
PO SEIMO
Sitį jubiliejinių metų parengi

mų kulminacinis punktas yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas. Jis jau praeityje. Kas 
jame nuveikta, kas suplanuota, 
nutarta, su laiku sužinosime. 
Bet pats j akt as, kad toks sei
mas įvyko ir pavyko, pasako apie 
mūsų bendruomenės gajumą ir 
įsistiprinimą labai daug. Apie 
Šito seimo reikšmę verta giliau 
susimąstyti ne tik seimo atsto
vams, bet juo labiau ir visiems
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bendruomenės nariams, kur jie 
bebūtų.

Visų pirma — ką toks seimas 
duoda ar gali duoti tokiai Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenei? 
Juk mes pakankamai sėkmingai 
kūrėmės ir kūrėme pačią lietuvių 
bendruomenę dar tais laikais, 
kada niekas apie kokius sambū
rius, pasaulinius suvažiavimus 
arba seimus visai net negalvojo. 
Bet Štai buvo įkurta pasaulio 
lietuvių bendruomenė, sušauktas 
pirmas tos bendruomenės sei
mas, bet ir po jo nieko ypatingo 
savo kasdienybėje nepajutom. 
Tai buvo P.L. Bendruomenės or
ganizacinėj stadijoj. Mūsų ben
druomenė įsijungė pati pirmoji 
į tą pradėtą cementuoti globali
niu mastu lietuviSką organiza
ciją.

Po antrojo seimo pasijuto 
vaisiai: užmegsti glaudesni kon
taktai su kitų kraštų lietuvių 
bendruomenėmis, prasidėjo abi
pusės vizitacijos, pradėtas leisti 
Pasaulio Lietuvis, sušauktas Jau
nimo Kongresas. Visa tai palietė 
tiesioginiai ir mus, čia gyvenan
čius Australijoje. Mes pasijuto
me viena iš gyvų Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės šakų su savo 
įnašais, funkcijomis ir svarba 
šiame dideliame organizme.

šis trečiasis PLB Seimas pačią 
bendruomenę pastūmėjo ir prie 
naujų uždavinių. Anksčiau ben
druomenė bazavosi tik lietuvybės 
išlaikymo misija svetimuose kraš
tuose. Tuo tarpu visi politiniai 
ėjimai, kitaip sakant diplomati
nis karas uŽ pavergtos Lietuvos 
laisvę buvo diplomatinės tarny
bos ir Vliko rankose, čia pati 
bendruomenė neturėjo nei žo
džio, nei balso. Be abejo, šioji 
politinė padėtis ir toliau lieka 
galiojanti, nes vis tiek šis dar
bas turi būti specialistų rankose.

vykdė ir tebevykdo ir politinius 
uždavinius nuolat prisistatyda- 
ma vietos valdžios organuose ar 
su memorandumais, su protes
tais, ar kitokiais žygiais. Per pa
saulio Lietuvių Bendruomenę vi. 
sa lietuviškoji veikla jau dabar 
jaučiasi labiau koncentruota, ko
ordinuota, kad net įmanoma šį 
tą padaryti ir visu globaliniu 
mastu.

Bet kad sėkmingiau viskas 
vystytųsi, būtina, kad ne tik val
dybos, bet juo labiau kiekvienas 
bendruomenės narys jaustųsi at
sakingas už visos bendruomenės 
likimą ir jos veiklą. Nėra ko lau
kti iš bendruomenės valdybos 
didelių darbų, jeigu jos sumany
mams paliks abuojus ir nuošaliai 
patys bendruomenės nariai. Ir 
didelio ir reikšmingo sąskrydžio 
kaip seimas, nutarimai ir rezo
liucijos bus tuščios, jeigu nesi
ims jų vykdyti valdybų diriguo
jami bendruomenės nariai.

Panašaus pobūdžio tik mažes
niu, lokaliniu mastu metų pa
baigoje šaukiamas ir Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Seimas 
— Krašto Taryba. Jau šiandie 
laikas pilnumoje svarstyti, pla
nuoti, tįe tiėk gilinantis, kas 
praeity buvo atlikta ar nuveikta, 
bet ką bendruomenėje įnešti nau
jo, kad išjudinti visus lietuvius, 
kad jie nesislėptų, o didžiuotųsi 
lietuviais esą, ypač jau subren
dęs jaunimas. Kiekvienas svei
kas pasiūlymas, sumanymas yra 
neįkainuojamos vertės. Tad ne
reiktų laikyti sveikų sumanymų 
užslėptų širdyse ar stalčiuose, bet 
kelti viešumon, juos svarstyti ir 
taikyti gyvenime. Tai bus visu 
bendravimas. O rezultatai ne
truks pribręsti.

(v.k.)

J.J. Bačiūnas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME NAUJĄ IŠRINKTĄ 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES VALDYBĄ 
LINKĖDAMI NAŠAUS BEI KŪRYBINGO DARBO VYK
DANT SUNKIUS IR SUDĖTINGUS PASAULIO LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS UŽDAVINIUS.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ĮVER
TINA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SVAR
BĄ IR PILNAI SOLIDARIZUOJA JOS VADOVYBEI 
BEI REMIA JOS UŽSIMOJIMUS.

DRAUGE SVEIKINAME IR GERB. J.J. BAČIŪNĄ, 
MŪSŲ BENDRUOMENĖS GARBĖS NARĮ, GARBINGO
SE IR ATSAKINGOSE PASAULIO LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS PAREIGOSE LINKĖDAMI IŠTVERMĖS 
IR SVEIKATOS. ’

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

Nauja Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės Valdyba

Trečiajame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime New Yorke 
išrinkta nauja PLB Valdyba tokios sudėties:

Pirmininkas — J. J. BAČIŪNAS,
I vykdomasis vicepirm. — ST. BAZDUKAS.
Vicepirm. visuomeniniams reikalams — Dr. H BRAZAITIS. 
Vicepirm. informacijai — Dr. A. BUTKUS.
Vicepirm. jaunimo reik. — M. LENKAUSKIENĖ.
Sekretorius ir iždn. — A. GAILIUŠIS.
Kultūros Tarybos pirm. — Prof. A. KLIMAS, 
švietimo Tarybos pirm. — A. RINKŪNAS.
Finansų tvarkytojas — Dr. V. MAJAUSKAS.

— * —

P.L.B. PIRMININKO ŽODIS
SESĖS IR BROLIAI LIETUVIŲ B—1VĖS NARIAI, 

Naujai išrinktoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III-čioji Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja Seimui už išreikštą pasitikėjimą ir šia 
iškilminga proga pareiškia:

PLB Valdyba sieks didžiojo lietuvių tautos tikslo — 
Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės atstatymo;

rūpinsis tautinės lietuvių dvasios kėlimu ir gaivinimu, 
kuriam būtinos lietuvių švietimo, mokslo ir kultūros pastangos;

daug dėmesio kreips į tautinį lietuvių solidarumą, jun
giantį mus bendriems tautiniams mūsų uždaviniams ir dar
bams. Eisim vidurio keliu, kuris priimtinas daugumai lie
tuvių.

Esam įsitikinę, kad mus išrinkote ne lietuviams koman
duoti, diriguoti, savo galvojimą primesti, bet svarbiausia juo
dam būtinam lietuviškam darbui atlikti, kraštų bendruome
nių veiklai derinti bei ryšiams palaikyti.

PLB uždavinys ir rūpestis bus, kad viso pasaulio lie
tuviai jungtųsi ir glaudėtų lietuviškuose reikaluose, kad iš
moktume vieni kitus labiau gerbti ir vieni kitiems talki
ninkauti, kad stipriau išlaikytume tautinę savo dvasią, mūsų 
visų stiprybės ir žmoniškosios vertės pagrindą.

Nuoširdžiai kviečiu jus visus, laisvojo pasaulio lietuvius 
ir visų kraštų lietuvių bendruomenes visomis moralinėmis bei 
materialinėmis išgalėmis PLB Valdybai padėti.

JUOZAS BACHUNAS-BAČIŪNAS

Vis tik ir šitų institucijų požiū
ris pasikeitė: net ir šitoje srityje 
su bendruomene skaitomasi, nes 
ji yra šitų politinių institucijų 
atrama ir užnugaris. Tai liudija, 
kad šiame seime dalyvavo bfi- 
cialiai Vliko atstovai, diplomati
nės tarnybos asmenys su pačiu 
Diplomatijos Šefu min. S. Lozo
raičiu.

Australijoje šalia kultūrinės 
veiklos bendruomenė visą laiką

V. BERNOTAS

.Politikos
Vingriuose

NUOSTOLIAI VIETNAME čių Azijos problemas. Karo re- 
Po politinių sukrėtimų Europo- zultatai Vietname liūdni. Perei- 

je visų dėmesys vėl grįš j pietry- savaitę vien užmuštais Ameri
kos nuostoliai siekė 410 karių. Tai

LIETUVIŲ DIENŲ PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

VIENAS DAINŲ ŠVENTĖS ASPEKTAS

nėra rekordas, bet vidutinis savai
tės nuostolis. Nuo karo pradžios, 
maždaug 1962 metų, amerikiečių 
aukos prašoko 28,000 karių užmuš 
tais ir netoli 100,000 sužeistais 
Medžiaginės karo išlaidos siekia

Pirmuose pasitarimuose, skirtuose gvildenti Jubiliejinių Lietu
vių Dienų detales, buvo paliestas Dainų šventės įrašymas į juoste
les ir galimybės išleisti atitinkamą plokštelę. Nutarta prašyti valsty
binę radio stotį, kad ji visą koncertą įrašytų į juostelę ir, jeigu tas 
koncertas pasirodys meniškai vertingas, naudoti ją radio transliaci
joms. Taip pat sudaromi atitinkami ryšiai su viena privačia firma, 
kad ji irgi Dainų šventę įrašytų į atitinkamas juosteles, su galimy
be iš jų vėliau gaminti Dainų Šventės plokštelę, į kurią tilptų vien 
tik jungtinių chorų dainos.

Turint galvoje, kad meninio lygio pakėlimas gali žymiai prisi
dėti prie lietuviškos dainos populiarinimo australų visuomenėje, Lie
tuvių Dienų Prezidiumas ir Dainų Šventės Sekcija nuoširdžiai pra
šo visus chorų dirigentus ir visus chorus su meile ir pasišventimu 
ruošti Dainų Šventės repertuarą. Lemiančiu faktorium bus ne ats
kirų, bet jungtinių chorų pasirodymas ir jų meninis lygis. Tik pa
tys chorai, rūpestingai ir laiku paruošdami jungtines dainas, gali 
iškelti į tinkamas aukštumas visą Dainų Šventę.

Šiuos reikalus aptariant, specialistais buvo pakviesti valstybinio 
radiofono tarnautojas p .Grigonis ir p. Jurgis Jonavičius. Pastara
sis apsiėmė rūpntis Lietuvių Dienų populiarinimu australiškoj spau
doj, televizijoj ir radio. Jis paruoš atitinkamą informaciją angliš
kai, o taip pat sudarys glaudžius ryšius su redakcijom, radio ir 
TV stotimis.

__  ★ __
Taupydamas laiką ir išlaidas, L. D. Prezidiumas prašo visus 

chorus, kad jie, siųsdami nuotraukas ir informacijas, reikalingas 
Jubiliejinių Lietuvių Dienų suvenyriniam leidiniui, nepamirštų nu
rodyti .kokias dainas jie pasirinko atskiram savo choro pasirody
mui. Tos žinios reikalingos sudarant bendrą Dainų Šventės pro
gramą, kuri bus skelbiama leidinyje. Prezidiumas bus dėkingas, 
jei chorai tai padarys nedelsdami. Darbo leidinį ruošiant yra daug, 
o laikas bėga greičiau, negu mes galvojame.

Jaunimo Koncerto grupės ir tautinių šokių grupės taip pat pra
šomos pasiskubinti. Būtinas tikslus surašymas, kas yra fotogtafi- 
jose, o Jaunimo Koncertui ruošiamų vaidinimo pynių atitinkama cha
rakteristika su dalyvių pavardėmis ir atliekamais vaidmenimis.

Viską bus galima tinkamai atlikti, jei kiekvienas nedelsdamas 
įvykdys jam tenkančią darbo dalį.

90 milijardų (90,000 milijonų) do
lerių. Už tokią sumą pinigų Ame
rika galėtų pastatyti 4,000 dan
goraižių maždaug po 40 aukštų 
ir juose apgyvendinti nemokamai 
visus neturtingus Amerikos neg
rus. Tokius pinigus panaudojus 
kitiems reikalams, galima būtų 
nutiesti 50,000 mylių autostrados 
(maždaug du syk aplink žemės 
rutulį), arba padalinus Amerikos 
gyventojams tektų 450 dolerių 
kiekvienam.

Ne vien Amerikos aukos dide
lės. Kovoje prieš komunistų tero
ristus žuvo 70,000 p. Vietnamo ka
rių ir 2,500 sąjungininkų. Tuo 
tarpu amerikiečių statistika nu
rodo, kad apie 400,000 aukų pa
reikalauta iš priešo pusės.

KERŠTO DEBESYS 
NIAUKIASI RUMUNIJAI

Prieš akis matydami Čekoslo
vakijos likimą savo būkle susirū
pino sovietų kaimynystėj Rumuni 
nijos ir Jugoslavijos valstybės. 
Naujas sovietų invazijos pavojus 
susidarė ne tiek Jugoslavijai, kiek 
Rumunijai, turinčiai 800 mylių 
bendrą sieną su Sov. Sąjunga. 
Turimomis žiniomis sovietų armi
ja “sėkmingai įvykdžius Čeko
slovakijos išlaisvinimą” dabar 
spiečiasi prie Rumunijos sienos 
suvesti galutinių sąskaitų.

Sov. Sąjungos nesutarimai su 
Rumunija nėra naujiena. Pirjnfa-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime susitikę mūsų keturi didieji. Iš kairės: 
J.J. Bačiūnas — pasaulio Liet. B-nės pirmininkas, min. St. Lozoraitis — 
Lietuvos Diplomatijos Šefas, Dr. J.K. Valiūnas — Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo K-to 
pirmininkas ir S. Narušis — Australijos Liet. B-nės pirmininkas.

ji tarpsocialistiniai kivirčai iški
lo 1960 metais sovietams nepri
tariant įkurdinti plieno pramonę 
Rumunijoje — žemės ūkio krašte. 
Ir tik 1964 metų vidury paaiš
kėja ideologiniai skirtumai tarp 
Bukarešto ir Maskvos. Nepagei
dautinas sovietų dominavimas, 
maišymasis krašto vidaus reika
luose ir sovietų kariuomenės bu
vimas nuo antro karo pabaigos 
rumunams nedavė ramybės. Savo 
atsišaukime į tautą centrinė ko
munistų partija aiškiai pasisako 
prieš Maskvos diktatą tuo pačiu 
reikalaudami kariuomenės atitrau 
kimo. Maskvai negirdėtu tonu ru
munai kritikuoja visą socialisti
nę sistemą, išjuokia “tėvų ir vai
kų” partijas sakydami, kad so
cializmas turi būti statomas toks, 
kokio pageidauja kraštas, bet ne 
kokį kiti prikergia. Taikantis 
grynai Maskvai, atsišaukime ru
munai pabrėžia, kad giminingoms

komunistų partijoms nevalia kitų 
vadus nušluoti, ekskomunikuoti 
ar nesutariant juos likviduoti.

