoja, neįsileidžia. Kartu su vy
resniaisiais dirbdami daug iš
moksime ir savo naujas idėjas 
jiems perduosime. Tada išnyks 
“jie”, kurie mūsų “nesupranta”, 
išnyksim “mes”, kuriems dar 
daug ko reikia išmokti ir sužino
ti, ir liksim tik lietuviais, kurie 
apjungsim vyresniųjų žinias bei 
gyvenimo patyrimą ir jaunystės 
entuziazmą, veržlumą bei idea
lizmą.

Svarbiausia — neužbaikim sa
vo tik pradėtos veiklos su Jauni
mo metais ir nepalaidokim Jau
nimo Kongreso sukeltų minčių ir 
nuotaikų po greit apdulkančiu

prisiminimų sluoksniu. Junkimės 
aktyviai darbui įvairiose lietuviš
ko darbo srityse, šalia to kiek
vienais metais pasistatydami vi
siems bendrus tikslus. Tuo mes 
palaikysime Kongreso dvasią, 
tuo pasakysime ačiū mus Kon- 
gresan išleidusiems ir ten tolimoj 
Amerikoj mus vaišingai priėmu- 
siems.

Mes per visus šiuos metus 
skaitėm ir patys kartojom šūkį 
— Mūsų žinios, mūsų jėgos 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Jau laikas šį šūkį darbais pa
remti.

Jūratė Reisgytė

*
"Atrodo, kad Jūs visi taip neseniai buvote čia, o jau tiek laiko 

praėjo. Baisiai gaila buvo jus paleisti — mums irgi įdomu iš kitų 
šalių pamayti... Gal sekantį kartą pas jus Australijoj pasimatysim.”^

Jūratė Avižienienė,
Los Angeles, U.S.A

★
“Turiu dvi storiausias bylas iškarpų. Yra lyg ir jausmas, kad 

nors ir visi išvažiavo į savuosius kraštus, Jūs dar esate su mumis. 
Dabar ką tik radęs apie Australiją perskaitau... Beveik kiekvienas 
iš asmeninių ryšių ir iš spaudos susidaro vaizdą, kad Jūs Australi
jos lietuviai buvote “geriausia” grupė, susigyvenusi, draugiška ki
tiems, darbšti, smagi, rūpestinga, turinti, kaip ir iš visų kitų kraš
tų atvykę, savo “skonį”, kuris tikrai praturtino mūsų ryšius ir mus 
pačius stovykloje Kongrese ir, manau, ateityje. Gal tai yra ir to
dėl, kad beveik visur dainuojamos Jūsų pamokytos dainos. Buvau 
keliose stovyklose (vaikų), kuriose dainuoja “Jei tu būtum žuvytė- 
lė” ir kt... Noriu labai padėkoti už visą pagalbą ir paramą stovyklo
je... Beveik kiekvienam svečiui parodau savąjį “boomerang!”

Antanas Saulaaitis, SJ.
x Dainava, U.S.A.

18. Sudaryti forumą, kurioje 
jaunimas galėtų panagrinėti da
bartinės išeivijos organizacijas 
institucijas ir nustatyti ateities 
gaires.

19 Atsikviesti ko daugiau jauni
mo iš užsienio kraštų ir supažin
dinti su JAV gyvenančiu jaunimu 
ir jų veikla.

20. Įkurti P.L.S.S. ir Jaunimo 
Atstovybę.

21. Praplėsti “Lituanus” platini
mą po visą pasaulį.

Idėjų pasirinkti, turbūt, visiems 
užteko. Matėme, kaip patraukliai 
gali būti suruošta jaunimo stovyk
la (virš 16 metų amžiaus). Pirmą 
kartą Amerikoje stovyklavo įvai

rių spalvų organizacijų jaunimas. 
Nesuprantama, kolėl to nebuvo 
anksčiau.

