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PASAULIO LIET.

B-NES SEIME
Nors Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės seimas dar ui gero 
pusmečio, bet kiekvienam jau 
Šiandie turi rūpėti, ko tuo seimu 
siekiama, kas gali būti pasiekta 
ir ui kokių problemų pirmučiau
sia turėtum* tvertis. Tiesa, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimą Saukia ir organizuoja Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, ji sustato seimo pro
gramą ir rūpinasi, kas turėtų bū
ti jame keliama ir svarstoma. 
Vėl iŠ kitos pusės tą seimą su
daro įvairių kraStų bendruome
nių rinkti atstovai, rinkti pačių 
kraStų bendruomenių, tad gal ne 
vienas ir pagalvos, kad čia jau 
ne eilinio bendruomenės nario 
reikalas, o reikalas tų įmonių, 
kuriems Šitoji garbė ir pareigos 
patikėtos.

Vis tik neteisu būtų tvirtinti, 
kad čia "ne mano kiaulės, ne 
mano pupos”. Visi esame ben
druomenės nariai, tad ir kiekvie
no rūpestis tos pačios bendruo
menės reikalais sielotis ir jai 
kiek galint talkininkauti, kad jo
je rastume užuovėją ne vien tik 
patys asmeniškai, bet kad per 
mūsų visų aktyvų joje dalyva
vimą pasiteisintų ir bendruome
nės misija. Žiūrėti, kad tik rink
tieji viską padarytų, o mes patys 
tik stebėtume jų darbus, yra tas 
pats, kaip sudaryti kariuomenės 
Stabą be kareivių ir Saitai stebė
ti, kaip toks Stabas įvykdys jam 
patikėtas užduotis. IS tiesų, visi 
priklausome bendruomenei, ir 
visi jos kūrime, veikloje ir tobu
linime dalyvaukime.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas savo esme išeivi
jos lietuviams dar gi be gimtojo 
kraSto atramos, turi kardinalinės 
reikšmės, ir daug kas Šio seimo 
sprendimų ar nutarimų lems vi
sos bendruomenės ateitį. Čia ir 
yra svarbu, kad jame dalyvautų 
ir padėtų tuos sprendimus for
muoti kiekvienas bendruomenės 
narys. Savaime suprantama, Ši
toks teigimas dar nereiškia, kad 
kiekvienas bendruomenės narys 
privalomai vyktų ir seime daly
vautų. Bet tam yra kitų būdų. 
Kiekvienas kviečiamas pagalvoti 
bendruomenės reikalais ir savo 
sugestijas arba viešai paskelbti, 
kad būtų diskutuojama ir tuo 
pačiu gal sukeltų naujų minčių 
ir sumanymų kitiems bendruo
menės nariams, kurie savo ruož
tu vėl galėtų pasisakyti, arba tas 
sugestijas siųsti Krašto Valdybai 
ar perduoti vykstančiam į Seimą 
bendruomenės seimo atstovui.

• Tas pagelbėtų, ir gal net esmi
niai, ir pačiam seimui ir tuo pa
čiu būtų svarstomi bendruome
nės reikalai dar gerokai prieš 
seimą. Gi jeigu tos sugestijos ar
ba iškeltos mintys pasirodytų 
pakankamai bendruomenei pozi
tyvios, jas seimui negaištant lai
ko tektų tik priimti. O tai būtų 
didelis palengvinimas ne vien 
seimo organizatoriams, bet ir vi
siems seimo nariams. Reikia pa
brėžti, kad ir tie patys seimo at
stovai lygiai yra tokie patys 
žmonės, kaip visi kiti bendruo
menės nariai, todėl jie tebus tik 
dėkingi, kad jiems padeda ir vi
sa juos rinkusi ir įgaliavusi ben
druomenė.

Demokratiniuose Vakarų kra
štuose viešoji nuomonė krašto 
vyriausybėms ir parlamentarams 
turi milžiniškos įtakos. Sakysim, 
tik Australijos viešoji nuomonė 
ir pasisakymai nulėmė, kad kraš
te įvestas ne rojalas, kaip kad 
buvo vyriausybės projektuota, 
bet doleris. Tai tik mažas pa
vyzdys. Lygiai ir mūsų lietuviš
ka viešoji nuomonė sprendžiant 
esminius reikalus ne tik kad pa
geidautina, bet ir būtina.

Todėl ir siūlome: dalyvauki
me visi Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seime, kur bus liečia?- 
ma ne tik mūsų tautos dalies iš
eivijoje reikalai, bet ir mūsų pa
čių krašto bendruomenė. Ir juo 
daugiau parodysime susidomėji
mo mūsų bendruomenės reika
lais, juo tvirčiau ir ryžtingiau 
bendruomenės vardu seime pasi
sakys mūsų seimo atstovai. Lai
ko dar turime ligi seimo tokiems 
svarstymams pakankamai.

(v.k.)
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LONDONE MIRĖ MINISTERIS B.K. BALUTIS
Pernai gruodžio 30 d. rytą Lon- 

Londone mirė B. K. Balutis. Ilgo 
amžiaus našta išvertė didžiulį ' lie
tuvišką ąžuolą — Bronių Kazį Ba
lutį, mūsų laisvosios Lietuvos Mi
nister!, vieną tų šiandien jau ne
daugelio sargybinių - diplomatų, 
kurie tebeneša valstybinio tęsti
numo žibintą.

Sulaukęs pavydėtinai gilios se
natvės, dabar jau dažniau ligų 
kankinamas, Ministeris B. K. Ba
lutis dar paskutinėmis savaitėmis 
gyvai tebesidomėjo visais lietuviš
kais reikalais, o ypač Lietuvos by
los klausimais. Kai neseniai jį ap
lankė į Londoną užsukęs VLIKo 
pirm. dr. J. K. Valiūnas, Ministe
ris viskuo domėjosi, ir besikalbant 
besitariant trumpas vizitas išvir
to į iIgą nepabaigiamą pokalbį.

Valstybiniam ir diplomatiniam 
darbui B. K. Balutis paskyrė di
džiausią savo gyvenimo dalį. Lig* 
tol dirbęs laikraštininko ir visuo- 
meninko darbą, 1918 m. kovo 
mėn. jis buvo aktyvus Amerikos 
lietuvių seime New Yorke. Jau li
gi tol vykdytaisiais savo darbais 
patraukęs lietuvių dėmesį, nuo to 
seimo jis paskui ir buvo pašauk
tas dirbti valstybinio atsakingo 
darbo. Kai Paryžiuje prasidėjo 
taikos konferencija, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Taryba pasirin
ko jį kaip tinkamiausią žmogų 
atstovauti Lietuvos reikalams to
je konferencijoje, kur jis dirbo 
kartu su inž. E. Galvanausku ir

Įvyk
Amerika atšaukė iš Prancūzijos 

savo ambasadorių Mr. Bohlen ir 
laikinai nenumato paskirti kito jo 
vietoje. Buvęs ambasadorius gaus 
vietų U.S.A, užsienių reik, minis
terijoje.

__  ★ —
New Jersey Amerikoje pastaty

ta miliniška sporto halė ir pava
dinta buvusio garsaus futbolo žai
dėjo lietuvio Alfredo Bložio var
du. Šita salės dedikacija buvo pla
čiai aprašyta amerikiečių spaudo
je drauge primenant ir Lietuvą, 
kaip A. Bložio gimtinę.

— ★ —
Amerikoje vienas pilietis nužudė 

savo keturias mažametes dukteris 
įsitikinęs, kad pasaulis yra taip 
sugedęs, jog neverta jame jo duk
terims gyventi. Prieš kiek laiko 
jisai išleistas iš psichiatrinės li
goninės.

— ★ —
Milžiniškos sniego pūgos nu

siaubė visų Europą nuo Škotijos 
ligi Romos. Keliai nepravažiuoja
mi, aerodromai užblokuoti, įmonės 
sustojusios, nes darbininkai negali 
atvykti į darbą. Tokie pranešimai 
iš Europos.

— ★ —
Anglijoje du berniukai atrado 

pinigų puodą iš devinto šimtme
čio, daugiausia geležiniai ir vari
niai. Rastas lobis atiduotas mu
ziejui.

— ★ —

Pietryčių Azijos valstybės, ypač 
Malazija ir Singapūras, labai su- 
susirūpino, kad britai ketina ati
traukti savo karines pajėgas. Ši
toji erdvė pasijuto nesaugiai ir 
Singapūro vyriausybė net kreipė-

MAIŠTINGAS
Sovietų Rusijoje penkiasdešim

ties metų komunistinės sukakties 
iškilmes gerokai sudrumstė jauno
sios kartos maištingas prasiver
žimas. Pereitais metais viena ki
ta rašytojų ar menininkų byla, 
bandomos net demonstracijos 
Maskvoje reikalaujant daugiau 
laisvių ne tik kūrėjui bet ir ap
skritai asmeniui, tai yra tik ma-

MINISTERIS B. K. BALUTIS

P. Klimu. Tas laikas buvo deramai 
sunaudotas — savo sugebėjimus 
B.K. Balutis paskyrė Lietuvos 
reikalų propagandai anglų ir 
prancūzų spaudoje.

Baigėsi konferencija, ir B. K.

i a i paša
si į Australiją, kad tarpininkautų 
ir įtikintų anglus susilaikyti nuo 
šio užsimojimo.

— ★ —
Pereitą savaitę amerikiečių jau 

ketvirtasis erdvėlaivis sėkmingai 
buvo nutupdytas ant mėnulio. Pra
nešama, kad tai paskutiniai ame
rikiečių bandymai prieš nulei
džiant žmogų ant mėnulio.

— -k —
Pereitų metų pabaigoje Venecu- 

eloje auto katastrofoje žuvo inži
nierius Titas Giliauskjas, sydnė- 
.jiškio Alfonso Giliausko brolis. 
Alfonsas Giliauskas prieš keletą 
metų darbavosi Krašto Valdyboje 
kaip rūpestingas iždininkas.

— ★ —
Pereitą savaitę pajutęs streikuo

jančią širdį į Liverpool ligoninę 
paguldytas sydnėjiškis mokytojas 
Jurgis Petniūnas.

— ★ —
Pasitraukus britams Jemene 

(Pietų Arabijoj vis tebevyksta 
kovos tarp arabų rojalistų, sie
kiančių visiškos nepriklausomybės 
ir respublikonų, norinčių susi
jungti su Egiptu. Pastebėta res
publikonų pusėje kovojančius so
vietinius lėktuvus su sovietų la
kūnais.

— ★ —

Nežiūrint skelbtų Naujų Metų 
paliaubų Vietname kovos vyko vi
suose frontuose. Iš Hanoi prane
šama, kad 1968-ji metai Vietna
me atneš komunistams pergalę.

__  ★ —
Pranešama, kad po 54 dienų 

gaisro pavyko pietų Rusijoje už
gesinti vieną naftos šulinį netoli 
Grozni vietovės.

JAUNIMAS
žos vakarus pasiekusios apraiš
kos, liudijančios, kad jaunoji kar
ta nepasitenkina vien tik komu
nistine propaganda ir neina drau
ge su senaisiais revoliucijos ko
votojais. Iškeltos bylos liudija, 
kad jaunoji karta bevelija eiti į 
kalėjimų arba būti, tremiami, ne
gu save laužant oportunistiškai 
šlietis prie generalinės linijos. Ra

Balutis, 1920 m. buvo pakviestas 
į Kauną, kur pradėjo dirbti už
sienio reikalų ministerijoje ypač 
svarbiems reikalams valdininku, 
o nuo tų pat metų kovo 1 d. — 
politikos departamento direkto

utyje
J.A.V. Merrill-Palmer Quarterly 

of Behavior and Development 
1967 m. balandžio numeryje at
spausta Melboųrino universiteto 
dėstytojo Ronald Taft ir Pertho 
mokslinės pajėgos Ruth Johnston 
studija apie lenkų imigrantų asi
miliacijų ir tėvų - vaikų sąveiką. 
Studijos angliškas pavadinimas — 
The Assimiliation of Adolescent 
Polish Immigrants and Parent- 
Child Interaction. Studija įdomi 
ir mūsų reikalu.

Pietų Australijos premjeras H°n. Don DUNSTAN, S.C., M.P., 
pirmojo transporto dvidešimtmečio minėjimo proga aplankęs 
Adelaidės Lietuvių Muziejų - Archyvą, pasirašo svečių knygoj. 
Iš kairės A. Šliužas, P. Bielskis, S. Čibiras, premjeras Dunstan, 
V. Raginis, V. Bielskienė.

Nuotrauka A. Fišerio.

šytojas Bukovskis, neseniai nu
teistas trims metams kalėti, o toks 
jo draugas Pavel Litvinov, buvu
sio sovietų užsienių reikalų anais 
laikais komisaro anūkas, protes
tuodamas prieš įvykdytų neteisy
bę vakaruose sukėlė sensacijų pa
skelbdamas tos bylos eigų ir jo 
paties pasikalbėjimus su saugumo 
pareigūnais. Matydami, kad baus
mėmis nedaug kas laimima, sovie
tų senojo režimo atstovai net ban
do jaunuosius papirkti suteikiant 

riumi. Darbų iš tiesų jam teko at
likti ypatingų. Štai 1920 m. jis at
stovauja Lietuvai derybose su len
kais dėl belaisvių pasikeitimo. 
Tais pat metais jis dar veda de
rybas su latviais dėl sienų nusta
tymo, paskui vadovauja deryboms 
su rusais lenkų-rusų karo metu, 
paskui dar dvejoms deryboms su 
lenkais, kurių paskutiniosios bai
gėsi vadinamąja Suvalkų sutarti
mi, tuoj lenkų sulaužyta. Tai juk 
buvo pirmieji nepriklausomos Lie
tuvos metai, kupini visokiausių 
nesusipratimų ir derybų, ir B.K. 
Balutis ilgainiui pasidaro patyręs 
derybininkas, ginąs Lietuvos rei
kalus. Todėl jis 1921 m. dalyvau
ja kaip Lietuvos atstovas tarptau
tinėje komisijoje,, kuri svarstė 
Vilniaus plebiscito klausimą, 1920- 
1922 m. atstovų derybose su Tau
tų Sąjungos kontrolės komisija, 
1924 ir 1926 m. Lietuvos delega
cijos nariu Tautų Sąjungos visu
mos susirinkime. Kai reikėjo su
tvarkyti Klaipėdos krašto klausi
mą, jis 1923 m. buvo Lietuvos de
legacijos narys derybose su am
basadorių konferencijos nariu 
Normanu Davisu, 1924 m. delega
cijos narys derybose su Latvija 
ir Estija dėl tarpusavio santykių 
sutvarkymo ir ekonominės unijos 
sudarymo 1928 m. Lietuvos dele
gacijos pirmininkas derybose su 
Lenkija, kai buvo svarstomi poli
tiniai reikalai ir skaičiuojami že-

PALAIDOTAS INŽ. B. DAUKUS
Sausio 11 d. iškilmingai buvo 

palaidotas sausio 9 d. miręs inž. 
Balys Daukus Sydnėjaus Rook
wood kapinėse. Velionis buvo atly
dėtas į Lidcombe liet, bažnyčią, kur 
pamaldas ir gražų pamokslą pasa
kė kun. P. Butkus. Vėliau keli 
šimtai žmonių palydėjo velionį į 
kapines su juo amžinai atsisvei
kindami. Prie kapo atsisveikinimo 
žodį tarė ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas p. S. Narušis, Inži
nierių D-jos pirmininkas p. Ado
mėnas, p. V. Ruša ir inž. I. Jonai
tis. Velionio karstas ligi kapo bu
vo pridengtas tautine vėliava. Tai 
bene trečiasis Sydnėjuje miręs as

pelningas vietas, kad tik atsisa
kytų savo maištingumo, tačiau ir 
tas nepadeda. Daug kas aiškina, 
kad sov. Rusijoje yra net susida
ręs gana pavojingas jaunosios 
kartos pogrindis, kuris gali vieną 
dieną prasiveržti atvira revoliu
cija.