Pradžioje Kremlius mažai rea
gavo į keistus rumunų pasisaky
mus. Rumunai visada buvo laiko
mi keistais "tarybų” įnamiais, ku
rie, kaip prancūzai vakarams, su
gebėjo iškrėsti netikėtų pokštų 
sovietams.

Po 14 metų okupacijos sovie
tų daliniai Rumunijoje pasijuto 
nesaugiai. Stiprinti okupacinę jė
gą sovietai nesiryžo, nes tokiu 
veiksmu amžinai užpykintų kom. 
Kiniją, o Rumunijoje galbūt iš
šauktų ginkluotą pasipriešinimą. 
Vengdami tarptautinių nesusipra
timų maršalo Malinovskio 60,000 
armija nenomis pasitraukia į Sov. 
Sąjungos gilumą.

Rumunija, atsipalaidavus nuo 
maskvinio jungo, pagal išgales ir 
su vakarų parama daro šuoli pra

monėje ir užmezga naujus kon
taktus su vakarais. Tuo tarpu 
prekyba su Sov. Sąjunga ir jos 
satelitais smunka ligi minimumo. 
Rumunija ne tik boikotuoja dau
gumą sovietiškų žaliavų ir pre
kių, bet' taip pat Waršuvos pak
tą, kuriam Bukareštas priklauso.

Kremlius negalėjo, kad prara
dimas Rumunijos žadintų kitų pa
vergtų viltis atsipalaidoti nuo 
Maskvos. Liberalizmo sąjūdis Če
koslovakijoje kaip tik ir buvo Ru
munijos netiesioginis eksporto ga
minys. Būtų Kremlius užuodęs 
pavojų anksčiau, Malinovskio ar
mija nebūtų pasitraukus iš Ru
munijos ir sovietams netektų 'lais 
vinti” socializmo Čekoslovakijoje.

Liberalizmo importuotojas so
vietų nubaustas dabar atėjo eilė 
gamintojui, tik sprendimas ir 
bausmė turės kiek palaukti, pa
kol sovieticizmas normalizuosis 
Čekoslovakijoje.
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JONAS sOLJŪNAS

DEMOKRATAMS NOMINAVUS HUMPHREY
Kilo velniava. Ir ne vien tik dėl Humphrey nominacijos. Ne 

seniai pasibaigusi šio krašto demokratų partijos konvencija vos 
nepalaidojo pačios partijos. Ji šiaip taip išliko, bet gerokai ap
lamdyta ir susiskaldžiusi. Laimėjęs nominaciją H.H. Humphrey 
nėra labai laimingas, nes partijoje nebėra vienybės. O pralaimė
jęs senatorius McCarthy yra tiek įtūžęs dėl įvairių pralaimėjimo 
priežasčių, jog net atsisakė remti nominuotąjį kandidatą Humphrey. 
Tokio didelio erzelio ir nesantaikos priežasčių pradžia buvo dar 
prieškenediniai laikai, kai Robert Kennedy dar nebuvo nušautas.

Prasidėjus šį pavasarį dygti prezidentiniams kandidatams de
mokratų partijos eilėse pirmasis iššoko senatorius McCarthy ir 
gerokai visus nustebino laimėdamas New Hampshire pirminius 
rinkimus ir tuo suduodamas mirtiną smūgį Johnsono politikos po
puliarumui. §io McCarthy laimėjimo paskatintas kandidatu į pre
zidentus pasiskelbė ir Robert Kennedy. O netrukus,'" Johnsonui 
atsisakius kandidatuoti kandidatu atsirado ir viceprezidentas H.H. 
Humphrey.

Trijulės — McCarthy, Kennedy ir Humphrey — kovą dėl 
demokratų partijos prezidentinio kandidato pasekmes iš pusiausvy
ros išmušė Kennedy žuvimas. Kaip žinome, McCarthy ir Kennedy 
buvo prieš Vietnamo karą, o Humphrey palaikė dabartinio pre
zidento Johnsono politiką. Už tat prieškonvencinė kova tarp 
McCarthy ir Humphrey rėmėsi Vietnamo karo šešėliu: vienas bu
vo už karo tęsimą, o kitas prieš. Su tokia programa abu kandida
tai bei jų šalininkai nuvyko ir Čikagos konvencijon, kur rado... 
trečiąjį kandidatą — senatorių McGovern, kuris kandidatu pasi
skelbė prieš pat konvenciją ir kuris palaikė McCarthy programą 
kuo greičiau užbaigti karą Vietname.

Įdomu buvo ne tik pati demokratų triukšminga konvencija, 
bet ir tos’ aplinkybės, kuriose ji vyko.

Čikagos miesto burmistras šiaip taip iškovojęs konvencijos 
pravedimą čia (buvo pavojaus, jog konvencija bus perkelta kitur 
dėl Čikagoje besitęsiančio telefonininkų streiko) prižadėjo demo
kratams “ramią” konvenciją ir gerą policijos apsaugą. Tačiau visai 
kitaip galvojo profesionaliniai riaušių kėlėjai. Jų vadai davė įsa
kymą sugriauti demokratų .konvencijos darną. Ir tas dalinai jiems 
ir pasisekė. Jau prieš konvenciją Čikagon atskubėjo visokiausi 
hjppies ir yieppies su tikslu triukšmingomis demonstracijomis ir 
net riaušėms išardyti demokratų konvenciją. Čikaga pasiruošė ko
vai. Burmistras DaJe-y aptvėrė konvencijos salę — amfiteatrą spyg
liuotomis vielomis, sumobilizavo policiją, iššaukė kariuomenę pa
galbon ir uždraudė hipiams miegoti miesto parkuose. Toks Čika
gos miesto pasiruošimas sudrausminti neklaužadas žinoma nepati
ko riaušininkams profesionalams ir... McCarthy šalininkams, kurie 
netruko įsitikinti, kad MacCarthy nominacijos nelaimės.

Mat, jau antrą konvencijos dieną delegatai nubalsavo prieš 
McCarthy patiektą programą Vietnamo karo reikalais. Neprave- 
dus savo programos, McCarthy šalininkams buvo aišku, kad ir 
pats kandidatas nebus nominuotas.

McCarthy šalininkai, kaip tikri revolucionieriai pradėjo gat
vių karą. Nepaslaptis, kad į Čikagos riaušes buvo įsivėlę McCarthy 
gerbėjai. Priešininkų vadai Čikagos gatvėse sukėlė tokį triukš
mą, kad buvo būtina iššaukti nacionalinę gvardiją ir daug policijos 
riaušėms likviduoti. Jos ir buvo likviduotos, bet reikėjo ir krau
jo aukų. Keli šimtai riaušininkų ir policininkų buvo sužeista, 
daug areštuota.

Tuo tarpu kai riaušės vyko visu smarkumu gatvėse amfite
atro salėje demokratai nominavo kaip ir buvo tikėtasi vicepre
zidentą Hubert Humhprey. McCarthy šalininkai padūko. Buvo 
bandoma net uždaryti konvenciją, o pats McCarthy atsisakė 
remti Humphrey kaip demokratų partijos vėliavnešį prezidenti
niuose rinkimuose prieš Nixoną.

Kokia krašto pokonvencinė nuotaika? Demokratuose — la
bai niūri ir murzina. Respublikonuose su tam tikrais pragiedru
liais dėl demokratų suskilimo.

Dabar bet gi atrodo, kad respublikonai gali laimėti rinkimus. 
Jei taip nutiktų, tai būtų galima dėkoti demokratų partijos nesan- 
takai, nes ir respublikonai nėra labai populiarūs tautoje.

Abi konvencijos — respublikonų ir demokratų išryškino du 
svarbiausius dalykus. Viena, nepatenkintieji karu Vietname netu
ri savo balso, nes tiek Nixonas, tiek Humphrey — abu yra už 
garbingo karo užbaigimo Vietname šalininkai. Taikos balandžiai 
pralaimėjo, ir dabar daugių daugiausiai savo protestą tegalės reikš
ti tik nebalsavimu. Antra, noromis nenoromis didžiulė dauguma 
šio krašto juodųjų turės balsuoti už Humphrey, nes, atrodo, res
publikonai nurašė negrus ir nesistengs gaudyti jų balsų. Tai iš
ryškino negrų ignoravimas respublikonų konvencijoje ir jų vice- 
prezidentinio kandidato Agnew parinkimas, kuris buvo padarytas 
su pietinių valstijų delegatų reikalavimu. Tuo tarpu triukšmas 
negalėjo nustelbti vieno gražaus žesto demokratų konvencijoje 
negrų atžvilgiu. Čia negrai nebuvo ignoruojami. Delegatų tarpe 
jų buvo virš šimto. Pasireiškė jie ir nominacinėse kalbose, o vie
nas juodukas simboliniai net buvo kandidatu išstatytas.

Bendrai demokratų konvencija nors ir triukšminga buvo daug 
įdomesnė ir svaresnė, nei respublikonų, nes daugeliu atvejų iš
ryškino gyventojų nuotaikas krašte.

Dabar prasidės tikroji kova dėl prezidento kėdės.

’ ŽINIOS
CHICAGO AMERICAN rug- savo pavaldinių nusiteikimus bei

piūčio 21 d. paskelbė pasikalbė
jimų su Lietuvos Generaliniu 
Konsulu dr. P. Daudžvardžiu dėl 
įvykių Čekoslovakijoj. Dr. Daudž- 
vardis pareiškė, kad tai yra 1940 
metų Sovietų agresijos Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj pakartojimas, 
atliktas tuo pačiu būdu, kurį So
vietai visada vartoja savo impe- 
rialistiškiems interesams tenkinti.

(ELTA)

— * —

Maskva vengia parodyti net ir 

nuomones apie tai, kų ji padarė 
Čekoslovakijoj. Todėl visiškai su
stabdė svečių lankymųsi jos val
domuose kraštuose.

Rugpiūčio 26 d. iš Chicagos tu
rėjo išvykti ekskursija į Vilnių. 
Bet neišvyko, nes Maskva šiuo 
metu jokių svečių nepriima.

(ELTA)

— * —

New Yorko Daily News rugpiū
čio 23 dienos vedamajame straips
nyje apie rusų invazijų į Čekoslo

P.L.B. SEIMO DELEGACIJA WASHINGTONE
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

seime, kuris įvyko rugpjūčio 30 - 
rugsėjo 1 d.d. buvo išrinkta nauja 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba tokios sudėties:

J.J.Bačiūnas, St. Barzdukaz, H. 
Brazaitis, Dr. Butkus, prof. A. 
Klimas, p. Gailiušis, M. Lenkaus
kienė, Dr. Majauskas ir A. Rinkti
nas.

Tokiu būdu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybon įeina net 
devyni nariai. Šioje centrinėje in
stitucijoje darbo yra labai daug, 
tad seime nutarta sudaryti valdy
bų iš daugiau narių, kad apimtų 
kaip galint daugiau sričių.

Pasaulio Lietuvių Seimo prezi
diumų sudarė pirmininkas Dr. Lu
koševičius iš Kanados Liet, bend
ruomenės ir vicepirmininkais pa
kviesti visi seime dalyvavę kraštų 
valdybų .pirmininkai, jų tarpe ir 
Australijos Liet. B-nės pirminin
kas p. S. Narušis.

Ir taip gimė
Adelaidės Vyry. Okteto

Kietais ir minkštais nusidavi
mais turtingų rugpiūtį adelaidiš- 
kiai Lietuvių Namuose šiemet už
baigė retom ir labai nuotaikingom 
iškilmėm, kurias rengė nuolatos 
populiarėjantis Adelaidės vyrų ok
tetas. Rugpiūčio 31-ji buvo skirta 
šio okteto koncertui ir krikšty
noms. Kad iškilmės būtų dar pil
nesnės, oktetininkai prie jų pri
jungė ir balių. Tačiau ir tai bu
vo ne viskas. Į šias iškilmes atvy
ko ir Melbourne vyrų oktetas, di
desnės praktikos turį dainuojantie
ji broliai. Tokiu būdu ir visos iš
kilmės jau virto tarpvalstybi
nėm... Po iškilmių buvo apie kų 
daugiau kalbėti, galima buvo da
ryti palyginimus, pasvėrimus, ga
lima buvo parodyti savo muzikinį 
išprusimų.

— ★ —
Pirmoje koncerto dalyje aštuoni 

Melbourne dainoriai, vadovaujami 
P. Morkūno, dainavo apie banguo
jantį Nemunėlį (J. Švedo), apie 
ošiančias pušis (J. Stakūno), apie 
sapnų pilis (S. Graužinio), pasi
siūbuodami traukė šienpiovių dai
nų (B. Dvariono) ir kirto koja su 
ramovėnų maršu (E. Gailevičiaus),

Sužavėti adelaidiškiai neatleido 
melbourniškių be pakartojimų ir 
tik po jų pasirodė Adelaidės vy
rų oktetas. Pranešėja p-nia Ne- 
verauskienė, kuri neseniai buvo 
pristačius adelaidiškiams Melbour
ne svečius, dabar pristatė ir savų

"KLAJŪNŲ” IŠKILMĖS
Adelaidiškio fotografo A. Budrio pagauti momentai iš Adelaidės vyrų okteto krikštynų: 
kairėje pats oktetas — pirmoj eilėj J. Neverauskas, J. Baranauskas, V. Šulcas ir E. Du- 
chauskas; antroj eilėj: P. Duoba, J. Ramanauskas, V. Opulskis ir V. Vosylius; viduryje 
okteto akomponiatorė pianistė N. Masiulytė, okteto vadovė solistė G. Vasiliauskienė, krikš
to tėvas J. Vasiliauskas ir krikšto motina Br. Lapšienė; dešinėj pranešėja Neverauskienė.

vakiją rašė:
"Žinoma, visos laisvojo pasau

lio vyriausybės galėtų nutraukti 
diplomatinius ir ekonominius san
tykius su SSSR ligi ji paliuosuos 
čekus ir kitas savo pavergtas tau
tas — kaip ragina Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas. Bet 
kiek laisvojo pasaulio valstybių 
turės tiek sveiko proto tam pada
ryti f’

(ELTA)

Be seimo atstovų iš bendruome
nės padalinių dar dalyvavo Lietu
vos Diplomatijos šefas min. Sta
sy Lozoraitis iš Romos, gen. kon
sulas New Yorke A. Simutis, gen. 
konsulas Čikagoje Dr. Daudžvar- 
dis, VLIKo pirmininkas Dr. J. K. 
Valiūnas, min. V. Sidzikauskas, 
J. Audėnas ir kiti.

Kol vyko seimo posėdžiai dieno
mis, tai vakarais buvo organizuo
ti įvairūs kultūriniai parengimai: 
rugpiūčio 30 d. literatūros ir ka
merinės muzikos vakaras. Rug
piūčio 31 d. įvyko per New Yorko 
miestų lietuvių jaunimo motorka- 
da su vėliavomis ir šūkiais, tauti
niai šokiai, o vakare iškilmingas 
seimo banketas ir Miss Lithuania 
rinkimai.

