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Pereitą sekmadienį išvyko į 
Ameriką iš Sydney lietuvių gru
pelė, jų tarpe ir keletas mūsų 
bendruomenės seimo atstovų į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
trečiąjį seimą, kuris įvyks mėne
sio pabaigoje New Yorke.

Tenka pripažinti, kad šis sei
mas yra vienas iš pačių reikš
mingiausių išeivijos lietuvių tarpe 
įvykių šiais jubiliejiniais metais.
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Kalbant apie šį trečiąjį P.L. 
B-nės seimą jis jau pats savy yra 
irgi jubiliejinis. Lygiai prieš de
šimtį metų — 1958 New Yorke 
buvo sušauktas pirmasis Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas, kurio metu buvo išrinkta 
pirmoji Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba, priimta 
PLB-nės konstitucija. Tai buvo, 
sakytum, padėti lietuvių ben
druomenei pagrindai visu globa
liniu mastu. Šiandien po dešim
ties metų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės padėtis yra visai 
kitokioje padėtyje, negu ji buvo 
šaukiant pirmąjį seimą. Dauge
lis atskirų kraštų bendruome
nių dar neturėjo konkretaus ap
sisprendimo kaip elgtis tokios 
kuriamosios pasaulinės organi
zacijos atžvilgiu — jungtis iš 
vien ar veikti nepriklausomai. 
Šiandie jau to klausimo nėra. Ir 
visur, kur tik yra lietuvių jun
giniai, jie stengiasi priklausyti 
Lietuvių Bendruomenei. Tai liu
dija ir į šį seimą siunčiamų 
kraštų atstovų skaičius. Jeigu iš 
tokios Australijos į ankstyves
nius seimus atstovų nebuvo pa
siųsta, o tik pasitenkinta įgalio
tiniais mūsų bendruomenę ten 
atstovauti, tai į šį trečiąjį seimą 
išvyko net penki seimo atstovai. 
Šitas faktas labai daug pasako: 
pirmiausia jaučiamas prigijęs vi
sų lietuvių solidarumas, antra 
entuziazmas išlaikyti lietuvių 
vienybę visame pasaulyje.

Pagaliau pati lietuvių bendruo
menė per paskutiniuosius metus 
įgijo naujo respekto ir įvertini
mo, kaip teigia savo kalboje 
P.L. B-nės pirmininkas J.J. Ba- 
čiūnas: bendruomenė pasidarė 
reikšmingas ir visuomeninis bei 
Lietuvos laisvinimo akcijos na
rys. Jeigu anksčiau bendruome
nė savo tiesioginiu uždaviniu lai
kė išlaikyti pasaulyje pasklidu
siuose lietuviuose lietuvybę, tai 
šiuos uždavinius bevykdydama 
bendruomenė pasidarė pagrindi
ne atrama Lietuvos laisvinimo 
veiksniams.

Visa tai turint prieš akis ma
loniai nuteikia mintis, kad per 
palyginamai trumpą laiką lietu
vių padaryta labai daug ir kad 
šitas visas bendruomenės kūri-

į visus bendruomenės reikalus. 
Žodžiu, seimo darbai, nutarimai 
ir tolimesnės bendruomenės vei
klos gairės priklausys nuo tų pa
čių žmonių, kurie šiandie yra 
mūsų tarpe ir kurie rytoj atsto
vaus ir sudarys seimą. Vis dėl to 
išvykstantieji bendruomenės gy
venime ir veikloje nėra naujokai. 
Lygiai tokie pasiaukoją lietuviš
kam reikalui bus ir iš kitų kraš-
tų. Tad visa susumavus reikia ti
kėtis, kad io seimo darbai bus 
turiningi ir pozityvūs. Tačiau 
nereikia išleisti iš akių ir fakto, 
kad nežiūrint kokie bebūtų sei
mo sprendimai ar rezoliucijos, 
viskas priklausys ne nuo paties 
seimo ir jų atstovų, bet nuo pa
čių bendruomenės narių: kiek jie 
bus solidarūs ir kiek veiksmingi.

(v.k,.)

nys nėra tik tuščia sąvoka, bet 
gyvenimu pulsuojanti realybė.
Juo maloniau, kad šiam jungi
niui priklausome ir mes — Aus
tralijos lietuviai patys įnešdami 
ir atitinkamą įnašą į visą tą są
rangą.

Išleidžiant savus atstovus į 
PLB Seimą visai pagrįstai klau
siame: ko mes galime tikėtis ir 
ko iš to seimo laukiame? IŠ tik-
rųjų seimas nėra kokia nors įs
taiga arba valstybės iždas, iš ku
rio galima būtų ko nors išprašyti 
arba prisisemti turtų. Seimas yra 
institucija, kurią sudaro tie patys 
žmonės, kaip kad ir mūsų atsto
vai. Viskas, visas pasisekimas ir
išvados priklausys nuo to, su ko
kiomis idėjomis, kokiais nusitei
kimais jame susirinkę atstovai 
dalyvaus ir kaip jie pasižiūrės

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
ČEKŲ BAIMĖ NEPAGRĮSTA

Nenorėdamas užgauti Kremliaus, 
Čekoslovakijos lyderis Dubčekas 
apeliavo į spaudą prašydamas su
švelninti prieš-maksvinės pole
mikos toną. Atsižvelgdami prašy
mo, Čekoslovakijos dienraščiai lio
vėsi puolę “didįjį brolį” ir nemi
nėdami Kremliaus, Maskvos ar so
vietų ... švelniau laužė pirmuosius 
liberalizmo ledus. Vienas iš įta
kingiausių Prahos dienraščių Li- 
dava Demokracie savo vedamaja
me rašo: “Čekoslovakijos suvere
numas nebuvo ir nebus paliestas... 
Mes užtikriname gyventojus, kad

pasirašytas protokolas Bratislavo
je ir dėl to kilusi baimė visai ne
pagrįsta”.

Baimės įtampa Čekoslovakijoje 
atslūgo, kada pats lyderis kreipė
si raminančiai į tautą ir kada sa
vaitės bėgyje Prahos aerodrome 
atsirado Čekoslovakijos vienintėlis 
draugas maršalas Tito.

Kiek aiškėja, čekų-sovietų susi
tikimas Ciernoje ir vėliau Brati
slavoje baigėsi didele Dubčeko per
gale. Iš tikro, Dubčekas nevyko 
kalbėtis tuščiomis, jis prilaikė du 
stiprius kozerius: vieningą gy
ventojų užnugarį ir atkaklų Ju

goslavijos prez. maršalą J. B. Ti
to. Tito ne tik protestavo 
Maskvai, bet ruošėsi laike trijų va
landų pribūti Prahoje, jei Dubče
kas atsidurtų sunkumuose ir to 
pageidautų. Susitikime su Krem
liaus politbiuru Dubčekas išsiver
tė be Tito pagelbos, tačiau polit- 
biurui nespėjus išvykti pirmuoju 
Prahos svečiu prisistatė marša
las Tito.

Kaipo užsitarnavusiam herojaus 
vardą Prahos gyventojai sutiko 
maršalą Tito su didžiausiu nuo
širdumu ir seniai matytomis o- 
vacijomis. Prahos aerodrome sve
čias sutiktas dvidešimt viena pa-

Sydney lietuvių Dainos choras, vadovaujamas muziko K. Kavaliausko, koncertuoja Pavergtųjų 
savaitės atidaryme liepos 14 d. Sydnejaus Town Hall, dalyvaujant apie 700 įvairių tautybių 
klausytojams.
Jau baigiasi antras dešimtmetis, kai Dainos choras ištikimai reprezentuoja lietuvius ir lietuvišką 
dainą įvairiomis progomis tiek savųjų tarpe, tiek ir pas svetimuosius.

trankos salve, o tūkstantinė žmo
nių minia lydėjo Prahos gatvėmis 
pravažiuojantį svečią.

Tito vizitas ir jam palanki gy
ventojų reakcija, be abejo, dau
giausiai erzino Kremlių. Aišku, 
čekai įvertino Jugoslavijos pas
tangas kada kiti nusisuko į ša
lį. Ovacijos ir heroiškas maršalo 
priėmimas — tai kita priemonė 
pademonstruoti Maskvai ir visam 
pasauliui Čekoslovakijos nusista
tymą.

NERAMUMAI NE VIEN 
ČEKOSOV ARIJOJE

Nepasitenkinimas sovietais se
niai jaučiamas Vengrijoje, o tuo 
labiau Gomulkos užgniaužtoje Len 
kijoje. Į Lenkijos nepasitenkini
mus Kremlius atsako sovietų di
vizijų stiprumu. Rytų Vokietijoje, 
žinoma, tokių divizijų nereikia. 
Sovietų armija nuolatos stovi ry
tų Vokietijoje, nes Ulbrichtas, bi
jodamas vak. agresijos, to prašo.

Nereiktų manyti, kad Kremlius 
rytų Europoje yrai susirūpinęs 
vien čekų ir lenkų neramumais. 
Nemažesni rūpesčiai verčia polit- 
biurą dairytis kas vyksta ir sa
vame kieme. Jau kiek laiko Sov. 
Sąjungos rašytojai, mokslininkai 
ir bendrai visa inteligentija bando 
įvairiomis priemonėmis iškovoti 
žodžio ir spaudos laisvę, užkirsti 
kelią biurokratijai ir partijos am
žinam maišymui visuose gyvenimo

REFORMOS TURI BŪTI

Dubčekas žino, kad sovietų spau
dimas gali neužilgo pasikartoti. 
Dėl to, kiek įmanydamas skuba 
pravesti reformas ir neatidėliojant 
rugsėjo 9-tą šaukti čekų partijos 
kongresą. Toks kongresas prama
to eliminuoti visus reformų stab- 
dytojus, kitaip sakant, atsikratyti 
Novotnio ir Kremliaus šalininkais. 
Jeigu pasiseks atsipalaiduoti nuo 
Novotnio konservatorių, Dubčekas 
bandys suteikti spaudai žodžio 
laisvę ir atvirą vyriausybės ar 
partijos kritiką. Be to, Dubče
kas žada užkirsti kelią tiems, ku
rie turi svarbias pareigas vyriau
sybėje ir tuo pačiu aukštas pozi
cijas partijoje. Kas vadovaus par
tijai — nepriklausys Čekoslovaki
jos vyriausybei.

Dubčekas gerai žino, kad prave
dant tokias reformas bus didžiulis 
ir sunkiai įvykdomas uždavinys. 
Keičiant krašto ekonomiją, kuri 
priklauso grynai nuo Sov. Sąjun
gos, iš čekų pareikalaus daug pa
sišventimo ir geležinės kantrybės. 
Bet kokiems ekonominiams sun
kumams čekai yra ne tik pasiruo
šę, bet ir konkrečiais pavyzdžiais 
įrodę. Laike savaitės (daugiausiai 
Prahos gyventojai) suaukojo virš 
3 milijonų dolerių pinigais, auk
su ir brangenybėmis, kad tik ga
lėtų paremti krašto ekonomiją, 
kad nereikėtų kreiptis į Maskvą 
prašant dar vienos malonės, čekų 
santūrumą visas pasaulis gali im
ti pavyzdžiu, kad iš visų brange
nybių pati brangiausia yra lais
vė.

VIENIEMS HEROJUS — 
KITIEMS NIEKŠAS

Sulaukęs 71-nų metų iš gyvųjų 
tarpo pasitraukė dar vienas sovie
tų herojus — maršalas Konstan
tinas Rokosovskis, antrajame kare 
pasižymėjęs rytų fronte milžiniš
kais pralaimėjimais, vėliau perga
le beginant Maskvą ir sutriuški
nant Stalingrade vokiečių 6-tą 
maršalo Paulaus armiją.

Lenkiškos kilmės, bet persisun
kęs sovietišku komunizmu, Roko
sovskis savo gimtajame krašte ži-

ĮVYKIAI
I

PASKELBTAS 1968-69 METŲ 
BIUDŽETAS

Federalinė Australijos vyriau
sybė paskelbė naują ateinančių

liotekoms, pramatomos didelės su
mos Australijos čiabuvių gerovei. 

_  ★ —
Po įtampos Čekoslovakijoje kraš 

tą vizitavo Jugoslavijos Tito ir
metų biudžetą. Vietos australų 
spauda teigia, kad tai esąs geras 
humaniškas biudžetas, kuris nešta 
tąs pavojuj Australijos ekonomi
nio gyvenimo, nekelia piliečių as
meninių mokesnių, padidina neį- 
darbngų ir pasenusių piliečių pen-
sijas, stiprina gynybos reikalus ir 
plečia Australijos ūkinį gyveni
mą. Pagal naują sąmatą skiria
ma didelio dėmesio švietimui, bib-

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS
INFORMUOJA

Lietuvių Dienų Prezidiumas gavo eilę nusiskundimų, kad orga
nizacijų vadovai susiduria su sunkumais laiku paruošti informacijas 
ir nuotraukas, reikalingas Lietuvių Dienų suvenyriniam leidiniui.

