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Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

ŽMOGAUS TEISIU METAI
Jungtinės Tautos (UNO)

Šie metai nėra vien tik pen
kiasdešimties metų nuo Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktuviniai metai. Jie lie
tuvių išeivijoje ir gal visos lietu
vių tautos istorijoje bus paženk
linti kaip Uetuvos laisvės Ko
vos Metai. Sitai ypač turėtų įsi
dėmėti kiekvienas lietuvis, ku
riam nėra tas pats, ar Lietuva 
pavergta, ar laisva, kuriam nėra 
vis tiek, ar kitas jo brolis lietu
vis dirba lietuvybei, ar jos išsi
žadėjęs.

Šie du jrontai — visų lietu
vių kova už laisvą Lietuvą ir 
kiekvieno lietuvio kova už kito 
lietuvio išlikimą lietuviu — yra 
du pagrindiniai poliai dabar ir 
ateity, kitaip sakant, tol, kol Lie
tuva nebus laisva ir kol nebus 
pašalintas pavojus pačiai lietu
vybei. Juk be nepriklausomos 
Lietuvos viltys išlikti nepakąs
tai lietuvybei yra labai skurdžios, 
ir iš kitos pusės kam bus įdomu 
ir prasminga kovoti už Uetuvos 
laisvę be lietuvių. Šie du dalykai 
yra taip organiškai susiję, kad 
vieną praradus atsiveria mirtina 
grėsmės praraja kitai.

Lietuvos Laisvės Kovos Metai 
yra kova už Lietuvą ir už lietu
vybę, kuri neturi frontų, bet ir 
neturi jokių paliaubų. Gal šiais 
metais ir neteks kautis atviroje 
kovoje su Uetuvos okupantu, vis 
tik yra kovos būdų, kur reikia 
nemažesnio pasiaukojimo, negu 
statant pavojun gyvybę. Esant 
pavergtai Lietuvai ir atvirame 
pavojuje pačiai lietuvybei tiek 
čia, tiek ir tėvynėje, kiekvienas 
lietuvis turi jausti pašauktas sa
vanoriu su pilna iniciatyva būti 
ir kariu ir vadovu. Ne vien Vil
ko reikalas vesti politinę kovą 
už Lietuvos laisvę, bet kiekvie-
no iš mūsų; ne tik bendruome
nės vadovybės rūpestis žadinti ir 
palaikyti lietuvybę, bet lygiai 
kiekvieno iš mūsų. Komitetai ir 
valdybos sudaromos ne tam, kad 
mes už jų atliktus darbus paplo
tume arba nepavykus papeiktu
me, bet kad būtų koordinuoja
mos visų mūsų pastangos dides
nei sėkmei ir laimėjimui. Mūsų 
kova už Lietuvą ir lietuvybę yra 
totalinė ir neatlyžtanti iki perga
lės. Štai dėl ko niekas tensijau- 
čia ramus atlikęs savo pareigą 
ar atidavęs savo duoklę lietuviš
kam reikalui. Mums karas nepa
sibaigė ir niekas nėra atšauktas 
iš kovos linijų.

Si kova už Lietuvą ir lietuvy
bę yra visas mūsų gyvenimas. 
Kovoti už šituos principus reiš
kia gyventi jais ir dėl jų. Tad 
kiekvienas nors mažiausias vei
ksmas, pastanga ar užsimojimas 
lietuviškam reikalui jau yra kova 
ne tik už lietuvybę, bet ir už 
Lietuvą. Kiekviena auka — do
leris ar centas, sugaišta valanda 
ar pasidarbavimas lietuvių nau
dai — yra laisvę nešantis šūvis 
ir plyta lietuvybės tvirtovės sie
noje. Už Uetuvą kovoja ne tik 
karys fronte ar diplomatas polit- 
nėje arenoje, bet ir kiekvienas, 
kas tik palaiko lietuvybę.

Daugelis pasijaučia lietuviu

PADĖKA
.. .Nuoširdžiausiai dėkoju Apylinkių Valdyboms, Se

niūnijų Seniūnams, organizacijoms, draugams ir visiems 
mieliems tautiečiams sveikinusiems mane, kaip asmenį 
ir kaip Krašto Valdybos Pirmininką Kalėdų Švenčių ir 
Naujųjų Metų proga.

Negalėdamas asmeniškai visiems laiškais padėkoti, 
priimkite mano nuoširdžiausius linkėjimus šiais jubilie
jiniais metais.

Jūsų S. Narušis
A LB Krašto Valdybos Pirmininkas

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
SEIMO,

posėdžiavusio 1967 m. gruodžio 16-17 d., New Yorke,

NUTARIMAI

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas, visuotinai 
pripažinta šio Lietuvos didžiojo negando meto politinė lietuvių at
stovybė, Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų bei Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymo 50-ties metų sukakties išvakarėse,

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS, tiek okupanto nutildytus 
pavergtoj Tėvynėj, tiek laisvės palaima besidžiaugiančius svetur, 
ir linki, kad Kalėdų žvaigždė būtų visiems viltingas kelrodis į švie
sią lietuvių tautos ateitį ir kad Naujieji 1968 Metai atneštų ar pri
artintų Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės atstatymą.

SEIMAS LINKI stiprybės tiems, kurie, nepalūžtamai grumiasi 
su okupanto imperialistinėmis užmačiomis pavergtoj Tėvynėj, o 
tiems, kurie yra laisvi, bet bolševikinės okupacijos atskirti nuo 
tautos kamieno Lietuvoje — tvirto ryžto ir ištvermės kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

SEIMAS RAGINA lietuvius, kur jie bebūtų, tinkamai pami
nėti istorinę Lietuvos valstybės atstatymo penkiasdešimties metų 
sukaktį 1968 vasario 16-tą ir veikliai dalyvauti Lietuvos Laisvės 
Kovos Metų programos vykdyme.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
SEIMAS, apsvarstęs pasaulinės, ypač europinės politikos padėties 
raidą ir paskirų didžiųjų laisvojo pasaulio valstybių ir aukštųjų au
toritetų dabartinę politiką bei jos poveikį Lietuvos laisvės bylai, su 
pasitenkinimu konstatavo, kad ryžtingas lietuvių tautos siekimas iš
laisvinti Lietuvą iš rusiškos okupacijos randa visuotinį pritarimą 
ir,' kiek sąlygos leidžia, ir reikiamą paramą.

MASKVOS PAREIGŪNŲ Jungtinėse Tautose ir kitur aki
plėšiškai kartojamas melas apie tariamą lietuvių tautos laisva valia 
atsižadėjimą nepriklausomybės ir pasirinkimą vergovės, nepajėgia 
suklaidinti pasaulio. Vyriausybės, tarptautinės institucijos ir viešo
ji pasaulio opinija gerai žino kolonizacines Sovietų Rusijos užma
čias Lietuvoje ir kitur.

VISA SOVIETŲ RUSIJOS GALIA IR KLASTA NEĮSTEN
GIA sulaikyti laisvo tautų apsisprendimo ir politinės nepriklauso
mybės veržimosi.

Tačiau, nežiūrint visų tų mus padrąsinančių aplinkybių, kelias 
į Lietuvos laisvę yra sunkus ir pareikalaus iš mūsų įtempto darbo, 
stropaus budrumo ir aukų.

Būkite tad vieningi ir ištikimi mūsų bočių palikimui — di
dingai ir mus įpareigojančiai Lietuvos istorijai.

LIETUVA BUS LAISVA!

KOVOS

1968 Lietuvių Tauta minės val
stybinės savo nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukaktį. Lietu
voje tokiam minėjimui sąlygų dėl 
okupacinės prievartos nebus, są
lygas teturėsim tik mes, laisvojo 

tik savaitgaliais, todėl kitų aky
se ir pati lietuvybė pasidarė sa
vaitgalio užsiėmimais. Iš tikrųjų 
lietuvis gyvena lietuvybe visą lai
ką, ir jeigu jis ja gyvena, tai jo 
ir namai lietuviški, ir šeima lie
tuviška, ir darbai lietuvybės nau
dai.

Lietuvos Laisvės Kovos Me
tai yra ne vien tik šie, bet ir visi 
kiti metai, kol bus bent vieno lie
tuvio krūtinėje gyva lietuviška 
sąmonė. O kad toji sąmonė ne
išblėstų mes turime rūpintis, kad 
ji liepsnotų kiekvieno širdyje: 
kovojančius stiprinti, snūduruo- 
jančius žadinti, abejojančius pa
kelti ir 1.1. O svarbiausia gyven
ti ir jaustis lietuviu, kaip kad ka
daise Vincas Kudirka, kuris tik 
tada pasijuto didžiu ir galingu, 
kai jis pasijuto lietuvis esąs.

(v.k.)

METAIS DAUGIAU
P.L.B-nės Valdybos bendraraštis 
pasaulio lietuviai. Bet visiems 
mums 1918 m. vasario 16 yra die
na Lietuvos valstybingumo, turin
čio savo tradicijas visoje ilgoje ir 
garbingoje lietuvių tautos istori
joje. Todėl šios sukakties minėji
mas turi iš naujo kelti bei pa
brėžti valstybingumo prasmę ir 
stiprinti ryžtą siekti valstybinės 
savo laisvės bei nepriklausomybės 
įgalinančios tautos gyvastingumą, 
kūrybingumą ir pažangą. Kova 
dėl savo tautos laisvo ir savito 
gyvenimo teisės yra ir turi būti 
visų kraštų lietuvių bendruomenių 
didysis tikslas ir uždavinys.

Tautos laisvės metų sukaktį tu
rime deramai paminėti savo sie
kimais ir mostais. Jie įvairuos pa
gal vietos sąlygas. Bet ir sąlygas 
lenkime didžiojo savo reikalo nau
dai. Kraštų bendruomenes prašo
me:
1. Tinkamai iš anksto ruoštis 
Vasario 16 šventei, kad ji savo 
dvasia, turiniu ir apimtimi visur 
pabrėžtų istorinį Lietuvos valsty
bingumą.

ŽIN I0S
Padėtis artimuose Rytuose ke

lia valstybių galvom susirūpini
mo, nes ji nėra stabilizuota, o kas
dien vis naujomis provokacijomis 
aštrinama. Ypač padėtį Artimuose 
Rytuose verčia netikra sovietų lai
vyno įstvirtinimas Viduržemio jū
roje, kas padrąsina ir kursto ara
bus revanšuotis prieš žydus.

Izraėlio pasieniuose pasitaiko 
vis daugiau incidentų. Sovietų pre 
zidento Brežnevo vizitas į arti-
muosius rytus atidėtas, o arabų kad visi gyvens.
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Pasaulio politikoje
AUSTRALIJOS 

RYŠIAI SU PASAULIU
Gruodžio 18 d. Melbourne van

denyse dingęs Australijos minis- 
teris pirmininkas Harold Holt bu
vo didžiulė staigmena visam pa
sauliui. Nesuradus jo kūno, kad 
būtų galima iškilmingai su atitin
kamomis apeigomis palaidoti, jo 
atminimui ir garbei buvo sureng
tos gedulingos pamaldos Melbour
ne, j kur atsilankė visa eilė Aus
tralijai draugingi) valstybių gal
vų, jų tarpe Amerikos Jungt. 
Valstybių prezidentas L. B. John
son, Anglijos ministeris pirminin
kas H. Wilson ir ilga eilė kitų 
valstybių prezidentų arba Įgalio
tinių.

Aišku, dėmesio centre buvo A- 
merikos prezidentas L. B. John
son, kas paliudijo Amerikos ir 
Austrailjos labai glaudžius santy
kius ir santarvę, čia būdamas pre
zidentas L.B.J. turėjo progos su

AKCIJOS

2. Daryti visus galimus žygius 
Vasario 16 dienai priminti savo 
kraštų vyriausybėms ir visuome
nėms: parodykim, kad mūsų lais
vės ir kultūros siekimai verti jų 
supratimo ir paramos.
3. Iš anksto suplanuoti ir metų 
eigoje įvykdyti bent vieną dides
nės apimties užsimojimą, skiria
mą Lietuvos laisvės, lietuvių jau
nimo, lietuviškos šeimos, mokyk
los, kultūros, spaudos ar kitokiam 
vaidmeniui iškelti.
4. Imtis organizuotos akcijos 
Bendruomenės idėjai visuotiniu 
mastu visuose kraštuose populia
rinti: paskleisti Lietuvių Chartos 
mintis, platinti Pasaulio Lietuvį, 
prigydyti tautinio solidarumo įna
šų tradiciją, ugdyti tautinį solida
rumą ir pasirengti tinkamai at
stovauti savo krašto bendruome
nei PLB III-iajame Seime, turin
čiame tapti lietuvių išeivijos reik
šminguoju metų įvykiu.

Vardan tos Lietuvos!
PLB Valdyba

vadų konferencija netrukus šau
kiama Maroke.
Izraelio min. p-kas Eshkol vyks

ta į Ameriką pasimatyti su prezi
dentu Johnsonu ir aptarti sovie
tų karinę grėsmę Viduržemio jū
roje.

— ★ —

Brisbanėje gimė pirmas penke
tukas. Kūdikiai yra nuolatinėje 
gydytojų priežiūroje ir tikimasi,

sitikti ir išsikalbėti ne vien tik su 
Australijos ministerio pir-ko pare- 
gas einančiu Mr. J. McEwen, bet 
ir su visa eile kitų valstybių gal
vų, įskaitant ir Pietų Vietnamo 
prezidentą Thieu, Pietų Korėjos 
prezidentą, Tailando minister) 
pirm-ką, Filipinų prezidentų, N. 
Zelandijos min. p-kę ir Anglijos 
min. p-ką. Be abejo, pokalbių pa
grindinė tema buvo Vietnamo ka
ras. Tiek iš žodžių, tiek ir iš veiks 
mų Amerika nori karę, kaip ga
lint greičiau ir garbingai užbaig
ti siūlydama įvairius derybų ke
lius, bet komunistai į jokias dery
bas nesileidžia arba nenori stoti, 
šia proga prez. L. B. Johnson pa
reiškė, kad taikos ir derybų rei
kalas perleidžiamas Pietų Vietna
mo vyriausybei, būtent, kad tai
kos Vietname raktas perleidžia
mas tiesiog Hanojui ir Saigonui, 
ne Washingtonui, kaip kad iki šio
lei buvo priimta. Prezidentas tei
gė, kad kiekvienu atveju Amerika
tėra tarpininkas arba talkininkas, 
bet ne tiesioginis partneris. “Tai
ka Vietname ieškotina Pietų Viet
namo vadovybėje, pačiuose Pietų 
Vietnamo gyventojuose ir pačiame 
Pietų Vietname” — pareiškė prez. 
Johnson.

šisai prez. Johnsono pareiškimas 
išblaškė kai kieno turėtas prielai
das, kad Pietų Vietnamo vyriau
sybė bijosi,, jog Amerika gali ves
ti derybas su Hanojum nesiskai
tant su pačiu Pietų Vietnamu ir 
jo interesais.

Australijos ministerio pirminin
ko H. Holto mirtis parodė, ko
kius tamprius ryšius Australija 
turi su kitais pasaulio kraštais ir 
kokioje vietoje ji stovi. Kadangi 
Australija iš baltosios rasės kraš
tų yra viena ir atsiskyriusi nuo 
visų kitų, supama gausingų spal
votųjų Azijos ir Afrikos kraštų, 
tai jos pasirinktas kelias šiomis 
sąlygomis yra bene pats tikriau
sias. Pagaliau Australija ir poli
tinės strategijos atžvilgiu yra vie
nas iš dominuojančių punktų tu
rint minty, tai kad šiandie pasau
lio dėmesio centre stovi ne kas ki
ta, o kaip tik pietryčių Azija, ta
sai žmonijos lopšys, kurio bundan
čias tautas stengiasi geruoju ar 
jėga įtakoti kitos pasauliui toną 
duodančios tautos. Tad visai ir ne
nuostabu, kad į Australijos minis-
terio pirmininko H. Holto įsceni- 
zuotas laidotuves suvažiavo nema
žiau valstybių galvų, kaip kad per
nai į Vokietijos buv. kanclerio A- 
denauerio laidotuves.

SOVIETAI
VIDURŽEMIO JŪROJE

Po daugelio metų pastangų so
vietai vis tik įkėlė koją į Vidur
žemio jūrą. Kaip žnoma, tiek anks 
čiau, tiek ir paskutinio karo metu 
sovietų laivynas nesuvaidino jo-
kios rolės, nes jis visą laiką buvo mingesnė.

užblokuotas arba Baltijoje, arba 
Juodojoje Jūroje, arba Pacifike. 
Ypatingai sovietų buvo dedamos 
didelės pastangos patekti į Vidur
žemio jūrą, kur jos interesai įtako 
ti Pietų ir Vakarų kraštus visą 
laiką yra tiesioginiu tikslu

Tuoj po karo šitos galimybės 
išeiti į Viduržemio jūrą buvo labai 
realios, kai į komunistinę orbitą 
pateko Jugoslavija ir Albanija. 
Tačiau netrukus šie abu kraštai 
permatė sovietų kėslus ir jie pa
sirinko savo nepriklausomą poli
tiką, negu sovietų globą. Taip ir 
vė] sovietams patekti į Vidurže
mio jūrą perspektyvos nutolo. Ir 
tik paskutiniu metu pažadais ir 
pinigais papirkus kai kuriuos ara
bų kraštus, kaip Egiptą, Siriją 
ir Alžiriją, sovietai susirado sau 
atsparos taškų Viduržemio Jūro
je, ir dabar kaip tik skubiai to
kią progą išnaudoja.