Rugsėjo 1 d. iškilmingos pamal
dos, toliau dar posėdžiai — seimo 
užbaigiamieji darbai. Per iškilmin 
gųjį posėdį buvo pagerbti litera
tai, ir kultūrininkai, įteikiant

“Klajūnai’’’
krikštynos ir koncertas

vyrų oktetų pavardėmis.
Pačios krikšto iškilmės buvo ga

na trumpos: krikšto motina p-nia 
Br. Lapšienė perskaitė “metrikų” 
aktų, iš kurio adelaidiškiai pasi
rinko Klajūnų vardų. Prasmingas 
tai vardas visam mūsų tremties 
judėjimui. Krikšto tėvas p. J. Va
siliauskas paaiškino, kad papras
tai krikšto metu tėvas laiko nau
jagimį, bet jam aštuonis vyrus lai 
kyti ant rankų būtų kiek ir per- 
sunku. Tačiau jis vistiek krikšti
jamųjų vardu, kaip tai per krikš
tų daroma, atsisakė velnio... Ne
gaišinant laiko, Klajūnus trumpai 
pasveikino Lituania choro dirigen
tas muzikas V. Šimkus ir apylin
kės valdybos pirmininkas p. Č. 
Zamoiskis, kuris taip pat perskai
tė Krašto Valdybos pirmininko p. 
S. Narušio sveikinimų. Prie gra
žių linkėjimų prisijungė ir Mel
bourne okteto vadovas, o visas ok
tetas sudainavo Klajūnams “Valio 
valio, valio!!”

Ir jau po to atėjo Klajūnams ei
lė užgausti trimitais (M. Petraus
kas), paplaukti Nemunėliu (P. 
Andrulis), palodinti šunis (N. 
Martinonis), pasivaikščioti Pajū
riais (V. Kuprevičius) ir pasup
ti Lopšinę (W.A. Mozart).

Malonaus koncerto pabaigai prie 
Klajūnų prisiungė Melbourne dai
noriai ir kartu padainavo, J. Šve
do Baltas gėles (solo V. Opulskis) 
ir V. Paulausko harmonizuotų Jū- 

A. A.

VYTAUTUI GINIOCIUI

staiga mirus, skausme jo tėvelius ir visus artimuosius 
giliai užjaučia

Jeselskių šeima

jiems skirtus medalius ir premi
jas. Tos pačios dienos vakare į- 
vyko didysis Seimo koncertas su 
simfoniniu orkestru, Čiurlionio an
sambliu, solistais — Danute Stan
kaity te, Stasiu Baru ir Jonu Vaz- 
neliu.

Seimo metu buvo sudaryta ir de
legacija vykti Lietuvos reikalais į 
JAV vyriausybę. Delegacijų suda
rė: min. J. Rajeckas (delegacijos 
vadovas), J. K. Valiūnas (Vliko 
pirm.), E. Barkus, Amerikos Lie
tuvių Tarybos pirmininkas, kun. 
J. Margis (Argentina), S. Naru
šis (Australija), K. J. Valiūnas 
(Europa). Šalia oficialaus pasi
kalbėjimo State departamentui 
dar buvo įteikta tokio turinio raš
tas:

"PRO MEMORIA

Švenčiant Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 50 metų sukaktį 
kulminacinis punktas yra Pasaulio 
Lietuvių Kongresas, kuris įvyko 
rugpiūčio 29 — rugsėjo 1 d.d. New 
Yorke. Kongresas svarstė kultūri
nius, auklėjimo, socialinius, poli
tinius ir karitatyvinius klausimus 
pasaulio lietuvių bendruomenės ri
bose. Delegacija, ..susidedanti ..iš 
trečiojo lietuvių kongreso vicepir
mininkų ir lydima Lietuvos Charge 
d’Affaires of Lithuania, Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininko ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko turi garbės 
patiekti Amerikos State Depart
mental tokius nuosprendžius:

1) Pasaulio Lietuvių Kongresas, 
kuris reprezentuoja dvidešimt lie
tuvių bendruomenių pasaulyje, pa
sinaudoja proga padėkoti Ameri
kos Jungtinėms Valstybėms, kad 
jos nepripažįsta Lietuvos respub
likos prievartinio inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą ir už nuospren
džio kietą liniją.

2) Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Kongresas, išreikšdamas 

reivių Maršų.

Klajūnai yra jauniasias Adelai
dėje kultūrinis vienetas, kuris per 
pirmuosius savo gyvenimo metus 
užėmė tikrai gražių vietų lietuviš
kos dainos populiarinime ir kultū
rinio gyvenimo praturtinime. Visi 
aštuoni Klajūnai ir norėdami ne
galėtų visas savo jėgas sukoncen
truoti oktete, nes kiekvienas iš jų 
yra apsikrovęs eilėm kitokių pa
reigų, aktyviai dalyvauja daugely
je kitų lietuviškų organizacijų ir 

visų laisvųjų lietuvių jveaulyje 
valią, reiškia padėką Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms už tvirtą 
nusistatymą prieš komunistinę 
agresiją ir už palaikymą vilčių 
toms tautoms, kurios siekia funda- 
mentalinių asmens ir nacionalinių 
teisių.

3) Pasaulio Lietuvių Kongresas 
įvertina Amerikos Jungtinių Val
stybių pastangas palaikyti tiesio
ginius kontaktus su pavergtomis 
tautomis Rytų Europoje ir už nu
siteikimą skatinti tautų taikingą 
bendravimą laisvajame pasaulyje. 
Pastiprinti kontaktai su tautomis, 
kur dominuoja komunistinė prie
spauda Rytų Europoje, turėtų sa
vo radijo programose įjungti ir 
Lietuvą pristatant laisvųjų lietu
vių kultūrines pastangas ir jų at- 
siekimus. Laisvųjų lietuvių litera
tūriniai ir meniniai kūriniai tu
rėtų būti įjungti į kultūrinio ben
dradarbiavimo programą remian
tis abipusiu pripažinimu. Kitaip 
sakant, Pasaulio Lietuvių Kongre
sas pagarbiai kreipiasi į Ameri
kos Jungtines Valstybes prašyda
mas panaudoti visas galimas prie
mones, skatinnančias pavergtų lie
tuvių viltis ir aspiriicijas pasi
priešinti vykdomai krašte rusifi
kacijai ir. kelti tautos apsispren
dimo teisę.

4) Pasaulio Lietuvių Kongresas, 
kalbėdamas visų laisvųjų pasaulio 
lietuvių vardu, pr/ašo tęsti pastan
gas atstatyti tautos suverenines 
teises ir asmenines visų gyvento
jų teises pavergtoje Lietuvoje.’’

Šių delegacijų rugsėjo 4 d. State 
Departamente priėmė Rytų Euro
pos reikalams direktorius R. E. 
Lislie drauge dalyvaujant ir Mr. 
A. Wenick, specialistui Pabaltijo 
reikalams. Priėmimo metu Dr. J. 
K. Valiūnas išdėstė Lietuvos pa
dėtį dabartinių pasaulio politikos 
įvykių šviesoje ir įteikė aukščiau 
minėtų memorandumą.

Vėliau dar visa delegacija ap
žiūrėjo Washingtono žymesnes vie 
tas ir buvo priimta p.p. Rajeckų 
Lietuvos pasiuntinybėje.

kultūrinių vienetų. Nežiūrint šio 
apsikrovimo darbais ir darbeliais, 
klajūnai, kaip ir jų amžinai jtidri 
nuolatos skubanti vadovė solistė 
G. Vasiliauskienė, (šiuo metu ji 
jau Canberroje vieši ir koncertuo
ja), kaip visiems ir visur nuošir
džiai talkininkaujanti okteto akom 
paniatorė pianistė N. Masiulytė, 
sSranda laiko reguliarioms okteto 
repeticijoms, nuolatiniam siekimui 
gerinti savo dainavimų, išaugta į 
darnų vienetų, kurio laukia ir il
gisi adelaidiškiai.

Brandindami lietuviškų dainų, 
Klajūnai jau pei- pirmuosius me
tus rodėsi visoje eilėj bendruome
ninių parengimų (naujausias — 
Tautos šventės minėjime rugsėjo 
8 d.). Jo pasirodymai ateityje bus 
ir naudingi ir malonūs.

— * —

Po koncerto teko tikrai stebėtis, 
kiek daug Adelaidėje priaugo mu
zikos kritikų autoretitingai kal
bančių apie visokiausius fortisimo, 
pianissimo, apie dainos modulia
cijas, interpretacijas, apie reika
lavimus, statomus bosams, teno
rams... Ir kas galvelė, tai protelis. 
Ne protelis, bet visas muzikinės 
išminties maišas.

Labai dažnai mes pasigendame 
žmonių, kurie norėtų ir pajėgtų 
dirbti, bet niekada nepasigendame 
tokių, kurie mokintų kaip reikia 
dirbti, o dainorių atveju — kaip 
reikia dainuoti. Tokie “mokytojai” 
pasigauna kokių nors, dažniausia 
iš šalies nugirstą ir pilnai nesu
prastą detalę, o visai pamiršta 
visumą, pamiršta tikslų, kuris 
šiom sunkiom sąlygom iššaukia 
gyveniman vieną ar kitą kultūrinį 
vienetą. Tų kultūrinių vienetų ne
turėdami, mes dūstume dulkinose 
tremties kelių tuštybėse. Klajūnai 
tikrai užsirekomendavo, kaip ma
lonus kultūrinis žiburėlis. Džiaug
damiesi jų ligšioliniais laimėji
mais, mes ypatingai džiaugsimės 
stebėdami jų energingų veržimą
si į priekį. Ligšioliniai pasirody
mai ir pats krikštyniškas koncer
tas duoda rimto pagrindo laukti, 
kad Klajūnai, tvirtai žygiuos pa
sirinktu dainorių keliu.

V. Radzevičius

2
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LIETUVOS ISTORIJA VAIZDUOSE
TAUTOS ŠVENTE SYDNEJUJE

I

JAUNIMO DEKLAMACIJOS
(žodžiai Vinco Kazoko)

LIETUVOS JAUNIMAS
Pasakykit, broliai, kur gimti na
mai?” Jaudinantis momentas — 
“Broliai, sujunkime rankas!” ir 
dešimtys rankų išsitiesė per už
tvarą, siekdamos vienos kitų. 
Veiksmas baigėsi Maironio daina 
Užtrauksim naują giesmę broliai, 
Kurią jaunimas tesupras.
Ne taip giedosim, kaip lig šiolei: 
Kitas mąstysime dūmas!

Šis paskqtinis veiksmais kėlė 
tikrai gilų publikos susimąstymą.

Ypatingai reikia pabrėžti spek
taklio apipavidalinimą — jis bu
vo tikrai puošnus ir iškilmingas. 
Įspūdingos dekoracijos, kiekvie
nam veiksmui atskiros, istoriniai 
tikri aktorių kostiumai, geras gri
mas ir scenos apšvietimas iškė
lė pastatymą į teatro meno žyb
telėjimą, kurį būtų galima paro-

dyti ir kitose kolonijose. Auto- 
rę-režisorę, aktorius, scenos dar
bininkus ir jų padėjėjus už tokį 
sėkmingą spektaklį reikia sveikin
ti, užgirti ir jiems padėkoti. Tai 
buvo geriausias mano iki šiol 
matytas Rugsėjo 8 Tautos šven
tės minėjimas Sydnėjuje.

Ne kartą lietuviškų parengimų 
korespondentai užsipuola jauni
mą, vis šaukdami, kad jo lietu
viškuose darbuose nesimato. Jau
nimo yra, jis yra lietuviškas, jis 
nori, dirbti, tik reikia jam duoti 
prasmingo darbo, štai šiame mi
nėjime visas Sydnėjaus jaunimas 
buvo scenoje ir tik trijų vyresnio 
amžiaus aktorių padedamas pui
kiai suvaidino Lietuvos istorijos 
vaizdus. O kodėl? Dėl to kad 
atsirado žmogus — ponia Kazo-

Gimton žemėn šaknimis giliai įaugę 
Mes kaip medžiai vėtrų plakami. 
Neišplovė mūs nei laiko sriautai, 
Neišdegino nei priešai ugnimi!

sce- 
mūsų

Sydnėjaus lietuviai Rugsėjo 
8 Tautos šventę atšventė Banks- 
towno lietuvių namuose 1968.IX. 
7 d. Minėjimas buvo įdomus ir 
nekasdieniškas tuo, kad buvo atsi
sakyta trafaretinės ir daug kam 
jau įkyrėjusios minėjimų formos 
ir pabandyta paruošti ir parody
ti ką nors naujo, bet lygiai pras
mingo ir šventiško. Centrinis mi
nėjimo punktas buvo Lietuvos is
torijos vaizdų vaidinimas “Lie
tuvių tautos kelias”. Minėjimo 
rengėju programuose pasirašė 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba. 
Tikrieji minėjimo rengėjai yra tie 
žmonės, kurie spektaklį parašė, 
suorganizavo, apipavidalino ir iš
vedė į sceną: “Lietuvių tautos ke
lio” autorė ir režisorė G. Kazo
kienė, jaunimo deklamacijų auto
rius V. Kazokas, dekoracijų dai
lininkas Algis Plukas, kostiumų 
paruošėja Danutė Skorulienė, gri
muotoja Agnė Grinienė, šviesų 
operatorius Viktoras Šliteris ir 
šaunusis Sydnėjaus lietuvių jau
nimas. kuris veikalą vykusiai su
vaidino. Administratorius 
Šumskas.

Užsimojimas pavaizduoti 
noje lietuvių tautos kelią
sąlygomis sunkiai išpildomas. Dėl 
to autorė G. Kazokienė sumaniai 
bazavosi neplačios apimties, bet 
ryškiais lietuvių tautos istoriniais 
epizodais — Mindaugo, Vytauto, 
tautinio atgimimo laikų ir dabar
ties paveikslais, vykusiai suriš- 
dama juos pasakotojo skaitomais 
komentarais ir paryškindama 
juos M.K. Čiurlionio muzikos a- 
kordais. Pagrindinė veikalo ir 
prieš vaidinimą autorės tarto įva
do mintis — tautos gyvybė arba 
gyvata: keičiasi valstybės valdy- 
mosi formos, ištinka nelaimės, 
priespaudos, istoriniai lūžiai stai
giais posūkiais kreipia tautos li
kimą, bet tauta, tautos gyvybė, 
kaip nesenkanti veržli upė teka 
toliau. ,

Pasakotojos rolę oriai atliko 
Ugnė Kazokaitė. Dailiai ją puo
šė tautinis rūbas. Paaiškinimus 
skaitė gražia lietuvių kalba, gai
la, nesusilaukdama pilno publi
kos dėmesio. Tarp veiksmų, kei
čiant scenoje bufatoriją, atsiras
davo pertraukėlės, ir publika im
davo kalbėtis. Komentatorei teko 
nedėkinga “liūtų tramdytojos” 
rolė — nutildyti publiką ir at- 
pkreipti jos dėmesį į vėl praside
dantį veiksmą. Atitinkamose vai
dinimo vietose M. K. Čiurlionio 
preliudus pianinu už scenos skam
bino Algis Laurinaitis.

Mindaugo laikų epizode senojo 
lietuvių tikėjimo ir krikščionybės 
sąlytis karaliaus Mindaugo šeimo
je. Vaidilą I pasigėrėtinai vai
dino Povilas Alekna, karaliaus 
Mindaugo sūnus: Ruklį — Kajus 
Kazokas, Rupeikį — Audrius Lau
rinaitis, Vaišvilką — Rimas Mi- 
lašas. Skirtingi princų charakte
riai gana ryškiai jaunųjų akto
rių buvo pabrėžti. Vaidyba geros 
mėgėjų teatro grupės lygio.