— * —
Prie Filipinų taifūnas paskan

dino laivą Mindoro. Su juo žuvo 
81 keleivis. Laivas vežė 230 kelei
vių, iš kurių 134 išgelbėti.

ligovskiados padarytieji nuosto
liai.

Pirmaisiais darbo užsienio rei
kalų ministerijoj metais (1920 m. 
lapkričio 27 d.) jis jau viceminis- 
teris. 1921 m. kovo 1 d. paskiria
mas vakarų departamento direk
toriumi, o nuo 1927 m. balandžio 
27 d. — ministerijos generaliniu 
sekretoriumi. Valdžios Lietuvoje 
keitėsi, su jomis keitėsi ir aukš
tieji pareigūnai, bet B. K. Balutis 
dėl savo patyrimo visiems buvo 
nepakeičiamas.

Kai vyriausybė nutarė sustip
rinti santykius su JAV, kas gi ten 
būtų labiau tinkamas lietuvis bu
vęs, jeigu ne B. K. Balutis! Dėl to 
1928 m. liepos 1 d. jis ten skiria
mas nepaprastu pasiuntiniu ir įga
liotu ministeriu. 1929 m. jis pasi
rašė arbitražo ir konsiliacijos su
tartį tarp Lietuvos ir JAV.

Ilgiausia kaip diplomatas jis išh 
buvo Britanijoje. Paskirtas čia 
1934 m. birželio 1 d., išgyveno 
tarp abiejų kraštų žydėjimo lai
kus, kai įvairios ekonominės Lie
tuvos įmonės skyrė savo atstovus 
— į Britaniją plaukė Lietuvos 
prekės. Čia B. K. Balutis su savo 
bendradarbiais išgyveno sunkius 
karo metu ir tą daugiau kaip 20 
metų laikotarpį po karo, kai so
vietai įsigalėjo Lietuvoje ir Mas
kva pradėjo reikšti net ir Britani
jai savo reikalavimus. Taip, sun
kūs buvo ir tie pokario metai, nes 
ir pats B. K. Balutis yra sakęs: 
“Be laisvės viskas sunku, su lais
ve — viskas lengva".

(E.L.)

muo, kuriuos ligi kapo lydėjo tau
tinė vėliava. Tai a.a. buvusį Mit
sui Pastogės redaktorių Jurgį Ka- 
lakauską, buv. ALB Krašto Val
dybos pirmininką Steponų Kovals- 
kį ir dabar buv. Krašto Valdybos 
pirmininką Balį Daukų. Šie vyrai 
tikrai šitos aukščiausios pagarbos 
buvo nusipelnę.

Sugiedojus “Viešpaties Ange
lą”, “Marija, Marija” ir Tautos 
Himnų būreliai lietuvių susirūpi
nusiais veidais skirstėsi palikdami 
gėlėse ir vainikuose skendantį nau
jų kapą. A.A. Balys Daukus jau 
galutini užbaigė savo darbus.

STUDENTŲ
VARGAI

Lapkričio 30 d. Vilniaus laikraš
čiuose skelbtame “padėkos laiške” 
iš Kazachstano parašyta, kad šių 
vasarą Kokčetavo srities (Kazach
stane) sovchozų statyboje dirbo 
apie 500 Lietuvos studentų. Esą, 
per du mėnesius jie tenai pasta
tė nemaža mokyklų, klubų, gyve
namųjų namų ir gamybinių patal
pų.

Tuo tarpu tuose pačiuose laik
raščiuose nuolat pasirodo nusi
skundimų, kad daug tokių pačių 
statybų čia pat, Lietuvoj, net ir 
pradėtų, nespėjama laiku pabaigti. 
Tų statybų baigimo laukiantieji 
niekaip negali išspręsti mįslės, ko
dėl studentai, sutinkantieji atos
togų metu padirbėti prie staty
bų, negali to padaryti čia pat, o 
turi važiuoti Kazachstanan...

(E)

NAUJAS AUSTRALIJOS 
MIN. PIRMININKAS

Sausio 9 d. Australijos libera
lų partija išsirinko savo lyderį 
ir tuo pačiu ministerį pirmininkų, 
nes partija kaip tik šiuo metu yra 
prie valstybės vairo. Naujuoju mi 
nisteriu pirmininku išrinktas se
natorius John Gorton. Jo pava
duotoju paskirtas McMahon. Nau
jasis ministeris pirmininkas pa
reiškęs, kad didelių pakeitimų mi- 
nisterių kabinete nepramatąs.

1
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SUDIE TAURIAM LIETUVIUI

JONAS SOLI UN AS

AMERIKIEČIAI SUTINKA NAUJUS METUS
Nors amerikiečiams šie metai ir nėra jubiliejiniai, tačiau jie 

yra vis tiek labai svarbūs. Šįmet Jungt. Amerikos Valstybės vėl 
rinks prezidentą ir dalį senato bei Kongresą. Šių metų ženkle ir bu
vo pradėti 1968-ji metai.

Nepajėgė amerikiečiai nusikratyti labai svarbiomis tarptauti
nėmis bei vidaus problemomis, kurios juos kamavo pereitais me
tais.

Žinoma, svarbiausioji Amerikos problema yra Vietnamo ka
ras. Apie jo įtaką šio krašto užsienio bei vidaus politikai ir bendrai 
visam gyvenimui daug kalbėti netenka. Visi žinome, kad Vietnamo 
konfliktas turi daug įtakos ne tik šiam kraštui, bet ir bendrai visam 
pasauliui — tiek Vakarams, tiek Rytams. Jeigu kitiems kraštams 
Vietnamo karas turi įtakos į politinį ir ekonominį gyvenimą, tai 
amerikiečiams šiandien Vietnamo karas jau tapo ir moraline pro
blema. Daugelis šio krašto padėties tyrinėtojų ir ekspertų prisipa
žįsta, jog Vietnamo karas jau yra suskaldęs kraštą į dvi priešingai 
galvojančias stovyklas. Nors didesnė gyventojų dauguma ir pritaria 
už karo vedimą Vietname, tačiau yra nemažas skaičius amerikie
čių, kurie dabartinei politikai Vietname nepritaria. Savo nepritari
mą pastaroji gyventojų dalis išreiškia protestais, demonstracijomis 
ir balsavimais. Nepritariančiųjų skaičius ir įtaka yra tokie dideli 
faktoriai, jog ir su jais turi skaitytis kiekvienas realiai galvojąs šio 
krašto politikos ir valstybinio gyvenimo vairuotojas. Žinoma, ne
pritariančiųjų balsas yra toks stiprus, kad jis pasiekia ir Ho Chi 
Min ausis ir, nėra abejonės, kad ir jo politikai bei karo vedimui 
turi nepaprastos įtakos. Juk pastarasis net ir Naujųjų Metų linkė
jimus pasiuntė savo draugams Amerikoje.

Neretai amerikietį sąžinė griaužia dėl Vietnamo. Turime teisę 
ten kariauti ar ne? Galime bombarduoti Šiaurės Vietnamą ar ne? 
Tai klausimai, su kuriais susiduria daugumas šio krašto moralistų 
ir politikų.

Artėja labai svarbūs rinkimai. Priešrinkiminę padėties analizę 
pateiksime kada nors vėliau. Dabar dar peranksti daryti kokias nors 
išvadąs. Tačiau dėl rinkimų jau dabar turime susirūpinti. Taigi ir 
mes — šio krašto lietuviai. Visi politiniai tyrimai rodo, kad rinki
mai bus karšti. Nė vienas esamas ar būsimas kandidatas negali tvir
tinti, kad rinkimus laimės. Šįmetiniai rinkimai bus nusverti labai 
maža balsų dauguma, todėl net ir mūsų — lietuvių balsai bus ypa
tingai svarbūs. Kaip mes juos panaudosime arba turėtumėm pa
naudoti, pasisakysime vėliau. Tačiau jau dabar mūsų vadovaujan
tieji veiksniai turėtų atsiminti, kad savo tautiečių įtakos ir jų bal
savimų negalima užmiršti ir negalima jų lengvai parduoti už kokio 
nors mažo politikieriaus mažą patarnavimą. Šio meto padėtis rodo, 
kad šio krašto lietuviai taip pat turi įtakos į rinkimus. Jeigu taip, 
tai tada neturime pasiduoti, o stengtis išgauti iš šio krašto vadų 
kiek galint daugiau pelno savo tautinei grupei.

Šiandien, nors rinkimai bus tik lapkričio mėnesį, rinkiminė 
kampanija Amerikoje jau prasidėjo. Štai vienas kandidatas jau net 
pasiskelbė. Tai senatorius Eugene McCarthy, kuris nori nuversti 
prezidentą Johnsoną ir jo vietoje būti demokratų partijos kandida
tu rinkimuose. McCarthy yra vadinamasis “taikos” kandidatas”, 
t.y. jo kandidatūra išstumta grynai kaip protestas prieš karo vedi
mą Vietname. Žinoma, McCarthy, galbūt, net demokratų nomina
cijos nelaimės, bet jis gali turėti daug įtakos į demokratų rinkimi
nės propagandos krypties nustatymą.

Respublikonų tarpe dar nė vienas politikas savo kandidatūros 
nepaskelbė. Tačiau jau dabar mes mielus skaitytojus norime supa
žindinti su kai kuriomis pavardėmis ir kurių vienas tikrai bus no
minuotas kaip respublikonų kandidatas į prezidentus. Truputį keis
ta, bet šįmet galimų respublikonų kandidatų sąrašas yra labai il
gas. Turime atsiminti, tokias pavardes: Nixon, Regan, Percey, Had
field. Tai vardai, kurie jau dabar nuolatos minimi šio krašto politi
niame gyvenime.

šįmetinė rinkiminė kova ir propaganda bus labai įdomi. Ją 
įdomia padarys Vietnamo karas ir civilinių teisių klausimas.

Tiesa, ligšiol vidaus politiniai klausimai dar nėra išryškinti. 
O jie neaiškūs dėl to, kad nė vienas potencialus kandidatas dar ne
turi aiškaus nusistatymo ar plano civilinių teisių klausimu. Gi tuo 
tarpu Vietnamo karo problema yra daug ryškesnė.

Jeigu bendrai Vietnamo karo problema yra ryškesnė kiekvie
no politiko pasisakymuose, tai to negalima pasakyti apie jų nusi
statymus. Bent šiuo metu, galbūt, tik prezidento Johnsono nuomo
nė dėl Vietnamo karo yra aiški. Nei McCarthy, nei vienas iš res
publikonų galimų kandidatų šiuo klausimu ryškaus nusistatymo 
neturi. Tokį ryškų nusistatymą sunku patiekti, nežinant priemonių, 
kaip užbaigti karą. Už tat kiekvienas dabar potencialusis kandida
tas griežtai nepasisako išskyrus McCarthy, nei už karo pabaigimą, 
nei už jo sustiprinimą.

Keista, kad šiandie dar nė vienas iš būsimų kandidatų ne. tik 
ncišryškino, bet net mažai užsiminė apie Amerikos vidaus proble
mas. Tai suprantama, nes Vietnamo karo problema dar vis nustel
bia visus kitus klausimus. Tačiau anksčiau ar vėliau kandidatų 
planuose turės išryškėti ir jų nusistatymas ir civilinių teisių klau
simu.

Ypatingai aštri problema ir Amerikos miestų tvarkymo klau
simu. ši problema paaštrėjo po pernai metų įvykusių riaušių ir de
ginimų Newark bei Detroit miestuose. Be šio klausimo išryškini
mo nemanau, kad bet kuris kandidatas drįs stoti į rinkiminę kam
paniją. Nors, gaila pasakyti, toks “taikos kandidatas” McCarthy 
šiuo klausimu vargu ar beturės kokį nusistatymą, nes jam daugiau
siai rūpi Vietnamas, bet ne vidaus reikalai.

Bendrai, šie metai amerikiečiams yra labai svarbūs ir reikš
mingi. šių metų rinkimai išryškins ne tik šio krašto nuotaikas, bet 
ir nusistatymą bei vaidmenį kovoje už taiką ir laisvę. Tikėkimės, 
kad amerikiečiai ras tinkamą atsakymą ne tik pasaulinėms proble
moms, bet ir toms, kurios juos pačius kamuoja ir liečia.

šie Lietuvos nepriklausomybės 
jubiliejiniai metai prasidėjo lietu
viams gedulo ženkle: ilgus metus 
Lietuvos ir lietuvių tautos tarny
boje išbuvęs priešpaskutinę perei
tų metų dienų mirė Londone mi- 
nisteris Bronius Kazys Balutis, 
o štai sausio 9 d. širdies priepuolio 
ištiktas Sydnejuje mirė inžinierius 
Balys Daukus, sulaukęs 68 metų. 
Tai skaudus nuostolis visai Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenei, 
nes velionis buvo ne tik sąmonin
gas, bet ir aktyvus lietuvis kovo
tojas, dirbęs lietuvių tautai nuo 
pat mokyklos suolo iki paskutinio 
atodūsio.

Šalia profesinio darbo velionis 
B. Daukus visų pirma buvo visuo
menininkas. Dar gimnazijos suole, 
kurią baigę 1923 m. jis reiškiasi 
kaip aktyvus sportininkas, šaulys, 
įstojęs į universitetą jis vėl pil
nai įsijungia į ano meto studentų 
veiklą, kuri nesiriboja vien tik 
universiteto sienomis, čia jį mato
me kaip vieną iš Neo Lituania na
rių, įstoja į tautininkų sąjungą ir 
dalyvauja 1926 m. gruodžio suki
lime. 1931 m. įgijęs inžinieriaus 
diplomą dirba Kybartų — Virba
lio geležinkelio depo viršininku, o 
vėliau perkeliamas į Klaipėdą prie 
uosto darbų, kur išdirba iki Klai
pėdos netekimo. Vokiečių laikais 
jį matome Panevėžio cukraus fab
riko direktoriaus pareigose, šalia 
■savo specialybės kiekvienoje vie
toje jis reiškiasi kaip visuomeni
ninkas ir organizatorius: šauliuo
se, sporte, kultūriniame krašto 
gyvenime. Okupacijų metu jį su
tinkame pogrindžio veikloje prieš 
okupantus. Ir taip iki pasitrau
kiant iš Lietuvos. Už nuopelnus

A. A. INŽ. B. DAUKAUS NETEKUS
nepriklausomos Lietuvos apdova
notas Gedimino trečio laipsnio or- 
denu ir šaulių žvaigžde.

