
KUO GI

NEPASIDAUNAN?
Keista: sekant mūsų visuome

nini gyvenimą nuolat ir nuolat 
iškyla tai vienur, tai kitur ma
tų nesantaikos židinėlių, kurie 
dažniausia lokalizuojami ir už
gniaužianti vietoje be jokių to
limesnių konsekvencijų, bet bū
na ir tokių, kurie sujudina visą 
visuomenę ir iš to gaunasi tik
rai apgailėtinų pasekmių. Tokių 
abejotinos vertės nesantaikų ar
ba anot p. J.. Bačiūno, "pasi- 
badymų” užtenkamai pasireiš
kia visose kitose lietuvių kolo
nijose pasaulyje, jų netrūksta ir 
pas mus.

Tokioj daugaspalvėj bendruo
menėj, kurią rišia tik vienas pa
grindinis ryšys — lietuvybė, 
kiekvienu atveju gali kilti įvai
rių abejonių, prieštaravimų ir ki
tokių nesutarimo akstinų. Visų 
jų čia ir nevardinsime, nes net 
ir neįmanoma. Jeigu tai yra tik 
nuomonių skirtumai, kurie svars
tymuose įgauna svarbos arba 
nepalaikomi, tai dar nieko to
kio, nes kiekvienas asmuo turi 
teisę kaip individas turėti savo 
nuomonę ir pažiūras. Blogiau 
yra, jeigu atskiras asmuo arba 
organizacija, neatsižvelgdama į 
bendrą visuomeninį interesą, ko
voja, kad tik "pastačius ant sa
vo”, tada prarandama visuome
nėje vienybė užmirštami ben
drieji tikslai, ir skirstomas! ne
paliekant nei tiltų, nei lieptų ka
da nors susieiti ir blaiviai viską 
persvarstyti.

Visi žinome, kad jau tokia gy
venimiška tiesa, kaip lietuviai 
sako — "kas galva, tas razu- 
mas”. Bet vis tik socialinėje 
santvarkoje ir asmuo kaip indi
vidas turi pasiduoti tam tikrai 
socialinei drausmei, kad visuo
menėje nesigautų chaoso, o ati
tinkamas darnumas. Kitaip sa
kant, laisvas individas, jeigu jis 
nori priklausyti tam tikrai socia
linei santvarkai, turi pasiduoti 
bendriesiems jos dėsniams ir pa
aukoti savo individualinių lais
vių. Valstybė tai vykdo prievar
tos keliu (pilietis turi būtinai įs
tatymo keliu laikytis tam tikrų 
socialinių ir moralinių normų, 
toje valstybėje praktikuojamų), 
bet atskira kad ir tos pačios vals
tybės ribose socialinė ar tautinė 
bendruomenė lygiai turi ir savo 
normas ir įstatymus, kurių pri
valo jeigu ne prievarta tai bent 
moraliai laikytis kiekvienas tos 
bendruomenės narys.

Lygiai tokią socialiniai tauti
nę grupę sudarome ir mes lietu
viai, nors gyvendami ir svetur. 
Tiesa, jokio svetimo krašto įsta
tymas mūsų neįpareigoja laiky
tis tų lietuviškos bendruomenės 
statuto paragrafų arba kovoti už 
jos pasistatytus tikslus. Ir jeigu 
mes to laikomės ir sudarome ne 
tik atskiras organizacijas, bet ir 
jų junginius bendruomenėje, tai 
aišku, kad kiekvienam lietuviui 
moralinis įstatymas yra stipres
nis už sankcionuotą valstybės įs
tatymą.

Mes visi puikiai žinome, kad 
kovoti už socialinnes .religines ar 
kitokias pasaulėžiūrines pažiūras 
nereikia lietuvių bendruomenės 
kaip tokios. Kiekvienas asmuo 
gali surasti šioje srityje savo vei
klos ir kovos laukus ir visur ki
tur. Bet kovoti, ginti ir išlaiky
ti lietuvišką mintį, pačią lietuvy
bę yra tik vienas laukas — pir
miausia savųjų tarpe, būtent lie
tuvių bendruomenėje. Ir kas pri
klauso šiai bendruomenei, tas 
aiškiai apsisprendęs ir už pa
čią lietuvybę. Gi lietuvybė tėra 
tik viena ir čia negali būti jo
kių pašalinių priemaišų, kurios 
viršytų šitą lietuvybės idealą: nei 
socialinės doktrinos, nei religi
nės, nei kitokios pasaulėžiūrinės 
pažiūros. Jos tegali būti tik pa- 

20 M. ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJAI

Lietuvių šv. Kazimiero Kolegi
ja Romoje įžengė į savo veiklos 
21-sius metus. 1946 m. popiežiaus 
Pijaus XII-jo leidimu ši kolegija 
buvo įsteigta, kuriai nuo pat pra
džios iki dabar vadovauja prel.
L. Tulaba. Kolegijos tiesioginis 
tikslas paruošti lietuvių kunigų 
išeivijai ir Lietuvai. Per tų laikų 
išleista apie 100 lietuvių kunigų, 
kurie darbuojasi tarp lietuvių vi
same pasaulyje.

Nosu pastogė
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gėlbiniu veiksniu, bet nė pir
miau kovoti už jas, ir tik vėliau 
prisiminti ir lietuvybę. Todėl ir 
kyla klausimas: vienas yra ide
alas ir tikslas, vienas mūsų vi
sų veikiančiųjų troškimas, tad 
kuo nepasidaliname ir tarpusa
vy kivirčijamės? Tikslas aiškus, 
tad atkrinta, belieka tik meto
das. Bet gi metodas niekad nė
ra esminis ir visados galima su
sitarti, nes kiekvienam rūpi kuo 
trumpesniu keliu laimėti tikslą. 
Jeigu kiekvienu klausimu besi
ginčijant turėtume prieš akis vi
sų bendrą tikslą, tai vargu ar 
mes kada preitume tarpusavy 
prie rimtesnių konfliktų. O jei
gu jų atsiranda, tai mes pirmiau
sia žiūrime, kur "mano” ir kur 
"tavo”, o prasilenkiame su pa
čiu svarbiausiu — kur "mūsų”!

(v.k.)

Adelaidės Moterų Sekcija gegužinėje “Po Ge dimino stulpais”, kurių pernai buvo surengę
Sekcijai dėkingi adelaidiškiai. Nuotrauka A. Fišerio

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
SUKARNO PROJEKTAI

Persekiojimas ir eilę metų išsė
dėjęs olandų kalėjimuose Sukamo 
savo atsiekė. Indonezija, išsilaisvi
nus iš Olandijos atsistojo kaip 
savarankiška valstybė. Žymus lai
svės kovotojas Sukamo per nak
tį tampa tautos didvyriu ir pir
muoju Indonezijos prezidentu.

Daugumai kraštų, išsivadavus 
iš svetimųjų priespaudos, atsive
ria naujų vilčių ir šviesesnis ry
tojus. Deja, Indonezijai skrta ki
toks likimas, kuris priklausė tik 
nuo vieno žmogaus — Sukamo. 
Kraštas prez. Sukamo rankose 
per 22 “laisvo” gyvenimo palaips
niui smunka, iki įsigali ekonomi
nė krizė ir krašte chaosas.

Dar 1945 m. būdama Olandijos 
kolonija Indonezija pajėgė užpil
dyti pasaulio rinkas arbata, pi
pirais ir eksportuodama net 33 
proc. viso pasaulio gumos žaliavų. 
Nors didesnė pelno dalis krito o- 
landų kišenėn, bet anuo metu e- 
konomiškai krašto žmonės geriau 
stovėjo, negu prie Sukamo. Olan
dams išsikrausčius visos plantaci
jos ir pelnas perėjo į indonezų 
rankas. Tas pats atsitiko ir su už
sienių firmų investuotu kapitalu
bei jų turėtu nekilnojamu turtu. 
Sukamo parėdymu visi turtai na
cionalizuoti, vakarų biznieriai pa
šalinti. Žemės turtai, iš kurių pa
minėtini dideli kiekiai aukso, švi
no, aluminijaus, tungsteno bei ne
išnaudotos žemės alyvos, kas val
dant prez. Sukamo nebuvo palies
ta. Pats Sukamo, būdamas inži
nierius perdaug užsimojo staty
bos projektais ir darbais, kurie 
ir dabar stovi pusiau įvykdyti ir 
rūdyja. Sukamo planavo Džiakar- 
tų padaryti pavyzdine sostine ne 
tik Indonezijai, bet ir Azijai.

ADELAIDES MOTERŲ SEKCIJAI 15 METU
1952 m. kovo mėnesį prie Ade

laidės Lietuvių Bendruomenės Apy 
linkės Valdybos socialiniams, kul
tūros bei auklėjimo reikalams rem
ti įsteigtas buvo atskiras tos Val
dybos padalinys, kuris pasivadino 
MOTERŲ CEKCIJA.

Per 15 savo veiklos metų Mo
terų Sekcija tvirtai įsijugė į ben
druomenės gyvenimų. Tyli jos vei
kla mažai pastebima kitų, tačiau 
sunkiai gula ant pečių tų kelių 
jos Valdybos narių, kurios daugu
moje visų kasdieninę veiklų ir vyk
do. Su jos veikla esame taip su
sigyvenę ir apsipratę, kad, atrodo, 
savaime aišku ir neabejotina, jog 
viskas kas vyksta Lietuvių Namuo
se, ypač parengimų srityje turi

Fantastiški Sukamo projektai 
buvo vykdomi trimis būdais: na
cionalizuojant užsienio investuotų 
turtų, skolinant pinigus iš banko, 
o į apyvartų paleidžiant vis dau
giau bevertės valiutos. Neginčija- 
jamai Sukamo sugebėjo iškelti sa
vo prestižų, vykdyti užsimotus pla
nus ir tuo pačiu sužlugdyti visų 
krašto ekonomijų katastrofiškai. 
Per pastaruosius šešerius metus 
pragyvenimas Indonezijoje pakilo 
net 80 kartų.

Pašalinus komunistuojantį prez- 
Sukarno dabartinė vyriausybė 
stengiasi grųžintį kraštų į norma
lias vėžes. Neseniai įvesta “Nau
jos Tvarkos” reforma vilioja bu
vusius investuotojus grįžti vėl į 
Indonezijų. Už jų prarastų turtų 
žadama kompensacija, o naujiems 
investuotojams neteksiu mokėti 
valstybės mokesčių. Naujoji vy
riausybė suka ta kryptimi, nuo ku
rios buv. prez. Sukamo nusisu
ko.

MIRĖ MARŠALAS 
R. MALINOVSKIS

Tais pačiais metais, kada Indo
nezijos Sukamo tapo prezidentu, 
maršalo Malinovskio armija įžy- 
giuoja į Kinijų ir “išlaisvina”. 
Mandižurijų iš japonų okupacijos. 
Metais vėliau sovietai Man- 
džiūrijų perleidžia Kinijos 
Mao Ce Tungui. 1957 m. Mali- 
novskis paskiriamas Sov. Sujun
gęs gynybos ministeriu.

Rodian Malinovskis buvo vienas 
iš senųjų komunistų, pergyvenęs 
du pasaulinius karus, bolševikų re
voliucijų, Stalino kruvinus valy
mus karininkų sluogsniuose ir ne
praranda maršalo laipsnio Kruš- 
čiovo laikais. Stambus, smarkiai 
išgeriųs maršalas ne kartų girda-

būti Moterų Sekcijos ar remiama 
ar subsidijuojama, ar darbu vyk
doma.

Stebėdama su pasididžiavimu 
Moterų Sekcijos Valdybos veiklų, 
turiu pasigėrėti stebėtina ištver
me kai kurių iš jų, ypač vyresnių
jų, kurios nuo pat Sekcijos įsikū
rimo pradžios, kaip p. M. Nava- 
kienė ir p .N. Varnauskienė (su 
pusantrų metų pertrauka) tų dar
bų tęsia per 15 metų, o taip pat 
ištverme jaunesnio amžiaus narių, 
kurios, turėdamos šeimas ir dar 
mažesnius vaikus, vis tiek suran
da jėgų ir laiko tai veiklai paš
vęsti.

15 metų — tai ilgas kelias kiek
vieno gyvenime, o dar ilgesnis 

vosi, kad “mano tėvynė yra Rusi
ja, mano partija — komunizmas, 
mano gyvenimas — mano armi
ja ir vodka.”

Pereitų savaitę eidamas 68-sius 
metus maršalas miršta vėžiu. Įsi
dėmėtina ne tai, kad sovietai nus
tojo maršalo, bet kad pastarasis 
mirė natūraliu būdu, kas Sov. S-je 
anksčiau nebuvo įprasta. Spėjama, 
kad Malinovskio vietų užims mar
šalas Andriejus Grečko, kuris li- 
šiol pavadavo Malinovskį ir taip 
pat ėjo Varšuvos pakto gynybos 
vado pareigas.

PENKTAS LAIŠKAS
— PIRMAS ATSAKYMAS

Prieš išvykstant iš Guam salos 
konferencijos U.S.A, prez. Johnson 
pagaliau sulaukė atsakymo iš Šiau
rės Vietnamo prezidento Ho. 
Šiais metais prez. Johnsono krei
pimasis buvo penktasis, į kurį su
silaukė tiesioginio atsakymo iš 
Vietnamo komunistų pusės.

Ankstyvesni prezidento Johnso
no kreipimaisi į šiaurę buvo vi
sada mandagūs, ir atsargūs. Pa
siūlymuose buvo sakoma, kad Ame-

Vokiečių poetas H. Buddensieg, 
neseniai išvertęs ir išleidęs Done
laičio “Metus” jau leidyklai įtei
kė naujo vertimo iš lietuvių kūry
bos rankraštį: jis išvertė A. Ba
ranausko poemų “Anykščių Šilelį”.

Diepholze gyvenus Lietuvos vo
kietis pastorius A. Frenkzeit yra 
paruošęs spaudai daugiau kaip 
šimtų įvairių lietuvių autorių po
ezijos vertimų.

organizacijos gyvenime. Prisimin
dami mūsų bendruomeninio gyveni
mo užuomazgų prieš penkiolikų me 
tų, matome, kĮaip smarkiai tas 
išsiplėtojo ir išsiskleidė, tuo pa
čiu pareikalaudamas ir organizaci
nės veiklos pagyvėjimo ir sustip
rinimo. Su bendru augimu augo 
ir Moterų Sekcijos veikla ir už
daviniai. Per šį augimo laikotarpį
Moterų Sekcija įgijo ne mažų skai
čių nuolatinių bendradarbių ir 
draugų, kurie, jos prašomi, nuolat 
ateina jai į pagalbų ar tai vajuo
se, ar parengimuose.

Nenagrinėdama čia atskirų veik
los pozicijų, apie kurias visuome
nė yra painformuota per metinius 
susirinkimus, noriu ta proga pa
linkėti Moterų Sekcijai ir toliau
sėkmingai tęsti tradicinę jos veik
lų. Asmeniškai noriu pasveikinti 
sukakties proga visas Moterų Sek
cijos bendradarbes ir jos dabarti
nę valdybų, kuriai sėkmingai va
dovauja p. J. Vabolienė bendra
darbiaujant ponioms J. Šerelienei,
M. Navakienei, N. Varnauskienei, 
M. Urbonienei, R. Giruckienei, N. 
Arminienei, Z. Fišerienei ir A. 
Patupienei.

Ilgų ir ištvermingų metų!
E. Reisonienė

(ALŽ)

DAIL. A. ŠIMKŪNO 
PARODA

Balandžio 4 d. Sydnėjuje EI 
Dorado galerijoje buvo atidaryta 
dail. Algirdo Šimkūno individuali
nė paroda, kur dailininkas išsta
tęs 30 aliejinių kūrinių. Dailinin
kas Australijos meno sluogsniuo- 
se ir lietuvių tarpe yra gerai ži
nomas, anksčiau konstruktyviai 
reiškęsis grafikoje ir tik paskuti-
niais keleriais metais jis perėjęs 
į tapybų. Šalia jo matytų tapybi
nių darbų eilėje grupinių parodų 
tai šioji bene bus pirmoji A. Šim
kūno tapybos paroda. Išstatytie
ji darbai visi abstraktiniai, kur 
vyrauja spalva ir plokštumos. De
riniai nėra rėksmingi, šilti ir ma
lonūs akiai. Kainos nuo 50 iki 
300 dolerių.

Parodų truks iki balandžio 17 d. 
Galerijos adresas: El Dorado, 373 
Pitt St., Sydney. Gaila, atidarymo 
metu lankytojų pasirodė labai ne- 

rika visada pasiruošdusi taikai. 
Šiaurės Vietnamo bombardavimas 
ir naujų jėgų telkimas į Pietų Viet
namu Amerikos būtų sustabdytas, 
jei komunistų pusė paliktų ramy
bėje pietiečius.

Tikriausiai Hanoi, verčiamas Pe 
kino, turėjo atmesti visus Ameri
kos pasiūlymus. Savo atsakyme 
Amerikos prezidentui Hanoi tarp 
kita ko rašo: “Nežmoniškais gin
klais ir būdais pusė milijono Ame
rikos jėgų veda barbariškų ir agre
syvų karų prieš taikų mylinčius 
šiaurės Vietnamo gyventojus. Tai
ka bus atsiekta tik tada, kada Ame
rika sustabdys visus karo veiks
mus ir pasitrauks iš Vietnamo”.

