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JIEMS!

Jau netoli dvidešimt metų, 
kaip mes čia įsikūrėme ir gana 
efektyviai darbuojamės kaip lie
tuviai Australijoje. Iš kelių tūks
tančių mūsų aktyviųjų arba bent 
pozityviai prisidedančių prie lie
tuviško darbo ar tai organizaci
jose, ar institucijose vieni laikėsi 
daugiau ar mažiau pasyviai vien 
parodydami savo palankumą 
lankydami lietuviškus parengi
mus ar subuvimus ir prisidėda
mi ar tai auka, ar palaikydami 
bent moraliai visą lietuvišką są
jūdį savo asmenišku dalyvavi
mu. Kiti gi, o tokių yra kiekvie
noje kolonijoje po kelis ar kelio
lika, nuo pat atvykimo į Aus
traliją stojo į aktyvų darbą ir sa
vo darbu, savo tiesiogine veikla 
savo asmeninėmis laiko ir pini
ginėmis aukomis visą lietuvišką 
sąjūdį judino ir kėlė. Jie buvo ir 
iniciatoriai, ir pirmieji darbinin
kai, ir dinamiški varikliai visoje 
lietuviškoje skalėje. Daugelis jų 
jau pasitraukė iš gyvųjų tarpo, 
vienas kitas aplinkybių verčia
mas išvyko į užjūrius, o likusieji 
kiek tik jėgos leidžia ir toliau 
darbuojasi plėtodami tą lietuviš
ką veiklą. Neabejojame, kad jų 
neturėjus lietuviškas gyvenimas 
būtų apmiręs. Greičiausia jų vie
toje būtų buvę kiti, gal būt ir ki
tokia forma ar kryptimi būtų pa
sireiškusi toji lietuviška veikla, 
vis tik jų pradėti darbai, jų pro
jektai ir darbo organizacija bu
vo tiek pozityvi, kad susilaukė 
visų lietuvių pritarimo ir para
mos. Reiškia, jų dinamizmas, 
jų pastangos ir organizacinis bei 
kūrybinis sugebėjimas per tuos 
dvidešimtį metų pasiteisino ir 
tai, ką šiandie turime, tegalime 
pirmiausia būti dėkingi tik tiems 
asmenims, kurie viską planavo 
ir judino.

Per tą dvidešimtį metų paly
ginus mūsų mažą lietuvių sauje
lę Australijoje, padaryta gana 
daug. Pasižiūrėkime tik į negin
čijamus faktus: beveik visi vei
kią Australijoje lietuvių chorai 
jau atšventę po penkioliką savo 
veiklos metų, eilėje kolonijų iš
augo lietuviški bendruomeniniai 
arba net atskirų organizacijų 
namai, susibūrė patvarios ir gilų 
kultūrinį darbą atliekančios or
ganizacijos, mokyklos, įvairūs 
kultūriniai rateliai ir t.t. ir t.t. 
Visa tai nesusidarė savaime, bet 
turėjo būti žmonių, kurie ėmėsi 
iniciatyvos, organizavo, dirbo, 
statė, plūkėsi iki paskutinių, kad 
tik lietuviškoji atmosfera nesu
silpnėtų, bet dar sutirštėtų, pagy
vėtų. Daugelis iš tų iniciatorių 
ir šiandie tebėra jei ne vadovau
jamose tai vis tik aktyviose veik
los pozicijose ir tą darbą tęsia 
nesiteisindami, kad jų senyvas 
amžius ir kad jie turį teisi į po
ilsį ir pensiją.

Tokių lietuvybės fronto pir
mose linijose nuo pat pradžios 
žmonių yra kiekvienoje koloni
joje. Visi juos pažįsta, bet ne vi
si juos ir jų darbus įvertina. Čia 
ir norėtųsi atkreipti vadovaujan
čių institucijų ar asmenų dėme
sį, kad kaip tik laikas dabar 
juos atitinkamai viešai pagerbti 
iškeliant jų neginčijamus įnašus 
į lietuvišką gyvenimą ir tuo pa
čiu parodant jiems dėkingumą 
už jų darbą ir pasišventimą. 
Ypač tai reikėtų juos ir jų dar
bus pristatyti šių dienų nors ir 
negausiam aktyviajam jaunimui, 
kurie pagal laiko madą kiek 
kreivokai pasižiūri į vyresniuo
sius, kaip atsiliekančius nuo gy
venamojo laiko dvasios. Bet kad 
ir tas pats jaunimas naudojasi 
jų pastangų vaisiais, tai kažin 
ar daugeliui tai telpa galvon.

Mes viena ar kita proga ne
vengiame minėti sukakčių tų 
įvykių ar asmenų, kurie yra ne
tiesioginiame sąryšy su mumis, 
bet gal būt būtų daug reikšmin
giau pabrėžti tuos žmones iš čia 
pat esančiųjų savųjų tarpe, ku
rie tos pagarbos ir paminėjimo 
nemažiau yra nusipelnę. O tai 
būtų parodytas jiems dėkingu
mas ir gal net paskatinimas ir 
kitiems, kurie ateity stos jų vie
toje.

(v.k.)
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VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
ATSIŠAUKIMAS

Reikalingi daviniai

Prez. DE GAULLE KANADOJE

Kada Ameriką užplūdo kruvi
nos negrų riaušės, kaimynai Ka
nadoje pergyveno eilę moralinių 
sukrėtimų. Ne negrų riaušės pa
veikė kanadiečius, bet neatsakingi 
prez. de Gaulle žodžiai.

Prancūzijos prezidentas nuvykęs 
į tirštai prancūzų apgyventą Ka
nados Quebec’o provinciją, kur 
įsisenėjus amžina politinė trintis 
tarp angliškai ir prancūziškai 
kalbančių kanadiečių, savo pro
vokuojančia kalba sukėlė nerimas- 
čio debesis. Prezidentas įspėjo ka
nadiečius saugotis amerikonų pie
tuose, o prancūzams, keliantiems 
krašte suirutę palinkėjo geriau
sios sėkmės prieš anglų įtaką. 
“Tegyvuoja laisvasis Quebec’as!” 
nuskambėjo prez. de Gaulle žo
džiai tūkstantinei žmonių miniai. 
Toks prezidento arogantiškas iš
sišokimas prasižengė su visomis 
mandagumo bei diplomatijos tai

Pavergtųjų tautų savaitė Sydnėjuje pravesta plačia programa ir demonstracijomis liepos 15- 
23 d.d. Nuotraukoje matome dalį demonstracijos Sydnėjuje liepos 16 d. Plačiau apie šios savai
tės eigą kita proga.

TALKOJE
Birželio mėnesį Lietuvių Koope

ratinė Kredito Draugija Talka 
baigė šeštuosius apyskaitinius me
tus. Besiruošdama metiniam susi
rinkimui, kuris įvyks rugsėjo 23 
d., Talkos valdyba prašo visus na
rius. pakeitusius savo adresus, 
apie tai pranešti Talkai, kad jos 
siunčiama nariams korespondenci
ja laiku galėtų juos pasiekti.

Jei kas Talkos narių būsimame 
metiniame susirinkime norėtų pa
tiekti kokį nors Talkos veiklą lie
čiantį siūlymą, kuris būtų reika
lingas atitinkamo nutarimo, tokį 
siūlymą prašoma patiekti Talkos 
valdybai raštu ne vėliau rugpjū
čio 31 d., kad galima būtų jį į- 
traukti į susirinkimo darbų tvar
ką.

Suminėtina, kad apyskaitinių 
metų eigoje tiek Talkos narių 
skaičius taip pat, ir apyvartos ka
pitalas žymiai ūgtelėjo. Per 25% 
Talkos narių naudojasi jos išduo
tomis paskolomis. Turimas apy
vartos kapitalas tačiau įgalina 
Talką paskoloms aprūpinti žymiai 
didesnį savo narių skaičių.

Visais reikalais informacijos 
teikiamos Talkos būstinėje, 50 
Errol St., North Melbourne, Lie
tuvių Namuose, kiekvieną šešta
dienį nuo 14 iki 16 vai. Krei
piantis raštu, laiškus prašoma 
adresuoti : Box 4051, G.P.O. 
Melbourne, Vic.. 3000.

Lietuvių Kooperatinės Kredito 
D-jos Talkos Valdyba 

syklėmis. Tarptautiniuose diplo
matų ryšiuose priimta, kad sve
čias niekada nesikiša į vidinius 
krašto reikalus ir viešai nekriti
kuoja krašto politinės bei ekono
minės struktūros.

Neabejotina, kad svečias Kana
doje jautėsi ne tiek svečias, kiek 
šeimininkas. O šeimininkais pran
cūzai buvo 1763 m., kada Kana
da iš jų buvo atimta ir atitinka
ma sutartis pasirašyta tarp ang
lų ir prancūzų Paryžiuje. Kaip 
ten buvo prieš 200 metų, prezi
dentas visai nesidomi. Jis ir kiti 
šeši milijonai Kanados bendra
minčių galvoja, kad Kanada turė
tų priklausyti Prancūzijai.

Prezidento de Gaulle antibritiš- 
kas nusistatymas seniai žinomas, 
tačiau tiesiog neįtikėtina, kad jis 
ir Kanadoje galėtų žaisti ugnimi. 
Niekas nesistebėtų, jei Kanados 
ministeris pirmininkas Pearson 
išprašytų svečią jo vizitui dar ne
sibaigus.

PAS MUS
G. VASILIAUSKIENĖS

KONCERTAS CANBERROJ

Numatyto koncerto išvakarėse 
(liepos 14 d., penktadienį) Can- 
beros lietuviai išgyveno skaudžią 
nelaimę: auto katastrofoje žuvo 
Rita ir Bruno Jarašiai, palikdami 
du mažamečius berniukus. Rita 
ir Bruno buvo jaunosios kartos 
žmonės ir pasižymėjo šioje lie
tuvių kolonijoje kaip dideli patrio 
tai lietuviai. Jie dalyvavo visur, 
kur tik buvo lietuviški reikalai. 
Ir šis G. Vasiliauskienės dainų 
koncertas buvo jų sumanymu ir 
iniciatyva organizuojamas, todėfl 
jiems žuvus, atrodė, kad koncer
tas negalės įvykti. Tik tvirtas 
Canberros lietuvių nusistatymas 
pagerbti juos ir padėti jų pasili- 
kusiems vaikučiams, leido koncer
tui įvykti taip, kaip buvo numa
tyta.

Koncertas įvyko Canberros Lie
tuvių Klubo salėje. Žmonių prisi
rinko pilna salė. Atidarymo žodį 
tarė p. A. Andruška pareikšda
mas, kad šio vakaro surinktas 
pajamos bus paskirtos Jarašių 
mažamečiams vaikams paremti. 
Solistė G. Vasiliauskienė pradė
dama koncertą taip pat pareiškė, 
kad “Šis Dainų koncertas tegul 
būna Ritai ir Bruno Jarašiams 
dedikuotas, nes jie buvo jūsų cho
ro nariai ir mėgo dainas”.

Solistė pradėjo koncertą lietu
vių liaudies dainomis, jai akom- 
ponavo Mrs. M. Scott. Abi kon
certo dalyves publika sutiko šil
tais plojimais. Sekė šios dainos: 
Oi, mergyte — harmonizuota V. 
Jokūbėno; Ganiau palšus jaute
lius — A. Karoso; Daina apie 
sesytę — J. Tallat - Kelpšos;

BRITAI PASITRAUKS IŠ 
AZIJOS

Didžioji Britanija šiuo metu 
atsidūrusi tikrai keblioje politinėj 
ir ekonominėj padėty. Iš vienos 
pusės Commonweatlh’as spaudžia 
britus nenusigręžti nuo jų, iš ki
tos pusės ekonominiai sunkumai 
verčia juos žiūrėti realiau į atei
tį. Politiniai britus spaudžia savi
tarpio paktai su Amerika ir tuo 
pačiu aštrina padėtį su Prancū
zija.

Prezidentas de Gaulle turėda
mas stiprų Europos Bendrosios 
Rinkos kozerį, kaip įmanydamas 
šokiruoja anglus. Pagal j į,dabar
tinė britų politika neįrodo, kad 
jie yra europietiškai nusiteikę. 
Britų laikomos pozicijos pietryčių 
Azijoje esą dalinis pataikavimas 
Amerikos Jungtinėm Valstybėm. 
O kas palaiko amerikonus, tas 
eina prieš Prancūzijos interesus.

Artimoj ateity britai žada ati- 

IR KITUR
ir Daina apie Nemu/nėlį — J. 
Tallat-Kelpšos.

Toliau solistė dainavo vokiečių, 
prancūzų ir italų garsių kompozi
torių sukurtas dainas: Die Forelle 
— F. Schubert; Graetchen am 
Spinnrad — F. Schubert; Chan
son d’amour — G. Faure; Se tu 
m’ami — Pergolesi ir La Fol- 
letta — Marchesi.

Pirmosios dalies koncerto pabai
gai solistė padainavo tris operų 
arijas iš operos “Dalia”: B. Dva- 
rionio; Mimi iš op. “Bohema” — 
G. Puccini; Valsas iš “Romeo ir 
Julija” — C. Gounaud.

Antrąją dalį pradėjo solistė į- 
vairių kraštų dainomis: Pievoje 
žolele žaliavau — P. čaikovsky; 
daina prie upelio — F. Schubert; 
Kregždutė — Eva del Aqua; Kal
nų piemenaitė — G. Rossini; Mer
gaitė iš Kadikso — Delibes.

Ir pabaigai solistė padainavo 
lietuvių kompozitorių dainų: Gė
lės iš šieno — V. Jokubėnas; Iš
dykęs rudenėlis — B. Budriūnas; 
Vai gražu — A. Kačanauskas; 
Lopšinė — S. Šimkus; ir Lakš
tingalos giesmė — V. Kuprevičius.

Koncertas baigėsi gyvais ploji
mais ir bisais, abi dalyvės apdo
vanotos gėlėmis. Kaip iš progra
mos matome .solistė turėjo pla
čią dainų skalę: nuo liaudies dai
nų iki operų arijų. Solistė turėjo 
šiame koncerte ypatingai sunkų 
uždavinį: būti kontakte su siel
varto apimta publika ir išlaiky
ti skaidrią nuotaiką besidžiau
giant dainos menu. Jos balso spal 
vingumas ir artistiška danų in
terpretacija patraukė publikos dė
mesį ir leido su ja pačia kartu 
išgyventi muzikos grožį ir skaus
mą.

- am -

DUOKITE ŽINIŲ APIE LIETUVOS GYVENTOJŲ
NAIKINIMĄ

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui pasiūlius, Lietuvos 
Tyrimo Institutas sutiko rinkti 
ir skelbti martirologinę medžiagą 
apie Lietuvos gyventojų žudymą, 
kankinimą, kalinimą Sovietų Ru
sijos ir Nacių Vokietijos okupaci
jos metu.

traukti savo karines pajėgas iš 
rytų nuo Sueso ir taip pat iš va
karų Vokietijos. Didž. Britanija 
tam ryžtasi ne tiek pataikaudama 
Prancūzijai, kiek verčiama susi
dariusių ekonominių sunkumų.

Britams pasitraukus iš pietry
čių Azijos tas skaudžiai atsilieptų 
Australijos asugumui ir įsiparei
gojimams Azijoje. Manoma, kad 
Australijos ir N. Zelanidjos vy
riausybės turės paskubomis gink
luotis. Australija ligi šiol pasiten
kino skirdama vos 2.5% krašto 
biudžeto kariniams reikalams, tą 
procentą turės padidinti. Privalo
ma karo tarnyba, lietusi tik ma
žą dalį jaunuolių, gali virsti uni
versalia karo prievole, apimanti 
ir vyresnio amžiaus jaunuolius.

SOVIETAI RUOŠIASI 
MAŽIEMS KARAMS

Nežinia, ar sovietų nenusisekusi 
afera Artimuosiuose Rytuose, ar 
karas Vietname žada drastiškai 
keisti jų masinę ginklų produkci
ją. Maskvoje leidžiamas sovietų 
armijos žurnalas “Raudonoji žvai
gždė” savo paskutinėje laidoje 
rašo, kad atominių ginklų svarbu
mas sumažėjo. Sov. Sąjunga di
dins ir tobulins konvencionalių 
ginklų (artilerijos, tankų, raketų 
ir automatinių šautuvų) gamybą. 
Tame pačiame žurnale iškeliama 
ir kita nuomonė, kuri prieštarau
ja iki šiolei galiojusiai. Būtent, 
paskutiniais sovietų duomenimis 
branduoliniai ginklai ne mažina 
trečiojo karo grėsmės, kaip kad 
buvo galvojama Kruščiovo laikais, 
bet tik dabar labiau didina.

Sovietų maršalas Ivan Joku-
bovskis, pirmasis Varšuvos pakto 
ministeris taip pat pritaria kon
vencionalių ginklų gamybai. Jis 
sako, kad karas su bet kuria pa
sauline galybe, ginkluota atomi
niais ginklais, reikštų atominį ka
rą. Lokalinio pobūdžio karams 
Sov. Sąjunga turėsianti gaminti 
ir tobulinti konvencionalius gink
lus.

Iš tokių “Raudonosios žvaigž
dės” pareiškimų galima spręsti, 
kad sovietai yra numatę “mažus 
karus”, kuriuos greičiausia jie 
bandys provokuoti. Vienas tokių 
tebesitęsia Vietname. Kitas pra- 
mafomas Artimuose Rytuose, gal 
tokių iškils Pietų Amerikoje, Af
rikoje, Kinijos pasieny, Berlyne, 
o gal ir “fašistiniuose susirėmi
muose” saugojant laisvę broliško
se tarybų respublikose.