Ypatingai šioji sovietų akcija 
pakilo po nelaimingo arabų — žy-
dų karo. Norėdami atstatyti arabų 
akyse savo prestižą, sovietai ir me
ta į Viduržemio jūrą savo laivyną, 
kuris kelia susirūpinimo provaka- 
rietiškiems kraštams ir taip pat 
šiaurės Atlanto Tautų Sąjungai 
(NATO), šiandie sovietų laivynas 
Viduržemio jūroje siekia 46 vie
netus, kuris numatomas šiuose van 
denyse išlaikyti nuolatos. Šio lai
vyno atramos taškai yra Egipto 
uostai Aleksandrija ir Porsaidas 
ir Sirijos Latakia. Lygiai pribijo- 
ma, kad Alžirijoje prancūzams e- 
vakavus ten turėtą karinę Mers- 
el-Kabir bazę, ją greičiausiai pe
rims sovietai.

Sovietų laivai aprūpinti visų 
rūšių ginklais ir veikia nepriklau
somai nuo bazių savame krašte. 
Esant tuose pačiuose vandenyse 
amerikiečių šeštajam laivynui ir 
dabar sovietų, situacija darosi 
įtempta. Ne veltui neseniai sovie
tų Brežnevas reikalavo, kad Ame
rika atitrauktų savo laivyną iš 
Viduržemio jūros. Sovietams čia 
įsistiprinant susidarė labai netik
ra padėtis, ir dėl to NATO su
šaukė specialų posėdį aptarti susi
dariusiai padėčiai.

VĖL PERSODINTA
ŠIRDIS

Pietų Afrikoje po sėkmingos 
pirmosios ir istorinės žmogaus
širdies transplantacijos (deja, pa
cientas mirė plaučių uždegimu), 
toji pati gydytojų komanda perei
tą savaitę vėl sėkmingai įstatė 
naują vieno negro širdį dantų gy
dytojui Bleiberg. Kaip skelbiama, 
šį kartą operacija buvo dar sėk
mingesnė ir vos baigus operaciją 
pati įstatytoji širdis pradėjusį 
plakti be jokių stimulų- Su nauja 
širdimi pacientas jaučiasi labai 
gerai ir gydytojai tikisi, kad šioji 
operacija bus nepalyginamai sėk-
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2 KUBŲ PJUITOet 1968 m. sausio 8 d.

JONAS SOUŪNAS

JUBILIEJINIAI UŽSIMOJIMAI

JUBILIEJINIUS METUS PASITINKANT

Švenčiant Naujuosius Metus mes paprastai kiekvienas linkime 
savo pažįstamiems daug sėkmės ateinančiais metais. Tai trafareti
nis išsireiškimas. Jis mums daug nieko nepasako, nes, anot lietu
viško priežodžio — kaip pasiklosi — taip išsimiegosi, tinka mums 
visiems. Tiems, kuriems linkime visko ir tiems, kuriems nelinkime 
nieko.

Man dingtelėjo: o kaip gi su visa visuomene? Juk mūsų kraš
to žmonėms, ypatingai plačiajame pasaulyje išsibarsčiusiems, sėk
mės tegali linkėti tik mūsų tautos draugai. Nors tačiau mums ir 
be linkėjimų yra aišku: istorija mus teis už m°sų neatliktus darbus, 
kuriuos šios dienos egzistencijoje mes privalėjome atlikti.

Taip galvojant mane truputį gąsdina mūsų pasiruošimas pa
minėti paskelbtuosius Lietuvos Laisvės Kovos metus. Neatrodo, 
kad mes būtume pradėję žygiuoti teisinga kiyptimi. Nereikia būti 
dideliu pesimistu, kad nepastebėtum, jog mūsų pasiruošimas pa
minėti 50-tj yra labai menkas. Juk net neturime koordinacinio vie
neto laisvame pasaulyje, kuris vadovautų viso pasaulio lietuviu 
minėjimų tvarkai. Manding, to koordinacinio darbo neatliks nei 
Lietuvių Bendruomenė, nei Vlikas, nei kuris kitas veiksnys. Kiek
vienas jų yra “užsivertęs darbais” ir neturės laiko pašaliniam daly
kui. Tiesa, sudarytas bendras finansų sukėlimui vajaus komitetas. 
Tačiau to maža. Juk mes norime daugiau, nei pinigų surinkimo. 
Mes norime, kad pasaulis išgirstų ir sužinotų ne tik kad esame gy
vi, bet ir minime savo nepriklausomybės atkūrimo 50-metį. Mes 
norime gana garsiai pasauliui pasakyti, kad ir mūsų tauta turi teisę 
į laisvą gyvenimą. Tačiau vargu ar mes savo balsą padidinsime, 
jei jau dabar nepradėsime ruoštis.

Toks pavyzdėlis. Neseniai teko atstovauti “Mūsų Pastogę” 
vienoje Chlcagos Alto spaudos konferencijoje kur buvo svarsto
mas Vasario 16-sios minėjimas. Ir kągi ten nieko ypatingo nesuži
nojome apie tą minėjimą. Tiesa, yra jau nusamdyta didžiausios 
Chlcagos patalpos — Civic Opera rūmai — minėjimui. Dainavos 
ansamblis energingai repetuoja J. Gaidelio naują kantatą “Kovo
tojai”. Deja, tai ir viskas. Nebėra žmonių, kurie imtųsi, iniciaty
vos tą minėjimą išgarsinti svetimtaučių tarpe, dar neturima garses
nio žmogaus pagrindinei minėjimo kalbai pasakyti. Dabar atrodo, 
kad tas minėjimas gali būti tik labai eilinis, apie kurį tik mes patys 
žinosime. O ne tuo tikslu nusamdyti net operos rūmai.

Nėra geriau su minėjimais ir kitose lietuviškose kolonijose. 
Kas mane stebina, tai nebuvimas direktyvų iš aukštesnių mūsų 
veiksnių tokiems minėjimams ruošti. Nėra abejonės, kad mūsų lais
vinimo veiksniai turėjo pasirūpinti, jog bent didesnėse lietuviš
kose kolonijose Vasario 16-sios minėjimai turėtų pasiekti dauge
lio svetimtaučių akis ir ausis. Mano nuomone, Chicagoje turėjo 
minėjime kalbėti bent viceprezidentas H. Humphrey. Arba kita 
kokia stambi šio krašto asmenybė. Bet tuo turėjo pasirūpinti mūsų 
vyriausieji veiksniai ir diplomatija, o ne vietinės oreanizacijos. 
Juk nėra abejonės, kad didesnio veiksnio daugiau ir b°tų klausę, 
bet dabar vargu ar kuris didesnis šio krašto pareigūnas kreips dė
mesį | įvairių lokalinių organizacijų kvietimus. Ir taip mes iškil
minguose minėjimuose vėl turėsime tenkintis vietiniais politikieriais. 
Savaime aišku, kad neturint stambesnės figūros, minėjimo j jį ne
kreips dėmesio nė vietinė amerikiečių spauda bei radijas. Tai įro
dė praeitis.

Ir bendrai mes jau dabar pasigendame konkretaus plano kaip 
tas mūsų 50-metis bus paminėtas.

Prieš kiek laiko buvo paskelbta iškilminga 50-mcčio deklara
cija. Tai gerai. Tačiau jos neužtenka.

Negalime tos sukakties minėjimo pasilaikyti tik savųjų tarpe. 
Daug svarbiau apie tai pranešti pasauliui. Ir ką mes darome? Be
veik nieko. Labai nenustebčiau, jei visas tas 50-mečio minėjimas 
ir baigtųsi su Vasario 16-sios švente.

Nesinori girtis, bet. atrodo, tik mūsų sporto sąiunea, ruošda
ma krepšinio išvyką aplink pasaulį, stengiasi tą minėjimą išnešti 
j svetimtaučių tarpą. Tuo tarpu kitos mūsų organizacijos ir vienetai 
tą minėjimą, atrodo, pasilaikys savo tarpe. Net tokia Chlcagos U&- 
tuvių Opera jubiliejiniais metais stato ne ką lietuviško, bet Beetho- 
veno "Fidelio”. O kodėl nepastatyti ko nors lietuviško? Kodėl ne
galima buvo mūsų talentingąjį Dariu Lapinską užangažuoti para
šyti ką nors 50-mcčiui? Juk jo “Maras” pajėgė prasimušti net į 
stambiausią amerikiečių spaudą. To nepajėcs padarvti nei “Fide
lio", nei lietuviškai išpildyta "Traviata". Tai aiškiai pabrėžė ir 
amerikiečių muzikos kritikai.

Bendrai dėl mūsų jubilėiinių metu jau dabar tenka susirūpinti. 
Ypatingai, kad šiandieninė Lietuva seka kiekvieną laisvojo pasaulio 
lietuvio žingsnį. Mes savo egzaminą tegalėsime išlaikyti tik tada, 
jeigu jubil*iiniais metais Lietuvos vardas suskambės visame pasau
lyje. o netik mūsų tarpe.

Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo penkiasdešimt metų sukak
ties minėjimų ir 1968 Lietuvos 
Laisvės Kovos metų VLIKO ir ki
tų veiksnių bei organizacijų nu
matytų pastangų ir jau vykdomų 
darbų

KALENDORIUS
1. Lietuvos Laisvės Kovos metai 
pradėti juos paskelbiant, 1967 m. 
spalio 21-22 d. Washingtone įvy
kusioje veiksnių konferencijoje. 
Joje buvo priimtas ir jau paskelb
tas MANIFESTAS lietuvių visuo
menei ir sutartas paruošti memo
randumas svetimiesiems, kurį pa
sirašys Lietuvos Diplomatijos Še
fas ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas.
2. 1967 m. lapkričio 7 d. Paverg
tųjų Europos Tautų Seimas New- 
Yorke surengtoje akademijoje, pa
smerkė bolševikų revoliucijos 50 
metų sukaktį ir tos revoliucijos pa
darinius, ypač Baltijos valstybių 
okupaciją. Siame įvykyje ir jo 
rengime veikliai dalyvavo Lietuvos 
Liasvės Komitetas.
3. 1967 m. lapkričio 23-26 Chica
goje įvyko III JAV ir 
Lietuvių Bendruomenių 
Kongresas. .
4. 1967 m. gruodžio 6
prezidentūroj — Baltuosiuose Rū
muose — buvo priimta Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegacija. JAV 
prezidento vardu delegaciją priė
mė viceprezidentas Hubert H. 
Humphrey. Delegacija rūpinosi, 
kad JAV vyriausybė išleistų pašto 
ženklą atžymėti Lietuvos jubilie
jui.
5. 1968 metais Vasario 10-tosios 
ir birželio įvykių minėjimuose bus 
primamos rezoliucijos 
vimai, kad okupantas, 
junga, pasitrauktų jš 
kad laisvųjų kraštų 
paremtų šį lietuvių
Jungtinėse Tautose ir kitose tarp
tautinėse organizacijose.
6. Visuose lietuvių gyvenamuose 
laisvuose kraštuose 1968 metais 
bus rengiamos peticijos tų kraštų 
vyriausybėms tuo pačiu tikslu, 
kaip ir 5 p. minimos rezoliucijos. 
Pasirašyti tas peticijas bus kvie
čiami atitinkamų kraštų visuome
nėse žymūs asmenys. (Tokių pa
rašų rinkimas bus gera proga pa
sireikšti lietuvių jaunuomenei). Su 
peticijomis bei rezoliucijomis bus 
teikiama ir informacinės medžia
gos apie Lietuvą. Tos akcijos va
dovai informacinės medžiagos gali 
gauti Vlike.
7. Vliko delegatūros ir kitos or
ganizacijos rūpinsis, kad vyriau
sybių atstovai, parlamentarai, gu
bernatoriai bei miestų burmistrai 
1968 metais padarytų atatinkamų 
viešų pareiškimų Lietuvos laisvės

Kanados
Kultūros

d. JAV

— reikala- 
Sovietų Są- 
Lietuvos, ir 
vyriausybės 
reikalavimą

klausimu, ir kad tie pareiškimai 
būtų paskelbti atitinkamų kraštų 
ar vietovių spaudoje.
8. Bus kreipiamasi į bažnyčių 
hierarchus, kad jie tinkamai at
kreiptų tikinčiųjų dėmesį į Sovie
tų Sąjungos Lietuvai padarytą 
skriaudą.
9. Bus organizuojamos spaudos 
konferencijos sostinėse ir kitose 
vietose, kur spaudos atstovams bus 
pateikiama žinių apie Lietuvos ir 
lietuvių pastangas atgauti Lietu
vos nepriklausomybę.
10. Bus stengiamasi gauti progos 
bent trumpai Lietuvos klausimą 
paliesti televizijos ir radijo pro
gramose.
11. Bus veikiami JAV ir kitų drau 
gingų valstybių parlamentarai, 
kad ryžtųsi įsakmiai pasmerkti 
prieš Lietuvą įvykdytąją agresi
ją-
12. Lietuvių profesorių, studentų 
bei kitų Lietuvos draugų pagalba 
bus siekiama skleisti per atitinka
mas paskaitas bei seminarus Lie
tuvos laisvės aspiracijos suprati
mą laisvojo pasaulio akademiniuo
se sluoksniuose.
13. Vlikas deda pastangas įvai
riose valstybėse, kad būtų išleista 
pašto ženklų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 m. sukak
čiai paminėti.
14. 1968 metais sukanka 25 metai 
nuo Vliko susiorganizavimo. Vliko 
Seimas todėl atitinkamai minės 
dvi sukaktis.
15. Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke ir Lietuvos Laisvės 
Komitetas 1968 metais rengia pla
tesnės apimties Vasario 16-sios 
minėjimą. Bus kviečiama tarptau
tinės spaudos atstovų, New Yor
ke reziduojančių konsulų ir dele
gatų Jungtinių Tautų Organiza
cijoje.
16. Lietuvos Laisvės Komitetas 
pasirūpins, kad Lietuvos sukak
tis būtų tinkamai paminėta Pa
vergtųjų Europos Tautų Seime.
17. Amerikos Lietuvių Taryba 
1968 m. birželio 22-23 d. šaukia 
Amerikos Lietuvių Kongresą Wa
shingtone, kaip svarbiausią šio 
krašto lietuvių demonstraciją Lie
tuvos Laisvės Kovos metais.
18. Liepos 7 d. Chicagoje JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
rengia trečiąją lietuvių tautinių 
šokių ir dainų šventę.
19. Sausio gale ir vasario pradžioj 
Pietų Amerikos lietuvių jaunimas 
rengia studijų savaitę Sao Paulo, 
Brazilijoj.
20. Australijos Lietuvių Bendruo
menė drauge su latviais ir estais 
rengia Konvenciją Adelaidėj.

i 21. Amerikos Lietuvių Kunigų 
; Vienybė organizuoja įrengti šv.

kny- 
ang-

Chi-

ručio redaguotą kolektyvinę 
gą apie XX amžiaus Lietuvą, 
lų kalba.
27. Dr. K. Griniaus Fondas
cagoje rengiasi išleisti Lietuvos 
Istoriją 1900-1940 m., lietuvių kal
ba. Redaguoja prof. P. Čepėnas.
28. Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas J. Kapočius numato 1968 me
tų pavasarį išleisti Lietuvių En
ciklopedijos anglų kalba I tomą. 
(Planuojama 6 tomus).
29. Lietuvos Tyrimų Institutas nu-

Petro Bazilikoje, Romoj, koplyčią 
Vilniaus Mater Misericordiae 
(Aušros Vartų) vardu.
22. Rugpjūčio 31—rugsėjo 2 d. 
New Yorke šaukiamas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimas.
23. Vlikas leidžia naują V. Vai
tiekūno Lithuania laidą. Iliustruo
ta brošiūra tokiu pačiu vardu jau 
išleista. Taip pat ir 6 psl. sąlan- 
ka vardu The Supreme Committe 
for Liberation of Lithuania. Visi 
tie leidiniai anglų kalba. ELTOS
biuleteniai bus leidžiami aštuonio-, mato išleisti 1968 metais II tomą 
mis kalbomis.
24. Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Laisvės Komitetai išleis specialias 
The Baltic Review laidas ir Re- 
vista Baltica ispanų kalba.
25. JAV Lietuvių Bendruomenė 
rengia leisti lietuvių išeivijos isto
riją, lietuvių kalbos aiškinamąjį 
žodyną ir anglų kalba lietuvių li
teratūros apžvalgą (Lithuanian 
Literature).
26. Lietuvos Nepriklausomybės 
fondas rengiasi leisti dr. A. Ge-

veikalo Mažoji Lietuva.
30. Eilė dailininkų, muzikų ir ra
šytojų rengia Lietuvos nepriklau
somybės penkiasdešimtmečiui pa
minėti skirtų kūrinių. Dail. Juo
dis jau išleido taip pažymėtą sa
vo darbų albumą.

PAGEIDAUJAMA, kad visuose 
1968 metų leidiniuose, oficialiuo
se raštuose bei laiškuose data 
būtų žymima: 1968, Lietuvos 
Laisvės Kovos Metai.

(ELTA)

SVEIKINIMAI
Nespėję Redakcijos laiku pa-priežasčių netilpę, šiame Naujų 

siekti, kad būtų paskelbti perei- Metų numery skelbiami gautieji 
tų metų kalėdiniame Mūsų Pas-sveikinimai:
togės numeryje arba ir dėl kitų

Visus Melbourne apylinkės ir Victorijos lietuvius 

nuoširdžiai sveikina ir laimingų bei sėkmingų

1968-JŲ METŲ linki

Melbourne Apylinkes Valdyba

Midus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname 

Švenčių proga ir linkime visiems laimingų

NAUJŲJŲ — 1968-JŲ METŲ

Canberra Alytų Seimą

Mielus savo bičiulius, draugus ir pažįstamus 
sveikinu švenčių proga ir linkiu visiems 

gražiausių ir laimingiausių

NAUJŲJŲ METŲ

O. Motuzas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

sveikinu MŪSŲ PASTOGĘ ir per ja

lietuvių saleziečių veiklos rėmėjus Australijoje.