Ir Vokietijoje kaip tremtinys 
nenuleidžia rankų. Jo pastangomis 
Kemptene įsteigiama Liet. Inžinie
rių ir Architektų Draugija, ku
riai pirmininkavo iki išvykstant 
į Australiją. Ten pat jis suorgani

zavo šoferių kursus, skaitė pa
skaitas, talkininkavo ten veikian
čiai lietuvių gimnazijai.

Atvykęs į Australiją Sydnejuje 
įsteigė taip pat Liet. Inžinierių ir 
Architektų Draugiją, kuri pri
klauso Pasaulio Liet. Inž. ir Ar
chitektų Sąjungai.

Jis vienas iš pirmųjų rūpinosi

Buvęs ALB Krašto Valdybos p-kas inž. Balys Daukus

Lietuvių Namų Sydnejuje įsigi
jimu, nuolat matomas ir sutinka
mas įvairiose visuomeninėse pa
reigose. Kelis kartus dirbo ALB 
Krašto Valdyboje kaip vicepirmi
ninkas ir kaip pirmininkas. Jam 
pirmininkaujant šalia kitų darbų 
buvo galutinai išleistas beviltiškoj 
padėty buvęs Australijos Lietuvių 
Metraštis.

Prieš porą metų pasitraukęs 
į pensiją vis tik nesitraukė iš lie
tuviško visuomeninio darbo. Nors 
irstanti sveikata ir neleido imtis 
atsakingų pareigų, tačiau jį nuo
lat matome lietuviškuose susirin
kimuose, parengimuose gyvai be
sidomintį liet, veikla ir besisielo
jantį tautos reikalais. Nesvetimas 
jam buvo ir spaudos darbas: jis 
nuolat talkino savo rašiniais Mū
sų Pastogei dažnai ir atvirai pa
sisakydamas vienu ar kitu aktua
liu klausimu.
• šiaip velionis Balys buvo nuo
širdus, draugiškas, nuolat kupi
nas sąmojaus, tačiau esminiuose 
klausimuose jis buvo bekompromi- 
siniai principingas ir kietas. Vi
suomeninėje veikloje jis buvo ne 
tiek svajotojas, kiek praktikas. 
Pats nesiverždamas į prabangą 
Sydnejuje buvo gana kukliai su 
šeima įsikūręs, išaugino sąmonin
gais lietuviais ir išmokslino duk
terį Pajautą ir sūnų Rimgaudą, 
kurie šiandie darbuojasi lietuvių 
tarpe. Dukra Pajauta šiuo metu 
kaip tik yra Krašto Valdybos na
rė jaunimo reikalams.

Gaila, kad mūsų kovotojų gre
tos retėja. Velionio B. Daukaus 
gedi ne vien tik šeima, bet drauge 
ir visa Australijos lietuvių ben
druomenė. (vk)

DOMUI STASIŪNAICIUI 

mirus, gedinčią šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Buvusiam Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkui inžinieriui

BALIUI DAUKUI
mirus, jo liūdesy palikusią šeimą ir artimuosius giliai 
užjaučia

ALB Krašto Valdyba

Mylimam tėveliui

Inž. BALIUI DAUKUI

mirus, jo dukrą — ALB Krašto Valdybos narę Pajautą 
Pullinen ir šeimą bei artimuosius skausme giliai užjau
čia

ALB Krašto Valdyba

Nauji
A. A.

D. STASIŪNAITIS
Sausio 2 d. mirė Domas Stasiū- 

naitis, gimęs Skirsnemunėje 1908. 
10.23, kur ir užaugo gražioje Ne
muno apylinkėje, tad nenuostabu, 
kad jis ir vertėsi laivininkyste — 
buvo garlaivio kapitonas ir daug 
darbavosi atgaunant Klaipėdos 
kraštą.

Vedė iš kaimyninio miesto Jur
barko, Marcelę Dirgužytę. Gyve
nimas klojosi gražiai, augino tris 
sūnus ir dukterį, bet karas, kaip 
ir visus išjudino iš mūsų gimtinės. 
Su šeima jau veik karui baigian
tis laivu pasiekė Daniją.

Tremtyje rūpinosi ne vien pini
gine gerove, bet labiausiai norėjo 
išlaikyti savo jauną šeimą lietu
viais.

Prasidėjus emigracijai 1949 m. 
jie atvyko į Australiją ir apsisto
jo Gretos stovykloje. Norėdamas, 
kad jaunimas bendrautų su lietu
viais atvažiavo į Sydnejų, kur sū
nūs ir duktė įsijungė į sporto klu
bą ir nuo pirmųjų choro dienų 
Antanas, Juozas ir Vytas yra pa
vyzdingi choro dainininkai.

Paskutinius keletą metų Domas 
Stasiūnaitis pradėjo sirguliuoti 
širdimi, nuo ko ir staiga mirė sė
dėdamas savo mašinoje.

Bažnyčioje šv. Mišias atlaikė 
Kun. P. Butkus ir vargonais gro
jo muz. K. Kavaliauskas.

Laidotuvėse dalyvavo nemažas 
būrys lietuvių iš kurių ne visi jį 
asmeniškai pažino, bet žinodami 
jo sūnus, dukrą ir žmoną.

Jis buvo tikras Lietuvos mylė
tojas ir tegul Rookwood’o kieta 
žemelė būna jam lengva. -te-

SU PETRU KAUNU 
ATSISVEIKINANT
Jau prieš keletą mėnesių p.p. 

Kaunu šeimą, gyvenančią St. Ma
rys, N.S.W., sukrėtė skaudi ži
nia, kad brangus vyras ir tėvas

kapai
netrukus turės mirti. Sirgęs ne
gydomai vėžiu velionis buvo paties 
gydytojo perspėtas, kad jo gyve
nimo dienos esančios trumpos, 
nors velionis Petras ir tikėjosi 
dar bent keletą metų pagyventi. 
Ir štai po ilgos ir sunkios ligos, 
sutvarkęs visus šeimyninius rei
kalus trečiadienį prieš pat Nau
juosius Metus velionis Petras 
Kaunas atsiskiria su šiuo pasau
liu.

A.A. Petras Kaunas buvo gra
žiai ir pavyzdingai įsikūręs. Gy
venime buvo rūpestingas šeimos 
tėvas, atviras, nuoširdus ir pa
slaugus ir visiems kitiems savo 
tautiečiams, mirė sulaukęs vos 51 
metų amžiaus, visiems dar labai 
reikalingas, nespėjęs pilnai pasi
džiaugti savo darbo vaisiais.

Penktadienį, t.y. gruodžio 29 d. 
įvyksta jo laidotuvės. Pamaldas 
ir laidotuvių apeigas atlieka kun. 
P. Martuzas. Velionio palydėti su
sirenka daugybė žmonių — apie 
šimtas mašinų. Neliko nė vieno 
St. Marys lietuvio namuose lai
dojant tą nuoširdų lietuvį. Gra
žūs ir nuoširdūs kun. P. Martu- 
zo žodžiai sugaudino visus, malo
nus oras, lyg tam tikslui Die
vo siųstas, padėjo dar iškilmin
giau atsisveikinti.

Velionis mėgo daug dainuoti ir 
dažnai pasigaudavo dainos “Ant 
smėlėto kapo pasodinkit daug gė
lių, kad jos gražiai žydėtų, palais- 
tykit vandenėliu". Ir tikrai po po
ros valandų skaistus lietutis jau 
laistė jo kapą ir gaivino gėles 
ir vainikus.

Gilią užuojautą reiškia p. G. 
Kaunienei, sūnui Petrui ir mar
čiai visi St. Marys lietuviai, taip 
pat ir sydnėjiškiai ir bendrai vi
si, kurie a.a. Petrą pažinojo. Pa
laidotas St. Marys kapuose netoli 
savo gražųjų namų. Ilsėkis ramy
bėje, mielas tautieti, nors-ir sve
čioje žemelėje.

M. Juraitienė

Pajautą Pullinen su šeima ir Ridą su žmona 
jų mylimam tėveliui

Inž. BALIUI DAUKUI

staiga mirus, liūdesio valandoje širdingai užjaučia

Sydnejaus Filisterių Būrelis

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
Įgaliotiniui Australijoje

Inž. BALIUI DAUKUI

mirus, jo žmoną Pajautą, šeimą ir artimuosius liūdesy 
giliai užjaučia

PLIAS Sydnejaus Skyrius

Brangią Ponią Pajautą 
jos mylimam vyrui
BALIUI DAUKUI

staiga mirus, skausmo valandoje Jus, Jūsų dukrą ir sūnų 
su šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime netekus 
nuoširdaus ir artimo draugo.

Vytautas, Leonora ir Ričardas 
Bukevičiai.

Mirus inžinieriui
BALIUI DAUKUI

jo liūdinčius žmoną, dukrą Pajautą, sūnų Ridą, seserį
Teresę su šeimomis skausme, nuoširdžiai užjaučia

V. V. Rušos
L. V. Bernotai

Inžinieriui
BALIUI DAUKUI

mirus, jo žmoną, dukrą Pajautą, sūnų Rimgaudą su 
su šeimomis ir visus artimuosius liūdesy nuoširdžiai 
užjaučiame.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba
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MOKYTOJŲ KONFERENCIJA MELBOURNE
Į Mokytojų Konferenciją, įvy

kusią Melbourne Lietuvių Na
muose 1967 m. gruodžio 27-28 
dienomis, atsilankė 34 asmenys 
iš įvairių Australijos vietovių. 
Tai buvo pirmasis tokio masto 
lietuvių mokytojų suvažiavimas 
šiame krašte. Konferenciją pa
ruošė Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė Sekcija, o jai pirmi
ninkavo sekcijos vadovas A. 
Krausas.

Konferenciją atidarė Krašto 
Kultūros Tarybos pirmininkas 
K. Kavaliauskas iš Sydnėjaus. 
Jis pabrėžė kultūrinių reikalų 
svarbumą ir pareiškė, kad rei
kėtų sušaukti kultūros kongresą. 
Pagyrė mokytojus, tęsiančius ne
priklausomybės laikų mokytojų 
atliktą milžinišką darbą. Po ati
daromojo žodžio sveikino Mel
bourne Apylinkės pirmininkas 
Ig. Alekna bei rašytojas B. Zo

niškai dalyvaudami Krašto Val
dybos pirm. S. Narušis, mokyk
los vedėjas M. Reinkė iš Ade
laidės, mokyklos vedėjas M. Na- 
kutis iš Sydnėjaus, mok. J. Pet- 
niūnas ir kiti.

Sveikinimams pasibaigus, Li
tuanistinės Sekcijos vadovas A. 
Krausas nušvietė dabartinę mo
kyklų būklę, mokymo proble
mas bei trūkumus. Pasiūlė ir 
konkrečių priemonių mokslo ly
giui pakelti. Vienas patarimas 
vertas ypatingo dėmesio: Mokslo 
lygis daugiausia priklauso nuo 
tėvų, jie turėtų daugiau bendra
darbiauti su mokytojais ir jų 
darbus ir pastangas remti.

Diskusijų metu buvęs lituanis
tinių kursų vedėjas A. Zubras 
ragino suaktyvinti lituanistinį 
švietimą, siūlydamas prie stu
dentų skyrių įsteigti seminarus.

Konferencijoje, buvo skaitomi

labai kruopščiai ir gerai paruoš
ti referatai. Štai prelegentai ir 
jų referatų temos: pedagogė E. 
Jonaitienė (Sydnėjus) — Tauti
nis jaunimo ugdymas, lituanistė 
A. Karazijienė (Melboumas) — 
Lietuvių kalbos dėstymas, litua
nistė J. Grigaitienė (Melbour- 
nas) — Lietuvių literatūros dės
tymas, rašytojas J. Janavičius 
(Sydnėjus) — Paskaitėlės jauni
mui, muzikas K. Kavaliauskas 
(Sydnėjus) — Dainavimo mo
kymai,. Kiekvienas referatas 
klausytojų tarpe sukėlė gyvų 
diskusijų, kurios privedė prie re
zoliucijų sudarymo. Po ilgo 
įtempto galvojimo bei diskutavi
mo buvo tikrai malonu atsigai
vinti puikiomis vaišėmis, kūnas 
Karuose Melboumo Soc. Globos 

loterų dr-jos narės: pirm. V. 
Kružienė, p. E. Šeikienė ir p. 
Vingrienė.

Užbaigiant konferenciją pirm. 
A. Krausas padėkojo prelegen
tams ir dalyviams už atsilanky
mą ir parodytą dėmesį, ponioms, 
kurios pagamino pietus ir Litua
nistinės Sekcijos nariams I. Di- 
džytei ir Albertui Šeikiui už pa- 
gelbą suruošiant konferenciją. 
Ir pačiam pirmininkui taip pat 
buvo padėkota už įvykdymą vi
so suvažiavimo ir pirmininkavi
mą jame.. Jis pasidžiaugė, kad 
konferencija gerai pasisekė ir 
atsiekė savo tikslą, sukėlusi vi
siems dalyviams naujų idėjų, pa
lengvins ir pagerins jų darbą 
ateityje.

Numatyta referatai atspaus
dinti ir išsiuntinėti nedalyvavu
siems konferencijoje mokyto
jams.

Konferencija užbaigta Litua
nistinės Sekcijos nario A. Šeikio 
paruoštu rezoliucijų priėmimu:

Inž. B. DAUKUI
X . "l

mirus, jo žmoną, dukrą Pajautą, sūnų Ridą bei jų šeimas 
širdingai užjaučia

S. ir S. Grincevičtai

Ponią P. Daukienę, Ridą su žmona bei Pajautą Pullinen 
su šeima mylimam vyrui ir tėveliui inžinieriui

BALIUI DAUKUI 
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Nitą Grincevičiūtė - Wallis

biela, primindami, kad tremties 
pagrindinis uždavinys — lietu
viškumo išlaikymas, kurį teat- 
sieksime per jaunimą. Mokytojų 
darbas — įskiepyti lietuvišką 
dvasią. Melboumo kapelionas 
kun. Pr. Vaseris sveikindamas 
dalyvius pareiškė, kad mokyto
jų tarpe ginčų nėra, yra tik už
davinys ugdyti jaunimą tautinėj 
dvasioj.