Liet. Dienų Prezidiumas, tai aiškiai žinodamas, kad šiuose dide
liuose darbuose, į kuriuos įsijungę visos Australijos lietuviai, griežtų 
terminų nenustatinėja ir darbus planuoja taip, kad savaičių užtruki
mas neturėtų reikšmės ir neužkirstų kelio reprezentuotis leidinyje, 
tačiau Prezidiumas iš savo pusės prašo visų energingai ir su meile 
dirbant sunkumus šalinti ir reikalingos medžiagos ruošimą nepalikti 
paskutiniam momentui. Prezidiumas nori, kad visą Lietuvių Dienų 
turinį formuojančios organizacijos ir pavieniai kultūrininkai būtų 
leidiny vertingai reprezentuojami ir kad leidinys paliktų galimai gra
žesnį ir malonesnį jubiliejinių iškilmių prisiminimą.

Dalis menininkų jau pranešė, kad jie dalyvaus jubiliejinių metų 
meno parodoje. Norėdama tinkamiau pasiruošti parodos sekcija prašo 
visus menininkus su principiniais sutikimais ilgai neuždelsti.

Lietuvių Dienų Prezidiumas

Rumunijos N. Ceausescu, — kraš
tų galvos, kurios palaikė Čekoslo
vakiją krizės su Sovietų Sąjunga 
metu. Taip pat lankėsi ir Rytų 
Vokietijos Ulbrichtas, bet jis ir 
jo visa delegacija buvo sutikta la
bai šaltai be įprastų komunistams
draugiškumo pasibučiavimų.

Pereitą savaitę Sydnėjuje įvyko 
pasaulio gydytojų konferencija.
Tarp kitų garsenybių šiame suva
žiavime dalyvavo ir iš Pietų Af
rikos širdžių transplantatorius Dr. 
C. Barnard. Kongrese dalyvavo
apie 1500 gydytojų.

aišku, Sovietų Sąjunga. Rytų Vo
kietija bijo dėl to, kad laikosi prie
varta ir rusų palaikoma, gi Sov. 
Sąjunga bijo, kad ji kaip mozai
kinė valstybė gali lengvai subyrė
ti papūtus naujiems laisvės vė
jams.

JAV respublikonų partija nomi
navo į prezidentus R. Nixoną, ta-

sluogsniuoee.
Pirmoji Pravda perspėjo į ša

lis besidairančius ir esama siste
ma nepasitenkinančius gyvento
jus, sakydama, kad pasikeitimų 
centrinėje komunistų partijoje 
niekada nebus. Tuo pačiu cituo
dama ir pavyzdį kas atsitiko 1920 
metais kada Stalinas visus triukš
madarius sukišo į kalėjimą arba 
likvidavo.

nomas kaip niekšas ir išdavikas. 
Gi Sov. Sąjungoje — garbingas 
karys ir herojus. Karo pabaigoje 
maršalo Rokosovskio įsakymu, 
raud. armijos žygis į Waršuvą 
sustabdytas. Išlaukusi kelias sa
vaites, kol besitraukią vok. su
triuškina gynėjus ir pagrindinai 
sunaikina miestą, “herojaus” Ro
kosovskio armija įžygiuoja “išva
duoti” Waršuvos griuvėsių.

ALB Krašto Valdyboje
čiau demokratų partija, kuri šian
die valdo Ameriką turės savo kon
venciją tik šio mėnesio pabaigoje 
Čikagoje. Iš kandidatuojančių da
bartinis viceprezidentai H.H. PRANEŠIMAS bilietus platinusioms p.p. V. Jab-
Humprey turi daugiausia galimy- Išvykus į Pasaulio Lietuvių Bend- lonskienei, D.Karpavičienei, U. Ka 
bių būti nominuotas į partijos ruomenės Seimą Amerikon p. S. zokaitei, G. Kazokienei, E. Nagie- 
prezidentinius kandidatus. Naručiui, Australijos Lietuvių nei ir jų palydovams. Dėkui p.p.

Sov. Sąjunga perspėja sateli- Bendruomenės Krašto Valdybos K. Belkui, p .Šatkauskui ir p. Kon- 
tinius kraštus, kad komunis prmininko pareigas iki jam sugrįž- dreckui, talkininkavusiems prie
tinė ideologija yra svarbiau negu 
krašto nepriklausomybė. Komu
nistų partijos pirmavimas ir susi
klausymas yra pagrindas visų 
kraštų išlaikyti socialistinei vieny
bei. šis sovietų perspėjmas grei
čiausia galioja čekoslovakų ir ru-

tant perima pirmasis vicepirmi
ninkas p. E. Kolakauskas. Visais 
reikalais kreiptis šiuo adresu: E. 
Kolakauskas, 32 Cornwall St., Au
burn, N.S.W., 2144, Tel. 649 9379.

PADĖKA

įėjimo kontrolės, p.p. V. Dantai, 
P. Zarembai, pasidarbavusiems 
prie gėrimų bufeto ir Sydnėjaus 
Liet Mot. Soc. Globos Draugijai 
ir jos pirmininkei p. O. Baužie- 
nei, baliaus svečius aprūpinusioms 
užkandžiais.

Sovietų kariniai manievrai ofi- ™un^ vadovybių susitikimui Pra- 
cialiai paskelbti baigti Čekoslova- hoje, kur rumunų lyderis atvyko 
kijos pasienyje, bet raudonoji ar- Pas čekus pasveikinti jų su per- 
mija stovi paruošties padėty, ir ^ale Prieš sovietus. Rumunų vir- 
reikalui esant okupuotų kraštą, šunės žymiai anksčiau negu Čeko- 
jeigu Čekoslovakijoje pasireikštų 8l°vakija pradėjo šiauštis prieš so- 
kokių nors antikomunistinių po- vietų hegemoniją, 
reiškiu. Vis tik iš satelitinių — ★
kraštų Rusija garma parspėjimų Australijos gynybos ministerija 
nesikišti į kitų kraštų vidaus rei- suJun&® i vieną tris ligi šiolei vei
kalus. Tokius perspėjimus patie- kusius nepriklausomai gynybos 
kė Rumunija ir Jugoslavija. skyrius — laivyno, sausumos ir

* _  aviacijos vienetus. Pagal krašto
apusaugos minister) šie trys sky- 

Labiausia iš visų kraštų bijo riai veikė nekoordinuotai ir ateity 
Čekoslovakijoje pasireiškiančio Ii- viskas turėls priklausyti vienoje 
beralizmo tai rytų Vokietija ir, vadovybėje.

Jau buvo minėta, kad Mūsų Pas- Spaudos Baliaus dėmesio centre 
togės Spaudos Balius praėjo gana buvo programa, kurią nuotaikin- 
jaukiai ir nuotaikingai. Baliaus gai ir pasigėrėtinai išpildė Sydnė- 
organizatoriai džiaugiasi baliaus jaus Liet Ansamblio “Čigonų” 
pasisekimu ir yra dėkingi visiems grupė. Šiai grupei tariame labai 
baliaus gausiems svečiams ir tai- nuoširdžią padėką.
kininkams. Ypač padėkos užsitar- Tenka bendrai su visais pasi- 
navę prisidėjusieji prie baliaus džiaugti, kad balius praėjo labui 
suorganizavimo ir jo pravedimo sėkmingai, davęs Mūsų Pastogės 
žemau suminėti asmenys: naudai apie 1000 dolerių pelno. Tai

Ačiū lietuviams dailininkams p. graži ir vertinga parama, kurią 
p. E. Kubbos, V. Kabailienei, N. galima buvo sutelkti tik visų nuo- 
MeškėnaiteiKolakauskienei, H. šal širdžiausiomis pastangomis ir mei- 
kauskui ir Leonui Urbonui, pado- le lietuviškai spaudai. Dar kartą 
vanojusiems Spaudos Baliaus lote- nuošrdžiausias ačiū.
rijai vertingų savo kūrinių. Taip ALB Kratto Valdyba
pat ačiū baliaus metu loterijos Mūsų Pastogės Leidėjas

1



MŪSŲ PASTOGĖ 1968 m. rugpjūčio 19 d.

JONAS SOUUNAS

B A T U N 0

MŪSŲ SURAMBĖJ1MAS
Nors išeivijos lietuviai ir nėra visi žemaičiai, bet tam tikra 

prasme ir kai kuriose situacijose jie yra labai užsispyrę ir tokiu 
būdu primena mūsų žemaičius. Ar šitoji būdo savybė yra bloga 
ar gera, tai kitas klausimas. Ne apie tai šiandie norėtųsi kalbėti. 
Man rūpi kitas klausimas, kuris liečia šio krašto lietuvišką išei
viją.

Ne mūsų dėka ir noru lietuviai išeiviai daugiausia susispietė 
Šiaurės Amerikos didmiesčiuose. Ankstyvąsias emigrantų kartas 
miestai patraukė savo darbais ir etninių grupių susibūrimu. To
kioje Čikagoje anas bemokslis kalbos ir krašto papročių nepažįstąs 
tautietis dažnai jausdavosi geriau, nei caristinėje Lietuvoje.

Vėlesni laikai ir pasauliniai politikos žaidimai į šį kraštą at
ginė daugiau išprususius lietuvius, tačiau ir pastarieji sugarmėjo 
į didmiesčius pasekdami ankstyvesniųjų emigrantų pėdomis.

Viskas būtų buvę gerai, jei šio krašto didmiesčiai iš kitų pa
saulio miestų neišsiskirtų dviem ypatingais dalykais: pirma dide
liu procentu juodosios rasės gyventojų ir antra etninių grupių ap
gyventais miestų kvartalais. Va, dėl šių dviejų problemų dažnai 
dabar šio krašto didmiesčiuose, ir kyla velniava.

Kas yra tikrieji šio krašto didmiesčio šeimininkai? Ateiviai 
ar negrai? J šį klausimą nebūtų lengva atsakyti ir pats atsakymas 
būtų labai ilgas ir painus. Tačiau šiandien nėra labai ir svarbu, 
kas yra tikrieji šeimininkai. Dabar yra daug aktualiau minėtųjų 
grupių sugyvenimo klausimas negu istorinė tiesa apie miesto tik
ruosius šeimininkus.

Sugyvenimo nebuvimas, pagieža vienų kitiems šiandien ly
giai piauna abi grupes: negrus ir lietuvius. Už tat veltui būtų mū
sų visos pastangos išspręsti šio krašto miestų problemas. Kol ne
bus surasta bendra kalba, kol nebus nutiestas susipratimo kelias 
tarp negrų ir etininių grupių, tol didmiesčiuose vyraus baimė, ne- 
pasitikėjimas ir net fizinis teroras.

Ligi šiol nepastebėjau, labai gaila, jokių lietuvių pastangų 
ieškoti bendro kelio, bendros kalbos su negrais. Priešingai, did
miesčių lietuviai yra bene aršiausi negrų priešai, labiausiai užsi
spyrę tamsuoliai civilinių teisių įgyvendinimo kovoje. Tai patvir
tino ir pats amžinos atminties negrų kovotojas, laisvės gynėjas 
Dr. Martin Luther King, kada jis lietuviškoje Čikagos Marquet
te Parko kolonijoje buvo apmėtytas akmenimis. To incidento gyvu 
liudininku teko būti man pačiam.

Iš kur kilo ir kyla toji neapykanta negrui mūsų tarpe?
Atsakymą galima rasti prielaidoje, jog lietuviai nepaprastai 

nuogastauja pavojumi būti išstumtiems iš lietuviškųjų getų. Tai 
ypatingai ryšku Marquette Parko lietuvių tarpe, kur, sakykime, 
populiariausia organizacija yra lietuvių namų savininkų draugija. 
Šitoji organizacija yra susikūrusi vienu vieninteliu tikslu: užkirsti 
kelią rasinei Marquette Parko integracijai ir tuo paču apsaugoti 
šią lietuvišką salą nuo išsibarstymo po priemiesčius. Pagirtume 
tokį organizacijos užsibrėžtą tikslą, jei jis nepasižymėtų savo nuož
mia neapykanta negrui. Gi dabar tegalime gailėtis, kad mūsuose 
yra žmonių, kurie trokšdami laisvės sau patiems tą teisę paneigia 
kitam. Manding, tokia galvosena remiasi tik tie, kurie yra mūsų 
tautos priešai. O mes?