Kun. Pr. Gavėnas, Italija

PASAULYJE
LIETUVIO ŽENKLELIS

Pasaulio Liet B-nės Valdyba 
susipažinusi su gautais projektais 
nutarė jubiliejiniais metais išleis
ti lietuvio ženklelį, kuris būtų tri
kampio pavidalo su dugne stilizuo
ta Vytimi, ženklelis numatomas 
dviejų rūšių — sidabrinis ir auk
sinis. ženklelio projektą paruošė 
inž. E. Cibas ir ženklelis bus parda 
vinėjnmas — auksinis $<5.00 ir si
dabrinis 18.00.

esamas sąlygas net ir platesnėms 
auditorijoms paskaitų apie Lietu
vą ir jos šiandieninę padėtį.

Prieš pusmetį okupuotoje Lie
tuvoje mirusiam lietuvių literatū
ros klasikui Ir profesoriui Vincui 
Mykolaičlui-Putinui pagerbti at
sisveikinimo vakaras, kurį ruošia 
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas, Chicagoje bus šių metų va
sario 8 d. Statomas vienas iš nau
jausių Putino kūrinių — "Prome
tėjas". Tai atliks Instituto stu
dentai. Sceninės programos pa
ruošimui vadovauja kompozitorius 
Ir relisorius Darius Lapinskas.

Pasitarus su Chicagoje gyve
nančiais buvusiais V. Mykolaičio- 
Putino klausytojais, atsisveikina
mojo vakaro proga vietoj šermenų 
vainiko numatytas Išleisti ir dvie
jų Putino kūrinių —• "Vlvoe plan- 
go" ir "Mortuoa voro" — leidinys, 
kuris reikštų Ilgiau Išliekančios 
pagarbos Ženklą. Tuo tikslu prieš 
kurį laiką per laikraščius buvo 
kviečiami atsiliepti, o atsiliepusie
ji prie minėto pagarbos ženklo lš-

Myko-
Toks 

atsieitu 
Atsilie-

PAGERBIANT PUTINĄ
leidimo prisidėti ir už Chlcagos 
ribų gyvenantieji buv. V. 
laičio-Putino klausytojai, 
prisidėjimas kiekvienam 
nedaugiau 10-ties dolerių.
purieji smulkiau apie tai infor
muojami atskirais laiškais.

Kurie dar nebūtų atsiliepę, o 
norėtų prie minėtos pagarbos pa
reiškimo prisidėti, prašomi netru
kus atsiliepti, kad galėtume su
spėti minėtame leidinyje 
jų pavardes. Atsiliepimai 
mi Ir iš Putino kūrybos 
Rašyti šiuo adresu: P.L.
tas, 5620 S. Claremont Ave., Chi
cago, Illinois 60636.

Pirmiesiems atsiliepimams su
darius viltingą pagrindą, minėtas 
leidinys jau atiduotas spaustuvei. 
Leidinio grafine išvaizda rūpinasi 
lietuvių dailės Istorijos lektorius 
grafikas Algirdas Kurauskas.

Pedapopinio Lituanistikos 
Institutas

ŽMOGAUS TEISIŲ METAI
1968-ji metai Jungtinių Tautų 

paskelbti ŽMOGAUS TEISIŲ 
METAIS. Lietuvos žmonėms to
kios teisės atimtos ir paneigtos. 
Tai reikia priminti laisvojo pasau
lio žmonėms, kad žinotų, ko pa
vergtieji nori.

sudėti 
laukia- 

gerbėjų. 
Institu-

LIETUVOS
LAISVĖS KOVOS METAI
Paeaulio Liet. Bendruomenės 

Valdyba paskelbė, kad 1968-sius 
metus vadinsime LIETUVOS 
LAISVĖS KOVOS METAIS. 
Nuoseklu būtų ne vien tik gyventi 
tos kovos dvasia, bet ir tuo vardu 
atiymėtis visus leidinius.

SUNKUMAI BRAZILIJOJE
Kaip Pasaulio Lietuvyje rašo

ma, nepriklausomos Lietuvos lai
kais ir pastangomis Brazilijoje bu
vo pastatydinti keli lietuvių rei
kalams namai, kurie laikui bėgant 
išsprūdo iš lietuvių rankų ir jais 
naudojosi svetimtaučiai. Brazilijos 
Lietuvių Sąjunga ryžosi tuos na
mus vėl atgauti ir juos panaudo
ti lietuviškai veiklai pagal Čika
gos Jaunimo Centro pavyzdį. Pa
kviestieji lietuviai tėvai jėzuitai 
tuos namus atkovojo ir duris ati
darė lietuviams. Tačiau ir šiuo 
atveju kilo nesutarimų: susidarė 
grupės, kurių viena norėjo išgy
vendinti ir jėzuitus, kita palaiko 
juos. Abi pusės turi savo argumen
tų, bet pastangos rasti kompromi
sinę išeitį ligi šiolei vaisių neda
vė. Siūloma nauja išeitis: Brazi
lijoje įkurti Lietuvių Bendruome- 

kuri rūpintųsi visokiais lietu- 
reikalais be srovinių skirtu-

Šiais Lietuvos Laisvės Kovos Me 
tais P.L.B-nės Valdyba ragina vi
sus lietuvius, dėstančius aukoto
siose mokyklose ir universitetuo
se, suruošti savo studentams pagal

nę, 
vių 
mų.

Amerikos lietuvių jaunimas di
džiuojasi jam patikėtu dideliu už
daviniu ir kviečia į Šią savaitę jau 
nimą iš kitų kraštų ne vien tik 
kaip atstovus, bet ir grupines me
nines pajėgas. Tam tikslui 
rytas jaunimo komitetas, 
dirba pilnu tempu.

AMERIKIEČIAI ŽAVISI
D. LAPINSKU

suda- 
kuris

Lietu-Pereitų metų pabaigoje 
vos atstovui Washingtone min. 
Juozui Rajeckui suėjo 70 metų. 
Atstovui sukaktuvininkui pagerbi
mai buvo surengti įvairiose JAV 
vietovėse įskaitant ir Washingto- 
ną.

Lietuvių Enciklopedijos leidėjas 
ir dabartinis JAV Liet Bendruo
menės Tarybos pirmininkas p. 
Juozas Kapočius metų pabaigoje 
sulaukė 60 metų. Sukaktuvininkas 
buvo eilėje parengimų pagerbtas 
ir plačiai paminėtas Amerikos Be
turiu spaudoje.

JAUNIMO STUDIJŲ 
SAVAITĖ PIETŲ AMERIKOJE 

Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo studijų savaitė organizuojama 
sausio 27 — vasario 8 d.d. Brazi
lijoje (Sao Paulo mieste). Pietų

LIETUVIS FILME

Lapkričio mėn. Čikagoje įvyku
sio Kultūros kongreso proga buvo 
pastatyta kompozitoriaus Dariaus 
Lapinsko opera “Maras”, kuri pa
dariusį pritrenkiantį įspūdį (žiūr. 
J. Šoliflno aprašymus praėjusiuo
se M.P. numeriuose). Gi ameri
kiečių milijoninio tiražo Čikagoje 
laikraštis Sun-Times gruodžio 1d. 
laidoje visą puslapį skyrė tos ope
ros įvertinimui. Laikraščio muzi
kinė kritikė K. Borner pabrėžė, 
kad lietuviai savo tarpe atkasę di
delį talentą D. Lapinską ir su jo 
opera įnešė didelį kultūrinį indė
lį. Operos 
pasakotas 
Žiant, kad 
ka buvusi
su veiksmine drama. Pabaigoje pri 
minta, kad šis D. Lapinsko kū
rinys tikrai vertas statyti profe
siniuose teatruose.

jvertinime plačiai at- 
operos turinys pabrė- 
kompozitoriaus muzi- 
organiškoje vienybėje

Neseniai kino ekranuose pradė
tas demonstruoti amerikietiškas 
filmas "The Last Safari”, kuria
me vaidina ir lietuvis Kaz Ga
ras - Kazys Gaižutis. Tai yra 
jaunas daug žadantis aktorius, gi
męs 1940 m. Kaune. Pats filmas 
įdomiai pastatytas, tinkamas žiū
rėti suaugusiems ir vaikams ir 
mūsų tautietis jame vaidina pa
grindinę rolę.

NAUJAS ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS VADAS

Pereitų metų pabaigoje įvyku
siuose Ateitininkų Federacijos rin 
kimuose naujuoju Federacijos va
du išrinktas prof. Dr. Justinas 
Pikūnas iš Detroito, dėstąs psicho
logiją universitete. Prieš jį Fede
racijai vadovavo žinomas filoso
fas dabartinis Aidų žurnalo redak
torius Dr. Juozas Girnius.
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Irena Tamošaitienė

VL K. ČIURLIONIS SCENOJE GINTARO KRAŠTAS
ALSS Melbourne skyrius įei

Pernai gruodžio 9 dieną Los 
Angeles Lietuvių Dramos Sambū
ris pastatė Jurgio Gliaudos 3-jų 
veiksmų dramą “Čiurlionis”, šis 
veikalas pastatytas iš rankraščio 
ir tuo būdu Los Angeles pastaty
mas yra šio veikalo premjera.

Šiuo pastatymu režisorė Dalilė 
Mackialienė parodė savo didelį su
gebėjimą grupės pastangomis pri
statyti publikai veikalą profesi
nio lygio rėmuose.

Veikalas nagrinėja mūsų didžio
jo muziko ir dailininko Čiurlionio 
gyvenimo paskutinįjį laikotarpį. 
Pirmame veiksme matome Čiurlio
nį, kada jis grįžta iš vakarų Eu
ropos į Varšuvą 1907 metais ir 
nusigręžia nuo muzikos, pereida
mas į dailę. Šis veiksmas vyks
ta turtingo pramoninko Volmano 
salione, kur Čiurlionis maldauja
mas pasilikti prie muzikos ir lik
ti Varšuvoje. Čiurlionis kartu su 
nauju pašaukimu yra pajutęs ir 
tėvynės ilgesį. Jis tai išreiškia 
ir savo mecenatei ir mylimai mo
teriai Volmanienei, kuriai yra 
parašęs simfoninę poemą “Jūrą”.

Antras veiksmas atskleidžia tra
giškai vargingą Čiurlionio būklę 
Petrapilyje. Kai Čiurlionis buvo 
nesuprastas ir neįvertintas Vil
niuje, jis po savo parodos išvy
ko į Petrapilį ir ten labai vargin
gose sąlygose tapė ir savo paveiks
luose sprendė amžinas likimo prob 
lemas. Petrapilio meno kritikai 
Čiurlionį pripažino ir įvertino, bet 
jo dvasinis stovis jau buvo beveik 
pasiekęs savo lūžį, ir tas pripa
žinimas jo jau nebedomino.

Trečiame veiksme Čiurlionis pa
rodomas jau visiškai dvasiškai pa
lūžęs —psichiatrinėje ligoninėje. 
Net ir Volmanienės apsilankymas 
neatitraukia jo nuo didelio rūpes
čio, kaip gauti neblunkančių da
žų.

Šioje dramoje kaip ir savo ro
mane “Ikaro Sonata” autorius iš
kelia Čiurlionio dvasios lūžį dvie
jų meno šakų sūkyje, ši drama 
pareikalavo daug pastangų ne tik

Autorius Jurgis Gliaudą kaip 
kaip rašytojas pagarsėjo tik at
vykęs į Ameriką. Jo vardas lietu
vių tarpe šiandien jau plačiai ži
nomas. Iki šiol jis reiškėsi litera
tūroje kaip romanistas. “Draugo ’ 
skelbtuose romano konkursuose 
jis yra laimėjęs net keturias pre
mijas. Tūkstantinėmis apdovano
ti jo romanai yra “Namai ant 
smėlio”, “Ora pro nobis”, “šikš
nosparnių sostas” ir “Delfino 
ženkle”. Pirmasis iš čia minėtų 
romanų išverstas į anglų kalbą. 
Taip pat netrukus angliškai pa

sirodys ir kitas jo žymus romanas 
“Ikaro sonata”, vaizduojąs mūsų 
dailininką Čiurlionį.

Iki šiol J. Gliaudą garsėjo kaip 
romanistas, o paskutiniais metais 
jis ėmė reikštis ir kaip drama
turgas. Praėjusiais metais Los 
Angeles Dramos Sambūris sėk
mingai suvaidino jo įdomią tragi
komediją “Kaukių balius”. Šį sykį 
Los Angeles Dramos Sambūris iš
ėjo į sceną su nauju J. Gliaudos 
veikalu — trijų veiksmų drama 
“Čiurlionis”.

M. K. ČIURLIONIS “MANO KELIAS” (Tempera)

džia anglų kalba Alberto Zubro 
paruostą rožinį “Gintaro krašto 
žmonės” — apie 60 psl. apim
ties. Turinyje gintaro kraštas, bal
tų gentys bei tautos, baltų kal
bos, jų vieta indoeropiečių kalbi
nėje šeimoje, ištraukos iš kalbo- 
tyrinės literatūros ir kitų tautų 
enciklopedijų apie baltų kalbas. 
Leidinys pradedamas rinkti sausio 
mėnesyje. Čia spaudžiama to ra
šinio pradinis skirsnelis — ginta
ro kraštas. Red.

Baltai,—lietuviai, latviai ir iki 
17 š. pabaigos dar savo kalbą iš
laikę senieji prūsai, — nuo prieš
istorinių laikų gyveno tarp Vislos 
ir Dauguvos, pastarąją perženg
dami į šiaurę. Ankstyvieji isto
riniai šaltiniai baltus sutiko gyve
nant: prūsus tarp Vislos ir Nemu
no, lietuvius Nemuno baseine, lat
vius šiaurėje Dauguvos ir Gau
jos upių baseinuose. Prie Baltijos 
jūros nuo Klaipėdos ir toliau į 
šiaurę Ventos upės baseine gyve
no kuršiai, Lielupės baseine — 
žiemgaliai, gi Lielupės ir Švento
sios augštupiuose, prieinant Dau
guvos vidupio — sėliai.

Šių trijų genčių išlikę tik vieto
vardžiai. Vos tarmėmis tesiskyrę 
nuo lietuvių ir latvių, jie tapo 
pastarųjų absorbuoti, t.y. susilie
jo pamažu su latviais bei lietu
viais, palikdami tik pėdsakus tų 
kalbų tarmėse (pav. kuršių įtaka 
žemaičių tarmėje).

Į pietus ir vakarus nuo lietuvių, 
bet į rytus nuo prūsų, tarp Nare
vo, Būgo vidupio gyveno sūduviai 
ir jotvingiai, kurie kalbiniu po
žiūriu, greičausiai, bus buvę tar
pinės kiltys tarp prūsų ir lietuvių. 
Tik Rygos įlankoje abiejose pusė
se gyveno siauru ruožu baltams 
svetima suomių-ugrų kiltis lyviai, 
kurių apie 1000 šiaurinėje Kurže
mės provincijoje buvo išlikę iki 
naujausių laikų (1935 m. duome
nys).

Baltų sodybų vakarinį kraštą 
plauna Baltijos jūra, kurią romė-

na! vadino Mare Svebicum, Ocea-

iš režisorės bei aktorių, bet ir iš 
žiūrovų, šiame veikale nerandame 
nei intrigos, nei veiksmo. Čia yra 
atvaizduojamas Čiurlionio vidinis 
būvis, simboliškai sugretinant čiur 
lionį su Ikaru,, kuris vašku pri
klijuotais sparnais skrido į saulę 
ir vaškui nuo karštų saulės spin
dulių ištirpus, krito žemyn. Vei
kalas pagrįstas monologais — sta
tiniu būdu atvaizduojant pskirus 
etapus Čiurlionio gyvenime.

Dalilė Mackialienė (anksčiau 
gyvenusi Adelaidėje) pastačiusi 
Los Angeles lietuviškoje scenoje 
eilę įvairių veikalų. 1967 metų pa
vasarį su dideliu pasisekimu bu
vo suvaidinta Landsbergio drama 
"Penki stulpai”. —Veikalas na
grinėja partizanų veiklą oku
puotoje Lietuvoje. Dabar Los An
geles lietuvių dramos sambūris, 
Vadovaujamas D. Mackiaulienės, 
ruošiasi 1968 m. pavasarį statyti 
Škėmos dramą “Žvakidė”.

SĄLYGOS KOVAI UŽ 
LAISVĄ LIETUVĄ

KO NEMATO SVETIMIEJI
PAVERGTAM PABALTIJY

Šaltis spaudžia, skubu didmies- Baltikums — Bunte Ilustrierte Visą puslapį užima spalvota Šv. 
čio gatvėmis. Prieš akis išdygsta Reporter berichten in herrlichen Petro evangelikų bažnyčia, kurią 
laikraščių — žurnalų kioskas. Iš Farben”. reporteriai vadina: “paskutiniu ka
įprasto domėjimosi spauda stab- Puslapyje 38 randame: Su ro griuvėsiu, Rigoje kuris dabar 
teliu kelioms akimirkoms, greito- “Bunte” reporteriais Albert Hou- bus restauruojamas ir taps — mu
mis perbėgu įvairiausiomis spal- pertz ir Peter Haferland Sovie- ziejum, gi šalimais stovintis evan- 
vomis mirgančias kiosko sienas, tijos vakaruose — 2 dalis. (Pir- gelikų vienuolynas — šiandien sta- 
ant kurių iškabinti keliasdešimties moji dalis atrodo bus lietusi įspū- tybinių medžiagų sandėlys”. 
pavadinimų periodiniai spausdi- džius iš Talino). Keliomis nuotraukomis iliustruo
niai. Į akis rėžia dešinysis “Nat- Reportažo pradžioje ptalpinta jami Rygoje gyvenę, o vienas ten
ional Zeitung” su riebia antrašte: nespalvuota nuotraukėlė, vaizduo- ir miręs — vokiečiai, kultūros į-
“Die Luege ueber 6 Milijonen er- janti tris švedų kreiserus Rigos žymybės: Herder, Wagner,
mordeten Juden”, raudonuoja sa- uoste, atvykusius "draugystės vi- “Rigos senamiestis tampa mo-
vo viršeliais ir garsusis Spiegei, zito”. derniu” — teigia reporteriai; tam
kurio keletą numerių iš eilės skai- Kyla klausimas — su kuo? Ži- pailiustruoti pateikiamos dvi nuo- 
čiau, kadangi pirmasis Vokietijo- noma su tais pačiais NKVdistais, traukos, einančios per abu pusla- 
je persispausdino “Penkovskio už- kuriems prievarta buvo išduoti lie- pius. Vienoje nufotografuota Ri- 
rašus” — sovietų sušaudyto sau- tuviai, latviai, estai — kovoję su gos panorama su jos tiltais žiū- 
gumiečio, bendradarbiavusio su bolševikais karo metu ir pasitrau- rint iš kairiosios Dauguvos pu- 
vakarais. kę Švedijon. Sena draugystė ne- sės, kitoje naujai statoma gele-

Raudonuoja ir dauguma kitų rūdyja. • žinkelio stotis.

nūs Sarmaticus. Adomas Breme
nietis, viduramžių šios srities ge
ografas, 11 š. jau vadina Mare 
Balticum. Nuo to ir anglų Baltic 
sea. Vokiečiai tačiau vadina Ost- 
see, švedai Ostersjon — Rytų jū
ra. Baltijos vardo etimologija nė
ra mums aiški.