Buvo kalbama pasimainyti kul
tūrine ir švietimo medžiaga: gar
sinėmis juostelėmis, filmais, pasi
keisti vizitais ir Lt. Vertėtų suda
ryti komitetus iš meniškų intere
sų turinčių jaunuolių, kurie domė
tųsi šių siekimų įgyvendinimu.

Kongreso metu kalbėta, kad tai 
tik 1-sis PLJK, kad ateityje bus 
reikalo suvažiuoti ir vėl. Tikriau
sia suvažiuotų jau naujai priaugu
sieji jaunuoliai. Ar už penkerių 
metų vertėtų vėl suvažiuoti? Jei
gu taip, tai jau laikas pradėti pla
nuoti. Algis Kazlauskas

Ir Dainavoje perdaug nedykinėjom. . .
Australijos jaunimas sodina paminklinį medelį

gražuolių rinkimai; Juozas Miklovas daug aiškino, 
kas bus daroma su parašais; Kęstutis P. Žygas kal-

— Vijosi, bet kai Grigaliūnas paspaudė virš 
100 mylių į valandą ir nepagavo.

bėdavo lyg prisuktas; Conrad-Hilton keltuvo paly
dovas teigė, kad jam pirmą kartą per 25 metus tar
nyboje pasitaikė kongresas, kuris ėjo ištisas 24 va
landas; Romas Kezys vaikščiodavo tik su “tape 
recorderiu”; Algiui Budreckiui bile politikuot; Vac 
lovas Kleiza visad atrodė labai svarbus; linkėjimai 
Kristinai Stankaitytei; Algis Avižienis vežė mane 
su draugu į aerodromą su tuščiu baku ir nedave- 
žė: “hič-haikinom”; Egidijus Radvenis taip mūsų 
atsikando Los Angeles, kad po kongreso su žmona 
pabėgo į Europą; Algis Šimukonis galantiškai pri
glaudė pas save visus užjūriečius pirmą dieną New 
Yorke; Dalia Tallat-Kelpšaitė mus išvydus įprato 
aimanuoti: “Tie australai, australai. Ką jūs dar 
pridarėt?” Seselių definuojamas skirtumas tarp 
skauto ir ateitininko stovykloje: "ateitininką 
reikėtų įmesti į vandenį —skautas pats įšoka”. Ką 
praleidau?

Kun. Borevičių.
— Jis mums australams ruošia specialų priė

mimą Chicagoje.
Ruošė.
—Ne. Dar ruošia.

Kaip su Kolumbija?
— Atvyko Dyrikis su delegacija.
Papasakokit
— Iš Meksikos išmetė.
Ne pro Meksiką.
— Iš Naujos Zelandijos buvo tik Grigaliūnas. 
Kaimynas.
— Greitesnis už policininką.
Ar vijosi?

Kur taip lėkė?
— Į New Yorką.
Ir Jūs taip greit važiavot,
— Ko man skubėt, aš Eglę vežiau.
Kokią Eglę?
— Nervus gadinti. Tik viena buvo: Eglė Liut- 

kutė iš Prancūzijos. Ar ne faina?
Kaip su kitais Europos kraštais?
— Sakiau: ar ne faina?
Šiur, šiur, bet kaip su kitais?
— Švedijoj jie sėdi ant kranto ir žiūri į Lie

tuvą, o Šveicarijoj jie mokina šveicariukus lietu
viškų tautinių šokių.

Kaip sp Urugvajum?
— Alfredas Stanevičius gimęs Montevideo, tai 

sąmoningas antros kartos lietuvių jaunuolis.
Kodėl?
— Kad jis man patiko.
Bet tai nereiškia., ah, kaip su Venecuela?
— Netikėsi.
Ką padarėt, kad netikėsiu?
— Ruošiasi seminarui su Jadzia Klovaite.
Chicago j?
— Dainavoj.