— ★ —
Atsiliepdamas į sovietų grasi

nimus atominiu karu respublikonų

Gegužės mėn. įvyko Amerikos 
Liet. Bendruomenės tarybos rinki
mai. Juose dalyvavo 9133 rinkikai 
ir išrinkta 38 bendruomenės ta
rybos nariai. Šie rinkimai paro
dė, kad Amerikoje Liet. Bendruo
menė vis labiau stiprėja ir jos 
veikla yra didesnio susidomėjimo. 
1955 m. pirmosios tarybos rinki
muose dalyvavo 6916 rinkikų, vė
liau tas rinkikų skaičius buvo kiek 
kritęs, o šiais metais peršoko 
9000.

Jau yra sukaupta apsčiai me
džiagos, tačiau, kaip apskaičiuo
jama, abu okupantai yra išnaiki
nę apie 700 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų. Todėl norima surink
ti kiek galint daugiau dokumen
tuotos medžiagos iš dar gyvų liu
dininkų ir kitų šaltinių.

Lietuvos Tyrimo Institutas, pa
siėmęs medžiagos rinkimo darbą, 
šį uždavinį galės tinkamai atlikti 
tik tada, kai mūsų visuomenė ak
tyviai prie šio darbo prisidės. To
dėl Lietuvos Tyrimo Institutas 
kviečia visus į talką ir prašo jam 
siųsti tokių žinių:

1) apie atskirų asmenų suėmi
mus, kankinimus, kalinimus, nu
žudymus, išvežimus iš Lietuvos, 
duodant — kas yra žinoma — 
vardus, pavardes, tėvų vardus, 
amžių, gimimo vietą, suėmimo ar 
nužudymo laiką ir vietą, kas su
ėmė, kalinimo bei ištrėmimo vietą 
ir koks jo likimas;

2) apie masinius žmonių suėmi
mus, išžudymus, ištrėmimus, kada 
ir kur tai įvyko, kiek žmonių buvo 
paliesta, kas tai vykdė (Pavz., 
Pirčiupis, Pravieniškės, Rainiai 
ir pn.);

3) apie partizaninių kovų metu 
vienaip ar kitaip žuvusius, ištrem
tus, kankintus, kalintus, apie toli
mesnį j į gyvųjų likimą:

Žinios reikalingos nuo okupaci
jos pradžios, t. y., nuo 1940 metų 
birželio 15 d. ligi dabar.

Žinių ar ištisų sąrašų sudaryto
jas duoda savo vardą, pavardę ir 
adresą, žinių suteikėjui pagei
daujant, jo pavardė nebus skel
biama.

Žinias ir kitą korespondenciją 
prašome siųsti šiuo adresu:

Lithuanian Research Institute, 
29 West 57 St, Fl. 10, New York, 
N. Y. 10019.

Lietuvos Tyrimo Instituto
Taryba

J. Puzinas — jnirmininkas, J. 
Audėnuos ir M. Gelžinis — vice
pirmininkai, Z. Raulinaitis — 
sekretorius, A. Budreckis — iždi
ninkas.

reprezentacinių rūmų atstovas 
Amerikoje Craig Hosmer pareiš
kė, kad kilus atominiam karui 
Amerika liktų bejėgė. Jo teigimu 
pirmosios raketos su atominiais 
užtaisais būtų paleidžiamos Sov. 
Sąjungos. Užtektų 18 tokių raketų 
nešančių 100 megatonų krovinį 
Amerikos miestų sunaikinimui. C. 
Hosmer toliau sako, kad Ameri
kos miestai nukentėtų 100 kartų 
daugiau, negu Hamburgas antro
jo karo metu. Atmosferoje būtų 
sunaikintas deguonis, o sukeltos 
jūros bangos nuplautų Aliaską ir 
Havajus.

Tokius pesimistiškai pavaizduo
tus atominio karo vaizdus Ameri
kos gynybos departamentas panei
gė. Lygiai tas pats departamen
tas paaiškino, kad po žemėmis 
įtvirtintos raketos su atominiais 
užtaisais nebūtų priešo sužalotos, 
nebent į kiekvieną atskirai būtų 
pataikyta. Tokie įtvirtinimai, ly
giai ir Amerikos Polaris povande
niniai laivai bei karo aviacija yra 
24 valandų karo paruošty. Paki
lus pirmajai priešo raketai žymiai 
didesni naikiną smūgiai nuteriotų 
priešo teritoriją. Kremlius tą ge
rai žino ir nesą ko toliau aiškinti 
apie jų pačių savižudybę.
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VLIKo pareiškimas
DĖL AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ GRUPĖS RENGIAMOS IŠVYKOS 

OKUPUOTON LIETUVON
Sovietų Sąjungai šiek tiek pra- — Tautinė drausmė reikalauja, na į santykiavimą su okupantu, 

vėrus geležinę uždangą, prasidėjo kad tol, kol Sovietų Rusija laikys nes, 
laisvųjų lietuvių privatus asmenį- Lietuvą okupuotą ir paverstą So-
nis bendravimas su savo artimai- vietų Sąjungos dalimi, laisvieji 1) išvyką organizuoja ne pri- 
siais okupuotoje Lietuvoje. Sovie- lietuviai ribotųsi privačiu bendra- vačių asmenų grupė, kaip netei
tų Sąjunga, išnaudodama visas vimu. singai teigia organizatoriai, o
priemones ir progas Lietuvos vai- Visas Lietuvos gyvenimas yra American Lithuanian Sports and 
stybės tęstinumui sunaikinti ir susovietintas ir valdomas iš Mas- Cultural Committee, Inc., taigi 
Lietuvos aneksijos tarptautiniam kvos. Visos okupuotoje Lietuvoje laisvųjų lietuvių organizacija, 
pripažinimui išgauti, siekia, kad įsteigtos organizacijos yra tik specialiai šiam reikalui įkurta ir 
ir laisvojo lietuvio bendravimas Maskvos įstaigų bei organizacijų net inkorporuota;
su savo pavergtu broliu vestų padaliniai. Taigi bendravimas su
nors į faktinį susigyvenimą su okupuotoj Lietuvoj esančiomis in- 2) išvykos dalyviai būsią Lietu- 
dabartine Lietuvos padėtimi ir stitucijomis bei organizacijomis vos Krepšinio Federacijos svečiai,

išvykos organizatoriai savo pri
vačiame ir slaptame rašte nedvi
prasmiškai teigia, kad

a) paskutiniais dvejais metais 
sovietinės įstaigos (Soviets) reiš
kiančios norą kviesti Vakaruose 
gyvenančius lietuvius aplankyti 
kraštą;

b) formalus kvietimas gautas 
iš “Lietuvos Krepšinio Federaci
jos”, taigi iš sovietinės sporto or
ganizacijos padalinio, ir

c) Sovietų Sąjungos ambasada 
Washingtone pažadėjusi išduoti 
vizas tokiai kelionei.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, kreipdamas lietu
vių visuomenės dėmesį į čia išdės
tytus faktus, pareiškia, kad šios 
rūšies išvykų negalima laikyti 
privačiu laisvojo lietuvio bendra-

— neteisingai teigia organizato- vimu su savo pavergtuoju broliu, 
riai: savarankiškos Lietuvos Tai yra ryškus laisvųjų lietuvių
Krepšinio Federacijos okupuotoje organizacijos santykiavimas su 
Lietuvoje nėra, o yra tik vad. okupacinėmis institucijomis bei 
LTSR krepšinio federacija, ati- organizacijomis, sudarąs nesklan- 
tinkamos Sovietų Sąjungos orga- durnų Lietuvos laisvės kovoje, 
nizacijos padalinys, taigi jie bus 
Sovietų Sąjungos organizacijos Vyriausias Lietuvos
svečiai; Išlaisvinimo Komitetas

tuo būdu netiesiogiai talkintų nėra bendravimas su pavergta 
toms okupanto pastangoms. tauta, o talkininkavimas okupan-

1966 m. sausio 22 ir 23 d. Cle- tui griauti Lietuvos valstybės tęs- 
velande sušauktoji veiksnių kon- tinumą bei silpninti mūsų laisvės 
ferencija, atkreipusi rimtą dėme- kovos ryžtą.
sį j tas okupanto užmačias, bet Numatomoji Amerikos lietuvių 
pripažindama ryšio su tautos ka- krepšininkų išvyka į Lietuvą š. m. 
mienu nepaprastą reikšmę, tarė ir rugpiūčio — rugsėjo mėn. išeina 
pareiškė: iš privataus bendravimo ir perei-

KELIONĖMS IŠ AUSTRALIJOS 
KREIPKITĖS PAS MUS

■■ j EUROPĄ LAIVU $ 305.00 (Minim.)
" LĖKTUVU . $ 567.50 (Minim.) ■■
:: * LĖKTUVU JAUNIMAS $ 390.00
* ’ * Australišku pasu, tam tikru laiku, ne vyresniam 26 m. :
<> I SIAURĖS AMERIKĄ LAIVU $ 315.00 (Minim.)
:: LĖKTUVU $ 473.70
:: Į JAV EKSKURSINĖ KAINA (14-28 dienų galiojimas) “ 

$ 675.00
- KRAŠTO VALDYBOS ĮGALIOTI TVARKYTI GRUPĖS -
:: KELIONĘ I NEW YORK PASAULIO LIETUVIŲ KON- " 

GRESĄ RUGSĖJO MĖN. 1968. “
UZSAKOM BILIETUS LAIVAIS IR LĖKTUVAIS.

:: TVARKOM KELIONĖS DOKUMENTUS, DRAUDIMĄ 3 
• IR KT. BE JOKIŲ MOKESČIŲ. KĄ GALIMA GAUTI “ 

;; PAS KITUS, GALIMA IR PAS SAVUS. KREIPTIS:

:: A. ŽILINSKAS
CITY TRAVEL CENTER

:: HUB ARCADE, 318 LT. COLLINS ST.
3 MELBOURNE. VIC., 3000.

Tel. 63 4780 — 63-3252

LIETUVIAI
PASAULYJE

MIRĖ LIETUVOS GEN. 
KONSULAS NEW YORKE
Vytautas Stašinskas Lietuvos

Su Melbourno ramovėnais VLIKO P—KAS VALST.
DEP-TE

rium Angier Biddle Duke, buvu
siu protokolo šefu Valstybės De-

ankstų rytą, vos po 
Vytautas Stašinskas

New Yorke liepos

generalinis konsulas New Yorke, 
liepos 1 d. išvykęs atostogų į Cape 
Cod., Mass., staiga ligos buvo 
priverstas liepos 3 d. iš vasarvie
tės persikelti į ligoninę Bostone 
ir liepos 15. 
vidurnakčio, 
mirė.

Pašarvotą
17 d. vakare velionį pagerbė ir 
su juo atsisveikino gausus New 
Yorko būrys. Atsisveikinnimo žo
džius tarė: religinei apeigai va
dovavęs prel. J. Balkūnas, Lie
tuvos atstovas Washingtone J. 
Kajeckas, Vliko pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas, Estijos diplomati
nis atstovas Jaaksonas, Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo gene
ralinis sekretorius Gadomskis, ei
lė organizacijų atstovų, atsisvei
kinimui pirmininkavęs Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir konsulas A. Si
mutis. Laidotuvėse dalyvavo ir 
Lietuvos pasiuntinybės Washing
tone patarėjas dr. A. S. Bačkis. 
Liepos 18 d., po gedulingų pamal
dų New Yorko Aušros Vartų baž
nyčioje, vėlionis buvo palaidotas 
New Yorko Kalvarijos kapinėse.

Vytautas Stašinskis. gimęs 1906 
m. lapkričio 18 d. Kaune, iki 1919 
m. su tėvais gyvenęs ir mokytis 
pradėjęs Vilniuje, vidurinį ir 
aukštąjį mokslą baigė Kaune. Lie
tuvos užsienių reikalų ministeri
joje tarnybą pradėjo 1932 m. 
1935 pradėjo pareigas užsieniuo
se: pirma Belgijoj, o nuo 1939 m. 
kovo mėnesio — gen. konsulate 
New Yorke. Generaliniu 
paskirtas 1954 m. spalio 
gen. konsulo J. Budrio 
(1954 m. rugp. 1 d.). V.
kui mirus, Lietuvos Gen. Konsu
lato personalo liko tik konsulas 
Anicetas Simutis ir p. R. Budrie
nė, faktiškai einanti sekretorės 
pareigas. (ELTA)

konsulu
1 d., po 
mirties 

Stašins-

Liepos 12 d. Vliko pirm. dr. J. partamente, dabar JAV ambasa-

Melbourno ramovėnai su poniom ir svečiu — Krašto Val
dybos pirmininku S. Narušiu: / eil.: Augūnienė, Pridotkas, 
Narušis, Jacinskaitė, Liubinas, Salkūnas, Rekešienė, Bikul- 
čienė, Valaitienė. 11 eil.: Sidabro, Augūnas, Eskirtienė, Alek
nienė, svečias, Bosikis, Pocius, Pocienė, Rekežius, Kuzmic- 
kienė, Kuzmickas. 11 eil.: Sadauskas, Mončinskas, Bikulčius, 
Alekna, Zvinakis, Balsys, Eskirtas, Paškevičius.

LIETUVIAI
Naiviems užsienio laikraštinin

kams ar šiaip turistams kompar
tijos aiškintojai Lietuvoj visada 
skuba “paaiškinti”, kad žemė iš 
Lietuvos žemdirbių esanti ne tik 
neatimta, bet priešingai “atiduota 
amžinai naudoti tiems, kurie ją 
dirba”. Kolchozų “nariai” esą 
kiekvienas savos kolchozo dalies 
“savininkas”, kaip kooperatyvo 
narys. Bet pastaruoju laiku vis 
daugiau kolchozų Lietuvoj, lyg 
kokio paslaptingo burtininko mos
telėjimu, ima ir pavirsta sovcho
zais, o jų “savininkai” — papras
čiausiais samdiniais.

LKP CK sekretorius R. Songai
la liepos 14 d. paskelbtame pra
nešime papasakojo, kad sovchozų 
ir kitokių valstybinių ūkių šių 
metų pradžioj Lietuvoj jau buvo 
680. Prieš 10 metų jų buvo ma
žiau kaip pusantro šimto. Taigi

BEŽEMIAI
kažin kodėl apie 500 kolchozų ty
liai, kažkieno įsakymu, pavirto 
sovchozais, ir apie 100,000 kolcho
zų “savininkų” pavirto sovchozų 
“bernais” (samdiniais).

Klausimas ne dėl to, kas tiems 
tūkstančiams žmonių blogiau. 
Klausimas tik, kaip ten su tomis 
“amžino nuosavybiško žemės nau
dojimo” teisėmis. Ir klausimas, 
kodėl ta transformacija vyksta 
taip paslaptingai.
(kaimo korespondentai) 
pajudėjimą kolchozuose 
garsinti laikraščiuose,
tokius svarbius pasikeitimus tik 
po metų kitų pasirodo žymės tik
tai statistikoje, ir tai tik anoni
miškai, be nurodymo, nei kas, nei 
kur įvyko. Šio klausimo paaiški
nimo dar nebuvo nė viename “agi
tatoriaus bloknoto” lape...

(ELTA)

Krašto Valdybos pirmininkas p. 
S. Narušis, lankydamas Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės apy
linkes, atvyko į Melbourną 
atsiveždamas lietuvišką 
“Aukso Žąsį”. 
Filmą buvo rodoma liepos 
vakare Melbourno Lietuvių 
salėje. I filmą atsilankė labai gau
sus skaičius tautiečių.

Pasinaudodami proga, Melbour
no Ramovėnai, pasibaigus filmos 
rodymui, turėjo savo susirinkimą 
su kavute.

Susirinkus ir susėdus prie stalų 
Ramovėnams ir jų svečiams, sky
riaus pirmininkas p. V. Šalkūnas 
pasveikino gerbiamą svečią, Kraš
to Valdybos pirm. p. S. Narušį, 
kuris vadovauja taip pat Sydney 
skyriaus Ramovėnams, todėl jo 
dalyvavimas susirinkime visiems 
buvo labai malonus įvykis. 
Svečias stebėjosi gausiu visų daly 
vavimu ir pasidžiaugė, kad nesa
me šiaudiniai Ramovėnai.

Po svečio kalbos, p. V. Šalkū
nas skaitė paskaitą apie praėju
sį Artimųjų Rytų karą, supažindi
nant klausytojus su istorine įvy
kių eiga.

Pasistiprinus kavute ir sumuš
tiniais. visi padarėme bendrą fo
to nuotrauką, vizito prisiminimui. 
Baigiant norisi dalyvių vardu pa- 
dėktoti ponioms: — O. šalkūnie- 
nei, R. Pocienei ir J. Rekešienei 
už gražų patarnavimą prie stalų, 
aprūpinant svečius kavute.

Alb. P.

kartu 
filmą

15 d. 
Namų

K. Valiūnas, lydimas 
stovo Washingtone 
lankėsi Valstybės Departamente. 
Jį priėmė Rytų Europos skyriaus 
viršininkas dr. Raymond E. Lisle 
ir Baltijos skyriaus vedėjas Ho
mer R. Phelps, jr.

Pasikalbėjimas su šiais parei
gūnais truko daugiau kaip valan
dą. Valst. Departamento parei
gūnai labai domėjosi dr. Valiūno 
lankymusi Pietų Amerikoj ir pa
simatymais su P. Am. valstybių 
užsienių politikos vadovais bei ki
tais asmenimis. Be to, priėmė dė
mesin, kad Vlikas per savo atsto
vybes ir kitas lietuvių organizaci
jas veikia visuose kontinentuose. 
Pareigūnai pageidavo, kad būtų 
palaikomas su jais dažnesnis kon
taktas.