Pats žodis kaip geografinis 
terminas sutinkamas pirmam šimt 
mėty po Kr. Plinijaus Vyresnio
jo raštuose: Baltia bei Balcia jis 
vadina kažkokia didžiulę salą.

Gal teisingiausia etimologiškai 
būtų kildinti iš lotynų balteus — 
juosta. Tam žodžiui atsiliepia ger- 
maniškasai beit — taip vadinamas 
sąsiauris tarp Danijos salų.

Kaip tik čia, dešiniajam Balti
jos pajūry, ir yra gintaro kraš
tas. Apie 99,5% viso pasaulyje 
gintaro randama pamario ruože, 
ypač Sembos pusiasaly (tarp Aist
marių ir Kuršių marių) ir Nerin
goje prie Nidos ir Juodkrantės, 
bet mažesniais kiekiais iki Rygos 
įlankos šiaurinių pakrančių.

Dėl gintaro baltų kiltys, nors 
gyvendamos nuošalėje, jau nuo 
priešistorinių laikų yra turėjusios 
ryšių su Viduržemio pajūrių kul
tūrų tautomis. Archeologija pra
skleidžia mums 16 š. pr. Kr. už
dangalą. Ankstyvuosiuose Mikėnų 
periodo kapuose Graikijoje randa
ma gintaro karolių.’) Cheminė 
Mikėnų gintaro analizė nustatė, 
kad jis yra Baltijos pajūrio kil
mės.’)

Homero Odisėjoje skaitome apie 
Eurimacho dovaną Argo karalie
nei Penelopei:

“Puikią iš gintaro virtinį, auk
su dabintą, kaip saulę Žvil
gančią, atnešė tarnas Eurima- 
chui valdovui”.’)
Thales iš Mileto (apie 640-550 

pr. Kr.) gintarą pavadinęs elektra. 
Romėnų istorikas plinijus Vyres
nysis (23-79 m.) mini Nerono gla
diatorių rungtynių vadovo Julijo
no pasiųstą į šiaurę raitininką 
(tikriausiai su palydovais), kuris 
pargabenęs į Romą didelį kiekį 
gintaro. Didžiausias gintaro gaba
las svėręs 13 svarų.

Tacitas (c. 55-119 m.), minėda
mas kitoj pusėj Vislos gyvenan
čius aisčius pažymi, kad jie renką 
jūros išmetamą gintarą ir juo 
prekiaują. Lietuvių gintarą lat
viai vadina dzytars, senieji prūsai 
gentars anglai amber. Slavai yra 
pasiskolinę iš baltų — rusų jantar. 
Prūsai gintarą yra dar vadinę gli- 
sis, kurio senesnė forma bus buvu
si glisas. Tą žodį prūsai yra pa
siskolinę iš germanų gotų glesaz. 
Iš čia ir stiklo pavadinimas vo
kiečių glas, anglų glass, kilęs iš 
senesnio angliško glaes. Dabar ta
čiau vokiečiai gintarą vadina Bern 
stein.

Gintaras yra organinės kilmės 
mineralas (S10 M16 O), susidaręs 
iš oceano laikotarpių augusių spyg 
liuočių medžių, kuriuos vokiečių 
botanikas Hugo Conwentz pavadi-

nęs pinus succinifera. Taip sako
mokslas. Bet mokslas naujųjų lai
kų kalba. Yra tarp lietuvių išli
kęs mitologinio amžiaus aiškini
mas, kuris daug romantiškesnis. 
Siužetui tą mitą yra panaudojęs 
lietuvių poetas Maironis (1862- 
1932) savo baladei Jūratė ir Kas
tytis. Nepaprasto grožio Baltijos 
jūros deivė Jūratė gyvenusi jūros 
dugne gintariniuose rūmuose, kuri 
kartą prisiviliojusi žemės sūnų 
žvejį Kastytį. Tai patyręs visaga
lis dangaus valdovas Perkūnas 
taip užpykęs, kad trenkęs žaibu į 
gintaro rūmus ir suskaidęs juos 
į šipulius. Patį Kastytį bangos 
išmetusios negyvą į krantą, bet 
Jūratė ir iki šių dienų gyva, tik 
niekad jos širdies žaizda neužgyja. 
Audros metu ji vis apraudoja sa
vo žuvusią meilę; rūmų likučius 
bangos išskalauja į krantą.

Gintaras nuo seniausių laikų 
vartojamas amuletams, sagtims 
bei karoliams gaminti. Buvo lai
kai, kad gintaras branginta kaip 
auksas. Tai dėl to, kad jo pagrin
diniai ir geriausios kokybės iš
tekliai terandami Pabaltijy ir kad 
tą sritį pasiekti senajam kultūros 
pasauliui buvo nepaprastai sunku. 
Kad gintaras pamėgta papuoša
lams, tai toji pat priežastis kaip 
aukso: jo mažai yra, o spalva bei 
žvilgesys akiai malonu, nes pri
mena saulės — gyvybės šaltinio 
šilumą ir žėrėjimą. Iš čia ir auk
so magija. Kai daugelio primity
viųjų tikėjimuose saulė laikyta 
augščiausia dievybe, tai ir iš jos 
save kildinę burtinnkai bei kilčių 
vyresnieji (vėliau viešpačiai bei 
karaliai) socialinėse bei religinė
se funkcijuose pasirodydavo su 
aukso puošmenomis: aukso sagti
mi ant krūtinės, paauksuota lazda 
rankoje ir aukso vainiku ant gal
vos. Kas sugebėdavo, pasirūpinda
vo paįvairinimui dar ir gintaro. 
Gintaras neprarado savo patrau
klumo ir vėlesniais laikais. Kai 13 
š. pirmoj pusėj vokiečiai įsikūrė 
Prūsuose, tuoj susidomėjo gintaru. 
Vokiškosios zPrūsijos valstybės 
laikais gintaras buvo paskelbtas 
naujųjų viešpačių turtu. Žvėjai 
turėdavo atiduoti valdžiai kiekvie
ną surastą gintaro gabalėlį — ki
taip grėsė mirties bausmė.

Po II-jo Pasaulinio karo Ryt
prūsiai tapo nuo Vokietijos ats
kirti. Gintaru turtingiausiąjį bal
tų sentėvių kampą — Sembą su 
Karaliaučiumi Kremliaus valdovai 
priskyrė tiesiai rusų tarybinei res
publikai, tiesiai prie Maskvos, 
nors tarpe yra lietuvių, lenkų ir 
gudų žemės.
’) M. Gimbutas, The Balts, New 
York, 1963, 59 p.
') L. Jonas, Bemsteinperlen aus 
einem mykenischen Kuppelgrabe 
and die Identifizierung ihrer Sub- 
stanz mit Succinit, Koenigsberg, 
1908.
’) Homeras, Odisėja (J. Ralio ver
timas), XVIII giesmė, 295-6 ei
lutės.

nuo tų 0,01% gyventojų, kurie 
“neatiduoda savo balsų” už kolo- 
nialistų bloką?

jog visose nuotraukose žaliuoja 
augmenija, liudija, jog Rigoje bu
vo apsilankyta 1965 m. liepos mė-

VLIKO SEIMO, posėdžiavusio 
1967 m. gruodžio 16 ir 17 d. Mas- 
pethe, N.Y., opiausia svarstymų 
tema buvo Lietuvos laisvės sieki
mo sąlygos šio meto tarptautinės 
politikos atmosferoje. Kalbėdamas 
ta tema Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas pernai metais tris 
kartus po kelias savaites lankęs į- 
vairius Pietų Amerikos ir Euro
pos kraštus, —• pabrėžė, kad Ame
rikos žemyne, šiaurėj ir pietuo
se, yra visiška laisvė politiniams 
emigrantams veikti savo tėvynių 
laisvės reikalu. Kitaip Europoj. 
Ten politiniams emigrantams to
kia laisvė labai suvaržoma. Pa
vyzdžiui, Šveicarijoj yra išleistas 
net tam tikras įstatymas, kuris 
įsakmiai draudžia betkokią politi
nių emigrantų veiklą. Iš viso, var
žymai ar nevaržymai, esamose 
tarptautinės politikos tendencijose 
nelengva patraukti daug dėmesio 
Lietuvos laisvės bylai, bet nėra vi
sai neįmanoma. Labai svarbi mū
sų pastangų atrama yra Lietuvos 
diplomatinės atstovybės bei kon
sulatai, ir taip yra visur, kur tik 
jų yra. Todėl labai svarbu tų in
stitucijų buvimą visomis įmanomo
mis priemonėmis palaikyti ir rū-

žurnalų viršelių, mat, rėkiančiau- 
sioji spalva. O be to, kaip taisyklė, 
ant viršelio rasi visuomet “Sex” 
formoje moterį ar moteris. Bet 
štai žvilgsnis, slysdamas moterų 
vaizdais, stabteli: akys sustojo ties 
žodelyčiu — Riga.. Taip, taip, pa
čioje viršelio apačioje, savo aki
mis nelabai tikint, keletą kartų 
visai lėtai perskaitau neįtikimas 
eilutes: “Riga — Metropole des

pintis steigti jų daugiau, kur tik 
įmanoma, —'■ bent garbės konsu
latų, jei kitaip negalima. Iš kitos 
pusės — ir visuomeninių organi
zacijų vadovybės, o ypač Vliko 
atstovybės neretai labai sėkmingai 
padeda mūsų balsui pasiekti spau
dą ir net vyriausybes. Tos insti
tucijos, tai yra, diplomatinės ir 
Vliko atsovybės, veikdamos sutar
tinai, daugeliu atvejų vienos kitas 
papildo ir taip daugiau laimi. Tad 
ypač šiuo būdu turėtų būti ir to
liau stiprinamas Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos ir Vliko sutar
tinis bendravimas, kaip palankio
se, taip ir visų mūsų pastangoms 
nepalankiose aplinkybėse.

(.E)

Reporteriai teigia, jog Rigoje 
rusiškai keikiamasi, bet latviškai 
kalbama ir tą įspūdį patvirtinęs 
“žurnalistas — rusas”. Tik 20% 
iš 650,000 rigiečių tesą “rusai” — 
neįtikima, greičiausiai užtušuota, 
jog dar mažiausiais 20% sudaro: 
ukrainiečiai, lenkai, žydai, azija
tai ir t.t. Per visą puslapį talpina
mas “Latvijos Motinos” pamink
las, skelbiąs, jog Latvija yra sa
vistovi, savo rankose ji laiko tris 
aukso žvaigždeles, simbolizuojan
čias jos tris provincijas: Latgalę, 
Kuršžemę ir Vidžemę.

Iš tiesų, šis paminklas statytas 
1937 metais, prisiminimui, kad 
Latvija 1918 metais išsikovojo ne
priklausomybę — išlaikė visas 
laikų audras ir tebestovi kaip 
latvių pasididžiavimas. Būnant ke 
lėtą kartų Rigoje, apie jį berods 
buvo kalbama kaip apie “Laimos” 
paminklą.

Galimas dalykas, jog šiam pa
minklui, išvengti likimo, kurio su
laukė "Nežinomo Kareivio” pa
minklas ir kiti Lietuvoje, padėjo 
tai, jog jo viršūnėje buvo ir yra 
geltonos penkiakampės žvaigždutės 
— giminingos kolonialisto raudo
nąja!, penkiakampei.

Apie tariamą “modernumą” vi
sumoje nesprendžiama iš poros 
nuotraukų, ypač kada jas giliau 
pastudijavus randama daug ne
modernaus.

Panoraminėje nuotraukoje at
žymėti net penkių bažnyčių bokš
tai, statyti praeituose šimtmečiuo
se ir tos bažnyčios atrodo visos 
uždarytos. Matyt “modernizuojant 
miestą”, reporteriai apie tai nepa
sisako, tik savo trumparegiškuose 
išvedžiuojimuose Peter Haferland 
prisimena: “Petro bažnyčia sena
miestyje yra vienintelis pastatas, 
kuris dar nėra atstatytas. Rigos 
evangelikų bendruomenė negali su
rinkti tiek pinigų, kad atstatytų”. 
Reikia tik prisiminti Klaipėdos 
katalikų bažnyčios likimą, kad su
pratus, kaip užsienio korespon
dentų lūpomis komunistiniai kolo- 
nialistai tyčiojasi iš tikrų faktų, 
varo melagingą propagandą.

Aprašydami tiltus per Daugu
vą, korespondentai pastebi, jog 
vienas iš trijų esąs pontoninis, ma
tyt pats “moderniausias” išradi
mas, nes jis, o taip pat kiti jo ko
legos, saugomi net šiandien — 
ginkluotų kareivių. Nuo ko? Ar

Gaila, kad korespondentai ma
žai užsimena, kaip jie buvo saugo
mi — civiliai ar kariškai apsiren
gusių saugumiečių. Tik nusiskun
džia, jog iš Talino į Rigą, esančią 
už 300. km. kelias tolimas. Užsie
niečiams reikia tam — visos die
nos. Mat, kad nematytų, nesusi
tiktų su nuskurusiais kolchozinin- 
kais, jiem pareiškiama — “Karinis 
rajonas”. Skrisk pirma iš Talino 
į Leningradą ir tik iš ten į Rigą. 
Vietoj 300. km. buvo padaryta 
820 km.

Grįžkime prie antrosios panora
minės — “moderniosios” nuotrau
kos, kuri vaizduoja naujai stato
mą geležinkelio stotį. Pastatas kaip 
pastatas, bet už jo matosi “di
džiausios turgaus halės” — kaip 
teigia korespondentai (aišku sta
tytos laisvės laikais). Tarpe halių 
ir Stalino stiliaus "mokslo rūmų”, 
matosi “modernusis” senamiestis, 
su prieš daugelį metų statytų na
mų stogais, daugybe kaminų.

Beje, stoties aikštėje matosi ir 
plakatai: “ ...Ant kurių liaupsina
mas 25 gimtadienis Sovietų — Lat 
vijos”, — taip teigia koresponden
tai.

Ši pastaba, o taip pat faktas,

nesyje, komunistiniams kolonialis- 
tams pakvietus užsienio korespon
dentus, su tikslu juos įjungti į me
lo propagandos mašiną. Tas jiems 
šiuo atveju tepavyko tik maža dali 
mi, nes nors gražios spalvotos nuo
traukos, rodo tik paradines Rigos 
puses, jos padės Vokietijos gyven
tojams priminti, jog dar gyvuoja 
tokia Latvija, apie kurią jauno
ji karta dažnai nieko nežino, net 
negali pasakyti, kur jis yra.

Dar keletas pastabėlių dėl kitų, 
mažesnių nuotraukų. Vienoje ma
tosi “Komiso parduotuvė”, prie 
kurios, dar jos neatdarius, jau su
sirinkę laukia apie 30 klijentų. 
Aišku reporteriams nežinoma, jog 
šioje parduotuvėje, turint iš to di
delį pelną komunistiniams kolonia- 
listams, pardavinėjami daiktai, 
gauti siuntinių pavidalu iš užsie
nyje gyvenančių giminių. Aišku 
prieš tai juos “apnešiojus”, mat 
naujų neleidžia pardavinėti. Kito
je nuotraukoje, matome krautuvės 
siuvimo reikmenų skyrių, prie ku
rio didelė kamšatis, nes kaip re
porteriai teisingai pastebi: “...So- 
vietijoje dar daug aprangos reik
menų, gaminama naminiu būdu, 

(Nukelta į psl. 4)
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ll ŠVENTĖ ŠIRDY 
ILU DARBAS RANKOSE

Liet Skautų S-gos judėjimas 
prasidėjo 1918 m. lapkričio 1 d. 
Vilniuje skilties sueiga kurioje 
dalyvavo 10 skautų ir 2 skautės.

Judėjimas greitai prigijo lietu
viškojo jaunimo tarpe, ir pra
dėjo plėstis po visą Lietuvą. 
Skautiškasis judėjimas Lietuvoje 
plėtėsi maždaug taip:

1919 m. Kaune steigiama skau
tų skiltis, kuri tais pat metais 
išsivysto j Kauno tuntą. Tų me
tų balandžio mėn. Kaune jvyko 
steigiamasis Skautų Paspirties 
Draugijos susirinkimas, kurio pir- 
minnku ir drauge tuometiniu Są
jungos Šefu buvo išrinktas v.s. 
d r. J. Alekna. Rėmėjų pirmininku 
ir vėliau šefo pavaduotoju jis iš
buvo iki 1940 m. sąjungos už
darymo.

1923 m. pradėtas leisti Skau
tų Aidas, kuris turėjo daug įta
kos mūsų skautiškam jaunimui. 
Iš S.A redaktorių pažymėtini: v. 
s. A. Saulaitis, v.s. A. Krausas ir 
v.s. S. Kairys.