Gal tuose “Baltuose Rūmuose”?
— Krūmuose.
Tikiu.
— Ar ne faina?
Tikiu.
— Daugiau nepa 
Tikiu pone D., ti

9
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Amerikoje besidairant
“Danavoje” pirmą kartą susiti

kus su lietuvių jaunimo grupėmis 
iš visokiausių kraštų, greitai ga
lima buvo pastebėti tam tikrų 
skirtumų. Vienas dalykas visus 
jungė — tai lietuviškumas, bet 
daugumoje kasdieninių aspektų ar 
tai aprangoje, ar elgesy, ar ben
drai įvairiose pažiūrose jautėsi 
skirtumai. Tie skirtumai, atrodo, 
kyla iš gyvenamo krašto aplinkos 
bei tradicijų. Pavyzdžiui, lietuviai 
iš Vokietijos pastebėjo, kad Vokie
tijoje apsirengimas skoningesnis; 
Italijos svečiui sudarė savotišką įs
pūdį “amerikoniška” laisva elgse
na; viena Argentinos lietuvaitė iš
sireiškė, kad esą pas mus daugiau 
romantikos, daugiau griežtumo tė
vų ar vyresniųjų santykiuose su 
jaunuoliais . Tad nors visi gimę 
lietuviais, matėsi skirtumai tarp 
anglosaksiškoje įtakoje išauklėto 
jaunimo, ir jaunimo, subrendusio 
kitur. Net ir tarpe to jaunimo, kal
bančio angliškai, jautėsi kitokios 
pažiūros atsižvelgiant į tai, ar jis 
iš Amerikos, ar Australijos.

Sunku, tiesa, per kelias savaites 
susidaryti tikrą ir teisingą nuo
monę apie kokį nors kraštą. Ypa
tingai apie tokį didelį, įvairų ir 
spalvingą kraštą kaip Amerika. 
Bet ir per tą trumpą laiką, keli 
Amerikoje bruožai krenta į akis. 
Jokiu būdu nenoriu spręsti, ar tie 
bruožai yra teigiami ar neigiami; 
taip pat nereiškia, kad visi Ame
rikos lietuviai jau yra vietinio gy
venimo įtakoje paskendę. Tačiau 
kaikurie bruožai atsispindi mūsiš
kių tarpe.

Pirmiausia amerikonai labai 
pasiryžę siekti mokslo. Kaip vie
nas kolega išsireiškė — Ameri
kos visuomenė yra labai “degree- 
oriented”. Taigi ne bet kokį dip- 
lamą. Su bakalauru toli nenueisi;

magistro laipsnis jau daugiau pa
dės; na, o jei nori į pačias višū- 
nes taikyt, tai be doktorato nela
bai ten pataikysi.

Dažnai, kai tekdavo amerikoniš
kus laikraščius paskaityti, pagal
vodavau, na gi ten ir doktoratų! 
Turbūt lengva įsigyti. Bet, atrodo, 
kad vis tik netaip lengva, ir tik 
daug darbo įdėję studentai jį už
sipelno. Ne visi universitetai Ame
rikoje vienodo lygio, tad ir laips
niai įgyti tokiose universitetuose 
kaip Harvard, Yale, University 
of California, Massachusets Ins
titute of Technology ir tqlygiuo- 
se turi didesnį svorį, negu atsiekti 
mažiau žinomose institucijose. 
Bendras įspūdis — studentai dir
ba, ir rimtai dirba, nes daugumo
je nuo studijų pasisekimo priklau
so jų ateitis.

Antras dalykas krįtęs į akis —

darbas. Dirba dirba žmonės; ne
aišku tik lieka ar dėl to, kad dar
bą šventu laiko, ar dėl to, kad jis 
daug dolerių atneša. Dirba, šeš
tadieniais, dirba viršvalandžius, 
kuo daugiau, tuo geriau. Atrodo, 
kartais nelieka laiko atsipūst, pa
bendraut ar kokią knygą paskai
tyt. Jei sekmadieniais nedirba, tai 
apsipirkt važiuoja — daugelis 
krautuvių atidarytos. Teko paste
bėti, prie salės kur vyko Dainų 
Šventė-didžiulė “Supermarket” at
dara sekmadienį dvyliką valandų. 
Mašinų nustatyta šimtai. O aš ma
niau, kad ir ten kokia šventė vyks
ta. Kai Čikagos aerodrome mus 
sutiko maža saujelė tautiečių, kaž
kaip skaudu pasidarė, kad iš tų 
tūkstančių Čikagoje vos keli atvy
ko. Na, kažkas pasakė: “mat dar
bo diena”...