Lietuvių Klubo pirmininkas 
A. Jokūbauskas palinkėjo mo
kytojams būti darbščiosiomis bi
telėmis, nešančiomis medų tėvy
nės meilės pavidale. Toliau svei
kino s. D. Cižauskienė, skaučių 
Seserijos Vadeivė, Katalikų Fe<- 
deracijos pirmininkas V. Čižaus- 
kas. Jis pareiškė, kad mokytojai 
išlaiką tautos gyvybę. Lietuva 
būsianti gyva, kol turėsime mo
kytojų ir jaunimo. MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS DALYVIAI

Sėdi iš kairės: Z. Stankūnavičienė, E. Žižmaraitė, A. Krausas (pirm.), kun. Pr. Vaseris, J. 
Didžytė, K. Kavaliauskas, D. Baltutienė, A. Karazijienė, E. Jonaitienė, J. Grigaitienė. Stovi:

J. Normantas, S. Stankūnavičius, B. Zabiela, V. Kabailienė, V. Laukaitis, M. Sodaitienė, Pov. 
Baltutis, J. Vaičiulytė, E. Vaičiulytė, J. Žitkevičienė, A. Stasytis, L. Vacbergas. (nevisi)

Inž. B. DAUKUI

mirus, p. P. Daukuvienę, jos dukrą ir sūnų su šeimomis, 
p. T. Reisgienę ir jos šeimą liūdesio valandoje giliai 
užjaučiame.

A. J. Dirginėtai.

Tauriam lietuviui inžinieriui

BALIUI DAUKUI

mirus, gilaus liūdesio ir skausmo prislėgtus velionio 
žmoną, dukrą, sūnų, seserį ir kitus artimuosius nuošir
džiai skausme užjaučia

StaSioniai

x Mirus

inž. B. DAUKUI

jo gedinčią šeimą ir artimuosius skausme nuoširdžiai 
užjaučia

G. ir V. Kazokai

Liet, studentų Korporacijos 
“Romuva” pirmininkas S. Stan- 
kūnavičius paragino remti litu
anistikos įvedimą Australijos 
universitetuose. “Džiugo” tunto 
tuntininkas s. Adomavičius svei
kindamas pabrėžė, kad skautus 
ugdant nepamirš ir lituanistinių 
dalykų. Toliau sveikino Karių 
Ramovės pirm. V. Šalkūnas, 
Blaivininkų dr-jos ir Lietuvių 
Fondo vardu J. Normantas, L. 
Kooperatinės Kredito Dr-jos 
“Talkos” pirm. P. Baltutis ir 
Socialinės Globos Moterų Dr-jos 
pirm. V. Kružienė.

Raštu sveikino: Sydnėjaus ka
pelionas kun. P. Butkus, kun. P. 
Dauknys, Melboumo L. Studen
tų Skyrius, Tautinių šokių vedė
ja H. Statkuvienė, Geelongo 
Apylinkės pirm. dr. S. Skapins- 
kas, Ateitininkų moksleivių pir- 
min. G. Statkus, Kat. Moterų 
dr-jos pirm. Šeštokienė. Sėkmės 
konferencijai palinkėjo neasme-

KONFERENCIJOS
1. Mokytojų Konferencija, ii- 
klausiausi pranešimų ir apsvars

čiusi mokyklų lituanistinį švie
timo darbų Australijoje, iške
lia jo reikšmę lietuvybei išlai
kyti ir pabrėžia tėvų, mokyto
jų ir lietuviškų organizacijų 
darnaus bendradarbiavimo 
svarbų mokyklų išlaikymo ir 
pagerinimo reikale.

2. Lietuvių kalbos pratiminiai są
siuviniai gali būti labai didelė 
pagalba lietuvių kalbai moky
ti; patariama, kad bent kiek
vienas mokytojas turėtų savo 
dėstomo skyriaus pratiminį są
siuvinį — stebėtų metų eigoje

REZOLIUCIJOS
jo priimtinumą ir efektingumų 
ir praneštų apie juos Lituanis
tinei Sekcijai.

3. Tautiniam jaunimo susiprati
mui ugdyti siūlo jaunimo or
ganizacijų vyresniesiems na
riams įvesti tautinio sąmonin
gumo auklėjimo pašnekesius.

4. Apeliuoti j tėvus kalbėti su 
vaikais tik lietuviškai ir leisti 
savo vaikus į lituanistines mo
kyklas.

5. Atkreipiant dėmesį į naujų 
mokytojų lituanistinėms moky
kloms ruošimo reikalą, ieškoti 
kelių, skatinti ir remti jauni

mą toliau mokytis JAV Peda
goginiam Institute 'neakivaiz
diniu būdu.

6. Mokytojų Konferencija ragi
na prie lituanistinių mokyklų 
steigti lituanistinius kursus ir, 
kur įmanoma, organizuoti pa
skaitėles jaunimui.

7. Konferencija remia jau kelin
ti metai keliamų baltistikos da
lykų įjungimą j universiteto 
programą.

8. Prašo ALB Krašto Kultūros 
Tarybos paskirti lėšų visoms 
/mokykloms mokymo priemo
nėms įsigyti. Ji prašoma paga
minti plastikinių Lietuvos že
mėlapių mokiniams naudotis.

Lietuvoje
Aleksis Churginas, vienas iš 

daugiausia pasižymėjusių vertėjų 
Lietuvoj, gruodžio 16 d. Tiesoj 
plačiau atsiliepė apie Nado Raste- 
nio K. Donelaičio Metų vertimų 
j anglų kalbą. Iš esmės gerai įver
tinęs leidinį ir vertimą, Churginas 
nurodė eilę vertimo vietų, kurias 
jis laiko nepakankamai nusiseku
siomis. Nesutinka vietomis ir su 
prof. R. Sealy Donelaičio bei N. 
Rastenio vertimo įvertinimais, bet 
išvadoje sutinka, kad tuo verti
mu atliktas didelis ir svarbus 
darbas — prasiveržimas ir geras 
pagrindas ateity Donelaičio paro
dymą angliškai skaitantiems to
liau tobulinti.

(E)

Vilniuje išleistų naujų knygų 
sąraše yra pažymėtas ir Vergili
jaus Eneidės vertimas. Vertėjas 
A. Dambrauskas. (Pernai J. Ka
počius Bostone išleido A. Rukšos 
Eneidės vertimą).

Kiti įsidėmėtini leidiniai — J. 
Palionio “Lietuvių literatūrinė kai 
ba XVI-XVII amžiuje”, J. Grušo 
3 veiksmų tragikomedija "Meilė, 
džiazas ir velnias”, V. Kalinaūsko 
raižinių ciklas “Senojo Vilniaus 
Zodiakas”.

(E)

Sportininkai Vilniuje vėl skun
džiasi, kad sporto sąlygomis "rū
pinasi” gana keistai. (Sportinio 
veikimo sąlygų rūpinimasis, kaip 
ir viskas bolševikinėj santvarkoj, 
yra valdinių įstaigų kompetenci-

LIETUVIAI SVETUR ja).
Šiuo atveju skundžiasi dėl ledo

Kilniam patriotui, mūsų prieteliui

Dipl. Inž. BALIUI DAUKUI mirus, 
žmoną, vaikus bei jų šeimas ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

P. ir K. Protų Šeimos

Inž. B. DAUKUI 
mirus, jo gedinčią šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 
liūdesy užjaučiame.

Keraičių Seimą, Panania

Inž. BALIUI DAUKUI
mirus, liūdesy nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Pajautą, 
sūnų ir dukterį su šeimomis ir visus artimuosius.

A. ir V. Dantos

Staiga mirus

Inž. BALIUI DAUKUI,

jo žmoną Pajautą, vaikus ir artimuosius skausme giliai 
užjaučiame. 6

P., M. ir V. Martišiai

OHIO (U.S.A.) valstijos Lietu
vių gydytojų Draugija kasmet ski
ria premijas lietuvių kultūrinei 
veiklai paremti arba pagerbiant 
atskirus kultūrininkus.

Pereitų metų tokia gydytojų Są 
jungos premija (1000 dolerių) pa
skirta muzikui Alfonsui Mikuls
kiui, Čiurlionio vardo ansamblio 
vadovui. Draugijos pirmininkas 
Dr. H. Brazaitis, įteikdamas pre
miją, pabrėžė, kad “premija pa
skirta už jo daugiau kaip 80 me
tų nenuilstamą darbą garsinant 
lietuviškos dainos grožį plačiame 
pasaulyje savų tautiečių ir svetim
taučių tarpe”.

— ★ —
Kaip žinia, į pereitų metų pa

saulinę parodą Montrealyje (Expo 
67) ryšium su sovietiniais paren
gimais buvo atvykę ir keli šimtai 
lietuvių iš okupuotos Lietuvos. 
Daug kas stebisi, kad iš tų atvy
kusių nė vienas nebandė pasirink
ti laisvės pabėgdami. Paskutiniu 
metu paaiškėjo, kad sovietai susi
tarę su Kanados vyriausybe ir Ka
nada buvo įsipareigojusi prašan
tiems pabėgėlio globos jiems pa
bėgėlio teisės neduoti ir besikrei
piančius perduoti sovietų orga
nams. Jiems besisvečiuojant net 
Amerikos — Kanados siena sargy
bomis buvusi sustiprinta.

★
1967 m. lapkričio 2. Los Angeles 

laikraštyjeHerald Examiner pas
kelbtas straipsnis apie kino artis
tę Rūtą Lee (Kilmonytę) antraš

te “Lady is Beautiful”. Jame pa
žymima, kad Rūtos Lee tikra pa
vardė yra Kilmonis ir kad Rūta 
jau dalyvavusi maždaug 600 te
levizijos programų ir neužilgo vai
dins filmuose “Mannix” ir Judge 
for the Defence”. Straipsnyje 
Mike Jackson giria ųe tik Rūtos 
Lee grožį, bet ir jos malonų cha
rakterį.

★
1967 spalio 4 d. Ucia Daily 

Bruin (Kalifornijos universiteto 
laikraštis) įdėjo fotografiją, da
rytą Augenijos E. šeštokaitės, ku
ri foto konkurse laimėjo $50.00 
premiją.

★
1967 metų numeryje Ucia Alum

ni Magazine buvo straipsnis apie 
Dr. Mariją Gimbutienę, kuri šiuo 
metu yra Europos archeologijos 
profesorė indoeuropietiškų studi
jų skyriuje. Straipsnyje pažymi
ma, kad Dr. Gimbutienė parašiusi 
šias knygas: Prehistory of East
ern Europe, Bronze Age Cultures 
of Central and Eastern Europe, 
The Balts. Dr. Gimbutienė šių 
metų vasarą suorganizavo archeo- 
ginio tyrinėjimo išvyką į Balka
nus, Turkiją ir Iraną.

★
Irena Tamošaitienė, M.A. dėsto 

vokiečių kalbą Kalifornijos uni
versitete. Dabar rengiasi kandi
datūros egzaminams. Vietinis lie
tuvių gyvenimas esąs tiek gyvas, 
kar vargu besuspėją su vyru vi
sur apeiti.

Vokiečių Muencheno universite
tui pavyko susitarti su Vilniaus 
universitetu keistis studentais. Iš 
Vilniaus atvažiuos metams studi
juoti germanistikos, o iš Muenche
no važiuos į Vilnių studijuoti li
tuanistikos. Vienas pirmųjų iš 
Muencheno važiuoja Artūras Her
manas baigęs Vasario 16 gimnazi
ją. Suprantama, vykstantieji gau
na metams stipendijas iš pasikei
čiančių kraštų.

★
Ryšium su pasirodžiusiais spau

doje klaidingais gandais Lietuvos 
diplomatijos šefas praneša, kad p. 
J. Baltrušaičiui nėra pavesta eiti 
Lietuvos atstovo pareigų Paryžiu
je ir kad nėra suteikta jokios 
kompetencijos diplomatinėje tar
nyboje.

P. A. Liutikas, prieš kelerius 
metus diplomatijos šefo pavestas 
dirbti Paryžiuje, lapkričio 1 dieną 
atleistas nuo darbo.

*
Farmaceutas Martynas Didžys 

pirmąjį šių metų sniegą sutiko 
Londone. Kalėdoms nuvyko pas te
tą ir kitus giminaičius į rytinę 
Vokietiją. Planuoja nuvažiuoti žie 
mą į Alpes.

★
Kun. Brunonas Markaitis S.J. 

parašė mišias — Community Mase. 
Jos įrašytos plokštelėje "Praise 
the Lord in Many Voices”. Išlei
do Avant Garde Records, N.Y. 
Šios mišios susilaukė gero atsilie
pimo amerikonų spaudoje.

rutulio sporto ugdymo sąlygų. Nei 
Vilniuje, nei kitur Lietuvoj nėra 
dirbtinio ledo aikštelių. Ir net šal
čiams užėjus biurokratai neprisi
renka užlieti vandeniu čiuožimui 
skirtų aikščių. Tad ledo rutulio 
sportininkai treniruotis vyksta į 
... Minską!

(E)
— ★ —

Gruodžio 24 d. Valstiečiu Laik
raštis Vilniuje vėl prasitarė, kad 
“Dar šiame penkmetyje (atseit, ne 
vėliau kaip 1970 metais) Jurbar
ke bus pradėta statyti milžiniš
ka naftos perdirbimo gamykla”.

Jau 1966 metų vasarą mus pa
siekė žinia, kad eilė (tiksliai — 
21) lietuvių mokslininkų ir kultū
rininkų, daugiausia aukštas pozi
cijas užimančių 1966 m. kovo 22 
d. kreipėsi labai išsamiu memo
randumu į Sniečkų ir šumauską, 
įrodinėdami ir maldaudami, kad ta 
įmonė Lietuvoj nebūtų statoma 
(Kad neužterštų Lietuvos žibalu. 
Taip pat ir rusais).
Pasirodo, kad jokie prašymai ne

gelbėjo. Nes Maskvai tos įmonės 
reikia, ir Lietuvos interesų ji ne
paiso. įmonės projektas rengia
mas Leningrade. Anot pranešimo, 
"joje dirbs tūkstančiai kvalifikuo
tų gamybininkų, technikų, inžinie
rių”. Įmonė užimsianti mažiausia 
400 hektarų ploto.

Niekam nekyla abejojimų, iš kur 
atsiras Jurbarke tūkstančiai naf
tos specialistų...

(E)

3
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Du jaunimo sąskrydžiai Adelaidėje
(METINS SPORTO ŠVENTE IRMETINIS AL STUDENTŲ SU-VAŽIAVIMAS)

Du jaunimo ząskrydiiai vyko 
vienu kartu ir vienoje vietoje, ta
čiau Jie abu buvo labai skirtingi. 
Vieni suvažiavo patikrinti, ko jie 
pasiek* per metus, kiti — užmi ri
ti, <1*1 ko jie suko savo jaunas gal
vas. Nora dalis sportuojančio jau
nimo studijuoja ir dalis studijuo
jančio jaunimo sportuoja, tačiau 
kontakto tarp tų dviejų sąskry
džių nebuvo jokio. Vieni sportavo 
ristai, kiti pramogavo privačiai.

Norėčiau būti H karto supras
tas teisingai. Nemanau vienų liau
psinti, o kitų pliekti. Skirtumą 
tarp dviejų sąskrydžių iššauk* ne 
žmonės, bet sąskrydžių esm* ir pa
sirinktas tikslas.

Visi žinome, ko buvo suvažiavę 
sportininkai. 0 studentai savo su
si ridimo tikslų taip aiškina: “Su
važiavome atsigaivinti. Mūsų sąs
krydžiai neturi jokių akademinių 
užsimojimų. Per ištisus metus pa- 
kenksmai sukame galvas studi
jom, ir mūsų atostogos yra m&sų 
poilsio laikas. 0 mes ilsimės links
mindamiesi, draugiškai dalinda
miesi savo Įspūdžiais".