Po tokio atsakymo prez. John
son pareiškė, kad karas Vietname 
pareikalaus daugiau iš mūsų pas
tangų ir užtruks ilgesnį laikų.

— ★ —
Pereitų savaitę amerikiečiai 

Vietnamo kare prarado savo 500- 
jį lėktuvų, šalia to kovose su ko
munistais Pietų Vietname praras
ta 162 kovos lėktuvai, 315 helikop
terių.

— ★ —
Amerika galutinai atitraukė iš 

Prancūzijos visus savo karinius da 
linius, iškraustė sandėlius.

NAUJAN
KONGRESAN !

Kol dar prisimename mūsų jau
nimo gražių reprezentacijų ir sma
giai praleistas dienas Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongrese, galime 
susigundyti dar vienai tokiai ke
lionei. Tada pasiuntėme savo "vai
kus”, dabar vykime patys.

1968 metai paskelbti Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais. Tų metų 
vidury New Yorke šaukiamas Pa
saulio Lietuvių Seimas, numatoma 
pakartoti lietuviška opera “Gra
žina”, jaunimui planuojama jauni
mo vadovų kursai — stovykla. Ne
toli, prie Toronto miesto, skautai 
švęs savo auksinį veiklos jubilie
jų Tautinėj Stovykloj. Taį tik! 
dalis numatomų oficialių parengi
mų ateinančiais metais Ameriko
je. Kų kalbėti apie giminių, senų 
bičiulių ir profesiniais reikalais 
aplankymo galimybes.

Jei tik atsirastų pakankamas 
skaičius norinčių ateinančiais me
tais vykti į Šiaurės Amerikų, bū
tų galima suorganizuoti ekskursi
nę grupę su didelėm nuolaidom, 
palankiom sųlygom ir įvairiais 
patarnavimais. Qantas firma, ku
ri rūpinosi mūsų jaunimo dele
gacija, užtikrina, kad šį kartų jos 
rankos yra dar lengvesnės ir ga
lėtų dar palankiau patarnauti lie
tuviams. Tas ypač aktualu kai 
lėktuvų kelionių kainos pastaruo
ju metu turi atpigti.

Organizuojant tokių ekskursijų 
nereikia jokių specialių komitetų 
ar piniginių rinkliavų. Užtektų 
vieno organizatoriaus, nes vyktų 
tik suinteresuoti ir galį patys ap
simokėti tautiečiai. Tokiai kelio
nei suorganizuoti atostogų laikų 
ir subiudžetuoti finansus reiktų 
pradėti jau dabar.

Įvedus šių mintį į spaudų, ga
lima plačiau padiskutuoti ir pana
grinėti įvarias galimybes, bet ne
vertėtų diskusijų uždelsti perilgai. 
Sutinku pats plačiau pasisakyti 
ir kviečiu kitus pareikšti savo nuo
mones.

Romas Cibas

daug. Lietuviai kviečiami parodų 
aplankyti ir susipažinti su mūsų 
dailininku ir jo darbais. Galerija 
atidaryta darbo dienomis nuo 10 
vai. ryto iki 5.30 vai. vak., šešta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. 
p.p.

PASITRAUKĖ TAUT. ŠOKIŲ

VADOVĖ

Ilgus metus išbuvusi Adelaidės 
liet taut, šokių organizatorė ir va
dovė o taip pat ir Krašto Kult 
Tarybos Tautinių Šokių Sekcijos 
seniūnė p. B. Lapšienė pasitraukė 
iš turėtų pareigų. Pasitraukimo 
priežastys — jaučiasi ne tik pa
vargus, bet, jos žodžiais, jau atė
jęs laikas įvesti jaunesniuosius į 
vadovaujamas pareigas ir leisti 
jiems veikti savistoviai. Jos vieto
je Adelaidėje jaunų vadovų tauti
niam šokiams netruks, nes jų yra 
visa eilė ir gerai paruoštų, bet 
klausimas, kas sutiks perimti Taut. 
Šokių Sekcijos seniūno pareigas 
Kult Taryboje. Ponia B. Lapšie
nė šioje idealistinėje tarnyboje 
Adelaidėje išbuvo keturiolika me
tų.

Vilniaus operos solistas Eduar
das Kaniava, baritonas, šiuo metu 
gyvena ir mokosi Sofijoj, Bulga
rijoj. Kaip išleidžiamųjį egzaminų, 
rengiasi Sofijos operoj dainuoti 
Rigoletto (itališkai), o gal ir Fi
garo (irgi itališkai). Birželio mė
nesį tikisi dalyvauti ten numato
mame tarptautiniame solistų kon
kurse ir po to grįžti į Vilnių, nes, 
sako, — “norįs namo”. Sofijoj esu 
malonu, bet “nė žodžio lietuviš
kai”.

(ELTA)

1
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JONAS SOLIŪNAS

SENATORIAUS DODD AFERA
Šis mūsų pasisakymas bus trečiasis apie JAV žymiuosius 

asmenis, kurie paskutiniu laiku šiame krašte atkreipė į save pub
likos dėmesį. Visi trys Hoffa, Powell ir Dodd yra skirtingi as
menys. Visi skirtingų pažiūrų, skirtingų politinių srovių atstovai. 
Vis dėl to, savyje jie. turi šį tą bendro. Apie tą jųjų bendrumą 
būtų mūsų ketvirto pašnekesio tema, šiandien bent trumpai no
risi supažindinti jus su vienu žinomesnių šio krašto senatorių — 
Thomas Dodd iš Connecticut valstijos.

Senatorius Dodd yra neblogai žinomas taip pat lietuvių tar
pe. Mat, jo atstovaujamoje valstijoje gyvena nemažai lietuvių. 
Be to, senatorius Dodd yra griežtas antikomunizmo atstovas. La
bai dažnai jis nevengia kalbėti, balsuoti ir rašyti prieš taip vadina
mas nuolaidų komunistams pažiūras. Už tat dabar pradėjus ty
rinėti jo elgesį, dažnai sakoma, kad senatorių Dodd nori parklup
dyti liberalai, kuriems senatoriaus Dodd griežtas antikomunisti
nis nusistatymas nepatinka. Galbūt šioje pažiūroje ir yra šiek 
tiek tiesos. Tačiau senatoriaus aferą aikštėn išvilko ne liberalai, 
o laikraštininkas.

Laikraštininkams visų žymesnių žmonių gyvenimas ir elgesys 
yra įdomus. Už tat nedaug ką nustebino ir žinomojo žurnalisto 
Drew Pearson parašymas apie Dodd finansinius reikalus. Visas 
dalykas prasidėjo tada, kai senatoriaus raštinės tarnautojas pa
tiekė Pearsonui žinių apie Dodd išlaidas. Tas tarnautojas atleis
tas iš pareigų, pareiškė, jog Dodd panaudojęs surinktas aukas 
saviems reikalams. Jis pasakė, kad pinigai, surinkti vesti rinkiminei 
propagandai, senatoriaus buvę panaudoti asmeniškiems reikalams. 
Jeigu taip buvo, tai Dodd nusikalto šio krašto įstatymams. Tačiau 
dabar senatorius įrodinėja, jog jo surinkti pinigai buvo duoti jam 
kaip asmeniškos aukos. Jei taip yra, tai senatorius galėjo ir gali 
panaudoti surinktas aukas įvairiems reikalams, įskaitant ir as
meniškus.

Susidariusiai problemai išspręsti ir senatoriaus elgesį išaiš
kinti buvo sudarytas specialus senato komitetas, kuris šiuo metu 
vykdo apklausinėjimus. Pagrindinis klausimas šioje aferoje sukasi 
apie tai, kuriam tikslui senatorius gavo aukų. Tai labai opus klau
simas. Nusprendus, kad Dodd gautos aukos buvo skirtos jo rin
kiminei kampanijai senatorius turėtų būti nubaustas už aukų pikt- 
naudojimą. Jam tada grėstų piniginė ir kalėjimo bausmė. Tačiau 
jei rinkti pinigai buvo tik asmeniškos aukos, tai tada Dodd yra 
nekaltas.

Kaip ten bebūtų, šiandien šio krašto sostinėje — Washing
tone yra daug susirūpinusių veidų. Visi Dodd kolegos, net ir tie, 
kurie tiria jo elgesį, labai neskaniai pergyvena šią aferą. Kiek
vienas, rodos, jaučia, kad panašus į Dodd likimas laukia ir jų. 
Nėra paslaptis, kad visi be išimties šio krašto rinktiniai senato
riai elgėsi panašiai kaip Dodd: gavo pinigų iš įvairių šaltinių ir 
juos naudojo taip kaip jiems patiko. Už tat dabar ir kyla klausi
mas —kodėl turi būti išskirtas savo elgesiu tik Dodd? Ar čia nė
ra šuo kur nors kitur pakastas? O gal senatorių Dodd norima 
“sudirbti” dėl jo antikomunistinio nusistatymo (beje., jis net bal
savo prieš JAV — Sov. Rusijos konsuliarinės sutarties ratifika
vimą) ?

Amerikos rinktiniai atstovai — senatoriai ir kongresmanai 
nelabai nori, kad kas nors žinotų apie jų asmeniškas aferas, apie 
jų užkulisinį gyvenimą.

Neskanus kąsnis buvo Powell nuotykis, neskanus yra ir se
natoriaus Dodd elgesio tyrinėjimas. O vis dėl to dėka šio kraš
to demokratinės santvarkos spaudimas iš visuomenės buvo toks 
didelis, kad reikėjo pagaliau sutvarkyti ne tik Powell išdaigas, bet 
ir Dodd aferą. Vienas baltas, kitas juodas, bet abu laikomi šio 
krašto rinktiniais politinės veiklos atstovais ir todėl atsakingais 
už savo elgesį prieš visuomenę.

Visuomenė yra už įvairių atstovų elgesio nagrinėjimą, ka
dangi visuomenė juos rinko, visuomenė moka jiems atlyginimą 
ir ji turi pilną teisę žinoti, kaip jos rinktiniai atstovai elgiasi. 
Visiškai pateisinamas lindimas į atstovų privatų gyvenimą, nes 
tol, kol tas atstovas turi teisę visuomenę atstovauti, tol jo asme
niško gyvenimo dalis yra visuomenės nuosavybė.

Lietuviai
LIETUVOS KLAUSIMAS 

D. BRITANIJOJ
Akivaizdžiai pasitvirtina D. 

Britanijos užs. reik, ministerijos 
patikinimai, kad Baltijos valsty
bes liečiąs vasario 13 d. paskelb
tasis susitarimas su Sov. S-ga dėl 
tam tikrų atsiskaitymų nereiškia 
Baltijos valstybių okupacijos pri
pažinimo de jure. Vienas iš re
gimųjų to pasitvirtinimo ženklų 
yra ir ką tik išleistas oficialus 
Londone akredituotų diplomati
nių atstovų sąrašas, kuriame Bal
tijos valstybių diplomatiniai at
stovai tebėra prideramai įrašyti.

Kaip kalbamojo atsiskaitymo 
reikalams galės būti paliestas Bal
tijos kraštų D. Britanijoj saugo
masis auksas bei kitos vertybės, 
dar nėra paaiškėję. Tas turtas at
siskaityme galėtų būti panaudotas 
tik D. Britanijos vyriausybei jį 
tam tikslui konfiskavus, — vy
riausybės potvarkiu ar tam tikru 
parlamento išleistinu įstatymu. 
Tai yra susiję su eile dar neiš
spręstų teisinių klausimų.

Lietuvos atstovybė ir Anglijos 
lietuviai tuo reikalu veikliai su
sisiekia su atitinkamomis įstai
gomis ir su parlamento nariais. 
Vliko valdyba vienais keliais ir 
Baltijos Valstybių Laisvės Taryba 
(Baltic States Freedom Council) 
kitais šiomis dienomis irgi jau pa
darė bei darys atitinkamų žygių. 
Esamoji padėtis masinio pobūdžio 
veiksmų šiuo metu nereikalauja.

(Elta)
— ★ —

Kovo 17 d. mirė Kauno Medici
nos Instituto normalinės anato
mijos katedros vedėjas docentas 
Arturas Jurgutis, 58 m. amžiaus. 
A. Jurgutis baigė V.D.U. medici
nos fakultetą Kaune 1939 metais, 
bet jau nuo 1937 metų buvo to 
fakulteto anatomijos katedros

TOKIOS TOKELES

Linksmos Šventės. Šiaurės Amerikoje pereitos Velykų šventės 
buvo linksmos daugeliui mūsų tautiečių, šventes pralinksmino 
ir nemažas būrys atvykėlių iš dabartinės Lietuvos. Jų tarpe ir 
mūsų artima giminaitė. Yra daug ko papasakoti ir daug ko pasi
klausyti susitikus po 23 metų.!

KrepSinio Šventė, šįmetinė šiaurės Amerikos lietuvių krepši
nio šventė įvyko balandžio 1-2 d.d. Toronte, Kanadoje. Buvo 
suvažiavę apie 150 krepšininkų. Apie tai vėliau.

Nepaprastas susidomėjimas Gražina. Kamavičiaus opera Gra
žina susidomėjimas yra toks didelis, kad Čikagoje per vieną savai
tę buvo išparduoti bilietai pirmajams seansui. Operos rūmuose tel
pa apie 5000 žiūrovų.

A.A.

NIKALOJUI C1N1NU1

Melbourne mirus, jo žmoną Aldoną, sūnų Algį ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučia

V. Šliogeris

Mūsų klubo nariui

N1KU1 CININUI mirus,

reiškiame velionio žmonai ALDONAI, sūnui ALGIUI ir 
artimiesiems gilią užuojautą.

M.K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ KLUBAS

pasaulyje
jaunesnysis laborantas ir nuo to 
laiko beveik nebebuvo išsiskyręs 
su ta katedra. (Elta)

_  ★ —
Nebėr Paleckio ir sovietinių 

“parlamentarų” delegacijoj. Kovo 
pabaigoje įvyko Tarpparlamenti
nės Sąjungos pavasarinė sesija, 
Palmos meiste, Majorca saloj (Is
panijoj). Sovietų delegacijai šiuo
se susirinkimuose eilę metų pir
mininkaudavo J. Paleckis. “Gar
siausias” jo dalyvavimas buvo 
Australijoj... Po to, pereitą rude
nį, jis dar pirmininkavo tai dele
gacijai Teherane, pavaduodamas 
netikėtai susirgusį pirmininką. 
Dabar toj delegacijoj buvo penki 
rusai ir pirmininkas — J. Peive, 
latvis. (Elta)

Tiesiama dujotiekio šaka nuo 
Šiaulių j Klaipėdą. Ryšium su tuo, 
Šiaulių, Telšių, Plungės rajonų 
administracijai pavesta atlikti ei
lė atitinkamų darbų. Klaipėdą 
dujos turi pasiekti šių metų gale. 
Pirmieji svarbiausi dujų naudoto-
jai Klaipėdoj bus miesto katilinė 
pietinėj Klaipėdos daly, celiulio- 
zės-popieriaus kombinatas ir Bal
tijos laivų statykla (tiesioginėje 
Maskvos priklausomybėje vei
kianti įmonė). Rengiamas tinklas 
dujoms tiekti ir į butus. Prieš 
karą Klaipėdoj toks tinklas buvo, 
bet jis karo metu tapo beveik 
ištisai sunaikintas. (Elta)

_  ★ —
Remdamasi 1966 metų Vliko 

seimo ir šių metų sausio 14 - 15 d. 
konferencijos nutarimais dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties minėjimo 
programos, Vliko valdyba nutarė 
šių metų spalio 21 — 22 d. šaukti 
Politinę Lietuvių Konferenciją 
Washingtone.

Duomenys apie numatomą kon-

SVEIKINIMAS

Prisiųsdamas asmeniškus velykinius sveikinimus ALB 
Krašto Valdybos pirmininkui p. S Narušiui,

Kun. J. BOREVIČIUS, S.J.
nuoširdžiai sveikina ir visą ALB Krašto Valdybą linkėdamas 
ištvermės ir našaus darbo.

Didžiai Gerbiamas Pone Pirmininke!
Atšventėte prasmingo gyvenimo 65 metų sukaktį. Gra

ži sukaktis, bet dar gražesni Jūsų atlikti darbai. Byloja jie 
mums, kad privalome dėti visas pastangas sekti Jūsų rodo
mą gražų pavyzdį, skiriant savo gyvenimo darbus didesnei 
Lietuvos garbei ir josios gerovei.

Sveikindamas Tamstą, Pone. Pirmininke, šios garbingos 
sukakties proga, linkiu dar daugelį metų stovėti tvirtu ne
palaužiamu ąžuolu mūsų bendruomenės priešakyje.

Prie šio sveikinimo bei linkėjimų Tamstai, Pone Pir
mininke, jungiasi visa Melbourno Apylinkės Valdyba.

llgausių Metų!
Ig. Alekna 

Melbourno Apylinkės Pirmininkas
1967 m. kovo m. 28 d.