1925 m., skautų surašymo da
viniais, Lietuvoje buvo 87 drau
govės, 13 atskirų skilčių, 28 skau
tininkai ir 1888 ekautai-tės.

1928 m. tenka skaityti žymes
nių j vykių mūsų skautybei me
tais. Tada jvyko pirmoji Tauti
nė Stovykla, sukvietusi didesnį bū- 
rj skautiškojo jaunimo iš visos 
Lietuvos j Panemunės pušyną ir 
Lietuvos švietimo ministerija iš
leido aplinkrašti suteikiant skau
tams teisę laisvai organizuotis 
mokyklose, dėvėti uniformas, nau
dotis mokyklų patalpomis. Nuo čia 
skautybė Lietuvoje pradėjo dar 
labiau stiprėti, nes buvo prieina
ma didesniam jaunimo skaičiui.

1980 m. išleidžiamas LSS Įsta
tymas, kurio pasėkoje Sąjungos 
Šefu tampa Lietuvos respublikos 
prezidentas, Sąjungą sudaro Se
serija ir Brolija. Tuo pačiu skau
tai pradeda gauti daug pagalbos 
iš mokyklų vadovybės ir Lietuvos 
kariuomenės. Reikia pažymėti, 
kad didelė dauguma lietuviškosios 
skautybės steigėjų ir ilgalaikių
vadovų buvo Lietuvos kariuomenės

LIETUVOS SKAUTIJAI 50 M.
TRUMPA LSS ISTORIJA

pareigūnai.
1935 m. paskelbtas pirmasis L 

SS statutas, kuris sudarė pagrin
dą ir dabatriniam, laiko sąlygų 
kelis kartus keistam ir moduliuo
tam statutui.

1938 m. jvyko antroji tautinė 
stovykla. A. Panemunės ir Pa
žaislio pušynuose.

1940 m. .LSS narių skaičius jau 
buvo pasiekęs 20,000 irt rodė vi
sus reikiamus stiprios ir kūrybin
gos organizacijos savumus. Deja, 
visą Lietuvą užklupusi nelaimė 
palietė skautybę vieną iš pirmų
jų ir, okupanto parėdymu, Sąjun
ga uždaryta, o jos turtas kon
fiskuotas. Bet šis žingsnis nelik
vidavo skautybės jaunimo širdy
se ir pogrindyje vyko skilčių ir 
būrelių sueigos. O per nepriklau
somybės metus skautų širdyse ug
dyta pareiga Tėvynei pasireiškė 
ne vieno skauto mirtimi už Lie
tuvos laisvę kalėjimuose ir suki
lime.

1945 m. tremtyje lietuviai skau
tai atsikūrė spontaniškai. Tų me
tų birželio — liepos mėn. įvai
riose stovyklose vienas po kito 
steigėsi skautiški vienetai — skil
tys, draugovės, būreliai, laivai. 
Pirmasis Sąjungos suvažiavimas 
jvyko 1945 m. spalio mėn.

1948 m., jau prasidėjus mūsų 
visų judėjimui j užjūrius įvyko 
Trečioji Tautinė stovykla Alpėse 
ir prie Baltijos jūros.

Prasidėjęs emigracijos laikotar
pis nė kiek nesustabdė skautiško
sios veiklos, o tik perkėlė j kitas 
vietas ir kitas sąlygas. Todėl ga
lime skaityti, kad 1948 — 51 m. 
laikotarpis yra skirtas persikėli
mui ir prisitaikymui prie naujų 
sąlygų- Emigracijos pasėkoje lie
tuviai skautai įsikuria Australijo
je, Anglijoje, Venecueloje, Italijo
je, Argentinoje, Kanadoje ir J. 
A.V., kur dar ir dabar stipriai 
gyvuoja ir veikia.

Nuo įsteigimo dienos Skautų va
dovybė sudaroma įvairiais būdais. 
Pradžioje norinčių dirbti savano
rių principu, vėliau — Sąjungos 
šefo paskyrimu. Bet nuo 1946 m. 
suvažiavimo Augburge, Vokietijo
je, iki 1949 m. suvažiavimo Schein- 
felde, Sąjungos vadovaujami orga
nai buvo renkami kasmet suvažia
vimų metu. Bet išsisklaidžius po 
pasauli, nuo 1951 m. vadovybė 
renkama ir Sąjungos klausimai 
gvildenami korespondenciniu ke
liu.

1958 m. jvyko ketvirtoji Tauti-
nė Stovykla, apėmusi JAV, An- kai asmenų.

gliją, Australiją, Vokietiją.
1963 m. paminėta Jubiliejiniai, 

LSS 45-ji metai.
LSS steigėju yra Pirmūnas, v.s. 

P. Jurgėla.
LSS Šefais yra buvę Lietuvos 

respublikos prėzidentai: Stulgins
kis, Grinius, Smetona ir v.s. J. 
Alekna. Dabar tremtyje šefo pa
reigas eina Sąjungos Tarybos Pir
mininkas. Šiame poste yra buvę: 
v.s. K. Palčiauskas, v.s. V. Čepas, 
s. A. Dundzila, v.s. E. Korzonas, 
ir v. s. A. Saulaitis (dabartinis).

LSBrolijos vyriausias skautinin 
kais yra buvę: v.s. Šenbergas, v.s. 
Šarauskas, v.s. V. Čepas, v.s. S. 
Kairys, v.s. A. Matonis, s. E. 
Vilkas, j. s. B. Juodelis ir dabar
tinis — s. V. Vijeikis.

LS Seserijos vyriausiomis skau- 
tininkėmis buvo: s. Blynaitė, s. 
Milvydaitė, s. S. Čiurlionienė, s. 
K. Žilinskienė, v. s. J. Vaičiūnie
nė, v.s. O. Zailskienė ir v.s. Jo-

PUTINAS
LIETUVIŲ FONDE

Skaitėme laikraščiuose ir mel- 
burniškiai minėjime girdėjome iš 
paskaitininkų, kad visa Lietuva 
iškilmingai Putiną laidojo, kad 
Vilniuje pritrūko gėlių, nes Rasų 
kapinėse ant Putino kapo iš visos 
Lietuvos organizacijų ir įstaigų 
atstovai ir pavieniai asmenys su
krovė didelę gėlių krūvą. Lietuvių 
Fondo nariams kilo mintis, kad 
po pasaulį pasklidę lietuviai gali
me ne gėlėmis ir paminklu ant ka
pų, o įnašais į Lietuvių Fondą 
Putino vardą dar geriau pa
gerbti.

Iš melburniškių lietuvių jau 
daugiau negu pusę įnašo surinkau 
ir pasiunčiau LF. Aukotojus iš
vardysiu vėliau.

Kaipo LF įgaliotinis kviečiu vi
sus Australijos lietuvius aukoti 
LF Putino vardo įnašui. Dides
nes sumas aukų siųskite tiesiai į 
L.F., o mažesnes per mane ir 
L.F. vajaus komiteto narius.

L.F. įgaliotinis Australijoje 
Jonas Normantas

Sydnejuje dviem moterim ligo
nėm metų pabaigoj buvo trans
plantuoti auto katastrofoje žuvu
sio vyro inkstai. Ligonės taisosi. 
Paskutiniu metu Sydnejuje taip 
buvo persodinti inkstai vienuoli- 

nikienė (dabartinė).
ASS pirmininkais yra buvę: s. 

E. Vilkas ir s. A. Treinys.
LSS santvarka dabar, igyta per 

eilę metų, yra tokia: Sąjungų, su
daro LS Brolija, vadovaujama 
Vyriausiojo Skautininko, LS Se
serija, vadovaujama Vyriausios 
Skautininkės, ir Akademinis Skau
tų Sąjūdis, vadovaujamas Pirmi
ninko. Aukščiausią vadovybę suda
ro Sąjungos Taryba, renkama 
slaptu balsavimu kas 3 metai. To
liau LSS skirstoma dar j šiuos 
rajonus: Anglijos, Australijos, 
Kanados, JAV Rytų, JAV Vidu
rio, JAV Vakarų ir Vokietijos. 
Rajonų vadai yra renkami kaip 
ir kiti aukštieji vadovybės orga
nai. Kiti sąjungos pareigūnai ski
riami atatinkamiems postams ar
ba Tarybos arba Vyrausiųjų 
Skautininkų.

Broliją ir Seseriją sudaro 
šios pagrindinės Šakos: jaunesnie
ji skautai ir skautės (vilkiukai ir 
paukštytės), skautai ir skautės, 
skautai vyčiai r vyresniosos skau
tės, jūrų skautai ir skautės, bei 
oro skautai.

v.s. V. N.

ĮDOMŪS FAKTAI

Anksčiau žaibą žmonės laikė 
antgamtine galybe ir apie jį su
kurta daug istorijų bei prietarų
įveliant velnius ir piktas jėgas.

Amerikietis mokslininkas ir 
valstybininkas Benjamin Franklin 
1752 m. įrodė, kad žaibas yra e- 
lektra. Jis net gi pirmas išgalvojo 
žaibolaidį tuo padėdamas paša
linti žaibo pavojų bent ribotuose 
atstumuose. Nežiūrint to, priežas
tys, kaip susidaro žaibas ir perkū
nija vis tik dar galutinai neišaiš-
kinta.

Choro narius
JADVYGĄ ir VYTAUTĄ BUROKUS, 

sulaukus pirmagimio sūnaus, nuoširdžiai sveikina ir 
visiems laimingo ir šviesaus gyvenimo linki

"Dainos" choro Dirigentas 
ir choristai.

IŠ VISUR

Australijos ir Amerikos slapto
ji policija susekė sąmokslą pasi
naudojant spalio mėnesį prasidė
jusioms Vietname kariaujančių 
Amerikos karių atostogoms Aus
tralijoje, paskleisti čia apie 
250.000 suklastotų Amerikos dole
rių. Policija nutvėrė amunicijos 
dėžę su 90.000 padirbtų dolerių. 
Amerikos policijos pareigūnas 
spėja, kad suklastoti doleriai ga
lėjo būti atspausdinti kur nors 
netoli nuo Australijos arba atvež
ti iš Vokietijos, kur karo metu 
Hitlerio valdžia spausdino suklas
totus Anglijos ir Amerikos pini
gus ir okupacinei amerikiečių val
džiai nepavyko surinkti visko. 
Žinoma, kad vokiečiai, išvykdami 
iš Sydnėjaus išsivežė su savim 
suklastotų dolerių ir jais mokėjo 
Hong Konge ir Europoje, kol bu

Miškų departamentas Ameriko
je ypač tyrinėja galimybes, kaip 
pastoti kelią perkūnijos sukel
tiems miškų gaisrams. Nustatyta, 
kad veiksmingiausia perkūnija į- 
vyksta kaip tik popiečiais. Todėl 
popiečiais sukelti gaisrai tepaste
bimi tik sekančią dieną, kaip jau 
perdaug išsiplėtę. Dabar po audrų 
paleidžiami žvalgybiniai lėktuvai, 
kurie tam tikrais prietaisais nu
stato gaisro židinį kol dar jis ne
matomas.

vo pagaliau Berlyne suimti.
Suklastoti yra 20 dolerių bank

notai, padaryti gana tobulai ir yra 
sunkiai atskiriami nuo tikrųjų.

LIETUVIŲ FONDO 
VAJAUS KOMITETAS

Melbuorne pagaliau susidarė pa
kankamas skaičius Lietuvių Fon
do narių, įmokėjusių po $US 100, 
kad galima buvo sušaukti jų susi
rinkimą, kuriame sudarytas va
jaus komitetas: pirmininkas Dr. 
V. Didžys (192 Queen St., Altona, 
Vic., tel. 65 8469), sekretorius N. 
Butkūnas (9 Cowper St., St Kilda 
tel. 94 4671), vicepirm. A. Krau
sas ir narys A. Bikulčius. Liet 
Fondo įgaliotinis nuo seniau yra 
J. Normantas (54 Pawlet St, 24 
kamb., East Melbourne).

L.F.V. Komitetas

Paruošė BUI Wilson

Prileidžiama, kad susikrovus po
zityviai ir negatyviai elektrai iki 
tokios įtampos, kad gaunasi ki-
birkštis — žaibas, galįs peršokti 
nuo vieno debesies iki kito. Žai
bas gali tiestis net kelių mylių il
gio. Jis šoka nuo vieno debesies 
prie kito, arba '{nuo debesies į 
žemę ir atvirkščiai. Žaibo greitis 
apie 55-60 mylių per sekundę.

KO NEMATO...
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namuose”. Prieš keletą metų vie
nas mano bičiulis buvo prašomas 
į Lietuvą pasiųsti mezgimo maši
ną. Pasirodo jų pasirinkimas di
delis, kainų spektras taip pat pla
tus. Bet viena ir kita siuntinių 
siuntimo firma atsakė, jog So- 
vietija tokių mašinėlių neįsilei
džia.

Kita nuotrauka tuom įdomi, jog 
vaizduoja kadaise naudotą susi
siekimo priemonę — motociklus. 
Prie krautuvės durų, penkiose dė
žėse jpokuotus mato kiekvienas 
praeivis. Korespondentai ]>ažymi, 
jog motociklai palyginti brangūs, 
bet tai smulkmena. Reikėjo jiems 
pabandyti vieną pirkti. Tuoj būtų 
pareikalavę: profsąjungos reko
mendacijos ir paklausę, prieš kiek 
metų jis jau užsirašęs į eilę, ar 
yra kooperatyvo narys ir Lt Tie
sa yra motociklais vadinamų, me
talo laužui tinkamų mechanizmų, 
tai {vairių markių iki 200 kubi
nių centimetrų talpos, motodk- 
liukai, kurie stovi ir stovi krautu
vėse, nes dėl neišpasakytai blogos 
kokybės jų niekas neperka.

Trumpai sustokime ties Peter 
Haferland parašytu ilgesniu teks
tu, neturinčiu pailiustravimo nuo
traukomis. Jis teigia: "Riga yra 
internacionalinis miestas ...uostas 
po karo visiškai naujai pastaty
tas... užsienio prekybos laivų įgu
los sutinkamos būriais mieste.” 
Reikėjo ponui P. Haferland nu
vykti j tą "naujai pastatytą uos
tą”, padaryti bent vieną nuotrau
kėlę, o taip pat pabandyti priar
tėti bent prie vieno užsienio laivo. 

Tepasakykime, jog būtų galėjęs 
aprašyti antrąją medalio pusę, a- 
pie kurią žinoma patogiausia nu
tylėti, nes bus šnipšt su spalvoto
mis nuotraukomis, dar ko gero kai 
po "šnipą”, bandžiusį priartėti 
prie stropiai, sovietų pasienio sar
gybos saugomo laivo, būtų paso
dinę į cypę. Bet tikriausiai ir pri
artėti prie užsienio laivų nebūtų 
galėjęs, nes kaip ir visi Sovieti- 
jos uostai, taip ir šis yra aptver
tas — mirties siena nedaug tesis- 
kiriančia nuo Berlyno. P. Hafer
land rašo: "4-5 mėnesiais metuo
se, Riga tampa milijoniniu mies
tu, tada ji šturmuojama atostogau 
jančiais iš viso krašto.

Prisimenu gerai, kaip keletą kar 
tų važiavau "atostogų” į Rigą. 
Pasiėmiau j lengvą mašinėlę ir 
kaimynes. Aš pirkausi "Pobedos” 
automobilio atsarginių dalių, kitas 
elektrinį skambutį, skustuvą. Kitos 
moterėlės buvo apgulusios krautu
ves, pirkosi medžiagų, batų. Dar 
kitos savo žemės ūkio gaminius 
pirma pardavinėjo rinkoje. Tai ši
taip prabėgdavo mūsų atostogų 
diena Rygoje, nors sakyčiau Balti
jos vanduo, kopos puikesnės čia 
pat, prie namų — Palangoje ar 
Neringoje.

Pagal reporterį: "Sovietai Rigo- 
je pastatė milžinišką industriją”. 
Tai smulkiau iliustruota VEF fab
riko pavyzdžiu, šio šimtemečio pra
džioje iškilęs kaip rusų - vokiečių 
bendradarbiavimo vaisius. Žinoma 
mažai kas jo prigimtyje pasikei
tė, tik tiek jog vokiečių vieto
je padaugėjo keleriopai rusų, o 

tuo pačiu ir latvių rusifikacija.
Reporteris viešbutyje “Riga”, 

sueina į pokalbį su sovietiniais 
karininkais. Vieno karininko žmo
na jį net išmokinusi šokti tvis
tą.

Iš to jis daro išvadą, jog “Russ- 
lands” jaunimas yra tapęs libera
liu.

Ilgus išvedžiojimus skiria taxi 
šoferio darbui aparšyti, iš dėsto
mų minčių visai neaiškėja, jog vi
si taxi yra valdžios nuosavybė ir 
už tai, jog jie turėję daug lauk
ti elėje prie taxi, kalta vien tik 
esama santvarka. Įdomus momen
tas, kai jie po ilgo nesėkmingo 
laukimo, kad pasinaudojus taxi, 
eidami pėsčiomis atgal, po kiek lai 
ko, randa vieną taxi šoferį “be
miegant” savo mašinoje. Sovieti- 
jos žmogui, tuoj būtų kilęs įta
rimas, jog tai saugumo specialiai 
pakišta mašina.

Pagal reporterį, Rigos miesto 
pakraštyje — didvyrių kapinėse, 
pavieniui ir masiniuose kapuose 
esą palaidoti 10,000 žuvusių kariš
kių — rusai, latviai, estai, lietu
viai ir vokiečiai. Tai propagandis- 
tinė nieko konkretaus nepasakanti 
frazė. Bet atrodo, jog kalbama 
apie žuvusių komunistiškai — ru
siškųjų kolonialistų kapus, kurių 
tarpe pasitaiko viena kita Pabal
tijo gyventojo pavardė, gi didžiu
mos jų kapai yra Lietuvos, Latvi
jos, Estijos miškuose, pelkėse. Ja- 
kutsko tundroje, Vorkutos kasyk
lose, vakarų pasaulio tremtinių ka
puose.