— * —

VISUR VISAIP

KAS YRA VALANDA?
Labai (domus klausimas, {vai

riausių atsakymų bus duota. Mo
lai teisingų, žemaitė šeimininkė 
atsakys: *'O, valanda tai laiko tar
pas. kuris man trunka “supašy- 
tė taronke vėl n u", žemaitis gas- 
padorlua atsakys: “Nugi, valanda 
yra laikas, reikalingas paplau
to I išrevidavote arena ar parauk
to nagenes"....

Tikrumoje, valanda yra laiko 
periodas, reikalingas žemei pa
daryti vienų dvideštmtketvirta- 
dalj savo apsisukimo apie aš( 
(15 apskritimo laipsnių). Arba
valanda yra laikas, per kurį 
saulė nukeliauja 15 apskritimo 
laipsnių dangaus skliaute.

Iš to matoma, kad valanda 
nėrn žmogaus išgalvotas laiko 
periodas, bet turi pagrindo gam
tos reiškinyje, Ly., žemės ap
siaukime apie aš). Bet kodėl pa
ra buvo padalinta j 24 dalia 
(valandas)? Klauskime senovta 
egiptiečių išminčių. Jie padarė 
tą padalinimą (arba davė jam 
pradžią) prieš 4,000 metų. Bet 
tie išminčiai miega kapuose, 
Karalių slėnyje, piramidės še
šėlyje. Mum belieka tik spėti. 
Numeris 12 buvo šventas egip
tiečiam. Jie padalijo dieną | 
12 dalių ir naktį j tiek pat Su
ma to — 24 valandos. Babilo
niečiai gerbė numeri 6. Jie pa
dalino dieną ) 6 tr naktį ( tiek 
pat dalių. Susidaro skaičius 12. 
Pagrindas mūsų paros padalini
mui | 24 valandas.

(domu, kad tų amžių valan
dos buvo nevienodo ilgumo ir 
jce turėjo vardus, k.a. “Tur
gaus valanda**, "Puotos valan
da'*, ir it Esant puikiam orui 
“turgaus valanda** būdavo il
ga, kada suplaukdavo daug pre
kiautojų. Blogame ore tos va
landos visai nebūdavo ... “Puo
tos valanda" buvo žymi savo 
ilgumu... taip kad kartais ji 
išstumdavo iš paros kitas valan
das. pvz. “Plovimosi valandą". 
"Ožkų melšimo" valandą. "Ver
gų valandą”, ir Lt
(Orė.) Kostas Sietynas

— W —
Turimomis žiniomis sovietai su

planavę tokius erdvėlaivius su 
atominiais ginklais, kurie nukreip 
ti prieš Amerikos Jungtines Vals
tybes. Esą. amerikiečių gynybos 
organai tai žinodami yra arba ne
trukus bus pasirengę tokius sovie
tinius puolimus atremti.

KA8 TAS NAPALMAS?
Skaitėme vietinėje spaudoje, 

kad amerikiečiai Vietnamo kare 
naudoja specialų chemikalą napal
mą kovoje prieš komunistinius 
partizanus. PrisŠ tai net buvo pa
reikštas Šešių šimtų australų 
mokslininkų pasirašytas protestas 
prieš to cheminio produkto panau
dojimą kąra remiantis tuo, kad 
mokslas tarnaująs žmonių gera-

Atvejų atvejais atakuojame jau
nimų, kad jis nesirūpina lietuviš
kais reikalais,, kad jis nesi jungia 
j tautinę veiklų, kad nesirengia 
perimti pareigų, iš kurių mes 
ankščiau ar vėliau turėsime pasi
traukti Tačiau ištikrųjų ne Jau
nimas traukiasi nuo mūsų, bet 
mes pamažu, atbuli, užsidengdami 
akis ir (įmurzindami sąžinę trau
kiamės nuo jaunimo. Tik aklas 
Jaunuolis gali nepastebėti, kad 
mes nesidomime Juo ir jo darbais.

Sportuojantis jaunimas netin
gėjo keliauti Adelaidėn iš Pertho 
8 sportininkai, Hobarto 10, Syd- 
nejaus 52, Canberros 10, Melbour
ne 41 ir Geelongo 41. Jų suvažia
vo arti dviejų šimtų neskaitant 
adelaidiškių sportininkų, o jų 
rungtynes stebėjo dešimtys. Kur 
per tų laikų buvo tie du tūkstan
čiai Adelaidėje gyvenančių lietu
vių, ir šiandien niekas negalėtų 
pasakyti. Jei bent dešimtas adelai
diškių procentas būtų stebėjęs 
rungtynes, priekaištauti nereikė
tų. Deja, to irgi nebuvo. Mane 
ramino prieteliai, sakydami, kad 
kitose vietovėse per panašias 

vei, bet ne sunaikiniumui. Tai kas 
gi tas napalmas?

Tai yra gazolino, benzino ir po- 
lysterio junginys, kuris degina 
viskų Ir gali būti panaudojamas 
(vairiais būdais — mėtomas bom
bų pavidale, purškiamas ir Lt 
Jis degina viską ir nėra priemo- 
monių prieš Jj. Amerikieičai ir 
pietų vietnamiečiai jj naudoja iš
deginti džiunglėms, kur slapstosi 
priešas. Sitam džiunglių kare tai 
yra efektyvi priemonė prieiti prie 
priešo ir jj sunaikinti arba pri
versti trauktis.

šventes irgi tas pats. Adelaidiš- 
kiai, girdi, ne išimtis. Tai joks 
pasiteisinimas. Tai kaip tik pa
tvirtina mano teigimų, kad mes ne 
vienoj vietoj, ne atsitiktinai ir ne 
individualiai, o kolektyviai patys 
tolinamės nuo jaunimo, liekame 
abejingi visam tam, kas jam bran
gu. Mes ne cementuojame, bet 
skiedžiame tuos junginius, kurie 
telkia lietuviškų jaunimų krūvon.

Kai sportuojantis jaunimas sus
krenda savo metinei šventei j tų 
vietų, kurioje tuo pačiu laiku 
vyksta ir Lietuvių Dienos, neatsi
lankymų j rungtynes galime po- 
teiainti reikalu dalyvauti kituose 
lietuviškuose parengimuose. Ta
čiau pereita sporto šventė Adelai
dėje buvo vienintėlis lietuviškas, 
visų Australiją apimantis paren
gimas, metinis “kermošius’’, ta
čiau adelaidiškiai kiūtojo arba 
namuose, arba mirko jūros van
deny.

_ * —
Atsimenu studentavimo laikus 

Lietuvoje. Vienas mūsų filisteris 
dažnai kviesdavosi tai vieną tai 
kitą grupelę studentų palošti kor
tomis ir jis nuolatos pralošdavo 
neprityrusiems studentams, nors 
pats iš Metropolio dažnai išeidavo 
su stambiais laimėjimais, aplošęs 
žinomus pokerio specialistus. Kar
tą jis mums ir pasakė:

— Jei šeimininkas nori, kad pas 
jj lankytųsi svečiai, jis neprivalo 
nuolatos laimėti.

Po dovanų išdalinimo, kuris bu
vo padarytas sporto eventei pasi
baigus, vienas adelaidiškis man 
pakuždėjo:

— Kaikuriose rungtynėse mes 
privalėjome žaisti silpnesniu sąs
tatu.

Tai tik kuždesys, nieko dau
giau...

Pilnai sutinku su studentais, 
kad akademinės problemos ir kny

-LlSkŽL4. AurrąĄ^A^

Commonwealth of Australia

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

whose twentieth birthday falls in the period
1st January 1968 to 30th June 1968 inclusive
MUST REGISTER FOR NATIONAL SERVICE
between 22nd January 1968 and 5th February 1968

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

When to register:
Completed Registration Forms must be forwarded to the Registrar for 
National Service by 5th February 1968 even though the person required 
to register may not actually turn 20 until after that date. A person 
who is absent from Australia during the period within which he is 
required to register must register within 14 days after his return.

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

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

FAILURE TO REGISTER by 5th February 1968 by a person required to 
register wHI render him liable to a penalty of up to $100 and to be 
called up for service regardless of the result of the ballot to select 
persons for call up.

gos per metus jiems pakankamai 
jkyri. Nieko neturiu prieš jų norą 
suskristi grynai papramogavimui. 
Tačiau pramogauti galima labai 
ir labai jau (vairiai. Pietūs vieš
butyje, suneštinės vaišės “20 
plus” klūbe, vakarojimas pajū
ryje, “naktigonės” prie Devils 
Elbow yra pilnai studentiškos ir 
neabejoju, kad jos suteikė studen
tams verto malonumo, lygiai, kaip 
ir kelionė po Barossa Valey. Vis 
dėl to iš studentų norėtųsi ir šio 
to daugiau, sakykim, studentiško 
dainų vakaro, kuriame atskirų 
kolonijų studentai, iš anksto ati
tinkamai pasiruošę, kad ir dzingu
liukais apdainuotų studentiškas 
vietos aktualijas. Yra studentų 
dainininkų, yra studentų muzikų. 
Per tokius -sąskrydžius jie irgi 
galėtų pasireikšti. Yra studentų 
menininkų. Tų suvažiavimų proga 
galėtų būti surengtos jų kūrinių 
parodėlės. Ir patiems pasižiūrėti 
ir kitiems parodyti. Yra...

Sporto šventes organizuoja ir 
praveda prityrę sporto klubų va
dovai (jų patyrimas kartais reiš
kiasi ir nesibaigiančiuose ginčuose 
tarpusavyje, asmeninėse ambici
jose), tačiau studentai yra palikti 
vieni. Artimiausiais studentų 
draugais, galinčiais juos geriau
siai suprasti, yra vietos universi
tetus jau baigę akademikai. Kiek
vienoj kolonijoj jie turėtų susi
burti j filisterių būrelius ir talki
ninkauti vietos studentų valdy
boms, kai jos rengia metinius stu
dentų sąskrydžius.

Filisterių būreliai būtų dvigu
bai naudingi. Iš vienos pusės jie 
padėtų studijuojančiam jaunimui 
kultūringai pramogauti, o iš ant
ros — pačius filisterius nejučio- 
mie (traukti j šiokį tokį judėjimą. 
Visose kolonijose turime daugiau 
ar mažiau vietos universitetus 
baigusio jaunimo, kuris šiuo laiku

Mielą bičiulį Alfonsą Giliauską, jo broliui inžinieriui 
TITUI GILIAUSKUI

tragiškai žuvus Venecueloje, skausme nuoširdžiai 
užjaučia

K. ir V. Bitinai
O. ir V. Asevičiai
1. ir V. Daudarai

atitrūkęs nuo studijuojančio jau
nimo ir neprisijungęs prie dar 
šiaip taip veikiančio senimo. Vie
tos universitetus baigusiam aka
demikui galėtume parodyti gerokų 
priekaištų, bet aš tų priekaištų 
šiandien ir taip jau daug pripy
liau. ■ Dėl to tenorėčiau, kad mano 
balsas nepasiliktų šauksmu tyruo
se. Tikrai būtu gražu, kad akade
mikai susijungtų į filisterių būre
lius ir paskiau patys apspręstų sa
vo veikimo gaires. Jų darbo dirvo

PIRMAS LIETUVIS KARDINOLAS
Prel. dr. P. Jatulis savo paskai

toje: “Kardinolo Jurgio Radvilo 
veikla lietuvių tarpe“ supažindino 
su vieninteliu lietuviu kardinolu, 
gimusiu ir augusiu Lietuvoje, Jur
giu Radvilu. Tai viena šviesiausių 
asmenybių 16 š. Lietuvoje. Kal
bėdamas apie j(, paskaitininkas 
apsiribojo laikotarpiu 1581-1591 
m., Ly. kai J. Radvilas valdė Vil
niaus vyskupiją. Mirus vysk. V. 
Protasevičiui (1579), J. Radvilas 
tapo Vilniaus vyskupu. Tuo metu 
jis buvo užsienyje. 1981 m. sugrį
žo į Vilnių ir perėmė vyskupo pa
reigas, nors dar nebuvo konsekruo
tas Vilniaus vyskupija tuo metu 
buvo apleista. Tai nuolat pažymė
davo nuncijai, rašydami Romon. J. 
Radvilas pradžioje negalėjo pil
nai atsidėti vyskupijos tvarkymui, 
nes 1582 m. karalius Steponas 
Batoras paskyrė jį Livonijos gu
bernatoriumi ir savo vietininku 
tame krašte. J. Radvilas 4 metus 
gyveno Rygoje, o Vilniaus vysku
piją jis valdė per savo įgalioti
nius kapitulos narius. 1583 m. jis 
konsekruotas vyskupu ir pakeltas 
į kardinolus. Tik 1986 m. paliko 
Rygą ir, grįžęs į Vilnių, atsidavė 
vyskupijos tvarkymui.

Vos įžengęs į Vilniaus vysku
pijos sostą, jis įsakė išrinkti iš 
esančio prie vyskupo rūmų kny
gyno protestantiškas knygas ir 
aikštėje sudeginti. Dabar Lietuvo
je komunistai istorikai nuolat pri
mena tą anų laikų knygų degini
mą kaip jėzuitų inkviziciją. Bet 
reikia atsiminti, kad anais laikais 
vyravo įsitikinimas, jog klaida ne
gali būti maišoma su tiesa. Tai
gi, klaida — klaidingos knygos ir 
buvo naikinamos.

Pirmas išleistas J. Radvilo, kaip 
Vilniaus vyskupo, potvarkis 1581. 
III. 12 buvo draudimas be jo lei
dimo spausdinti ir platinti kny
gas ir pro vyskupo rūmus protes-

NAUJI
LEIDINIAI

JAUNIMO ŽODIS. Tai naujas 
laikraštėlis, leidžiamas Vokietijos 
Liet. B-nės Jaunimo Sekcijos ir 
skiriamas lieL jaunimui Vak. Vo
kietijoje. Jaunimo žodį redaguoja 
K. Brazaitienė (australietė Kris
tina čėsnaitė), V. Bartusevičius, 
V. Brazaitis ir K. Dikšaitis.

STUDIJUOJANT AUSTRA
LIJOJ. Australijos LieUtuvių 
Studentų Sąjungos penkiolikos 
metų jubiliejinis leidinys. Išlei
do Australijos LieL Stud. Sąjun
ga 1967 m. Redakcija: H. Anta
naitis, R. Cibas, jr., A. Garelis, 
P. PuUinen.

Tai gausiai iliustruotas almana
cho pobūdžio leidinys, apimąs Aus 
tralijos lieL studentų veiklą ir jos 
ryškesnius momentus. Iš ryškes
nių rašinių pažymėtini Dr. V. Do- 
nielos, E. Jonaitienės, A. Krauso 
pasisakymai. Platesnis leidinio 
pristatymas kita proga.

Vincas Maciūnas, ANTANAS 
STRAZDAS. Pluoštas dokumentų 
apie Antaną Strazdą Atspaudas 
iš Aidų žurnalo. Atskira knyga 
išleido 1967 m. J.J. Račiūnas. Kai
na du doleriai. 187 psl. 

nai galėtų būti labai platūs. O ir 
jiems nebūtų bloga turėti savo 
kad ir nedidelius sąskrydžius gre
ta studentų.