MELB. TALKOJE
Pradėjus veikti Victoria valsti

joje pakeistam žyminio mokesčio 
įstatymui, pagal kurį nuo š. m. 
vasario mėn. 1 d. visos kredito ir 
nuomavimo bizniu besiverčiančios 
įstaigos, kurios už šiuos patarna
vimus ima daugiau negu 9 proc.

ferencijos sudėtį ir turinį bus 
skelbiami kiek vėliau. Konferen
cijos technikinėmis ir ryšio su 
viešuma sąlygomis rūpintis bus 
kviečiama Washington© lietuvių 
bendruomenė.

Lietuvos atstovas Washingtone 
bus prašomas globoti konferenci
jos ryšius su J.A.V. vyriausybe.

metinių palūkanų, privalo mokėti 
1} proc. žyminio mokesčio nuo 
sandėrio sumos. Dėl to, buvo pa
siteirauta ar šis įstatymas nepa
lietė ir Lietuvių Ko-op. Kredito 
D-jos Talkos, nes ji į šio įstatymo 
apimtį patenka.

Patirta, kad Talkos šis įstaty
mas nepalietęs, nes ji už duoda
mas paskolas imanti tik 8 proc. 
metinių palūkanų (mažiau įstaty
me numatyto minimumo); šiuo 
atveju Talka susidūrusi tik su 
tam tikrais privalomais raštinės 
formalumais.

Todėl mūsų tautiečiams, besi
naudojantiems įvairiais kreditais, 
įsidėmėtina, nes visi kreditai, jei 
už juos mokama daugiau 9 proc. 
metinių palūkanų, nuo vasario
mėn. 1 d. Iš proc. pabrango. Tad

SAVAIS REIKALAIS
PATIKSLINIMAS

Norėčiau bent keliais žodžiais 
patikslinti korespondencijoje apie 
mano pokalbį Melbourno Soc. 
Globos Draugijos popietėje įsivė
lusius netikslumus, kur korespon
dentas rašo (“Mūsų Pastogė” 
Nr. 12): “Kiekviena juk bendruo
menė turi savo standartus, kurių 
kiekvienas turi laikytis. O iš jų 
kylą konfliktai dėl asmeninės 
laisvės suvaržymų palaužia ne 
vieną individualybę”.

šitoks teigimas žiūrint į pro
blemą iš socialinio taško yra ne
teisingas .Bendruomenės standar
tai (institucijos, religija, moralė, 
papročiai, materialinis gyvenimo 
būdas ir t.t.) šiais asmens laisvės 
suvaržymais žmogaus nepalaužia. 
Priešingai, sveikai psichologiniai 
subrendęs žmogus jaučia didelį 
norą savo bendruomenei priklau
syti, persiima jos idealais bei tiks
lais ir be didesnių asmeniškų kon
fliktų randą būdą savo polėkių ir 
interesų išsipildymui tos bendruo
menės formų ribose, gal būt kar
tais net su tomis formomis kovo
damas arba prisidėdamas prie jų 
kitimo.

Tačiau ne visi žmonės vienodai 
ir sveikai psichologiškai subręsta 
ir gali pozityviai pasinaudoti so- 
cializacijos procesu. Didžiosios 
bendruomenės (valstybės, tautos, 
miestai) taip pat išugdo savo taip 
vadinamas “sub-cultures”, kurių 
nariai auga ir vystosi tai mažumai 
specifinėse sąlygose. Bendrai kal
bant, šitie asmenys eventualiai 
atsiduria negatyviam konflikte su 
bendruomene, t. y. ne jie kovoja

su bendruomenės gyvenimo būdu, 
bet bendruomenė, netoleruodama 
jų gyvenimo būdo ar standarto, 
mėgina juos geruoju ar prievarta 
reformuoti. Pavyzdžiu galima 
paimti taip vadinamas "multi-pro- 
blem families”, pasižyminčias vi
sokeriopai žemu gyvenimo lygiu 
arba pavienius vyrus alkoholikus, 
kurių Melbourne yra net keli tūk
stančiai ir kurie yra labai pritapę 
prie tam tikrų tai grupei būdingų 
gyvenimo formų.

Dirbant šioje srityje tad ir kyla 
klausimas: kiek, kokia forma ir 
kokiais atvejais bendruomenės 
dauguma turi moralinę teisę mė
ginti versti šias mažumas gyventi 
jiems nebeprieinamais ir pasiten
kinimo nesuteikiančiais daugumos 
standartais. D. Žilinskienė

RŪBŲ VAJUS
Soc. Globos Moterų D-ja Mel

bourne praneša, kad nuo balandžio 
mėn. pradžios iki birželio mėn. 1 
d. skelbia rūbų ir avalynės rinki
mo vajų. Draugija iš Punske gy
venančių tautiečių yra gavusi virš 
100 laiškų, prašančių pagalbos rū
bais ir avalyne. Mieli Melbourno 
tautiečiai, jeigu turite atliekamų 
rūbų ir batų, malonėkite pristaty
ti j Lietuvių Namus, 50 Errol str. 
N. Melbourne, šeštadieniais po pie
tų arba sekmadieniais nuo 2-4 vai. 
Nesant kam priimti rūbus galima 
palikti virtuvėje.

Visi suaukoti neblogam stovyje 
rūbai ir batai bus pasiųsti Puns
ko srityje gyvenantiems lietu
viams.

Soc. Globos Moterų D-jos V-ba

ALB KRAŠTO VALDYBOS
P-KAS BRISBANĖJ

Pereitam savaitgaliui ALB 
Krašto Valdybos p-kas p. S. Na
rušis išvyko pasidairyti į Brisba
ną, kur numato praleisti keletą 
dienų susipažindamas su vietos 
lietuvių veikla ir užmegsti glau
desnį kontaktą su vietos organais.

tarp Talkos imamų už paskolas 
palūkanų ir kitų tos pat paskirties 
organizacijų, ypač H. P. imamų
palūkanų susidarys gana dideli 
(nuo 3į iki 5i proc.) skirtumai 
skolininko nenaudai. Tokiems di
deliems palūkanų skirtumams 
esant, atkreiptinas ypatingas dė
mesys j Talkos teikiamais kredito 
patarnavimais naudojimąsi. Nors 
Talka paskolas duodanti tik Tal
kos nariams, tačiau nesą jokių 
kliūčių nariais būti visiems Victo
ria valstijoje gyvenantiems lietu
viams. V r i.

I MURRAY’S
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H F. STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.) 
TEL.: 26 1768

(ANKSČIAU IS KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
H.F. STORES, kuri paskutiniuosius 19 metų turi kontaktą su 
Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel
bimų.

19 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 19 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, Ir me* 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna jAaą 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

A. f & N. CININAS
Mirtis jau vis dažnesnis svečias 

mūsų išsklaidytoje bendruomenėje. 
Ji išsiveda vieną po kito mūsų 
taurius tautiečius. Nustoja savo 
narių Sydnėjus, Brisbane, Ade
laidė, nustojame ir mes Melbour
ne. Ilgėja sąrašas tų kurie išėjo 
nesugrįžtamai. O štai kovo 27 d. 
sunkios ligos palaužtas užmerkė 
akis amžinajam poilsiui ir Nika- 
lojus Cininas.

Taurus, darbštus, savo kraštą, 
lietuvišką meną, kūrybą mylėjęs 
žmogus, kuris dar ilgai būtų ga
lėjęs pabūti ir pasidarbuoti mū
sų tarpe.

Jo palydėti kovo 29 d. susirinko

apie 200 žmonių į lietuvių šv. Jo
no bažnyčią, kur kun. P. Vaseris 
atlaikė gedulingas pamaldas. Po to 
kūnas buvo palydėtas į Fawkner 
krematoriumą, kur koplyčioje su 
velioniu atsisveikinimo žodžius ta
rė N. Butkūnas karių vardu, A. 
Krausas Čiurlionio diskusijų klubo 
vardu ir Baltokas draugų vardu.

Visiems giedant Tautos Himną 
tautine vėliava pridengtas karstas 
nusileido žemyn, o pasilikusieji 
giliai sujaudinti šluostėsi ašaras, 
nes juk ne laikas jam dar buvo į 
bočių šalį, ne laikas! Bet mirtis 
neklausia, ir taip mes netekome 
dar vieno lietuvio.
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Rd. 

Tel: 72-2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 293 Church St.

Tel: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitchener Pde. 

Tel: 70-8089.
ST. MARY’S: MURRAY’S H.F. STORES 97 Queen St. 

Tel: 623-1156.
NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter St. 

Tel: 2-3596.
NEWCASTLE: MURAY’S H.F. STORES 93 Northumberland St. 

Wickham, Tel: 61-5180.
MELBOURNE, VIC.: MURRAY’S H.F. STORES 94 Elizabeth 

St., Tel: 63-7895.
PERTH, W.A.: MURRAY’S H.F. STORES 229 Newcastle St 

Tel: 21-7842.
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1967 m. balandžio 10 d. Nr.10
Redaktorius Andrius Garolis,

11 Mt. Lewis Ave., Punchbowl, N.S.W.

NAUJI STUDENTAI 
MELBOURNE

Lietuvių Studentų Korporacija 
Romuva vasario 25 d. Melbourne, 
Lietuvių Namuose suruošė abitu
rientų pagerbimų. Praeitais metais 
Viktorijos valstijoje sėkmingai iš
laikė egzaminus ir gavo brandos 
atestatus šie lietuviai abiturientai: 
I. Dagytė, Elena Snieguolė, 2. 
Dumskytė, Audronė Virgilija, 3. 
Jeršovaitė, Aleksandra Valentina 
4. Lynikaitė Viktorija, 5. Maša- 
nauskaitė, Danutė Marija, 6. Saže- 
nytė, Dalia Meilė, 7. Vingytė, Kris
tina Marcelė, 8. Šteinaitė - O’Dwy
er, Virginija Regina, 9. čėsna, A-

Niekas tiek daug nenukentėjo 
per jaunimo metus, kaip jauni
mas. Jis buvo taip bombarduo
jamas dideliais žodžiais, jog sun
ku besusigaudyti, kas gi anapus 
tos žodinės uždangos slepiasi. 
Skatinimai uždegti gaisrą, perim
ti bendruomeninę, bei politinę 
vadovybę, laikyti aukštai iškėlus 
lietuvybės žiburį buvo nukalti vy
resniųjų generacijų kalvelėje ir 
jeigu ką reiškia, tai dalinai tik
tą, kad mes, senimas, pavargom, 
tęskit dabar darbą jūs! Ne visas 
senimas pavargo, ne visas jauni
mas tęs darbą toliau.

Padegamieji šūkiai anglosaksi- 
nėje aplinkoje besiauklėjančiam 
jaunimui įtartina prekė, daug kas 
net nesustoja prie būdelės pasi- 
derėt dėl kainos, ką jau čia kal
bėti apie vertės patikrinimą. Man 
atrodo, jog nieko lietuviškai ne- 
pralaimėsim, jeigu pasisavinsim 
anglosaksinę taisyklę: spręskime 
klausimus, kurie šiandien iškyla, 
ateities teorijoms ir vėliau nebus 
vėlu. O mes, kitos kartos, pasi
savinę dalį slavų ir germanų gal
vosenos, kapojamės kardais dėl 
to, kas bus vėliau, o gal ir iš 
viso nebus. Šitos mūsų galvose
nos nepripažįsta dabartinis jau
nimas.

Prileiskime, iš gausybės rago 
paleisti jaunimo metais šūkiai 
tampa kūnu, akademinis ir šiaip 
jaū raštingas jaunimas vieną gra
žia dieną be kraujo praliejimo 
perima politinę ir bendruomeninę 
valdžią į savo rankas. Ar reika
lai pablogėtų, ar pagerėtų? Ar 
senimui, atsišaudant, tektų pasi
traukti į pogrindį? Nei pablogėtų 
nei pagerėtų, bet pasikeisti tikrai 
pasikeistų. Nebūtų susirinkimuo
se tiek pilstymų iš tuščio į tuščią, 
parengimuose dingtų ilgos, nuo
bodžios paskaitos, išnyktų rankš
luostinės prakalbos atidarymuo
se, atsirastų humoro, logikos, e- 
rudicijos. Pernai 16 Vasario mi
nėjimas Adelaidėje buvo 
išimtinai atiduotas jaunimui, ir 
kad daugiau būtų tokių! Dėl da
bartinių parengimų bei susirinki
mų besaikingumo jaunimas seniai 
į juos nebesilanko, o jam pačiam 
paėmus valdžią, reikia manyti, pa 
dėtis pasikeistų. Tuo atveju seni
mui taip pat netektų trauktis 
pogrindin, jis mielai dalyvautų 
naujų jėgų pasirodymuose.

Ar Studentų Sąjungai, belau
kiant tos revoliucijos (kai į vado
vaujamas vietas dabar atsisėdo 
viduramžių karta ateinančiai de
kadai) pakanka viešai teprabilti 
į mus tiktai Studentų Žodžio prier- 
du? Nors žmonės sako, kad ge
ro daikto nereikia duoti per daug, 
bet mes vis dėl to norime dau
giau.

Norėčiau atkreipti dėmesį į jū
sų skilviui labai nevirškinamą 
dalyką - politiką. Studijuojate 
universitetuose, kur kaskart vis 
aukščiau kelia galvas komunis
tuojančių akademikų grupės, no
rėdamos įtaigoti Australijos inte
lektualus bei visuomenę, jog ko
munizmas yra pažangiausia do
ktrina dabarties pasauly. Ir tie 
studentai, kurie išeina į gatves su 
plakatais, lazdomis ir degina ži
balu apipiltas vėliavas, kariauja 
už geresnę žmonijos ateitį. Čia 
prisiminkime, kad Indonezijos 
studentai gatvių kovose prieš 
prokomunistinę vyriausybę krau
ją praliejo. Parodykit, kad ne 
australų akademiniai triukšmada
riai, bet Indenezijos studentai

TAI KAS GI DARYTI?
yra pažangiausi kolegos. O kas gi 
neleidžia, sakysim, jūsų Sąjungai 
susirišti Djakartos studentų ats
tovybe, pasveikinti ją, net vie
nam kitam per atostogas ten nu
važiuoti, susipažinti asmeniškai 
su prieškomunistlnio fronto avan
gardu. Australijoj esat ne vie
ni, dar yra kolegos latviai, es
tai, vengrai ukrainiečiai, iš snie-- 
go gūžtelės išaugs didelis kamuo 
lys, jei bus kartą paristas nuo
kalno. Atsargiai, be panikos veik
dami, prisirinksit naujų faktų ir 
jais veiksmingai neutralizuosit 
prokomunistinių australų kolegų 
kliedalus. Formosos, Filipinų, P. 
Vietnamo studentai taip pat ne
duos meluoti, kas šiandien yra 
pažangus intelektualas.

Tereikėjo vienui vienos Reis- 
gytės, kad sukeltų tokį australų 
spaudos dėmesį Lietuvai. Du trys 
energingi vyrai, pasitelkę kitus ko 
legas, padarytų gerą darbą mums, 
australams ir azijiečiams.

Kultūrinėj dirvoj taip pat su 
žiburiu paieškomi studentai. Dėl 
ko, sakysim, negalėtumėt karts 
nuo karto įscenizuoti kokį mo
derninio dramaturgo veikalą ? 
Kūrybiškas, įdomus darbas, lau
kiamas ir nesulaukiamas mūsų 
bendruomenėses per atostogas

BAIGUSIEJI

RIMGAUDAS DAUKUS 
NAUJAS LIETUVIS 

ADVOKATAS
Rimgaudas Daukus gimė 1936 

m. spalio 13 d. Kaune. Gimnaziją 
baigęs 1954 m. Sydnejuje kiek 
laiko studijavo techniką. Jausda
masis, kad nepasirinkęs sau tinka
mos šakos, perėjo j teisių fakulte
tą ir kartu dirbdamas jį sėkmin
gai baigė 1965 m. Australijos na
cionaliniame universitete Canber
roje.

Atlikęs praktiką pas valdžios 
advokatą sostinės reikalams buvo 
priimtas kaip advokatas š. m. 
kovo 1 d. Vyriausiame Viktorijos 
teisme.

Sveikinant naują advokatą ma
lonu pažymėti, kad jisai visą lai
ką aktyviai reiškėsi lietuviškoj 
veikloj. Gyvendamas ir studijuo
damas Sydnejuje Rimgaudas pir
mininkavo Stud. S-gos Sydnėjaus 
Skyriui, buvo šviesos skyriaus 
pirm., pirmas “Studentų žodžio“ 
prie Mūsų Pastogės redaktorius, 
taip pat reiškėsi skautuose, tauti
niuose šokiuose ir “Kovo” sporto 
klube. Persikėlęs į Canberrą irgi 
nenuleido rankų: sekretoriavo 
Canberros Liet. Klube ir priklau
sė “Aušros” chorui. Rimgaudas

P. Andriušis

pavažiuotumėt į kitus miestus su 
linksma naujiena.

Satyros teatras taip pat dėkin
gas jaunų žmonių pasireiškimo 
būdas. Adelaidės studentai vie
name savo baliuje davė linksmą 
programą, kurią sukūrė, įsceniza- 
va ir vaidino patys vieni. Padvel
kė šviežias vėjelis. Bendruome
ninės ir tarptautinės temos pa
čios prašosi į sceną, dėl ko jų 
nesuverti ant vienos virvutės ir 
neparodyti baliuose arba atski
ruose spektakliuose?