Tarpe kitų skirtingų pasireiški-

mų dar vienas skverbiasi į priekį. 
Tai lyg tai nesaugumo ar baimės 
jausmas. Šį jausmą yra sunku 
suprast svetimšaliui, bet jis eg
zistuoja. Jaučiasi baimė, kad juo
dieji į tavo rajoną neatsikrausty- 
tų — pamačius, kaip kai kurie 
juodųjų rajonai atrodo, tai visai 
suprantama. Jaučiasi baimė ligos, 
senatvės, darbo praradimo. Dak
tarai ir ligoninės kainuoja daug, 
ir rimčiau susirgus metų santau
pos pranyksta per savaites. Tau
poma senatvei ir juodai dienai, 
nes, rodos, socialinis aprūpinimas 
netaip gerai pastatytas kaip pav. 
Australijoje. O jei žmogų iš dar
bo atleis, tai ta juoda diena visai 
priartės. Visur labai daug poli
cininkų — jų buvimas lygtai ati
tolina baimę riaušių bei visokiau
sių kitų nusikaltimų.

Išvadoje — visame gyvenime 
jaučiasi didelė įtampa, ar tai ge
rai, ar ne, tai kitas klausimas.

Pajauta Pullinen

C. KOMITETO VARDU

M. šiukšterytė

Po sėkmingos kelionės vėl namie...
Visa Australijos grupė Sydney aerodrome

Prieš pusantrų metų ALB Krašto Valdyba įsteigė komitetą 
suorganizuoti Ausralijos reprezentaciją pasaulio Lietuvių jaunimo 
Kongrese ir šį darbą pilnai patikėjo jaunajai kartai.

Jaunimo Komitetas, kaip ir tikėjosi, susidūrė su galybe nuo
monių, su įvairiais patarėjais ir globėjais, bet visgi glaudžiai dirbo 
su visom lietuviškom institucijom Australijoj, ypač tampriai su 
Krašto Valdyba bei savo skyriais Adelaidėj, Brisbanėj ir Mel
bourne.

Dirbom su užsidegimu, darėm ką galėjom, vykdėm kaip iš- 
manėm. Pinigų sukaupėm per $10,000, parašų surinkom per 5,300, 
atstovų kongrese turėjom 29. Jaunatviška siela bei entuziazmu ga
vom ne tik Australijos parlamentarų pritarimą Lietuvos laisvinimo 
darbams, bet ir Ministerio Pirmininko Holt’a linkėjimus sėkmingai 
kelionei į JAV bei vaisingo Kongreso Čikagoje. Toj pačioj dvasioj 
iškrėtėm ir okupuotos Lietuvos prezidentui Paleckiui pokštą jam 
besilankant Australijoj.

Dirbdami, metus laiko ir tarėmės ir barėmės, o per didįjį kon
gresą visi džiaugėmės, bet savo darbo ir tikslų su kongresu nenu- 
idšom į istorinius archyvus: kultūriniams bei laisvinimo darbams 
mes tik pradėjome naują tomą. Dar mes daug į jį prirašysim.

Nors apie kongresą jau daug skaitėte, šia proga norėtumėm 
bent kukliai atsiteisti Jums Australijos lietuviai — mūsų tėveliai ir 
rėmėjai — už Jūsų įdėtas viltis, pasitikėjimą, aukas, kad mūsų kuo 
daugiau nuvažiuotų į užjūrį, kad kuo sklandžiau viskas įvyktų ir 
kad kuo daugiau susipažintumėm bei susirištumėm su mūsų bro
liais ir sesėm jaunais pasaulio lietuviais. Skiriame Jums “Jaunimo 
Kongreso Aidą”. Jame rasite faktų, nuomonių, įspūdžių bei vaizdų 
iš kongreso.