Lietuvos pasiuntinybėje tą pa
čią dieną Vliko pirmininkas tarėsi 
Vliko veiklos, ypač Washingtone 
numatomos Politinės Konferenci
jos reikalais su Lietuvos atstovu 
Washingtone J. Kajecku ir pa
siuntinybės 
Bačkiu.

Liepos 14 
pirmininkas

patarėju

Lietuvos at- 
J. Kajecko,

Pasikalbėjime
Vliko informs-

dr. S. A.

d. New Yorke Vliko 
matėsi su ambasado-

Pavergtųjų Savaitė Amerikoj

A.A.
RITAI IR BRUNONUI JARAŠIAMS

eismo nelaimėje žuvus, vaikams, tėveliams, seseriai, 
giminėms ir draugams gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Bronė ir Jurgis Žilinskai

Tragiškai

B. JARAŠIUI ir

mirus

jo žmonai R. JARAŠIENEI,

gilią užuojautą jų 
šeimoms reiškia

vaikams, Jarašių bei Misevičių

D. E. J. Augučiai

Tragiškai žuvus

RITAI IR BRUNO JARAŠIAMS

reiškiame gilią užuojautą jų tėvams, seseriai, broliams 
ir giminėms.

J. ir V. Rekežiai

dorium Madride, 
ypač buvo paliesti 
cijos skleidimo klausimai.

(E)

MIRĖ AGR. J. STRAZDAS

Liepos 4 d. Kaune mirė agr. 
Justas Strazdas, buvęs Lietuvos 
Žemės Ūkio Rūmų leisto savait
raščio Ūkininko Patarėjo vyr. re
daktorius (1924 — 1940). Po ka
ro, 1945 m., buvo atsidūręs, kaip 
agronomas, Pagėgiuose. Vėliau 
kurį laiką buvo žemės ūkio akade
mijos mokomojo ūkio agronomu, 
o iš ten perėjo į kolchozą Krakėse, 
netoli nuo Dotnuvos. Ten išbuvo 
daugiau kaip 10 metų, kaip agro
nomas ir kurį laiką net pirminin
kas. (1956 
laikraštyje, 
chozą nariu 
dienius 320
skaitant dabartiniais būtų 32 rub
liai). Ten valdžios buvo įvertintas 
Raud. Vėliavos ordinu ir nusipel
niusio agronomo titulu. Nuo 1961 
m. gyveno Kaune, kaip žemdirbys
tės instituto bendradarbis. Pas
taruosius trejus metus buvo tik 
pensininkas ir ligonis. Mirė bū
damas 72 metų amžiaus.

(ELTA)

metais buvo rašyta 
kad įstojęs į tą kol- 
ir gaunąs už darba- 

rublių per mėnesį, —

“Selkorai” 
kiekvieną 
skuba iš- 
bet apie

Skelbdamas šių metų liepos mė
nesio trečiąją savaitę Pavergtųjų 
Tautų Savaite ir ragindamas vi
sus amerikiečius atžymėti ją ati
tinkamomis apeigomis bei veiks
mais, prezidentas L. B. Johnsonas 
pabrėžė šias tezes:

Laisvė ir teisingumas yra pag
rindinės žmogaus teisės, priklau
sančios visiems žmonėms;

Tautų nepriklausomybė reika-

KRUSCIOVO PRISIMINIMAI
Už komunistų egzitsenciją Ku

boje didžiausią pagarbą Castro tu 
retų reikšti Nikitai KrušŽiovui. 
Nors Nikita seniai atstumtas nuo 
politinio gyvenimo, tačiau daž
nai prisimena pergyventas neri
mo valandas Kubos krizės metu. 
Kruščiovas prisipažįsta, kad su 
raketomis per toli nueita. Visgi 
tas davė Kubai didelę paspirtį, 
dėl kurios ji šiandien egzistuoja. 
Kitaip, Kruščiovas teigia, Kuba 
seniai amerikonų būtų buvus lik
viduota. Nikita taip pat pripa
žįsta, kad neramumų metu Kubo
je jam tekdavę su rūbais miego
ti: “Mat, nenorėjau būti tokioje 
padėty kaip tas vakarų diploma
tas. kuris vykstant Artimųjų Ry
tų krizei bėgo be kelnių prie tele
fono”.
Kruščiovas taip pat sau priski
ria svarbiausią rolę pasaulio tai
kos palaikyme. Jis pasakoja, jog 
prieš aštuonerius metus pokalby
je su Kinijos Mao Tse Tungu, jam 
buvę pasiūlyta 
su amerikonais, 
nija parūpintų 
laujama ,nors
Kruščiovui paiškinus šių dienų ka

ro techniką, kad ne žmonių skai
čius nulems karą, Mao Tse Tun
gas nebuvo įtikintas ir Nikitą aiš
kiai palaikęs bailiu.

Buvęs Sovietų Sąjungos prem
jeras, prievarta atstumtas nuo po
litinio gyvenimo, ramiai praleidžia 
senatvės dienas trijų hektarų ūke
lyje su vasarnamiu, 
dabartį kartais nuo 
linksmina anūkai bei 
prisiminimai.

Nuobodžią 
karto pra- 
anų dienų 

V. B.

RIAUŠĖS AMERIKOJE

mas
De-

es-lauja. kad jos galėtų naudotis 
mine laisvo pasirinkimo teise;

Šios neatsiejamos teisės yra su
varžytos ar atimtos daugelyje pa
saulio sričių;

Jungtinės Amerikos Valstybės 
nuo pat savo valstybinio įsikūri
mo yra turėjusios nuolatinį įsipa
reigojimą valstybinės nepriklauso
mybės ir žmogaus laisvės princi
pams.

Pavergtųjų Tautų 
proklamacija išleista
Kongreso 1959 metų liepos 17 d. 
nutarimu rengti kasmet pavergtų 
tautų klausimui skirtas savaites.

Kongreso nutarime buvo įsak
miai nurodytas susirūpinimas ko
munistinės Rusijos pavergtosio
mis tautomis. Nutarime yra var
dais paminėta daugiau kaip 20 
tokių tautų. Jų tarpe įsakmiai 
paminėta ir Lietuva.

Savaitės 
remiantis

Č. SASNAUSKO SUKAKTIS
Liepos 1 d. keturiuose 

čiuose Vilniuje buvo įdėti 
niai apie kompozitorių 
Sasnauską ir jo kūrybą, 
tojo gimtadienio proga, 
nių autoriai labai gražiai . 
Č. Sasnauską, kaip vieną iš pir
mųjų lietuvių kompozitorių. J. 
Gaudrimas (Lit. ir Mene ir Sov. 
Litva) nepamiršo įterpti, kad 
Sasnauskas “paskatino ir kitus 
lietuvių kompozitorius eiti rusų 
klasikų pramintu liaudies dainos 
puoselėjimo keliu”. 
Kalinauskas (Tiesoj) 
baigė M. K. 
“puikiausia 
kaip lietuvio 
tybė yra tai, 
sur iškyla aikštėn ta tikrai lietu
viška styga — tokia keista, sena, 
nepagaunama gaida, kuri viešpa
tauja mūsų dainose, prieš amžius 
sukurtose”.

laikraš- 
straips- 
Česlovą 
jo šim- 
Straips- 
įvertino

Algimantas 
įvertinimą 

'Čiurlionio žodžiais: 
Česlovo Sasnausko, 
kompozitoriaus, ypa- 
kad jo kūryboje vi-

išprovokuoti karą 
Žmonių karui Ki- 
tiek, kiek reika- 
ir 1000 divizijų.

Amerikoje prasidėjo plačiu 
tu negrų sukeltos riaušės. I 
troito miestą kur riaušininkai 
naikino ir degino namus ir viso
kį turtą, buvo pasiųsta net ka
riuomenės daliniai atstatyti tvar
ką, nes vien policija negalėjo su
sitvarkyti. Pasiųsdamas parašuti- 
ninkus prez. Johnsonas pareiškė: 
“Mes negalime toleruoti įstatymų 
laužytojų. Mes nepakęsime prie
vartos . Plėšimai, griovimai ir ki
tokie destruktyvūs pasireiškimai 
nieko bendro neturi su kova už ci
vilines teises”.

Atstovas E. J. Derwinskis (R., 
III.), Atstovų Rūmų užsienio ir 
pašto reikalų komitetų narys, ofi
cialiai 
kuriuo 
išleisti 
minėti
metų sukakčiai nuo jų nepriklau
somybės atstatymo.

(ELTA)

pasiūlė įstatymo projektą, 
JAV paštui būtų pavesta 
specialų pašto ženklą pa- 
Baltijos valstybių 50-ties

Jaunas kompozitorius B. Alek
na sukūrė simfoninį paveiksi?, 
“Requiem”, styginiams ir muša
miesiems instrumentams su var
gonais. Kompozitorius muzikos 
priemonėmis išreiškia įspūdžius, 
kilusius iš M. K. Čiurlionio pa
veikslų ciklo "Laidotuvės”. Kūri
nys buvo atliktas Vilniuje, kom
pozitorių S-gos komisijai. Diri
gavo M. Dvarionaitė, vargonais 
grojo M. Kaveckas.

(ELTA)

Prancūzijos prezidentas C. de 
Gaulle išvyko į Kanadą, kur ma
tėsi su Kanados vyriausybe ir da
lyvavo Montr|ealio paisaulinėje 
mugėje.

A.A.
KĘSTUČIUI P. MILIAUSKUI

tragiškai žuvus, jo šeimą, tėvelius, brolį Antaną ir se
serį A. Baronienę bei visus artimuosius nuoširdžiai už
jaučiau! ir kartu liūdim.

ALB Pertho Apylinkės Valdyba
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Leonas Urbonas

AMERIKOS VARGAI
Jungtinės Amerikos Valstybės 

yra didelis kraštas. Jos rūpesčiai 
irgi dideli. Didžiausi yra Vietna
mas išorėje ir rasinė problema vi
duje. Neaišku, kuri iš jų yra sun
kesnė, bet aišku, kad jos viena ki
tą sunkina. Giliau pažvelgus su
rastume, kad šių problemų prie
žastys irgi yra panašios.

Bet ne mano uždavinys tas 
priežastis atkasti ir jas sugretin
ti. Man daugiau įdomu pažvelgti 
į rasinės neapykantos problemą 
ir papasakoti, kas daroma, kad šį 
rūpestį palengvinus.

Nereikia daug laiko Amerikos 
miestuose praleisti, kad pajustum 
tą savotiška įtampa persunktą at
mosferą. Užtenka pereiti per 
skurdžius negrų kvartalus New 
Yorke, Čikagoje, Clevelande,
Washingtone ir užsikrėsti ta bai
me, kurią išgyvena šiandie dauge
lis amerikiečių, čia sužinai, kad 
šita rasinė problema tautai nema
žiau kainuoja, kaip įsipareigoji
mai Vietname. Iš paviršiaus žiū
rint, atrodo, kad tiems rūpesčiams 
nesimato galo.

Amerikon įžengus susidaro bau
gi nuotaika, kai vietos gyventojai 
tau pataria daug pinigų gatvėj 
nesinešioti, ypač nakties metu. 
Lygiai pataria ir tuščiom kišenėm 
nevaikščioti. Užpuolę apiplėšimo 
tikslais negrai neradę pinigų daž
nai dantis išmala ir pusgyvį gat
vėj gulintį palieka.

Žmonės riaušių daugiau bijo 
negu tornado. Daug yra patari
mų, ką daryti siaučiant uraganui 
(tornado), bet nėra jokių patari
mų, kada užpuola juodųjų uraga
nas, kuris naikina, degina namus, 
muša žmones. Čia nėra jokių prie
monių nuosavybei išsaugoti — net 
ir draudimas atsisako nuo kon
traktų. Pavojus ne tik nuosavy
bei, bet ir sveikatai, net gyvybei.

Šiandie amerikiečiams jau ne
svarbu, kas yra tos padėties kal
tininkas. Tie, kurie negrus į šį 
kraštą atvežė, nėra gyvųjų tarpe, 
už juos dabar atsako vaikų vai
kai. Svarbu tik — kaip susida
riusią problemą išspręsti.

Vežti negrus atgal į Afriką ne
įmanoma, nes ten jų niekas nelau
kia, o ir jie patys į ten grįžti ne
norėtų. Faktas pasilieka — ne
grai yra Amerikos integralinė da

V L Minvydas

LIETUVOS KAIMAS DABAR
(Pagal komunistą premijuotą Jono Avyžiaus knygą “Kaimas kryžkelėje”)

(Tęsinys ii M.P. Nr. 28)

SANTYKIAI SU PAVERGĖJAIS
Savo knygoje Avyžius tiesiogi

niai neliečia santykių tarp lietu
vio ir okupanto ruso, matyt, pre
tenduodamas, kad lietuviai patys 
valdosi. Jis pats, tikriausiai žino, 
kad taip nėra, bet ir norėdamas 
negalėtų tų santykių liesti. Dėl to 
jis tenkinasi vaizduodamas lietu
vių laikysenų atžvilgiu tų, kurie 
juos valdo rusiškojo komunizmo 
vardu.

Niekam ne paslaptis, kad be ko
misarų ir pavaduotojų, atsiųstų 
valdyti Lietuvą, be armijos užgrū
dintų čekistų be didžiulių raudo
nųjų įgulų be specialių “kadrų” 
kiekvienoje įstaigoje ir įmonėje 
Lietuvos miestus ir kaimus papil
domai užplūdusios masės nuskuru
sių burliokų.

I vadovaujančias vietas įsodin
ti okupantai dažniausia su lietu- 
vina rusiškas pavardes ir dėl to 
net iš oficialių pranešimų pašali
niam sunku suvokti, kas slepiasi 
po viena ar kita kad ir lietuviškai 
skambančia pavarde. Iš to, kaip el
giasi Avyžiaus vaizduojamas Vieš
vilės vykdomojo komiteto sekreto
rius Povilas Jurėnas, atrodo, kad 
tai rusas sulietuvinta pavarde. 
Jis yra be mažiausio skrupulo, 
bejausmis automatas, kurio kalku
liacijose tik planų vykdymas, vi
sai nesiskaitant su priemonėmis. 
Jam nesvarbu net ir tai, kad tie 
planai nepasiseka. Tada jis len
gviausia širdimi apkaltina kitus. 
Gyvendamas Viešvilėje, jis dau
giau rūpinasi Afrikos juodukais, 
negu žmonėmis, kurie yra tiesio- 

lis ir su ja reikia skaitytis. Atsi
randa pasiūlymų sukurti atskirą 
negrų valstybę, kitaip sakant, už
leisti jiems žemės dalį. Ši idėja 
negyvenimiška ir nesusilaukia 
rimtų rėmėjų. Tad kas lieka da
ryti? Ką galvoja apie tai Ameri
kos intelektualai?

Auklėjimo sričių darbuotojai 
galvoja: po dvidešimt metų šios 
problemos tikriausia nebus. Jie 
man aiškino, kodėl. Per tą laiką 
dabartinė karta bus pasenus ir 
riaušių kelti negalės, o jaunoji, 
priauganti karta bus šviesesnė ir 
į patį reikalą pasižiūrės protin
giau.

Federalinė valdžia šia kryptimi 
jau yra daug padariusi ir dirba, 
auklėja jaunąją kartą. Auklėjimo 
autoritetai Amerikoje įsitikinę, 
kad rasinė neapykanta yra dvasi
nio tamsumo išdava. Įveikus šį 
tamsumą problema savaime turės 
išnykti.

Jau keletas metų, kaip federali
nė valdžia įvedė taip vadinamą 
“'Head Start” projektą, spe- 
cialiai pritaikintą negrų švietimo 
reikalams. “Head Start” yra kla
sė, į kurią kviečiami ir priimami 
vaikai maždaug nuo keturių su 
puse metų (metai prieš vaikų 
darželio amžių). Čia jie daugiau 
žaidžia, negu mokosi, žodžiu, pra
tinama vienus su kitais sugyventi. 
Clevelande būnant man teko su 
viena iš tokių mokyklų gana nuo
dugniai susipažinti. Auklėjimo 
departamentas (Board of Educa
tion) aprūpino mane šio įdomaus 
projekto brošiūrom ir vadovu į 
vieną iš tokių mokyklų negrų ra
jone. Didžiuliam naujam pastate 
matydamas šimtus juodų vaikų 
pasijutau tarsi Afrikoj. Mokykla 
moderni ir gerai aprūpinta moks
lo, sporto ir žaidimo priemonėmis. 
Mokytojų personalas gerai pa
ruoštas ir susideda iš visokių ra
sių ir spalvų, čia ir yra pavyz
dys vaikams, kad jie priprastų 
prie integracijos iš pat mažens.

Mokyklos direktorė man paaiš
kino, kas privedė “Head Start” 
projektą įkurti. Dažnas reiški
nys, kad negrų vaikai ateina į 
vaikų darželį dar kalbėt nemokė
dami. Jie yra daugiausia iš vai
kais skaitlingų šeimų gyvenančių 
ankštose patalpose. Tėvai nepa

ginėj jo valdžioj.
Avyžius jaučiasi laisvas pavaiz 

duoti kokia yra siena tarp liep
giriečių ir juos bei jų žemę val
dančių artimiausių prispaudėjų.