Dažno jų kapo ir pėdsekio neli
ko, bet jų dvasia nemirė, taip kaip 
nepalaužta dvasia ir tų, kurie gy
vena didžiuliame, vakariečių vadi

namame “moderniame” rusifikaci
jos karste — Rigoje. Bet ar il
gai?

Tenka tik pritarti mintims iš
reikštoms reporterio Albert Hou- 
pertz (matuojant dvasiniu, o ne 
materialiniu mastu), jog “Riga, 
liko Riga. Daugumas jos gyvento
jų, latviai, ir savo sąmonėje, — 
tada tik sovietų piliečiai. Miesto 
centras savo 40% buvęs sugriau
tas, stovi vėl istoriniame apvalka
le. Ir tas viskas — nežiūrint 25 
metų intensyvaus sovietinimo.”

Užsigulėjus šiam rašinėliui il
gesnį laiką, norisi jį papildyti 
1967 m. lapkričio mėnesyje. V. Vo
kietijos televizijoje matytu repor
tažu “Vaizdai iš Sovietijos”, pa
ruošti Olrik Brekoff, Rygoje gi
musio ir ten augusio, o dabar jau 
daugelį metų gyvenančio Vokieti
joje.

Reportažas buvo kelių dalių, ku 
rių kiekviena truko apie valandą 
laiko ir rėmėsi matomai leidimu 
filmuoti, ryšium su 50 metinėmis 
komunistiškai — rusiškosios rusi
fikacijos, kolonizacijos, teroro.

Pirmose laidose buvo kalbinami 
senesnio amžiaus rusiškai kalban
tys asmenys įvairiose Rusijos vie
tovėse. Susidarė įspūdis, jog vi
siems caro laikais buvo blogai, tik 
dabar viskas puikiausiai einasi ir 
ateityje eis. Pasiklausius šios pro
pagandos, norėjosi parašyti į Va
karinį Vokietijos radiją Koeln 
mieste, paruošusį šią pprogramą, 
jog ar jiems iki Šiol nežinoma, jog 
Sovietijos žmogus negali sakyti tai 
ką jis galvoja, trokšta, nori — bet 
tik tai kas partijos diena iš die
nos diktuojama, priešingu atveju 
atsisės kalėjiman arba nutūps Si
bire.

Bet turėdami kantrybės laukė
me mums įdomiausios, jaudinan- 
čiausios reportažo dalies — “Mit 
dem Baedeker durchs Baltikum” 
(Su Badeker kelionės vadovu (iš 
prieškarinių laikų) per Pabalti
jį)-

Apie valandą laiko truko ši pro
grama. Įvade komentatorius ke
liais sakiniais nušvietė Pabaltijo 
istoriją, pabrėždamas, jog 1939 m. 
slaptuoju susitarimu tarp Hitle
rio ir Stalino, kurį pasirašė Ri- 
bentrop ir Molotov — Lietuva, Lat 
vija, Estija buvo perduotos į Ru
sijos “įtakos sferą”, ir neužilgo 
po to, Raudonosios Armijos įžy
giavo, užėmė šias nepriklausomas 
respublikas.

Tai buvo maloni naujiena, jog 
60 milijonų gyventojų turinčioje 
V. Vokietijoje keliolika ar kelias
dešimt milijonų televizijos žiūrovų 
galėjo susipažinti su šių laikų tra
giką Pabaltijyje.

Didelę prografmos dalį užiėmė 
vaizdai iš Rygos, po to iš Talino, 
o gi iš Vilniaus deja neteko su
laukti, Lietuva buvo išviso apei
ta. Susidaro įspūdis, jog Lietuva 
su didelėmis istorinėmis tradicijo
mis, dvasine jėga, baugina rusiš
kąjį kolonialistą, jog jis neįsileido 
nei žurnalo, nei televizijos repor
terių.

Reportažo metu išryškėjo Latvi
jos ypač Rygos rusifikacija. Ol
rik Brekoff kalbantis su kokiu 
tai Latvijos ministru, aiškiai ma
tėsi, jog senbolševikinis jautėsi 
kaip ne savo kailyje. Akinius pa
sidėjo ant stalo ir į klausimą kiek 
Rygoje gyvena ne latvių pradžioje 
išsisukinėdamas pareiškė, jog prie 
atvykstančių (suprask laikinų sve
čių turistų) priskaitomi ir estai, 
lietuviai, ukrainiečiai kap rusai — 

tai esą neteisinga. Bet galų gale 
prispaustas prie sienos pasakė, jog 
Rygoje esama 40% ne latvių. Tai 
jau 20% daugiau negu teigė 
Bunte Jllustrierte reporteriai.

Jaudinanti scena kaip iš visos 
Sovietijos suvažiavę vokiečių kil
mės meldžiasi vienoje Rygos baž
nytėlių, kaip po pamaldų, perduo
da moterys linkėjimus V. Vo
kietijoje gyvenantiems artimie
siems, kaip su ašaromis akyse še
šių vaikų motina klausia kada gau
sianti leidimą išvykti pas savo ar
timuosius Vokietijon.

Jaudinančios scenos, kai pabėgė
liai po 25 metų laivu iš Švedi
jos ar Suomijos — Rygos uoste 
apkabina artimuosius.

Ką gi, žmones sensta, nustoja 
kovingumo, gi pavergtieji vis dar 
nenustuoja laukdami, laukdami 
...iki mirties.

Atrodo nei viename pokalbyje 
nei latvis nei estas nesmrkė pra
eities, negyrė ir dabarties, buvo 
labai santūrūs. Ir galima sakyt 
savo tylėjimu ar trumpu atsaky
mu pasakė tai, kas pavojinga gy
venant sovietinėje diktarūroje. 
Pav. Vyresnio amžiaus architektas 
paklaustas, kaip tokia maža tauta 
kaip estai tiek amžių galėjo išlai
kyti svetimųjų priespaudą, kaip 
yra su perspektyvomis. Atsakymas 
buvo, jog estai praeityje išlaikė, 
dėka savo stiprios dvasios, pries- 
paudas, nėra pavojaus ir ateičiai.

Gyvuok estiškoji, latviškoji, lie
tuviškoji dvasia — kuom gimėm 
tuom ir mirkim. Tai žmogaus 
laisvės teisė — kurią internacio
nalizmo priedanga, stengiasi su
naikinti įvairaus plauko komunis
tiškai — rusiškieji kolonialistai.

Antanas Viluekis
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PER TUOS METUS DAUG IŠMOKAU!
(Adelaidės ALB Savaitgalio Mo kyklos mokslo metu uibaigtuvės)

Šio rašinėlio antgalviui panau
dojau sakinį, kurį tikrai nuošir
džiai išdrošė šiemet Adelaidės 
ALB savaitgalio mokyklą baigęs 
Vytautas Neverauskas. Kartu su 
juo mokyklos baigimo pažymėji
mus gavo Jonas Mockūnas ir Ša
rūnas Vabolis. Yra pagrindo tikė
ti, kad bent du baigusieji (Neve
rauskas ir Mockūnas) bus veiklūs 
lietuviškose jaunimo organizacijo
se. Gaila Šarūno Vabolio. Tuo 
laiku, kai jis atsisveikino su mo
kykla, jo tėvai jau kūrėsi naujoje 
vietoje — Sedunoje, už 500 mylių 
nuo Adelaidės.

Ligšiol mokykla išleido visą eilę 
jaunuolių, kurie yra gražiai įsi
jungę į lietuvišką veikimą. Ta 
viltis spinduliavo Lietuvių Namuo
se, ir p.m. gruodžio 9 d., kai mo
kykla surengė savo aštuonioliktą
sias mokslo baigimo iškilmes su 
gražiai suderinta ir maloniai pra
vesta programa, kurios visas dė
mesys buvo sukoncentruotas mei
lėje ir pagarboje pavergtai Tėvų 
Žemei.

Apylinkės valdybos pirmininko 
V. Raginio atidaromasis sveikini
mas ir Mokyklos vedėjo M. Rein- 
kės įvedamasis žodis davė pradžią 
tolimesnei jau pačių mokinių pra
vestai dvylikos punktų programai: 
vaikų darželio pasirodymai, eilė
raščiai, fortepijono muzika, plas
tinis šokis, kolektyvinės deklama
cijos, tautiniai šokiai, savų kūri
nėlių skaitymai, keturių sesučių 
(Bielskyčių) dainos, jungtinės 
visos mokyklos dainos.

Mokyklos vedėjas p. M. Reinkė 
yra įsitikinęs, kad Adelaidės ALB 
savaitgalio mokykla stovi ant 
tvirtų pagrindų visais atžvilgiais. 
Jis ypatingai džiaugiasi moko
muoju personalu, nes visi moky
tojai yra aukštai kvalifikuoti, su 
dideliu, dar Lietuvoje ar jau čia 
pat įsigytu patyrimu. Ir savo pa
reigas mokykloje jie atlieka pasi
gėrėtinu pasišventimu. Nežiūrint 
fakto, kad klasių mokytojai netu
ri pakaitalų, per ištisus metus mo
kslas nė viename skyriuje nebuvo 
pertrauktas. Jei kartais kuris mo
kytojas negalėdavo atvykti moky
klon, jis pats surasadvo kas jį pa
vaduotų.

Mokomąjį personalą galima su
skirstyti j dvi grupes: klasių mo
kytojai ir dalykiniai mokytojai. 
Klasių mokytojais pernai buvo po
nios Blandienė, Petruškevičienė, 
Urbonienė, Zamoiskienė, ponai 
Abukevičius, Maželis ir Reinkė. 
Dalykiniais mokytojais buvo Ne
mira Masiulytė (dainavimas), K. 
Parevičiūtė ir L. Radzevičiūtė- 
Fuller (tautiniai šokiai), J. Maže- 
lienė (audimas). Tikybą dėstė pa
rapijos klebonas kun. A. Kazlaus
kas. Atskirai prie mokyklos vei
kiančiam vaikų darželiui vadovavo 
E. Matiukaitė su talkininkėmis M. 
Neverauskaitė, J. Neverauskaite 
ir J. Vitkūnaite, kurios visos an
ksčiau yra baigusios tą pačią mo
kyklą.

Ateinančiais metais, kaip vedė-
jas galvoja, mokomojo personalo 
problema sunkumų nesukels. Pa
sišventimas, kuris surišo mokyto
jus su mokykla, Adelaidėje nero
do silpnėjimo žymių, nore vienin- 
tėlis atpildas lietuviui mokytojui 
už jo sunkias pareigas yra jo įsi
tikinimas, kad mokykloje krauna
mas turtas ateities lietuviškam 
judėjimui, lietuviškumo tęstinu
mui tremtyje. Mokytojų noras pa
sitarnauti šiam tikslui yra toks 
stiprus, kad jie nemurmėdami pa
kelia visus sunkumus, kuriuos iš
šaukia reikalas kiekvieną šešta
dienį paskirti ne kam kitam, kaip 
tik mokyklai ir joje susitelkusiam 
lietuviškam jaunimui.

★

Pereitais metais mokyklą lankė 
per 50 mokinių. Būdinga, kad me
tų bėgyje nė dalelė mokinių nenu
byrėjo.

Visą savo dėmesį konsentruoda- 
ma į lituanistinius reikalus, mo
kykla naujus mokslo metus pra
dės dar labiau sustiprėjus moky
mo priemonėmis. Naujų mokslo 
priemonių įsigijimui šiemet daug 
padėjo Mokyklos Tėvų Komitetas, 
kuriam pirmininkavo p. Paškevi
čius. Komitetas be nuolatinės pa
geltos mokyklai, sėkmingai suren
gė pirmąjį vaikų kaukių balių ir 

nuotaikingą gegužinę mokyklos 
vaikams. Komiteto sutelkti pini
gai daug prisidėjo prie mokyklos 
pajėgumo įsigyti reikšmingų mo
kymo priemonių.

Mokykla per visus metus nau
dojosi ypatinga ALB Moterų Sek
cijos globa ir parama. Apylinkės 
valdyba ir Adelaidės Lietuvių Są
junga darė visa, kad mokykla ga
lėtų sklandžiai veikti.

★

Lietuviukas, norįs baigti savait
galio mokyklą, turi išbūti jojja 
aštuonerius metus. Faktas, kad 
paskutiniai dveji metai susikry
žiuoja su australiškos gimnazijos 
lankymu, mokyklos vadovybei ke
lia daug rūpesčių. Pradėjęs lan
kyti gimnaziją, jaunuolis turi žy
miai daugiau darbo, jis įtraukia
mas į mokyklos sportą ir dažnai 
jam sunku šeštadienius skirti lie
tuviškai savaitgalio mokyklai. Tik 
pačių mokinių ir jų tėvų pasišven 
timas išlaiko juos lietuviškoj mo
kykloj iki galo. Reikia tačiau pa
sakyti, kad tik tas pats pasišven
timas ir šios mokyklos svarbos su
pratimas atveda lietuviukus į lie
tuvišką mokyklą. Jeigu tas tauti
nis susipratimas būtų lygiai stip
rus pas visus lietuvius, mokinių 
Adelaidės savaitgalio mokykloje 
galėtų būti keturis kartus dau
giau. Deja, kaip visur, taip ir 
Adelaidėje dalis lietuvių lietuviais 
pasiliko tik iš vardo. Kaip mokyk
los vedėjas kartą pažymėjo, kiek
vienas lietuvis, kuris leidžia sa
vo vaikus j lietuvišką mokyklą,

Sėkmingi
Kadangi Dzidoriukė taip visur 

laksto visokiausiais reikalais; o 
jai, žinote, jau nebe jaunystė, 
tai mes patarėme, kad nusipirktų 
automobilį. Petras dar pasisiūlė 
pamokint važiuoti, kad labai daug

VISAIP
Prof. J. Eretas “Basler Nach- 

richten” literatūriniame lape, re
cenzuodamas Buddensiego vertimą, 
pradeda įdomiu epizodu:

“Kai šį pavasarį vykau į Bal
tų dienas, traukiny kreipėsi j ma
ne senyvas žmogus: ‘Matau, skai
tote lietuvišką knygą. Gal būt, 
jums bus mano pavardė pažįsta
ma — Buddensieg*. Apie jį žino
jau — rašo toliau prof. J. Eratas 
•— iš Mickiewicz Blaetter, kuriuos 
jis leidžia. Tada jis prisėda prie 
manęs ir ėmė pasakoti iš savo gy
venimo:’’

‘Pirmame pasauliniame kare aš, 
kavaleristas, atsidūriau Baltijos 
kraštuose. ... man nutiko tarp lie
tuvių prie Vilniaus panašiai kaip 
kitados Herderiui tarp Rygos lat
vių. Susidūriau ne nepaprasta kul
tūra, kupina gražaus žmoniškumo.
Tai pats pergyvenau, nes kai ru
sai mane pašovė ir padarė invali
du, baltai manim rūpinosi kaip 
savo broliu. Norėjau jiem už tai 
atsidėkoti; dėl to aš paskiau ė- 
miausi versti jų poeto Donelaičio 
Metus! Jie netrukus pasirodys. 
Dabar jie guli ant mano stalo’.

— * —
Nežiūrint artėjančių preziden

tinių rinkimų, Amerikos preziden
tas pabrėžė, kad jis vis tiek lai
kysis dabar vedamos politikos 
Vietname ir nesitrauks iš užimtų 
pozicijų. Jo žodžiais, pasitrauki
mas ši Vietnamo būtų išdavimas 
pietryčių Azijos ir akstinas ko
munistams.

— ★ —

Kanada vėl pasirašė sutartį su 
komunistine Kinija, pagal kurią 
sutiko parduoti Kinijai 74,400,000 
bušelių kviečių.

FAKTINOJI PADĖTIS 
LIETUVOJE

Turimomis žiniomis okupuotoje 
Lietuvoje dabar yra 1% komunis
tų, 4% komunistams prijaučian
čių ir 95% komunizmą jaučian
čių.

tikrai vertas pagarbos. Jis neuž
miršo, kas jis yra ir kuo turi jo 
vaikai būti. įdomu, ką galėtų pa
sakyti visi tie, kuriems lietuviška 
mokykla atrodo nesvarbi? Atvejų 
atvejais mes patys esame girdėję 
iš įtakingų Australijos pareigūnų, 
kad mes privalome branginti sa
vo tautinį savitumą, savo gimtą
ją kalbą, savo dainą, tautinį šo
kį, lietuvišką paprotį. Tik tuo ke
liu eidami, mes galėsime užim
ti atitinkamą vietą šiame krašte 
ir būsime visų gerbiami. O lietu
viškumą mūsų jaunime tegali sus
tiprinti tik lietuviška mokykla. Tė
vai, neleidžią vaikų į lietuvišką 
mokyklą, skriaudžia ne tik lietu
vių bendruomenę, bet lygiai skriau 
džia patys save, o ypatingai sa
vo vaikus. Jie savo rankomis ati
traukia vaikus nuo aplinkos, ku
rioje jie tikrai jaučiasi laimingi, 
kaip savi tarp savųjų. Ne kur ki
tur, o tik lietuviškoje mokyk
loje susikristalizuoja jaunųjų bi
čiulystės, kurios vėliau tęsiasi gim 
nazijose, universitete ir gyvenime. 
Aštuonioliką metų išgyvenusi Ade
laidės ALB mokykla šiuo atveju 
turi daug pasigėrėtinų pavyzdžių 
tarp lietuvių studentų, baigusių 
ar bebaigiančių universitetą. Jau
nieji lietuviškoje mokykloje per 
tuos metus ne tik kad daug iš
moksta, bet susiranda draugų, su 
kuriais draugaujant, vėliau ir ke
lias per gyvenimą, atrodo tieses
nis, malonesnis ir, kas svarbiausia, 
lietuviškesnis.