Prisipažinsiu: mane paskatino šiandie tarti keletą žodžių apie 
negrų — lietuvių santykiavimo problemą neseniai Mūsų Pastogė
je skaityti Australijos lietuvio V. Ivaškevičiaus įspūdžiai iš Ame
rikos. Nesu prieš įspūdžių rašymus. Tai kiekvieno mūsų privilegi
ja ir reikalas. Mane nemažai sujaudino tikras išsišokimas apra
šant įspūdžius iš Čikagos. Jis sako, kad jo nesuviliotų Amerika 
todėl, jog čia perdaug... negrų. Kaip pavyzdį šios problemos Ivaš
kevičius patiekia savo įspūdžius iš vieno pasivažinėjimo Čikagoje 
ir iš jo vadovo pasakojimų. Rašydamas apie negrus jis sako: 
“Pusbrolis mane nuvežė į vieną Čikagos priemiestį, kur jame gy
veno prieš dvylika metų. Čia, sako, gyvenome, šitame parke vai
kai žaisdavo, šioje mokykloje mokėsi, toji buvo mūsų bažnyčia. 
Dabar čia nė vieno baltojo — visi juodi. Baltajam įeiti nesaugu, 
o naktimis mirtinai pavojinga. Pravažiuojant reikia uždaryti maši
nos langus ir užrakinti mašinos duris. Ir ta juodųjų banga ritasi 
pirmyn ir pirmyn įvarydami baltiesiems panikos. Negrų rajonai 
nešvarūs, šiukšlėti, namai nedažyti, krautuvės apleistos. Baltųjų 
priemiesčiai labai švarūs taip kaip ir pas mus Australijoje.” Toks 
yra vienas Ivaškevičiaus įspūdis iš Čikagos. Vargu galima būtų 
tikėti jo teisingumu; ypatingai man, gyvenančiam Čikagoje. Visų 
pirma, pone Ivaškevičiau, tokio priemiesčio, kur lietuviai seniau 
turėjo bažnyčią, o dabar yra negrai, Čikagos apylinkėse nėra. Be 
to, Čikagoje yra nešvarių ir baltųjų rajonų. Yra labai švarių ir 
negrų rajonų. Žodžiu, nešvara ar švara, baimė dėl užpuldinėjimų 
nepriklauso nuo odos spalvos. Tai patvirtina įvairios sociologinės 
studijos. Gi jomis yra tvirčiau tikima, negu vieno žmogaus pasa
kojimu ar įspūdžiais.

Bendrai aš neginu, kad atostogautojas neturi teisės į nuomo
nę apie jo lankytą kraštą. Niekas neverčia ir nevers p. Ivaškevi
čiaus persikelti iš Australijos pas mus. Tačiau negražu, kad iš 
vieno trumpo atsilankymo Čikagon mūsų svečias taip subjektyviai 
įvertino visą Ameriką. Įdomu, kaip būtų pasijutę Australijos lie
tuviai, jei aš iš savo kelionės po Australiją būčiau parašęs tokius 
neigiamus įspūdžius?

Atrodo, kad p. Ivaškevičiaus nuomonė apie Ameriką, o ypa
tingai apie negrus, susiformavo ne Čikagą apžiūrint, o gurkšnojant 
alų vėsiame. Jokubauskų rūsyje. Taip daug lengviau ir patogiau.

Bendrai, Ivaškevičiniai ir panašūs įspūdžiai apie šį kraštą 
mūsuose atrodo susiformuoja ne dėl to, kad mes pažįstame šį 
kraštą, bet todėl, kad nenorime išlįsti iš savo lietuviško šovinisti
nio kiauto. Tai mūsų surambėjimo ženklas.

Neperseniausiai mūsų laikraš
čiuos pasirodė nuotrauka sovietų 
dovanotos statulos Jungtinėm Tau 
tom: vyras iš kardo daro arklą. 
Ant tos statulos pjedestalo viena 
gražų šeštadieni, daugelio žmonių 
akivaizdoj, jauni estai ir latviai 
užklijavo sunkiai nukrapštomą 
užrašą, “Russia get out of Est
onia Latvia and Lithuania.” Tai 
buvo Batuno darbas.

Tačiau, dažniausia Batunas vei
kia kitaip. Jo tikslas pasiekt tau
tų atstovų ausi, o į pastaruosius 
reikia kreiptis jiems suprantames
ne kalba: tu duosi man, tai aš 
duosiu tau. Ką Batunas gali pa
siūlyt tokiai Prancūzijai? Angli
jai? JAV ? Nedaug. Bet “didžių
jų galybių” tėra tik kelios, o Jung
tinėse Tautose tautų virš šimto! 
O tai daugumai jau ir Batunas ga
li šio to patiekt.

Mažesnės ar mažiau turtingos 
tautos turi daug nepasitenkinimų. 
Pavyzdžiui, jas labai užgauna žur
nalistai, per mažai besidomi jų 
nuomonėm. O Batunas sako — 
mums labai įdomu jūsų šalies nuo
monės tuo ir tuo klausimu. Gal 
galėtumėt duot interview? Mes sa
vo žinias siunčiam j daugelį laik

KONKURSAS
SAVAITGALIO MOKYKLOMS

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė Sekcija skelbia šiais 
Lietuvos Laisvės Kovos Metais ra
šinio konkursą tema “KĄ AŠ ŽI
NAU APIE LIETUVĄ”, visų 
skyrių mokiniams. Konkursui ski
riama 100 dolerių vertingiems lei
diniams įsigyti ir premijoms skir
ti. Kiekvienam skyriui skiriama 
po dvi premijas. Pirmojo, antro
jo ir 'trečiojo skyriaus laimėju
siems pirmąsias vietas skiriamos 
dovanos po 5 dol. vertės ir antrą
sias — ‘po 3 dol.. ketvirtojo ir 
penktojo po 10 dol. ir po 3 dol. 
ir šeštojo po 15 dol. ir po 5 dol. 
Penktojo ir šeštojo skyriaus moki
nių rašiniai turi būti nemažiau 
dviejų sąsuvinio puslapių ir duo

III-sis PLB SEIMAS
Trečiasis Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės seimas, kuris prasi
dės New Yorke rugpiūčio 30 die
ną ir truks keturias dienas, šiais 
Lietuvos Laisvės Kovos Metais yra 
ne tik vidujinis lietuvių bendruo
menės atstovų susirinkimas bend
ruomenės organizaciniams reika
lams aptarti ir tvarkytį, bet kar
tu ir didžiausias šiais metais lie
tuvių rengiamas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50 metų 
sukakties viešas atžymėjimo ak
tas. Dėl to jis svarbus ne tik lie
tuvių bendruomenės kasdieninės 
veiklos aktyviesiems rūpintojams, 
bet ir visai lietuvių visuomenei, vi 
sems lietuviams, ne tik išeivijo
je bei laisvėje, bet ir pavergto
je tėvynėje bei kitur, kur lietuviui 
apie savo ir savo tautos likimą, 
apie dabartį bei ateitį įmanoma 
tik tylomis pamąstyti, bet neįma
noma viešai savo nuomonę ištarti, 
jeigu ji nėra visai tokia, kaip Lie
tuvai primestos valdžios skelbia
moji nuomonė.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas imasi jam prieina
mų priemonių padaryti, kad šio 
lietuvių akto turinys būtų žino
mas visiems lietuviams visur: ži
nodami, kas šio rugpiūčio pasku
tinėmis ir rugsėjo pirmosiomis die
nomis lietuvių daroma New Yorko 
miesto vidury, tegu visi lietuviai 
visuose pasaulio kraštuose galės 
būti bent mintimi drauge su šiame 
seime dalyvaujančiais.

Į šį seimą laukiama atvykstan

LIETUVIAI PASAULINĖJE LITERATŪROJE
šiois metais Vokietijoje išleis- kis, Jurgis Baltrušaitis, Antanas 

tame enciklopediniame leidinyje Baranauskas, Kazys Bradūnas, 
“Meyers Handbuch ueber die Li- Bernardas Brazdžionis, Kristijo- 
teratur”, pavadintame “Biogra- nas Donelaitis, Jurgis Jankus, 
phische Artikel ueber die bedeu- Vincas Krėvė-Mickevičius, Jonas 
tensten Dichter und Schriftsteller” Mačiulis-Maironis, Vincas Myko- 
(Biografiniai straipsniai apie laitis-Putinas, Balys Sruoga, Anta 
reikšmingiausius poetus ir rašy- nas Vaičiulaitis, Juozas Tumas 
tojus) pristatyta net penkiolika Vaižgantas, Vilius Storasta-Vydfi- 
lietuvių autorių: nas.

Jonas Aistis, Algimantas Balta- Minimą knygą išleido Bibliogra-

phisches Institut Manheime. 1000 
psl. Daugelis iš mūsų ypač jau
nesnės kartos žmonių teigia, kad 
lietuviai neturi gerų rašytojų. 
Kaip matome, svetimieji kitaip 
mus vertina: vokiečiai surinko net 
penkiolika mūsų autorių ir juos 
sugretino su pasaulio didžiaisiais. 
Nelaimė ta, kad mes patys daž
nai nemokam savųjų įvertinti ar
ba jų tinkamai pristatyti.

VEIKLA
raščių (Batunas per pereitus me
tus žinias siuntė į 100 laikraščių; 
išsiuntė 76 “press releases.”) 
Tarp kitko, norėtumėm išgirst jū
sų pažiūras į Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos klausimą...

O gal galėtumėt pakalbėt per 
radiją? (Lithuanian World Re
view, New Yorke; Free Latvian 
Voice, Europoj). Ir ateina 75% 
pasikalbėjimo apie Liberijos pažiū 
ras j Pietų Afriką, o 25% apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Amba
sadorius, be abejo, daugiausia su
interesuotas savo kraštu, tačiau 
turi susipažint ir su baltų kraš
tais ir savo nuomonę susidaryt.

Mažiau pasiturintys kraštai ne
gali savo JT štabui New Yorke 
apmokėt prabangaus gyvenimo. 
Taigi, ir sėdi ambasadorius su am- 
basadoriene vakarais prie televizi
jos. Malonu gaut pakvietimą, kad 
ir į latvių koncertą. Latviai jau 
visą eilę ambasadorių yra pakvie
tę į savo geresnius koncertus. Dip
lomatai būna oriai priimami, pa
gerbiami. Maloniai laiką praledžia 
ir su latvių kultūra susipažįsta. 
Galima tikėtis, kad grįžę namo jie 
patys mėgina žinias pagilint, o to
kius pasikalbėjimus laikraščiams, 

dama jiems pusantros valandos ra
šiniui parašyti. Rašiniai pasira
šomi slapyvardžiu, o atskirame 
voke mokyklos pavadinimas, ra
šiusiojo tikra pavardė ir skyrius. 
Rašiniai turi pasiekt Rašinių Kon
kurso Komisiją Lituanistinės Sek
cijos vadovo adresu: A. Krausas, 
4 Granview Ave., Maribyrnong, 
Vic. 3032 nevėliau lapkričio 1 d. 
Lietuvių kalbos ponai mokytojai 
prašomi visų skyrių mokinius pa
siruošti rašinio konkursui ir jį su 
nuoširdžiu dėmesiu pravesti. Ra
šinio konkurso komisiją sudaro: 
Ieva Didžytė, Antanas Krausas ir 
Albertas šeikis.

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė Sekcija

čių lietuvių bendruomenės išrink
tų atstovų ne tik iš Jungtinių 
Valstybių ir Kanados, bet taip pat 
ir iš visų Pietų Amerikos Vaka
rų Europos kraštų, kuriuose yra 
susiorganizavusios lietuvių bend
ruomenės, ir taip pat iš Austra
lijos bei Naujosios Zelandijos. Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba turi duomenų, kad iš visų 
tų kraštų atstovai rengiasi atvyk
ti patys, ir manoma, kad šį kartą 
vargu kuris iš jų naudosis pava
duotojais, gyvenančiais Jungtinė
se Valstybėse.

Seimas posėdžiaus New Yorko 
Statler-Hilton viešbutyje. Jau ke
tvirtadienį, rugpiūčio 29 d. 6 vai. 
vakare ten bus pobūvis, skirtas į 
seimą iš įvairių kraštų atvyku
sioms dalyviams susipažinti. Pen
ktadienį, rugpiūčio 30 d. seimas 
bus pradėtas 10 valandą. Šalia sei
mo susitvarkymo reikalų, šiame 
posėdyje bus ii- Pasaulio Lietuviij 
Bendruomenės Kultūros Tarybos 
pranešimas su diskusijomis. Po 
pietų pertraukos, 3 va]., seimui 
kalbės Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas dr. 
J. K. Valiūnas, tema — Laisvini
mo kova ir politinės perspektyvos. 
8 valandą — literatūros vakaras, 
kuriame bus pateikta mūsų įvai
rių kartų rašytojų kūrinių.

Su literatūros vakaru bus ir ka- 
hierinės muzikos koncertas, kurį at 
liks Iz. Vasiliūno vadovaujamas 
kamerinės muzikos ansamblis. 
Programoje Čiurlionio, Jakubėno, 
Gruodžio, Račiūno, Budriūno, Gai
delio ir Banaičio kūriniai. 

Skaudžios nelaimės ištiktai Norvilaičių šeimai

ROMUALDUI NORVILAIČIUI
tragiškai mirus, gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Vytas ir Algis Vanagai 
ir

Lamanauskų Seimą

radijo transliacijas ir dalyvavi
mus koncertuose gal ir oficialiai 
atraportuoja.