Adelaidėje praktikuojamos stu 
dentų meno parodos, niekas, jų 
už tai iki šiol nepapeikė, pirko 
paveikslus ir laukia daugiau.

Didelė paklausa ir paskaitinin
kų. Studentai humanitarai, mate
matikai, fizikai, architektai čia 
laukiami svečiai, galėtų mus su
pažindinti su savo sričių aktua
lijomis, ir pasidarytų geriau gy
venti jums ir mums. Važinėdami 
užjūriuose, atveškite savo įspū
džius, filmas nuotraukas, išvers- 
Jdte M.P. redaktoriui ant stalo 
arba papasakokit žodžiu. Nie
ko ne.pralaimėsit jūs, nieko ne- 
pralaimėsim mes, o laimėsim a- 
bieji — susiartinsim. O dabar 
žvairuodami vieni į kitus, tebur- 
nojam: studentai nieko nedirba, 
arba senimas nusirašė į muziejų.

yra išgarsėjęs kaip džiudo sporto 
specialistas — šio sporto klubo 
Sydnėjaus universitete jis buvo 
kapitonas ir pirmininkas, taip pat 
iniciatorius ir steigėjas džiudo 
klubo Canberroje.

Dar šiais metais Rimgaudas su 
žmona ketina išvykti pasidaryti 
po Aziją, Europą ir Ameriką.

V. Tuti»

SĖKMINGAI KOPIA 
MOKSLO LAIPTAIS

Jonas Varkulevičius, ryžtingas 
jaunosios kartos atstovas, vien sa
vo paties jėgomis, labai sėkmin
gai siekia aukštojo inžinerijos 
mokslo.

Melbourno Karališkame Tech
nologijos Institute jis studijavo 
statybos inžineriją, kurios kurso 
egzaminus išlaikė pačiu trum
piausiu, galimu laiku ir praeitais 
metais įsigijo statybos inžinie
riaus diplomą. Inž. J. Varkulevi
čius tuo atsiekimu nepasitenkino 
ir paliko dar vieniems metams 
daryti “fellowship” kursą ir po 
metų intensyvaus darbo išlaikė 
visus egzaminus ir įsigijo “fel
lowship”. Studijų metu visuomet 
turėjo stipendiją, nes buvo kiek
vienais metais pirmuoju arba ant
ruoju savo kurse. Tad nestebėti
na, kad jam buvo pasiūlyta Com
mon wealtho stipendija. Inž. J. 
Varkulevičius ją priėmė ir pasi
ryžo apvainikuoti savo studijas 
baigiant inžinerijos mokslus Mo- 
nasho Universitete.

Pasidžiaugtina šia inž. J. Var- 
kulevičiaus sėkmė. Jis ir lietuviš
koje veikloje nesvetimas, žaidžia 
mūsų krepšinio komandoje, ben
drauja su lietuvių jaunimu ir kal
ba saviškių tarpe tik lietuviškai.

Jo sąmoningas ryžtas ir didelis, 
pastovus darbštumas veda sėk
mingai mokslo laiptais aukštyn. 
Linkime inž. J. Varkulevičiui už
sibrėžtas studijas sėkmingai baig
ti ir nenutolti nuo mūsų jaunimo 
ir bendruomenės gyvenimo.

rūnas Jonas, 10. Jokūbaitis, 
Albertas Zigmas,11. Stankūnavi- 
čius, Jonas Vytautas, 12. Statkus, 
Gediminas Paulius, 13. Šarkis, Ri
mantas Raimundas, 14. Umbrasas, 
Bronius Norbertas ir 15. Grufas 
Udo.

Korporacijos Romuva pirminin
kas Stasys Stankūnavičius įdėjo 
daug širdies į abiturientų pager
bimą. Jam nemaža talkino korpo
racijos bičiulė Birutė Mašanaus- 
kaitė sutelkdama lėšų abiturientų 
dovanoms. Buvo nupirkta dail. VI. 
Vijeikio puošniai išleista knyga 
“LIETUVA, MANO TĖVŲ ŽE-
M|Ė”. Architektas J. Žalkauskas 
kiekvienon knygon meniškai įrašė 
dedikaciją su korporacijos spalvo
tu ženkleliu.

Pats abiturientų pagerbimas į- 
vyko Lietuvių Namų koplyčioje. 
Ji buvo dekoruota korporacijos her
bu ir jos garbės narių atvaiz
dais. (Prof. M. Biržiškos, Dr. Vy
dūno). Pagerbimą atidarė Romu
vos atgaivintojas Stasys Stankū
navičius pakviesdamas sugiedoti 
himną “Gaudeamus igitur” paly
dint stud. Danutei Jokūbauskaitei 
fisharmonija. Po to pakvietė An
taną Krausą tarti pagrindinį žo
dį. Fil. Antanas Krausas pasvei
kino baigusius gimnaziją abiturien 
tus Romuvos korporacijos ir ALB 
Krašto Kultūros Tarybos Lituanis
tinės sekcijos vardu, iškėlė moks
lo reikšmę prieaugančiai kartai, 
palinkėjo su dideliu ryžtu ir mei
le pasišvęsti studijoms ir pasiruoš
ti gyvenimui. Antroje savo žodžio 
dalyje prelegentas suglaustai nuš
vietė Romuvos korporacijos sieki
mus ir ideologiją. Korp! Romuva 
buvo įsteigta 1930 m .kovo 2 d. 
Jos steigėjai buvo Vytauto Didžio 
universiteto studentai. Štai pa
grindiniai jos ideologijos punktai:
I. Korp. Romuva yra apolitinė ir 
nesrovinė akademikų organizacija. 
Romuva yra ideologinė korpora
cija.

2. Romuva remiasi įamžintom 
Lietuvos valstybinėm tradicijom, 
susijusiom su jos piliečių tauti
niu susipratimu ir tolerantingu- 
mu.

3. Pasaulėžiūriniai ir politiniai 
kraštutinumai yra nesuderinami su 
Romuvos ideologija.

4. Romuvos ideologija yra su
glaustai išreikšta jos obalsyje: 
‘‘Amico Patriae — unitati Aesto- 
rum”.

Po fil. A. Krauso kalbos abitu
rientus pasveikino latvių korpora
cijos “Beveronia” pirm. Zitars. I 
sveikinimus atsakė ir už abiturien
tų pagerbimą padėkojo abiturien
tų vardu Gediminas Statkus savo 
taikliu padėkos žodžiu užtikrinda
mas, kad jie nenuvils į juos įdė
tų vilčių, uoliai studijuos ir lai
kysis krūvoje ir nenutols nuo sa
vo tautos kamieno.

Korporacijos bičiulė Birutė Ma
šanauskaitė įteikė kiekvienam abi
turientui po gražią dovaną - kny
gą “LIETUVA, MANO TĖVŲ 
ŽEMĖ”. Oficialus pagerbimas baig 
tas Tautos Himnu.

Po to kitose patalpose įvyko p. 
Jeršovienės paruoštos vaišės. Jų 
metu arčiau susipažino tarpusavy 
patys abiturientai, suskridę iš į- 
vairių gimnazijų. Ir abiturientų 
tėvai bei kiti kviestieji svečiai il
gai pasišnekučiavo prie kavos puo
duko. Po vaišių buvo parodytos dvi 
filmos iš Europos ir Artimųjų 
Rytų kraštų, šauniai praėjo šis 
pirmą kartą suruoštas Romuvos 
korporacijos abiturientų pagerbi
mas.

LITUANUS. Anglų kalba apie 
lietuvą ir lietuvių kultūrą akade
minis žurnalas Nr. 3 1966 m. Šia
me numery rašoma apie poeto 
Mackaus poeziją, lietuvių literatū
rą sovietų priespaudoje ir eilė ki
tų įdomių informacijų, kurios svar
bios ne tik užsieniečiui supažin
dinti su lietuviais, bet ir patiems 
lietuviams, šis numeris iliustruota 
sydnėjiškio dail. Leono Urbono de
šimčia darbų su gražiu įvadu apie 
patį dailininką. Lituanus pasiro
do keturis kartus į metus gražaus 
knygos formato ir kaina metams 
3 doleriai. Adresas: Lituanus, P.O. 
Box 9318, Chicago, Ill. 60690, 
U.S.A.

Nauji studentai Melbourne su 
pagerbimo organizatoriais S. 
Stankūnavičius, A. Krausu ir H. 
Kalade.
(dešinėj)
Korporacijos bičiulė Birutė Ma- 
šanauskaitė įteikia knygą abitu
rientei A.V. Jeršovaitei.

Abiturientai pasirinko pagal sa
vo pašaukimą studijų šakas ir pra
dėjo studijuoti Melbourno univer
sitetuose. Beveik visi laimingi ir 
priimti į aukštąsias mokyklas. Pa
gal mokslo šakas studijuoja ir pa
pildė mūsų studentų skaičių šiaip: 
mediciną — A. V. Dumskytė — 
Melbourno un., G.P. Statkus — 
Monash un., R.R. Šarkis — Mel
bourno un., gamtos mokslus — D. 
M. Saženytė — Monash un., V. 
R. Šteinaitė - O’Dwyer — Melbour 
no un., A.Z. Jokūbauskaitė — Mel
bourno un., J.V. Stankūnavičius 
— Melbourno un., humanitarinius 
mokslus — E. S. Dagytė — Mon- 
ash un., D.M. Mašanauskaitė — 
Monash un., K.M. Vingytė — Lat
robe un., teisę — A J. Cėsna, pe
dagogiką — A.V. Jeršovaitė Mo
kytojų kolidže.

V. Lynikaitės, B.N. Umbraso ir
U. Grufo pasirinktos mokslo ša
kos dar nepasisekė sužinoti. Linki
me visiems sėkmingai ir ištvermin
gai studijuoti ir baigti aukštuo
sius mokslus.

A. Krausas

Akademinės pabiros
Keletas sydnejiškių praleido Velykas pas Melbourno studentus. 

Sugrįžę gyrėsi, kad buvusios geriausios Velykos. Henrikas Kaladė 
net tris savo pastogėje priglaudė. Pasakoja, kad Nijolė Mališauskaitė 
ne tik dantis remontuoja, akordeonu groja ir dainuoja, bet ir “flat’as“ 
meno kūriniais nukabinėtas.

★
Roma Seštokaitė sugrįžusi iš Europos žada šiais metais baigti 

studijas. Melbourno universitete. Sako, prie Londono reikia pripras
ti, o Ispanijoje įdomūs jūros krantai, Madride nespėjo patekti j tra
dicines jaučių kovas, nes vos tik jai atvykus pasibaigęs sezonas.

*
Sydnejiškis Romas Melbourne pažadėjo Melbourne net šešias po

ras baltų pirštinių.
★

Gražios melburniškės Dana ir Nijolė panorėjo dar pagražėti ir 
nusikirpo trumpai savo geltonus plaukus.

★
Mįslė: barzdotas, griežia ir visas Kristinas pažįsta.

★
Jaunojo Karazijos “Sprite” neatlaikė šventiškos nuotaikos — 

ėmė ir susprogo greičio dėžė!
★

Adelaidiškis L. Žygas žada suruošti parodą Melbourne. Atrodo, 
šiais metais visi linksta į Melbourną.

Melbourno Rūtelės vis garsėja: jos dainuos Canberros studentų 
ruošiamame baliuje gana greitu laiku. Skaitykite Studentų Žodį.

★
Sydnėjiškiai jau baigia laužę kas sekmadienį Lidcombėje galvas, 

šeštadienį per Initium matysime, ko vertos jų kūrybinės pastangos.
★

Danguolė Keraitytė jau sugrįžo iš Europos. Didžioji Ausis per
toji buvo ir dar nenugirdo, ką ji pasakoja.

★
Sydnejiškė Juta nusipirko “mini morris” mašiną. Nors dar leidi

mo neturi, bet apie kampus jau moka greitai apvažiuoti. Greičiausia 
ir mūsų “bajaviem šoferiam” netrukus nosis nušluostys!

*
Laima Vingrytė sugrįžus iš užjūrių nežada Melbourne pasilikti, 

o pasukti j Sydnėjų.

Atvykęs į Sydnėjų Raimondas Kazlauskas nesnaudžia — tiesiai 
j valdybą ir sako patrynęs rankas: “Vyrukai, duokit darbo!

Pasiekė žinios, kad po katastrofos Rimas Reisgys greitai sveiksta 
ir jau net namuose.

Paskutinė karvelių pašto žinia: melburniškiai studentai atvažiuo
ja į Sydnėjaus Initium Semestri. Neaišku tik kokiu būdu — mašinom, 
ekspresais ar lėktuvais, o gal raketom. Sakyčiau, kad sydnėjiškiai tu
ri smarkiai pasispausti su programa, jei nenori būti sukritikuoti.

— ★ —

Kovo mėnesį išleistas Sovietų Są
jungos rašytojų informacinis biu
letenis pažymėjo, kad sovietinėj 
rašytojų sąjungoj esą 6560 narių, 
rašančių 72 kalbomis. Jų tarpe 
vyriausias ir jauniausias amžiumi 
— abu lietuviai. (Lietuvoje vei
kianti rašytojų sąjunga irgi laiko
ma tik sovietinės, daugiausia ru
sų, rašytojų sąjungos padaliniu). 
Tie Lietuvos ir net visos sovieti
nės imperijos “čempionai” yra 
Marcelinas šikšnys (šiaulėniškis 
Senelis), 93 metų amžiaus, ir Al
gimantas Mikuta, dar tik 23 metų 
amžiaus.

(ELTA)

Didžioji Ausis
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A. Z tikras

ATRAMOS BEIEŠKANT
Akademinėj veikloj

Sekant šių dienų politiką gana 
aiški išvada, kad lietuvių tautos 
kova dėl išlikimo sunki ir sąly
gos neatrodo, kad greitoj ateity 
pakistų. Kyla klausimas, kaip tam 
reikalui yra pasiruošusi tauta ir 
jos dalis išeivijoj ?

Pati tauta, tik 19 š. antroj pu
sėj tikrai pabudusi (anksčiau ji 
buvo ilgą laiką lenkų bei sulenkė
jusių mūsų pačių bajorų, vėliau 
okupantų rusų pristelbta), buvo 
vis dėlto tautiškai sąmoninga. Ne
trūko iš kaikurių vyresnių ir ci
nizmo: ką čia mes padarysią žem
dirbių tautelė, kaip mes išsilaiky
sią tarp dviejų milžinų, prie caro 
buvę geriau (mažesni mokesčiai), 
kaizeris buvo mums tikras tėvas 
(Klaipėdos krašte). Bet tokie bal
sai buvo reti ir pamažu dingo. 
Lenkinimas tačiau Didžojoj Lietu
vos kunigaikštystėj, gi vokietini
mas Klaipėdos, Tilžės bei Gumbi
nės apylinkėse buvo palikęs žy
mius pėdsakus, ypač miestuose. Ne
išaiškinta iki dabar, kaip atsira
do sulenkėjusios apylinkės Babtų, 
Vendžiogalos ir kitose vietovėse, 
kodėl tiek daug lenkiškai kalban
čių Vilniaus apylinkėse. Nėra mo
kslinės istorinės studijos išaiški
nančios, ar tai sulenkėję lietuviai 
(populiariai taip mūsų buvo galvo
ta), ar tai įsikurdinę lenkai atvykę 
liai.

Šiaip jau atsikūrusioj Lietuvoj 
jaunesnioji karta, ėjusi lietuvišką 
mokyklą, gyveno tkrą tautinės są
monės renesansą su visu jaunat
višku entuziazmu ir net, sakysim, 
nekriktiškumu. Per dvidešimt ne
priklausomo gyvenimo metų sulie- 
tuvėjo miestai, išskyrus Klaipė
dą.

Mūsų politikai nė trupučiuko ne
abejojo valstybės pamatais: netu
rėjo jie nei santaupų užsieniuo
se, tik retas perbėgo sieną į Va
karus ir tragiškuoju 1940 m. bir
želio mėnesio momentu. Manyta — 
paliksim su tauta ir dalinsimės li
kimu, nors ir juodu. Tikėta, kad 
po karui vėl viskas bus po seno
vei, vėl egzistuos nepriklausoma 
Lietuva. Dėl to paties besąlyginio 
tikėjimo tautos ir valstybės pama
tais nepriklausomais laikais ne- 
organizavom kompaktinių kolonijų 
imigraciniuose kraštuose (o galė
jom bent Pietų Amerikoj), kur 
dabar būtų atrama naujajai pri
verstinai išeivijai, kur galėtų kles
tėti ir augti lietuviškos mokyklos, 
lietuviškas spausdintas žodis, sa
vas lietuviškas religinis gyveni
mas, kur būtų bazė ir politinei 
veiklai. Nesiruošėm ilgos išeivijos 
sąlygoms ir Vokietijoj, kol naujo
ji išeivių banga gyveno stovyklo
se. Juk mūsų vadinamieji veik
sniai nė mažiausios instrukcijos 
nedavė vykti tik į vieną kraštą ar 
drauge visiems likti Vokietijoj. 
Krūvoje visa naujoji išeivija bū
tų buvusi daug pajėgesnė ir reikš
mingesnė: ir tautos kovoje dėl e- 
gzistencijos bei išlikimo svaresnė, 
ir pačiai lengviau išsilaikyti bei 
jaunąją kartą lietuviškai užaugin
ti.