VI. R.

egzaminai
pamokų imti nereikėtų. Ji vis 
taip giriasi, kad arti ir akėti mo
kėjus ir vagos tiesios buvusios. 
Fuchtelį ar arpą užsukti buvę vie
ni niekai ir nesykį yra javus iš- 
fuchteliavojus. Petras nutarė, kad 
jos smegenys jau neblogai išme- 
chanizuoti ir automobilį valdyti 
jai bus tas pats, ką ir baronką 
suvalgyti. O brangaus laiko sutau
pysianti be galo, nes nebereikė
sią tramvajaus gaudyti ar pėsčiom 
kulniuoti.

Dzidoriukės daug buntavoti ne
reikia. Žodis — darbas. Išvažia
vo sykį su Petru pirmai pamokai 
ir už kokių dešimt minučių grį
žo susibarę. Petras aiškino, kad 
ji gearboxą su šaknim išraut no
rėjo, o Dzidoriukė sako, jei žmoniš 
kai būtų aiškinęs, tai būtų pada
rius kaip jis norėjo. Jis ėmė ka- 
žinkokia turkiška kalba kalbėti, 
rankom grabaliotis apie vairą ir 
ją pačią, kojom spardytis apie jos 
kojas. Klač, klač tik rėkia ir dau
giau nieko nesako, tai ko dabar 
pyksta? Taip pasibaigė pamokos 
su Petru. Dzidoriukė nebūtų Dzi
doriukė, jei taip greit nuleistų ran 
kas. Nuėjo į RACV, užsisakė in
struktorių ir parsinešė trafiko Tū
lių knygutę, kad visus įstatymus 
išmoktų. Kalė, zubrino tas rules 
net palinguodama. Išmoko minti
nai nuo A iki Z. Tik jokio klausimo 
neklauskit iš vidurio, ba tada su
simaišys. Paeiliui kaip žirnius ga
li išberti; lygiai, kaip Baltramie
jus įsigėręs “Čičinsko dvarą” kad 
išdeklamuoja. Instruktorius jau 
angliškai išaiškino apie klač ir 
jos kojų nebespardė, nes jis turė
jo savo nuosavą. Nuosavą klač, 
žinoma ir stabdžius.

Po pirmos pamokos grįžus, sako, 
kad gal negalėsianti važiuoti. Tie
siai ir nesustojant, tai dar galėtų; 
bet jeigu sukti reikia, tai nix. Gir
di, viena ranka turi tuos bėgius 
mainyt, kita už rato laikytis ir dar 
vieną reikią per langą iškišti; pa
rodyt, kad stosi. Trečios rankos 
reikia. Vėl bėda.

Pradėjus vis dėlto Dziduriukė 
mokslo nepamatė, matyt sutvarkė 
rankų reikalą šiaip netaip ir po 
kokių 25 pamokų nuvažiavo jau tų 
egzaminų leidimui gauti. Grįžo ne
gavus ir gerokai pikta. Apvežto
jo policininką apie stotį, pro an
glikonų katedrą važiuodama dar 
poterį sumetė, kad pasisektų. Bet 
ta anglikonų katedra matyt paga
dino visą reikalą nes sukirto ant 
klausimų. Klausė to, ko jos knygu
tėj nėra.

Tėra tik viena 
nesūdyto sviesto rūšis 
su tikru lietuvišku 
prieskoniu:

NORCO.
v v

Dabar pristatomas skubiai šviežias 
iš pieninių.

JUMS AIŠKU, KAD GAMINANT NESŪDYTĄ 
SVIESTĄ REIKIA ŠIO TO DAUGIAU, NE VIEN 
TIK IŠLEIDŽIANT SVIESTĄ BE DRUSKOS.

DEL TO MŪSŲ NESŪDYTAME SVIESTE PA- 
NAUDOJAME TOKIAS PRADINES PRIEMONES, 
KAD GAUNAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ PRIES
KONI, kaip kad jūs turėjote savo senoje 
TĖVYNĖJE.

DABAR MES DAR DAUGIAU PAGERINO
ME MŪSŲ NESŪDYTĄ SVIESTĄ TUO, KAD 
KRAUTUVES JI GAUNA KAIP GALINT ŠVIE
ŽESNĘ

IR KAD JŪS JI GAUTUMĖTE ŠVIEŽESNĘ
IŠ GERŲ KARVIŲ GAUNAMAS IR GERAS 

SVIESTAS.
IR MES STENGSIMĖS, KAD VARTOTOJAI 

MŪSŲ PRODUKTAIS BŪTŲ LABIAUSIAI PA
TENKINTI.

— Paklausė, kiek pėdų galiu 
nuo “fireplug’o” sustoti. — Sako 
Dzidoriukė. — Bet gi aš tokio daik 
to niekur nesu mačius. Knygutėj 
apie vandens hydrantą yra, bet 
ugnies plagės nėra jokios. Nė ka
miniuko jokio iš žemės išlindusio 
nėra, kad, sakyčiau, būtų ar šy- 
beriu kokiu užkišamas, ar ką?! Juk 
plagė tai špuntą, — bet kur ir 
kokią ugnį galėtum su špuntą už
kišti aš to tikrai nežinau. Dar 
paklausė, kas pats svarbiausias 
ant kelio? Tai aš policininkui sa
kau, kad tu svarbiausias, ba tu 
stovi ir rankom maskatuoji; ką 
nori sustabdai, ką nori praleidi. 
Liepė atvažiuoti už dviejų savai
čių ir dar pasimokinti rūles. —

Po dviejų savaičių ir dar kokių 
šešių pamokų, Dzidoriukė vėl nu
važiavo. Apie plagę jau vyrai jai 
buvo išpasakoję kuo aiškiausiai, 
bet, ant jos nabagės nelaimės, ė- 
mė visai ką kitą klausinėti.

— Du policininkai man sako, — 
pasakoja grįžus Dzidoriukė, — 
Mes norim žinoti, sako, apie tavo 
“clear thinking”. Aš jiem sakau, 
kad mano “thinking” yra clear, 
kaip kristalas. Nieko neturiu slėp
ti nei sarmatytis. Jokių blogų min 
čių neturiu. Net ir apie policinin
kus esu geros nuomonės. Tai jie 
šypsodami kausia: — ką tu dary

tum, sako, jeigu Burke st važiuo
dama pro Meyerio krautuvę, pa
matytum žmogų pasiruošusį šokti 
žemėn iš dešimto aukšto? Aš jiems 
sakau, kad sustočiau, rėkčiau žmo
nėms, kad ratavotų ir pašaukčiau 
policiją. Gal dar ir gaisrininkus. 
Negerai atsakiau. Man nevalnia 
matyti, kas darosi Meyerio dešim
tam aukšte. Turiu žiūrėti kas ant 
gatvės dedasi, o ne po Meyerio 
krautuvę varnas gaudyt. Dar vieną 
klausimą iš rūlių paklausė; bet aš 
jau mačiau, kad jie patys apkiau- 
tę. Sako: — which portion of your 
body kann be shown of a straight 
mowing car? — Aš stoviu ir mįs- 
liju, o jiedu man airiškai šypso
si ir žiūri į akis. Policininkai vi
si airiai, kaip italai visi green- 
groceriai. Taigi, misliju, kokią 
čia dabar kūno porciją galėčiau ro
dyti? Visaip galvoju, bet nieko 
pritaikyt negalėjau, kaip tik ran
ką. Ir jau maniau, kad šį kartą 
atsakiau teisingai, nes nieko ne
mačiau, kad kas nors ką kitą kai
šiotų per langą. Vėl negerai. Iš 
straight movinančios mašinos ne
galima nė jokių kūno porcijų lau
kan kaišioti. Nė rankų negalima. 
Dar paklausė, kiek laiko aš esu 
Australijoj? Pasakiau, kad esu iš 
pirmo transporto, kada viengun
gius vežė. Liepė ateiti dar už mė

nesio. Dabar nė pati nebežinau, 
ką daryti ? Ar eiti į kitą nuovadą, 
ar iš viso nebeiti ? —

— Eik, — sako Kairys, — nors 
ir penkis kartus. Vieną sykį gau
si. —

Tą vakarą buvo atėjęs Vilenči- 
kas Atnešė močiai sulopęs čevery- 
kus.

— Dzidoriuke, — sako Vilenči- 
kas, — tu geriausia persikraustyk 
į Balwyną gyventi, ba ten visi turi 
kadilakus, bet nė vienas nemoka 
važiuoti. Policininkai tuojau duos 
leidimą, kaip sužinos, kad tu ten 
gyveni. —

Praėjo ir tas mėnuo. Dzidoriu
kė ir vėl išvažiavo to leidimo. Lau
kiam sugįžtant ir nervuojamės, 
kaip katė su kačiukais Mes, ga
lima sakyti, su ja kartu tuos eg
zaminus laikome.

— Šį kartą galiu dėti dolerį, — 
sako Kairys, — kad Dzidoriukė 
gaus leidimą.—

— Aš dedu du, kad negaus. — 
Sako Petras. Jis mat dar piktas 
už pavadinimą turku. Aš irgi už
dėjau dolerį už Dzidoriukę.

Bet va ir ji pati pareina visa 
burna šypsodama. Gavo leidimą. 
Ar tamstos galit suprasti, ką tas 
mums reiškia?

Rapolas
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
HOBABT

KUN. P. DAUKNYS HOBARTE
Kaip paprastai prieš Kalėdas 

lapkričio pabaigoje tolimą savo 
parapiją Hobarte aplankė kun. P. 
Dauknys. Ta proga sekmadienį lie
tuviškos pamaldos susilaukė tikrai 
gausaus tautiečių būrio.- Kun. P. 
Dauknys visada užsidegęs lietuvis 
patrijotas, nepraleisdamas progos 
visada prisiminti tėvynę bei reikš
mingas tautos dienas, paminėjo 
Kariuomenės šventę savo pamoks
le, gi mišių auką ir visų maldas 
skyrė žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės. Šventos lietuviškos giesmės ly 
dėjo tas maldas, prašydamos Die
vą palaimos ir ištvermės mūsų 
tautai. Tautos himnas nors retai, 
bet tuo iškilmingiau sujungė Ho- 
bartiškius bendrame prašyme — 
laisvės mūsų kraštui.

Kun. Dauknys dar tik trečią 
kartą Hobarte jau spėjo užkariau
ti visų hobartškių širdis. Malonus 
kaip kunigas, bet dar mielesnis 
kaip pilnas ugnies ir patrijotizmo 
lietuvis, jis buvo mielas svečias 
kiekvienuose namuose. Sielodama- 
sis bendruomenės reikalais ir su
žinojęs, kad bendruomenę slegia 
sunkumai išsinuomuojant padores
nę salę ruošiamai Vasario 16-sios 
šventei, jis atėjo su pagalba. Pa
šnekėjęs su vietos italų parapijos 
klebonu jo gimtąja kalba, užsitik
rino už visai mažą atlyginimą 
gražią italų salę.

Hobarto lietuviai lieka dėkingi 
kunigui Daukniui už atsilankymą, 
už jo giedrą lietuviškumą ir lau
kia vėl Vasario 16-sios šventei 
1968 metų vasario mėnesį.

AJC.

ŠUOLIS BIOLOGIJOJ
Pereitų metų pabaigoje Ameri

koje mokslininkams pavyko paga
minti dirbtinę gyvybės ląstelę — 
molekulę. Nors dirbtinė ląstelė sa
vo sudėtimi ir kai kuriais biolo
giniais požymiais nebuvo galima 
atskirti nuo natūralių tos rūšies 
ląstelių, vis tik jai dar tebetrūks
ta. to bioliginio aktyvumo, kaip 
kad yra pas natūralias ląsteles. 
Tačiau mokslininkai teigia, kad 
prieita prie ribos, kad dirbtiniu 
keliu bus galima sukurti tokias 
gyvas organizmo ląsteles, kurios 
duosis kontroliuojamos pagal žmo
gaus valių.. Daug kas šioje srity
je deda didelių vilčių kovoje prieš 
vėžį.

CANBERRA
IŠVYKO JAUNIEJI DAUKAI
Pereitų savaitę iš Sydnėjaus lai

vu j Europą išvyko atostogų tei
sininkas R. Daukus su žmona. Abu 
gyvena ir dirba Canberroje. Išvy- 
kusieji vyksta į Europą, kur nu
mato Austrijos kalnuose paslidi
nėti (R. Daukus yra aistringas 
pašliūžininkas), o paskui 
ilgiau sustoti Singapūre, 
vena ponios tėvai.

Jauniesiems Daukams 
išleistuves Canberroje 
“Aušros” choras, kuriame 
dainuoja. Išvykoje žada išbūti apie 
pusę metų.

grįžtant 
kur gy-
gražias 
surengė 

abu

KNYGOS SPAUDOS CENTREkad pas Dr. Vingilius susirin
ko gražus būrelis svečių r šeimos 
artimųjų pasidžiaugti drauge su 
šeimininkais jų atsiektais laimėji
mais. Pats p.p. Vingilių naujasis 
namas yra architekto įdemiai su
projektuotas ir savo konstrukcija 
tikrai išsiskiria iš visos aplinkos.

Tų vakarų kun. P. Butkus da
lyvaujant gausiems svečiams na
mus pašventino ir nuoširdžiai pa
sveikino pačius šeimininkus su sa
vo atsiekimais. Gražų žodį pasakė 
įdomiai pristatydamas visų šven
tę ir jos kaltininkus inž. V Buke
vičius, kuris tų vakarų pravedė 
visų oficialiąją dalį.

Iš tiesų p.p. Vingiliai priėjo prie 
šiandieninės padėties gana sunkiu 
keliu. Jie sunkiai vargo ir dirbo 
su mažamečiais vaikais, kol Dr. 
B. Vingilis išėjo universiteto kur
są ir dabar dirba kaip gydytojas. 
Tačiau net ir beviltiški sunkumai 
neatbaidė p.p. Vingilių nuo užsi
brėžto tikslo. Už tat jie šiandie 
laimingi įgyvendinę savo troški
mus. Džiaugiamės ir mes visi, kad 
ir čia buvo išlaikytas lietuviškas 
kietas charakteris ir kad jie iškilo. 

_ Lygiai tenka pasidžiaugti, kad ir
m lietuviškame gyvenime p.p. Vingi-vorrovimmui n «« jajja- stjpriaj reiškiasi: šeimo

je visi kalba lietuviškai, o ir pats 
ir jėgos leidžia, aktyviai dalyvau
ja lietuviškame gyvenime ar tai 
vadovaudamas, ar tai vieną ar ki
tą sritį stipriai paremdamas. Il
giausių metų visiems Vinigliams!

Taip pat L. ir R- Daukams bu
vo surengtos gražios išleistuvės p. 
p. J. ir P. Pullinen namuose Syd
nėjuje, kur gausių svečių tarpe 
dominavo p. R. Daukaus studija
vimo metų kolegos ir draugai.

SYDNEY
GRAŽIOS ĮKURTUVĖS

Gruodžio 9 d., šeštadenį 
Vingilių namuose gražios ir 
diciškai lietuviškos iškilmės, 
dienų įvyko naujų namų pašventi
nimas ir įkurtuvės, o taip pat po
nios T. Vngilienės ir jų sūnaus 
gimtadienis. Tad visai nenuostabu,

ŠVYTURIO STOVYKLOJE

p.p. 
tra-
Tų

Lyg paukščių pulkeliai suskrido, gražiam svečių būriui. Ta pačia 
sulėkė būriai jaunų lietuviukų — proga p. S., Narušis stovyklos “rū- 
skautų ir skaučių — gruodžio 28 
d. į Sydnėjaus skautų “Aušros” 
stovyklavietę Inglebum’e, beveik 
dviejų savaičių metinėn stovyklom 
Gražus jų būrelis atvyko čia iš 
Brisbanės (net 131), keturi iš Can- 
berros, trys iš Newcastle ir vie
nas iš Melbourne. Likusį, 85 sto
vyklautojų, skaičių sudarė šeimi
ninkai — sydnėjiškiai.

Pati stovyklavietė, po kelių, 
prieškalėdinių, savaičių įtempto 
tėvų, rėmėjų bei bičiulių darbo 
(ir piniginių aukų) pasipuošė nau
ju pastatu (nors dar ir ne galuti
nai užbaigtu), kur kaupiasi visas 
stovyklos maitinimo centras — vir
tuvė, valgykla,, sandėliai ir prie
do — dušai.

Netruko jaunieji suskristi, ne
truko ir skautiškas palapinių 
miestas pakilti. Vakare, lyg gry
bai po lietaus, jau stovėjo net 
du palapinių miesteliai — skautų 
ir skaučių pastovyklės. Ir vis dar 
vyko darbas — pasipuošimai apie 
palapines, vėliavų aikštėjej vartų 
statymas, teko ir "koplyčių ’ (miš
ko aikštelę su mūrytu altoriumi) 
pergrėbstyti... Skaučių pastovykė- 
je, vadovaujami savo skiltininkių, 
plušėjo Snaigių, Lakštingalų, Ra
munėlių, Baravykų, Tulpių, Kačių, 
Bičių ir “Žaliųjų Nugarų” (vyr. 
skaučių) skiltys bei būreliai; pas 
brolius — Milžinai (tik ne ūgiui), 
Kengūros, Ereliai, Tigrai ir Vil
kiukai. Laisvo laiko per pirmą
sias tris dienas, galima sakyti, te
buvo tik nusimaudymui Jurgio u- 
pėje ir pavalgymui.

Gruodžio 31 d. įvyko iškilmin
gas stovyklos atidarymas, kurį at
liko ALB Krašto V-bos Pirminin
kas, p. S. Narušis, dalyvaujant

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kn-ha

Jau šį mėnesį į užjūrius pusės Greenacre. Nuostolių padaryta 
metų kelionei išvyksta Dr. K. Zda
navičius su žmona Nijole (Mali- 
šauskaite). Be kitų sumanymų ši 
jų išvyka laikytina jų povestuvi
ne kelione.

už apie 2000 dolerių.