— ★ —

Sportininkai ir studentai po 
metų vėl susitiks ir susitiks kaip 
tik toj pačioj Adelaidėje. Tiek sve
čiams, tiek šeimininkams yra pa
kankamai laiko viską apgalvoti ir 
atitinkamai pasiruošti.

VI. Radzevičius

tamtams vesti iškilmingas laidotu
vių eisenas. Jauno vyskupo uolu
mą nuncijus Caligari statė pavyz
džiu visiems kitiems. J. Radvilas 
gynė katalikų teises seimeliuose ir 
seimuose. Jo įtaka siekė taip pat 
ir Lietuvos Statuto III-ją laidą, 
kurios paruošime jis bendradar
biavo.

Kard. J. Radvilas buvo visų 
gerbiamas ir augštai vertinamas. 
Karalius Step. Batoras jį mylėjo 
ir brangino, popiežius Grigalius 
XIII juo gėrėjosi, popiežius Siks- 
tąs V siūlė jam persikelti į Romą 
ir padėti tvarkyti visos Bažnyčios 
reikalus. 1591 m. J. Radvilas buvo 
paskirtas Krokuvos vyskupu. Iš
vykęs į Lenkiją, jis visuomet il
gėdavosi Lietuvos.

(T JI.)

ŽINIOS

ATOMINIAI BANDYMAI 
PRAMONEI

Pereitų metų pabaigoje Ameri
koje buvo išsprogdinta požemyje 
atominė mažo kalibro bomba sie
kiant padidinti natūraliųjų žemės 
dujų koncentraciją ir tuo pačiu 
jų daugiau išgauti iŠ dujomis per
sisunkusių požeminių uolienų. 
Jeigu tas bandymas pasiteisins, 
tai pigiomis priemonėmis žemėfe 
dujų arba gazo produkcija nepap
rastai pakiltų. Ir iki šiolei gazo 
kompanijos, norėdamos pakelti ga 
zo produkciją, dujomis turtingus 
žemės klodus bandydavo supurtan
ti sprogdinant požemyje dinamitą 
ar kitokias sprogstamas medžia
gas. Atominis sprogimas supurtin- 
tų didžiulius plotus ir duotų gau
sesnių rezultatų. Po paskutinio 
sprogdinimo Amerikoje rezultatai 
turės paaiškėti netrukus.

— * —

United Press International (ži
nių agentūra) gruodžio 1 d. prane
šė iš Maskvos, kad Sovietų Sąjun
ga sudarė sutartį su Suomija, pa
gal kurią suomiai įrengs keltą per 
Suomijos įlanką tarp Helsinkio ir 
Talino ir padės pastatyti Taline 
naują viešbutį. Sovietų Sąjunga ir 
Suomija sutarusios į tą dalyką 
investuoti daug milijonų dolerių.

Būdinga, kad dėl viešbučio sta
tymo Estijos sostinėj su suomiais 
susitarė ne estai, o Maskvos val
džia. Tai liudija, kas vadinamose 
“suvereninėse respublikose” vei
kia, kaip šeimininkas.

(.E)
— * —

Negaudama benzino iš Sovietų 
Sąjungos ir neturėdama pinigų 
pirkti benzino kituose kraštuose 
Kubos vyriausybė įvedė benzino 
suvaržymus visame krašte. Benzi
no gali pirktis: lengvos mašinos 
tik 8 galonus mėnesiui, o sunkve
žimiai — 20 galonų.

— * —

Filipinų vyriausybė ryžtasi im
tis iniciatyvos sutaikinti kovojan
čius Vietname. Pirmas žingsnis — 
pravesti pasikeitimą belaisviais. 
Tuo tikimasi, kad bus prieita prie 
taikos derybų.

4
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APIE PUOLIMUS IR NUOSKAUDAS
P.L.B. VALDYBOS PASISAKYMAS “PASAULIO LIETUVY”

vedamąjį), šią mintį dar labiau 
paryškino J. Pivoriūnas savo 
straipsniu “Iki šiol negirdėtas ka
ras”: “Iš esmės ne-A. Juška ii 
ne A. Kubilius ik< šiol skaldė mū-

Pereitų metų pabaigoje Mūsų Pastogėje buvo paskelbltas ALB 
Krašto Valdybos protestas dėl priekaištų ir užsipuolimų prieš 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybą ir ypač prieš jos pirminin
ką p. J.J. Bačiūną Daugelis skaitytojų kreipėsi į M.P. redakciją klaus
dami tų užsipuolimų detalių. Paaiškinimo vietoje skelbiame Pasaulio 
Liet. B-nės Valdybos pareiškimą, skelbtą Pasaulio Lietuvyje, kuris 
duoda atsakymą į susirūpinusių užklausimus. Red.

Šį kartą žvilgsnis krypsta į at
mosferą, kurioje tenka darbą dirb
ti. PLB Valdybos pirmininkas J. 
Bačiūnas Draugo IX. 10 n-ry už
siminė apie nuoskaudas, palygin
damas jas su šiukšlėmis: “Ne
jauku gyventi, nesklandu dirbti, 
kai turi nuolat žargstyti per šiukš 
lių krūvą”. Tad prisimintinos jų 
atsiradimo aplinkybės.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
užsimojo surengti laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą, ši 
didelė idėja rado visuotinį pritari
mą. Pats jaunimas išsirinko ren
gimo komitetą. Patriotinė lietuvių 
visuomenė jaunimo darbą nuošir
džiai moraliai ir gausiai materia
liai parėmė. Kongresas buvo di
delis įvykis. Atlankykime laisvojo 
pasaulio lietuvius — ir visur rasi
me kongreso išliekamus vaisius: 
tautinį entuziazmą, paskatinimą,

“glosnūs bolševikams ir jų ben
dradarbiams’’, jie “Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo duob
kasiai”, pati “PLB Valdyba iš
duoda lietuvių tautos interesus”, 
jos “laikysena ne tik yra nemo
rali, bet ir pragaištinga lietu
vių tautai, kadangi ji padeda 
raudonajam okupantui vykdyti 
lietuvių tautos naikinimo darbą 
ir palaužia lietuvių tautos pasi
priešinimo dvasią”, jis kalba 
apie “derybų vedimą su Mas

kvos agentais”, apie “nežinomų 
filantropų — geradarių” pini
gus “komunarų satelitiškai lini
jai finansuoti’ ir 1.1.

PLB Valdyba į šios rūšies “hu
morą” iš pradžių nekreipė dėme
sio: ar vienas “iš didelio rašto iš
eina iš krašto’’? Antra, ir žmonių 
išmintis taip patarė: “Nusibos

nesutinkąs su įtarinėjimais ir ne
pripažįstąs “teisės nei J. Smeto
nai, nei kokiems nors konservato
rių klubams, nei laikraščiams, vis 
tiek, ar Laisvosios Lietuvos ar ko
kiu dar patriotiškesniu vardu va
dinasi, savo nuožiūra kaltinti ir 
teisti PLB valdybą, jos narius ar 
bendradarbius, be atodairos juos 
įžeidinėti, pravardžiuoti ar kitokiu 
panašiu ‘humoru’ nepelnytai dis
kredituoti visuomenės akyse".

PLB V-bos pirmininkas J. Ba
čiūnas yra taip pat pasiūlęs svei
ką ir garbingą išeitį: “Kas drąsus 
viešai padaryti kam nepelnytą 
nuoskaudą, turėtų būti drąsus ir 
atitaisyti ją” (Draugas IX. 19.)

PLB V-BĄ GINA KITI

Pasigirdo ir daugiau balsų, su
sirūpinusių bendruoju lietuvišku 
labu. Antai, dr. H. Brazaitis Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos suvažiavime ragino vengti “be 
reikalingų asmeniškų ginčų, ve
dančių prie susiskaldymo”. Susi
skaldymo gi “trokšta mūsų tau
tos priešai” (žr. šio PL numerio

sų visuomenę. Jų misijos, jeigu jie 
iš tiesų tokias turėjo, nebūtų buvu
sios sėkmingos be J. Smetonos 
tipo karžygių, kurie, atrodo, nesu
geba prasimanyti kitokios veiklos, 
kaip pamišėliškas pastangas sura
sti išdavikus ten, kur jų visai nė
ra. Nepaisymas minimalaus saiko 
visus tuos narsius vyrus išmetė 
iš pusiausvyros, ir jų kova įgavo 
jau tragikomišką pobūdį” (Nau
jienos VIII. 7).

AR DAR ILGAI?
Deja. J. Smetona savo “humo

rą” ir toliau pluoštais gamina. Ki
ti kai kas tokią gamybą remia. Va
dinas, epidemija greitai nepraeis. 
Tad šioj vietoj visu rimtumu išky
la klausimas: “ labai galimas da
lykas, kad patys narsiausieji ri
teriai niekad ir nesusipras — nors 
tam jau būtų pats aukščiausias 
metas — pagalvoti, kokiais tiks
lais ir prieš ką jų iš tiesų kovo
jama ir kas labiausiai patenkin
tas tuo jųjų kovingumu” (J. Pi
voriūnas, Naujienos VIII. 7).

Sapienti sat!

Skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
p.p. Bratiškas, tėvui ir uošviui

ANTANUI BŪGAI 
mirus.

A. ir V. Dantos

A. A.
ANTANUI BŪGAI

mirus, jo dukterį Oną ir žentą Juozą Bratiškus 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Jane ir Juozas Petrašiūnai

PADĖKA
Širdingą padėką reiškiame kun. P. Martuzui už lankymu mūsų 

mylimo vyro ir tėvo ligoje, aprūpinant ligonį šv. Sakramentais ir už 
atliktas laidotuvių apeigas. Taip pat ačiū p.p. E.J. Mickevičiams, 
kasdien lankiusiems sergantį velionį ir dalyvavusiems prie, jo mir
ties. Ačiū p. Astramskienei ir jos mamytei už pagalbą ligoje ir per 
laidotuves, dėkui Spočiui ir visiems, visiems, kurių pavardes sumi
nėti užimtų perdaug vietos.

Ačiū už gėles, vainikus, užuojautas žodžiu ir raštu. Visiems 
lietuviškas nuoširdus ačiū.

Nuliūdę: žmona Kaunienė, sūnus Petras ir marti Je.sika

ryžtą, darbą.
Buvo taip pat sudaryta ir PLJK 

Finansų Komisija. Ji buvo pra
šyta organizuoti kongreso lėšas. 
Bet darbo rimčiau nepradėjusi, ji 
pasitraukė. PLB Valdyba su jos 
pasitraukimu sutiko. Abi pusės — 
penki FK nariai iš dešimties ir 
PLB Valdyba — savo laiku dėl to 
viešai pasisakė, ir ši byla norma
liai tuo turėjo baigtis. Deja, liko 
pažeistos kai kurių pasitraukusios 
FK narių ambicijos. Buvo pagra
sinta eiti į viešumą, į spaudą. 
Ėmė rodytis protestai, buvo iš
siųsti atvirukai, prasidėjo kova. 
Uoliausias pasirodė J. Smetona: 
tuojau pat pasipylė jo straipsniai 
Laisvojoj Lietuvoj. Rašo jis nesi
varžydamas. Nerūpi jam faktai, 
tiesa, logika, moralė. Gamina jis 
“humorą”, atmieštą įžeidinėjimu, 
provokacija, insinuacija.

Pvz. PLB Valdybos narius J. 
Smetona pravardžiuoja avinais 
ir buožgalviais, vadina bėgikais 
į rojų ir komunarais, jam jie

jiems loti, ir turės nustoti” (Ke
leiviai ir šunys).

Bet Valdyba šiuo atveju klydo. 
Dalykas pasirodė epideminio pobū
džio. Kiekviena epidemija baisi, 
bet baiusiausia yra apkalbos ir 
šmeižto epidemija, nes ji kėsina
si į brangiausią žmogaus nuosa
vybę — į jo garbę, gerą vardą, 
pasisekimą, sielos ramybę, tad da
ro daugiau žalos už visas bado, 
maro, ugnies ir karo nelaimes. (T. 
Žiūraitis, OP, Žodis ir gyvenimas).

PLB V-BA PRADEDA GINTIS
Tada gintis ir PLB V-bos ginti 

išėjo PLB V-bos pirmininkas Juo
zas Bačiūnas .Žmogus, visą savo 
ilgą ir garbingą gyvenimą atida
vęs Lietuvai, lietuvtių tautai ir 
lietuvių tautos išeivijai. Jis pasi
sakė neginčijąs J. Smetonai “tei
sės nesutikti su tuo, ką kada pa
darom ar pasakom”, neginčijąs 
“teisės kritikuoti”, taip pat ne
atsisakąs “klydimų apgailėti ir 
stengtis juos pataisyti”. Bet jis

Tėra tik viena
nesūdyto sviesto rūšis
su tikru lietuvišku
prieskoniu:

SYDNEY LIETUVIU KLUBE
BENDROS KŪČIOS

Sydnėjaus lietuviams bendras Kū
čias suruošė Lietuvių Klubo Val
dyba savo laikinose patalpose Lid- 
combe. Virš 70 dalyvių, vedami se
nųjų lietuviškų tradicijų susirinko 
prie bendro Kūčių stalo kaip vie
nos šeimos nariai. Tarp vyresnio
sios ir jaunesniosios kartos daly
vių buvo miela ir malonu matyti 
Krašto Valdybos pirmininką p. S. 
Narušį ir vicepirmininką p. E. Ko- 
lakauską, kun. Martuzą ir sve
čių iš Canberros, Newcastle ir 
Brisbanės.

šių namų šeimininkas p. V. Sim- 
niškis pakvietė kun. P. Butkų pra
vesti Kūčių vakarienės religines 
apeigas. Po maldos ir kalėdinės 
giesmės kun. P. Butkus ir Krašto 
Valdybos pirm. S. Narušis kiek
vieną dalyvį pasveikino su linkė
jimais pasidalindami plotkele.

Sveikinimams pasibaigus pradė
jome stiprintis Kūčių patiekalais, 
kurių buvo tiek daug ir taip į- 
vairių, kad ir vyriausioji šeiminin
kė p. M. Vaškevičienė vargiai bū
tų išvardinusi. Kūčių stalas pa
puoštas žalumynais, žvakių švieso
je tikrai atrodė įspūdingai. Sce
noje blizgėjo įvairiausiomis spal
vomis Kalėdų Eglutė. Visų nuo
taika šventiškai pakili.

Pasistiprinus Krašto Valdybos 
pir-kas p. Narušis kaip ir pride
ra ilgesniame savo žodyje šia pro
ga sveikino ne vien tik čia susi
rinkusius, bet prisimena ir visus 
lietuvius, pasklidusius po platųjį 
pasaulį, o taip pat ir tėvynėje, su
laukusius šių Kalėdų švenčių. Dar 
taria žodį kun. P. Butkus, prisi
mindamas šios tradicinės Kūčių 
vakarienės reikšmę.