Prie šio leidinio finansiniai prisidėjo Krašto Valdyba. Reda
gavime talkino p. V. Kazokas. O kaip paprastai virš savo normos 
plušo ir dirbo, kad leidinys iš viso pasirodytų, Pajauta Pullinen. 
Visiems nuoširdus ačiū.

MŪSŲ JĖGOS MŪSŲ ŽINIOS, 
LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI!

Romas Cibas, Jr.
ALB Jaunimo Kongreso Centrinio Komiteto 

Pirmininkas.

Uždaromasis posėdis

“Lyg buvus Lietuvoje
Po ilgos kelionės atsiradome 

Čikagoje. Čia mus maloniai pri
ėmė Amerikos lietuviai prie Jau
nimo Centro ir iš šitos vietos ke
liavome toliau į Dainavą.

Dainavos stovykloj susipažinom 
su dauguma jaunimo iš visų pa
saulio kampų, čia kas rytą mes 
klausydavom paskaitų ir po to su
sirinkę į mažesnes grupes disku- 
tuodavom ir svarstydavom duotus 
klausimus ir susipažinom su ki
tų kraštų problemom. Po valan
dos vėl susirinkus salėje, būrelių 
Sekretorės skaitydavo skirtingų 
būrelių mintis ir pastabas. Po pie
tų ir per laisvalaikį, kurį praleis- 
davom prie ežero ar sporto aikš
telėj lošiant tinklinį, vėl susieida- 
vom į skirtingas grupes ir svarsty
davom duotą temą. Šią temą 
svarstėm kasdien ir gale savaitės 
sekretorės bendram susirinkime 
perdavė būrelių rezoliucijas. Taip 
mūsų dienos ir prabėgo. Naktim 
šokdavom ir dainuodavom. Kur 
tiktai nueidavom — ar į laužą, ar 
į literatūros vakarą — vis su dai
na. O jų nemažai naujų išmokom. 
Antrą savaitę rengėjai stengėsi pa
našiai pravesti dieninę programą, 
bet buvo perdaug žmonių ir dau
gumas simpoziumų nelabai kaip 
praėjo.

Po visų linksmybių stovykloj 
išvažiavom į Kongresą, čia, vėl 
atsiradę prie jaunimo centro, lie-

tuviai, kurie pažadėjo mus priim
ti, susitiko ir tuoj pat paklausė 
apie Australijos lietuvius. Man te
ko pas p. Raugevičius apsistoti, 
tai jiems buvo labai įdomu girdėti 
apie savo pažįstamus ir lietuvių 
veiklą Adelaidėj. Kongresas vyko 
Conrad Hilton viešbuty, kuris yra 
didžiausias visam pasauly ir per 
tą savaitgalį buvo pilnas lietuvių. 
Pats Kongresas buvo labai visko 
perkrautas ir tikrai greitai pra
bėgo. Čia mes vėl klausėmės pa
skaitų ir lankėm simpoziumus. 
Gaila, kad daugumas simpoziumų 
buvo tuo pačiu laiku ir kad į vi
sus nebuvo įmanoma nueiti, nes vi
si buvo įdomūs ir vertingi. Kon
gresas oficialiai užsibaigė Dainų 
švente. Pirmą sykį savo gyvenime 
esu mačius tiek daug lietuvių vie
noj vietoj ir nors Lietuvos neatsi
menu, jaučiaus, kad buvau Lietu
voj.

Asmeniškai esu labai dėkinga 
■visai bendruomenei ir visom orga
nizacijom kurios nuoširdžiai parė
mė mus visus.