Išeivijai tačiau, pasklidus po pa
saulį, asimiliacija vyksta visu fron 
tu, nežiūrint kad guodžiamės, ne
žiūrint mūsų lietuviškų sambūrių 
ir susiėjimų. Naujieji išeiviai, ku
rie turėjo būti lyg ir politiniai e- 
migrantai, savo dvasia jau toj pa
čioj generacijoj labai supanašėjo 
seniesiems, kurie dėl duonos buvo 
emigravę į J.A.V., Pietų Ameriką. 
Net ir didesniais būriais po II-jo 
Pasaulinio karo atvykę į naujuo
sius kraštus, nesugebėjo susiburti 
į stipresnes kolonijas, bet beveik 
bėgo vienas nuo kito. Todėl nėra 
lietuviškų gatvių bei priemiesčių 
nei naujuose J.A.V. centruose, nei 
Kanadoj, nei Australijoj.

Vieną, ką atsivežė naujieji išei
viai tai politinę instituciją VLI- 
Ką, vieną ką sukūrė išeivijoj tai 
Pasaulio Bendruomenės organiza
ciją. Jas tik telieka remti, jomis 
pasikliauti, nes šiuo metu tai la
bai realios bei konkrečios atramos 
išeivijos lietuviams ir jų neatitrū
kimo nuo tautos ir jos pagrindi
nio laiko padiktuoto uždavinio - iš
likti, ištverti šią istorinę situaci
ją iki geresnių ir šviesesnių dienų 
laisvės vilčiai įsikūnyti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę 
su jos skyriais ir poskyriais ir 
jiems atstovaujančiomis valdybo

mis pirmoj eilėj norėtumėm ma
tyti kaip visiškai apolitinį sambū
rį, lyg miniatūroje organizuotai 
besireiškiančią tautą. Joje tačiau 
reiškiasi įvairūs politiniai klubai, 
dažniausiai iki šiol puoselėju senų
jų Lietuvos partijų tradicijas bei 
jų programas. Jie yra apsijungę 
politinėj institucijoj VLIKe, kuris 
siekia atkurti nepriklausomą Lie
tuvą, o iki tam laikui palaikyti sa
vųjų tarpe ir tarptautinam foru
me gyvą Lietuvos bylą. Jis iki šiol 
sudaromas išimtinai iš senųjų Lie
tuvos partijų (tikriau jų likučių) 
ir politinių susigrupavimų delega
tų. Ar tai tikslu, kai kitas reika
las. Tikslu, jei tai atitinka kraš
te likusių ir išeivijos politinę di
ferenciaciją, netikslu, jei taip nė
ra.

Australijoj 1965 metais tarp stu 
dentų ir jaurmosnos kartos čia 
mokslus baigusių akademikų buvo 
išsiuntinėta 120 anketos lapų. At
sakė 55, t.y. 45,83%. Tarp kitų 
vienas iš klausimų buvo priklausy
mas senosioms lietuviškom parti
joj. Priklausąs pasisakė tik 1 krikš 
čionių demokratų partijai, nepri
klausą 54. Simpatizuoją pasisakė 
1 krikščionių demokratų partijai, 
6 tautininkams ir 1 kitoms parti
joms; visai nesuinteresuoti — 47. 
Panaši, turbūt, nuotaika yra ir J. 
A.V. bei Kanadoje. Mums atrodo 
todėl, kad ilgainiui VLIKo struk
tūra turės kisti. Gal jį sudarys tik 
šiaip sau politika išeivijoj besi
domi asmens, nežiūrint jų politi
nių atspalvių. VLIKo tačiau reikš
mė ateityje gali net didėti, kai mū
sų diplomatinė tarnyba susilpnės, 
seniesiems išmirštant ir naujie
siems neturint pilno diplomatinio 
statuso.

Stasys Santvaras

VABALĖLIS

Kokias tu pareigas eini,
Mažasis vabalėli?
Nurims audra, prašvis tamsiam slėny, — 
Kur brisi tu per šlapią smėlį?...

Ar. vyšnių žieduose gimei? Ar saulės ašarėlėj 
Tu siūdeisi tą vaiskų drabužėlį? — 
Kokias tu pareigas eini tamsiam slėny, 
Mažasis vabalėli?

Nauji Leidiniai
APIE HERMETIŠKĄ 

GYVENIMĄ IR APIE 
“PLUNKSNĄ IR ŽODI”

Jau naujuose, t.y. 1967-tuose 
metuose, kalbantis su senu prie- 
teliu iš kelionės į Australiją lai
kų, man įstrigo mintin jo pasa
kymas, jog per visus tuos aštuo- 
nioliką metų šis kraštas ir vieti
niai žmonės jam liko visiškai sve
timi ir, kad jis gyvenąs lyg her
metiškai uždarytam inde, čiony
kščių aplinką matydamas tik per 
to indo stiklą.

Mūsų tarpe mano prietelius to
li gražu ne vienas. O tas užsida
rymas, tiksliau paėmus, nėra vi
siškai hermetiškas. Tarp atskirų, 
stiklo sienelėmis nuo realybės ati
tvertų individų vyksta gyva ko
munikacija, žiedeliais išsprogs
tanti mūsų egzilinėj spaudoj, ko
respondencijoj, veiksnių rezoliu
cijose ir panašiai. Ji paliečia, ta
čiau, tik dalį bendruomenės. Ne
pasitraukus nuo lietuvybės šian
dien jau daug kam pavyko iš
sprūsti iš tų stiklinių daboklių. 
Taip pat auga jaunimas, niekad 
jose nebuvęs. Ir dėl to, vieno da
lyko mums šiais laikais labai trū
ksta. Mums reikia bendro mąsto, 
plataus ir visus dominančio kri- 
terijumo, apimančio ir užsidaru- 
sius ir išsprūdusius ir jaunuosius. 
Kaip jį rasti ir ką daryti radus, 
tai didelė, plati tema, apie kurią 
ir kuria visiems, kam rūpi mūsų 
likimas, reikėtų kalbėti. Bet kaip 
tik šito darbo mes retai imamės. 
Geru pavyzdžiu čia yra Sydney 
lietuvių Plunksnos Klubo leidinys 
“Plunksna ir žodis”.

Tiktai blizgantis šio leidinio 
viršelis yra atkreiptas į šių dienų 
gyvenimą. Diduma turinio yra ti
piškai hermetiška komunikacija

Grįžtant prie mūsų asimiliaci
jos, tai kitataučiams pasirodo ki
toks vaizdas. Tas suprantama, nes 
jie nekantrūs: jie bijo kitų etninių 
grupių ir kuo skubiausiai norė
tų matyti visus susiliejusius su 
krašto gyventojų visuma, su jame 
dominuojančia dauguma. Perth’o 
universiteto tyrinėtojas dr. Ronald 
Taft (From Stranger to Citizen, 
Perth, 1965) 'susumuodamas išva
das apie pabaltiečius imigrantus 
daro tokią išvadą: “Jie sudaro įs
pūdį, kad asimiliacijos reikalu yra 
pati pasingiausia grupė iš visų ki
tų imigrantų” — 61 ir 62 p. Tai jo 
stebėjimų ir tyrinėjimų išvada Per 
the, bet ji tokia pat būtų ir Syd
nėjuje, ir Melbourne.

Su jaunąją karta kitaip. Visi 
stebėjimo duomenys sako, kad per 
mišrias vedybas niveliuojasi etni
nės skirtybės ir blėsta bei dings
ta interesas savajai tautai, tauti
nei bendruomenei ir kilmės tau
tai. Tas ypač ryšku jaunojoj kar
toj, kuri imigraciniam krašte u- 
žaugo ir mokslus išėjo. Ir mūsuo
se, pav. Australijoj, mišrių vedy-

JAU ATSPAUSDINTAS 
LAUKIAMAS VADOVĖLIS

Labai jaučiamas didelis trūku
mas tinkamo vadovėlio svetim
taučiams išmokti lietuvių kalbą. 
Amerikiečių prof. Schmalstieg ir 
mūsų filologai Dr. Klimas ir Dam- 
briūnas paruošė per 400 puslapių 
didumo veikalą “Introduction to 
Modern Lithuanian”. Knyga jau 
atspausdinta. Kaina 6.30 dol. Už
sakymus siųsti:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic.

užsidariusių su užsidarusiais. 
Daug kam iš mūsų ji, be abejo, 
bus įdomi ir pasiskaitymui ir re- 
ferencijai ir kaip medžiaga isto
rikams ir sociologams. Tačiau už
sieniuose besimokantis, bręstantis 
jaunimas ir kiekvienas savo ats
kiro lietuviško asmens komplek
sus ir problemas skausmingai iš
spręsti bandantis jaunas žmogus 
— o jų gyvenimo kovos laukas 
yra kietas ir absoliučiai nesenti- 
mentalus — šios knygos pusla
piuose neras sau daug atspirties. 
Į šitą aspektą, leidžiant panašaus 
pobūdžio knygas, ateity vertėtų 
atkreipti daugiau dėmesio.

Apie atskirų autorių “Plunks
noj ir Žody” telpančius įnašus 
skaitytojai, pagal savo pomėgius 
ir palinkimus, susidarys, aišku, 
kiekvienas savo nuomonę. Kaina 
yra prieinama ir techninis apipa
vidalinimas, o taipogi ir spaustu- 
vinis darbas neturėtų susilaukti 
griežtos krtiikos.

j-gis

Alė Rūta, ŽEMĖS ŠAUKSMAS. 
Apysaka, išleista prisiminti 25 
metų lietuvių trėmimui į Sibirą. 
Los Angeles 1966 m. Išleido Kny
gos Mylėtojų Draugija Kanadoje 
A. Luko lėšomis. Viršelis dail. J'. 
Paukštienės. 307 psl.

ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN 
AUSTRALIA

Kiekvienas tautietis turėtų šią reprezentacinę mūsų kūrybin
gų dailininkų knygą įsigyti ir ją rekomenduoti svetimtaučiui. Lei
dinio kaina — $5.00.

Reikalaukite pas kiekvieną knygų platintoją arba rašykite 
tiesiog leidėjui:

36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.

bų procentas nepaprastai didelis. 
Australijos Commonwealth Bureau 
of Census and Statistics, Demo
graphy 1964, biuletenis Nr. 82 pa
tiekia imigrantų vedybų statisti-
nius duomenis. Lietuvių vyrų per 
tuos metus vedė 79, moterų ište
kėjo 59. Lietuves vedė 20 vyrų — 
taigi 25,3%, lietuvaičių ištekėjo už 
lietuvių kilmės vyrų 33,3%.

Tarp Australijos lietuvių akade
mikų 1965 m. pravestoj anketoj 
nelaiką savęs Lietuvių Bendruome
nės nariais iš 55 pasisakė 13, t. 
y. 23,6 %, bet australais save pa
vadino tik 5, kiti Australijos lie
tuviais ar tiesiai lietuviais. Vestų 
tik lietuvį bei lietuvę 4, ką įsimy
lėtų 19, likusieji davė įvairius ki
tus netiesioginius atsakymus. Į 
Lietuvą pakitus sąlygoms, nuola
tiniam apsigyvenimui pasisakė 
grįžtų 5.

Jaunosios kartos asimiliacijos 
problemai suvokti galėtų padėti su
sipažinimas su šios rūšies svetimų
jų tyrinėjimais pirmoj eilėj an
gliškai kalbančiuose kraštuose. 
Kodėl jaunoji karta bėga nuo sa
viškių, kodėl stengiasi susilieti su 
pagrindine ar dominuojančia kraš
to kalbine ir etnine grupe? W. E. 
Lambert, R. C. Hodgeon, R. C. 
Gardner ir S. Fillenbaum yra pra
vedą ir 1960 m. paskelbę savo tyri
nėjimus Kanadoje, Montrealyje. 
Čia dvikalbis kraštas — prancū
zų ir anglų. Prancūziško koledžo 
studentai testuojami (jie nematė 
kalbėtojo, tik girdėjo balsą ir turė
jo spręsti apie kalbėtojo asmenybę) 
priskyrė, jų manymu, angliškos kil 
mės balsui geresnę išvaizdą, augš- 
tesnį ūgį, didesnį ambicingumą, so- 
ciališkumą, charakterio stiprumą 
ir apskritai patraukimą Tai ro
dytų, kad Kanados prancūzai skai
to savo etninę ir kultūrinę gru
pę žemiau už angliškąją. Aiškus 
menkavertystės kompleksas.

Iš patirties pastebėjom, kad jau
nuoliai ir vyresnieji be rezervų i- 
dentifikuojasi su tėvais, o per 
juos ir su jų etnine grupe, jei tė
vai užima žymų postą gyvenime, 
yra pasiekę mokslo ir augšto eko
nominio gerbūvio. Išvada: jei mū
sų lietuviškoji išeivija nori išlikti 
ir ateities kartose, ji turi pasiek
ti krašto socialinėje pakopoje aug- 
štesnio bei augšto laipsnio ir būti 
gerai susiorganizavusi arba jauno
joj kartoj ugdyti kitokią sociali
nių - moralinių vertybių sampra
tą. Paskutinysis tačiau uždavinys 
nėra lengvas, jei pagalvojam apie 
aplinkos formuojamąjį faktorių, 
jei tėvai nėra pakankamai stip-
rios, inteligentiškos ir giliai išsi
mokslinusios asmenybės. Mūsų šių 
dienų išeivijos lietuviški laikraš
čiai, mūsų vyresniosios kartos dis
kusijos lietuviškuose forumuose 
rodo šiuo atžvilgiu apyliūdnį vaiz
dą.

Stebėjimai leidžia spręsti, kad 
tose šeimose didesnis ir gilesnis 
lūžis su paaugliais vaikais, kur tė
vai konservatyvūs, kur tėvai ati
trūkę nuo gyvenimo ir jo naujų 
srovių ir judėjimų. Jaunimas pa
prasta? bodisi senomis idėjomis bei 
formomis ir griebiasi naujų, jų ma 
nymu, progresyvesnių bei pažan
gesnių. Šia kryptimi bei šiuo klau
simu turėtumėm pravesti tyrinė
jimus tarp savųjų kaip šeimos taip 
ir lietuvių bendruomenės ribose. 
Theodore Newcomb studija (Per
sonality and social change, At
titude formation in a student com
munity, New York, 143) patiekia 
stebėjimus ir išvadas iš nedidelio 
New England mergaičių koledžo. 
Didžioji dalis studenčių buvo iš po
litiškai ir sociališkai konservaty
vių šeimų, bet koledže jos turėjo

Apysaka iš to meto, kada birželio 
mėn, buvo tremiami masiškai lie
tuviai, skirta kaip tik tų trėmimų 
25-rių metų sukakčiai atžymėti. 
Autorė jau plačiai žinoma lietuvių 
literatūroje, ir nepavargsančiai ku 
rianti.

NAUJAS. FILISTERIS
Rimantas Žitkevičius gimė 

Kaune 1941 m. Į Australiją atvy
ko 1949 m. ir apsigyveno Maffroj, 
Gippslande. čia baigė Elementa
ry High School. Tėvams persikė
lus į Melboumą, lankė University 
High, vėliau Geelong St. Joseph 
College, kurį baigė su fizikos ho-

ROMUVIEČIAI BEVERONIJOS 
KORPORACIJOS ŠVENTĖJE
Latvių korporacijos “Beveronia” 

45 m.sukakties šventė įvyko kovo 
mėn. II d. Lietuvių Namuose. Jon 
buvo pakviesti ir Lietuvių Studen
tų korporacija “Romuva”. Pačios 
iškilmės įvyko namų koplyčioje. 
Čia latvių kunigas pašventino kor
poracijos vėliavą ir sukakties pro
ga pasakė prasmingą pamokslą. 
Šventės dalyviai ir svečiai giedo
jo pamaldų metu. Po pamaldų ki
tose namų patalpose vyko įdomi 
šventė programa. Romuvos korpo
racija turėjo savo atskirą konven
tą. Korporacijos atgaivintojas Sta
sys Stankūnavičius nušvietė Ro
muvos korporacijos ideologinius pa 
grindus ir tikslus.

Korporacija vadovaujasi ketu
riais principais, būtent: Tėvynės 
meile, asmens suverenumu, drau
gyste visam gyvenimui ir toleran
cija. Iš tų keturių principų išplau
kia keturi tikslai, kurie yra: tar- 
navmas Tautai, garbingumas, išti
kimybė ir riteriškumas.

Toliau nupasakojo korporacijos 
įsisteigimą, jos gyvenimą Vytau
to Didžiojo universitete.