Ponia M. Vaškevičienė įspūdin
gai padeklamuoja eilėraštį “šią 
naktį regėjau senovės Rambyną”, 
Kalėdų senelio įgaliotas p. V. Dan- 
ta išdalina dovanėles, daugiausia 
lietuviškas knygas ir tuo lyg ir 
buvo užbaigta oficialioji vakarie
nės dalis.

Sydnėjaus Liet. Klubas jau eilę 
metų šias tradicines Kūčias ruoš
damas labai pasitarnauja tiems, 
kurie dėl įvairių aplinkybių sutik
tų jas vieniši.

Linkime, kad ir ateity šios tra
dicijos Klubo Valdyba neaplenktų 
ir sekančias Kūčias suruoštų jau 
naujose Klubo patalpose.

Dalyvis

PADĖKA
Nuošridžiai dėkojame p.p. M. 

Vaškevičienei, N. žygienei, D. 
Bielienei, J. Vaškevičiui ir P. 
Aleknai už pagalbą rengiant to
kias įspūdingas ir neužmirštamas 
bendras Kūčias. Ypatinga padėka 
Kūčių vakarienės paruošimo va
dovei p. M. Vaškevičienei ir ne
paprastai daug pasidarbavusiam 
p. P. Aleknai.

Sydnėjaus Liet. Klubo V-ba
PADĖKA

Pereitų metų laikotarpy Sydnė
jaus Lietuvių Klubui aukojo:
Sydn. Liet, choras Daina $10.00
V. Račiūnas 9.90
A. Kasiulaitis 9.20
V. Jablonskienė 6.80
B. Paskočimas 6.50
V. Kanažauskas 6.40
M. Statkuvienė 5.15
H. Stošius 4.00
J. Beržinskas 3.50
A. Karpavičius 2.60
S. Pačėsa 2.00
V. Koženiauskas 2.00
M. Šutas 1.10

Klubo Valdyba aukotojams reiš
kia nuoširdžią padėką.

Klubo Valdyba

NORCO.

SUTINKAME 
NAUJUS METUS

Per radiją sklindant varpų gar
sams su putojančio šampano tau
rėmis buvo pasitikti jubiliejiniai 
1968-j i — Lietuvos Laisvės Kovos 
Metai.

Naujų Metų sutikimą suruošė 
sydnėjiškjiams gerai pažįstamais 
savanoris kūrėjas p. Juozas Ka
počius ir ponia savo namuose,} 
pastatytuose nuostabiai, gražioji 
vietoje, iš kur žemai matėsi mies
tas tyvuliuojąs daugiaspalvių švie 
sų jūroje. Vaizdas .primenantis 
Kauną iš Vytauto Kalno, tik ne
simatė Karo Muziejaus bokšto ir 
nesigirdėjo Laisvės Varpo gau
desio.

Malonių 'šeimininkių globoje 
Naujų Metų sutikime dalyvavo 
Krašto Valdybos p-kas p. S. Naru
šis, vicepirm. p. E. Kolakauskas, 
V. Simniškis, L. Karvelis su ponio
mis, svečias iš Canberros A. Dan- 
ta ir keletas kitų.

šia proga šeimininkas p. J. Ka
počius pareiškė keletą minčių pri
mindamas tuos laikus, kada karys 
savanoris, nepakankamai apreng
tas ir nevisai pavalgydintas, ryž
tingai kovojo dėl Lietuvos laisvės. 
Jo linkėjimai — kad šie metai bū
tų vienybės ir susiklausymo metai 
bendrų tikslų labui. (p.a.)

1/ 3

Dabar pristatomas skubiai šviežias 

is pieniniu.

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

DEL TO MŪSŲ NESŪDYTAME SVIESTE PA
NAUDOTAME TOKIAS PRADINES PRIEMONES, 
KAD GAUNAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ PRIES
KONĮ, KAIP KAD JŪS TURĖJOTE SAVO SENOJE 
TĖVYNĖJE.

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

IR KAD JŪS JĮ GAUTUMĖTE ŠVIESESNĮ.
IŠ GERŲ KARVIŲ GAUNAMAS IR GERAS 

SVIESTAS.
IR MES STENGSIMĖS, KAD VARTOTOJAI 

MŪSŲ PRODUKTAIS BŪTŲ LABIAUSIAI PA
TENKINTI.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
PAMALDOS CANBERROJE
Sausio 21 d. lietuviškos pamal

dos Canberros lietuviams bus lai-

MELBOURNE
LIET. NAMŲ 

DEŠIMTMETIS

{žengiant į antrų dvidešimts- 
penkmetį vedybinio gyvenimo lin
kime jiems geriausios sveikatos 
ir laimės.

A.B.
91967 m. Gruodžio mėn.

Melbourno Lietuvių Namų Klubas 
atšventė savo veiklos 10 metų su
kaktį surengdamas iškilmingų va
karienę — banketų.

I vakarienę atsilankė apie 130 
lietuvių, pasidžiaugti atsiekto 
darbo vaisiais ir nužymėti gaires 
ateities darbams. Susėdus visiems 
prie gausiai paruoštų stalų vaka
rienė pradėta malda.

Vakarienės metu pirmasis kal
bėjo dabartinis Lietuvių Namų 
Tarybos pirm. p. Inž. Jokubaus- 
kas, apibūdindamas veiklos isto
rijų ir pristatydamas mums Klu
bo garbės narius p.p. Bikulčius, 
Dr. V. Didžį ir Antanų Krausų 
kurie yra paaukavę Lietuvių Na
mams virš 500 dol.

Vaišių metu kalbėjo garbės na
riai A. Bikulčius, A. Krausas ir 
Dr. V. Didžys. Sveikino: Ben
druomenės Apyl. pirm. p. A. 
Alekna, L. Kat Federacijos ir 
Brolijos vardu Inž. Mieldažys, At
eitininkų vardu p. J. Petraitis, 
Soc. Moterų D-jos vardu p. V. 
Kružienė, Karių Veteranų Ramo
vės vardu p. Alb. Pocius, Stu
dentų vardu p-lė D. Jokubauskai- 
tė, Lietuvių Evangelikų Tarybos 
vardu p. Baltrukonienė, Sporto 
Klubo Varpo vardu p. Ališauskas 
ir Talkos Kooperatyvo vardu p. 
Šniras.

Raštu sveikino: Liet. Kat. Mo
terų D-ja ir iš Amerikos mums 
visiems žinomas veikėjas p. Ba- 
chunas kartu prie savo sveikini
mo pridedamas 100 dol. Čekį. Už 
tai jam išreikšta nuoširdi visų 
dalyvių padėka.

Taip pat kalbėjo buvę Klubo 
Tarybos pirmininkai p. J. Valys 

. ir p. Antanaitis. Jaukių vakarie
nės nuotaikų dar labiau paįvai
rino p. Malakūnienė paskaityda- 
ma dešimtmečiui paminėti sukur
tus savo eilėraščius. Vienas iš jų 
"Bendri namai” susilaukė labai 
daug plojimų.

Linkime Melbourno Lietuvių 
Namų klubui žengiant į vienuo
liktus darbo metus ištvermės, o 
visus tautiečius kviečiame savo 
linkėjimus išreikšti nuoširdžia au
ka Namų Remonto vajui paremti 
kad antrų dešimtmetį 
švęsti be skolų savuose

d. GEELONG
SMAGIAI SUTIKOME 

N. METUS
Naujųjų Metų sutikimų ir 

met Geelonge surengė Apylinkės 
Valdyba Lietuvių Namuose. Sta
lai dailiai paruošti, grojo plokš
telių muzika. Labai dailiai lietu
viškų šokį “Noriu miego” pašoko 
p.p. A. Zenkevičienė, Akenienė, 
Jankuvienė ir Savickienė visus 
išjudindamos taip, kad net ško
tai su airiais įsijungė pasij’utę 
kaip “namie”. Dar labiau reika
lus pataisė sesutės M. ir V. Ma- 
nikauskaitės grodamos akordeonu 
ir gitara.

Prieš pat dvyliktų pasirodo ir 
kapelionas kun. P. Dauknys. Tuoj 
apylinkės pirmininkas Dr. S. Ska- 
pinskas taria sveikinimo žodį ir 
perskaito gautų sveikinimo tele
gramų iš mūsų sportininkų Ade
laidėje.

Naujuosius Metus sutinkame 
giedodami Lietuvos Himnų, po to 
šampano šūviai ir syeikinimų bu
činiai.

“Nauji metai, nauji lapai, nau
ji kirtėjėliai,” sakydavo žemaičiai. 
Štai sausio pirmoji ir su ja Me
čislovo vardinės. Ta proga p. J. 
Gailius sukviečia choristus prie p. 
L. Skapinskienės stalo, kuri šven
čia savo gimtadienį ir varduvi
ninkus p.p. M. Kymantų ir M.

šį-

Davalgų, ir visiems galingai už
traukia “Ilgiausių Metų”.

Šis smagus N. Metų sutikimas 
Geelonge gali likti istoriniu, nes 
pasižadėjo daug senų ir naujų 
choristų papildyti choro eiles, jų 
tarpe stiprus tenoras M. Kyman
tas ir bosas R. Zenkevičius — 
buvę chorvedžiai. Jų prisijungi
mas ne tik kad praturtins choro 
baisingumų, bet ir techniškai pa
lengvins pasiruošimų. Reikia tikė
tis, kad J. Gailiaus paleistas šū
kis “su 50 choristų j penkiasde
šimtų Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimų" pilnai pasiteisins.

J. Žemaitis

SYDNEY APYL. V-BOS 
INFORMACIJA

50-ties METŲ NEPRIKLAU
SOMYBĖS Sukakties Minėjimas 
numatomas vasario 17-18 dieno
mis. Iškilmingesniam šios šventės 
pravedimui sudarytas specialus 
komitetas. Programos paruošimu 
ir jos pravedimu rūpinasi p. S. 
Skorulis. Programon numatomas 
kviesti solistas Paulius Rūtenis.

šeštadienį, vasario 17 d. vaka
re, Ukrainiečių salėje Lidcombė- 
je įvyks Iškilmingas Minėjimas— 
Pobūvis.

KIEK AS SUŽINOJAU!

Lietuvių Mokytojų Konferenci
joje Melbourne svarstant lietuvių 
kalbos pratiminių sųsiuvinių tin
kamumų vienam juos peršiant, ki
ta dalyvė užsispyrusiai tvirtino, 
kad jie netinka naudojimui, nes 
ten yra tokia “nedovanotina” klai
da: vienoje vietoje taškas kablelis 
pavadintas dvitaškiu!#

Konservatyvizmo ženkle vyks
tančių konferencijų ypač kai ku
riuos dar iš Lietuvos atsivežtų 
metodų tikslingumu neabejojan- 
čius mokytojus smarkiai sukrėtė 
rašytojo J. Janavičiaus naujoviš
kos šokiruojančios mintys kalbant 
apie paskaitėlių jaunimui organi
zavimų.

Kw4ca
Inž. Algis Kazlauskas šiuo metu 

gyvena ir dirba Muenchene. Jis 
universitete vakarais studijuoja 
vokiečių kalbų. Kalėdoms buvo iš
vykęs į kalnus.

Su vokiečių kalba nėsų taip leng 
va: susikalbėti 
niam pokalbiui 
trūksta žodžių.
svetimtaučių.

galįs, bet ritntes- 
bei skaitiniams 
Muenchene daug

SYDNEY

PRIE JŪROS PRIE JŪROS !

galėtume 
namuose. 
Alb. P.

Skubioje laiko ir dienų tėkmėj 
štai jau sukanka (sausio 15 d.) 
45 metai, kai Maž. Lietuvos su
kilimu buvo išlaisvintas Klaipėdos 
kraštas, o mes įžengėm prie savos 
jūros.

šiam svarbiam įvykiui atminti 
bei Lietuvos pajūrio grožiui iškel
ti jau per eilę metų Sydnejaus 
ateitininkai su Wollongong pajū
rio apylinke organizuoja

JŪROS DIENĄ.
Iš karčios patirties pasimokius 

(netikėto lietaus) šįmet Jūros 
Diena (sausio 28 d.) tap organi
zuojama, kad ir ištikęs lietus jos 
paminėjimui nepakenktų.

Tad pirmiausia 11 vai. 
piet lietuviškos pamaldos pranciš- 
kiečių seserų koplyčioje (74 Cliffe 
Rd., Wollongong, netoli katedros) 
kur prisiminsime sukilimo aukas

prieš

SIDABRINES VESTUVĖS

Bankstowne Kalėdų antrų dienų 
p.p. Jonas Mikutavičius ir Anelė 
Mikutavičienė, savo namuose at
šventė 25 metą vedybų sukaktį.

Kun. S. Gaidelis atliko religi
nes apeigas, atnaujindamas p.p. 
Mikutavičių prieš 25 metus vedy
bų priesaikų kartu ir palaiminda
mas jubilijatus.

Jų didelis ir gražus namas bu
vo pilnas svečių. Prie gražiai pa
ruoštų stalų svečiai linksminosi 
džiaugdamies šia jubuliatų šven
te. Kun. S. Gaidelis sveikino ir 
už juosius pakėlė tostų, ir kartu 
su svečiais sugiedojo “Ilgiausių 
Metų” Sveikino ir kiti svečiai, 
linkėdami Jiems sveikatos ir sėk
mės.

p. J. Mikutavičius dėkojo savo 
ir žmonos Anelės vardu Kun. S. 
Gaideliui, dėkojo ir visiems sve
čiams už dalyvavimų, ir nuošir
džius sveikinimus ir linkėjimus.

p. Jonas Mikutavičius, kilęs iš 
Butrimonių, Alytaus apskr., p. 
Anelė Mikutavičienė nuo Pajevo
nio, Vilkaviškio apskr. Australi
jon atvyko 1948 metais ir apsi
gyveno Bankstowne. Užaugino 
gražių šeimų: du sūnus ir vienų 
dukrelę. Visus leido j mokslus: 
vyresnysis sūnus Vytautas pasku
tinio kurso medicinos studentas, 
Antanas gimnazijos mokytojas 
dirba New Guinea, duktė Virgini
ja yra gailestinga seselė Sydney 
ligoninėje.

p.p. Mikutavičiai labai darbš
tūs ir sumanūs tautiečiai, ekono
miškai labai gerai stovi ir daly
vauja lietuviškoje veikloje. A. 
Mikutavičienė Sydney Liet. Mot- 
Socialinės Globos Draugijos val
dyboje ūkio reikalų vedėjos pa
reigose o p. Mikutavičius taip pat 
visur nuolat aktyviai dalyvauja.

darbuo-
Baltijos

12 vai.)

bei aktyvius kovotojus ir 
tojus už Lietuvos teises 
pajūry.

Tuoj po pamaldų (apie 
Corrimal pajūrio salėje (kaip kas
met) minėjimas — aktas su me
nine programa, kurių fiksuos vie
tinė Wollongong televizija.

Po šio akto laisvas laikas: 
kandžiai, sportas, maudymasis bei 
kiti poilsio patogumai.

Vakare vėl salėje bendros dai
nos, šokiai ir net šilti užkandžiai, 
paruošti mielų Wollongong apy
linkės ponių, šis bufetas su už
kandžiais ir gėrimais veiks tik 
pasibaigus minėjimui — aktui.