Artėja proga ir lietuviams pa
sekt latvių pavyzdžiu. Rudenį bus 
iškilus koncertas — ir dar Lin
coln centre! Bendruomenė galėtų 
Batunui skirt pluoštą gerų bilietų 
— tegu kviečia ambasadorius. 
Svetimų šalių atstovai mums ly
giai svarbūs, gal net svarbesni, už 
vienos šalies kongresmanus ir se
natorius. Beto, ir senatoriai su 
kongresmanais mielai maišytųsi 
tarp diplomatų. O amerikiečių žur 
nalistų akimis žiūrint, diplomatų 
atsilankyme mūsų koncerte pri
duotų visam įvykiui daugiau svar
bos. (Svetimų šalių ambasadorių 
toks pagerbimas būtų labai laiku, 
nes šį rudenį Batunas planuoja 
antrą JT misijų lankymą).

Kas mums iš ambasadorių prie
lankumo? Sunku pasakyt. Bet, va, 
prieš maždaug pusantrų metų so
vietų delegatas JT mėgino greitai 
prastumt tam tikrą rezoliuciją, 
smerkiančią agresiją. Atsistojo 
Costa Rica pasiuntinys ir sako: 
brolau, jokios teisės neturi kalbėt 
prieš agresiją, kadangi jūs užsė
dę visą Pabaltijį! Panašiai Gener
al Assembly salėj yra prašnekęs 
Honduras ambasadorius. Mažų ir 
neturtingų šalių tai buvo atstovai, 
bet jų žodžių klausės visi, susirin
kusieji.

Batunas nebūtinai veikia tik 
prie Jungtinių Tautų. Jo veikla 
priklauso nuo susidariusių aplin
kybių. Pavyzdžiui, sąryšy su pa- 
baltiečių aukso atidavimu, Batu
nas netik išsiuntė dokumentus 
apie tai visoms JT misijoms, bet 
taip pat atliko visą organizavimo 
darbą ad hoc komitetui — Com
mittee for International Justice — 
ruošiant demonstracijas visuose 
kontinentuose. Sėkmingų demons
tracijų pasėkoje baltų aukso klau
simą minėjo spauda daugely kraš
tų.

Šiuo tarpu Batunui labai rei
kia studentų pagalbos. Mokyklo
se ir kolegijose, o ypač didžiuo
se universitetuose studijuoja 
daug svetimšalių. Dauguma tai 
daug žadantys savo šalies stipen
dininkai. Grįžę į savo tėvynes jie

šeštadienį, po diskusijų dėl 
penktadienio pranešimų, 10 vai. 
30 min. bus Lietuvos pasiuntiny
bės Vatikane sekretoriaus Stasio 
Lozoraičio, jaunesniojo, paskaita
— Okupuotos Lietuvos padėtis ir 
išeivija. Po paskaitos — seimo da
lyvių klausimai ir diskusijos.

šeštadienį po pietų, 3 vai. — 
jaunimo demonstracija šūkiu Lais
vės Lietuvai. Demonstracija vyks 
automobilių vilkstine su atitinka
mais plakatais per miestą į Flush
ing Meadows parką, kur bus iš
kilmingas demonstruojančių suti
kimas, paradas, po to futbolo rung
tynės tarp New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo ir Chicagos Lituani- 
ca komandų. Tuo pačiu metu, nuo 
5 valandos, seime vyks posėdis, ku
riame bus sprendžiami organizaci
niai bendruomenės klausimai ir, 
svarbiausia, bus1 renkama Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba ateinantiems penkeriems me
tams, o nuo 8 valandos vakaro — 
iškilmingas seimo pokylis su sve
čiais.

Sekmadienį, rugsėjo 1 dieną, 10 
valandą iškilmingos pamaldos New 
Yorko archidiocezijos šv. Patriko 
katedroje. 1 vai. 30 min. Kanados 
Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas A. Rinkūnas seimui kalbės 
išeivijos švietimo ir kultūrinės 
veiklos rūpesčiais. 3 valandą — 
iškilmingas baigiamasis seimo po
sėdis, kuriame JAV Lietuvių Bend 
ruomenės tarybos narys dr. Kęstu
tis Kęblys skaitys paskaitą tema
— Valstybingumas ir tąutišku- 
mas. Po to bus pasižymėjusių lie
tuvių kultūrininkų pagerbimo iš
kilmė, po kurios seimas bus supa- 

greitu laiku įkops į atsakingas 
vietas. Reikia užmegzt pažintį su 
tais studentais. Jaunystės draugai, 
ypač susidraugavus studijuojant 
užsieny, palieka neišdildomai at
minty Daug kur mūsų studentai 
rengia parodėles. Tačiau jokia pa
rodėlė nesudomins šalim taip kaip 
gyvas draugas ar pažįstamas. 
Folkloras tvarkoj, bet jis byloja 
ramaus krašto gražią kultūrą. O 
mums reikia ne kad grožėtųsi mū
sų praeitim, bet kad piktintųsi mū
sų krašto dabartim!

Batunui labai reikia ir vyres
niųjų! Patarėjų. Mat, ruošiant 
dokumentus gera žinot iš kokio taš 
ko mūsų reikalą pristatyt, o tam 
reikalinga gerai pažint “psicholo
giją” krašto į kurį kreipiamasi. 
Tokio pažinimo neįsigysi nulėkęs 
pasiskaityt enciklopedijos ar vieno 
kito tos šalies laikraščio. Užtat 
Batunas kviečia visus, vyrus ir 
moteris, kurie domisi kitom šalim, 
apsiimt sekt kokio nors krašto! ar 
kelių kraštų) politiką, ekonomiją, 
ir tt. o savo pavardę pasiųst Ba
tunui. Reikalui esant, Batunas no
ri galėt iš karto kreiptis pas tos 
šalies žinovą.

Prie Batuno veiklos prisidėt ga
li netik vyrai, moterys, studentai, 
bet net vaikai. Visi kas tik pinigų 
turi. Iki šiol stambių aukų Batu
nas yra gavęs tik iš latvių. Dau
giausia pajamų suplaukia mažom 
sumom iš viso pasaulio (daugiau
sia tai sumos iki $5.00). Šiuo tarpu 
laukiama kol užtenkamai suplauks 
geriau sakant “prilašės,” kad ga
lėtų pajudėt jąu visai suplanuo
tas projektas — yra surastas kva
lifikuotas žmogus, kuris rinks me
džiagą apie religinę padėtį Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj, seks pa
saulio spaudą, progai pasitaikius 
naudos turimą medžiagą, ar jos 
laiku pasiųs laikraščiams ir žur
nalams.

Kitais metais Batunas rengiasi 
atitinkamai paminėt Molotovo- 
Ribbentropo susitarimus ir at- 
kreipt pasaulio dėmesį, kad tie 
susitarimai dar vis galioja Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj!

Batun
Department of United Baltic 

Appeal
2789 Schurz Ave., Bronx, N.Y. 

10465, U.S.A.
Elona Vaišnienė 

New Haven, Conn.

IŠVYKA AMERIKON

Pereitą sekmadienį 7 vai. vak. 
iš Sydney aerodromo į Ameriką iš
skrido grupė lietuvių, kurių vieni 
vyksta tiesioginiu tikslu į Pasau
lio B-nės Seimą, kiti vyksta tu
ristiniais sumetimais pasidairyti 
po Ameriką ir pasimatyti su sa
vo artimaisiais ir pažįstamais. Iš
vykstančių grupę sudaro: 1

S. Narušis, ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas, A. Krausas, P. 
Andriušis, p. Zienius, p.p. Bačiu- 
liai, J. Valys, Dt. V. Didžys su 
ponia, A. Kairienė, p-lė Gamytė, 
J. Dočkus, p. Gervinąs, p. Dau- 
gainienė ir du prie grupės prisi
rašę svečiai nelietuviai. Išvyka 
truks šešias savaites ir numatoma 
vėl su išvykusiais pasimatyti spa
lio 1 dieną. Visiems geriausios 
sėkmės.

žindintas su nauja Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba.

Tuo seimo posėdžiai bus baigti 
Tada seimui, jo svečiams lietu
viams ir kitiems skaidrėmis bus 
parodyta išsami išeivijos lietuvių 
dalininkų kūrybos paroda, o 7 
valandą, pačiame New Yorko ir 
visos Amerikos įžymiausiame me
no centre (Lincoln Center) bus iš
kilmingas koncertas. Kompozito
riai — Banaitis, Gaidelis, Kačins
kas, Jakubėnas. — Solistai — 
Stankaity tė, Baras, Vaznelis. 
Prof. Vytauto Marijošiaus diri
guojamas simfonijos orkestras ir 
Alfonso Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis iš Clevelando.

Pirmadienį, rugsėjo 2 d. seimas 
su svečiais laivu išplauks Hud- 
sono upe į New Yorko užmiestį. 
Išvykos programoj — laisvi da
lyvių pasidalinimai mintimis bei 
įspūdžiais, o 5 valandą apsilanky
mas prie Laisvės stovylos, ku-t 
rios papėdėje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas padės gėlių 
vainiką, primindamas miestui ir 
pasauliui, kad Lietuva šaukiasi 
laisvės.

(ELTA)
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JPOPTZB /
KOVO

Koviečiai vyrai krepšininkai lai
mėjo antras rungtynes nugalėda
mi Guildford Leage 40-22.

Vyrų komanda papildyta nau
ju žaidėju V. Liubiaskiui sugrį
žus iš kelionės po Europą.

— ★ —
Moterys laimėjo prieš Satelitas 

43-32. Labai gerai sužaidė Snai
gė Motiejūnaitė pelnydama 20 
taškų.

Po ilgos pertraukos šiose rung
tynėse žaidė Laima Čelkytė. Lai
ma buvo susižeidusi ranką, kurią 
teko gydyti net pusę metų.

Per šias rungtynes buvo “įšven
tinta” nauja žaidėja Irena Kapo- 
čiūnaitė. Irena atvyko iš Adelai
dės kur gyvena jos tėvai ir bro
lis menininkas V. Kapočiūnas.

Koviečiai sportininkai ir klubo 
valdyba Irenai linki laimingai į- 
sikurti Sydnėjuje.

Susirgo šachmatininkas J. Dam
brauskas. Gydosi daktarų prižiū
rimas namuose. V. A.

ŠACHMATAI

DR. A. KABAILOS SPĄSTAI
Pereitos savaitės australų dien

raštyje The Australian tilpo Syd- 
nėjaus lietuvių šachmatininkų tur
nyre sužaista partija. Partija ver
ta panagrinėti prityrusiems dr

ARTĖJA LIETUVIŲ DIENOS
Artėja gruodžio mėnuo o drau

ge ir Lietuvių Dienos. Tai labai 
svarbus įvykis mūsų gyvenime. 
Kartą per dvejus metus mes turi
me progos visi susitikti. Dalyvau
jant Lietuvių Dienose kiekvienas 
jaučia, kad tos kelios dienos pra
leidžiamos tikroje lietuviškoje dva
sioje. Čia pasireiškia gyvas veiki
mas: posėdžiai, sportas, parodos, 
koncertai ir t.t. Be to, lietuviškas 
vaišingumas atvykusiam dalyviui 
teikia dar didesnės šventiškos nuo
taikos.

Mūsų visų padėka ir pagarba 
tenka tiems organizatoriams, va
dovams, kurie nesigailėdami laiko, 
energijos ir sveikatos daro viską, 
kad toji šventė būtų įspūdinges
nė ir gražesnė.

Laikas bėga ir gyvenimas nesto
vi vietoje. Ar nereikėtų giliau pa
žvelgti į Lietuvių Dienų prasmę, 
tikslą, kokia jų ateitis ir bendrai 
lietuviškas gyvenimas Australijo
je.

1. ALB Krašto Tarybos suvažia
vimas. Daugiau optimizmo ir po
zityvaus galvojimo, daugiau kon
kretaus darbo, kuris pritiktų šių 
laikų lietuvių gyvenimui Austra
lijoje. Kiekvienas lietuvis, sutikęs 
būt renkamas Tarybos atstovu, 
turi rimtai pagalvoti, ką įnešti 
naujo ir naudingo į suvažiavimą, 
bet nebūti posėdžiuose pasyviu 
klausytoju. Svarbu Tarybos narių 
tarpe matyti ne tik vidutinio am
žiaus atstovų, bet ir iš jaunesnės 
kartos, ypač tų, kurie baigę čia 
aukštuosius mokslus ir sugeba 
reikštis visuomeniškai. Turėdami 
dabar gerą materialinį gyvenimą 
jie moraliai įpareigoti rasti laiko 
tokiam veikimui. Tokie nariai įneš 
naudingų ir naujų realistinių pro
jektų, planij mūsų ateities darbuo
se. Mūsų jaunimas, kaip ir kitų 
kraštų jaunuoliai turi daugiau e- 
nergijos, idealizmo gyvenime. Da
bar jie turi nebijoti iškelti aikš
tėn kas negatyvu, kas tasytina mū
sų visuomeninėje veikloje.