Aprašydamas kolektyvinio ūkio 
pirmininko Arvydo Toleikio ir vie
tos komunisto Grigo vizitus liep- 
giriečiams, jis pasakoja: “Vienur 
jų laukė niūrūs veidai, iš burnos 
su kabliu negalėjo žodžio ištrauk
ti, kitur rasdavo tuščią trobą 
nes visi išsislapstydavo pamatę 
įvažiuojančius į kiemą; o dar ki
tur, atvirkščiai — sutikdavo iš
skėstomis rankomis, sodindavo 
prie stalo, bėgdavo ieškoti buteliu
ko... Bet ir po šalto abejingumo 
kauke ir po meiliais žodžiais, net 
ir tuščioje troboje, kurios vidu- 
raslyje mėtėsi išvirtusios klumpės, 
paskubomis paliktos už pečiaus už- 
lindusio šeimininko, visur, visur 
jautėsi bendras bruožas — baimė 
ir nepasitikėjimas. Įtarūs žvilgs
niai sekiojo kiekvieną jų žingsnį, 
slėpėsi akys, kuriose Arvydas ieš
kojo bent lašelio nemelagi ngo 
nuoširdumo”.

Autoriaus didvyris Toleikis ieš
ko liepgiriečiuose nuoširdumo, bet 
pats, kaip kitoj vietoj rašoma: 
“Skatindamas kilnius jausmus (!) 
nevengė panaudoti savo tikslui ir 
žemiausių žmogaus aistrų. Jis pa
statė pavydą prieš pavydą, pikto 
troškimą prieš pikto troškimą, ne
apykantą prieš neapykantą, tikė
damasis sumušti vieną kitu, o da
bar visi tie sukiršinti jausmai, tas 
knibždantis gyvatynas užgrius jį

keldami bet kokio triukšmo muša 
vaikus beveik už kiekvieną garsą. 
Į vaikų darželį toks vaikas ateina 
kaip bežadis ir jam kitus pasivyti 
labai sunku. “Head Start” klasė VEDA JOAKIMAS VĖJAS
paruošia vaiką vaikų darželio ly
giui.

Po dvejų metų šio projekto da
viniai buvo padrąsinimas sekan
čiam žingsniui. Pasirodė, kad ne
išvengiamai reikia ir tėvus atitin
kamai auklėti. Sugrįžęs vaikas į 
namų atmosferą daugiau negu 
prarasdavo, ką jis dienos metu iš
mokdavo. Jis visai susimaišė. 
Taip jau dveji metai, kaip įkurta 
vakarinės klasės tėvams auklėti, 
kad jie pažengiančius vaikus su
prastų ir jiems toliau žengti ne
kliudytų. Tėvų susidomėjimas ir 
bendradarbiavimas esąs labai gy
vas. Ši auklėjimo sistema spar
čiai vystosi ir įvedama į visus di
desnius negrų kvartalus.

Ar ši sistema padės Amerikos 
rasinę problemą pilnai išspręsti, 
šiandie sunku pasakyti. Vis tik 
jaučiu, kad ji daugiau padės negu 
tūkstančiai bereikšmių priekaiš
tų, šūkių, kurie išplaukia iš viso
kių savanoriškų “darbuotojų” 
pastangų. Jie daugiausia grin
džiami gudriai išgalvotom emoci
nėm apeliacijom, kurios daugiau 
kiršina, negu sutaiko, daugiau 
kuras, o ne vanduo liepsnojančiai 
neapykantai gesinti. Šiai proble
mai suprasti reikia ne naujų po
sakių, bet naujo žmogaus. Jeigu 
mokykloms pavyks naują žmogų 
išauginti, ši rasinė problema pati 
natūraliai numirs.

PASAKOJIMAS APIE SIRAKŪZŲ POETĄ DIONIZĄ

Gervazas Maukelė

GIRTUOKLĖLIO DAINUŠKA

Arielkėle, tu skaidrioji, 
Kaip mane tu sudoroji? 
Po stiklelio, po kelių, 
Šlitiniuoti vos galiu.

Tu, vyneli, tu, saldusis, 
Tu, pasiutvyni pigusis, 
Dasimušęs, kaip žinai, 
Mėgstu ir tave dažnai.

Tu, aluti, baltaputi, 
Kaip smagu girtam pabūti!
Su kompanija žavia
Gera maukti ir tave.

Kur aš dingčiau, ką pradėčiau, 
Jei šių skysčių neturėčiau?
Jie geriausieji draugai, 
Kol kišenėj — pinigai.

patį”. Čia cituotas mintis Avy
žius sukemša į savo sukurto pa
grindinio veikėjo Toleikio galvą ir 
dėl to šios mintys virsta tipiška 
bolševikine “savikritika”. Tik šioj 
knygoj Toleikis nedaro viešos 
“išpažinties”; atgailautojas pats 
patylom perkratinėja savo bolše
vikinius “gyvenimo pagerinimo” 
metodus ir galvoja kada nors pa
daryti iš jų išvadas. Kada nors...

Tačiau vos pradėjęs “gerini
mus”, Toleikis “siuntė komjaunuo
lius per valstiečių kiemus ir pats 
ėjo, užsakinėjo Tadui karikatūras, 
plakatus. Simas rašė pašiepian
čius ketureilius”. Tai tikrai keisti 
norai žadanti žmonių pasitikėji
mą. Kaip patys žmonės į tai žiūri, 
nurodoma kitoje knygos vietoje: 
“Visos sienos nudergtos šūkiais, 
piešiniais, skelbimais. Net stores
nis medis ir tas užkliuvo. Jau ne
užtenka tų, mieste spausdintų su 
kukurūzais. Patys pradėjo paišyti, 
dergliuoti savus žmones. Pienbur
niai! Žiūrėk, neišmetei iš gardo 
mėšlo, kad jiems prieiti būtų ge
riau, ant rytojaus tekšt! Grigų 
Tadas- ir nupaišo biaurybę su ta
vo galva. Arba turguje pardavei 
gerą karvę. Ne kolūkiui atidavei 
skolon, o pardavei protingai, už 
tvirtą kainą, grynais. Vėl jiems 
nepatinka, vėl tave klijuoja ant 
sienos”.

Įsidėmėtina, kad Toleikis ir jo 
klapčiukai Liepgiriuose vadinami 
vienu vardu “jie”. Tarp “jų” ir 
liepgiriečių yra stora siena, sumū
ryta iš stipresnių plytų, negu 
nepasitikėjimas ir baimė. Tą sie
ną sucementavo įsitikinimas, kad

Senovėje Sirakūzų mieste gyveno poetas 
vardu Dionizas. Istorijoje apie jį nesiliko nieko, 

^išskyrus tai, kad jo dienos buvo labai skurdžios. 
Visą jo mantą sudarė keli skarmalai, maskatavę 
ant jo kūno. Ir pagaliau kaip jam sektis šios že
mės reikaluose, jeigu liežuvį jis turėjo palaidą 
ir čaižų. Nuo ryto ligi vakaro, vaikščiodamas 
miesto gatvėmis, jis pynė geliančius posmus apie 
Sirakūzų pirklius, jūrininkus, vaidilas, moteris, 
karius, žvejus ir visus kitus. O kartą jis išjuokė 
ir patį Archimedą.

Negalėdami dovanoti jam tokio įžūlumo, 
Sirakūzų gyventojai ir nesirūpino, ar Dionizas 
sotus ar badmiriauja, ar jis turi kur galvą pri
glausti ar ne. Jį atsimindavo, jeigu kuris nors 
šio šviesaus miesto pilietis norėdavo prigriebti 
savo priešą: papirkdavo poetą, kad parašytų 
satyrą, o jis savo darbą atlikdavo greitai, šva
riai ir meistriškai. Tačiau tokis atpildas Dioni
zo nešildė. Dažnai jis tą pat vakarą praūždavo, 
ką gavęs — ir vėl slankiojo po miestą irzlus ir 
apšepęs. Pats nesikęsdamas, kartais jisai slėp
davosi mirtų giraitėje ar sėdėdavo vienas ant 
marių krašto, ilgas valandas svajodamas, ką jis 
veiktų, jeigu turėtų tiek lobio, kaip Aristėjas, 
arba tiek laivų, kaip jo tolimas giminaitis Eu- 
ribatas.

Vieną dieną atsitiko, kad Dionizas, taip 
sėdėdamas užsnūdo ir sapnavo sapną.

Jam atrodė, kad jis buvo prie jūros ir neži
nia ko laukė. Akiratyje plaukė laivai, išskėtę 
baltas bures.

Tik štai jis pajuto, kad kažkas priėjo ir 
sustojo už kelių žingsnių nuo jo.

Dionizas pažino savo giminaitį Euribatą, 
seną ir suktą šykštuolį, kuris su savim čia atsi
nešė šikšninį kapšį ir atsargiai jį atrišinėjo. 
Prieš Dionizą sužvilgo tiek aukso, kad net jo 
kūnas pagaugais nuėjo.

Euribatas džiaugdamasis, net jo mažos aku
tės žibėjo, panėrė maišan ranką, ištraukė saują 
pinigų ir ėmė skaičiuoti. Tai darydamas, jis 
kiekvieną monetą rūpestingai tyrė, vartalioda
mas tarp pirštų, o radęs labiau apsinešusią, trin
davo į rankovę ar į skverną.

Suskaičiavęs, Euribatas sužėrė pinigus į 
krūvelę ir atsisuko į Dionizą, prasišiepdamas ir 
rodydamas savo bedantę burną.

— Ši auksą jis tikriausiai atidėjo man, — 
tarė sau poetas ir galvojo, kaip jis tiek pinigo 
praleis.

Taip, pirmiausia jis nueis į šauniausią 
miesto pirtį, išsivanos, įsitrins kūną aliejais, pas
kui nusipirks puošnius drabužius — ir regėsite, 
kaip tada jį visi gerbs ir aplinkui šokinės.

Tuo tarpu Euribatas atidėjo ir antrą krū
velę, pastūmėdamas ją į Dionizo pusę.

O tasai taip svajojo:
— Nūn dailiosios heteros glaustysis prie 

manęs. Į Dionizą teiksis pažvelgi ir pati Filo- 
medusa, Sirakūzų tirono draugė meiliausia.

Euribatas pažėrė ir trečią krūvelę.
— Su tiek lobio sėsčiau į greičiausią lai

vą ir, nuplaukęs į Atėnų miestą, kalbėčiau su 
garsiai filosofais ir žiūrėčiau gražiausių vaidini
mų, — dūmojo Dionizas.

O senis skaičiavo ir skaičiavo, kol maišas 
paliko visai tuščias.

Tada Euribatas patikrino krūvelę po krū
velės, kažką ilgai mąstė ir, krutindamas lūpas 
tyliai skaičiavo. Paskui jis nusijuokė — ir pra
dėjo pinigus pilti atgal į maišą, kol teliko pasku
tinė sauja. Ir su kiekvienomis rieškutėmis, kai 
jis taip atgal krovė savo auksą, vis labiau ir la
biau niaukėsi Dionizo veidas ir liūdo jo širdis. 
“Štai dingo mano greitasis laivas, štai išnyko dai
liosios heteros ir švelnieji rūbai”, nusiminęs kuž
dėjo.

Bet ties paskutine krūvele Euribatas sudve
jojo ir kažką svarstė, neatitraukdamas savo senų

šie žmonės atstovauja pavergėjus, 
kad jie yra gyvas rusiškosios er
kės simbolis. Užkrito ta rusiška 
erkė ant lietuvio sprando, o To
leikis daužo pirštus, norinčius tą 
erkę išrauti.

Avyžius plačiai aprašo vieną 
“mėšlo incidentą”. |Lifepgfilrie8ių 
kaimo apylinkėse išsimėtę viensė- 
dininkai, Toleikiui spaudžiant, 
pasiskubino atiduoti savo priva
čių tvartą mėšlą kolektyvinei že
mei, tačiau Liepgirių kaimo žmo
nės delsė. Tada viesėdininkai, ko
kio nors komjaunnolio pakursty
ti, įsiveržė į kaimą prievarta iš
mėžti buožės Lapino ir Rimšos 
tvartą. Grėsė muštynės tarp vien- 
sėdininkų ir kaimo gyventojų, ta
čiau Lapinui sumaniai laviruojant 
abi pusės susijungė ir visą savo 
susitelkusią neapykantą nukreipė 
prieš pirmininką Toleikį. Pągal 
Avyžių “takas, skyręs kaimą nuo 
viensėdininkų, išnyko. Abi stovyk
los, kaip iš pradžių, vėl susijaukė 
iš vieno, tik dabar labiau įkaitu
sios ir suartėjusios, čia jau nebu
vo dviejų nuomonių — draugų ir 
priešų. Buvo vienas daugiaveidis 

žmogus. Nuskriaustas, įtūžęs, į- 
žeistas. Jo akys degė teisėtu pyk
čiu, kumščiai gniaužėsi, reikala
vo atpildo”.

Autorius neleidžia liepgiriečių 
pagiežai išsilieti ir atpildo gauti. 
Šį kartą Toleikį išgelbsti Birutė 
Rimšaitė (Lapino ir Rimšienės 
slėptos meilės vaisius). Ji sukom
promituoja Lapiną ir Rimšienę, 
parodydama, kad karvė, kurią La
pinas sakėsi pardavęs, ištikrųjų 
tebėra užslėpta atskirai atitver- 
toj tvarto daly, ši naivi ir dirbti
nai pavaizduota situacija Tolei
kio pralaimėjimą paverčia jo iš
gelbėjimu ir jis vėliau “sėkmingai 
gerina liepgiriečių gyvenimą”, kol 
buožės Lapino prikalbėtas Šilei
ka neperskelia jam pakaušio.

Pats Jurėnas, kuris valdo visą 
Viešvilės rajoną jau aštuoneri me
tai, Toleikiui šitaip skundžiasi: 
"... nežinai, ką reiškia, kai stai
ga pamatai, kad žmonės prieš ta
ve. Jie kalba, šypsosi, ir tu jiems 
kalbi, šypsaisi, bet negirdite, ne
suprantate vienas kito”. Po aštuo- 
nerių metų praregėjęs, Jurėnas 
konstatuoja, kad tarp jo ir vietos

ir suktų akių nuo poeto. Paskui senis žengė prie 
Dionizo, kurio širdis vėl plastelėjo, ir buvo taip 
arti, kad galėtų matyti visas pirklio veido raukš
les, tokias gilias, lyg kas peiliu būtų jas ten iš
vagojęs.

Dionizas jau buvo bepraveriąs lūpas gra
žiausiems padėkos žodžiams savo tolimam gimi
naičiui, nors jį savo satyrose kadaise buvo ap
šaukęs sužiedėjusią kempine, į kurią jau nė van
duo nesisunkia.

Tačiau Euribatas, prisiartinęs, nustūmė poe
tą nuo tako, priėjo prie marių ir sviedė pinigus 
į vandenį. Dionizas matė, kaip jie sužvilgo saulė
je ir nugrimzdo į bangas.
—Tai dovana tau, Poseidone ir kiti jūros dievai, 

kad jūs būtumėte man geri ir globotumėte ma
no laivus, kai užeina audros ir plieskia žaibai!
— sušuko Euribatas ir nusilenkė marioms.

Ar nuo jo balso, ar iš savo širdgėlos Dio
nizas ėmė ir nubudo.

Aplinkui nebuvo nieko — nei senio, nei 
jo pinigų, nei jokio žvėries, nei paukščio. Tik 
vilnys, ošdamos, bėgo viena po kitos į krantą.

Dionizas pakėlė rankas ir aimanavo:
— O Dzeuse, kurs nuo Idos viršūnių tvar

kai pasaulį, net ir sapne tu man pavydi laimės!
Šaukdamas, dejuodamas ir dievams skųs

damasis savo nedalia, Dionizas nuėjo pamariais, 
klajojo po laukus ir girias, kol vienoje vietoje 
ties jo kojomis atsivėrė juoda griova.

Sielvarto apimfas, Dionizas norėjo pulti 
kiaurymėn ir baigti savo varganas dienas, užsi- 
mušdamas apačioje ant akmenų.

Tik štai, kai jis jau buvo bežengiąs į pra
rają, giliai apačioje ten išgirdo muzikos garsus. 
Nustebęs, jis sustojo ir įsiklausė. Žemai, ant 
drėgnų, samanomis ir kerpėmis apžėlusių uolų, 
sėdėjo dievas Panas ir pūtė vamzdį, grodamas 
švelnias ir ilgesingas melodijas, — taip gražiai, 
kad net širdis salo, girdint šiuos balsus.

Paskui Panas padėjo vamzdį ant akmens, 
pakėlė akis į Dionizą ir kalbėjo:

— Nebūk toks liūdnas. Aš tau duosiu kara
lystę, kurios tau niekas neatims.

Kopdamas nuo akmens ant akmens, dievas 
ožys išlipo į šviesą, paėmė Dionizą už rankos 
ir bylojo:

— Aure, dideli ir giedrūs plaukia debesų 
kalnai. Ten tik geroms ir skaisčioms dvasioms 
gyventi ir svajoti tokius sapnus, kurių ir patsai 
Dzeusas pavydėtų. O čia, prie mano kojų, šyp
sodamos žydi gėlė, smulkutė, kukli — ir daili. 
Kai man, dievui, esti liūną, aš pasižiūriu į ją
— ir vėl šviesu būna mano akyse.

Ir nusivedė Panas Dionizą su savim, vaikš
čiojo su juo po laukus, kur ganėsi kaimenės, ro
dė jam medžius ir paukščius, arba sėdėjo su juo 
prie Aretūzos šaltinio ir pūtė savo vamzdį, duo
damas pagroti ir poetui. Kartais gi Paną apimda
vo šėlsmas. Tada jisai lakstydavo, siausdamas ir 
gaudydamas vandenų dukras nimfas.