Vytauto laikų epizode — veid
mainiški kryžiuočių taikos pasiū
lymai kunigaikščiui Vytautui ir 
Vaidilos II kontra argumentai. 
Šiame epizode vaidino Povilas 
Kabaila Vytautą Didįjį, Norber
tas Vilkaitis kryžiuotį ir Jonas 
Birietas vaidilą II.

Atgimimo laikų epochą atsto
vavo trys žymiausios to laikotar
pio asmenybės: Vincas Kudirka, 
M.K. Čiurlionis ir Maironis ryš
kiais savo kūrybos pavyzdžiais, 
patraukliai ir jautriai aktorių — 
Kastyčio Stašionio, Henriko šli- 
terio ir Antano Mockaus perduo
tais klausytojams.

Dabarties epizodą masinėje 
scenoje vaidino Sydnėjaus lietu
vių jaunimas. Scenoje Lietuvos 
jaunimas 5r išeivijos jaunimas 
vieni nuo kitų buvo atskirti ašt
ria užtvara ir rečituota deklama-
cija keitėsi savo mintimis ir iš
gyvenimais. Anie iš tėvynės šau
kė :Mes kaip medžiai, vėtrų pla
kami... Ir tik žvilgsniai mūs į 
tolius tiesias, sekdami iš tolo 
jūs laisvus kelius. Mes — šalti
niai, jūs — svajonės mūsų švie
sios naktyje be jokių žiburių. Bro
liai, ar jūs matot, ar jūs,girdit?” 
Mūsiškiai gi atsakė: “Mes netu
rime gimtosios žemės ilgesio, ku
riuo gyveno ir mirė mūs tėvai.

savo 
žibės

labai

kienė — kuri pasiryžo dirbti su 
jaunimu ir atsiekė tikrai gražaus 
rezultato. Reikėtų liautis jauni
mą lojoti ir lietuvybės idėjos la
bui pradėti prasmingai dirbti su 
jaunimu. Tada jis didžiuosis 
tautiškumu ir savo darbais 
mūsų tarpe.

Spektaklis atsilankiusiems
patiko. Lietuviško teatro Sydnė
juje esame visi pasiilgę. Atža
los teatras jau keli metai tyli ir 
jį reikia skaityti mirusiu. Kaip 
būtų gerai, kad visos šiam “Lie
tuvių tautos kelio” pastatymui 
specialistų jėgos neišsisklaidytų, 
o ir toliau tęstų savo teatrinę dar
buotę, suteikdami Sydnėjaus lie
tuviams ir daugiau estetinio 
džiaugsmo valandėlių.

J.A. Jūragia

Ir tik žvilgsniai mūs į tolius tiesias 
Sekdami iš tolo jūs laisvus kelius. 
Mes — šaltiniai, jūs — svajonės mūsų šviesios 
Naktyje be jokių žiburių-----------------

Ir sapnai, svajones, dainose sudėtos, 
Ar atlieps jumyse džiugesio aidu? 
Ar jūs girdit, broliai numylėti, 
Ar jūs einat su mumis kartu?

EMIGRACIJOS JAUNIMAS
Mes neturime, gimtosios žemSs ilgesio 
(Juo gyveno ir mirs mūsų tėvai), 
Pasimetus laisvėj gera būt sušilti — 
Pasakykit, broliai, kur gimti namai?

Dalis Tautos Šventės minėjimo programos dalyvių Sydnėjuje. Iš k.: N. Vilkai
tis (kryžiuotis), P. Kabaila (Vytautas Didysis), J. Birietas (vaidila II), K. Kazokas 
(Mindaugo sūnus Ruklys), Žiurkaitė ir šatkauskaitė (pažai—prieky), A. Laurinai
tis (Mindaugo sūnus Rupeikis), R, Milas as (Mindaugo sūnus Vaišvilkas), K. Sta- 
šionis (Kudirka), P. Alekna (Vaidila I), G. Kazokienė (pastatymo autorė ir reži- 
sorė), A. Mockus (Maironis), H. Šliteris (Čiurlionis), U. Kazokaitė (pranešėja-in- 
terpretatorė). Vilkaičių nuotrauka

IŠKILMES PRIE KATEDROS
Lietuvos jubiliejinių metų tau

tos šventės minėjimas, kuris “Dai
navos" salėje vykusiai iškėlė bei 
atvaizdavo tautos reikšmę Lietu
vos istorijoje, buvo užbaigtas St 
Mary’s katedroje iškilmingomis 
pamaldomis, kurias atlaikė jo emi
nencija kardinolas Gilroy. Jam 
asistavo kun. P. Butkus ir kun. P. 
Martūzas.

Skautai ir ateitininkai dalyvavo 
organizuotai su savo vėliavomis. 
Matėsi daug jaunimo ir suaugusių 
tautiniuose drabužiuose.

Dienai pritaikintą pamokslą lie
tuvių kalba pasakė kun. P. But
kus, pabrėždamas Vytauto Didžio
jo rūpesčius krikščionybės klausi 
mu ano meto Lietuvoje ir Bažny
čios įtaką vėlesniame lietuvių gy
venime. Baigdamas jis skatino 
mus į glaudesnį bendradarbiavi-

mą ir ragino į vieningą darbą lie
tuviško veikimo baruose.

Pamaldų metu giedojo Sydney 
lietuvių choras “Daina”, vedamas 
K. Kavaliausko. Vargonais akom
panavo B. Kiveris.

Mišių metu kardinolas suteikė 
sutvirtinimo sakramentą. Vėliau 
trys mažytės lietuvaitės tautiniuo
se drabužiuose įteikė kardinolui 
dovaną — inž. A. Jakšto inkrusta
ciją lietuviškais motyvais “Pake
lės kryžius”.

Savo jautriame žodyje jo emi
nencija kardinolas Gilroy išreiškė 
širdgėlą pavergtai lietuvių tautai

ir pareiškė, jog jis suprantąs lie
tuvių troškimus ir teisę į laisvę. 
Jis paskatino lietuvius šiais žo
džiais: “Aš ir jūs melskimės, kad 
Aukščiausias ir vėl grąžintų laisvę 
lietuvių tautai”. Kardinolas taip 
pat priminė neužmiršti savo tauti
nės kultūros bei papročių.

Buvo baigta tautos himnu.
Po iškilmių kardinolui buvo 

pristatyti A.L.B. Krašto valdybos 
atstovai ir kiti veikėjai. Kardino
lui labai patikę lietuviški tautiniai 
drabužiai ir jis ypač džiaugęsis 
gražiu choro giedojimu pamaldų 
metu.

Ak, tebūna jūsų žvilgsniai taiklios strėlės, 
Tegu žeidžia, tegu sminga neramion širdin! 
Ir per skausmą, mus gyvent prikėlusį, 
Meš vėl tapsim jūs nedaloma dalim!

ABI PUSES KARTU
Taip pasklidusiems beribiuos žemSs plotuos 
Mums tėra viena mažytė atrama — 
Junkime rankas vieningam darbui, broliai, 
Kad gyvuotų, kad klestėtų Lietuva — !

Rusena ugnelė
Ražo Kukutis

Ne ankstyvo Lietuvos rudens 
žiedais ir gelstančiais žalumynais, 
bet pirmaisiais šio krašto anksty
vais pavasario žiedais ir pumpu
rais pasipuošusi Dainavos salė. 
Ir ne tie patys, rodos, amžinai 
matyti veidai ir priprastų balsų 
tembrai drebino salės sienas. Už
tat, kažinkaip pagaunančiai ir įti
kinančiai skambėjo Kudirkos žo
džiai: — “Kol jaunas o, Broli!...”

Malonu yra pastebėti, kad šių — 
Lietuvos jubiliejinių metų tautos 
šventės minėjimas, užtrukęs dvi 
dienas, sutraukė netoli vieno tūks
tančio tautiečių. Ir kai visi susto
jo prie katedros bendrai nuotrau
kai, ne vienas tūlas praeivis klau
sė “koks čia reikalas?” Nieko nuo
stabaus, kad ir A.B.C., ir televi
zijos stotys, ir australų spauda 
buvo atsiuntusi savo atstovus.

Prie šių iškilmių katedroje daug 
organizacinio darbo atliko Sydney 
lietuvių kunigai. Bendru šių metų 
tautos šventės minėjimo pravedi- 
mu rūpinosi Sydney Apylinkės 
Valdyba. V.K.V.

PAŠTO ŽENKLIUKAS 
PAVERGTUOSIUS 

PRIMENANT
Vliko valdyba šiomis dienomis 

gavo Korėjoj liepos 1 d. išleisto 
“Pavergtų Tautų iš komunizmo 
tironijos išlaisvinimo sąjūdžiui pa
minėti” pašto ženklo pavyzdžius.

Korėjos Antikomunistinė Lyga 
praneša Vliko valdybai, kad lie
pos 16 dieną Seule ir kituose mies
tuose buvo surengti Pavergtų Tau
tų Savaitės minėjimai. Lyga reiš
kia užuojautą lietuvių tautai ir 
įvertinimą lietuvių ryžto siekti 
laisvės bei nepriklausomybės.

Kartu perduoda Korėjos susi
siekimo ministerijos apgailestavi
mą, kad jai nepavyko šiemet iš
leisti atsskiro ženklo Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų sukakčiai 
atžymėti.

Prie komunizmo pavergtoms pa
minėti bendrojo ženklo pavyzdžiu 
yra filatelistams išleistas paaiš
kinimo lakštas, kuriame korėjiečių 
ir anglų kalbomis aiškinama šio 
ženklo išleidimo reikšmė. Minimie 
ji kraštai vardais (išskyrus šiau
rinę Korėjos dalį) nepažymėti. 
Ženklų išleista 1 milijonas. Išleis
ta ir vokų su atitinkamu pieši
niu.

{ELTA)

Didinga lietuvių demonstracija prie St. Marys Katedros Sydnėjuje Tautos šventėje rugsėjo 8 d. 
Vidury matosi J. E. Kardinolas Gilroy, kun. P. Butkus. Pamaldas laikė pats kardinolas, drauge sutei
kęs ir lietuvių vaikams sutvirtinimo sakramentą. Iškilmėse dalyvavo apie 1000 žmonių.

Vilkaičių nuotrauka

NAUJI LEIDINIAI
Londone autoriaus lėšomis ne

dideliu egzempliorių skaičium iš
spausdintas per “Europos Lietu
vio” atkarpą perleistasis K. Ba- 
rėno apsakymų rinkinys.
ATSITIKTINIAI SUSITIKIMAI

Apsakymai iš lietuvių gyvenimo 
svetur. Rinkinyje yra 14 apsaky
mų. Knyga 216 puslapių. Kaina 
2.50 dol. (arba 10 šil., arba 
5 DM).

Jei kas norėtų įsigyti, prašom

rašyti:
K. Barėnas,

1 Ladbroke Gardens, London, 
W. 11. Great Britain

III Tautinių šokių Šventė. 
Išleido trečiosios Tautinių šokių 
šventės Komitetas Čikagoje 1968 
m. redagavo Vytautas Radžius. 
Viršelis ir leidinio grafika Teles* 
foro Valiaus. 112 psl.

Tai didelio formato puošnus ir 
gausiai iliustruotas leidinys išleis-

tas Tautinių šokių šventės, įvy
kusios 1968 m. liepos 7 d., pro-
ga. Turiny šventės sveikinimai, 
įvairių tautinių šokių grupių ap
rašai ir nuotraukos. Leidinys ne 
tik brangus ir įdomus tiems, ku
rie šventėje dalyvavo, bet įdomus 
ir kiekvienam susipažinti su įvai
riomis grupėmis ir jų pastango
mis.

Geelongo Biuletenis. Nr. 6. Iš
leista rotatorium 1968 m. rugsėjo 
1 d. Leidžia Apylinkės Valdyba 
didžiųjų švenčių progomis.

ir finalo daina: — ...kurią jauni
mas tesupras”. Jaudino kasdie
nybėje pavargusias širdis...

Ir taip, jeigu jau mano daug 
kartų kartota: — “Mielas jauni
me — kas ir kur be tavęs?” ir 
“jeigu ne šiandieną — kada?” te
gu dar kartą bus pakartota mano 
paties ir visų Tautos Šventės mi
nėjimo dalyvių! Mes žinome ir 
matome, kad jūs ir mes stovime 
skiriami nematomos sienos, ta
čiau, darbingos rankos ir išdi
džios lietuviškos sielos pamokinti, 
nors tai menkai valandėlei, pri
artėjo prie mūsų senų ir pastipri
note tėvynės ilgesiu sergančias 
širdis išsilaikyti tuose darbuose, 
kurie neša Tautos Gyvastį.

Dažome sienas. Grežiame dan
tyse skyles. Spaudome įvairių 
mašinų mygtukus. Vedamės ir ski
riamės, bučiuojamės ir pešamės. 
Parduodame ir perkame tėvynes. 
Vaduojame protėvių žemes. Kitų 
nelaimėse galandame nagus ir lie
žuvį. Vienu žodžiu — gyvename! 
Pilkų ir, rodosi vienodų dienų 
grandinėlės, paremtos įsisenėju
siomis “tradicijomis” ir būtinybė
mis, palengva ir nepastebimai pa
virto į 20-ties metų ilgio retežį. 
Viskas begalo nusibodo ir įgriso. 
Man ir visiems! Ilgimės kažinko 
naujo ar, gal, seniai ragauto. Ak, 
kad taip gerą dubenį šviežiai su
rūgusio pieno! Ak, kad taip pus- 
gorčių saldžios, tik ką prilašėju
sios sulos! Ak, kad taip uzboną, 
apyniais kvepiančio ir putojančio 
puta kaip vata, tik ką tėvo pada
ryto alaus... Atsigautų širdis ir 
akys prasiplėštų. Kak taip ko nors 
naujo...

Ir negi aš, kaip ir skaitlingas 
būrys tautiečių tikėjomės ko nors 
naujo, kai vedami tos “ligos kuria 
sirgo ir mirė mūsų tėvai”, pano
sėje bambėdami grandėme barz
das ir ieškojome kažinkur užmes
to kaklaraiščio ir rengėmės eiti į 
Tautos Šventės prisiminimą? Ei
name, nes jaučiame pareigą! Ei
name — nes taip esame įpratę! 
Einame, nes to ilgo retežio galas 
pririštas 
boję! Ir 
gėrėtis? Ar nesidžiaugė ir netu
rėjo kuomi pasididžiuoti tėvai bei 
<jų draugai girdėdami jaunų lū
pų gintaru beriamą lietuvių kal
bą?

Rusena dar mumyse gyvasties

toli 
ar

toli gimtojoje sody- 
nereikėjo stebėtis ir

ugnelė! Saugokime ją ir puose
lėkime. Ir užtat, šia proga, kaip 
sau taip ir visiems sakau — ne
leiskime jai užgesti. Būk sporto 
aikštėje, būk tautiniame šokyje- 
būk scenos prašmatnybėse — vi
sur, kur girdisi lietuviškas žodis 
ir matosi lietuviškos spalvos, ma
žų mažiausiai geru žodžiu — pa
dėkime ir paremkime dirbančių
jų pastangas lietuviško jaunimo 
naudai!
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REIKALINGA PAGELBA VOKIETIJOS LIETUVIAMS VLIKO VEIKLOJ

Lietuvių medžiaginė būklė Vo
kietijoje yra, be abejo, vidutiniš
kai menkesnė negu kitose Euro
pos valstybėse, nekalbant apie 
JAV, Kanadą bei Australiją. Lie
tuvių visuomenė turėtų dar atsi
minti, kad prieš 1941 m. j Vo
kietiją repatrijavusieji Lietuvos 
gyventojai daugiausia buvo ma
žai pasiturintieji amatininkai bei 
rankpelniai. Dalis jų ligi šiol ne
nutraukia ryšių su lietuviais.