Daugiau toleruokime mūsų jau
nimo nuomonę. Įvertinkime, kaip 
jie puikiai dirba, tieskime pagal
bos ranką ar tai patarimais ar 
konkrečia parama.

Jeigu lietuviškas veikimas ne
pritaps prie gyvenamojo momento, 
gali būti pavojus, kad Australijos 
lietuviai atsidurs tokioje padėty, 
kaip gyvena tie senieji lietuviai 
emigrantai Amerikoje. Jie veikia 
senų laikų dvasia, gyvena, taip, 
kaip gyveno dar prieš pirmą di
dįjį karą.

Reikia daugiau mums veržlumo, 
sumanumo visuomelnės gyvenime 
įvedant naujų idėjų, kad lietuviš
kas veikimas eitų su laiku.

KLUBE 
progresuojantiems šachmatinin
kams.

Dr. A. Kabaila žade baltais, J. 
Jančius juodais.
1. e2 — e4; e7 — e5.
2. Rfl — c4; d7 — d6.
3. žgl. — f3; Rc8 — g4.
4. Žbl — c3; g7 — g6.
5. Žf3 : e5; Rg4 : Vdl.

Dr. A. Kabaila pradeda spęsti 
savo priešininkui spąstus, kuris 
nepramato artėjančio pavojaus ir 
naudojasi proga gaudamas beveik 
veltui priešininko valdovę.

6. Rc4 : f7 J. Jenčiaus ka
ralius pradedamas atakuoti. Kiek
vienas mažiau patyrimo turįs šach 
matininkas turi įsidėmėti, kad val
dovės veltui gavimas nėra be spąs
tų.

6. Ke8 — e7.
7. Žc3 — d5 -f- Baltieji galu

tinai per septynis ėjimus užmatuo- 
ja juodųjų karalių. V.A.

VARPO KLUBE
Krepšinio šulo trenerio V. So- 

hos krepšininkai pradeda skinti 
laimėjimus nugalėdami net ir pir
maujančias komandas. Neseniai 
laimėjo prieš Buisiness House Nr. 
2 44:36, Montaque I 48:40, Power 
House 55:27, Kursą 58:37. Gaila,

ALB Tarybos narių suvažiavi
mas — tai Australijos lietuvių sei
mas. Į ALB Krašto Valdybą tu
ri būti renkami energingi nariai, 
kurie su pasiryžimu ir ištverme ak 
tyvai dalyvautų valdybos veikloje. 
Jie ne tik turi gerai suprasti jau
nimą, jų dvasią, bet taip pat tu
rėtų būti tolerantiški, taktiški ir 
geri diplomatai. Tada Krašto Val
dyba pasieks gražų darbo vaisių. 
Tuomet kiekvienas net ir mažas 
lietuvių būrelis jaus Valdybai pa
garbą ir kartu žinos, kad valdy
ba jų neužmiršta ir globoja.

2. Dainų Šventė. Visi lietuvių 
chorai Australijoje varo milžiniš
ką lietuvišką darbą. Kokia chorų 
ateitis? Kaip juos ir toliau išlai
kyti?

Į chorus reikėtų įtraukti dau
giau jaunimo. Taip pat choro di
rigavimo asistentą, kuris mokin
tus! dirigavimo meno, pajustų, su
prastų ir įsijaustų lietuvišką dai
ną, padėtų dirigentui paruošti 
dainas koncertams ir t.t.

Reikėtų matyti Dainų šventėje 
jungtinį jaunimo chorą. Tokie pa
vieniai chorai per porą metų gali 
lengvai išmokti keletą lietuviškų 
dainų ir tada suvažiavę šventėje 
galėtų ir mums padainuoti.

Labai įspūdingai pasirodė vai
kų choras Dainų šventėje Čikago
je 1966 m. Apie 500 vaikų, pasi
puošę tautiniais drabužiais gra
žiai sustoję ir atidžiai sekdami di
rigento mostelėjimus meniškai su
dainavo keletą dainų. Ne vienam 
iš mūsų ašaros rodėsi akyse ma
tant tokį gražų vaizdą ir girdint 
vaikus taip gražiai dainuojant. 
Jautėme tada, kad lietuviška dai
na dar ilgai skambės Amerikoje.

Panašiais būdais reikėtų užtik
rinti lietuviškos dainos ateitį ir

VYRŲ MENE
Aš, kaip visados, naujienų pil

nas, kad net per sudūrimus braš
ka. Gerų žinių turiu.

Pirmiausia tai su savo taip va
dinamu “kolega” Kuka noriu susi
tvarkyti. Nemanykit, kad aš tik 
dėlto rašau, jog jam viešai per 
nosį užbraukus! Ne. Man svar
biau yra prieš Argusienę garbė 
atstatyti; sakyčiau, kaip ir diplo
matinius santykius pakeisti, ži
note per jį man buvo reikalai pa
irę. Argusienė vien tik burzgia, 
girdi: — matai, tave visi tauška
lu vadina, nerimtu. Dabar nė 
akių neturiu kur dėti, žmonės pirš
tais bado. — Mano laimei užkliu
vo mano draugas Melbourno mo
terims su savo “abrūsinyčia”. Spe
cialiai nuėjau j moterų komitetą 
pasiklausti. Sakau: kokia čia jū
sų seklyčia be abrūsinyčios? O 
Jackau, kad šoko jos ant manęs! 
Ką tu, Argusai, čia išsigalvoji? 
Čia gi mūsų ne kokia kaimo sek- 

pralaimėta prieš St. Kilda Nr. I 
60:64.

Taškus pelnė: Soha 79, Braz
džionis 74, Milvydas 38, Žiedas 26, 
A. Skimbirauskas 6, Baltrūnas ir 
čerekavičius po 4, Petraitis 2 ir 
Tamulevičius 0.

— ★ —
Jau nepaslaptis, kad vyr. mer

gaičių komandos kapitonė ir cent
ro žaidėja Dalia Statkutė šį mė
nesį susižieduoja su H. Antanai
čiu. Daug sėkmės Daliai ii- Henri
kui.

— ★ —
Patikrintomis žiniomis buvusi 

Varpo krepšininkė Regina Kliu- 
kaitė rugpiūčio 24 d. išteka už 
Sauliaus Bakaičio. Varpiečiai lin
ki laimingo vedybinio gyvenimo.

(va)

MINĖTAS GIMTADIENIS
Aną šeštadienį dalyvaujant ne

mažam skaičiui p.p. Bladzevičių 
bičiulių ir dar didesniam būriui 
jaunimo puošniai išdekoruotoj 
Melb. Liet. Namų salėje buvo at
švęstas Jūratės Bladzevičiūtės dvi
dešimt pirmas gimtadienis. Be 
reikšmingų tėvelio žodžių Jūratę 
sveikino sporto Klubas Varpas, 
skautų Džiugo tuntas ir tautinių 
šokių grupė Klumpakojis. Gal kai 
kam ir buvo staigmena, bet ryto
jaus dieną Jūratė susižiedavo su 
inž. Algiu Šimkum.

Tikimės plačiau skaityti apie 
šiuos du jaunuolius, pasižymėju
sius lietuviškoje veikloje jų vedy
bų proga.

Sveikiname Jūratę ir Algį ir 
linkime daug sėkmės.

(va)

Australijoje.
3. Sportas. Sporto klubai kai ku

riose lietuvių kolonijose veikia ak
tyviai lietuviškoje dvasioje: gera 
drausmė, punktualumas, blaivu
mas. Kituose sporto klubuose deja 
to pasigendama. Gal viena iš prie
žasčių yra visuomenės apatija 
sportininkų atžvilgiu. Jeigu dau
giau žmonių ateitų į sporto klu
bo šaukiamus susirinkimus, būtų 
daugiau iš ko sudaryti sporto val
dybas, kurios būtų pačios parei
gingos, drausmingos ir savo elge
siu duotų pavyzdį jaunuoliams. 
Gal tada sportuojantis jaunimas 
daugiau tokias valdybas bei jos 
narius gerbtų, klausytų ir pasek
tų. Gal lietuviška visuomenė dau- 
gau tada susidomėtų sportininkų 
veikla, būtų prieš ką pasididžiuo
ti pasiektais rezultatais. Sporto 
klubams ir sportininkams reikalin
ga visuomenės moralinė ir mate
rialinė parama.

Taigi, pageidautina, kad spor
tas aikštėse būtų pravedamas dau
giau lietuviškoje dvasioje. Pratin
kime sportininkus prie drausmės, 
punktualumo, lietuvių kalbos. Juk 
ne tiek svarbu laimėti rungtynes, 
kiek sportuoti draugiškoje dvasio
je.

Išvada. Kasmet į lietuvišką dar
bą turi įsijungti naujų jėgų, ypač 
vidutinio amžiaus lietuvių, o taip 
pat ir jaunosios kartos.

Malonu matyti, kai vyresniosios 
kartos lietuviai dirba kartu su jau 
nesne karta įvairiose valdybose, 
choruose, sporte ir kitur. Vyres
niųjų praktika ir jaunimo energi
ja, ryžtas padės išsivystyti har
moningesnei lietuviškai veiklai 
Australijoje.

J. Maksvytis

MELBOURNE
lyčiai Mes negalim kabinti “ab- 
rūsinyčią” šalia Vytauto antspau
do. Pradėjo man aiškinti. Girdi, 
Lietuvoj seklyčioj stovėjo skobnys, 
krikštasuolė, keletas dievadirbio 
išdrožinėtų krėslų ir lova su pira
mide pagalvių. Lova būdavo ma
mos geriausia pasogine rinktinių 
raštų lovatiese uždengta.Pagal
vės buvo mezginiais išpuoštos ir 
dar kvalbonuota kaputė uždeng
tos. Pats žinai, kad seklyčios lo
va buvo tik brangiam, iš tolo, sve
čiui skirta, arba ligoniui namiš
kiui, kuriam jau daktarą ar kuni
gą parvežti ■ reikėjo. Net ir jau
navedžių pirmai nakčiai neguldy
davo į seklyčią, o tik į svirną. O 
kur buvo lova, tai ten ir abrūso 
reikėjo. Pas mus kitokia seklyčia, 
kitokie ir namai. Ištikrųjų tai mes 
tik iš kuklumo sakom “seklyčia”, 
nes gerai pažiūrėjęs matysi, kad 
tai tikra pilies menė. O tas tavo 
Kuka girdėjo zvanijant, bet nenu-

•Jaunimo sąskrydis
LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

Vokietijos Jaunimo žodžio 1968 
m. vasario mėn. laidoje, randame 
jaunimo sekcijos valdybos infor
maciją, jog: “Ryšium su 50 m. 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukaktimi, sušaukti Europos 
lietuviško jaunimo suvažiavimą. 
Toks suvažiavimas pramatytas lie
pos 28-rugpiūčio 1 d.d. Hueteen- 
felde, Vasario 16 gimnazijoje”.

Kaip stebėtojui, autoriui teko 
dvi dienas buvoti suvažiavime ir 
susirinkti medžiagos šiam rašinė
liui. Suvažiavimą organizavo, mo
demo, vedė ponai: Damijonaitis, 
Liubinas, Brazaitis. Vieną dieną 
dalyvių buvo iki trisdešimt (įskai
tant ir “per senus” ir “per jau
nus”), kitą dieną dalyvių buvo 
iki penkiasdešimt. Prasidedant 
paskaitoms, mederatoriaus įžangi
niame žodyje labai keistai nuskam
bėjo sakinys: “Kas senas, tai tam 
čia ne vieta”. Klausantis įžangi
nio žodžio krito j akis, jog gim
nazijos salėje nesimatė nei vėlia
vos, nei herbo, nei kryžiaus — tuš
čios sienos. Be to, kažkodėl pas
kaitos metu buvo rūkoma.

Pirmąją paskaitą tema: “Lie
tuviško jaunimo problemos vaka
ruose” skaitė ponas Natkevičius. 
Paskaitą nuoširdi, turininga. Pas
kaitininkas nagrinėjo: nutautėji
mo, lietuviškos šeimos sukūrimo, 
įsijungimo į lietuvių benruomenę, 
santykių su tauta, lietuvybės išsi- 
mokėjimo problemos. Paskaitinin
kas nusiskundė, jog būriai jauni
mo lankė Vasario 16 gimnaziją, 
63 kaip abiturientai ją baigė, bet 
neatsiranda nei vieno, kuris už 
atlyginimą apsiimtų popiečiais už
siimti su mokiniais. Taip pat buvo 
kritikuojamas išeivijos lietuvių 
tarpe-15 partijų buvimas, kad jau 
nimas todėl 1966 m. savo kongre
se pasisakė, jog negalįs turėti kon
takto su senimu. Paskaitininkas 
mano, jog ateitis priklauso lietu
vių bendruomenei. Dėl santykių 
su tauta, jaunimo kongresas pa
sisakęs moderuotai. Diskusijose, 
svečias iš Italijos p. Šulcas kėlė 
revoliucingumo jaunimo tarpe pro
blemą. Tačiau revoliucingųjų ats
tovų netsirado. Ponas Bartusevi
čius tai aiškino tuom. jog liet, 
jaunimas atsilikęs nuo gyvenimo 
studentai dejuoja, vyresnieji nie
ko neduoda.