Jau seniai nuskambėjo Dainavos juokas ir dainos... O jos buvo 
tokios mielos... Tačiau stovyklos ir kongreso įspūdžiai dar toli gra
žu neišdilę iš atminties, vis dažnai mintimis mane gražina atgalios. 
Manau, kad ir Jums panašiai atsitinka. Pas mus viskas vyksta la
bai iš lėto ir net suvėluotai, o pas Jus, turbūt darbas vyksta pilnu 
smarkumu. Mes po vasaros miego lįsime į žiemos miegą... Būtų labai 
malonu ką nors apie Jus išgirsti. Labai nesinorėtų, kad taip gra
žiai užmegstos pažintys pasibaigtų smėlyje.

kun. Vingauda* Damijonaiti*
Vokietija

Čikagos Jaunimo Centre lapkri
čio 6 d. įvyko Pasaulio Liet. Jau
nimo Kongreso Komiteto užbai
giamasis posėdis. Čia vyko komisi
jų pranešimai, buvo aptarti su 
Kongresu susiję ar dar tebetrun
ku darbai, atsisveikinta ir tarta 
padėkos žodžiai.
Šiame posėdy nutarta:
1. Oficialiuoju rezoliucijų tekstu 
laikytį tų, kuris jau paskelbtas 
“Pasaulio Lietuvyje.”
2. Algio Zaparacko užbaigiama
sis žodis.
3. Operos “Lokio” komisijos pra
nešiną davė V. Kleiza, Būta ma
žesnių ir didesnių intrigų. Visuo
menėje buvo šiltai ir šaltai priim
ta. Iš operos pajamų — 10,000 dol., 
išlaidų — 11,600 dol.

Spaudos informacijos komisijos

KONGRESAS P. AMERIKOJE
IV Pietų Amerikos Lietuvių Kongresas įvyks 1967 m. vasario 

2-5 dd. Buenos Aires, Argentinoj. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų 
uždarymas įvyks vasario 6 d. Po Jaunimo Metų uždarymo vyks sto
vykla kalnuose. Prieš bendrąjį kongresą įvyks dar Studijų Savaitė 
jaunimui nuo sausio 28 d. iki vasario 1 d. Įvairios programos jau yra 
sustatomos. Australijos lietuviai kviečiami dalyvauti. Jei būtų suin
teresuotas didesnis skaičius australiečių, galima sudaryti grupę ir 
gauti stambias kelionei nuolaidas. Dėl tolimesnių informacijų kreip
tis:
...Kun. J. Margi*,

Mendoza 2280,
Avellaneda,
Buenos Aires, Argentina.

R. Cibas Jr......
Box E. 6 St. James, NSW

AR JŪS TIE...

Ketvirta valanda ryto iš New 
Yorko į Clevelandą atsiradusi Aus
tralijos jaunimo grupėlė beldžiasi 
būsimam šeimininkui į duris. Po 
10 minučių atsidaro antro 
to langas ir balsas sako:

— Kas čia?
— Mes iš Australijos.
— Ar Jūs tie, kurie turėjote 

ankščiau atvažiuoti?
— Taip pone.
Visgi šeimininkas įsileido, nors 

tie australiokai ir anksčiau turėjo 
atvažiuoti.

aukš-

DAINAVOS APUOKAS
Daug girdėta, daug kalbėta, daug 
raštyta, bet tikros tiesos (?) apie 
Dainavos sto-klą nepasakyta. Keis 
ta, kodėl visi tiktai rimtuosius į- 
vykius paminėjo. Iš dalies supran
tama — jeigu vyresnieji sužinos 
viską, tai gali pasidaryti teisin
gų išvadų apie stovyklų bei visą 
suvažiavimą. Gi šitai neleistina 
— gali pekenkti! Kam? Nežinia — 
Dėl atsargos, jeigu cenzūra šį 
straipsnelį praleis, piliečiams, ser
gantiems niežtinčiu liežuvui, “Dai
navos Apuokas” turi gerą patari
mą: prašau įsitaisyti kišeninę tar- 
kutę ir ja pamasažuoti nieštinčius 
liežuviukus, kad kartais nepas- 
kleidus ko nėra užrašyta istorijos 
lapuose. O antra vertus, kas gi 
pagaliau gali tikėti “Apuoko” pa
sakojimais — juk jie gali būti vi-

siškai netikslūs. Nakties metu vaiz
dai buvo visai skirtingi ir net daž
nai žavingi, “Apuokui” pafsako- 
jant gal truputį ir melagingi! Bū
damas “žlibas’ dienos metu, tik
rinti savo rašybos negaliu. Todėl 
atleiskit, jeigu kartais ir ne taip 
nuskambės, bet, manau, galvos dėl 
to niekam neskaudės.