- Sirakūzų gyventojai apsiprato su jais, kla
jojančiais po miesto apylinkes, ant marių kran
to, pievose ir kalnuose. Bet vieną dieną abu jie 
dingo papirų lendrėse prie Kianės upės ramiųjų 
vandenų — ir jau niekados negrįžo iš girių ūks
mės.

Kartais, kai ant vasaros laukų virpuliuoda
vo vidudienio kaitra ir kai visi nurimdavo, net 
ir Čikados liaudavo čirpėję, iš lendrių prie Kia
nės vandenų gausdamas ateidavo tolimas vamz
džio balsas.

Jį išgirdę, sirakūziečiai tarp savęs kalbėjo ir 
sakė, kad tenai, lėta ir glūdi, gaudžia poeto Dio
nizo daina, į nežinią šaukdama ir viliodama.

Ir lyg apkerėti, klausėsi jie melodijų, kurių 
žmogaus ausis dar nebuvo girdėjusi ir kurios, 
drumsdamos, širdžiai ligesį nešė.

D poeto Antano Vaičiulaičio knygos 
"Gluosnių Daina".

lietuvių yra “Aukščiausios koky
bės plytų siena. O toje sienoje 
jokio plyšelio, pro kurį prasimuš
tų sielą sušildantis nuobi/rdumo 
(autoriaus pabraukta) spindulys. 
Kodėl taip? Kas ją išmūrijo;? Ka
da?’.

Manding, Lietuvą valdantiems 
jurėnams arba greičiau jurjev’ams 
seniai turėjo būti žinoma, kad lie
tuviai visą laiką buvo ir bus prieš 
juos, kol jie neišsikraustys. Tei
singa vieno liepgiriečio pastaba 
Jurėnui kaimo keliu praėjus: “Per 
dieną čia daug visokių praeina”. 
Niekas jų čia neprašė ir niekam 
jie nereikalingi. Tačiau Jurėnas 
ir į jį panašus norėtų, kad lietu
viai šauktų:

Komisare! Mirtin pasmerktieji 
garbina tave!

Viešvilės komunistų galva Ju
rėnas tikriausiai turėjo girdėti (o 
jis viską girdi ir mato) anais ku
kurūziniais laikais populiarų ir 
Vakarus pasiekusį posakį apie ku
kurūzus: Jeigu jų nepasodinsi, ta
ve pasodins, jeigu jų nenupiausi,

(Nukelta į psl. 4)
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Al A M W A'i A A MT /k B1WW W Toks Qkis išlaikytų save, darbingi 
7 a 1^1 AM2a1 J WMFAA IITII J seneliai galėtų užsidirbti “pocket 

money” kaip tai daroma kitose 
australų panašiose prieglaudose.

Man atrodo, kad Sydnėjaus ar galės D-ja iš tų namų įrengti annuations” ir retas kuris neve- Toks ūkis galėtų būti vasarviete 
Liet. Mot. Soc. Globos D-ja nepil- jaunimui hostelį ar panašiai? Jei- dęs. Kaip Lietuvoj buvo retas vaikams vasaros atostogų metu, 
nai atsako į p. V. Simniškio klau- gu, daleiskim, D-jos namai įreng- atsitikimas, kada vaikai išvaryda- kuri taip pat duotų pajamų. Iš
simuš, tilpusius straipsnyje “Bū- ti 100 vietų, o užpildyta tik 30, ar vo tėvus ubagais, taip retas bus laikymas daug lengvesnis mums 
kime pagaliau realistais” (M. P. Dep’tas, davęs Money Grant, ne- ir čia. Vienoj kolonijoj Soc. Glo- ir senelis dar jausis gyvenimui 
Nr. 23, 12.6.67). Esu Melbourno reikalaus užpildyti kitų tautybių bos reikalingų bus daug mažiau, reikalingas. Sveikesniems psi- 
Lietuvių Soc. Globos Moterų D-jos pagalbos reikalingais arba parei- Kol dar nevėlu, kol dar D-ja fi- chiatrinių ligoninių pacientams 
narė. {siregistravimu ir senelių kalauti grąžinti pinigus? Man nansiniai nesusirišo — neskubė- galėtų būti rehabilitacijos centru, 
namų reikalu daug teiravausi Victorijoj buvo atsakyta, kad kit. Ar negeriau būtų visiems su- Gal mano pasiūlymas romantiškai 
Commonwealth Social Services Money Grant duodamas ne dėlto, siėmus įsteigti vienus senelių na- atrodo, bet. turime ir čia Australi- 
Departmente ir Victorijos Social kad mes lietuviai, bet kad labda- mus visos Australijos lietuvių joj tokių ūkių pavyzdžių; vienuo- 
Welfare departmente. ringą, Dep'tui priklausanti, orga- apimties. Lengviau įsigytume, lynai čia turi panašių ūkių. O jei-

Commonwealth Social Services nizacija ir pažadėjo padėti užpil- lengvesnė būtų ir išlaikymo naš- gu žiūrėti dar toliau, tai Izraelyje 
Dep’tas jokių labdaros organiza- dyti ir žiūrėti, kad būtų tarpusa- ta. Namai būtų pilnesnį, apsiei- tokia sistema yra pasiekusi rožių 
cijų neregistruoja. Kiekviena vai- vy susikalbą nauji australai ar tume be jokių Money ar Crown sodus iš dykumos. Žinoma, mes 
stija (State) turi savo Social bent tos pačios religijos žmonės. Land Grant’ų. Turtas būtų tik- tiek daug nenorime. Mūsų tikslas 
Welfare Dep’tus. Victorijoj lab- įsigijusi planuojamus namus, rai amžinai lietuvių — lietuviams, suteikti mūsų seniesiems ne vien 
daros organizacijas įregistruoja ar D-ja tikisi, kad vienos koloni- SLMSGD-ja, kaip registruota, tik duoną, druską ir pastogę ir 
Hospitals & Charities Commis- jos lietuviai pajėgs juos išlaikyti ? Registracija neturėtų būti surišta nuobodų laukimą mirties. Mes 
sion, tiesioginiai priklausanti So- D-ja negalės ribotis vien tik svei- daugiau negu labdaros konstituci- tenorime savo seneliams laimin
čiai Welfare Dep’tui. Kitose vai- kais seneliais. Su senatve ateina ja ir turto įsigijimo teise, galėtų gesnės senatvės.
stijose gali turėti kitus vardus. ir visokie negalavimai. Reikalinga būti turto savininke ir tvarkyto- Todėl viską apsvarstykime iš

l SLMSGD-jos atsakymą p. V. bus bent slaugymo skyrius. Bus ja. Likvidacijos atveju galėtų visų pusių, kad nei įdėtas darbas, 
Simniškio klausimams (žiūr. M. reikalingas aptarnaujantis per- perduoti kitai lietuvių organizaci- nei pinigai nežūtų.
P. Nr. 24, 19.6.67): a) Crown sonalas; ūkinis ir medicinos (gy- jai ar net parduoti. Jau kartą
Land Grant’s paskirstymo įstaty- venanti med. sesuo). Bus reika- spaudoje esu minėjus apie ūkį. A. Matukevičienė
muose “Perpetuity” dažniausia lingos lėšos tokių namų priežiū-
reiškia 99 metus su teise peržiūrė- rai, remontui. Pensijos per kapi--------------------------------------------------------------------------------------------
ti ar pateisina tikslą ir reikalin- ta išlaikymui tokiuose namuose

Melbourno lietuviai evangelikai su kun. J. Simboru (vidury)

gumą. b) Commonwealth Money 
Grant, vadinamas Government 
Subsidy skiriamas specialiam bet 
bendram krašto ar valstijos lab
darybės reikalui. D-ja, priėmusi 
Money Grant, atsiduoda pilnai 
Dep’to kontrolei. J p. V. Simniš
kio klausimą: — kokias teises ten 
turės lietuviai? — Atsakymas ne
beaiškus. Kyla aibė ir kitų klausi
mų.

Iki šiol žinojau, kad visos lietu
vių organizacijos priklauso ALB 
Krašto Valdybos jurisdikcijai. 
Kokia dabar D-jos, įsiregistravu
sios Social Welfare Dep’te padėtis 
Lietuvių Bendruomenėje? Kokia 
Krašto Valdybos teisė D-joje? Ar 
turės D-ja kokią testatinę teisę, 
kaip pav.; likvidacijos atveju, ar 
galės savo turtą perduoti kitai 
lietuviškai organizacijai? Netu
rėdama pakankamai gyventojų, 

Lietuvos kaimas...
(Atkelta ii psl. 3)

tave nupiaus. Ir šiuose liaudies 
išminties žodžiuose, kuriuos Ju
rėnas priskirtų “liaudies prie
šams”, jis gali atrasti bent dali
nį atsakymą į savo naivius klau
simus “kas” ir “kodėl”.

Jurėnas (Juriejev) — pavergė
jų simbolis — norėtų, kad žmo
nes nebūtų prieš jį, bet eitų su 
juo, kuris nieko nedavė ir negali 
duoti, kuris viską atėmė, kuris, 
niekieno neprašytas ir nelaukia
mas, blogiau nei plėšikas nakties 
metu, įsiveržė, apiplėšė ir plėšia 
toliau.. Juk ne kas kitas, tik įsi
veržėliai laisvą pavertė vergu. Pa
vergėjai žudynes pradėjo ir jas 
tebetęsia. Pavergėjai meluoja 
sau, meluoja vietos žmonėms, me
luoja visam pasauliui.

Kalbant konkrečiai apie Liepgi- 
rius, Jurėnas neleidžia žmonėms 
net pirmininko priverstiniame ko
lūkyje išsirinkti. Kaip liepgirie- 
čiai “išsirinko” Toleikį kolektyvi
nio ūkio pirmininku, vaizdžiai nu
pasakoja Nikodemas Lūžas: “Aš, 
bičiuli, nebevaikštinėju į susirin
kimus — turiu, kas nueina — bet 
mano vaikai gali tau papasakoti, 
kaip rinko. Juokai ant juokų. At
vežė nežinomą žmogų. Pats Jurė
nas, sekretorius. Senąjį išpeikė, 
pavarė zuikių balnoti, o atvežtinį 
į jo vietą. Dėl senojo žmonės nie
ko. Teisingai, netikęs buvo pirmi
ninkas, ir jo prieš kelerius metus 
niekas nenorėjo rinkti — Jurėnas 
įkalbėjo. Bet dėl atvežtojo visi pa
sišiaušė. Nežinome, nereikia, vež
kis atgal, mes pamokyti! Ir ką 
galvoji, bičiuli ? Tris kartus va
žiavo, šaukė susirinkimus — nie
ko neišėjo. O ketvirtą kartą pasi
davė. Pavargo žmonės; įgriso vi
siems tie susirinkimai, įkalbinėji
mai, ginčai...’’.

Komentuodami buvusius pirmi
ninko “rinkimus”, liepgiriečiai ši
taip pareiškia: “Žinoma, Jurėnas 
čia svarbiausias muzikontas. Pa
sistengė, kad geriau nė nereikia. 
Iš karto Toleikis negavo balsų 
daugumos? Taip ir reikėjo už

neužteks. Žinome gerai, kad Aust
ralijoj nė viena ligoninė ar prie
glauda neišsilaiko be žmonių au
kų. Vienos kolonijos lietuviams, 
turint dar ir kitų, aukomis išlai
komų institucijų, bus perdaug di
delė našta.

Ateitį irgi reikėtų rimčiau ir 
vaizdžiau apgalvoti. D-jos darbi
ninkių prieauglis visuomet bus, 
bet D-jos senelių namų gyventojų 
po kokių 30 metų vargu ar tiek 
bus, kiek jų yra dabar. Atvažia
vome maždaug dviejų — trijų de
kadų tarpo amžiaus žmonės. Šios 
dienos rūpestis yra mūsų bešei
miai žmonės; daugumoje buvę 
fronte kariai atskirti nuo. šeimų 
— viengungiai. Jau dabar jie 
vienas po kito išeina į pensiją. 
Kiek tokių bus po 20 metų? Tie, 
kurie šiandien apie 45 metų, turi 
įsigiję turto, kokias nors “super- 

protokoluoti, pupyte uoga. O ką 
Jurėnas? Vėl šoko į tribūną, kaip 
prancūzų deputatas malė liežuviu, 
agitavo, išsijuosęs gyrė Toleikį, 
kad pats Šepilovas taip neiškalbė
tų. Negana to, išleido savo apaš
talus — rajkomo instruktorių Na
viką, Grigą, išlindo kaip Pilypas 
iš kanapių Grigo sūnus Tadas. O 
tada paleido gerklę Gaigalas, kiti 
rėksniai prisidėjo. Užsipuolė, ap
juodino vieną, todėl antras išėjo 
baltesnis už angelą”.

O Jurėnui vistiek neaišku, kaip 
atsirado siena tarp jo ir jo malo
nėje esančių lietuvių, kuriems, 
pagal Avyžiaus žodžius “pasaulis 
dabar atrodė panašus į didelį ka
lėjimą, kuriame visi nuteisti iki 
gyvos galvos”. -Avyžius leidžia 
“iki gyvos galvos” pasmerktiem 
pasvajoti:

"Vyrai suposi į taktą; susikibę, 
apsvaigę, nešami nematomų dai
nos sparnų į viliojančius tolius, į 
neišmatuojamas laisvės platumas, 
į nepasiekiamą svajonių šalį skri
do lyg apakę pamišėliai”. O jie 
dainuoja apie bedalį čigoną, apie 
čigoną varguolį, kuris neturi ant 
savęs pono, kur tik pažiūri — 
laukai čigono... Bet tie laukai, į 
kuriuos žiūri liepgirietis, nėra jo 
laukai. Laisvės ilgisi tik tas, kas 
jos neteko. Kadangi laisvės Lie
tuvoje nėra, liepgirietis, pagal 
Avyžiaus knygą, nori tą Lietuvą 
palikti dainuodamas:

“Sudiev, Lietuva, man linksma 
buvo 

tavo gražioj šalelėj.
Sudiev Maironių gerieji žmo

nes, — 
linkėkit gero kelio!”
“Linksma buvo tavo gražioj ša

lelėj” — praeitis, šiandien Liepgi- 
riuose jokios linksmybės. Visa pa
grobė pavergėjas ir dabar, primy
nęs lietuvį koja, reikalauja, kad 
šis rodytų jam “sielą sušildantį 
nuoširdumą”, {domu, kaip seniai 
komunistas atgavo sielą. Juk par
tija ją buvo išrovusi kartu su vi
sais buržuaziniais prietarais...

(Bus daugiau )

ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA

Reprezentacinė Australijos lie
tuvių dailininkų knyga “Eleven 
Lithuanian Artists in Australia” 
pasirodžiusi knygų rinkoje šių 
metų pradžioje (redagavo dail. V. 
Ratas, išleido Australijos Liet. 
Bendruomenė) žymi tam tikrą 
reikšmingą istorinį posūkį mūsų 
kultūriniame gyvenime. Nežiū
rint į kai kuriuos priekaištus (re
produkcijos nespalvuotos ir kt) 
vis tik ši knyga Australijos lietu
viams duoda ir didelio pasididžia
vimo: Australijos lietuviai savo 
tarpe ne tik kad turi visame kraš
te pirmaujančių savų dailininkų, 
bet lygiai Australijos lietuviai 
pirmieji tarp visų kitų pasaulio 
lietuvių pasirodė su tokia knyga 
tuo pralauždami ledus ir parody

dami pavyzdį kitų pasaulio ben
druomenių lietuviams, kaip reikia 
veržtis su savųjų kūrėjų darbais.

Ne daug kas puolasi šią knygą 
pirkti skųsdamiesi jos aukšta kai
na, bet ypač apgailėtini kai kurie 
tos knygos koautoriai, kurie pap
rašyti prisidėti prie tos knygos 
paplatinimo savo kolegų (nelietu
vių) tarpe, šiurkščiai atsiliepė, 
kad jiems visai šis reikalas nerūpi 
ir t. t. Kitaip sakant, laimingi, 
kad knyga juos liudija ir propa
guoja, bet vietoj atitinkamos pa
galbos leidėjas iš tokių net susi
laukia tam tikrų priekaištų.

Tenka džiaugtis, kad tokių pa
sirodė vos keli. Bet yra ir džiugi
nančių reiškinių. Susipažinę su 
šia knyga Amerikos lietuviai dai

Commonwealth of Australia

REGISTRATION for
NATIONAL SERVICE
ALL MALE PERSONS RESIDENT IN AUSTRALIA
whether British or non-British 
whether born in Australia or elsewhere 

whose twentieth birthday falls in the period 
1st July 1967 to 31st December 1967 inclusive

MUST REGISTER FOR NATIONAL SERVICE
between 24th July 1967 and 7th August 1967

How to register:
Registration Forms are obtainable from District Employment Offices 
of the Department of Labour and National Service and from Post 
Offices. Detailed instructions are given in these Forms.

When to register:
Completed Registration Forms must be forwarded to the Registrar for 
National Service by 7th August 1967 even though the person required 
to register may not actually turn 20 until after that date. A person 
who is absent from Australia during the period within which he is 
required to register must register within 14 days after his return.

Early registration:
Male persons who have attained the age of 18 years and 9 months, 
but who have not yet been required to register, may apply for 
registration by completing the Registration Form if they wish to 
volunteer for national service ahead of the normal call-up.

EXEMPTIONS: The ONLY persons who do not have to register are 
certain diplomatic personnel, aboriginal natives of Australia and full- 
time serving members of the Permanent Naval, Military or Air Forces.