Buvęs gimnazijos mokinys Ne
jus, kėlė klausimą, kodėl lietuviai 
neseka latvių pavyzdžiu, kurie šio
mis dienomis atliko milžiniškus žy
gius V. Berlyne. Jaunuolis Dres- 
leris teigė, jog niekas jaunimui 
nepadeda. Gimnazijos mokinys Ne- 
vulis sakė, jog esame mažuma, 
neturime santykių su kitais, esa
me uždaryti — todėl neturime re
voliucinių minčių. Ponas Brazai
tis kėlė mintį, jog jaunimas turi 
išeiti iš izoliacijos ir įsitraukti į 
bendruomenę. Ponas Urdzė pažy
mėjo, jog V. Berlyne latvių jau
nimo suvažiavimą organizavo to 
miesto politologijos studentė Ras- 
ma Šildė, be to teigė, jog pasyvu
mas jaunime — kalba į bendruo
menę. Buvo keliamas klausimas 
ko nori Vokietijos lietuviai ar lie
tuvybės išlaikymo, ar Lietuvos iš
laisvinimo ?

Sekančią dieną paskaitininku 
buvo ponas Lozoraitis jaun. iš 
Romos.
Savo dėstyme lietė padėtį okupuo
toje Lietuvoje ir mūsų reagavimą į

siklausė iš kurio krašto.... Ir bend
rai gali pasakyti jam ir kitiems 
sydnėjiškiams: tegul kabina savo 
“abrūsinyčias” pas save, nes su 
tokiu Sydnėjum mums ten ir ne 
unaras ... mes melburniškiai, vie
ningai dirbame ir prašau, kokie 
mūsų kultūros rezultatai. Su to
kiais, kaip jie mums ne ne pake
liui. O tu, Argusai, geriau nebūk 
toks vėjo patarška, bet žiūrėk iš 
ko duoną valgai! štai kitas atida
rymas, o tu nė žinoti nežinai, tik 
vien savo naujienomis gyriesi.

Tegul ir gavau barti, bet vistiek 
pasijutau, kaip ant arklio užso
dintas. Nes matote ir aš melbur- 
niškis, sakyčiau, kaip ir kunigaikš 
čių giminės, ne bile kas... Apie 
atidarymą taip pat viską žinau 
puikiausiai. Rugsėjo mėn. 7 die
ną, šeštadienį 6 valandą vakaro 
bus pašventinta ir atidaryta vy
rų seklyčia, atsiprašau labai — 
Menė, kaip Trakų pily Kęstučio 
laikais. Po atidarymo bus pobūvis 
su šokiais ir žaidimais. Bufete bū
sią tokie valgiai, kad man jau da
bar seilė bėga pagalvojus, bet tu
rėjau pasibažinti, jog paslapties 
net ir kankinamas neišduosiu. No

ri siurpryzą padaryti. Bus ir įdo
mi programa; dėl tos taip pat tu
rėjau bažintis. Žinote, man šito
kie dalykai visai nepatinka; aš sa
vo nuosavas paslaptis nelabai te- 
nulaikau, o čia dabar bažinkis dėl 
svetimų. Dar vienas, pasivedęs į 
šoną, sako: — tu, Argusai, girdi, 
pavaryk biškį propagandos, pa
malk liežuviu, kad į atidarymo po
būvį daugiau svečių ateitų. — 
Kas čia bieso do propaganda, jei
gu liepta nesakyt? Apie muziką 
tikrai nebežinau, ar bažijaus ar 
ne?! Bet garantuoju, kad kojos 
pačios staipysis užgrojus .Bus gė
rimai, kurių jokia propaganda su

tai. šiuo metu daug leidimų atim
ta, pasiruošusiems važiuoti į už
sienį, rašytojai įspėti, visos gyve
nimo šakos tvarkomos Maskvos. 
Kaip klasiško kolonializmo pavyz
dys buvo iškeltas Lietuvos pramo
nės jungimas su Rusijos žaliavo
mis, kaip naftotiekiai, Dasavos 
dujos. Mokslas Sovietijojo ribotas, 
į universitetus priimami tik tam 
tikri kontingentai, šalia Albani
jos — Lietuva labiausiai izoliuo
tas kraštas. Siekiama marksisto 
— veidu į Maskvą. Vilniuje ir 
Klaipėdoje rusų skaičius labai di
delis. Vilniuje daugiau pusės gim
nazijų rusiškos — lenkiškos. Vyks
ta vidaus tylus pasipriešinimas. 
Jaunimas patriotiškas, veda tylią 
rezistenciją. Universiteto bendra
butyje po durimis rasti atsišauki
mai — nepamiršk nepriklausomos 
Lietuvos. Užgesta šviesa šokių 
salėje — ant sienos šūkis: laisvę 
ne tik negrams, bet ir lietuviams. 
Išmestas iš universiteto studentas 
kreipiasi į partijos bonzos sūnų 
pagelbos. Jeigu perskaito iš vaka
ro laikraštį tai platina sekančiu 
būdu: ar girdėjai ką buržujai ar 
nacionalistai rašo? Vilniuje yra 
bitnikų klubas, kurio teroru nebe
suvaldo. Apie ryšius su kraštu 
dėstė sekančiai: Ryšiai turi ribas, 
jas peržengus kenkiam Lietuvai.

Yra trys principai: 1) Neturi 
pripažinti Sov. okupacijos ir prie 
jos pratinti. 2) neturi silpninti, c 
stiprinti rezistencinę dvasią Lie
tuvoje. (santvarkos, padėties gyri
mas), 3) Neturi griauti išeivijos 
kultūrinės ir politinės misijos. Ry- 
šai visuomet rezinstencinėje dva
sioje ir tautinės kovos plotmėje. 
Tik du keliai: arba neutralus ir 
spiauni j viską, arba padedi. Rei
kalingi jauni, sąmoningi turistai 
—• o ne vien pramogautojai. Ne
užmirškite Lietuvos! Diskusijose 
buvo svarstoma ar nebūtų galima 
siekti Lietuvai satelito statuto. 
Liečiant religijos padėtį paskaiti
ninkas nurodė, jog į metus teiš- 
leidžiami iš seminarijos 4-5 kuni
gai, Aušros vartų klebonas važia
vo į užsienį tik sovietų “pakvies
tas”. Kiek studentų praktikuoja 
religiją sunku pasakyti ,viena iš 
persekiojimo priemonių-charakte- 
ristikos. Keltas klausimas ar yra 
ideologinės pogrindžio grupės. Tai 
nebuvo paneigta. Pora įdomių ilu- 
stracijų apie Sovietijos žmones iš
kėlė ponas Damijonaitis.

Buvo keltas klausimas kas ge
resnis: lietuvis komunistas ar ru
sas ne komunistas. Paskutinės lai
dos abituriento, dabar studento 
Lando nuomone — komunizmo, ly
gybės idėja gera, o apie praktinį 
niekas nekalba. Panelė Damijonai- 
tytė kėlė klausimą, kaip važiuo
ti į Lietuvą — kaip privatus, ar 
pusiau oficialus asmuo ir iškėlė 
pavyzdžiu sportininkų grupės ke
lionę. Pono Lozoraičio jaun. nuo
mone šį sportininkų kelionė turė
jusi daugiau neigiamų pusių. Jis

buvęs už išvykimą į kaimynines 
Lietuvos valstybes kaip: Lenkiją, 
Čekoslovakiją ir t.t Ponas Dėdi
nas iškėlė eilę klausimų: Lietuvo
je įvesti nauji tautiniai drabužiai, 
perukai šokėjoms. Kodėl knygai 
apie religijos persekiojimą nepa
rašoma? Kodėl nerašomi skundai 
į tarptautinius forumus dėl per
sekiojimų — žmogaus teisių me
tais. Iš pono Lozoraičio atsakymo 
išaiškėjo skandalingas dalykas. 
Gi Irano vyriausybė paprašė pa
vergtų tautų delegaciją išsikrausty 
ti iš Teherano, kur tuo metu vyko 
pasaulinės žmogaus teisių komisi
jos posėdžiai, šiais “žmogaus tei
sių metais”. Atsakyme j pono Dė
dino klausimą dėl radio translia
cijų j Lietuvą apribojimą, buvo 
atsakyta, jog “Amerikos balsas”, 
amerikonų teigimu esąs kaip tik 
“Voice of America”, todėl jis ir 
aiškinąs kodėl amerikoniški auto
mobiliai dideli, kur augančios di
džiausios bulvės. Ponas Dėdinas 
taip pat kėlė klausimą ar lietuviai 
negalėtų rasti daugiau paramos 
pas mažąsias valstybes. Taip prieš 
keletą metų Graikijoje, skautų 
stovykloje — Lietuvos vėliavą ne
šęs Lichtenisteino kunigaikštis. Po 
nos Šulcas įdomavosi koks komu
nizmas yra Lietuvoje: teorijoje 
aprašytas ar kolonialistinis?

Baigiantis diskusijoms studen
tas Landas pareiškė ,jog senieji: 
ponai: Liubinas, Dėdinas, Dami
jonaitis, Lozoraitis pakalbėjo už 
jaunuosius ir kad niekas nesido
mi, miręs klausimas.

Po pietų kaip ir ankstyvesnė
mis dienomis dalyviai vyko J mau
dyklą ,vakaro kinofilmas "Jauni
mas Amerikoje” arba dar kitą va
karą linksmavakaris susipažini
mo vakaras. Sekančios dienos pas
kaitą, pono Šulco iš Italijos — 
apie jaunimo problemas žiūrinti 
pietiečio akimis nebeteko išgirsti. 
Bet svarbaiusioji paskaita — po
no Lozoraičio jaun. tiek savo ak
tualumu, tiek turiniu patiko. Ir 
reikia laikyti pavykusiu eksperi
mentu, apie kurį kalbėjo paskai
tininkas, matomai turėdamas ome
nyje paskaitą ta pačia tematika- 
pasaulio lietuvių seime Ameriko
je.

Paskaitos prasidėdavo 10 vai. 
ryto o nuo 11 vai. iki 13 vai. vyk
davo diskusijos, kuriose jautėsi 
mažas suvažiavimo dalyvių skai
čius iš kurių nemaža dalis Vasa
rio 16 moksleivių ir eilę žilo plau
ko sulaukusių. Išsikalbėjus su su
važiavimo organizatorium, Vokie
tijos lietuvių jaunimo sekcijos pir
mininku ponu Damijonaičiu, paaiš
kėjo, jog apie 40 jaunuolių žadė
jusių atvykti, dėl nežinomų prie
žasčių neatvažiavo.

Žiūrint j ateitį, reikia tikėtis, 
jog iš tikrųjų pavyzdžiu bus pa
imtas latviškas jaunimas ir se
kančiame suvažiavime nebus mi
nėtų trūkumų.

A. Viluckis

Prieš 20 metų lietuvių būrelis prie Bonegillos eže
ro Australijoje, dabar pasklidę po visą kraštą. Gal 
skaitytojai atpažins save ar pažįstamus?

gadinti negali. (Man šį kartą su 
propaganda, kaip tam “Bubulio” 
viengungiui, išėjo “nei šis, nei 
tas”). Vistiek ateikit, sakyčiau! 
Aplaistyt reikia nauja Menė Mel
bourno pily; taip jau tėvų dar 
palikta, kad nelaistytas niekas ne- 
bujoja. Nors melburniškių ragin
ti daug nė nereikia; žmonės kul
tūringi, vieningi ir bendruomeniš
kai susipratę. Matysite, kaip vi
suomet, taip ir dabar skaitlingai 
dalyvausime.

Tad iki pasimatymo visi, Rug
sėjo 7 dieną, šeštadienį 6 v.v. Lie
tuvių Namuose vyrų Menės atida
rymo pobūvyje. Jūsų Argus
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

NAUJAS KAPAS
Rugpiūčio 8 d. Geelonge 

vyresnio amžiaus lietuvė Barbora 
Andružytė-Kuršienė.

Velionė Geelonge gyveno pas 
žentą Jokūbą Lipšį ir dukrą Ma
riją ir daugeliui buvo žinoma kaip 
“senoji Lipšienė”. Rugpiūčio 10 
d. Velionė buvo palaidota dalyvau
jant daugeliui lietuvių, jų tarpe 
matėsi ir vienas kitas net iš Syd
ney. Palaidota liuteronų apeigomis 
kurias atliko australų kunigas.