Šio konvento metu Rimas Slavic
kas davė korporacijos jauniaus įžo
dį. Ateinantį konventą duos dides
nis skaičius narių įžodį. Atgaivin
toji Romuvos korporacija auga ir 
vien Melbuorne ji turi 8 narius. 
Sugiedojus Tautos Himną įsijung
ta vėl į bendrą šventės programą. 
Pravesta su visom studentiškom 
tradicijom dainom ir papročiais 
bendra latvių - lietuvių korpora
cijų šventė. Beveronijos korpora
cijos steigėjas Karlis Zitars pasa
kė pagrindinę kalbą, po jos pers
kaityti sveikinimai, gauti iš Ame
rikos, Kanados, Vokietijos ir ki
tų kraštų. Užbaigai įvyko alutis 
su dainomis, ir studentiškais puo- 
kštais. (a-k.) 

liberališką atmosferą. Daugumas 
studenčių pasisavino liberališkas 
vertybių sampratas, o mažuma ne
parodė jokių pakitimų, pasidarė 
net labiau konservatyviškos. Ket
virtaisiais studijų metais su libe
rališkomis idėjomis studentės su
augo į tikrą instituto bendruome
nę ir sveikai atsipalaidavo tėvų 
globos, gi konservatyvioji mažuma 
liko nuošalyje institucijos daugu
mos baigščios ir nepasitikinčios. 
Jaunosios kartos suaugimui su sa
vo tautine grupe didelės reikš
mės, atrodo, turi tolerantiškumas, 
tolerantiškas charakterio bruožas. 
William W. Lambert ir Wallce E. 
Lambert (Social Psychology, N. 
J., 1964) 60 p. aptaria M. Anis- 
field studijos duomenis apie etni
nės mažumos nusiteikimus J. A. V. 
Tirta vienos žydų gimnazijos 
(High School) moksleivių nusitei
kimai kitatikių ir žydų atžvilgiu... 
Pasirodė, kad nusiteikimai prieš 
kitatikius ir savus žydus artimai 
sutapo: kurie buvo labiausiai tole
rantiški kitatikiams, buvo taip pat 
tolerantiški saviškei žydų bendruo
menei, kurie pasisakė nemėgstą 
vienos grupės, nemėgo ir kitos. 
Antagonistiniai charakterio bruo
žai rodė taip pat neigiamą nusi
teikimą savo tėvams, savo bend

norais. įstojęs į Melbourno univer
sitetą studijavo tiksliuosius moks
lus science. Pirmųjų metų kursą 
baigė irgi su fizikos honorais. 
1963 metais studijas pertraukė ir 
mokytojavo Koo-we-rap gimnazi
joje. Po metų grįžęs universitetan, 
gavo stipendiją ir tęsė studijas, 
bet jau mokytojo kursą. Univer
sitetą baigė 1965 m. “Bachelor of 
Science” laipsniu. 1966 m. įsigijo 
pedagogikos laipsnį ir šiais metais 
mokytojaus vienoje iš didžiausių 
Gippslando gimnazijoje, kur dės
tys chemiją ir kitus dalykus.

Studijuodamas Rimantas akty
viai dalyvavo lietuvių studentų 
sąjungoje ir buvo valdybos narys. 
Mėgsta fotografuoti, vienu laiku 
buvo net “specialus” studentų 
fotografas. Dalyvavo su savo 
spalvuotom nuotraukom Melb. 
Lietuviu Meno Dienų foto paro
doje. Mėgsta slidinėjimą ir pri
klauso universiteto slidininkų 
klubui.

Linkime naujajam filisteriui 
dabar turint daugiau atliekamo 
laiko aktyviai įsijungti į lietuviš
kąją veiklą mūsų jaunimo organi
zacijų tarpe.

Alb. P.

— * —

MELB. STUDENTAI 
PAMALDOSE

Balandžio 2 d. Melbourno stu
dentai organizuotai dalyvavo lie
tuviškose pamaldose. Ta proga 
kun. P. Vaseris pasakė akademi
niam jaunimui pritaikintą pa
mokslą. Pastebėtina, kad daugu
mas studentų dėvėjo akademi
niais apsiaustais, kas sudarė ypa
tingą vaizdą, ko iki šiol lietuviai 
nebuvo matę.

Balandžio 22-24 d. Italijoj įvy
ksiančiose Europos jaunių plauki
mo varžybose rusų plaukikų gru
pėje bus ir du lietuviai iš Kauno 
— S. Rudokas ir Edigijus Že
brauskas. (Sportas, 1967-31) (E.)

Gervazas Maukėte

KAŽIN, AR KITAS RASIS, 
TOKS NEPAKEIČIAMASIS?

Kitus išpurvinti — žavu, 
Nepastebint purvų savų. 
Savi kvapai nejaučiami, 
Gi, nosį riečia — svetimi.
' I '
Ką aš darau — darau gerai, 
Prisipažinsiu atvirai!
Nes vienas aš tesu tiktai, 
Veikiąs neklystančiai, rimtai.

Visi kiti — viskuo kalti;
Ir lietuvybei jie šalti.
Tą sako ir mano žmona, 
Gyvų idėjų kupina...

Kai atsiskirsiu nuo veiklos, 
Kiti tą veiklą tik žalos. 
Eis lietuvybė po velnių, 
Čia, šiapus jūrų devynių.

ruomenės daugumos grupei, savo 
religinei bendruomenei...

Labai svarbu kiekvienam žmo
gui, bet ypač jaunam logiškas nu
teikimų darnumas, šį reiškinį yra 
formulavęs Fritz Heider (The 
Psychology of Interpersonal Re
lation, New York, 1958.), kuris 
sako, kad žmonės siekia išlyginto 
ir harmoningo santykio tarp nusi
teikimų ir pasireiškimų. Kyla psi
chologinis nepasitenkinimas, kol 
tokio balanso nepasiekiama. Char
les Osgood ir Percy Tannebaum, III 
inois universiteto, (Psychol. Rev., 
1955, 42-45 ir 62 p.) paryškina, 
kaip žmonės keičia savo nusiteiki
mus, kai skirtumas tarp jų pasi
daro ryškus. Aišku, kad tas pats 
dėsnis veikia ir mūsų lietuvių ben
druomenėje, o ypač jaunojoj kar
toj, kur aplinkos ir kitos kultū
ros įtaka labai stipri. Išlikti tarp 
svetimųjų lietuviu reikia logiškai 
bei racionaliai atremti iš aplinkos 
kylantį priešingą įsitikinimą, asi- 
milijuojančiai veikiantį nusiteiki
mą, ypač jaunuolio amžiuje. Rei
kia racionalios įžvalgos ir įsitiki
nimo, kad tavo darbas lietuvių 
tautai reikšmingas, kad viltys dėl 
tautos likimo nežuvusios, kad ko
va ir aukos dėl jos nėra bergž
džia.
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PASISAKO ŪKININKAS
Daug “Mūsų Pastogėje” buvo nėms pasiruošusių Adelaidės žai- 

r ašy ta Adelaidės Vyties ir Sydnė- dėjų jų pačių vadovai. Atrodo, kad 
jaus Kovo kivirčio reikalu, tad no- toks nutarimas buvo Adelaidės Vy
rėčiau ir kaip senas sporto vete- ties valdybos, kad kur D. Atkinson 
ranas porą žodžių pridėti. žais, ten Adelaidės Vytis nedaly-

Sporto Skyriaus redaktoriaus vaus, tai kaip čia išėjo, kad kada 
nuožiūra visi ginčai turėjo būti nu- lietuvių rinktinė lošė prieš aus- 
traukti, bet Krašto Valdybos nuta- tralus, tai toje rinktinėje D. At- 
rimu tuo klausimu pasisakymai ir kinson ne tik lošė, bet ir buvo tos
toliau leisti.

Pirmiausia, kas yra šioje byloje 
kaltas? Kai D. Atkinson žaidė už 
Adelaidės Vytį, tai nė vienas klu
bas neprotestavo, ir viskas buvo 
gerai, kai Adelaidės Vytis pirmavo. 
Bet jam išvažiavus Vytis labai su
silpnėjo ir kai apsižiūrėta, kad pir-

komandos treneris, ir Adelaidės 
Vytis leido lošti toje komandoje 
ir savo klubo nariams — man ir 
dabar neaišku.

Gaila, kad Vyties vadovai nesis
kaito nei su mūsų Sporto Sąjunga, 
nei su klubų atstovų nutarimais 
ir net bėgo pas australus ieškoti

moj vitoj stovėti neteks, tai ir pra
dėta daryt visokių užsikabinimų.

Jeigu Adelaidės Vytis buvo nu
tarus nelošti prieš Sydney, tai kam

užuojautos. Toks žingsnis lietu
viams sportinės garbės nedaro.

Įdomu, kodėl jokių nesusiprati
mų nėra per visą laiką tarp kitų

Me mes vieni statom...
PASIKALBĖJIMAS SPORTO SALĖS REIKALU SU N.S.W. KREPŠINIO

Rūpindamasis lietuvių sporto sa
lės statyba ir norėdamas kiek pa
pildyti savo žinias tuo reikalu nu
vykau pas australų N.S.W. krepši
nio sąjungos sekretorių Mr. W. 
Kain pasikalbėti. Tai labai simpa
tingas žmogus; jis be jokių pas
lapčių supažindino mane su pra
dėta “Basketball Stadium” staty
ba, vykdoma Sydnėjaus priemiesty 
Aleksandrijoj. Tai užsimota sta
tyti didžiulė patalpa po vienu sto
gu talpinanti dvi krepšinio aikš
tes su 2500 vietų žiūrovams. Sta
tyba vyksta pilnu tempu ir už 
dviejų mėnesių (birželio pabaigo-

S-GOS P-KU MR. W. KAIN
— šiuo metu apie 6000, bet sąly
goms pagerėjus šis skaičius bū
tų trigubai didesnis.

— Kaip suprasti Jūsų pasaky
mą “pagerėjus sąlygoms”?

— Salių trūkumas yra didžiau
sia mūsų kliūtis. Per pastaruosius 
dešimtį metų mūsų žaidimo lygis 
krepšinyje žymiai pakilo. Ir kaip 
tik dėl to, kad įsigyta keletas tin
kamesnių salių.

— Kalbant apie standartinio dy
džio sales, kiek tokių yra Sydnė
juje?

— Anksčiau turėjome penkias. 
Įskaitant dabar statomą krepšinio

nuomos už salę?
— šito dar nesame išskaičiavę, 

o be to mes stadijono nenuomosi
me, nes čia bus pravedamos tik 
pirmenybės. Galiu tik pasakyti, 
kiek nuomos ima Education De- 
partmentas: už standartinio dydžio 
salę — $3.00, o už mažesnę $2.00 
valandai.

— Jūs turbūt žinote, kad ir lie
tuvių bendruomenė Sydnėjuje ke
tina statyti salę panašiom funkci
jom, tik žymiai mažesnę. Kaip į 
tai žiūri ir ką galvoja Austra

lijos Krepšinio Sąjunga? Ar mes 
nepritruktume klientų?

— Užtruks kiek laiko, kol klu
bai sužinos, kad tokia salė egzis
tuoja ir yra prieinama, bet ir to
kio sunkumo neturėtų būti, ypač 
Bankstown - Canterbury rajone. 
Juk ten prie pat jūsų yra gausus 
Liverpool - Green Valley rajonas. 
Vien čia priskaitoma 38 krepšinio 
komandos (dauguma jauniai), ku
rie varžosi pievoje ar dulkėse. Te
gu tik sužinos, kad jūs jau turit 
salę! Tik kaip pavyzdį priminiau 
Liverpool rajoną, bet gausybė klu
bų yra Bankstowne, Parramatto- 
je ir aplink kitur. N.S.W. Krep
šinio Sąjunga tokį jūsų projektą 
tegali tik sveikinti ir palinkėti sėk
mės. Vyt. Bernotas

iš viso jiems reikėjo važiuoti?
Per paskutinę sporto Šventę bu

vo labai gražus vaizdas, kai prieš 
Adelaidės ir Sydnėjaus krepšinio 
rungtynes į salę neįleido rungty-

klubų, o tik su Adelaidės Vytim. 
Ar nereikėtų pasidairyti pirmiau
sia, ar namie viskas tvarkoj.

V. Narbutas 
(Ūkininkas)

Juozas Bušodilgė

SOVIETINĖ IŠPAŽINTIS

Atvykusių iš okup. Lietuvos 
pasakojimų ir iš sovietinės 
spaudom matyti, kad ten prak- 
tikojamos sovietinės išpažin
tys. Kartais duodamas išriši
mas, o kartais ir sunkoka at
gaila.

Sovietpilietis: — Garbė ir šlovė 
bolševikiškai rusiškam komunizui!

Sovietpartvadovas: — Garbinki
me ir šlovinkime jį per amžiaus!

— Vardan komunizmo tėvo Mar
kso ir jo sūnaus bolševiko Leni
no ir visamatančio Kremliaus at
lieku savo darbų ir minčių išpa
žintį.

— Varyk!
— Prieš dvidešimtį metų esu 

atlikęs paskutinę sovietišpažintį. 
Atgailą atpyliau šimtaprocenti
niai. Per tą laiką Sovietų Sąjun
gai nusidėjau šiomis...

— Pala, pala, suspėsi dar pasa
kyti man savo nuodėmės. Pirma 
sakyk, kokią turėjai atgailą.

— 20 metų šiaurrytinio Sibiro!
— Už ką?
— Būdamas neblaiviam stovy, 

enkavede šnipui girdint, prasita
riau, kad mes, lietuviai, gindamie
si nuo bado, viską vagiame, kas 
tik po mūsų ranka pasimaišo, bet 
ir atsikraustę čia vyresnieji mūsų 
broleliai, ruskeliai, gražiai viską 
kniaukia, kad net miela žiūrėti.

— Na, dabar sakyk savo nuodė- 
už kurias dar nesi atgaila-

S

>♦<

mes, 
vęs.

Visą atgailos metą bjauriau- 
žodžiais keikiau sovietinęsiais

tvarką, kuri taip žiauriai kankina 
žmogų. Sąžiningai dirbau prie ge
ležinkelių statybos tik prižiūrėto
jui matant, o šiaip visą laiką tesi
rūpinau tik savos gyvybės palai
kymu. Grįžęs į Lietuvą, vėl keikiau 
si, niekur nepritapdamas ir ne
gaudamas darbo. Be to, visą lai
ką mintimis nusidedu galvodamas, 
kaip mus mulkino Stalinas, Chruš
čiovas ir kiti Kremliaus viešpa
čiai, žadėdami neužilgo pasivyti ir 
pralenkti moraliai ir materialiai 
nusigyvenusius kapitalistus, bet

je) numatoma pilnai įrengti.
Pirmiausia pasiteiravau apie 

pastato kainą.
— Vientik salė be jokių įren

gimų (kaip sėdimos vietos, kanti- 
na, persirengimo ir posėdžių kam
bariai ir t.t.) kainuotų apie 
$52.000. Įskaitant visus įrengimus,

stadijoną turėsime septynias.
— Ar Jūsų statomas stadijonas 

Aleksandrijoj užpildys šitą spra
gą?

— Salės dar nesame pastatę, bet 
visos dienos, išskyrus kelias valan
das savaitgaliais, jau dabar užsa
kytos. .

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Mielas Redaktoriam!
“Mūsų Pastogėje” 1966 birželio 

13 d. Priede “Anapus Kasdieny
bės” tilpęs perssispausdintas iš “Į 
Laisvę” A. Damušio straipsnis pa

naudojimu kitų rizikos vaisiais ne 
Lietuvos, bet savo asmens ar gru
pės naudai. Jei LAF būtų veikęs 
tik Lietuvos labui, jiems nereikė
tų rašyti išsigalvotų panegyrikų

net ir krepšio lentas pastato kai
na sieks $75.000.

— Kaip jums vyksta telkti lė
šas? — vėl klausiu.

— Ar nesitikite nuostolių iš ši
to stadijono?

— Jeigu pramatytume nuostolį, 
mes šito pastato nestatytume. Salė

vadintas “SUKILIMAS KAUNE 
1941 M. birželio 22 D.”, kurį per
skaičiau tik dabar.

Aš tuo metu buvau ir Kaune,
— Dalį gavome iš įvairių krep

šinio klubų, ir didesnę pusę sko
linamės iš banko.

Įdomu kiek jaunimo žaidžia krep 
šinį Sydnėjuje?

ne tik pati save išsimokės, bet ap
mokės ir trijų žmonių algas, įskai
tant ir mano algą, nes esu paskir
tas šio stadijono direktorium.

— Įdomu, kiek jūs žadate imti

I
■

|
i:

JŪSŲ ARTIMIEJI YRA TIK TIEK NUO JŪSŲ, 
KIEK LIGI ARTIMIAUSIOS UTA-AIR FRANCE ĮSTAIGOS

Norėtumėte pasimatyti su savo artimaisiais? UTA-AIR FRANCE kaip tankiausias 
europietiškas orinio susisiekimo tinklas, veikiąs ir Australijoje, veikiai gali įgyvendinti 
Jūsų pasimatymą nuskraidinant iš Australijos ir atgal. Mūsų “Welcome Service” eksper
tai atliks viską, kas reikalinga ir mes globosime jūsų šeimą kaip savą. Jeigu jūs priklau
sote klubui ar kitokiai organizacijai, mes išrrūpiname dideles nuolaidas grupinei kelionei 
UTA-AIR FRANCE linija. Veltui duodami patarimai tiek grupinės, tiek asmeniškos ke
lionės reikalais. Įsitikinkite užėję dar šiandie.

^un DIDŽIAUSIAS PASAULYJE ORINIO SUSISIEKIMO TINKLAS

INFORMACIJA AUSTRALIJOJE:

33 Bligh Street, SYDNEY 
(28 0471)
331 Queen Street, BRISBANE 
(2 8358)

ir dabar dar perka jų duoną. Dau
giau 
žadu 
kaip 
kaip

nuodėmių nebeprisimenu ir 
nebenusikalsti, nors ir kažin 
būtų sunku, nors ir kažin 

didelės pagundos mane pultų. 
Atgailai gauni penkis metus

plėšininių žemių! Dabar daužyk 
galvą į sieną, gailėkis už nusikal
timus ir ruoškis kelionėn, — so
vietpartvadovas palaimino naujam 
gyvenimui tik ką atlikusį soviet
išpažintį pilietį.