“Jaunimo Kongreso Aidą” išleido J. K. C. Komitetas talki
nant ALB Krašto Valdybai. Medžiagą surinko ir spaudai paruošė 
Pajauta Pullinen; techniškai sutvarkė V. Kazokas. Nuotraukos 
iš jaunimo stovyklos G.Naujokaičio.

Ak, žavingi buvo vakarai Daina
vos stovykloje! Žavingos buvo lie
tuvaitės. Norėjaus pasakyti, lietu
vaitės geltonkasės, o beišėjo lie
tuvaitės margaplaukės. Mat, apuo
kui vis išeina nesklandžiai ir vis 
ne taip! laužai beveik kas vaka
rą liepsnodavo paežerėje sutrauk
dami visą stovyklą atsigaivinti po 
dienos sunkių darbų, pakvėpuoti 
pilnu dūmų oru ir pavaišinti uo
dus savu lietuvišku krauju. Pasi
rodymai, šokiai, dainos, juokas — 
kaip puiku, bet “Apuokui” per 
šviesu! Mat, šviesoje nieko nega-

todėl atsiprašau už teksto nepil- 
numą ir jo tuštumą! Publika lau
žų metu buvo labai entuziastinga 

- ir net pasirodymais turtinga! Tai 
ko bereikėtų trokšti ir ko reika
lauti — Nieko! Oi nei? Ilgesnės 
programos!

štai nuošaliai sėdinčios porelės 
gėrisi programa, bet skudžiasi jos 
trumpumu. Skųstumetės ir j(ūs, 
būdami tenai įsitaisę taip šiltai! 
Bet nusiminti per daug niekas 
nenusiminė, nes tai buvo tiktai 
vakaro pradžia. Tolimesnė progra
ma organizuojama mažesniu mas
tu, pasižymėdavo savo įvairumu. 
Savaime suprantama, vadovybė jau 
nebedalyvaudavo, ne dėl to, kad 
jie dalyvauti negalėjo, bet jie pa
ilsėti norėjo. Stovyklautojai šito
kiam vadovų galvojimui visiškai 
nesipriešino ir nuėjusiems miegoti 
užtraukdavo tokias serenadas, kad 
vadovybė iš ryto atsidėkoti negalė
jo!? O kad serenados buvo pui
kios, tai ne nuostabu. Suvažiavus

nebuvo įmanoma jų iš
vien tik prie laužų! Gi 
dainos iš taip toli nesu- 
būtų didžiausias nusikal-

tokiai daugumai talentų iš viso 
pasaulio 
dainuoti 
atvežtos 
dainuoti
timas. Vadovybė tai suprasdama 
tiktai gėrėjosi tokiu lietuvių jau
nimo gyvumu ir jų dainų gausu
mu. Nors “Apuokas” dainų girdė
jęs nemažai, bet čia jis buvo nus
tebintas, nes naujom dainom ir 
galo nebuvo. Gaila kad naktys bu
vo per trumpos! Pridursiu — kad 
ne vien tiktai “Apuokui”!

Tai buvo gražūs vakarai, pui
kūs prisiminimai! Todėl nenusta- 
bu, jei ne vienas iš dalyvių, kal
bėdamas apie šią stovyklą, pajun
ta kažin kokį ilgesį... Taip ilgesį! 
Tų gražių vakarų. Tos lietuviškos 
jaunatviškos nuotaikos. Tenai su
sipažintų draugų — draugių ir...?

Atleiskit “Apuokas” taip susi
graudino ir daugiau nebegali ra
šyti. O gal ir cenzūra kalta?