Gerą įspūdį paliko kapinėse, 
kur velionės karstą nešė anūkai, 
o prie kapo atsisveikinimo žodį 
tarė apyl. pirm. Dr. S. Skapins- 
kas.

A.A. Barbora Kuršienė gimė 
1886 m. Jos gyvenimo kelias bu
vo pilnas rūpesčių ir vargų. Dar 
caro laikais jos tėvai buvo ištrem
ti į Sibirą, kur jie ir mirė. 1930 
m. velonės vienintėlis sūnus tra
giškai žuvo geležinkelio tarnybo
je.

Lietuvą vėl okupuojant rusams 
ji pasitraukia į Vokietiją, bet ne
laimei toji Vokietjos dalis atiten
ka rusams ir ji vėl rusų tardoma, 
kol su dukra ir anūkais perbėga 
į vakarus, čia jos duktė vėl su
siranda per Raudonąjį Kryžių vy
rą Jokūbą Lipšį ir taip visi pa
siekia Australiją, kur ir pragy
vena visą laiką Geelonge. Sulau
kusi beveik 82 metų velionė sa
vo šeimos ir artimųjų tarpe am
žiams užmerkia akis. Tebūna jai 
lengva Australijos žemelė.

mirė

rai džiaugiasi ir didžiuojasi savo 
Parapijos Taryba, kuri su dide
liu pasišventimu, nuoširdumu ir 
energija rūpinasi ir stengiasi ne
seniai įsteigtos evangelikų parapi
jos gyvenimą pastatyti ant tvir
tų lietuviškų pamatų.

Dar ne kartą tikimės sulaukti 
iš jų linksmos žinios. Tegu Die
vas palaimina jų žingsnius.

(MS)

IŠRINKTI KRAŠTO TARYBOS 
ATSTOVAI

Rugpiūčio 4 d. įvykusiame Melb. 
apylinkės visuotiniame susirinki
me išrinkti į ALB Krašto Tarybą 
šie atstovai: J. Antanaitis, P. Bal
tutis, A. Bikulčius, N. Butkūnas, 
I. Didžytė, H. Kaladė, V. Lazaus
kas, J. Meiliūnas, A. Pocius, Jz. 
Petraitis, A. šeikis, B. Vanagas ir 
B. Vingrys.

Kandidatais paliko: J. Norman
tas, K. Prašmutas ir A. Zubras.

Melbourne apylinkės Valdyba 
dėkoja visiems atvykusiems į susi
rinkimą ir linki išrinktiesiems 
Krašto Tarybos nariams sėkmės 
Krašto Tarybos suvažiavime Ade
laidėje metų pabaigoje.

A J. Bulakus
Melb. Apyl. V-bos Sekretorius

PERTH
PARENGIMAI PERTHE

Šiais metais Apylinkės Valdyba 
suruošė kelis vakarus bei minėji
mus. Tas parodo, kad norima kuo 
daugiau suartėti su visais tautie
čiais, nes dažnas subuvimas pade
da pagrindą artimesnei draugys
tei.

Malonu, kad mūsų visuomenė 
gausiai dalyvauja tuose subuvi
muose, už ką Valdyba labai dė
kinga, nes didesnis dalyvių skai
čius padeda padengti išlaidas ir 
pakelia valdybos nariams nuotai
kas tą darbą dirbti.

Kiek teko dalyvauti, tai visi va
karai praeina smagiai ir pakilioj 
nuotaikoj. Pasibaigus laikui atro
do, kad dar niekas nesijaučia nu
vargęs ir dar norėtųsi dvigubai 
tiek laiko praleisti kartu smagioj 
draugijoj.

Tad mieli tautiečiai, nepamirš
kit, kad visi šiais metais minė
jimai bei pasilinksminimai įvyks 
toje pačioje Leederville mažojoje 
salėje. Rugsėjo 7 d. 7 vai. minėsi
me tautos šventę. Tikimės, kad 
pritaikinta tai dienai paskaita 
nuneš mūsų mintis į brangią tė
vynę, o programos išpildymas pra-

giedrins mūsų kasdieninį gyveni
mą.

Spalio 12 d. 7 vai. žadame pasi
rodyti su savo meno pajėgomis. 
Kviečiame visus lietuvius prisidė
ti prie to darbo, o savo dalyva
vimu parodysime, kad mylime lie
tuvišką dainą ir meną.

Gruodžio 22 d. nuo 3 iki 8 vai. 
vak. Eglutė mūsų jaunimui. Prog
rama įvairi, Kalėdų senelis žada 
apdalinti mūsų vaikučius dovano
mis, tad visi tautiečiai kviečiami 
su savo vaikučiais bei svečiais gau 
šiai dalyvauti.

Gruodžio 31 d. 8 vai. vak. išly- 
dėsime senuosius metus ir sutik
sime naujuosius didžiojoje Leeder
ville salėje. Pabaiga 2 vai. ryto.

Visi laukiami.
Pertho Apylinkės V-ba
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MELBOURNE
PIRMĄ KARTĄ...

Gyvenimas kaip amžinas ratas 
— jis skuba su srove atnešdamas 
ir nusinešdamas mūsų visų die
nas, mūsų sielvartus bei džiaugs
mus. Verkiame mirusių, džiaugia
mės naujagimiais, bet gyvenimas 
nesustoja.

Didelį džiaugsmą patyrė praė
jusį sekmadienį ir Melbourne į pa
maldas besirenką evangelikai ra
dę Moterų Seklyčioje linksmai be- 
krykštaujant ir anksčiau už visus 
atvykusi bei savo krikšto belau
kiantį patį jauniausią būsimą pa
rapijietį — Geelonge gyvenančių 
p.p. Jomantų sūnelį (Vytautą Al
fonsą).

Ponia Jomantienė yra Viktorijos 
evangelikų tarybos narė, todėl vi
sa taryba (o ypač jos sekretorė 
p. Baltrukonienė, kuriai visada 
tenka didžiausia rūpesčių našta) 
jau iš anksto “užkomandavo”, kad 
ir seniai bekūrenti “pečiai” koply
čioje būtų užkurti, ka dseklyčia to
kiam garbingam svečiui būtų pa
kankamai prišildyta, kad kava iš
virta, kad pyragai sunešti, kad... 
Trumpai sakant, būtume ištiesę 
ir raudoną kilimų nuo gatvės ligi 
koplyčios durų, jei būtume turė
ję. Jei gerų norų būtų užtekę, 
Liet. Namų šalti ir pliki mūrai 
bei koridoriai pavirstų stebuklin
ga pilim!

Už tat nuoširdumo netrūko. Ne
trūko ir gėlių — šalia rūtos suo
lus ir altorių papuošė ir evangeli
kams iš senų laikų brangus ir gar
bingas žalumynas — mirta. Pa
maldos ir krikšto apeigos buvo ir 
fotografuojamos ir filmuojamos.

Ir jaunajam kunigo šimborui 
šis krikštas buvo pirmas, kurį jis 
atliko lietuviškai.

Po pamaldų vos išgėrę po kavos 
puoduką geelongiškiai kūmai su 
jaunuoju krikščioniu Vytuku sku
bėjo atgal į Geelongą, o jų prižiū
rėti ir palydėti kad viskas laimin
gai vyktų (nes kas nežino, kiek 
kliūčių bei prajovų atsitikdavo 
Lietuvoj kūmams grįžtant iš baž
nyčios!) pasikėlė ir juos sekė ne 
tik būrys giminių — parapijiečių 
iš Melbourno, bet ir pats kunigas 
palydėjo į Geelongą iki pat na
mų.

Tie, kurie šiandie čia gimsta jau 
yra kita nauja generacija. Jie šią 
žemę jau laikys sava tėvyne. Tos 
meilės, to prisirišimo prie Lietu
vos, kurį turime mes, jie jau ne
pajaus. Bet atnešdami vaikus j 
lietuviškus židinius, į lietuviškas 
pamaldas tėvai trokšta, kad tie 
namai, ta lietuviška koplyčia tap
tų ateity jiems lietuviškumo sim
boliu ir jie galėtų sakyti: čia, 
šiuose namuoes mano tėvai meldė
si lietuviškai! Čia aš esu lietu
viškai pakrikštytas! Pasaulis juk 
suksis kai ir mūsų nebus.

Melb. lietuviai evangelikai tik-
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KIEK AS SUŽINOJAU!

Sydnėjaus Liet. Meno Ansamb
lis ruošiasi Lietuvių Dienoms. Ne
žiūrint, kad siaučiant gripo epide- 
mjai ir susirgus p.p. M. Umbra- 
žiūnienei bei J. Maksvyčiui repe
ticijos nenutrūko: Į pagalbą atė
jo p. B. Kiveris: jis moko vyrus, 
o J. Gaižauskas moteris.

Po repeticijos ansamblio dalyvei 
p. K. Bačiulienei vykstant Ameri
kon buvo suruoštos šaunios išleis
tuvės.

Dantų gydytoja p. K. Gumeniu- 
kienė, šešių savačių atostogas pra
leidusi Europoje, neseniai sugrįžo 
į Sydnėjų. Būdama 
liavo po Vokietiją, 
paniją ir kitur.

Europoje 
Austriją,

kas turi

Kw-ka

reigoja: Mūsų Pastogė leidžiama 
ne latviams, bet lietuviams skai
tytojams.

Melb. Liet. Studentų Skyriaus 
leidžiama Alberto Zubro paruošta 
anglų kalba knyga People of the 
Amberland’’ Minties spaustuvėje 
Sydnėjuje jau surinkta ir netru
kus bus atspausdinta. Knyga, at
rodo, bus didelis informacinis įna
šas apie Pabaltijo tautas angliš
kai skaitančiai visuomenei.

ke- 
Is-

Dažnai lyginame 
riau: ar mes čia Australijoje 
mūsų broliai Amerikojė? " _ 
tokiu matu imtume gastroles po 
užsieni, be abejo, mes smarkiai 
pralenktume amerikonus.

Štai, va, vieniems nespėjus at
vykti, išvyksta kiti. Į tokią kelio
nę dabar leidžiasi sydnėjiškiai 
Katrina ir Petras Bačiū- 
liai. Sakosi, paviešėję kelis mėne
sius Amerikoje, vėl sugrįš į Meno 
Ansamblio gretas, p.p. Bačiuliams 
pažadėjus atvežti naujos repertu
arui medžiagos, ansamblio būrelis 
suruošė šaunias išleistuves Sydnė- 
jau “laikinose” Lietuvių Klubo 
patalpose.

Tad gero vėjo! O dėl repertuaro 
nesijaudinkite: žadinys — kelio 
radinys.

ge
ar 

Jeigu

Neseniai iš Kolumbijos (Pietų 
Amerikos) į Sydney atvyko lietu
vaitė, pasižymėjusi keramikė p. V. 
Mackienė. Sustojusi Sydnėjuje pas 
p.p. Grinius ji bando arčiau su
sipažinti su čia gyvenančiais lie
tuviais ir ruošiasi suruošti savo 
keramikos kūrinių parodą.

Gautas laiškas iš vieno skaity
tojo, kur nusiskundžiama, kad 
Sporto skyriaus bendradarbis Ku
kutis nepatinkąs jo kaimynui lat
viui. Sakyčiau, Kukučio kaip 
bendradarbio atėjimas į Mūsų Pas 
togės puslapius sukėlė didelio 
susidomėjimo skaitytojų tarpe, ir 
daugelis skaitytojų tik ir laukia 
naujo numerio, kada ką parašys 
Kukutis. Iš kitos pusės latvių nuo
monė šio laikraščio visai neįpa-

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėvui, seneliui, uošviui

DOMININKUI L1N1AUSKUI
mirus, visiems mūsų artimiesiems, draugams ir pažįstamiems, 
mus užjautusiems skausme žodžiu ir raštu ir visiems, paly- 
dėjusiems velionį į amžinąją poilsio vietą — Rockwood ka
pines, bei išreiškusiems jam pagarbą gausiomis gėlių puokš
tėmis, nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingą padėką reiškiame Kun. P. Butkui už maldas 
koplyčioje, atlaikytas Šv. Mišias bažnyčioje, ir pasakytą jaut
rų atsisveikinimo žodį kapinėse. Taip pat gilią padėką reiš
kiame muz. K. Kavaliauskui, mišių metu grojusiam vargonais 
ir giedojusiam Libera.

Liūdinti žmona Bronė Liniauskienė, 
duktė Lilija, sūnūs Romualdas, Robertas 

ir jų šeimos.