SUSIRINKIMAS ADELAIDĖJE
ADELAIDĖS APYLINKĖS 

NARIŲ SUSIRIKIMAS
ALB-nės Adelaidės apylinkės 

metinis visuotinis susirinkimas į- 
vyko kovo 19 dieną Lietuvių Na
muose. Susirinkimą atidarė Apyl. 
Valdybos pirm. p. Z. Vabolis, pa
kviesdamas į prezidiumą pirminin
kauti p. A. Maželį ir sekretoriau
ti A. šerelį.

Pranešimus apie plačią bendruo
menės valdybos veiklą padarė 
pirm. Z. Vabolis, sekretorius J. 
Patupis, ižd. G. Patupas ir narė 
kult. reik. D. Maželytė. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad Apylinkės 
Valdyba turėjo daug darbo. Be

tautinių švenčių surengimo, dar 
prisidėjo Jaunimo Metų atskiri pa
rengimai, įvairių svečių priėmimai 
(p.p. Bačiūnai, Mons. Dr. P. Ja
tulis, Kr. V-bos pirm. Narušis ir 
kt.), atskirų asmenų pagerbimų 
ruošimas, ir t.t. Be to, Apylinkės 
Valdyba iš savo turėtų pajamų 
stambiai parėmė Lietuvių Namus, 
muziejų - archyvą, “Adelaidės 
Lietuvių Žinias” ir kitas organiza
cijas bei institucijas.

Kontrolės Komisijos pranešimą 
padarė jos pirmininkas K. Pocius. 
Revizijos komisija rado viską tvar
koje. Garbės teismo vardu prane
šimą padarė V. Petkūnas. Teis-

eilinių darbų, kaip minėjimų bei me praėjusiais metais nederlius —

327 Collins Street, MELBOURNE 
(62 1635)
80 William Street, ADELAIDE 
(51 1083)

nė vienos bylos. Todėl teismas net 
pareigomis nebuvo pasiskirstęs. \

Kitų bendruomeninių organiza
cijų bei institucijų pranešimus pa
darė: ALS-gos pirm. P. Bielskis, 
Moterų Sekcijos pirmininkė J. Va- 
bolienė ir ALB Savaitgalio Mokyk 
los vedėjas p. Reinkė.

Apylinkės Valdybos veiklą ir ats 
kaitomybę susirinkimas vienbal
siai užgyrė ir patvirtino.

Po to prieita prie svarbiausio 
susirinkimo dienotvarkės punkto 
— valdomų organų rinkimų, čia 
padėtis buvo jau sunkesnė. Esa
moji valdyba, sėkmingai išdirbusi 
dvejus metus, toliau pasilikti nesu
tiko, nes trys valdybos nariai iš
vyksta iš Adelaidės. Prasidėjo kan
didatų statymas ir išsibraukimas. 
Rezultate — valdyba nesulipdyta. 
Jau turint precedentą praeityje 
ir esančiai valdybai sutikus, susi
rinkimas visų valdomųjų organų 
kadenciją pratęsė iki kito visuoti
nio susirinkimo, kurį pavedė Val
dybai sušaukti jai tinkamu laiku. 
Susirinkimas įvyks specialiai tik 
valdomųjų organų rinkimams. Ti
kimės, kad iki to laiko pavyks Val
dybą sulipdyti, ypač turint galvo
je, kad jau keletas rimtų kandi
datų yra davę sutikimą į ją įei-
ti.

o

Gydytojui skambina susijaudi
nusi motina:

— Mano sūnus prisivalgė žvyro. 
Aš jam daviau gerti vandens. Sa
kykite, ką toliau daryti?

— Sužinokite, ar jis neprisival- 
gė cemento...

ir sukilėliu, bet nieko panašaus nei 
mačiau nei girdėjau, kas tame 
straipsnyje rašoma. Tai yra isto
rijos klastojimas paneigiant kitų 
žmonių nuopelnus sukilimo metu.

Sukilimas prieš komunistinį te
rorą ir sovietinę okupaciją prasi
dėjo tuo pačiu metu visoje Lie
tuvoje ir buvo spontaniškas, t.y. 
nėkieno nevadovaujamas, veikiant 
pavieniui ir mažoms grupėms.

“Lietuvių Aktyvistų Frontas”, 
kaip fiktyvinė krikščionių demo
kratų partijos grandis, niekam 
Lietuvoje, išskyrus jos kūrėjus 
Prapuolenį, Ambrazevičių ir Da- 
mušį, nebuvo žinoma, ir jokių ko
vos dalinių neturėjo ir negalėjo tu
rėti, nes joks prieš sovietinis orga
nizavimasis, sovietų okupacijos me 
tu dėl teroro ir visuotino šnipinė
jimo nebuvo įmanomas. Visi, ban
dę ką nors iš anksto organizuoti, 
išskyrus vieną kitą spėjusį pasis
lėpti ar teorganizavusį tik provo- 
kacinais sumetimais NKVD pave
dant, kad išaiškinus “liaudies prie
šus” išvežimui, buvo birželio 13 
ir 14dienomis, tikriau naktimis, iš
vežti ar dar daugiau anksčiau su
imti. Ir niekas neparodė jokio did
vyriškumo, kad tuos masinius su- 
iminėjimus sukliudžius, nežiūrint 
karo artumo, nes nebuvo jokio or
ganizuoto pasipriešinimo, o tik, 
neorganizuota neapykanta okupan 
tui, pasireiškiusi karo pradžioje ne 
kieno nevadovaujama sukilimu. 
Taigi kiekvieno pavienio sukilėlio 
nuopelnai yra lygūs bet kieno kito 
nuopelnams, ir todėl p. Damušis 
negali pretenduoti į kieno nors 
išskirtinus nuopelnus.

Jokio didvyriškumo ir jokios ri
zikos nereikėjo bet ką paskelbti 
per Kauno radiją, nes radijo sto
tis nebuvo sovietų nei- saugoma, 
nei sugadinta. Jokių dalių iš nie
kur nereikėjo atsivežti, nes jų nie
kur ir nebuvo. Tiesa, vienas lietu
vis tarnautojas buvo išėmęs vieną 
dalį, be kurios radijas nebūtų vei
kęs, bet jis tą dalį turėjo paslėpęs 
vietoje, tik jos, žinoma, nebūtų 
suradęs sovietams, kurie tačiau dėl 
panikos ir nebandė stotimi naudo
tis.

Ten kur reikėjo rizikuoti gyvybe, 
gelbint turtą ir asmenis — kalbė
tojo iš radijofono ntsimatė. Mat 
jis perdaug buvo užsiėmęs pasi-

sau.

Kad niekas pirmą dieną ir iki 
vakaro antros dienos, nežiūrint 
Vietinės Apsaugos štabo pastan
gų, nevadovavo sukilėliams ir jo
kio sukilimo plano nebuvo, matosi 
vien iš to įvykio, kad žuvo žmo
gus, kirpdamas sprogdinimo lai
dus ant Petro Vileišio tilto per 
Nerį, kada tie laidai jau buvo ke
lias valandas prieš tai nukirpti 
tik, žinoma, ne ant tilto, bet tarp 
tilto ir rotušės, kur buvo sprogdi
nimo centralė. Laidai buvo stiprai 
saugomi, ir juos nukirpo aviaci
jos kpt. Ignas Vilius, prisiitaikęs, 
kada sovietų sargybiniai nematė. 
Tų laidų nukirpimą, kurį žuvęs 
ant tilto padarė (niekas matant 
laidų nekerpa) sovietai sutaisė ir 
tik dėlto neišsprogdino tilto, kad 
nežinojo, jog laidai yra perkirpti 
kitoje vietoje jiems nematant. Ta
čiau apie tikrąjį tilto išgelbėtoją 
p. Damušis neužsimena nei žodžiu. 
Kodėl?

Su pagarba ir geriausias Lin
kėjimais

Jūsų
Ignas Trūnys

Redakcijos pastaba: Spausdiname 
šį laišką su intencija, kad kas nors 
ims ir objektyviai pasisakys apie 
1941 m. lietuvių sukilimą prieš 
rusus okupantus. Niekas nesiginči
ja, kad prieš bolševikus paskel
bus vokiečiams karą Rusijai, suki
lo visa lietuvių tauta, bet klausi
mas, kam tenka to sukilimo gar
bė. Neįtikėtina, kad sukili
mas vykęs be vadovybės, o 
spontaniškai, kaip kad teigia šio 
laiško autorius. Kiek žinoma, su
kilimo branduoliai buvo sudaryti 
jau iš anksto, kurių neišardė nei 
didieji birželio išvežimai, nes tie, 
kurie buvo pasiryžę kovoti, nesė
dėjo namuose ir nelaukė, kada jų 
atvažiuos enkavedistai pasiimti.

Nesigilinant į tolimesnius gerb- 
laiško autoriaus išvedžiojimus mes 
drįstame kreiptis į asmenis, kurie 
buvo to sukilimo aktyvūs dalyviai 
ir kurie galėtų į šį klausimą įneš
ti kiek daugiau objektyvumo. Jau 
vien tik suminėti autoriaus pavyz
džiai užtikrina, kad buvo sukilimo 
vadovai, nes kaip gi be vadovybės 
būtų buvę užimtos strateginės po
zicijos, kaip tiltai, radiofonas ir 
vienu ir tuo pačiu metu?

Red.

NAFTOS KILME

alyva susidariusi iš žemės ir jūros 
gyvių liekanų, kurios nusėdo per 
bilijonus metų ant jūros dugno. 
Upės jas užnešė smėliu ir nuosė
domis. Laikui slenkant nauji lie
kanų klodai klostėsi palaidodami 
senąsias. Karštis slėgimas ir bak-

Taip pat žemės plutos doformavi- 
masis sudarė naujus uolynų susi
klostymus. Ten, kur kadaise buvo 
jūros dugnas, pasidarė sausuma. 
Nafta, dujos ir vanduo sunkėsi 
pro akytas uolienas, kol sustijo 
prie tų, kurios nieko nepraleidžia.

(vr) terijos nežinia kokiu būdu pavertė

Paruošė Verus

Naftą sulaikančių uolynų, kurie 
pradžioje susiformavo jūros dug
ne, užtinkama giliai sausumoje. 
Štai kad ir turtingiausia nafta 
sritis yra Arabijos dykuma. Maž
daug prieš 300 milijonų metų ir 
šiaurės Amerikos žemynas yra bu
vęs jūros dugnas, kaip pavaizduo-
ta žemėlapyje.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE laika grojo žavi kontinentalinė mu
zika. Po jaunuju valso svečiai, ku
riu buvo apie 90, linksmai šoko, 
kiti sodne kavutę vaišinosi. Jau-

Pranešimai
PERTH

DVI PARODOS
Kovo mėn. antroje pusėje . _ 

ko Perthe dvi parodos: pirmoji su
ruošta Australijos Raud. Kryžiaus 
Civic Centre South Perth, ir an
troji Claremont Home Exibition. 
Abiejose buvo pakviestos įvairios 
tautybės dalyvauti su savo rank
darbiais ir bendrai su įvairiais na
mu gaminiais. Kiekviena tautybė 
gavo nedideli skyreli, kuriame jos 
galėjo tvarkytis pagal savo išma
nymą.

Nors abi parodos vyko vienu me
tu ir dviejose vietose, vienok 
Pertho lietuviai reprezentavosi a- 
biejose parodose palyginamai la
bai gerai, ir lietuvių jose pasiro
dymą reikia laikyti visai pavyku
siu.

Parodų lankytojai ypatingai do
mėjosi mūsų gintaro dirbiniais, ku 
rių buvo apsčiai. Daugiausia gin
tarų patiekė p. Liutikienė, o taip 
pat ir kitos tautietės nepagailėjo 
parodyti tų brangių turtų. Šalia 
įvairiu dirbinių buvo ir meninių 
pasirodymų. Abiejose parodose ats
tovavo p. Miliauskienė su savo tau
tinių šokių grupe, kuri ir vienoje, 
ir kitoje vietoje turėjo užtarnautą 
pasisekimą. Kai kas iš australų 
klausinėjo, ar nepriimami moki
niai tų šokių pasimokyti. Gal ko 
gero mūsų tautinius šokius ims 
šokti ir australai kaip ir ameri
konai. Nemažesnio pasisekimo tu
rėjo r P- Taškūnas su savo akor
deonų orkestru, kuris taip pat 
atstovavo lietuvius abiejose vieto
se. Bet ypatingai publikos buvo 
sutikti mūsų tautiniai šokiai.

Parodėles paruoš ėir joms vado- 
davo: Civic Centre p. Vyšniaus
kienė ir Claremonte p. čižeika 
iiems uoliai talkinant tautietėms 
ir tautiečiams darbu ir ekspona
tais.

įvy-

Mes Pertho lietuviai esame di
džiai dėkingi tiems mūsų bendruo
menės nariams, kurie dirbo nesi- 
klausinėdami, ar kas jiems už tai 
pasakys bent dėkui, kad bendruo
menės labui paaukojo savo lais
vas valandas ir sudegino keletą 
galionu benzino berankiodami eks
ponatus ir atlikdami daugybe ki
tu reikalu reikalėlių.

A. Vembutas

SYDNEY
“DAINOS” VAKARAS

Sutrupėjus “Dainos” chorui Syd- 
nėiuje dygsta kaip grybai nauji 
choriukai: štai skelbiasi besikuriąs 
moterų choras, kažką slaptai mo
ko p. J- Maksvytis (ar tik “neuž
mirštuoles”?). Buv. choro vardą 
ir branduoli dar vis patvariai pa
laiko “Dainos” vyrų choras, kuris 
balandžio 1 d. Dainavoje (Banks- 
towne) buvo surengęs jauku “Dai
nos” choro pobūvį. Nors žmonių 
ir buvo apyskysčiai (apie 150), bet 
nuotaika vakare buvo tikrai pa
kili ir nuoširdi. Tiesa, daug kas 
pasigedo eilės žinomų veidu, ypač 
iš oficialiųjų institucijų, bet tą 
vakarą aktyviai dalyvavo visi tie, 
kuriems choras rūpi, iš kurių tar
po tie patys 
visad matysi 
gimuose, bet 
se kituose.

Šalia bendro jaukaus pobūvio to 
vakaro programoje “Dainos” vy
rų choras, vad. p. K. Kavaliausko, 
stebėtinai skambiai sudainavo ke
turias “vyriškas” dainas, o po to 
sekė linksmųjų brolių” aktualijos 
— skaitytos ir išdainuotos, klausy
tojų tarpe sukėlusios šilto prita
rimo ir juoko. Kaip žinia, aktua
lija, paduota publikai jumoristi- v 
nėję formoje, dažniausia pasipik- 
tinusios publikos sviedžiama atgal 
ir pirmoj eilėj skaudžiai nuken-

choristai ir kuriuos 
ne tik choro paren- 
sąžiningai ir visuo-

čia patys iniciatoriai. Bet Sydnė- 
įaus “linksmieji broliai” taip gra
žiai ir akrobatiškai moka vaikš
čioti ant aštrumų, kad ju net ir 
aštresnė pastaba priimama klau
sytoju su dėkingumu ir pasigar
džiavimu.

Visą vakaro programą gražiai 
pravedė p-lė J- Reisgytė.

Tą vakarą buvo ir eilė svečių 
iš kitų vietų, net Melbourno Dai
nos Sambūrio narys p. V. Bosikis, 
kuris ypač gėrėjosi vyrų darniu 
dainavimu ir skambesiu.

PUIKIOS VESTUVĖS
Kovo 30 d. Elektronics inžinie

rius Dr. Richard Vaugham, aus
tralas, N.S.W. Universitete lekto
rius, vedė lietuvaitę Nijolę šerkš- 
nytę.

Jaunasis vienatinis sūnus Mr. 
ir Mrs. Vaugham iš Maroubra. 
Jaunoji, Nijolė, jaunesnioji duk
tė p.p. Šerkšnių iš Eastwood (tė
vas p. Šerkšnys miręs), dabar pa
tėvis p. J. Kapočius.