FAILURE TO REGISTER by 7th August 1967 by a person required to 
register will render him liable to a penalty of up to $100 and to be 
called up for service regardless of the result of the ballot to select 
persons for call-up.

PAUKŠČIŲ MARAS
Veterinarijos inspekcija įspėjo, 

kad Vilniaus mieste ir Vilniaus 
rajone pasireiškė paukščių ma
ras. Dėl to Vilniaus mieste už
drausta prekiauti turguose gy
vais paukščiais, paukštiena ir 
kiaušiniais. Taip pat ragina nai
kinti visus laukinius paukščius, 
atskrendančius į ūkius, kur laiko
ma naminių paukščių.

(E)

lininkai (ir net ne lietuviai!) ža
vėjosi šios knygos skoningu išlei
dimu ir net pavydėjo Australijos 
lietuviams, kad jie tą galėjo ir 
pajėgė sudaryti ir išleisti. Toks 
dail. Leonas Urbonas, irgi šios 
knygos koautorius, labai apgailes
tauja, kad tą knygą jis tegavęs 
būdamas šiaurės Amerikoje pas
kutinėmis savaitėmis. Jis pats jau 
išplatinęs kelioliką šios knygos 
egzempliorių ir daugelį užsakymų 
parsivežęs namo, kad čia gavęs 
juos pasiųstų už Pacifiko. Dail. 
L. Urbonas nesikrato šito “biz
nio” sakydamas, kad “jeigu aš 
pats čia su savo kūryba dalyvau
ju, tai jokia man gėda tos knygos 
likimu ir pačiam rūpintis, nes ji 
lygiai liudija ir mane”.

— * —

Amerikos lietuvaitė Jūratė Ka- 
zickaitė kaip žurnalistė buvo iš
vykusi į Vietnamą susipažinti su 
padėtimi iš tiesioginių šaltinių. Ji 
teigia, kad praktikoje padėtis yra 
daug žiauresnė ir klaikesnė, ne
gu kad spaudoje informuojama. 
Ji net stebisi, kodėl Amerikos ka
ro reporteriai neiškelia primyg
tinai tų visų baisių scenų, ku
rias atlieka komunistai Vietna-

Neabejokime!
Sydnėjaus Lietuvių Klubo in

formaciniame susirinkime, įvyku
siame birželio 26 d., narių pagei
davimu Klubo Valdyba išsiunti
nėjo visiems klubo nariams laiš
kus drauge su paskolos pasižadė
jimo blankais kviesdama kiekvie
ną narį pagal jo išgales prisidėti 
savo paskola prie klubo statybos.

Kaip anksčiau jau esame in
formavę, klubo pastatas kainuos 
apie 90.000 dolerių. Bankas sko
lina $60.000, likusią sumą — 30. 
000 dolerių reikia sudaryti iš pa
čių klubo narių tarpo.

Ligi šiolei iš eilės klubo narių 
jau gauta paskolos pažadų 19.000 
dolerių. Tas rodo, kad dauguma 
narių pasižadėjimus pasirašė, bet
yra dar neapsisprendusių ir abe
jojančių, o gal ir neprisirengian- 
čių. Aš kreipiuosi į visus, ypač 
abejojančius. Čia jokių abejonių 
negali būti: darbas ir užsimoji
mas yra didelis ir mes jį visomis 
jėgomis turime įvykdyti. Jei mes 
nepastatysim klubo, būsime atsa
kingi prieš priaugančias kartas, 
nes tik klubas bus jiems atramos 
tašku jų lietuviškai veiklai.

Žinokite, kad jūs čia neduodate 
aukos, bet tik paskolinate, o pas
kola bus jums gražinta dar su di
desniais procentais, negu moka
ma bankuose.

Ta pačia proga kreipiuosi ir į 
buvusius senų Redferno namų 
narius kviesdamas stoti į klubų 
nariais. Jūsų įnašai, kiek kas yra 
davęs, yra paversti paskolos lakš
tais, kurie saugomi klubo rašti
nėje. Jums tik reikia užpildyti 
pareiškimą ir tais lakštais galite 
apsimokėti įstojamą nario mokes
tį, kurio dydis yra 10 dolerių ir 
metinis nario mokestis — 4 dole
riai. Jei nenumatote įstoti į klubų 
nariais, tai bent pasiimkite savo 
piniginius dokumentus, kad Klu
bo valdybai atkristų rūpestis juos 
saugoti.

Paskutinis mano kreipimasis į 
mūsų jaunimą. Visi, sulaukę 21 
metų amžiaus, ateikite ir stokite 
j klubą nariais, nes klubas stato
mas kaip tik jums. Jūs perimsite 
jį iš mūsų, todėl man atrodo, jau 
dabar pats laikas jungtis į klubo 
narių eiles. Mes nesame žemes
nės klasės žmonės: ką gali pada
ryti kiti, tą galime padaryti ir 
mes lietuviai. Kiti gali turėti klu
bus, galime turėti ir mes. Bet vie
nos valdybos pastangų neužtenka. 
Turi prisidėti ir visi pavieniai na
riai ir visi lietuviai, kurie supran
ta reikalo svarbą. Todėl — ne
abejokime! Visas reikalas yra mū
sų pačių rankose: kaip patys 
stengsimės ir rūpinsimės, tą ir tu
rėsime.

Visą smulkią informaciją gali
ma gauti kiekvieną sekmadienį 
nuo 12.30 vai. iki 3 vai. p.p. lai
kinose klubo patalpose 39 Church 
St., Lidcombe arba skambinti 
man darbo dienomis tel. 69 2120.

V. Simniškis

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
V-bos Pirmininkas
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KOVO KLUBE
NSW MOTERŲ KREPŠINIO 

PIRMENYBĖS
Liepos 22 ir 23 dienomis North 

Sydney krepšinio salėje buvo pra
vestos NSW moterų krepšinio pir
menybės. kuriose dalyvavo aštuo- 
nios geriausios moterų krepšinio 
komandos. Jų tarpe ir Kovo mote
rų komanda, treniruojama austra
lo E. Bennett.

Pirmą dieną, šeštadieni, mūsų 
merginos nugalėjo Lithgow 37-31 
ir Illawarra 46-40 ir tuomi pate
ko i paskutinį ketvertą komandų 
dalyvauti finalinėse rungtynėse.

Antrą dieną, sekmadienį .finali
nėms rungtynėms liko: Barberians 
Newcastle, Illawarra ir kovietės.

KOVAS — NEWCASTLE 41-45
Pradžia labai bloga. Mūsų mer

ginos labai nervuojasi. Pralošus 
šiai komandai nebėra vilčių dėl 
pirmos ir antros vietos. Austra- 
lės mėto iš tolo ir labai sėkmin
gai. Puslaikis baigtas 17-23 mū
sų merginų nenaudai. Antrame 
puslaikyje labai gerai žaidžia L. 
Čelkytė. Padėtis taisosi ,bet aus
tralas geriau išnaudoja baudas ir 
veda kelių taškų skirtumu. Likus 
žaisti tik minutei padėtis buvo 
40-39 mūsų nenaudai. Treneris pa 
ima minutę ir duoda nurodymus 
bet padėties nepataiso. Tenka pra
lošti. Be L. Čelkytės labai gerai 
sužaidė S. Motiejūnaitė ir M. At
kinson.

KOVAS — ILLAWARRA 50-48
Pralošus Newcastele komandai 

mūsų merginoms teko žaisti pas
kutines rungtynes dėl trečios ir 
ketvirtos vietos šiose pirmenybė
se. Rungtynės laimėtos, bet labai 
vargingai ir tik paskutinėse žai
dimo minutėse.

Komandą sudarė ir taškus lai
mėjo: G. Meškauskaitė 10, M. At
kinson 8, J. James 8, M. Wil
liams 7, A. Jamieson 7, L. čelky
tė 5 i rS. Motiejūnaitė 5.

VELTU/ PASTANGOS
Aš manau, kad Tamstos jau ži
note, kaip labai Dzidoriukė nori 
ištekėt. Lenda visur, kur tik ko
kia vyrų kompanija, ar koks su
sibūrimas. O paskutiniu laiku, 
labai rūpestingai pradėjo vyro 
ieškoti.

Pas mūsų Petrą susirenka daug 
visokių viengungių. Mat pasku
tiniais metais jis metė arklių lo
simą, ba iš to jokios laimės ne
turėjo. Pradėjo žvejoti. Nelošda- 
mas arkliais, susitaupė pinigų, 
nusipirko automobilį ir kas nedė- 
lią beveik, jei tik nelyja, vis kur 
nors važiuoja. Išvažiuoju ir aš 
tankiai su juo. Žentai sumetę man 
dar ant retairinimo nuo darbo bei 
geiską pušką nupirko. Kartais ir 
kraliką ant šviežienos parvežiu 
ir lapių kailiukų jau močiai ant 
futros pririnkau. Jei sveikas bū
siu reiks ir marčioms, kad nebūtų 
pavydo.

Taigi, tą ilgąjį nedėlgalį; ne
bežinau gerai ar tai laborday bu
vo, ar karalienės Elsbutės, Dieve 
duok jai sveikatos, birsday; ale 
trys dienos švente buvo. Tarėsi 
vyrai visu šturmu žvejybon va
žiuoti, visom trim dienom. Mu
du su Petru palapinę, meškeres 
kieme riktavojom. Kažiko pas 
močią atbėgo Dzidoriukė ir nu
girdo bekalbant. Tai girdi, ir ji 
norinti važiuoti. Dar ir močiai 
galvą prizvimbė. Nebūtų Dzido
riuke, jei atsikratyt galėtum. Uo
dais ir visokiais tigersneikais 
gąsdinom; kur tau? Nuo vyrų 
kompanijos Dzidoriukės taip len
gvai nenubaidysi. Parinko ji čia 
draugių savo visokių, dar ir žmo
ną vieno kito prikalbėjo ir išdar- 
dėjom visas čigonų taboras prie 
Barankos ar kaip jis ten vadinas 
ežero ties Hobsono upe. čia jau 
pamarėse į vakarus pavažiavus. 
Vyrai nebuvo labai patenkinti, 
kad bobos maišosi nei pagert ne
galės, ba tuoj tau skaičiuoja 
gurkšnelius. Ką bepadarysi?! Ke

BARBERIANS ČEMPIJONĖS 
Kaip ir buvo pramatyta prieš 

pirmenybes, čempionėmis tapo 
Barberians komanda, kurioje žai
džia Australijos moterų krepšinio 
rinktinės penkios žaidėjos. Pasi
baigus šių metų moterų krepšinio 
pirmenybėms NSW geriausios ko
mandos pagal pajėgumą išsirikia
vo:

1. Barberians
2. Newcastle
3. Kovas
4. Illawarra.

BENDROS PASTABOS
Pirmenybės pravestos labai tvar 

kingai. Žiūrovų dalyvavo labai 
daug. Kaip ir visuomet pasigedo
me lietuvių, kurie būtų paploję 
mūsų merginoms. Pasitaikė ir 
mažų nesklandumų mūsų nenau
dai. žaidžiant prieš Lithgow pir
mas puslaikis buvo baigtas 18- 
13 mūsų merginų naudai. Vėliau 
prieš pradžią antro puslaikio pa
aiškėjo, kad mūsų merginos bai
gė puslaikį tik vieno taško skirtu
mu. Australe, sėdėdama prie taš
kų skaičiavimo, matomai palaikė 
australes ir mūsų merginų taškus 
užskaitė australėms. Teisėjai ati
taisė padėtį, bet tik dviejų taškų.

Bendrai, mūsų merginos turėtų 
ateityje daugiau pasitreniruoti 
prieš pradedant taip svarbias var
žybas. Kai kurios į pirmenybių 
pabaigą jautėsi pavargusios. Svar 
blausias mūsų merginų minusas - 
baudų mėtymas. Jei būtų mokėju
sios geriau išnaudoti baudas, bū
tų tikrai laimėjusios antrą vietą.

TRUMPAI
Jau gautas pakvietimas iš Bris

banės australų krepšinio sąjun
gos mūsų vyrų ir moterų koman
doms draugiškoms rungtynėms 
Brisbanėje spalio pradžioje.

★
Kovo nuolatinis rėmėjas M. 

Šutas praėjusią savaitę turėjo 

lionėj primuštravojo, kad ne pa
nyčių piknikas; kuprines, venzlus 
turės pačios nešioti, niekur ne
atsilikti ir kad jokių skundų ir 
dejavimų nebūtų.

Pasistatėm palapines, žvejojam, 
pagavę žuvies išsikiepam. Dieną 
žuvį gaudom, nakčia dar kokį un
gurį išraitom. Ugnelę kūrenam, 
padainuojam. Vienas net armoni
kėlę atsivežęs. Julius toks, Se
reika, irgi nuo mūsų pusės. Vais- 
ke ilgai užsibuvęs, tai nevedęs li
ko. Gražus vyrukas, gražiai nuau
gęs. Prie jo ir pristojo Dzidoriu
kė. Ne tiek gal dėl jo mėlynų a- 
kių, kiek dėl armonikėlio. Nepa- 
dyviju labai, ba ir man širdį nus
melkia, kaip jis naktį užgroja. 
Rodos ir eini savo kaimo ūlyčia 
su jaunimu traliuodamas. O ir 
tas Barankos ežeras, jau lyg ne
be Barankos, o mūsiškis Bedug
nis.

Antroj dienoj, geresnių vietų 
žvejybai beieškodami, pasiskleii- 
dėm plačiau paupiais, palei eže
rą. Kur kas ūpą turėjo. O Dzido
riukė jau nuo Juliaus neatsilie
ka; pėda pėdon, galima sakyt, ko
ją deda. Beklaidžiodami, bežvejo- 
dami šen ir ten, atsiliko tarp ba
lų ir sutemo. Naktį nėr kaip grįž
ti. Balota kimsynė. Bijodami pa
siklysti, liko paupy nakvoti. Va
kare dar kiek pagaudė ungurių 
o paskui...

Atsirado ryte abu sušalę, ba 
naktys čia šaltos rudenopai. Dzi
doriukė paniurus, pikta. Paerzi- 
nom dar mes juos kiek, bet Dzi
doriukė ėmė dar labiau pykti. Vė
liau iš jų pačių žodis po žodžio 
išgavom, kas atsitiko. Matot Dzi
doriukė kombinavo ką, bet nu- 
kombinavo pro šalį. Kol ungurius 
gaudė, dar nieko, bet kaip nusto
jo kibti unguriai, susėdus nebė
ra labai kas veikti. Dzidoriukė 
muistės šiaip, muistės taip, kad 
kaip su tuo Julium suartėjus. 
Ėmė skųstis, kad jai šalta, kad

Krepšinio pirmenybėse pradėtas 
antras varžybų ratas. Išskyrus 
Vyties pirmą vyrų komandą visos 
kitos komandos laiko užėmusios 
vietas ketveriukėse. Turėtuose 
susitikimuose pasiekti šie rezulta
tai:

Pirmoji komanda turėjo tris 
pralaimėjimus. Susitikus su To
rrens pirmam puslaiky pirmauta 
14-12. Antrame puslaikyje. pri
stigta kvapo ir pralaimėta 32-45. 
Taškus pelnė: A. Reivytis 14, V. 
Levickis 5, R. Daugalis 4 ir A. 
Radzevičius su G. Andrew po 2.

Prieš South Adelaide pralaimė
ta 32-43 (13-17) Taškai: R. Dau
galis 15, A. Reivytis 9, V. Levic
kis 4 ir E. Gudelis su A. Radzevi
čium po 2.

Trečias pralaimėjimas prieš 
United Church komandą. Šį sykį 
sukovota neblogai ir mažai trūko, 
kad atsiekus laimėjimą. Rezulta
tai — 41-49 (15-16). Taškus pel
nė: R Daugalis 17, V. Levickis 7, 
A. Radzevičius 4, ir A. Reivytis 
su G. Andrew po 2.

“C” grupės komanda vieno taš
ko skirtumu nugalėjo Marshals. 
Laimėta 43-42 (17-17). Taškus 
pelnė: S. Visockis 15, L. Urmonas 
II, V. Gurskis 8, G. Rakauskas 5 
ir R. Urmonas 4.

“F” grupės komanda pralaimė- 

skaudžią eismo nelaimę. Sudaužė 
Holdeną, bet pats laimingai išliko 
nesužeistas.

*
Iš USA rašo buvusi kovietė 

Dana Paulauskaitė, kad jai nau
jas pasirinktas kraštas labai ne
patinka ir yra nutarusi grįžti į 
Australiją. Visa bėda, reikia pir
miausia sutaupyti kelionei pini
gu-

KA.

KOVO JAUNĖS — E.Y.L.
8 — 4

šio žaidimo tempas buvo labai 
greitas. Abiejų komandų mergai
tės buvo vienodo amžiaus; atro
dė, kad kovietės buvo stipresnės.

Žaidė: B. Wilson 6, A. Intaitė 
2, A. Kuraitė, D. Genytė, D .Mi- 
kutė, R. Slavėnaitė, G. Zigaitytė.

D.G.

ką. Bet ji nabagė, kombinavo vie
ną pikniką, o Julius kitą. Nebe- 
apsikentęs, privilko pagalių ir su
kūrė laužą. Šildykis. Še tau ir 
šnipšt Dzidoriukės piknikas.