NEWCASTLE
Rugpiūčio 11 d. p. S. Žuko na

muose suisrinko Niukastelio lietu
vių diskusijų būrelis. Būrelio va
dovu buvo išrinktas dr. Vytautas 
Doniela ir sekretore-kasininke p. 
Jūratė Ivinskienė. N. 1. diskusi
jų būrelis nutarė susirinkti kartą 
per mėnesį būrelio narių priva
čiuose namuose. Sekantis susirin
kimas įvyks rugsėjo 8 d. 6 vai. dr. 
V. Donielos bute: Beverley apart
ments 38 Swan Str. Newcastle. 
Susirinkime dr. V. Doniela skai
tys paskaitą: “Autoritarinis gal
vojimas”. Būrelio nariai ir suin
teresuoti lietuviai kviečiami at
vykti. *

Algis Šeškus baigė Newcastle 
univirsitetą B.Sc. laipsniu (with 
second class honours). Dabar gau
na valstybinę stipendiją daktara
tui teoretinės fizikos srityje. Tuo 
pačiu metu dirba kaip demons
trantas fizikos departamente.

*
1968 m. rugpiūčio 17 d. Brisba- 

nėje įvyksta Australijos psicholo
gų metinė konferencija. Į suvažia
vimą važiuoja ir mūsų psicholo
gas p. Algis Ivinskis. Kad kelio
nėje Algiui nebūtų nuobodu, jį 
palydės p. Jūratė su dviem duk
relėm.

Ivinskiu šeima žada Brisbanėje 
svečiuotis 10 dienų.

1968 m. rugpiūčio 18 d. p. Simo
nas Zienius kartu su p. S. Naru
čiu ir būriu Australijos lietuvių 
išskrenda į J.A.V. Nežinia ar Jis 
■suspės pasiklausyti pasaulio lietu
vių kongreso kalbų, bet Čikagoje 
gyvenančią savo labai seniai ma
tytą dukrelę ir visai nematytus a- 
nūkus tai tikrai pamatys, šneku
čio paklaustas kaip ilgai p. Zie
nius žada Amerikoje svečiuotis at
sakė, kad priklausys nuo to kiek 
dukrelė senam tėvui atras vietos 
savo namuose.

Šnekutis

Tik įsivaizduokite! Dar taip ne
seniai Sydnėjaus lietuvių chorai 
draskėsi tarp savęs dėl daininin
kų, o štai skaitau, kad Sydnėjaus 
Meno Ansambly dainininkų kad
rai užpildyti ir naujų nepriima. 
Kiti net įtarė, kad tasai prane
šimas iškritęs iš Spaudos Buliaus 
Kukučio ir patekęs Jftisų Pasto
gėn.

Rugpiūčio 31 d. Geelongo Liet. 
Choras rengia šaunų savo tradici
nį balių, kurio programoje dai
nos, kaukės šokiai ir padalyvavi- 
mai!

A.A. Jurgis Zenkevičius

pasi- 
A.A. 
kuri 
iše- 

atsi-

Pranešimai
KVIEČIAMI DAININIKAI

Dainos choro vadovybė kreipiasi 
į Sydney lietuvius mylinčius dai
ną ir galinčius dainuoti, prašyda
ma papildyti choro gretas. Reika
lingi vyrų ir moterų balsai. Pra
šomi jungtis į chorą tiek anksčiau 
dainavę choruose, tiek ir dar ne
dainavę.

Repeticijos vyksta kiekvieną 
penktadienį 7.30 vai. vak. Liet. Kl. 
patalpose 39 Church St., Lid- 
combe.

Dainos choras nėra uždaras vie
netas, bet 1954 m. sukurtas 
bendruomeniniais pagrindais ir 
tautinės kultūros puoselėjimo bei 
propagavimo tikslais. Kiekvienas 
dainininkas mielai buvo laukiamas 
praeity, bičiuliškai pasitinkamas 
ir dabar.

“Dainos” choro Vadovybė

PRANEŠIMAS
Melbourno Lietuvių Klubo Ta

ryba šaukia paprastą visuotinį
SUSIRINKIMĄ

Rugpiūčio 25 dieną 3.30 vai. p.p. 
(sekmadienį) Lietuvių Namuose, 
50 Errol St., N. Melbourne.

Pakankamam narių skaičiui 
nustatytu laiku nesusirinkus, ten 
pat šaukiamas kitas susirinkimas 
4 vai. p.p., kuris bus skaitomas 
teisėtu Melb. Lietuvių Klubo Įsta
tų leidžiamiems klausimams spręs
ti.

Melb. Lietuvių Klubo Taryba

TAUTOS ŠVENTĖ SYDNĖJUJE
Tautos šventės minėjimas Syd

nėjuje numatomas rugsėjo 7 d. 
šeštadienį Bankstowno Liet. Na
muose. šiam minėjimui jau inten
syviai ruošiamasi, ir jis pramato- 
mas pravesti visai originaliu bū
du. Tai bus lietuvių tautos isto
rija patiekta sceniniais paveikslais 
pabrėžiant pagrindinę mintį, kad 
keičiantis amžiams ir pažiūroms 
tauta išlieka nepažeista. Progra
mos turinį sukūrė ir jos pravedi- 
mu rūpinasi dantų gydytoja p. 
G. Kazokienė įtraukdama į darbą 
Sydnėjaus lietuviškąjį jaunimą. 
Paklausta apie rengiamą tautos 
šventės minėjimą organizatorė p. 
Kazokienė pareiškė, kad tai bus 
visai skirtingas minėjimas nuo bet 
kada anksčiau buvusių: tai būsiąs 
minėjimas be paskaitos, dainos be 
choro, šokiai be orkestro ir tt. 
Svarbiausia — minėjiman įveda
ma vaidyba, ir visą programą iš
pildys jaunimas.

TĖVIŠKĖS AIDŲ 
VAKARAS BAKSTOWNE

Rugpiūčio 31 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Dainovos salėje Banks- 
towne įvyks Tėviškės Aidų vaka
ras. Programoje Dainos choras, 
jaunimo kvartetas, įvairenybės. 
Gros gera šokių kapela, bus gau
sus bufetas.

A.L.K. Kultūros Draugija ma
loniai kviečia visus gausiu daly
vavimu paremti spaudą — Tėviš
kės Aidus.

AUKOS IR PASKOLOS 
MELB. LIET. NAMAMS

(Tęsinys)
Lietuvos Nepriklausomybės Ju-

biliejinės Salės statybai aukojo
arba skolino:
R. Aniulienė $10 (300)
V. Augūnas 5 (105)
K. Balčiūnas 2
N. Butkūnas 10 (18)
L. Vacbergas 25 (115)
A. Žilinskas 20 (70)
J. Petraitienė 10
Jz. Petraitis 10 (30)
Jz. Jasulaitis 20 (300)

Viso $202.00
Vajaus Komisija nuoširdžiai dė

koja visiems skolintojams ir au
kotojams ir kviečia visus lietu
vius prisidėti neatsižvelgiant kur 
kas begyventų. Viso surinkta va
jaus metu iki rugpiūčio 12 d. 
52645.00.

Vajaus Komisijos vardu 
K. Prašmutas

PATIKSLINIMAS
Pereitame numery aprašant Mel

bourno ravomėnų sukaktuvinę 
šventę įsiterpė nemaloni klaida. 
Aprašant, kad po susirinkimo bu
vo dalyviams arbatėlė, kurią su
ruošė padedant kitoms ponioms 
ponia O. Šalkauskienė. Iš tikrųjų 
turėjo būti p. šalkūnienė. Suinte
resuotus maloniai atsiprašome.

Red.

PATIKSLINIMAS
Primename, kad lituanistiniai 

kursai Sydnėjuje įvyks ne rugpiū
čio 25 d. ,bet diena anksčiau, — 
rugpiūčio 24 d., šeštadienį 6 vai. 
vak. Bankstowno Liet. Namuose.

SYDNEY APYL. 
SUSIRINKIMAS

ALB Sydnėjaus Apylinkės na
rių susirinkimas atstovams į ALB 
Krašto Tarybą (1969-1970 metų 
kadencijai) rinkti įvyks rugpiūčio 
25 d. (sekmadienį), 4val., “Dai
navos” salėje Bankstowne. 
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

1. Susirinkimo Pirmininko rin
kimai ir Mandatų Komisijos su
darymas.

2. Valdybos Pirmininko prane
šimas.

3. Atstovų į ALB Krašto Tary
bą rinkimai.

4. Klausimai ir sumanymai.
5. Diskusijos “Lietuviški Namui 

Sydnėjuje” (Diskusijoms praves
ti pakviestas p. S. Baltramijūnas 
iš Wollongong’o).

Pagal ALB Statutą, renkant Ta 
rybos atstovus turi teisę balsuoti 
kiekvienas Bendruomenės narys 
turįs 18 metų ir susimokėjęs Aus
tralijos Lietuvio mokestį. Atleisti 
nuo šio mokesčio (nedirbantieji) 
taip pat turi teisę balsuoti.

Renkamais į Krašto Tarybą ga
li būti Bendruomenės nariai su
laukę 21 metų ir sumokėję Aus
tralijos Lietuvio mokestį. Atelisti 
nuo šio mokesčio taip pat gali bū
ti renkamais.

Bus renkama 20 atstovų. Kan
didatus siūlyti gali kiekvienas su
sirinkime dalyvaująs ALB narys, 
turįs rinkimo teisę. Kandidatai siū
lomi žodžiu arba raštu. Jei siūlo
mas kandidatas susirinkime neda
lyvauja, jo sutikimas būti renka
mu turi būti patiektas raštu. 
Renkant Tarybos atstovus bus bal
suojama slaptai.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

nepaliesta bolševikų tero- 
pasibaigus revoliucijai su- 
į Lietuvą. Tik sugrįžus 
a.a. Jurgio motina. Ro-

Laikas nuo laiko retėja mūsų 
gretos, štai negailestingoji mir
tis pralėkdama pro Sydnėjaus lie
tuvių koloniją pasigrobia mūsų 
tautietį Jurgį Zenkevičių. Miršta 
staiga rugpiūčio 2 dieną. Dar bu
vo nuvežtas į Liverpoolio ligoninę, 
tačiau neatgavęs sąmonės po va
landos užgesta amžinai.

Velionis gimęs 1919 m. vasario 
17 dieną Saratove Rusijoje. Jur

gio gyvenimas, kaip ir daugumos 
mūsų, nebuvo rožėmis klotas, šei
ma, nežiūrint kad tėvas buvo ca
ro armijos karininkas, laimingai 
išlieka 
ro ir 
grįžta 
mirštu
mualdas Zenkevičius, panašliavęs 
kiek laiko su mažamečiu Jurgiu 
vėliau veda iš Sibiro grįžusią 
našlę Eleną Meiliūnienę su ma
žamečiu sūnum Henriku. Elenos 
pirmasis vyras taip pat caro armi
jos karininkas pakliūva j bolševi
kų rankas ir ten sutirpsta jų re
voliucijos kraujo katile. Vedę Ele
na ir Romualdas Zenkevičiai gra
žiai įsikuria Kaune. Abudu sūnūs 
baigia gimnazijas a.a. Jurgis sto
ja savanoriu Į Lietuvos kariuome
nę ir tarnauja auto kuopoje iki 
bolševikų okupacijos.

Šeima, skaudžiai nukentėjusi 
nuo bolševikų rankų Rusijoje, pa
sijunta vėl pavojuje. Prasidėjus 
repatriacijai į Vokietiją Zenkevi-

čiai Įtikina komunistus, kad jie 
esą vokečių kilmės ir vėliau išlei
džiami į Vokietiją. Vokiečiams 
okupavus Lietuvą Zenkevičiai vėl 
grįžta Lietuvon ir antrai bolše
vikų okupacijai artėjant vėl 
traukia į Vokietiją. Po karo 
Jurgis, jau vedę vokietaitę, 
išmoksta laisvai lietuviškai, 
migruoja į Prancūziją. Tėvai
duria Amerikoje ir vėliau atvyks
ta į Australiją. Tėvų rūpesčiu pa
galiau ir A.A. Jurgis atvyksta į 
Australiją ir vėl visa šeima kartu.

A.A. Jurgis buvo darbštus ir 
nuoširdaus būdo, gyvenimą šiame 
kontinente pradėjo Tasmanijoje ir 
vėliau atvykęs į Sydnėjų pasto
viai įsikuria netoli Liverpoolio 
priemiesčio. Nors lietuviškoje veik
loje ir nesireiškė, bet savo parei
gą kaip tėvas lietuvis tikrai iš
pildė. A. A. Jurgio žmona Gertru- 
la, vokietaitė, ir dukrelė Alek
sandra puikiai kalba lietuviškai, 
ko dažnai pasigendame grynai lie 
tuviškose šeimose.

Nematėme A.A. Jurgio ii- links
muose pobūviuose, nes savo šeimo
je jautėsi laimingiausias. Velio
nis palaidotas Liverpoolio katalikų 
kapinėse. Laidotuvių apeigas ir 
prasmingą pamokslą pasakė Kun. 
P. Martuzas.

Lai būna lengva šaltoji svetima 
žemė Tau, kuklus lietuvi.

A. Kramilius
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