Jungtuvės įvyko St. Kevins Baž
nyčioje, Eastwood. Jungtuvių apei
gas atliko Rev. Fr. Lester ir kun. 
P. Butkus. Vestuvių pietūs buvo 
paruošta gražiame “Oatland Hou
se” Dundas. Jaunieji sulaukė daug 
šiltų sveikinimų ir linkėjimų. Visą

kiai ir kultūringai praleistos ves
tuvės. pakol jaunieji, atsisveikinę 
su artimais ir svečiais, išvyko po
vestuvinei kelionei. Dalyvis

me- 
Se-

LATROBE VALLEY
PERRINKTAS SENIŪAS 

Balandžio 1 d. Morwelly, p. J.
Lekniaus namuose įvykusiame 
tiniame Latrobe Valley ALB
niūnijos lietuviu susirinkime, se
niūnu perrinktas ketvirtiems 
tams p- F. Sodaitis. Linkėtina jam 
geriausios sėkmės ir ištvermės lie
tuvybės išlaikymo darbe. Kontro
linė komisija palikta ta pati: p. 
J. šeštokas ir p. Plėškūnas. Sekre
toriauti sutiko p. J. Šilainis. Ei
namuose reikaluose, pasiūlus p. 
M .Sodaitienei, planuojama organi
zuoti vaikams lituanistinę savait
galio mokyklėle .Tam reikalui nu
matytas vietos tėvų susirinkimas 
Morwelly p. V. Pleškūno namuo
se, balandžio 22 d. Mokytojauti 
sutiko p. V. Plėškūnas ir p. J. 
Šilainis. Jei tėvai bus suinteresuo
ti tokios mokyklėlės steigimu ir 
jei netingės savo vaikučių savait
galiais suvežti i iš anksto numaty
ta vietą, tai bus labai sveikinti
nas reiškinys.

me-

(fcor.)
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Ku-ka

Skelbiama, kad 1963 m. Kubos 
diktatorius Castro pasiuntęs šešis 
žudikus nužudyti prezidento Ken- 
nedžio. Ar prezidento žudikas Os
valdas priklausė šiai Castro žudi
kų grupei, neišaiškinta.

Žinomam visuomeninkui ir poli
tikui veikėjui advokatui Rapolui 
Skipičiui sausio 31 d. suėjo 80 m. 
amžiaus.

Velykų antrą dieną Adelaidėje 
ištekėjo Rasa Andriušytė. Ji yra 
kvalifikuota gailestingoji sesuo ir 
savu laiku buvo iškili krepšinin
kė Adelaidėje. Vestuvėse iš sydnė- 
iiškiu dalyvavo ir Saulius Dry
ža.

Raud. Kinija išprašė du sovietų 
diplomatus apleisti Kiniją už 
krašte priešišką veiklą.

— ★ —
Po neseniai įvykusių rinkimų 

Indijos parlamentas savo pirma
me susirinkime naujai kadencijai 
išrinko buvusią ministerę pirmi
ninkę Indira Gandhi tose pačiose 
pareigose.

I “Devynių brolių” pastatymą 
per Velykas Melbourne prisirinko 
tiek daug senu ir jaunu žiūrovų

įdomu, ką žada išperėti mūsų 
studentai. Eina kalbos, kad ruo
šiamas ir netrukus pasirodys spe
cialus leidinys Australijos Lie^ 
tuvių studentu S-gos 15-kos me
tu veiklai atžymėti. Laukiam!

Dar ši mėnesi pramatomos sma 
gios vestuvės: A. Kramilius ža 
da vesti, 
na už jo

o L. Meiliūnaitė keti 
ištekėti.

Ir 
tojai 
polo 
duok 
barzda kimba, 
čiaupia!

žmogus: vieni skaityto-įtik, 
Mūsų P-gės bendradarbio Ra- 
rašinių laukte laukia — tik 
daugiau, kiti redaktoriui j 

kodėl Rapolo neuž-

broliai’ skundžiasi.“Linksmieji 
kad jų dainotos programos dalis 
dingusi. įtariamas svečias VI. Bo- 
sikis.

Brazilijoje netoli Rio de Janeiro 
slinkdama žemė palaidojo apie 
200 žmonių drauge su jų automo
biliais. Žemės slinkimą sukėlė di
delės liūtys, kurios ir be to pada
rė nuostolių: nuplovė namus ir pa
sėlius.

Aną savaitę Meksikoje 21 metų 
moteris pagimdė aštuonis kūdikė
lius, kurių kiekvienas svėrė vos 
po vieną svarą ir nė vienas neiš
liko.

Amerikos Jungt. Valstybėse kri
minaliniai nusikaltimai pakilo nuo 
1965 m. visu 11 procentų.

PRANEŠIMAS
šiuo pranešame sportininkų ir 

klubo narių žiniai kad balandžio 
29 d. (šeštadienį) Bankstowno lie
tuvių namų salėje sporto klubo 
valdyba ruošia šokių vakarą.

Metinis klubo narių ir rėmėjų 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
14 d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. 
Bankstowno lietuvių namų salėje 
Pasibaigus susirinkimui bus rodo
mos garsinės filmos.

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
“Kovo” Valdyba.

LIETUVIŲ SAVAITGALIO 
MOKYKLA LIDCOMB’E 

PRANEŠA
ir tėvų ko- 
Bankstowno 
organizuoja

PRANEŠIMAS
Balandžio 1 d. įvykusiame me

tiniame ALB Latrobe Valley lie
tuviu susirinkime nutarta steigti 
lituanistine savaitgalio mokyklėlę 
vaikams.

Šio svarbaus klausimo apsvars
tymui šaukiamas lietuvių tėvų, gy
venančių Latrobe Valley apylinkėj, 
susirinkimas balandžio 22 d., 3 vai. 
p.p., p. V. Pleškūno namuose, Mor- 
well, 1 Dunbar Ave.

F. Sodaitis,
Seniūnas

SYDNEY STUDENTŲ TRADICINIS

IMTU M SEMESTRI
BALANDŽIO 15 D. FATHER O’REILLY'S MEMORIAL AUDITORIUM AUBURN

15 Park
kontinentalinė

P R O G R

Rd.) 
kapela

A M A

Mokyklos vadovybė 
mitetas, susitarę su 
savaitgalio mokykla, 
jaunimui (gimnazijų moksleiviams 
13-18 metų amžiaus) įvairiomis 
lietuviškomis temomis paskaitas - 
pasikalbėjimus, kurias praves įvai
rių sričių ir patyrimo žinovai.

Paskaitos prasidės balandžio 16 
d., sekmadienį 10 vai. Lidcombės 
parapijos mokyklos patalpose. Tos 
valandėlės vyks kas antrą sekma
dienį.

Maloniai kviečiame ir ragina
me Jus atsiųsti Jūsų vaikus į tą 
lietuvišką valandėlę. Visų mūsų 
noras yra, kad lietuviškas jauni
mas, baigęs savaitgalio mokyklą, 
nepražūtų iš mūsų tarpo ir toliau 
būtų susibūrę ir bendradarbiautų 
tarp savęs tose rengiamose paskai
tose - pasikalbėjimuose. Nedaug 
mes prašome Jūsų ir Jūsų vaikų: 
paskirti tik vieną valandą kas an
trą sekmadienį.

Kun. P. Butkus

Mokyklos Globėjas
B. Bariais

Tėvų Komiteto Pirmininkas

Įeinant “Cocktails” nemokamai Patarnavimas prie stalų %
*

Pradžia 7.30. Pabaiga 1.00 v. ryto. *
J Įėjimas — $2.00. Moksleiviams $1.00. >

PRANEŠIMAS
Balandžio 16 d. tuojau 

pamaldų (apie 12 vai. 
Broadmeadow parapijos 
šaukiamas visuotinis Newcastel a- 
pylinkės lietuvių susirinkimas. Dar 
betvarkėje naujos valdybos rinki
mai ir einamieji reikalai.

Visi Newcastle lietuviai prašomi 
šiame susirinkime dalyvauti ir iš
rinkti naują valdybą. Balandžio 
2 d. įvykęs susirinkimas naujos 
valdybos išrinkti nepajėgė trūks
tant kandidatų, nors susirinkime 
dalyvavo gausus tautiečių būrys.

Buv. Newcastle Apyl. V-ba

po liet, 
dienos)

salėje

kad salėje pritrūko kėdžių. Mel- 
bourniškiai ilgai dar prisimins ši 
vaiku teatro pastatymą.

Visi atsimename simpatingąjį 
Dr. R. Gašką, kuris prieš trejus 
metus lankėsi Australijoje su Ame
rikos lietuviais krepšininkais, bu
vo oficialus rungtynių teisėjas ir 
V. Adamkavičiui išvykus pasi
darė ir visos grupės vadovas. Ne
seniai jis paskirtas Dow bendro
vės chemijos inžinerijos laborato
rijos direktorium Midlande, Mich. 
U.S.A.

SKELBIMAS
Km nori skaityti lietuvišką — patriotinį, visuomenišką 

neaužalotą nei komunizmo, nei visokių “bendradarbiavimų”, 
ta* užsisako

PATIKSLINIMAS
Liečia “M.P.” No.13, balandžio 
S d. 1967.
Nežinau kas mane priskyrė prie 

bankstowniškių, nes straiptfieJjs 
nepasirašytas.

Prašau “M.P.” paskelbti šį ma
no viešą pareiškimą:

Niekad savęs neskaičiau banks- 
tauniške ir nepritariu jų atsisky
rimui nuo Sydnėjaus lietuvių. Dir
bau ne dėl Bankstowno apylinkės, 
bet dėl vaikų teatro. Ir ateity, jei 
tik bus galima, dirbsiu ten kur bus 
didesnis vaikų bei jaunimo susi
būrimas, tikėdamasi, kad ši vai
ku teatro užuomazga išaugs į pas
tovų Sydnėjaus Lietuviško Jauni
mo Teatrą.

V. R. Saudargienė

PAMALDOS
PAMALDOS CANBERROJE

Canberros lietuviams pamaldos 
— balandžio 16 d. — tretįjį mė
nesio Sekmadieni 11 vai. 30 min. 
St Patrick’s bažn. Braddon.

Prieš pamaldas išpažintys.

PAMALDOS W0LL0NG0NGE
Balandžio 23 d. pamaldos lietu

viams Wollongong katedroj 4 vai. 
30 min. p.p.

Pamaldas laikys kun. S. Gaide
lis, S J. ir klausys išpažiničų.

Kun. P. Butkus

PATIKSLINIMAS

BRISBANE - NEWCASTLE 
MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI MA nariams balandžio mėn. 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąja — Kad visa kri
kščioniškoji bendruomenė rimtai 
vykdytu savo pareigą — puose
lėti pašaukimus.
misijų — Kad padaugėtų 
vyskupijų ir krašto mokyklų skai
čius, kuriose ruošiasi katechetai 
(religijos dėstytojai) misijų kraš
tams.

Aukščiau paminėtomis MA in
tencijomis gali pasinaudoti Bris
bane - Newcastle ir Gyvojo Ro
žančiaus nariai.

Kun. S. Gaidelis SJ.

LAISVAM LIETUVA
Savaitraštis “LAISVOJI LIETUVA” leidžiamas Amerikoj 

Jos straipsniai ir žinios nepasensta ir jos yra aktualios visuo
se kraštuose. Jos kaina $5.00 metams. Pinigus siųsti: “Laisvo
ji Lietuva” 2618 W., 71 st., Chicago, Ill. 60629, arba Mr. J. 
Aleksandravičius, 76a Bower St., Woodville, S.A.

Kauno klinikinėj ligoninėj, prof, 
dr. Jurgio Brėdikio vadovaujamoj 
širdies chirurgijos klinikoj kovo 
mėnesio vidury buvo (padarytos 
dvi širdies vožtuvų pakietimo ope
racijos. Dviems ligoninis (vienas 
iš Šiaulių, kitas iš Kėdainių) bu
vo išimti reumato iškreipti vož
tuvai ir jų vieton įsiūti kiti, dirb
tiniai. Abu 
si.

Operacijų 
iš Maskvos
kuris pareiškė (Tiesa, kovo 21), 
kad tokios operacijos neseniai pra
dėtos daryti Maskvoj, Leningra
de ir Kijeve, ir jų atlikta jau apie 
300, bet J. Brėdikio vadovauja-

ligony s gerai jaučia-

stebėti buvo atvykęs 
prof. G. Solovjovas,

moj klinikoj esąs geriausiai pa
sirengęs kolektyvas ir čia tokios 
operacijos galinčios būti atliktos 
“kuo sėkmingiausiai”.

Prieš keletą metų dr. J. Brė
dikis lankėsi Vakarų Europoj (ta
da dar tik rengėsi daktaro laips
niui), siekdamas susipažinti su šir
dies ir kraujagyslių operacijomis 
vartojamomis medžiagomis. Vėliau 
suorganizavo tokių medžiagų ga
myklą Kaune. Dabar J. Brėdikis 
yra minėtos klinikos vadovas ir 
profesorius Kauno Medicinos Ins
titute.

“DAINA” DĖKOJA
Sydnėjaus “Dainos” choras 

nuoširdžiai dėkoja visiems talki
ninkams, padėjusioms surengti jau
kų choro pobūvį balandžio 1 d. 
Dainavoje. Ypač dėkingi progra
mos pranešėjai p-lei J. Reisgytei, 
p. A. Kataržiui, vedusiam gėrimų 
bufetą, visoms ponioms, paruošu- 
sioms ir laikusioms turtingą už
kandžių bufetą ir pravedusioms lo
teriją. Ačiū p. Vinevičienei už lo
terijai aukotą butelį krupniko ir 
p. S. Jurevičienei už tortą.

Nuoširdžiai dėkingi ir visiems 
to vakaro dalyviams, savo atsilan
kymu chorą perėmusioms moraliai 
ir materialiai. Lygiai priklauso 
mūsų nuoširdi padėka ir “Links
miesiems broliams” kaip vienetui 
bei jų talkininkui p. A. Plūkui. 
Dar kartą visiems lietuviškas^ačiū.

“Dainos” Choro V-ba

L.V.S. “Romovės” Melbourne 
Skyriaus Karo Invalidams Šelpti 
Komiteto pranešime, išspausdinta
me Mūsų Pastogės 1967 m. vasario 
13 d. laidoje paskelbtos netiksliai 
kai kurių aukotoju pavardės ar
ba net visai praleistos. Čia skel
biame atitaisymą:

$5.00 aukojo ne A. Mačiulis, bet
A. Mičiulis

Po $2.00: aukojo ne B. Petkevičius, 
bet — B. Petys-Petkevičius,

Ragauskas, — J. Ragauskas 
Valaitis, — J.J. Valaičiai 
Klinkas, — M. Kliukas 
Siauraitis, — A.Siaurusaitis 
Vingrys, — A. Vingys 

(nepaminėtas) —Z. Mackevičius
$1.00 aukojo ne Petrikaitė bet 

Dr. Petrikaitė-Šurnienė.
Visus paliestus aukotojus iatsi- 

prašome.

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos balandžio 16 dieną 11 vai., šv. 
Lauryno bažnyčioje, Broadmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10.30 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S.J.

(ELTA)

V.
J.
A.

A.

LVS Ramovės Melbourno Skyriaus
Karo Invalidams Šelpti Ko-tas

PAMALDOS 
EVANGELIKAMS MELBOURNE

Kviečiame visus vėl susirinkti 
i Liet Namu koplyčią (50 Errol 
St., Nth. Melb.) ši ateinantį šven
tadieni — balandžio 16 d. septin
tą valandą vakaro pamaldoms, ku
rias laikys kun. Kosticėnas iš Syd
ney.

Po pamaldų bus bendra arbatė
lė ir ta pačia proga pasižiūrėsi
me nuotraukų, kurias kunigas de
monstruos iš savo atostoginių ke
lionių.

Praneškite ir kitiems.
Parapijos Taryba

mūsų Pastogė

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir kokiomis *; 
sąlygomis veikia tautiečiai kituose kraštuose. Geriausiai su- ;♦! 
sipažinsite su lietuvių gyvenimu Kanadoje skaitydami sa- J 
vaitraštj J

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Jau dešimt metų, kaip Vilniaus 
miestas išlaiko pučiamųjų instru
mentų orkestrą vardu “Trimitas”. 
Orkestro sumanytojas ir organiza
torius V. Žilius, neilgai su tuo 
orkestru dirbęs, mirė, bet 
likimas Vilniaus miestui 
gyvas.

Trimitas jau yra atlikęs
pusantro tūkstančio koncertų, dau 
giausia Vilniaus parkuose bei so
duose, įmonėse, o taip pat ir kituo
se Lietuvos miestuose bei mieste
liuose ir net Latvijoj ir Gudijoj. 
Dabar orkestrui vadovauja diri
gentas Romas Balčiūnas.

(ELTA)

jo pa- 
tebėra

beveik

H . J
J Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame rašoma apie, lietu- 
J vių gyvenimą, viso pasaulio naujienos, mokslo, meno, tech- J 
!♦! nikos žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžvalgos ir duoda- J 

mi įdomūs romanai. Redaguoja Jonas Kardelis. Metams 6 
kanadiški doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 J

J George Street, LaSalle — Montreal, Canada. J

Vienos berniukų choro pavyz
džiu, jau kuris metas yra ir Vil
niuje berniukų choras Ąžuoliukas. 
Chore dainuoja 120 berniukų. Per 
septynetą metų choras yra pasi
rodęs ne tik beveik visuose Lie
tuvos miestuose, bet ir Rygoj, Ta- 
lline ir net Maskvoj. Kovo gale 
choras išvyko koncertuoti į Kije
vą. Pažymėtina, kad choras ką tik 
baigė rengti J.S. Bacho kantatą 
Magnificat (su kameriniu filhar
monijos orkestru ir keturiais so
listais, kurių tarpe yra ir V. Adam 
kevičius). Vilniaus “ąžuoliukai” 
šią religinio turinio) kantatą Ki
jeve atliks pirmą kartą. Sovieti- 
joj jos iš viso dar niekas nėra 
girdėjęs. Kantatą prirengė choro 
meno vadovas H. Perelšteinas.
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