Iš 1944 m. tremtinių bangos, 
kuri paskiau nuriedėjo j užjūrius, 
Vokietijoje pasiliko taip pat tik 
silpesnysis, komisijų emigruoti 
nepriimtas elementas, k.a., ma
žamečiais vaikais gausios šeimos 
bei nesveikų tėvų šeimos.

Jie visi neturėjo Vokietijoje 
galimybių žymiai praturtėti. Tai
gi nestebėtina, kad jie nepajėgė 
ir savo vaikų išmokslinti, kaip 
tai matome Užjūrių lietuvių tar
pe. Kad ir Vokietijoje pasiliku
sieji lietuviai rūpinosi savo vai
kus mokslinti, rodo Vasario 16 
gimnazija Romuvoje. Tačiau, 
nors vaikų laikymas joje tėvams 
mažai tekaštuoja, bet gyvenimas 
rodo, kad daugelis tėvų nepajė
gia vaikų palaikyti ligi gimnazi
jos baigimo. Kai pirmose klasė
se esti ligi 30 mokinių, gimnazi
ją baigia kasmet mažiau kaip 10 
mokinių. Ir iš baigusiųjų gimna
ziją ne visi bepajėgia tęsti aukš
tuosius mokslus.

Mokosi lietuvių jaunimas ir ki
tose vokiečių mokyklose, bet ma
žai tebegirdėti, kad kas iš jų 
baigtų aukštuosius mokslus. O tuo 
pat metu JAV lietuvių laikraš
čiai mirgėte mirga žiniomis apie 
lietuvius bakalaurus, magistrus 
bei daktarus.

Ta aplinkybė jau seniai krito 
j akis lietuvybės išlaikymu besi
rūpinantiems tautiečiams. 1950 
m., besvarstant gimnazijos stei
gimo reikalus, Krašto Taryboje 
buvo nusistatyta, kad gimnazija 
turi ruošti intelektualus ir rūpin
tis, kad bent moksleivių daugu
ma įgytų abitūrą. J. Glemža siū
lė tarybai steigti prie gimnazijos 
kuratoriją, kuri rūpintųsi netur
tingųjų moksleivių globa nuo 
gimnazijos ligi aukštosios mokyk
los diplomo. Jau buvo susiradu- 
sios 5 ar 6 pasiturinčių lietuvių 
šeimos, ryžtančios paimti savo 
globon tokius moksleivius. Gim
nazijos direktorius dr. Literskis 
sumanymą parėmė, bet jam iše
migravus, kiti neparodė entuziaz
mo.

LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA “LABDARA” VOKIETIJOJE

Pereitais metais sulaukęs 80 m. 
J. Glemža vėl prisiminė tą rei
kalą ir suorganizavo Stuttgarte 
lietuvių šalpos d-ją Labdarų. 
Steigti viešą šalpos d-ją reikėjo 
dėl to, kad L. R. Kryžiui, dėl ne
galėjimo įsiregistruoti, veikia tik 
privačiai, mažu mastu. Labdaros 
legalizavimas užtruko gana ilgai. 
Pagaliau š.m. kovo 28 d. ji bu
vo jregistruota Stuttgarto apylin
kės teismo d-jų registro 2109 nu
meriu. Vėliau buvo išrūpintas Fi
nansų Įstaigos leidimas aukoto
jams naudotis mokestinėmis leng
vatomis. D-jos veikimo plotas — 
Vokietijos Federalinė Respublika. 
Jos tikslus adresas: — Litauische 
Hilfsverein "LABDARA” e. V. J. 
Glemža, 7 Stuttgart - Bad Cann
statt. Steinhaldenerstr. 147. Ban
ko sąskaita — Staedt. Girokasse 
Stuttgart Konto Nr. 118568. 
Stuttgart 1. Postfach 387.

Nors įstatuose numatytas ir pa
mos teikimas jos reikalingiems 
tautiečiams, bet v-bos nusistaty
mu, pagrindinis d-jos tikslas bus 
rūpintis lietuvių kilmės mokslei
vija.

Manome, kad po šio pranešimo 
nebereikės lietuvių spaudoje daž
niau įrodinėti šios veiklos reika
lingumą. Rengiamės lietuvių mok
sleivijos būklę ir d-jos tikslus nu
šviesti ir vokiečių spaudoje, kad 
sulaukus vokiečių labdaros įstai
gų ir visuomenės paramos. Bent 
kiek panašioje būklėje yra patys 
vokiečiai, nes jų aukštosios mo
kyklos išleidžia palyginamai daug 
mažiau intelektualų, kaip JAV 
bei SSTR. Vokiečių jaunimas, se
nu įpratimu, nebaigęs vidurinių 
mokyklų arba net su abitūra me
tasi į amatus bei pritaikomuosius 
mokslus, kad greičiau pradėjus 
uždarbiauti.

D-ja turi jau apie 20 narių ir 
jų tarpe susirado jau aukojusių 
po DM — 300-500. Tačiau negau
sių d-jos narių akys krypsta į 
kitų Europos valstybių ir ypač 
j Užjūrio tautiečius. Apie d-jos į- 
sikūrimą informuojame viso lais
vojo pasaulio spaudą ir prašome 
mus paremti. Galimybių yra gana 
daug: — Kviečiame stoti jos na- 
riais-rėmėjais, įmokant metinio 
mokesčio DM 12 arba tolygų ek
vivalentą kitomis valiutomis. Na
riu gali tapti kiekvienas pilna
metis asmuo, padavęs v-bai pa
reiškimą raštu. Išstoti galima pa
davus pareiškimą mažiausia ket
virtį metų prieš kalend. metų pa
baigą ir atsiskaičius su draugija.

Prašome parinkti aukų pobū
viuose bei susirinkimuose, skirti 
rengiamų pramogų, o ekonominių 
organizacijų metinio pelno dalį. 
Geriau įsikūrusias šeimas kvie
čiame imtis globoti pavienius 
moksleivius. V-ba yra pasiryžusi 
suteikti žinių apie tokio patrona- 
to reikalingus. Laukiame, kad at
siras mecenatų nuolatinėms sti
pendijoms. Lėšų niekad nebus 
perdaug, nes reikalas labai pla
tus. Pirmiausia bus teikiamos pa
šalpos ir stipendijos vyresniųjų 
klasių moksleiviams ir studenti
jai. Iš dabar rengiamų mokslei
vių bei studentų stovyklų aiškėja, 
kad jos turi milžiniškos reikšmės

ATSUKUSI

Torontiškis kolumnistas Gary 
Lautens dienraštyje Daily Star 
skundžiasi, kad jis turįs tokią žmo
ną, kokios niekas kitas neturi, y- 
pač šiais — amžino darbo ir dar
bingumo laikais, kad visų žmonos, 
kaip ir vyrai, nori dirbti ir dirb
ti, kaldami dolerį po dolerio ir tuo 
pačiu, žinoma, turtėdami iki bega
lybės.

O tokia padėtis — žmonai neno
rint dirbti niekur kitur (už na
mo sienų ribų) — sudaranti jam 
problemą.

Gary Lautens galvoja, kad jo 
žmona nūdien — tai retenybė ir 
išimtis ne tik Toronte, bet ir visoj 
Kanadoj. Kur tu girdėjai, esą, ji 
tenorint! būti tik namų šeiminin
kė. Kiekvieną dieną Gary sakosi 
skaitąs laikraščiuose ir moterų ma
gazinuose apie tai, koks supuvęs 
ir surūdijęs darbas — būti namų 
šeimininke, vaikų motina ir vyro 
žmona. Esą, tokia žmogysta tega
linti vaikščioti nevalytais batais, 
be jokio pasigražinimo (makeup), 
be entuziazmo, be jokio noro pasi
rodyti prieš kitus ir kitas ir tt.

Kitų moterų, gyvenančių pagal 
šių laikų dvasią, girdi, esanti in
tencija vožti vyrui puskepaliu duo
nos į galvą, mesti į šalį atsibo
dusius moterų vergiškumo žiurs
tus, mauti laukan, gauti darbą, 
daryti karjerą. Ir tai jau yra kaž
kas ir kai ką daugiau reiškiančio, 
inspiruojančio.

Gi jo žmona į visa tai numojan- 
ti ranka ir tepasakanti: “Niekai”.

Jis kalbėjęs žmonai ir norėjęs 
ją įtaigoti, jog darbas už namo 
sienų ribų, ypač dar ten, kur mo- 

grąžinti prie lietuvių kamieno 
nuo jų nutolusiųjų lietuvių kil
mės tėvų moksleiviją. Jų prigim
tis ir jaunuoliškas įspūdingumas 
padeda greitai atgimti lietuvišku
mui. Tokias stovyklas dažniau 
rengti bei kitų organizacijų ren
giamas paremti bus sekantis drau 
gijos tikslas.

D-jos valdyba renkama visuoti
nio sus-mo mažiausia iš 3 narių 
dvejiems metams. Visuotinis sus
inąs šaukiamas mažiausia vieną 
kartą per metus. Jis renka vie
niems metams trijų asmenų revi
zijos komisiją.

D-jo« korespondentu
P. Gudelis

ŽMONA

ka apie šimtinę savaitėj, vis dėlto 
yra šis tas, daug reikšmingesnio 
ir svarbesnio, negu būti namie...
— Tavo vietoj būdamas, — rašo 

Gary Lautens, — aš mielai norė
čiau būti kur nors didelėj įstai
goj sekretore, diskutuoti su įstai
gos viršininku statistinius duome
nis, ateinančių metų prekybinius 
galimumus ir kit, sakysime, kad 
ir su kompanijos vice-prezidentu, 
prileiskime North-by-northwestem 
Insurance Company ar kitur.

Bet gi žmona jam griežtai ir 
neatlaidžiai pasakiusi ne. Ir kaip 
mėgusi, taip ir tebmėgstanti dary
ti sumuštinius vaikams, bučiuoti 
jų kelius, jeigu jie parpuola ir už- 
sigauna, atidžiausiai skaityti ir 
studijuoti jų atneštus iš m-klos pa
žymėjimus, ir padėti surasti jų ba
tus rytmetyje, kuriuos jie nusvie
dė kažkur už televizijos aparato 
ir t.t.

Gary sakęs žmonai gal tūkstan
tį kartų, jog tokiuose darbuose nė
ra jokios ateities. Bet ji nekrei
pianti į tai dėmesio.

Jis mėginęs įtaigoti žmoną, jog 
tokiais darbais ji nepanaudojanti 
savyje turimo pajėgumo. Bet ji 
vis vien temėgstanti kepti pyra
gus, siūti mergaitei sukneles, so
dinti gėles apie namus, šnektelti 
per tvorą su kaimyne (su trupu
čiu “ble-ble”) ir pabučiuoti iš dar
bo grįžtanti vyrą.

— Ir ką, girdi, reikia daryti su 
tokia moterimi? Ji esanti visiš
kai netokia, kaip kitos šių laikų 
moterys... Mintis eiti į kokią nors 
raštinę ir stenografiškai priiminė
ti kažkokius “bosų” diktavimus

ATVIRAS LAIŠKAS PREZI
DENTUI JOHNSONUI Čekoslo
vakijos krizės proga rugpiūčio 26 
d. paskelbtas (ketvirčio puslapio 
skelbimo pavidalu) NEW YORK 
TIMES. Laiškas pasirašytas Lie
tuvos Nepriklausomybei Atstatyti 
Komiteto (to paties, kuris prieš 
trejus metus surengė Žygį į Jung
tines Tautas, koordinatorius An
tanas B. Mažeika). Laiške ryškiai 
išdėstyta Sovietų Sąjungos agresi
jų istorija, pradedant Baltijos 
kraštų užėmimu, ir įsakmiai siū
loma iš esmės peržiūrėti JAV 
politiką santykiuose su Sovietų 
Sąjunga. Skaitytojai kviečiami iš
kirpti laiško tekstą, pasirašyti ir 
siųsti prezidentui Johnsonui.

(ELTA)

penkias dienas savaitėj jai neda
rą jokio įspūdžio.

Ji lygiai nesanti suinteresuota 
dirbti nekilnojamo turto pardavi
mo įstaigoje, rašti knygas, vykdy
ti operacijas, dirbti kur nors lai
vų uoste ar kur nors “džiudžitsų* 
mokykloje, kad paskui, išmokus 
pačiai to meno, namie suraitytų 
kaip reikiant savo vyrelį.

Žmona, girdi, kaip iš visko atro
do, nenorėtų priimti netgi General 
Motors prezidento pareigų, nes jai 
geriausia būti namie ir 4 vai. su
sitikti vaikus, grįžtančius iš mo
kyklos, prie frontinių durų.

Jo žmona dirbusi trejetą metų 
jiems susituokus. Ir jai buvę ga
na to darbo “ligi ausų”. Jai, gir
di, pakankamai įkyrėjusios tos 
skubėjimo valandos ir minutės, 
dirbant įstaigoj ir grįžtant iš dar
bo.

— Gal, — tai jo vienintelė vil
tis, — Gal kada suaugs vaikai, 
gal if ji panorėsianti vėl įsijung
ti į tą didžiąją gyvenimo srovę, 
kurioje dabar plaukia ir maudosi 
tūkstančiai ir milijonai moterų.

Gi kol kas Gary Lautens sako
si įklimpęs su užsikonservavusia 
moterimi, bedirbančia tik sumuš
tinius ir besaugančia vaikus, kaip 
savo akį. Ir ką, girdi, su tokia 
moterimi?
(Drg) Paruošė P.A.

BALTIC STORES Ltd.

Dovanų siuntinius į Lietuvą su 
garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.

— ir —

Gruodžio 7 ir 8 dienas Vliko 
valdyba parinko Vliko seimo šių 
metų posėdžiams, šie posėdžiai šie
met vyks Sheraton — Atlantic 
viešbuty, New Yorke.

Vliko valdyba jau pradėjo reng
ti medžiagą ir pasiūlymus seime 
svarstytiniems klausimams spręs
ti. Seime bus minima ir dvidešimts 
penkerių metų Vliko veikimo su
kaktis. Vlikas pradėjo veikti Lie
tuvoj, 1943 metų lapkričio 25 die
ną.

(ELTA)
— ★ —

Vilniuje esančios mokslų aka
demijos šiemet išleistieji mokslo 
darbai (serija B — chemija, 
technika, geografija, serija C — 
biologija) visi atspausdinti rusų 
kalba. Tik straipsnių gale pridė
tos trumpos santraukos lietuvių 
ir anglų kalbomis. Kronikos žinios 
pateiktos lietuviškai ir rusiškai. 
Ši mokslų akademija, populiariai 
vadinama Lietuvos, o oficialiai — 
Lietuvos TSR Mokslų Akademija, 
kaip ir visos dabar Lietuvoje 
esančios organizacijos bei insti
tucijos, nėra savarankiška aka
demija, o Sov. S-gos Mokslų Aka
demijos padalinys bei pavaldinys, 
šiai akademijai uždaviniai skiria
mi iš Maskvos akademijos, kuri 
vilniškę ne tik globoja, bet ir kon
troliuoja. Rusų kalbos primeti
mas yra tik išviršinis smulkme
niško rusų kišimosi į Lietuvos 
mokslininkų darbą požymis.