Neturi laimės mergina. O jau 
būtų čėsas laimę rasti. Net ir 
žvejyboj paskui vargšei ėmė ne
besisekti. Beieškodama geresnių 
vietų, bemėtydama meškerę po vi
sokias duobes ištraukė čerapaką, 
kaip bliūdą. Lakstė rėkdama pa
krante, kad kas nuo kabliuko nu
imtų. Ir taip visi stengėsi juo
ką sulaikyti, dėl to jos nenusi
sekusio pikniko, o čia dar tas če- 
rapakas. Dainavo paskui Petras 
visą kelią važiuodamas namo:

Kįas žuvį, kas lydeką, 
Dzidoriukė ierepaką.

Rapolas

KREPŠINIO IŠVYKOS 
PLANAI

Šiemet, minint 30 metų sukaktį
nuo pirmųjų Lietuvos pergalių 
Europos krepšinio pirmenybėse, 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos 
visuotiniam suvažiavimui prita
rus ir centro valdybai pavedus, 
pradėjome IlI-sios krepšinio išvy
kos planavimo darbus.

Ištyręs Pietų Amerikos, Aust
ralijos, Azijos ir Europos valsty
bių sąlygas, siūlome 1968 m. su
rengti krepšinio išvyką, kuri ap
juostų visą žemės rutulį, pasie
kiant Naująją Zelandiją, Austra
liją, Aziją (Indoneziją, Malaziją, 
Filipinus, Tailandą, Japoniją ir 
t.t.) ir Vakarų Europą.

Šiuo žygiu lietuvių sportuojan
tis jaunimas įsijungtų į Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvinių 
metų atžymėjimą. Mes tikime, 
kad šiam žygiui pritars ir laikui 
atėjus parems visa lietuvių išei
vija.

(Drauge pareiškiame,, kad mes 
neturime nieko bendro su šiuo 
metu kai kurių asmenų organi
zuojama krepšinio išvyka į oku
puotą Lietuvą.

Krepiinio išvykos stu
dijinis komitetas.

Sportas Adelaidėje
jo 19-25 (3-18) prieš North Ade
laide. Nepaprastai silpnai žaista 
pirmame puslaikyje. Taškai: T. 
Ford 8, E. Pocius 6, D. Andrew 
3 ir G. Elliss 2.

— ★ —
Mergaičių komanda gavo gero

kai pylos nuo pirmaujančios 
North Adelaide komandos. Žais
ta labai silpnai, mėtymai daugiau 
negu blogi. Pralaimėta 16-39 (6- 
12). Taškai: V. Juciūtė su G. Kri- 
vickaite po 6 ir N. Vyšniauskaiė 
4.

Prieš K — Jets laimėta, nors 
žaista prastokai. Labai silpnas 
pirmas puslaikis. Galutinis rezul
tatas 29-26 (4-9) vytiečių naudai. 
Taškus pelnė: N. Vyšniauskaitė 
12, V. Juciutė 6, R. Beattie —

Adelaidės Vyties mergaičių pir
moji stalo teniso komanda pralai
mėjo prieš Hyde Park 3:8. Taš
kus pelnė: L. Kuncaitytė 2 ir M. 
Keršytė 1. Labai nesisekė koman
dos kapitonei Rasai Pacevičiūtei 
pralaimėjus tris kartus lygioje ko
voje.

Antroji komanda dramatiškoje 
kovoje įveikė A. .C. T. 6:5. Taš
kus pelnė: Margarita Deckytė 3, 
Kristina Pacevičiūtė 2 ir laimėtas 
dvejetų susitikimas. Šioje koman
doje aiškią pažangą padarė M. 
Deckytė.

Romas Petkūnas ir Eugenijus 
Pyragius - Vyties krepšinio vete
ranai vėl įsijungė į trenerių gre
tas. Romas perėmė vadovauti pir
majai vyrų komandai, o “Ženka” 
su krepšiniu supažindina jaunes 
mergaites.

— ★ —

“Sportas” — Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žurnalas vėl pasi
rodė kovo mėn. K. Čerkeliūno, V. 
Grybausko, A. Bagdžionio, A. 
Daukšos, K. Barono. J. Balsio. 
A. Suprono, P. Mickevičiaus, B. 
Nemeikos, J. Šoliūno, V. Stepo- 
nio, S. Garbačiausko, S. Krasaus
ko, B Railos ir kitų rašiniai bei 
komentarai suteikia žurnalui daug
spalvingumo ir tuo pačiu pada
ro jį labai patraukliu skaitytojui. 
Žurnalas gausiai iliustruotas ir 
nesiriboja vien Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto veikla, bet nema
ža informacijos iš Anglijos, Ar
gentinos ir Australijos. B. Nemei- 
ka plačiai aprašo Australijos lie
tuvių moterų krepšinį bei suglaus
tai XVII-sios sporto šventės įvy
kius. Patalpinta gerai šventėje 
pasirodžiusių Sydnėjaus Kovo 
sportininkų bei vadovų kartu su 
gerb. svečiais iš JAV p.p. Bačiū
nais nuotrauka ir mūsų žemiau 
18 metų amžiaus krepšininkų, ats
tovavusių Pietų Australijos ir 
Viktorijos rinktines. J. Šoliūnas 
gvildena sekančios Šiaurės Ame
rikos liet, krepšinio rinktinės iš
vykos perspektyvas, kuri, jo nuo
mone, vėl turėtų pasirodyti Aus
tralijoje. “Sportą” redaguoja K. 
čerkeliūnas, administruoja J. Ka- 
penis 356 East 30th St., Peter-

ĮDOMŪS FAKTAI Paruošė Bill Wilson

Pietvakarių Amerikoje yra Mo- 
hove dykuma apie 65 000 kvadra
tinių km. Šioji dykuma turi joje 
dingstančias dvi upes ir du iš
džiūvusius ežerus. Vienas ir eže
rų nepaprastai turtingas chemi
kalais ir čia išauga apie keturių 
metrų lelijos ir milžiniškas Joshua 
medis. Upės krinta į prarajas ir 
teka požemiu. Po lietingųjų 1955 
m. vienas ežeras pavirto vande
ningu ir pilnas įvairių gyvių.

Andriusevičiūtė 5, M. Lapienytė 
4 ir G. Krivickaitė 2.

South Adelaide komanda nuga
lėta 28-20 (13-9). Taškai: N. 
Vyšniauskaitė su R. Beattie — 
Andriusevičiūtė po II, V. Juciutė 
4 ir G. Krivickaitė 2.

Antroji mergaičių komanda ne
pajėgė atsilaikyti prieš A.S.K. 
vienetą. Priešininkės turi pora 
aukštų gerai patyrusių žaidėjų ir 
laimėjo 22-44 (13-26). Taškai: B. 
Latvėnaitė 8, L Beinoravičiūtė 5, 
R. Marcinkevičiūtė 4, N. Marcin
kevičiūtė 3 ir R. Staugaitė 2.

Prieš North Adelaide laimėta 
43-20 (18-8). Taškai: I .Beinora
vičiūtė 26, B. Latvėnaitė 14, R. 
Marcinkevičiūtė 2 ir N. Marcin
kevičiūtė 1.

SPORTO NAUJIENOS
son, N.J.. 07504. U.S.A.

Žurnalas rekomenduotinas vi
siems sporto mėgėjams. Net gi 
mūsų pareiga būtų jį užsisakyti 
ir tuo pačiu užtikrinti šio žurna
lo rytojų.

- * —
Irena Macijauskaitė - Piotrows

ki iškovojo dvi antras vietas 100 
m. ir 200 m. nuotolių bėgimuose 
lengvosios atletikos rungtynėse 
Los Angeles mieste tarp J.A.V. 
ir Britų rinktinių. Irenai (Kana
dos lietuvaitei) abejuose bėgimuo
se kaip ir britų Imperijos žaidy
nėse Jamaikoje nepavyko įveikti 
Adelaidės bėgikės D. Burge.

— ★ —
Jonas Strankauskas, ilgametis A- 
delaidės Vyties iždininkas ir dos
nus klubo rėmėjas sunkiai susir
go. Jonas šiuo metu gydosi ligoni
nėje ir jaučiasi geriau. Linkime 
kuo greičiau pasveikti.

— ★ —
Commercial! Adelailės Vyties 

klubo surengtas Joninių balius 
praėjo pakilioje nuotaikoje. Atsi
lankė nemaža Jonų, daug svečių 
ir tuo pačiu klubo kasa stambokai 
praturtėjo. Ačiū atsilankiusiems 
ir užuojauta tiems, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių Joni
nių baliuje negalėjo dalyvauti.

LAIŠKAS R

Pone Redaktoriau,
Mūsų Pastogės Nr. 28 aprašy

damas Australijos lietuvių krep
šinio rinktinių varžybas Canbe- 
rroje jūsų korespondentas stebisi, 
kodėl varžybose nedalyvavo rinkti 
nių nariai iš Adelaidės.

Kodėl Adelaidės sportininkai ne 
dalyvavo, A.L.S.K.S. Valdyba bu
vo oficialiai painformuota. Kad 
kam nors neatrodytų, kad Adelai
dės Vyties žaidėjai boikotavo rink 
tinių varžybas, aš kaip rinktinės 
žaidėjos motina noriu paaiškinti, 
kodėl mano dukra, lygiai kaip ir 
kitos žaidėjos negalėjo atvykti.

Vaikų neleidome mes patys tė
vai. Vykstant į Canberrą trauki
niu mažiausia būtų užtrukta ketu
rios dienos. Tas būtų pakenkę mo

Amerikoje yra pašliūžininkų gel 
bėjimo organizacija, turinti apie 
10.000 narių, kuri kasmet budėda
ma pašliūžininkų sporto vietovė
se atlieka didelį gelbėjimo darbą. 
Ši organizacija buvo įsteigta 1936 
m., kada vienas pašliūžininkas po 
nelaimingo atsitikimo mirė jam 
nesuteikus tinkamos pagalbos. Jo 
draugai tada įsteigė šią gelbėji
mo organizaciją, kuri sulaukusi di 
delio pritarimo išsiplėtė visoje 
Amerikoje.

Šių rungtynių metu nepapras
tai gerai mėtė ilgus metimus I. 
Beinoravičiūtė. Gerai kaip ir vi-
suomet nuo lentų kamuolius su- 
rinkinėjo B. Latvėnaitė ir gynime 
kovingai žaidė N. Marcinkevičiū
tė.

Prieš South Adelaide laimėta 
34-6 (13-0). Priešininkės silpnos, 
ir mūsų žaidėjos buvo dažnai kei
čiamos kad davus progos visoms 
pažaisti. Taškai: B. Latvėnaitė II, 
N. Marcinkevičiūtė 9, . Marcinke
vičiūtė 8, L Beinoravičiūtė 6.

Jauniai berniukai pasiekė triuš
kinančią pergalę prieš South II. 
Nors žaidė be pamainų, bet išlai
kė gerą spartą ir laimėjo 51-12 
(23-4). Taškus pelnė: J. Vachiani 
14, A. Jaunutis, A. Skiparis ir P. 
Arlauskas po 12 ir A. Pauliukevi
čius 1.

B.N.

Sekantis Vyties klubo pasilinks
minimas rengiamas rugsėjo 30 d. 
Sporto rėmėjams pageidaujant 
bus rengiamas kaukių balius. Tad 
neatidėliojant ruoškimės pakeisti 
savi išvaizdą. Įdomesnės kaukės 
— kostiumai bus premijuojami.

R. Sidabras 
— ★ —

1931 m. lietuviai pirmą kartą 
dalyvavo tarptautinėse Monte 
Carlo automobilių lenktynėse. Tų 
lenktynių tikslas parodyti mašinų 
ir jų vairuotojų ištvermingumą. 
Tada buvo reikalaujama, kad per 
visą maršrutą vidutiniškas grei
tis būtų išlaikytas 40 km. į va
landą. Be to, dar buvo statoma 
visa eilė kitų sąlygų, kurios nu
lemia lenktynių rezultatus.

Lietuvą reprezentavo aviacijos 
kapitonai Pyragius ir Martinkus. 
Lenktynių maršrutas: Karaliau
čius - Berlynas - Briuselis - Pa
ryžius - Lijonas - MonteCarlo. Iš
viso 2.644 km. Lietuviai važiavo 
be pertraukos, vairuodami pakai
tomis dieną ir naktį. Nors daug 
teko nugalėti kliūčių, važiuojant 
nežinomais ir neištirtais keliais, 
bet visa kelionė pavyko laimingai. 
Kitų tautų sportininkai mūsų au
tomobilistų ištvermingumą labai 
aukštai įvertino.

ED AKCIJAI
kslui. Nors vaikai ir labai mėgsta 
sportą, bet mokslą reikia statyti 
pirmoje vietoje, ypatingai artė
jant egzaminams. Be to, Adelai
dės žaidėjos vieną savaitę pra
leido žaisdamos už Pietų Austra
lijos rinktinę. Prieš tai rinktinės 
treniruotės atėmė daug laiko. Iš
vadoje: prie geriausių norų dėl 
mokslo negalėjome pasiųsti savo 
vaikų j Canberrą. Galimybė pa
siųsti žaidėjus lėktuvu atkirto 
sporto klubui nepajėgiant tos ke
lionės finansuoti.

Ateityje rinktinių varžybos tu
rėtų būti ruošiamos ilgais savait
galiais Melbourne. Į Melbourną 
iš visos Australijos yra patogiau
sia ir arčiausia suvažiuoti.

U. Jucienė

Amerikoje didelė problema, ką 
daryti su senom mašinom. Vienur 
jas panaudoja kaip geležies lau
žą. Missisippi upės pakraščiuose 
pradėtas eksperimentas senas ma
šinas skandinti ir jomis stiprinti 
upės krantines arba užtvankų py
limus. Kaip šitas ekeperimentas 
pasiteisins, paaiškės ateity, šiaip 
kitur senas mašinas naudoja kaip 
metalo laužą ir ištirpinus vėl ga
mina naujas.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

Sekančioes pamaldos Newcaste- 
lio ir apylinkės lietuviams bute 
laikomos rugpiūčio mėn. 6 dieną 
11 vai., šv. Lauryno bažnyčioje, 
Broadmedove. Išpažinčių bus klau 
soma nuo 10.30 vai.

Nebuvo užmirštas ir aktyvaus 
veikėjo p. č. Valodkos gimtadie
nis, kuriam kapela užgrojo “Hap
py Birthday”.

Vakaras praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje, o rengėjai džiaugėsi 
padarę gražaus pelno, iš kurio 
galės sumažinti skolą už kapelio
no automobilį.

savo sūnaus Alfonso gimimo die
nos proga kuriam suėjo 20 metų, 
paaukojo dar 2 dolerius. Viso tad 
suaukota 24 doleriai.

i
MELBOURNO PABALTIEČIŲ CHORŲ

PENKTASIS KONCERTAS

BRISBANE—NEWCASTLE 
—NEW ZEALAND
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Pau
lius VI rugpiūčio mėn. MA na
riams skyrė sekančias intecijas: 
bendrąją — Kad moterys
tės šventumas ir nesuardomumas 
būtų nuolat pripažįstamas ir visų 
ginamas.
misijų — Kai misijų kraš
tuose tinkamai išsivystytų medi
cinos apaštalavimas.

Aukščiau 
jomis gali 
-Newcastle 
nariai.

paminėtomis intenci- 
pasinaudoti Brisbane 
ir Gyvojo Rožančiaus

Kun. S. Gaidelis SJ.

GEELONG
PARAPIJOS BALIUS

Liepos 22 d. Geelongo bažnyti
nis komitetas suruošė vietos kape
liono išlaikymui balių. Jame da
lyvavo gausiai žmonių, net ir to
kių, kurie retai kada pasirodo pa
maldose.

Balių praturtino iš Adelaidės 
atvykusi solistė p. G. Vasiliaus
kienė ir svečias ALB Krašto Val
dybos pirmininkas p. S. Narušis, 
kun. P. Vaseris, Latrobe Valley 
seniūnas F. Sodaitis su ponia ir 
eilė kitų.

Vakaro dėmesio centre buvo p. 
A. Skėrio stalas, nes čia buvo 
švenčiama vos tik prieš savaitę 
atskridusios iš Lietuvos jo žmo
nos ir dukros po 23 metų susiti
kimas. Naujai atvykusias sveiki
no bažnytinio komiteto vardu p. 
M. Janulis, kun. P. Dauknys, apyl. 
p-kas Dr. S. Skapinskas choro 
valdybos pir-kas J. Gailius. Vieš 
nios buvo ne tik pasveikintos, bet 
ir apdovanotos.

“AUKSO ŽĄSIS”
Nors tautiečiai ir buvo gerokai 

išvargę po vakarykščio baliaus, 
bet sekančią dieną (liepos 23) 11 
vai. gausiai susirinko vėl į Liet. 
Namus pasižiūrėti lietuviško spal 
voto filmo.

Apyl. pirm-kas Dr. S. Skapins
kas pasveikinęs susirinkusius pa
kvietė ALB Krašto Valdybos p-ką 
p. S. Narušį tarti žodį, kuris nu
švietė savo kolonijų lankymo tiks
lus .

Dėl blogos aparatūros “Aukso 
žąsies demonstravimas nepavyko 
ir dalis nusivylusių tautiečių 
skirstėsi namo nelaukdami pabai
gos. Kiek žmonių nuotaiką patai
sė filmas iš tautinių šokių festi
valio Čikagoje.

Po filmų demonstravimo ten pat 
įvyko vietos organizacijų atstovų 
drauge su Krašto Valdybos pir
mininku pasitarimas.

J. Žemaitis

PERTH
MIRTIS SIAUČIA PERTHE
Liepos 19 d. Kęstutis Petras ĮJĮ 

Miliauskas (45 m. amžiaus) iš- ft 
plaukęs į jūrą pažvejoti su dviem >4< 
draugais staiga kilus audrai visi 
žuvo. Tik po kelių dienų jūra iš- B 
metė į krantą nelaimingojo K.P. W 
Miliausko lavoną. Palaidotas lie- ft 
pos 20 d. Karakata kapinėse. Pa- >} 
liko žmoną ir penkis vaikus.