Kiek teko patirti, sydnėjiškiai 
sportininkai totaliai prakišo Spor
to šventėje Adelaidėje. Sako, vi
sus laurus nunešęs Melbournas.

Teisininkas R. Daukus iš Can- 
berros taip pamėgęs slidžių spor
tų, kad pritrūkus sniego Australi
joje pereitų savaitę išvyko pasli
dinėti j Austrija Su juo išvyko ir 
žmona, apie kurios sportinius nu
siteikimus neteko girdėti.

Ištekėjo Ela Lapienytė, anks
čiau žaidžiusi už Vyties komandų 
krepšinį ir tinklinį. Vytiečiai ir 
Valdyba linki jai sėkmės ir lai
mės šeimyniniam gyvenime.

Sydnėjuje vieši Škotijos lietuvai
tė A. Sabaliauskaitė - Peters lan
kydama savo pažįstamus. Viešnia 
gimusi ir užaugusi Škotijoj ir kal
ba labai gražiai lietuviškai. Cha
rakteringa kad ji kalba taip, kaip 
Lietuvoje kalbėdavo prieš pirmąjį 
pasaulinį karą. Sustojusi pas p.p. 
Baužes.

Jau iš anksto Sydnėjaus Mote 
rų Draugija perspėja savo būsi
mus svečius, kad Draugijos ren
giamas Blynų vakaras įvyks va
sario 24 d. Dainavoje. Tų vakarų 
veiks 
kotus 
narės

fantais gausi loterija. Au- 
fantus Draugijos valdybos 
priima kiekviena proga.

— ★ —
šventes kaimynystėje kilus* Per _ _

gaisrui gerokai nukentėjo ir mūsų 
tautiečio A. Bartkaus namasBartkaus

Yra užklausimų net iš Vak. Aus
tralijos, kodėl mes negalėtume pa
sikviesti lietuvių į Australija iš 
Pietų Amerikos, kur jie daugumo
je skursta. Šiuo reikalu jau dau
giau kaip prieš metus buvo aiš
kintasi ir sužinota, kad pagal tarp 
tautines sutartis Australijos vy
riausybė negalinti vilioti žmonių iš 
tų kraštų, kurie vadinami “Un
derdeveloped countries”. Arba kas 
nori, gali persikelti savais kaštais, 
be valstybinės pagalbos.

Baltų Komitetas N. Zelandijoje 
paruošė protesto memorandumų ir 
išsiuntinėjo vyriausybės narams ir 
eilei krašto įtakingų žmonių pro
testuojant, kad buvo leidžiamas 
demonstruoti lietuviškas filmas 
“Niekas nenorėjo mirti”, kuriame 
suniekinami Lietuvos laisvės kovo
tojai.

A. A.
DOMUI STASIŪNA1C1U1

minis, jo žmoną, dukrą Daną ir sūnus — choro narius 
Antaną, Juozą ir Vytautą bei artimuosius liūdesio va 
landoje giliai užjaučia

’Dainos” choro Dirigentas 
ir choristai

Mielus
Onutę ir Juozą Bartiškus, a.a. tėveliui

ANTANUI BUGUI 
mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

P. ir J. Graliai

mų architektui”, p. V. Giliui, įtei
kė p. J. Bačiūno iš J.A.V. a' 
tų $100 “rūmų” pagerinimui, o ps. 
J. Zinkus — buv. “Aušros" tun
to tuntininko, ps. A. Alčiausko 
(dabar gyv. J.Ą.V.) $10 "ramstį” 
irgi tų pačių “rūmų” parėmimui! 
Parama buvo sutikta gausiomis 
stovyklauto  j ų katutėmis!...

Ir po stovyklos įrengimo broliai 
ir sesės netinginiauja: iš pat ry
to (keliami 7 vai.), po mankštos, 
apsiprausimo ir apsitvarkymo, vė
liavų pakėlimo bei inspekcijos, 
vyksta į pamaldas, kurias stovyk
lautojams kasdien atlaiko kun. P. 
Martuzas; po pusryčių (8.45 vai.) 
— užsiėmimai, darbai ir žaidimai; 
12 vai. — pietūs, kurie, (kaip pus
ryčiai ir vakarienė) labai ir la
bai skanūs, nes gaminti prityru
sių "specų” — s.v. A. Laukaičio 
vadovybėje. Toliau programoje 
12.30 vai. poilsis, 13.30 — maudy
masis, 16.00 — pavakariai, o po 
to — užsiėmimai, dainos, taut, 
šokiai ir t.t. 18.30 vai. — vaka
rienė, 20.00 — laužas. Ir naktį 
skautai budi — neša sargybas, vy
resnieji tariasi, vyksta pašneke
siai.

šiam visam skautiškam miestui 
vadovauja (gal geriau pasakius 
talkininkauja!) tik keli suaugę va
dovai: stovyklos viršininkas, ps. 
J. Zinkus, v-ko pavaduotojai — v. 
s.v. si.. R. Plątkauskienė, s.v.v. 
si. M. Rudys, stovyklos sekretorė 
v.s. pl. I. Bačiulienė, tiekimo vad. 
P. A. Kataržis, maitinimo — s.v. 
A. Laukaitis ir p. V. Šlyteris, 
dvasios vadovas — kun. P.' Mar
tuzas ir pirma pagalba — p. E. 
Šliogerienė. Nuo čia visi kiti pa
reigūnai yra patys jaunieji: sto
vyklos adjutantas — s.v. kand. pi. 
A. Sankauskas, darbų vadovas — 
s.v. kand. R. Sadauskas; skaučių 
pastovyklėje: viršininkė — ps. R. 
Zinkutė, jos pavaduotoja — J. Za
bukaitė, adjutante — pi. U. Kazo
kaitė, jaun. skaučių vadovė — V. 
Zabukaitė; skautų pastovyklėje: 
viršininkas — s.v. kand. pi. J. 
Biretas, adjutantas — s.v. kand. 
R. Bukevičius, vilkiukų vad. — 
v.s.sl. L. Apinytė.

Stovykloje, be visų kitų pado
raus miesto institucijų, veikia ir 
redakcija — laužo laikraštėlio re
dakcija — kuri kasdien išleidžia 
“žiežirbas”, žiebiančias visiems

(net ir vadovams kliūna...). Re
dakcijoje šiemet vienos merginos 
karaliauja (ps. R. Zinkutė, v.s. L. 
Apinytė, pi. U. Kazokaitė, V. Za- 
bukaitė, ir J. Zabukaitė) užtat vy
rai dar ir papildomai gauna...

Taip! Gyvenimas, jaunas gyve
nimas, stovykloje “verda visų die
ną. O vakarais, nors stovyklauto
jai ii- išvargę, nors ir prie dirbti
nio lauželio (dėl didelės sausros 
ugnies kūrenti neleidžiama), taip 
dainuoja, kad net australiškas ši
las ošia!.. Ir tik (kol kas) retkar
čiais teužsimena, kad stovyklos ga
las — sausio 8 d. — taip greitai 
artėja....

s. ž.

JŪROS DIENA 
MELBOURNE

Sausio 13 d. dienų, ponų Kęsmi- 
nų sodyboje, 84 Herbert st. Mor
ningtone. Mažosios Lietuvos Bičiu
liai, Melb. Moterų Seklyčios Ren
gimo Komitetas ir Bendruomenės 
kambario Rengimo Komitetas ruo
šia Jūros, Dieną — Gegužinį. Pra
džia 11 v. ryto, pabaiga 11 v. va
karo.

Kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Veiks bufetas 
ir baras su įvairiais užkandžiais 
ir gėrimais.
Programoje Jūros Dienos Jūratės 
ir Kastyčio rinkimas ir vainikavi
mas, čigonės, čigonų loterija, šo
kiai ir žaidimai.

įėjimas — auka.
Kad nereiktų gabenti daug indų, 

prašome pasistengti turėti stiklų 
gėrimui.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame 
ir laukiame visų. Rengėjai

JŪROS DIENA
Laiškas Redakcijai

1968 metai bus tikrai Jubilieji
niai Metai. Vasario 16 d. sueina 
59 m. nuo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo, 60 metų nuo 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo ir 
Skautų įsikūrimo Vilniuje.

1968 metais taip pat sueina 45 
m. kai įvyko Maž. Lietuvos suki
limas 1923 m. sausio 15 d. išlais
vinant Klaipėdos kraštą.

Sausio 15-jų mes minėdavome 
Lietuvoje ir dabar kai kur čia 
išeivijoje. Melboumo ir Sydnėjaus 
lietuviai jau penkti metai, kai iš
kilmingai švenčia Jūros Dienų. 
Standartinių minėjimų buvo atsi
sakyta, nes karštame vasaros ore 
sunku būtų ką nors įprašyti į 
tvankių salę ilgai paskaitai.

Ateinančiais metais, kada sausio 
16 d. sueina jau 45 m. nuo Lietu
vos pajūrio išlaisvinimo, būtinai 
reikėtų šią sukaktį paminėti vi
sose Australijos lietuvių koloni- 
ose suruošiant Jūros Dienų ar mi
nėjimą.

Reikia prisiminti sukilmo aukas. 
Reikia priminti 
gyvus esančius 
Reikia priminti 
lemtingų mūsų
papasakoti apie gintarinės Balti
jos grožį. Paklausti ar žino apie 
šiaurės Europos saharų — Nerin
goje, ar jam dar būtų mielas pu
šų šlamesys Palangoje prie Biru
tės kalno.

Po penkių sėkmingų Jūros Die
nų Melbourne ir Sydnėjuje, jau 
būtų laikas Krašto Valdybai ir

mūsų jaunimui šį 
sukilimo dalyvius.
mūsų aunimui šį 
istorijos įvykį ir

Sydnėjaus Lietuvių Spaudos Platinimo Centras, 39 Church St., 
Lidcombe platina naujausias ir vertingiausias knygas ir plokšteles. 
Taip pat, didelis pasirinkimas tautiniais motyvais medžio 
K. Donelaitis, THE SEASONS 
Oven J.C. Noren, TIMELESS LITHUANIA 
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA 
J. Mekas, PAVIENIAI ŽODŽIAI 
J. Girnius, IDEALAS IR LAIKAS
A. Maceina, DIEVO AVINĖLIS
B. Zumeris, DABARTIES SUTEMOSE 
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS 
Br. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA I. II. III tomai po 
V. Vijeikis, LIETUVA MANO TĖVŲ ŽEMĖ 
V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA 
P. Alšėnas, MARTYNAS JANKUS 
Dr. J. Matusas, ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA

Šliogeris, ANTANAS SMETONA 
Matulionis, NAGIUS - NAGEVIČIUS, monografija 
Mingėla, Kun. A. MILUKAS, monografija 
Kairys, LIETUVA BUDO 
Bielinis, PENKTIEJI METAI 
Čižiūnas, TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE 
Girnius, ŽMOGUS BE DIEVO 

St. Yla, DIEVAS SUTEMOSE 
B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJE 
M. Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO 
B. Raila, LAUMIŲ JUOSTA 
B. Zabiela, KLAIDA 
A. Skirka, KUR BĖGA ŠEŠUPĖ 
Maironis, BALADĖS 
G. Banaitytė-Ivaškevičienė BALTASIS STUMBRAS (jaunimui) 
Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS (vaikams) 
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, Liet. Enciklopedijos leidinys 
LIETUVIŠKOS MUZIKOS RINKTINĖ fortepijonui 
METMENYS, jaunosios kartos kultūros žurnalas Nr. 
PLUNKSNA IR ŽODIS, Sydnėjaus lietuvių Plunksnos Klubo 

almanachas
J. šoliūnas, Krepšinio išvyka Australijon, gausiai paveiksluota 
LIETUVIŲ ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS 
ANGLŲ LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS

Be minėtųjų dar yra didelis pasirinkimas ir kitų autorių leidi
nių, o taip pat ir lietuvių autorų knygų anglų kalboje.

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį, Spau
dos Platinimo Centre Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church Street, 
Lidcombe, N.S.W. Tel.649 8879.

B.
V.
S.
K.

j.
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drožinių. 
$ 2.70 

3.60 
6.00 
3,00 
4.00 
3.50 
2.50 

$ 4.00 
9.20 
6.60 
5.40 
3.00 
3.00 
2.00 
5.40 
5.40 
3.60 
3.60 
1.36 
5.00 
2.70 
2.70 
4.50 
2.00 
2.00 
1.50 
5.40 
3.25 
2.70 
2.25 
3.15 
2.00 
1.20

2.60
3.00
4.40
6.40

AUKOS
ir paskolos Melb. Liet. Namams 

(Tęsinys iš pr. metų)
Lietuvos Nepriklausomybės Ju- 

bilieninės Salės statybai skolino ar 
aukojo:
J.J. Bačiūnas, U.S.A. $100.00
V. Didžys (papild.) 100.00 (750)
Ieva Didžytė 10.00
A. Krasauskas 80.00 (330)
V. ir J. Valuckiai 60.00 (242)
J. Normantas 30.00 (160)
V. Adomavičius 20.00 (100)
J. Kairiūkštienė 20.00 (120)
V. ir J. Rekešiai 20.00 (94)
V. Smilgevičius 
H. Malakūnas 
Šneideris

Viso

10.00 (170)
8.00
2.00 

$450.00
Visiems aukotojams ir skolinto

jams nuoširdžiai dėkojame ir lin
kime laimingų Naujų Metų. Pra
šome visų, kurie dar neprisidėję, 
prisidėti auka ar paskola.

Vajaus Komisija

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

fantų aukotojams loterijai, kuri 
buvo pravesta gruodžio 17 d. bend 
ruomenės Reikalams pareįmtįi. 
Ačiū p.p. Taškūnams, Žaroms- 
kiairus, M.A. Klimaičiams, Rep- 
ševičiams, Liutikams, Čižeikoms, 
V.J. Miliauskams, S.A. Miliaus
kams, Grincevičiams, Žukauskams, 
čeičiams, Siebartams, Stankevi
čienei, Baronams, Pakalniškiams, 
ir visiems kitiems, plajtinusiems 
bilietus ar šiaip prisidėjusiems 
prie loterijos pravedimo. Visiems 
nuoširdi padėka.

Pertho Apylinkės Valdyba

Apylinkių vienetams “įpilietinti” 
Jūros Dienų visuose lietuvių kolo
nijose. Bendruomenės vadovybė 
turėtų paremti paskirų apylinkių 
pastangas, ii- šių gražių Jūros 
Dienos tradicijų išplėsti visose a- 
pylinkėse.

Mes surandame laiko visokiems 
nereikšmingiems Kartūnų ir Kal- 
dūnų baliams bei mugėms, tačiau 
nesurandame laiko prisiminti reikš 
mingus mūsų istorijos įvykius. Vo 
kiečiai dar nėra Klaipėdos atsiža
dėję. Prisikeliant Lietuvos valsty
bei mūsų pajūrio klausimas vėl 
iškils visu griežtumu. Būkime tam 
pasiruošę ir paruoškime jaunimų, 
kad iškilus reikalui jis žinotų rei
kalo svarbų.

Jūros Diena yra gera proga 
išgirsti iš sukilimo dalyvių apie 
anų dienų įvykius ir pasidalyti 
mintimis dėl lietuviškojo pajūrio

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos sausio 14 d. 11 vai., šv. Lau
ryno bažnyčioje, Broadmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10,30 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S J.

PADĖKA
Širdingai dėkojame Adelaidės 

lietuviams ir Moterų Draugijai už 
prieglaudų ir už maistų, suteiktų 
mūsų klubo sportininkams ir va
dovams. Ta pačia proga širdingai 
dėkojame p.p. V. ir E. Bernaičiams 
ir p. V. Patašiui už suruoštų ba
lių savo namuose Sydnėjaus klubo 
atstovams.

Mes išsivežėme iš Adelaidės la
bai gerus prisiminimus, ir grįžę 
į namus ilgai nepamiršime visų, 
kurie mus vaišino ir parodė daug 
nuoširdumo.

Sydnėjaus sporto klubo “Kovo” 
valdyba ir sportininkai

ateities. Tikėkime, kad didinga ir 
tragiška Prūsų Lietuvos istorija 
galbūt įžiebs kibirkštėlę tėvynės 
meilės mūsų jaunimui ir padės jam 
pasiryžti didesniems žygiams dėl 
Lietuvos laisvės.

Alb. Pocius, (Melb.)

PATIKSLINIMAS
Pereitų metų M.P. Nr. 49 pa

skelbime -“Lietuviški parengimai 
Melbourne 1968 m.” .yra įvykusi 
klaida, nes nepaminėtas Pabaltijo 
Korporacijų Komeršas. Todėl pa
pildydami tų Melb. parengimų ka
lendorių primename:

Gegužės 18-19 d.d. — Lietuvos 
Moters Dienos Liet. Namuose 
(Moterų organizacijos).

Gegužės 25 d. — Pabaltijo Kor
poracijų Komeršas Lietuvių Na
muose (Korp! Romuva)

Red.

MUSŲ PASTOGE

PULGIS ANDRIUŠIS 
I AMERIKĄ

Turimomis žiniomis ir mūsų ra
šytojas Pulgis Andriušis ketina 
vykti į Ameriką greičiausia su 
Australijos lietuvių grupe, vyks
tančia į Pasaulio Liet. Bendruo
menės Seimą. Amerikoje būdamas 
ketina drauge su savo senais bi
čiuliais B. Brazdžioniu, S. Sant
varų ir A. Gustaičiu perkeliauti 
per Amerikos lietuvių kolonijas 
surengdami savos kūrybos litera
tūros vakarus, panašiai kaip kad 
jie keliavo prieš daug laiko per 
lietuvių stovyklas Vokietijoje.
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AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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