(E)

JUOKAIS
PRANCŪZŲ HUMORAS

Jiedu sėdi parke. Jis:
— Panele, ką pagalvotum, jei 

išviliočiau iš tavęs vieną bučinį?
Ji:
— O, ką reikėtų pagalvoti apie 

tokį vagį, kuris galėdamas pavog
ti 1000 dolerių pasitenkintų pasi
grobęs tik 20 centų?

Jonukas su motina varto šei
mos albumą. Motina aiškina, kad 
čia teta, kitur senelis, močiutė... 
Pagaliau atverčia puslapį, kur 
jaunas vyras vešliais plaukais su 
aštriais ūsiukais.

— Tai tavo tėte, — sako ma
ma.

Jonukas pradžioje pasimetė, 
paskui klausia: “čia mano tėtė? 
Tai sakyk, mama, kas tas plikis 
senis, kuris pas mus gyvena?”

Bulgaru liaudies kenkėjai
(IS KNYGOS “RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI”) 

(Tęsinys)

Kostov taipgi priešinosi bulgarų kariuomenės 
atidavimui į Sovietų rankas. Stalin to reikala
vo, aiškindamas, kad esą būtina "suvienodinti ap
siginklavimą”^ Kostov gi žinojo, kad siekiama 
daugiau. Jis į tariamąjį ginklavimosi argumentą 
atsakė, kad ne ginklams priklausanti pirmenybė, 
o plataus vartojimo prekių gamybai.

Tie interesų priešingumai nėra išnykę ir po 
Stalino mirties. Maskva, tariamai susirūpinusi ap
sauga ir kraštų gynyba, neva laikosi sunkiosios 
pramonės pirmumo. O pavergtųjų kraštų komunis
tai nori plėsti civilinį-buitinį pramonės sektorių 
ir mažinti "ginklavimosi pramonės” dydį. Fak
tiškai čia vyksta kova ne dėl vieno ar kito, o dėl 
Maskvos kontrolės laipsnio.

Rostovo pažiūros ekonominėje ir karinėje sri
tyje, politiškai žiūrint, prieštaravo Maskvos im
perijos išlaikymo dėsniams. Jis buvo aiškus “tau
tinis komunistas”, aiškus titoistas. Tuo tarpu, kai 
Titui pavyko laiku išjungti Stalino agentus iš 
vadovybės, Rostovu i to nepavyko. Jis neturėjo 
Tito partizaniškos kovos didvyrio aureolės, nes 
karo metu buvo išsėdėjęs kalėjime. Be to, Rosto
vo priešas Vulko červenkov buvo kietesnis, suk
tesnis ir brutalesnis už Tito konkurentą žujovi- 
čių. Vienu žodžiu, Kostov — tai ne Tito.

Kostov pašalinamas iš ministerio pirminin
ko pareigų, išmetamas iš CK ir po kelių dienų 
jau suimtas, kaip praneša bulgarų žinių agentū
ra. Tačiau už dviejų dienų ta pati agentūra pra
neša, kad Kostov nėra suimtas, ty. agentūra 
dementuoja savo pačios žinią. Esą, jis paskirtas 
Liaudies Bibliotekos direktoriumi “dėl ligos”... 
Kostov, savo ruožtu, pareiškia, kad jis sveikų 
sveikutėlis, visad buvęs ir toliau liksiąs komunistu 
ir kovosiąs už komunistų idealus. Bet jo "liga” 
yra kitokio pobūdžio — jam pačiam gal nežinomo 
ir nepagydomo pobūdžio: žaidimas jau pralaimė

tas. Jį suima 1949 metų liepos 20 dieną.
Laiko girnos smulkiai mala: 1949 metų gruo

džio 16 dieną jos sutrynė Traičo Kostovą: jis 
baigia gyvenimą kartuvėse. Stalinistas Červenkov, 
“Vilkas", kaip kad jis mėgsta save vadinti, pa
sidarė naujuoju caru, galingesniu už visus bulga
rų tautos karalius. Jis valdžioje išsilaiko iki 
1956 metų balandžio mėnesio. Tada, kaip pirmasis 
iš vadovaujančių stalinistų, nušalinamas iš parei
gų Maskvos įsakymu. Rostovo draugų likučiai pa
leidžiami iš kalėjimo, režimas “atgailauja”. Tačiau 
jokių kalbų apie "rehabilitaciją” — nėra kas to 
reikalautų. Karuselė apsisuko visu ratu.

TOKS MR. WATSON
Kaip karuselė suksis? Pirmyn ar atgal? O 

gal vėl grįš prie senos padėties? Greičiausia. 
Vengrijos ir Lenkijos 1959 metų rudens įvykių 
akivaizdoje vėl atšalo ssantykiai tarp Maskvos 
ir Belgrado. Vėl iš urvų lenda senieji gauleite
riai; lenda ir Červenkov. Tačiau padėtis neaiški 
tąja prasme, kad nėra kas sudarytų balansą, nė
ra kas aiškiai sakytų — taip ar ne. O kas pasa
kys, kuo remdamasis pasakys? Naujo “aiškumo” 
duotų tik nauja politbyla, kurios centre turėtų būti 
vengras Imre Nagy. Be “aiškios linijos” joks sta- 
linistinis valdžios oportunistas nekiš pirštų tarp 
durų.

Anais 1949/50 metais padėtis buvo “aiški”, 
patogi naujam valdovui Červenkovui: visas pra
eities nuodėmes išpirko atpirkimo ožys Kostov. Jo 
mirtis taipgi atžymėjo naujojo “fiurerio” triumfą.

Kostovo bylos metu vyko rinkiminė kampani
ja, ir Červenkov reikalavo sau tų pačių 99,9%-tų, 
kurie teko ir ankstyvesniems “vadams”. Kostovo 
bylos vyriausias teisėjas “pripuolamai” ėjo ir 
vyriausiosios rinkiminės komisijos pirmininko pa
reigas. Todėl nėr ko stebėtis, kad jis bandė pačią 
bylą panaudoti rinkiminės agitacijos reikalams.

Be viso ko, Kostov ir jo “bendrai” gavo 
prisipažinti dar ir dėl visų Maskvos eksploatacinės 
politikos ūkinių vaisių, idant visos viltys nukryp
tų į naująjį “mozę” červenkovą. šioje komedijos 
dalyje visi prisipažino sklandžiai:

Štai, vilnų pyliavos: nusikaltėliai vilnų py
liavomis apkrovė tik smulkiuosius ūkininkus, tu
rinčius tik po vieną ar dvi aveles. Tai padary
ta “tikslu sužlugdyti partijos populiarumą” jų 
tarpe.

Finansiniai sunkumai: išdava kenkėjų sabota
žo ir manipuliacijų ryšium su valiutos reforma ir 
pinigų keitimu naujais banknotais.
1 Kiaulių užpirkimą kainos: tyčia sumažintos 
ūkininkams atbaidyti nuo kiaulių laikymo ir pa
siekt “mėsos tiekimo sužlugdymo”.

Atpirkimo ožio Kostovo sėbrai, komedijos sta
tistai, “prisipažino” viską: jie sabotavo statybą, 
trukdę cemento gamybą, dirbtiniu būdu mažinę 
pasėlių plotus, sudarę kraštui žalingas prekybos 
sutartis. Jie “išpažįsta” kaltę dėl chaoso susisie
kimo srityje; prisipažįsta išardę gumos pramonę, 
sumažinę avalynės įmonių skaičių.

Kodėl? Ogi todėl, kad žmonių akyse būtų su
tepta “pažangiausioji pasaulyje” socialistinio ūkio 
sistema.

Kieno vardu ir iniciatyva? — Heretiko Tito 
įsakymu.

“Prisipažinimai” nevyko vien “bendrais bruo
žais”. Netrūksta ir smulkmenų. Vienas kaltinamų
jų "prisipažįsta” pustrečių metų kenkęs krašto 
ūkiui tokiu būdu:

"... (mano iniciatyva) nepagaminta batų 
— 2,5 miliono porų, nepagaminta automobi
liams padangų — 9.000čiams komplektų. Tūks
tančius kietmetrių statybai reikalingos medie
nos pardaviau, po ranka, į Vakarus...”
Tikras nusikaltimų spartuolis ir stachanovietis. 
šešios mokslinės komisijos pateikė “objekty

vius duomenis apie liaudies ūkio kenkėjų pragai
štingą įtaką Bulgarijos ūkiui”. Visą tą “moksliškai 
įrodytą” velniavą nusikaltėliai sukūrė Tito tarny
boje. Tik jie, jų vadovas belzebubas Tito ir velnių 
kapitalistų pulkai kalti, kad iš maskolinio rojaus 
pasidarė liaudies demokratinė pekla.

Maža to. šitie velniai žmogaus pavidalu galop 
dar prisipažino, kad Tito įsakymu kėsinęs! nu
žudyti patį Dimitrovą.

Tito Dimitrovo mirties kaltininkas? Neįrody
ta, bet kompartiečiams spėlioti leistina. Taip, tiks
las pasiektas, draugo Stalino norma įvykdyta. Di
mitrovo palaikai išgelbėti, išgelbėtas mitas, reha- 
bilituoti Dimitrovo palaikai. “Neklaidingajam” 
mokslui gimė naujas “šventasis”.

“Viva ii “santo”...”
Kostovo “agentinės veiklos” voratinklis suraiz

gytas pirmaeiliais pavyzdžiais. Padėjo pats gar
susis Sherlock Holmes. Iš atitinkamų romanų Kos
tov pasiskolino nemirtingąjį garsaus detektyvo 
bendradarbį — misterį Watsoną. O gal Kostov tą 
figūrą įvedė, kaip kadaise Rajk neteisingą gimi
mo datą?

Pagal kaltinamąjį aktą, minėtasis Mr. Watson 
— anglų biznierius, — gyvenęs ir bizniavęs Sofi
joje ir buvęs Kostovo ryšininkas iš anglų žvalgy
bos pusės. Per jį Kostov vykdęs dalį savo “išdavys
tės”.

Bet, deja, tuo laiku, kai Kostov tariamai su juo 
bendradarbiavo, minėtasis Mr. Watson seniai ilsė
josi kapinėse po iškilmingų laidotuvių. Bet nėra 
čia ko jaudintis dėl smulkmenų. Net pačiam lie
tuvių režisoriui Romualdui Juknevičiui retkarčiais, 
o ypač politinėse komedijose, yra pasitaikę dar 
riebesnių klaidų; bet partija atlaidi.

Tačiau ne Kostovo atveju: jis buvo nuteistas 
mirti. Dešimt statistų gavo kitus honorarus: nuo 
tuzino metų iki gyvos galvos kalėjimo.

Kostov, kaip žinoma, pirmą bylos dieną, vei
ksmo ir scenos viduryje, kaip kad sakoma, iškrito 
iš rolės. Jam atimtas žodis ir paskaityti jo tardy
mo metu padarytieji ’’parodymai”. Per likusias by
los svarstymo dienas teisėjai ir prokuroras jo lyg 
nemato. Jis klausosi, kaip kiti prisipažįsta. Kostov 
klausosi — ir laukia.

Laukė paskutinio žodžio. Toks formalus teis
mas negalėjo jam užginčyti tos teisės. Teisėjas 
turėjo iš jo išgauti viešą “prisipažinimą” viena ar 
kita forma. Teismo pirmininkas pradėjo bylą sku
binti. Dėl užbaigos susitarta: neleisti jokiu būdu

(Nukelta į psl. 5)
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SPORTAS ADELAIDĖJE

Žiemos krepšinio turnyras pa
gal lentelę turėjo jau pasibaigti. 
Čia lankėsi amerikiečių ir Izra
elio krepšinio komandos sezoną 
pratęsė, ir jis baigsis už trejeto 
savaičių.

Mūsiškiai dar syki gavo pylos. 
Šį sykį iš Norwood komandos. 
Rungtynių rezultatai 47-70 (21- 
30). Taškus pelnė: R. Daugalis 
19, A. Reivytis 12, A. Ignatavi
čius 10, V. Levickis 5 ir A. Ra
dzevičius 1.

— ★ —
Mergaičių pirmoji komanda 

pralaimėjo prieš silpną North 
Adelaide II komandą. Prieš rung
tynių pabaigą mūsiškės pirmavo 
septyniais taškais. Likus žaisti po
rai minučių priešininkės trupu
čiuką pasitempė ir mūsiškėms 
neparodžius pasipriešinimo pada
rė penkis metimus iš eilės, šias 
rungtynes pralaimėjus dingo vi
sos viltys patekti j ketveriukę. 
Pralaimėta 23-25 (10-8) rezultatu. 
Tašus pelnė: N. Vyšniauskaitė 8, 
M. Lapienytė 7, V. Juciutė 6 ir 
G. Krivickaitė 2.

Antroji mergaičių komanda po 
eilės pralaimėjimų lengvai nuga
lėjo West Adelaide II komandą. 
I. Beinoravičiūtė gerai mėtė, o J. 
Juciutė su R. Ignatavičiūte ge
rai žaidė gynyboje, šios dvi pas
kutinės žaidėjos padarė gerą pa
žangą kamuolio valdyme. Laimė
ta 32 — 7 (8-2). Taškai: I. Bei
noravičiūtė 14, R. Ignatavičiūtė 
8, J. Juciutė 6 ir J. su N. Grigo- 
nytės po 2.

_  * _

Puikiai žaidžianti jaunių iki 16 
-kos metų komanda nuo pralai
mėjimo buvo išgelbėta lietuviuko 
iš Naujosios Zelandijos. Iš pagrin

BULGARŲ...
(Atkelta iš psl. 4) t

Kostovui pirmajam pasakyti “paskutinio žodžio”.
Pirmininkas pradeda nuo menkiausio iš vie

nuolikos kaltinamųjų ir t.t. atbula eilės tvarka. 
Visi mušėsi į krūtinę, mušėsi smarkiai prisipažino 
ir maldavo malonės: “prašau pasigailėti”, “aš bu
vau niekšas ir sąmokslininkas”, “prisipažįstu kal
tas”, “aš buvau liurbis”, giliai apgailestauju”, 
“nuoširdžiai gailiuos”, “prašau atpildo”...

Iki trečiojo numerio nuo galo pirmininkas 
laikėsi šios tvarkos, bet tąda apsigalvojo: Kostovui 
neleistina kalbėti pirmam, bet neleistina kalbėti ir 
paskutiniam. Reikia išvengti netikėtumų, ir atsar
ga gėdos nedaro. Atsargumas buvo vietoje.

Kai teismo salėje, kariuomenės rūmuose, kur 
šiaip vyksta draugystės su rusais manifestacijos, 
pakilo Kostov, vėl įsiviešpatavo mirtinė tyla. Ką 
pasakys bulgarų kompartijos vadovas, tautinis ko
munistas, rusų bei Tito priešas, drįsęs sukilti prieš 
rusų centralizaciją? Kuprotam makedoniečiui ten
ka pasakyti tik du sakiniu:

“Šiuo pareiškiu teismui ir Bulgarijos vi
suomenei, kad niekad nesu buvęs anglų žval
gybos agentas, niekad nebuvau prisidėjęs prie 
Tito ruošiamų perversminių planų...”
Čia jj nutraukia pirmininkas baubiančio jau

čio balsu:
“Ko tamsta nori iš teismo?”