“Dainavos Apuokas”

vedėjas E. Vilkas konstatavo, kad 
buvo pradėtas perlėtai darbas, ta- , 
čia artėjant kongresui įsijungta 
pilnu tempu. Informacija anglų
kalba ruošta drauge su Dainų
šventės organizatoriais. Lietuviai 
kariai, dalyvaują Vietnamo kare 
ir Europoje, į Kongresą buvo raš
tiškai pakviesti. Net buvo suorga
nizuotos lietuvaitės jiems parašy
ti po laišką.

Registracijos Komisija išsiunti
nėjo 3.000 egz. informacinių an
ketų. Atsakymų gauta apie 600. 
Miss Lithuania rinkimai turėjo 
sėkmingos propagandinės vertės 
amerikietiškoje spaudoje. Parodas 
aplankė apie 1000 žmonių.

Globos komisijai vadovavusi Da
lia Tallat-Kelpšaitė už jos įdėtą 
darbą buvo skautų seserijos apdo
vanota “Tėvynės Dukros” medaliu. 
Ji rūpinosi atvykstančiųjų pasiti
kimu, transportu, nakvynėmis ir 
Lt. /
4. Jūra Gailiušytė pranešė, kad 
stovykloje dalyvavo iš užsienio apie 
100 jaunuolių. Kelionėms išleis
ta apie 27.000 dol. Iš viso priėmi
mui išleista 50.000 dol. Talkos ko
misija išsiuntinėjo anketas su 
klausimais, ko pageidautina ren
giant jaunimo kongresą ateity. 
Atsakymai bus paskelbti spaudo
je.

Prie Pasaulio Liet. B-nės įsteig
ta Jaunimo Sekcija. Į ją įeina 
Vyt. Kamantas, J. Gailiušytė, A. 
Saulaitis, M. Lenkauskienė, G. 
Rinkūnaitė ir V. Kleiza.
5. Finansų Komisijos apyskaitą 
patiekė M. Lenkauskienė.
Paskolų gauta 
Aukų 
Uždirbta 
Viso: 
Išleista 
Likę

Dar ne visos sąskaitos apmokė
tos. Pilna J. Kongreso 
bus viešai paskelbta.
6. Posėdy dalyvavęs iš 
dybos p. S. Barzdukas
kad esąs žymus skirtumas tarp 
JAV ir Kanados jaunimo iš vienos 
pusės ir Australijos, Argentinos, 
Brazilijos ir iš kitur iš kitos pusės. 
Pirmieji tyli, antrieji rašo, svars
to. Atkreiptas dėmesys į prisiųs
tas laikraščių iškarpas iš Austra
lijos. Reikia, kad Kongreso nuotai 
ka ir mintys virstų gyvenimu — 
tai uždavinys vyresniųjų ir jauni
mo.
7. Jaunimo Metų uždarymas vyk
siąs Argentinoje kartu su Pietų 
Amerikos lietuvių IV-ju kongresu, 
kuris truks nuo sausio 28 iki vasa
rio 6 d. ateinančiais metais.
8. Jaunimo metų leidinį redaguo
ti sutiko Antanas Saulaitis. Tam 
kaupiama medžiaga ir lėšos.

Posėdžio pabaigoje komitetas nu
balsavo save panaikinti.

AZg’is Kazlauskas

$1.870.45
$55.697.42
$38.346.33
$95.914.20
$93.005.69

$2.981.78

apyskaita

PLB Val- 
pastebėjo,

Kas šeštadienį susirenkam “Rambyniečiai” šokių repeticijoms 
________ = ir ten vien tik vienas žodis skamba — “atsimeni”? Jo! atsimenu tas 

Įėjau įmatyti ir programos neįmar—gražias dienas, ypač Dainavoje, ir australų grupę; tikrai buvo faina, 
noma aprašyti. “Apuokas” kalba ir dar kaip!?! Pasveikink mano vardu tuos, kurie mane prisimena, 
tiktaj tiesą ir meluoti nemėgsta, Suzana Mariana Vanagaitė
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