Velionis buvo susipratęs lietu- ft 
vis ir gana aktyviai reiškėsi Per- Q 
tho lietuvių bendruomenės gyve- ft 
nime. •*

įvyksta rugpiūčio 12 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
MELBA SALEJE, ROYAL PARADE, PARKVILLE

Dalyvauja: Melbourno Liet. Dainos Sambūris, dirig. A. Čelna, 
Estų moterų choras, dirig. M. Taimre, 
Estų vyrų choras, dirig. A. Tavęs, 
Latvių mišrus choras “Rota”, dirig. V. Bendrups.

Įėjimas — $ 1.50; pensininkams ir moksleiviams žemiau 16 m. — 50 centų.
Bilietai prie įėjimo nuo 6 vai. vak.

HOBART
AUKOS 

GARBĖS IR ATMINIMŲ 
FONDUI

Nors ir nedidelė Hobarto apy
linkės narių dalelė, susirinkusi 
pas Hobarto apylinkės pirminin
ką p. S. Simanauską pirmą kartą 
atsilankusio Krašto Valdybos pir
mininko p. S. Narušio proga, su
sirinkusieji sudėjo aukų neseniai 
Krašto Valdybos įsteigtam Garbės 
ir Atminimų Fondui:

Po $5.00 aukojo — L. Sima- 
nauskas ir J. Andrikonis;

po $2.00 — J. Vasiliauskas, G. 
Kožikas, P. Beržanskas, P. Šiau
čiūnas, J. Kožikas ir A. Kantvi- 
las; viso suaukota 22 doleriai. 
Kiek vėliau p. J. Andrikonienė

Liepos 15 d. po sunkios ligos 
mirė I. Cibulskis. Palaidotas Ka- 
rakata kapinėse liepos 18 d. Pali
ko žmoną, dvi dukras, anūkus ir 
žentą architektą Kateivą. Velio
nis taip 
tuvis ir 
narys.

tovavo Evaldas Sagatys ir Vaidas 
Stankūnas. Jų pastangomis buvo 
įrengtas parodoje lietuvių skyrius.

Neseniai Brisbanėje p.p. Tere
sė ir Rapolas Žiukeliai atšventė 
20 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Šventė praėjo gana kukliai 
šeimos ribose. Dar būdami Vokie
tijoje p.p. Žiukeliai sukūrė šei
mą 1947 m. Kempteno stovyklo
je ir atvyko į Australiją su vienu 
sūneliu Juozu. Dabar jau turi tris 
sūnus ir keturias dukras. Tai gau
siausia lietuviška šeima visoje 
Brisbanės kolonijoje. Visi vaikai 
leidžiami į mokslus. Juozas studi
juoja mediciną, Jonas inžineriją, 
visi kiti dar žemesnėse mokykloj 
se. Lietuvių tarpe p.p. Žiukeliai 
yra gana populiarūs ir aktyvūs: 
dalyvauja visose tautinėse šventė
se su visa šeima. R. Žiukelis yra 
buvęs apylinkės valdyboje ir baž
nytinio k-to pirmininkas. Taip pat __ ..j dukrelėmis Jai-

. . . . . . ___ K. Stankūno vadovaujame
dinių. Paroda truko visą savaitę chore, o visas jaunimas priklauso 
susilaukusi daug lankytojų. - - -

Pavergtųjų Tautų Savaitė bai
gėsi didžiuliu koncertu, kuris įvy
ko Festival Hall su keliais tūks
tančiais dalyvių. Programoje da
lyvavo įvairios tautybės. Paverg
tųjų Tautų Komitete lietuvius ats-

pat buvo susipratęs ne
aktyvus bendruomenės

BRISBANE
Brisbanės apylinkės Valdyba su 

rengė birželio išvežimų minėjimą. 
Tos dienos proga turiningą pas
kaitą skaitė Povilas Kviecinskas. 
Buvo parodyta pora vertingų kul
tūrinių filmų, eilėraštį paskaitė 
L. Laurinaitytė. Minėjimas pra
ėjo trumpai, bet įspūdingai.

— ★ —
šiomis dienomis Brisbanėje pa

vergtųjų Tautų Komitetas suren
gė eisenas su tautybių vėliavomis, 
o City Hali patalpose įvyko įvai- _ ____ _ ~
rių tautybių paroda. Buvo išstaty- p į" žiukeliai su 
ta įvairių dailės išdirbinių bei au- nuoja p. “ '

ŠOKSIM — ŪŠIM — BALIAVOSIM!
RUGPIŪČIO 5 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 V AL. VAK. 

LATVIŲ NAMŲ NAUJOJOJ SALĖJ 
3 DICKEN ST. ELWOODE 

MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIS 
rengia savo 1967 metų

Tradicini jauku balių
į kurį mūsų šaunieji dainininkai kviečia visus tautiečius, pasiilgusius gero ir šaunaus 
baliaus.

Jauki salė — puiki vakarienė — gera muzika.
Vietas ir bilietus užsisakyti pas: p. Balčiūnienę tel. 42 6603, p. Kunčiūnienę 

tel. 43 3131, p. Lazauską tel. 20 4185.

KIEK AS SUŽINOJAU!
KuJoa

Adelaidės choras Lituania savo 
metinį balių apturės rugpiūčio 12 
d. Liet. Namuose. Atrodo, kad ba
lius nebus 
čiama net

eilinis, nes svečių kvie- 
iš tolimiausių vietų.

h
skelbiama, kad Syd- 

Mot. Draugijos vakare 
‘ubagės”, bet pati- 
iniomis matysime ir 
Plaštakes”. Pasirodo,

Nors 
nejaus 1 
pasirodys _ 
krintomis žiniomis 
girdėsime “L______ _ _______ ,
tai tas pats ansamblis, tik kiek
viena proga kaitalioja spalvas 
vardus: vienur ubagės, kitur 
gonės, dar

Jau kelinta savaitė Australijo
je vieši Žibutė Stroputė iš Los 
Angeles (U.S.A.). Atvyko iš 
naujo susipažinti su Australija 
(prieš eilę metų ji su tėvais ap
leido Australiją) ir skaičiuojant 
amerikoniškai viduržiemy pasi
maudyti Australijos žavinguose 
paplūdimiuose.

ir 
či-

kitur plaštakės...
★

geelongiškiai p.p.
J. Mačiulienė loterijo- 
4.000 dolerių — tėvas

B.Neseniai 
Daknys ir 
je laimėjo 
ir dukra, pirkę pusiau bilietą, tad 
ir pinigais pasidalino.

Dail. L. Urbono kelionių po už
sienį platus aprašymas buvo pas
kelbtas Sydnėjaus vietiniame lai
krašty " The Leader”: aprašoma 
jo didelis pasisekimas šiaurės A- 
merikoje ir gražus Australijos re- 
prezentavimas.

skautams, dalyvaudami programo
se. Linkime p.p. Žiukeliams daug 
laimės ir ilgiausių metų.

Brisbaniečiai ruošiasi vestuvių 
“ofensyvai”, kurios jau beveik 
ranka pasiekiamos. Girdisi, kad 
greit bus šaunios vestuvės Virgi
nijos Stankūnaitės. Ji išteka už 
australo Keith Percy, kuris yra 
gana stambus biznierius. Vestuvės 
įvyks rugpiūčio 26 d .

Taip pat jau žinoma, kad rugsė
jo 16 d. turėsime dantų gydyto
jos N. Mališauskaitės su Dr. K. 
Zdanavičium vestuves.

Neseniai ištekėjo Danutė Ruse- 
ckaitė. Vyras australas.

SPORTO SALĖS REIKALU 
PAAIŠKINIMAS

Daugelis Sydnėjaus ir tolimes
nių vietovių lietuvių kreipiasi į 
“Dainavos” Klubo Valdybą tei
raudamiesi sporto salės statybos 
reikalu.

Šiuo metu Sydnėjuje yra atvi
ras ir pagyvėjęs abiejų klubų ir 
namų susijungimo klausimas. Ne
tolimoj ateity turėtų paaiškėti, ar 
čia turėsime vienus ar dvejus na
mus. Jeigu įvyktų susijungimas, 
ir jeigu būtų pasirinkta vieta 
Bankstowne, tuomet reikėtų pri
pirkti vieną iš gretimų sklypų su 
namu.

Sporto salė tuomet būtų reika
linga padidinti, pristatant didelę 
sceną ir taip suplanuojant, kad 
ši salė tiktų ne tik sportui, bet 
taip pat vaidinimams, suvažiavi
mams ir kitiems plataus masto 
subuvimams.

Turint šitai galvoje, 
vos” Klubo Valdyba lau’ 
daro šiuo reikalu jokių 
nių žygių.

‘‘Dainavos’’ Klubo

, “Daina- 
iyba laukia ir ne- 

tolimes-

Valdyba

lankiu- 
namuose

PRANEŠIMAS

1967 m. rugpiūčio 19 d., šešta
dienį, 5 vai. po pietų Lietuvių Na
muose, 50 Errol st., N. Melbourne, 
šaukiamas Melbourno Lietuvių 
Klubo narių visuotinis susirinki
mas šia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Rinkimų į Klubo Tarybą re

zultatų paskelbimas.
3. Pranešimas dėl revizoriaus 

paskyrimo,
4. Valdomųjų organų praneši

mas: veiklos, finansinis.
5. Paklausimai dėl pranešimų ir 

diskusijos.
6. Finansinės apyskaitos tvirti

nimas.
7. Sąmatos 1967/68 metams pri

ėmimas.
8. Lietuvių Namų reikalai.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo kavutė ir jos 

metu bus traukiama Melbourno 
Lietuvių Namų daiktinė loterija.

Melb. Liet. Klubo Taryba

Nepaklyskite: ateinantį šešta
dienį Melb. Dainos Sambūrio ba
lius ne Lietuvių Namuose, o Lat
vių salėje (3 Dicken St., El- 
woode).

— * —
Liepos 23 d. Sydnėjaus Plunks

nos susirinkime V. Šliogeris senj. 
kalbėjo apie įvairias galimybes, 
kaip galėjo Lietuva išvengti da
bartinės padėties. Nors klausimas 
tebuvo svarstomas tik hipotezių ri
bose, vis tik jis buvo tiek įdo
mus, kad sukėlė labai gyvų’ ir į- 
domių diskusijų.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

GERB. p. REDAKTORIAU,
Sąryšy su R. Kavaliauskaitės - 

Cavalouski laišku (“M. P.” Nr. 
27/948) norėtume pareikšti:

1. pereito ALSS suvažiavimo 
politinio forumo pagrindiniais 
kalbėtojais buvo kolegos M. Di- 
džys, V. Martišius ir A. Šimkus.

2. moderatorius diskusijas už
darė ne savarankiškai, bet valdy
bai pageidaujant — diskusijas 30 
minučių pratįsus.

Buvusi ALSS 
Centrinė Valdyba

Tragiškai žuvusių

RITOS IR BRUNO JARAŠIŲ

sūnus, tčvus, brolius ir artimuosius giliai užjaučiame 
skausme ir kartu liūdime.

Valių teima

Pasaulio Liet. B-nės pirm. p. J. 
J. Bačiūnas duoda tokį ilgo ir lai
mingo gyvenimo receptą: “Nerū
kau, nekortuoju, į azartus neinu, 
užtat aukoju visuomeniniams rei
kalams. Mano žmona tam neprie
štarauja. Patariu kitiems: gyven
ti pagal Dievo įsakymus, neužsis- 
pirti savoj ambicijoj. Šeimoje rei
kia daugiau klausytojų, negu kal
bėtojų...”

PADĖKA
Visiems taųįtiečiams, 

siems mane ligoninėje ir 
asmeniškai ir atnešusiems gausių
dovanėlių bei gėlių, o taip pat lin
kėjusiems greit pasveikti laiškais 
ar telefonu, tariu savo viešą nuo
širdžiausią dėkui. Prašau atleisti, 
kad negaliu visų išvardinti, nes 
lankytojų buvo daug ir mūsų kuk
liame laikrašty užimtų perdaug 
vietos.

Tik išimtiną padėką reiškiu sa
vo žmonai, kuri nežiūrint am
žiaus ir sunkoko susisiekimo kas
dien mane lankė ištisas tris savai
tes tuo atnešdama man daug pa
guodos.

Dar kartą tariu visiems lanky
tojams nuoširdų dėkui.

Jūsų Domas Bumeikis

SYDNĖJAUS LIET. MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA

maloniai visus kviečia į

kuris Įvyks rugpiūčio 12 d. Dainavoje (East Trc., Bankstown)

Vakaro meninėje dalyje Moterų choras, ir visus palinksmins “Ubagės 
Programa prasidės 8.30 vai. vak.

Gros kontinentalinis orkestras, veiks turtingas bufetas.
Įėjimas $ 1.00. Moksleiviams ir pensininkams $ 0.50.

Pradžia 7 vai. vak.

ŠEIMYNINI VAKARA l •

SYDNEY FILISTERIU BŪRELY
Liepos 23 d. Sydnėjaus Filis

terių Būrelis susirinko kol. N. 
Vačiurgytės namuose. Savo kaden 
ciją užbaigus altsistatydino Bū
relio valdyba, kurią sudarė ko
legos J. Maksvytis (pirmininkas), 
A. Wallis-Grincevičiūtė, N. Vai- 
čiurgytė ir G. Dryža. Išrinkta 
nauja valdyba, kurią sudaro A. 
Kabaila, A. Wallis-Grincevičiūtė, 
R. Zakarevičius ir A. Reisgys.

Būrelio susirinkime veiklos ap
žvalgą padarė kol. J. Maksvytis: 
per praėjusius dvejus metus su
ruošta eilė uždarų paskaitų, palai
kyti glaudūs santykiai su studen
tų sąjunga ir suruošti du vieši 
diskusijų vakarai-forumai kontra- 
versinėmis temomis, būtent — 
“Ko trūksta mūsų akademikams?" 
ir “Mūsų santykiai su dabartine 
Lietuva”.

Susirinkime iškilo gyvos disku
sijos dėl komentarų spaudoje apie 
paskutinį diskusijų vakarą. Iš
kelta mintis, kad į spaudoje iš
keltus komentarus neverta atsaky
ti, vengiant ir taip ilgai užsitę- 
susios polemikos. Betgi daugumas 
dalyvių galvojo, kad šiuo klausi
mu diskusijos spaudoje pažeidė

keletą principų, dėl ko Būrelis 
turėtų viešai pasisakyti.

Dėl forume iškelto klausimo Bū
relis neturi bendrai priimto nu
sistatymo. Šito vakaro tikslas bu
vo duoti progos prelegentams iš
reikšti skirtingas nuomones ir su
kelti diskusijas dalyvių tarpe.

Būrelis yra pasipiktinęs užgau
lingais žodžiais, ypač panaudotais 
spaudoje (žiūr. M.P. No. 23).

Negalime sutikti ir su p. L. 
Lygumiečio teigimu, “kad dėl to
kių klausimų nediskutuojama” (M. 
P. No. 27). Diskutuoti verta ir 
reikalinga visais klausimais, ypač 
tais, kurie yra jautrūs ir dėl ku
rių giliai išgyvenama. Gi klausi
mu, svarstytu šitame forume, be 
abejo, daugumas sielojamės.

Iš vis, šio ar kito vakaro prele
gentams, išreiškusiems kontraver- 
sines mintis, net jei jos būtų kam 
nors nepriimtinos, reiktų padėko
ti už jų sugaištą laiką, o ne prie
kaištauti.' Būtų liūdna, jei susi
darytų tokia padėtis, kada prele- 
Sentai nesutiktų dalyvauti veng- 

ami viešo ir nepagrįsto puolimo.
Sydnėjaus Filisterių Būrelio 

Valdyba

NAUJA SYDNĖJAUS LIET. 
STUDENTŲ VALDYBA

Liepos 23 d. visuotiniame stu
dentų susirinkime ALSS Sydney 
skyriaus Valdyba persiformavo: 
pirmininkė Edita Dijokaitė, vice- 
pirm. Raimundas Kazlauskas, iž
dininkas Vidas Pauliukonis, sek
retorius Rimas Skeivys, fuksų at
stovas Danius Grinius ir filisterių 
atstovė Nita Wallis.

Valdybos adresas: Rimas Skei
vys, 36 Ridge St., North Sydney, 
tel. 92 5027.

SYDNĖJAUS 
MOTERŲ DRAUGIJOJE

Liepos 23 d. Lietuvių Klube 
Lidcombe įvyko Sydnėjaus Lietu
vių Moterų Soc. Globos Draugijos 
visuotinis susirinkimas, kurio me
tu buvo duota metinės Draugijos 
Valdybos apyskaita ir išrinkta 
nauja valdyba, į kurią įeina:

O. Baužienė — pirmininkė, 0. 
Skirkienė — vicepirm., D. Kapo- 
čienė — iždininkė, P. Daukuvie- 
nė — sekretorė, L. Gasiūnienė - 
narė ligonių reikalams, p. Miku- 
tavičienė — narė ūkio reikalams 
ir p- Donielienė — narė ypatin
giems reikalams.

Kandidatėmis paliko: p.p. Ado- 
mėnienė ir Jarembauskienė.

Revizijos Komisiją sudaro p.p. 
E. Jonaitienė, Kiverienė ir T. 
Reisgienė.

„ Susirinkimui pirmininkavo p. E. 
Jonaitienė.

musu Pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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