Kostov stovi tvirtas, kaip uola ir apsimeta, kad 
nenugirdo ar nesuprato. Pirmininkas šoka nuo kė
dės ir rėkia dar smarkiau:

“Ko tamsta prašai teismą?”
Kostov vėl savo:

“...visad gerbiau ir gerbsiu komunistų par
tiją...”

Salėje kyla organizuoto pasipiktinimo banga: 
“Pakarti” — šaukia vieni, “šalin, marš į kartu
ves...” — rėkia kiti, “Tegyvuoja Sovietų Sąjun
ga” — aštriais balsais cypia moterys.

Pirmininkas Boris Lozanov leidžia “liaudžiai” 
piktintis — tai priklauso prie spektaklio scenari
jaus ir režisūros numatytų mizanscenų. Tik kiek 
vėliau jis suduoda pieštuku į stalą — ženklas, kad 
liaudis išpildė normą ir turi nutilti. Teatrališku 
susijaudinimu, drebančių balsu pirmininkas teikia 
žodį buvusiam finansų ministeriui Ivan Stefano- 
vui. šis, ištikimiausias Kostovo draugas, atitinka
mai “paruoštas” šiam atvejui, pasako ilgiausią šio
je byloje užbaigos žodį:

“Esu giliai paveiktas Traičo Kostovo be
gėdiškumo, kuris dar paskutinę minutę bando 
ginčyti teisybę. Tai juk jisai buvo priešvalsty
binio sąmokslo vyriausias organizatorius, juk 
tai jis visus atvedė į kaltinamųjų suolą, tai 
jis — policijos šnipas, provokatorius, niekšas 
ir išdavikas... Draugai teisėjai, tiesa, \ ir aš

. niekšas, tikras niekšas, bet jis dar daug di
desnis niekšas...”
Taip apsiputojęs ir spiegdamas, klykia Stefa

nov. narmą atlikęs, ramiausiai lyg niekam nieko, 
grįžta į vietą. Tik tada pirmininkas giliai atsidusęs 
garsiai prabilo:

‘Posėdis uždaromas...”
Vadinasi, nepavyko tokiu būdu įvykdyti gele

žinės taisyklės, kad heretikas turi prisipažinti. 
Mirtis he atgailos, kaip žinoma, beprasmė. Kostov 
mirė, bet, kur atgaila, kur herezijos atšaukimas?

Taisyklė vistik buvo įvykdyta. Ar Kostovui tik
rai nusilenkus, ar ne, nežinia. Kostovo pakorimo 
dieną — 1949.XII.16 — bulgarų spauda paskelbė 
jo malonės prašymą su parašu faksimilėje. Prašy
mas adresuotas parlamento pirmininkui ir praside
da tokiais žodžiais:

“Gerbiamieji deputatai, prisipažįstu kaltas 
teisme iškeltais kaltinimo punktais ir pilnai 
palaikau visus tardymo metu pateiktus savo 
parodymus...”
Toliau apgailestaujama “klaidinga laikysena” 

ir už ją atsiprašoma, nes ji rėmėsi “pertemptais 
nervais ir liguista intelektualo ambicija”. Išgar
binamas teismo padarytas mirties sprendimas, nes 
tokia priemonė esanti vienintelis ginklas apsiginti 
“nuo Tito gaujos pasikėsinimo prieš socializmą”.

Tame pačiame puslapyje — be malonės prašy
mo — dar įdėtas to prašymo atmetimo tekstas ir 
trumpa žinutė apie bausmės pakariant įvykdymą.

Tik apatinėmis kelnėmis ir marškiniais apvilk
tą, kaip tikra “atgailautoją”, budeliai nuvedė Ros
tovą prie kartuvių. Dvi dienas prieš “rinkimus” pa
karuoklio kūnas suplevėsavo ore, kaip naujojo va
do Červenkovo pergalės vėliava.

Koks rimtas rinkiminės kampanijos argumen
tas. Jis veikė, červenkov tikrai surinko 99%.

Mirties kameroje sėdėdamas ir akis įbedęs į 
sieną, Kostov ėmė skaityti savo jpirmtakūnų, kan
didatų mirti, ten įbrėžtas pavardes. Jis krūptelė
jo. (

Kryžius su įrašu: “Nikola Petkov, 1949.IX.23”.
Kaip? Tik prieš dvejis metus mirė Petkov?
Jį tada nuteisė vienoje šlykščiausių bylų pa

saulio kriminalistikos ir politikos istorijoje. Tos 
šlykštybės organizatorius — jis pats, Traičo Kos
tov...

Dabar Petkovo “teisėjas” atsidūrė toje pačioje 
celėje. Pripuolamai?... Gal budelis bus tas pats? 
Tas pats medinis stulpas? Turbūt, ta pati virvė?

Šaunusis žmogžudys Kostov dabar eina savo 
aukos keliu.

Kas tas jo šaunumas? Tai, kad kitus žudė 
vardu “idealo”, "neklystamo mokslo” vardu?

Kas sprendžia: motyvai ar veiksmas? Ar tiks
las pateisina priemones?

Nėra ko gailėtis “titoistų” Rajko ar Kostovo 
— jie žuvo nuo kardo, kurio pirmieji buvo stvė
ręs!; juos sunaikino tas pats “tikėjimas”, kurio 
vardu jie žudė kitus.

(Pabaiga)

dinių šios komandos žaidėjų du 
buvo kadetų stovykloje ir negalė
jo dalyvauti rungtynėse. Trečias 
žaidėjas taip pat buvo užimtas ki
tais reikalais ir i rungtynes ne
galėjo atvykti. Likusiems ketu
riems žaidėjams grėsė pralaimė
jimas be kovos, vadinamas — 
“forfeit”. Adelaidėje viešėjęs su 
tėvais iš N. Zelandijos V. Varka-

KAIP SUPRASTI ŽMONES?
Rašo

Sėdžiu aną vakarą prieš tele
vizorių, šildau kiaurus šliurių pa
dus keresinlempe ir sėdyne trin
damas “Dunlopo” paduškaitę gal
voju — kaip suprasti keistažmo- 
giuą? Gimėme (ar tai gandras 
atnešė) visi vienodai nuogi ir, žiū
rėk tu man, kaip mes nevienodai 
apžėlėme! Ir kas po tomis plau
kų šaknimis dedasi? Vieno puo
dynė — tikra puodynė, kito — 
gerokai ir varškės prilaiko. Ne
noriu girtis, kad pas mane būtų 
to sviesto perdaug, bet matant 
jog pas daugelį tik pasukos, ir tų 
pačių tik tiek, kad ir musėlaitė 
neprigertų, neiškenčiu nepalaidęs 
liežuvio.

Ak tai statėme, ak tai vargo
me, ak tai bus jaunimui kur susi
rinkti ir pabuvoti! Va, čia bus 
tautos šventovė, va — bus lietu
viška vietovė!! Kas jaunimui per 
gerovė!... Ir rezultatai? Pūslės su- 
sitrynė ant liežuvių ir rankos, vi
sų nuplautos ir dar (tebeplauna
mos “aš nekaltas” vandėneliu — 
švarios. Eik naktį pro Bankstow- 
ną — tylu, tamsu ir nyku. Nei ka
pinyne! Ir kaip ausis ištempęs 
beklausytum, neišgirsi jaunatviš
ko ir gaivaus juoko, kuris grin- 

lis atvyko bu draugu pažiūrėti 
rungtynių ir pabaigė žaisdamas 
aikštėje už Vytį. Kadangi jisai 
nebuvo už jokį Klubą žaidęs krep
šini, tai buvo tuojau užregistruo
tas, aprengtas Vyties uniforma 
ir pirmą sykį gyvenime atsidūrė 
aikštėje bežaidžiąs. Rungtynes 
vytiečiai laimėjo vieno taško skir
tumu 38-37 (15-16). Taškus pel
nė: A. Jaunutis 18, A. Skiparis 
10, J. Vachiani 7 ir R. Beinora- 
vičius 3.

— ★ —

Vyties Klubas rugsėjo 28 d. ren
gia Kaukių Balių. Kaukės — kos
tiumai bus premijuoti. Už I-mą 
vietą paskirta $20.00, II-rą $10.00 
ir IlI-čią $5.00.

B.N.

Kukutii

dysna nukritusį stalo teniso ka
muoliuką palydėtų... Nei armoni
kos, nei lietuviškos dainelės, nei 
iš tų sodrių kalbų ir pažadų kam 
ir kokios naudelės! Taip, užsidega 
retkarčiais šviesos, kartais mėly
nos, kartais žalios, o iš ryto tuš
čiame kiemelyje ir vėl sau ramiai 
žvirblis — kitas per langą išmes
tą torto gabaliuką sutaršęs sė
di patenkintas ant tuščių bonkų 
krūvelės ir žiūri kaip padangos 
nulenkta smilga tiesiasi. Žinia, ir 
jaunimas susirinkti galėtų, jei do
lerių apsčiai turėtų ir grynais ap
mokėtų... ir tylėtų. “Jei mums 
naudos neneša — tegu būna už
daryta!” Taip ir laukia tos rau
donos plytos tos neramios dienos, 
kada jų lipdytojams iš jų kapinė
se paminklą pastatys, o gal ir gra- 
ban įdės. Tuo tarpu jaunimo ei
lės nyksta ir svyra kaip kaimyno 
tvora ir, kas ir kada, tuos ply
šius beužtaisys? Rytoj ir jie jau 
bus senimas, R.S.L., League arba 
Bowling Clube...

“Ką jūs ten prie tų Mužikų!” 
“Avinai jie, ir neraliuoti!” Oi, 
mes tai pastatysime, mes tai nu
pirksime! Vaikų darželiai skrido 
pro akis, širdyje net gera darėsi

Nuo 1900 pasaulio vidutinė tem
peratūra pakilo vienu trečdaliu 
laipsnio. Spėjama, kad temperatū
ra pakilo nuo padidėjusio ore ang
lies dvideginio (carbon dioxide), 
kurį sparčiai gamina fabrikai, au
to mašinos ir visokie degamieji 
varikliai. Jeigu žemės temperatū
ra pakiltų trimis laipsniais, tai 
ištirptų visi žemės ledynai, jūros 
lygis pakiltų šešiais metrais ir

klausantis apie skaityklas, valgyk
las ir... gėryklas. Visiems ten bu
vo žadama vietos. Ir vilkiukams 
ir paukštytėms. Susirinkdavo, 
teisybė, senų vilkų ir paukščių 
visokių atsivesdavo ir “klecką” 
suvalgydavo ir išgerdavo ir... ten 
dabar naujas garažas, o mus iš
varė į seną. Nei skerdykla, nei 
kergykla, nei mokykla. “Sargy
bos” namelis prie tvoros prisirė- 
męs, užklydusį “gaisrininką” pri
glaudžia, benzino pompos negy
vos, Vyties žirgas su sparnais ir 
raitelio šarvus ėda rūdys... Du cho 
rai ar nedėlto pasidarė, nes vie
nam ir dideliam mažai vietos? O 
ir stogas nepertvirtas — ryktels 
tvirtai ir galingai: — “Pabuskim 
iš miego!” ir pakilę skardos la
pai nuskris kapinynan ir sukri
tę krūvon bei pasirėmę medinio 
kryželio rūdys ir bylos praeiviui, 
kad čia guli tie, kuriuos gyvenimo 
rūdys daėdė ir kad mes gyvieji 
irgi rudy jame. Taip, ir tenai vis 
už jaunimą kovojama, vis jauni
mui ir tautos ateičiai viskas da
roma, nes turės ateiti ta diena, 
kai šiandieninis jaunimas — ry
tojaus dienos senimas, iškilmingai 
į Kauną parveš odinę sofą ir du 
fotelius ir, invalidams prisimin
ti, patupdys juos muziejuje, kad 
žinotų visa mūsų tauta, kiek mes 
ant jų sėdynių nutrynėme tėvy

nę bevaduodami ir jaunus beauk
lėdami.

Vienybės, vienybės! Taikos ir 
brolybės! Stok į kovą ir kovok 
už lovą! Brisk į upę— nepaskęsi! 
Dainuoki dainą, raminki širdį! 
Į Pictoną per Rygą! “Durniau, 
ne už Staliną, už Tallirf’ą”. čigo
nai yra lietuviai! Jaunimas — 
paleistuviai! Kazokas nešokis! 
šokit lenciūgėlį — grandinę! 
“Atsiprašau, bet aš buvau pulki
ninkas!” “Aš buvau pokeristas!” 
Turėjo — pragėrė! Pabėgo! Su
sidėjo! Paviliojo! Ir rimtus vei
dus nustatę, ukrainiečių salėje 
minėdami 50 metų laisvės sukak
tį užtraukiame: — “Lietuva tė
vynė...” Sunku sulaikyti ašarą 
kaip pupą riedančią skruostu že
myn, nes jaunas ir šalia sėdėjęs 
pradėjo: — “God, save the...”

Statė! Stato! Statys! Ir pasta
tys! Bet tiems kurie stato, norisi 
pirminti, kad padarytų vieną di
delį kambarį į kurį būtų galima 
užeiti tik pabėgusiems ir ‘oms’. 
Persiskyrusiems ir ‘oms’. Susidė- 
jusiems ir ‘ofns’, milijonus pada
rysite, nes kitokių kaip jau aiš
kiai matosi, Sydniejuje mažai. 
Tuo pačiu būdu nereikės pastatą- 
laikyti spynomis it sandaros skry
nią uždarytą ir jaunimas tėvų 
pavyzdžiais (pamokintas ženysis, 
skirsis, statys, ir sugrįš...

Apie menes ir menus
Na, tai štai Melbourno lietu

viai jau drąsiai gali skelbti mies
tui ir pasauliu, kad jau mes turi
me įsirengę tą vadinamą repre
zentacijos kambarį. Kažkas jau 
nori jį pakrikštyti Menės vardu, 
dar kiti — vyrų kambariu. Bet 
vardas jau čia didelės svarbos 
nesudaro. Svarbiau ir nemalonu, 
tik tas, kad mūsų moterys 
jau daug anksčiau sau seklyčią 
įsirengė, gi mes vyrai likome su 
savo kambario įsirengimu gerokai 
pavėlavę. Bet, geriau vėliau negu 
niekad.

Tos mūsų vadinamos Menės a- 
tidarymas įvyko rugsėjo 7 d. va
kare. Iškilmės vyksta be priekaiš
tų ir pagal visame pasaulyje pri
imtą tradiciją; Bendruomenės na
rys perkerpa prie durų pertiestą 
kaspiną, kunigas Dr. Bašinskas 
pirmas įžengęs į vidų sukalba mal 
dą, pašventina kambarį ir po to 
jau visi susirinkusieji tautiečiai 
veržiasi į Menės vidų. Susirinkus 
visiems tautiečiams į vidų, Mel
bourno lietuvių bendruomenės 
valdybos narys skaito ilgoką li
taniją visų šviesesnių lietuvių or
ganizacijų ir pavienių tautiečių, 
kurie kiek daugiau prisidėję prie 
to kambario įrengimo. Gi bend
ruomenės pirmininkas įteikia 
jiems po kambario raktą, kad kiek 
vienas daugiau prisidėjęs prie 
to kambario įrengimo, galėtų lais
vai kiekvienu metu į tą Menę įei
ti. Iš skaitomo pranešimo buvo 

Šatrijos Raganos būrelio vyr. skautę skiltininkę 
Lidiją Žalienę, jos seserėnui

VYTAUTUI GINIOČIUI
tragiškai apleidus šią ašarų pakalnę, broliškai užjaučia 
ir kartu liūdi

Aušras Tuntas

aptvindytų visus pakraščių mies
tus.