Tad kviečiami visi mieli ypač 
Sydnejaus tautiečiai prie jūros, 
kad ir nė savos.

Sydney ateitininkai ir 
Wollongong Apylinkė

uz-

#
Elektros inžinierius Rimas Sla

vickas, baigęs Gordon, institutų 
Geelonge ir studijavęs Melbourno 
universitete, šiuo metu yra apsi
gyvenęs Kanadoje, Ontario valsti
joje. Sudbury, katalikų universi
tete toliau tęsia studijas.

*
Manau visi pastebėjote, kad su 

laiku pasikeitė ir žmonių reikala
vimai: antai, vos pasklidus po pa
saulį užsimuštinai šaukėmės ang
liškai lietuviško žodyno, šiandie 
jau daugiau reikalingas lietuviš
kai angliškas žodynas net ir eilei 
tų, kurie angliškai mokėsi iš lie
tuviškai angliško, 
apie vaikus. *

Trys lietuvaitės 
moksle pirmauja: 
Dulinskaitė ir Kustaitė išėjo savo 
klasėse pirmosiomis. Visos trys 
lanko privačias gimnazijas.

Sekmadienį, vasario 18 d. ryte 
iškilmingos pamaldos Lidcombėje 
bažnyčioje. Kviečiamos visos jau
nimo organizacijos dalyvauti su 
savo vėliavomis Be nuolat daly
vaujančių skautų, ateitininkų ir 
kartais sportininkų, ypatingas dė
mesys atkreipiamas prašant ir 
studentus dalyvauti organizuotai.

Šiame minėjime dalyvauti kvie
čiami ir Newcastlio, Wollongongo 
bei kitų apylinkių lietuviai.

Platesnė informacija tilps se
kančiuose “Mūsų Pastogės” nu
meriuose.

AUSTRALIJOS LIETUVIO 
MOKESČIO VAJUS numatomas 
pravesti kovo mėnesyje. Bus ban
doma asmeniškai ar laiškais pa
siekti visus tautiečius Sydnejaus 
ribose. Suprasdami ir prisiimda
mi šią bendruomeninę pareigų pa
lengvinkime Apylinkės Valdybos 
darbų iš anksto susimokėdami šį 
mokestį Valdybos Kasininkui p. 
A. Vinevičiui sekmadieniais prie 
bažnyčios ar siųsdami pinigus 
šiuo adersu: A. Vinevičius, 8 
Deakin Street, CONCORD, NSW, 
2137. Metinis mokėtais yra vienas 
doleris asmeniui.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Sydne

jaus ir Bankstowno Lietuvių Klu
bams už leidimų naudotis esamai 
ir buvusioms Apylinkių Valdy
boms jų patalpomis neimant už
mokesčio.

Sydney Apyl. Valdyba

PATIKSLINIMAS
Pereitų metų Mūsų Pastogės 

kalėdiniame numery buvo paskelb 
tas netikslus p. J. Normanto, Lie
tuvių Fondo įgaliotinio Australi
joje, adresas. Buvo paskelbta: “P. 
O. Box 57, Richmond, ...”, o turi 
būti — P.O. 157, Richmond, Vic. 
3121.

Red.

komos St. Patricks bažnyčioje 
Braddon — 11.30 vai. Laikys sve
čias kun. S. Gaidelis, S.J. Prieš 
pamaldas nuo 10.30 vai. bus klau
soma išpažinčių.

Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS

Lietuvių Kultūros Fondo biblio
teka, esanti Melbourno Lietuvių 
Namuose, (44 Errol St. Nth. Mel
bourne), bus uždara nuo sausio 
21 d. iki kovo 15 d.

GEGUŽINĖ
SKAUTŲ ŽEMĖJE

Jau ne nuo šiandie Sydnejaus 
lietuviai pamėgo lietuvių skautų 
stovyklavietę Ingleburne, kad čia 
kaskart vis dažniau renkamasi 
papramogauti gamtoje. Dabar, 
prieš Kalėdas pristačius naujų 
būtiniausių pastatų (virtuvė, val
gykla, purkšlės ir tualetai) ši vie
ta pasidarys dar labiau tautiečių 
lankoma. Šių metų pradžioje be- 
stovyklaujant apie šimtinei skautų 
lankytojų buvo gausu beveik kiek
vienų dienų.

Prie dabar turimų sąlygų šioje 
stovyklavietėje lietuviški subuvi
mai gali vykti tiek giedram, tiek 
ir lietingam ore. Todėl ir Sydne
jaus Skautų Tėv. Komitetas jau 
vasario S d. (šeštadienį) organi
zuoja didelį gegužinę — vakarą 
skautų žemėje, šalia gražios ap
linkos ir tyro oro gegužinėje nu
matoma: gausus bufetas su šiltais 
ir šaltais užkandžiais, įvairių rū
šių gėrimai, muzika ir šokiai.

Skautų Tėvų Komitetas, kvies
damas visus iš arti ir toli šioje 
gegužinėje dalyvauti, jau dabar 
visus perspėja rezervuoti minėtų 
šeštadienį (vasario 3 d.) ruošia
mai gegužinei. Garantija — nie
kas joje dalyvavęs neapsivils!

nekalbant jau

iš Bankstowno
Z. Belkutė, D.

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir kokiomis 
sąlygomis veikia tautiečiai kituose kraštuose. Geriausiai su
sipažinsite su lietuvių gyvenimu Kanadoje skaitydami sa
vaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Jūratė Valytė iš Albury sausio 
7 d. išvyko ilgesniam laikui į Lon
donu ir Europų. Ji yra baleto mo
kytoja ir tikisi šių išvykų išnau
doti pagilinti studijas Europos ir 
Amerikos šokių mokyklose.

*
Viename dalyke mokytojai ne

turėjo nuomonių skirtumo — tai, 
kad Socialinės Globos Moterų 
Draugijos paruošti pietūs buvo 
tikrai pavyzdingi!

Kolegai Filisteriui

BALIUI DAUKUI

mirus, jo žmoną Pajautą Daukuvienę, dukrą Pajautą, 

sūnų Rimgaudą bei jų artimuosius nuoširdžiai liū

desy užjaučia

Korp! Neo Lituania Filisteriai Australijoje

Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame rašoma apie lietu
vių gyvenimą, viso pasaulio naujienos, mokslo, meno, tech
nikos žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžvalgos ir duoda
mi įdomūs romanai. Redaguoja Jonas Kardelis. Metams 6 
kanadiški doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 
George Street, LaSalle — Montreal, Canada.

Pirmojo transporto melburniš- 
kis tvirtina, kad pirmų kartų per 
dvidešimt metų Melbourne lietu
viai nesugebėjo bendrai sutikti 
Naujųjų Metų. Ir tai dar turint 
savus dvejus namus! Lygiai To
kios vienybės sutinkant Naujuo
sius Metus nesimatė ir Sydnejuje: 
čia Naujieji Metai buvo sutikti 
net keliose vietose.

PAS SKAUTUS
SKAUTŲ ŠVENTĖ

ir 
iškil-

la-
Gruodžio 10 d. 

Geelongo lietuviai 
mingai paminėjo 
įsikūrimo Vilniuje 

šventė pradėta 
pamaldomis šv. Jono bažnyčioje 
su vėliavomis, dalyvaujant Gee
longo ir Melbourne skautų viene
tams.

Skautų dvasios vadas kun. P. 
Vaseris atlaikė pamaldas ir pasa
kė tikrai gražų pamokslų iškel
damas, kad jaunimo org. padės 
mūsų jaunimui išlikti ištikimais 
ir Dievui ir Tėvynei.

Po pamaldų Lietuvių Namuose 
įvyko iškilminga šventės sueiga, 
dalyvaujant iš Adelaidės Rajono 
Vadui A. Neverauskui ir vietos 
skautų vadovybei. įnešus vėliavas 
skaut. J. Makulis perdavė Tunti- 
ninko pareigas psk. Adomavičiui, 
kuris būdamas jaunosios kartos

Melbourno 
skautai 
Skautų S-gos 
50 m. sukaktį, 

iškilmingomis

jaunimo vadovas, tikimasi dar 
biau sustiprins Tunto veiklų.

Tėvų komiteto atstovai p. 
Kružienė ir inž. Liubinas skaut. 
Makuliui už įdėta daugelio metu 
darbų, auklėjant jaunimų, įteikė 
gražių dovaną.

Vėliau psk. A. Karpavičiui į- 
teiktas skautų ordinas “Už Nuo
pelnus” ir jūrų skaut. A. Gabui 
Jūros Skautų vadovo ženklas.

Po iškilmingos dalies mažojoje 
salėje sekė programinė sueiga. 
Sueigų pravedė gabus skautų va
dovas ir laužvedys sk. A. Gabas, 
padedant G. Žemkalniui (Jun.). 
Sueigoje pasirodė visi Geelongo 
ir Melbourno skautų vienetai. 
Gražiai dainavo vyr. skautės, bet 
visus turbūt “nunešė” sk. A. Ga
bo “stovyklos orkestras”, kai gra
žus būrys skautų ir vilkiukų bon- 
komis, grėbliais, šukomis ir įvai
riais instrumentais grojo lietuviš
kų dainų meliodijas.

Sueiga baigta bendra visu daly
vių giesme “Ateina naktis”.

Alb. P.

V.

Iš Jungt. Amerikos Valstybių į 
Australijų grįžo Dr. A. Viliūnas. 
Prieš dešimtį metų išemigravęs 
Čikagon ir ten kiek prasigyvenęs 
išvyko Europon ir Innsbrucko 
(Austrijoje) universitete sėkmin
gai baigė medicinos mokslus. Ta
me pačiame universitete dar prieš 
emigruojant į Australijų Dr. A. 
Viliūnas buvo baigęs ir ekonomi
kos mokslus. Apsigyventi žada 
Vakarų Australijoje, nes ten esan
čios palankiausios sąlygos įsikurti 
užsienio diplomus turintiems gy
dytojams.

Skautų eilėse veikiančių Nijolės

ir Vinco Gilių sūnus, beveik 
gimęs Sydnejaus skautų žemėje 
Ingleburne, kaip tik ir buvo pa
krikštytas toje pačioje stovykla
vietėje dalyvaujant krikšto iškil
mėse visiems tuo metu stovykla
vusiems skautams. Tai įvyko sau
sio 3 d. »

Prieš Kalėdas buvo susirgusi ir 
net ligoninėj paguldyta nuoširdi 
Mūsų Pastogės bičiulė ir talkinin
kė p. M. Juraitienė. Malonu, kad 
paskutiniu metu jos sveikata gė
rėja.

*
Melbourno lietuviai negavo lei

dimo sutikti Naujų Metų salėje, 
nes pagal Victorijos įstatymus ne
galima sekmadienio naktį perdaug 
linksmintis.

Daugumas tautiečių Naujus Me
tus sutiko privačiuose namuose, 
bet daugiausia turbūt buvo suva
žiavę į p.p. Pocių “Neringos” dva
rą kur prie ilgų stalu sodybos 
kieme su dainomis ir Himnu su
tiko Naujus Metus.

Kieme išdygo palapinės, kiti 
daržinėje arba mašinuose permie
gojo, o sekantį rytų šeimininkai 
visus svečius į kalnus “svoriui nu
mesti” išvedė pasivaikščioti ir dva 
ro rūbežius aprodyti.

*
Prieš Kalėdas grįžo namo į Per- 

thų keletą mėnesių atostogavusi 
šiaurės Amerikoje p. Jonikienė. 
Išbuvusi porų mėnesių Amerikoj 
ir Kanadoj, grįžo per Europų. 
Pertho lietuviai tikisi, kad po atos
togų p. Jonikienė vėl įsijungs ak
tyviai į lietuvišką gyvenimų.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mane lan

kiusiems ligoninėje — kun. P. 
Daukniui, p.p. Lipšiams, Cimer- 
manams, Každailiams, Davalgai, 
Bušeliams, Gvildienei, Pažerec- 
kienei, Treiklerienei, A. Treikle- 
riui.

A. Jomantas (senj.)

Mylimam vyrui ir tėvui
BALIUI DAUKUI ŠVYTURIO” STOVYKLA 

BAIGĖSI!..

mirus, jo žmonai Pajautai, vaikams — Pajautai ir 
Rimgaudui bei jų artimiesiems gilaus skausmo 
valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Stasė ir Emilijonas Kolakauskai

A t A
Dipl. inž. B. DAUKUI

mirus, jo žmoną, vaikus, gimines ir artimuosius skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

PLIAS, Canberros Skyrius

Jau sausio 7 d. vakare, po vė
liavos nuleidimo, po laužo, dalis 
“Švyturio" stovyklos (Ingleburn, 
N.S.W.) stovyklautojų išskubėjo 
namo, greitomis atsisveikindami 
su dar liekančiais stovyklos pio
nieriais, kuriems pirmadienio rytų 
prasidėjo tikra rugiapjūtė — sto
vyklos nuėmimas ir stovyklavietės 
sutvarkymas, kų jie ir atliko 
(nors ir ne be “kraujo” aukų!..).

Brisbaniečiai, kurių laukė 600 
mylių kelionė išskubėjo poros die
nų viešnagėn pas brolius ir seses 
sydnėjiškius — pailsėti ir Sydnė- 
juje apsidairyti.

Pora dienų pralėkė greit. Kai 
kuriems pavyko pamatyti Sydne- 
jaus operos rūmus, kai kuriems

tik garsųjį tiltų, kiti pasitenkino 
mažesniais objektais, bet antra
dienio (sausio 9 d. vakare — 6 
vai. — visi uniformuoti prisista
tė j Sydnejaus centrinę stotį. Pa
sirodė, kad “dezertyrų”, kurie 
norėtų likti Sydnejuje, neatsira
do nė vieno. Vietoj to stotyje su
sirinko beveik visas “Aušros” 
tuntas išleisti tolimų svečių.

Ir kokios buvo išleistuvės! 
Skambėjo daina po dainos ben
dram rate sustojusių jaunųjų se
sių, kai tuo tarpu broliai liejo 
prakaitų bandydami sukamšyti į 
vagonų gana gausių svečių baga
žų...
Pagaliau 6.55 vai. traukinys pa

judėjo. Paskutiniai rankų paspau
dimai, paskutiniai adresų pasi
keitimai, viskų supant “Sudiev, 
sudiev...” dainos garsam. Nors 
traukinys ir gana smarkiai pa
traukė iš stoties, bet atkaklios 
sydnejiškės jį net pralenkė, ir ko 
gero, — jei ne tas barjeras pe
rono gale — būtų pirmosios at- 
sidūrusios Brisbanėje... Ir tik už 
pirmo posūkio dingėtus traukinys 
paslėpė “sudiev” bemojuojančius 
sesių ir brolių brisbaniečių ran
kas.

Taip! “švyturio” stovykla bai
gėsi, bet ji baigėsi ne sausio 7 ar 
8 dienų, bet sausio 9 d. vakare, 
Sydnejaus centrinėje stotyje!..

s. B.Ž.

MOsų PASTOGĖ
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