Visuose moderniuose Amerikos 
pieno ūkiuose pieninės karvės pri
žiūrimos karališkai. Karvės gau
na šiltus dušus, šėrimo metu muzi
ką, turi temperatūrą reguliuojan
čius tvartus. Jai patiekiamas pa
šaras, melžiamos mašinos specia
liuose melžimo patalpose. Mašinos 
gali pamilžti 80 karvių per valan
dą. Priežiūra pakelia pieno pro

matyti, kad mūsų organizacijos ir 
didelė dalis tautiečių yra rėmę 
tą projektą gana nemažomis su
momis pinigų. Taipogi ir visas to 
kambario įrengimas kainavo gero
ką sumą dolerių.

Po įteikimo raktų rėmėjams, to
liau kalba kambario įrengimo me
ninės dalies atstovas. Jau čia kiek 
blogiau. Kalbėtojas nori susirin
kusiems tautiečiams padaryti 
“Brain washing” ir juos įtikin
ti, kad viskas kas yra šiame kam
baryje, tai yra labai meniška ir 
tinka tam laikotarpiui. Pranešėjas 
net išdrįsta pasakyti, kad jei kam
barys būtų tautiškai išpuoštas, tai 
jis būtų panašus į valsčiaus val
dybos salę. Bet tuo laiku susi
rinkusių tautiečių tarpe pasigirs
ta murmėjimai nepritarinantieji 
jo kalbos tonui ir vargšas turi sa
vo kalbą kreipti į kitą pusę.

Visą laiką atydžiai žvalgaus po 
tą Menę ir noriu matyti kas čia 
gero ar blogo yra. Kambarys at
rodo puošniai ir prabangiškai į- 
rengtas. Puikus stiprus masyvinis 
stalas. Tinkamas lošti proferansą. 
Atrodo, stiprus ir jau į tokį stalą 
gali ne tik kumščiu drožti, bet 
gali kirsti ir tuščia alaus bonka 
— nesuskaldysi. Stiprios ir pato
gios kėdės. Puikios ir brangios 
langų užuolaidos. Ant sienų kaž
kokį keisti ženklai — paveikslai, 
kuriuos tik rabinai ar senų raš
tų žinovai galėtų mums išaiškinti 
ką jie reiškia. Lubuose puiki lem- 

dukciją. Amerikoje karvė viduti
niškai 1900 metais davė per me
tus 3600 svarų pieno, gi 1966 m. 
iš karvės išmelžiama per metus 
7550 svarų pieno. Buvo karvių, ku
rios davė ligi 20,000 svarų pieno. 
Ultramoderniose pieno farmose 
kompiuteriais nustatoma, kada 
kiekviena karvė turi ėsti, kada jai 
reikia ilsėtis arba būti sukergia
ma.

— ir —

Liepos 28 d. Vokietijoje mirė 
mokslininkas fizikas Dr. Otto 
Hahn, sulaukęs 89 metų. Už nuo
pelnus chemijos srity jis 1944 m. 
buvo apdovanotas Nobelio premi
ja. Jis dar 1938 metais jau buvo 
nustatęs kelius ir būdus, kaip su
skaldyti atomą, tik tuo laiku dar 
nebuvo tinkamų laboratorijų šiam 
išbandymui. Jeigu Hitleris jo pla
nus ir žinias būtų supratęs, tai 
gal dar karo metu būtų pirmieji 
vokiečiai ginkluoti atomine bom
ba ir greičiausia karo rezultatai 
būtų buvę kitokie.

pa — liustra, kokios neteko 
matyti net Lietuvos ministerijų 
rūmuose. Trinu akis ir noriu pa
matyti toje Menėje kokį mūsų 
tautos didvyrio paveikslą — ne
matau jokio. Klausiu greta stovin
tį tautietį, ar jis mato toje Me
nėje ką nors lietuviško? Kol kas 
dar nematau nieko, atsako jis 
man.

Ar gi negali rasti prieglaudos 
ir vietos šiame kambaryje mūsų 
tautos didvyrių paveikslai Kudir
kos, Basanavičiaus, Vydūno ir ki
tų? Ar čia nėra vietos mūsų se
novės kokio nors kunigaikščio pa
veikslui pakabinti? Man teko ma
tyti Lietuvoje net ir pas mūsų pa
žangesnius ūkininkus seklyčiose 
turėjusius respublikos preziden
tų ar tautai nusipelnusių asme
nų paveikslų. Gi mūsų dabar vadi-
naman reprezentacijos kambary
je nieko lietuviško nėra. Gal mūsų 
tautiečiai jau nenori būti lietu
viais, bet nori parodyti tik savo 
“aš”. Gražu ir menas, tik tas, ką 
aš darau, bet ar tas lietuvio sie
lai priimtinas, tas jam nesvarbu.

Gal to reprezentacinio kamba
rio rengėjai pritrūko lėšų nupirk
ti kokį mūsų tautos didvyrio pa
veikslą? Daug lėšų čia ir nerei
kia. Rašantis šias eilutes sutinka 
sumokėti už darbą tam lietuvių 
dailininkui, kuris nupaišys kokio 
nors mūsų tautai nusipelnusio vy
ro paveikslą, tinkamą patalpinti 
toje Menėje ar kitaip tariant lie
tuvių reprezentacijos kambary
je.

Gi dabartiniu metu, mes turi
me įsirengę tik puikią taip vadi
namą šiuo metu “disquoteska” 
kur įvairūs išdykę jaunuoliai su
sirenka šokti.

Pasibaigus oficialiai Menės ati
darymo iškilmėms, lipame laiptais 
žemyn ir renkamės į vaišių sa
lę vakarienei. Na jau čia kitas 
vaizdas. Jau čia kiekvienas lietu
vis tuojaus pamato, kad jis ran
dasi lietuvių namuose. Sienoje 
valstybės ženklas, Gedimino stul
pai, taip, kad visa salė jau jau
čiasi kiek šiltesnė ir mums malo
nesnė. Pramušam mes toje salė
je lietyvybės naudai po keletą do
lerių, aptardami reprezentacinio 
kambario atidarymo ceremonijas. 
Liūdna buvo girdėti ir šioje salė
je susirinkusių tautiečių pastabas, 
kurie viešai kalbėjo, kad, gaila be
reikalo išmestų dėl to reprezen
tacinio kambario įrengimo pinigų.

Tokia tai yra mano akimis žiū
rint Melbourno lietuvių Menė ar 
kitaip jau tariant reprezentacinis 
kambarys. Norėčiau išgirsti nuo
monę kitų mūsų tautiečių, kurie 
galvoja kitaip apie tą Menę. .

P. Viengungi*
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i SYDNEY LIETUVIU DAINOS CHORAS ateinantį šeštadienį |

$ RUGSĖJO 21 D. UKRAINIEČIŲ SALĖJE (UKRAINIAN YOUTH CENTRE) £
11-15 CHURCH STREET, LIDCOMBE, RUOŠIA |

| METINI KONCERTĄ - BALIU
8 PROGRAMOJE: $
5tį A

‘‘DAINOS” CHORAS, vad. K. Kava- Solitta. G. KALPOKAS: Individualios SYDNEY TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ, vad. J
įį liausko. Mišrus ir moterų chorai su solo ir su choru dainos, pianinu paly- M. Osinaitės-Cox — rinktiniai tautiniai W
[♦J nauju dainų repertuaru. dint D. JOKUBAUSKAITEL šokiai. *

>. PO KONCERTINĖS DALIES SEKS TEN PAT VISIEMS DALYVIAMS BALIUS. UŽKANDŽIŲ BUFETĄ PARUOŠ J
£< PAČIOS CHORISTĖS, SPIRIT. GĖRIMAI BARŲ KAINA. ŠOKIAMS GROS GERA KAPELA. $
X ........ . S;*< Visi iš arti ir toli kviečiami koncerte ir baliuje gausiai dalyvauti. Salė erdvi ir jauki — vietų nepritrūks. Po koncerto
H salė bus paruošta baliui. į
$ PRADŽIA 7.30 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto. ;♦<

ĮĖJIMAS $ 2.00 asmeniui. Pensininkams ir moksleiviams — 50 centų. J
| Norintieji baliui stalus rezervuoti iš anksto, krepiasi į E. Lašaitį tel. 73 4118 arba Pr. Nagį tel. 759 7094. J

K

Pranešimai

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

KAPŲ DAUGĖJA!..
Kai iš mūsų mažos bendruome

nės atsiskiria pagyvenęs asmuo, 
mes visi ji apgailime, bet, prisi
minę, kad toks visos žmonijos li
kimas — pasenus mirti — rami- 
namės kad taip visiems skirta. 
Bet yra dvigubai skaudžiau, kai 
mūsų tarpų apleidžia ką tik pra- 
siskleidžiąs žiedas — 14į metų 
amžiaus jaunuolis...

Taip staigiai, be ligos (smege
nų kraujoplūdžiu), rugsėjo 5 d. 
vakare mirė R. ir A. Giniočių sū
nus Vitas Giniotis — trečios gim
nazijos klasės gabus moksleivis.

A.a. Vitas Giniotis palaidotas 
Sydnėjaus Rookwood’o kapinių 
lietuvių sekcijoje rugsėjo 10 d. 
Gedulingas Mišias St. Joachim’o 
bažnyčioje, Lidcombe, atlaikė ir 
velioni į kapus palydėjo prasmin
gą pamokslą pasakydamas, kun. 
P. Butkus. Į pamaldas be gausaus 
tautiečių būrio, atvyko ir per 200 
Bankstown’o De La Salle kata
likų gimnazijos moksleivių su sa
vo mokytojais.

O kapinėse, pavasario saulės 
nupiltas, liko gausiai vainikais nu
klotas dar vienas kapas — liko 
tėvų, draugų, mokytojų viltys. 
Liko — dalelė mūsų!..

Ilsėkis ramybėje!...

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

I NEWCASTLE
p. Stasys Macijauskas neranda 

laiko paatostogauti. Vienais me
tais, nuardęs namo stogą, pakei
čia nauju. Antrais metais, nugrio
vęs namo sieną, pristato naują 
kambarėlį. Trečiais — dažo namą 
iš lauko. Ketvirtais — dažo namą 
iš vidaus. Penktais — nuardęs 
stogą... ir taip daina be galo. Per 
penkioliką metu neranda laiko pa
sižvalgyti už Niukastelio miesto 
ribų.

*
Pastaruoju metu p. Motiejus 

šeškus rašo ilgą, iš Niukastelio 
lietuvių gyvenimo apysaką, kurią 
pavadino "Pralaimėtos lažybos”. 
Jo žmonelė pranašavo rašytojui, 
kad jis niekada apysakos nepa
baigs rašyti. Jos manymu, pasis
lėpęs po plunksna vyras, vengia 
su kastuvu darbo, nes reikia pa
ruošti žemę daržovių darželiui. 
Labai užsigavęs Motiejus prisiekė 
baigsiąs apysaką iki rugsėjo mėn. 
1 d. įvyko 10 $ vertės lažybos, 
p. šeškus vis dar teberašo "Pra
laimėtas laižybas”, o jo žmonelė 
nusipirko naują skrybėlaitę.

»

1968 m. rugsėjo 8 d. dr. V. Do- 
nielos bute jvyko Niukastelio lie
tuvių diskusijų būrelio susirinki
mas. Paskaitą “Autoritarinis gal
vojimas” skaitė būrelio pirminin
kas dr. V. Doniela. Paskaita tęsėsi 
apie 40 minučių. Prelegentas veik 
visa paskaitą parėmė Fromm gal
vojimu. Kūdikis nesąmoningai 
jaučiasi saugus. Laikui bėgant tas 
jausmas pradeda irti. Iškyla kri
zė. Vieni individai nori susilieti 
su jų manymu, galingu objektu. 
Kiti, jėgos ir saugumo jausmo ve
dami, patys tampa autoritetais. 
Kartais juos patraukia religinė 
mistika ir griežti Įsakymai. Ko
munizmas, taip kaip ir religija, 
negali pakęsti kitokiu nuomonių. 
Visokiomis bausmėmis baudžia 
kitaip galvojančius. Už tariamus 
nusikaltimus reikalauja nuošir
džios atgailos. Paskaita buvo la
bai gerai parašyta ir aktuali te
ma sukėlė gyvų ir karštų disku
sijų.

Sekantis Niukastelio diskusijų 
būrelio susirinkimas įvyks spalių 
6 d. (sekmadienį) 6 vai. n.p. 
Ivinskiu namuose: 18 Ellerslie Rd. 
Adamstown Heights. Sekančiame 
susirinkime paskaita skaitys P. S. 
Žukas. Tema: "M.K. Čiurlionis 
muzikas”,

Šnekutis

LATROBE VALLEY

Tautos Šventės minėjimas Lat
robe Valley seniūnijoje jvyko 
rugsėjo 7 d. Sugiedojus Tautos 
Himną vietos seniūnas p. V. Pleš- 
kūnas pakvietė lietuvių savaitga
lio mokyklos mokinius pradėti 
programą. Mokytojos p. M. Sodai- 
tienės paruošti vaikučiai progra
mą išpildė pasigėrėtinai. Progra
moje su deklamacijomis, piano 
muzika ir daina pasirodė visi de
vyni mokyklą lankantieji moki
niai.

Seniūnas p. V. Pleškūnas nuo
širdžiai padėkojo p. Sodaitienei 
už įdėtą darbą ne tik programą 
ruošiant, bet ir savaitgaliais mo
kinant kartais didelio entuziazmo 
nerodančius lietuvius. Mok. p. M. 
Sodaitienė sako, kad ji dar
bo nebijanti, ir kol tėvai savo vai
kus leis į mokyklą, tol ji su vai
kais dirbsianti. Jai buvo įteikta 
graži puokštė gėlių.

Seniūnas vaikučiams buvo la
bai duosntus juos gausiai apdova
nodamas saldumynais ir vaisvan
deniais.

Rugsėjo 8 d. dalyvaujant ir 
Sale seniūnijos lietuviams kuni
gas P. Dauknys Yaliourn kata
likų bažnyčioje atlaikė pamaldas 
ir pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą. Pamaldose dalyvavo 
lietuviai su tautine vėliava. Po 
pamaldų ten pat esančioje salė
je visi dalyviai susirinko arbatė-

GEELONG
KAIP SAPNAS

Seniai pradėta ruoštis šiam va
karui, bet ypač daug pasidarbuo
ta savaitę prieš subuvimą. Kai 
kurie dainininkai ir naktimis dir
bo salėje norėdami ją kuo gra
žiau išpuošti. Na, ir išpuošė, lyg 
velykinį margutį. Ryškiom spal-
vom įvairaus didumo lankai ir 
kampai priminė modernųjį meną. 
Pakilime “žydėjo obelis”, žalia
vo medžiai — viskas dvelkė pa
vasariu.

Ruošiausi iškilmėm ir aš. Bai
gusi pyragą, kuris vaizdžiai pri
minė Lietuvos žemėlapį, prideng
tą trispalve, dar kartą patikrinau 
ir prisėdau atsipūsti. Nežinau, 
kiek ilgai sėdėjau, nes matyt bu
vau prisnūdusi ir čia prasidėjo 
sapnas.

Aiškūs muzikos garsai. Salė pil
nutėlė išsipuošusių žmonių. Links 
mi veidai, gera nuotaika. Nedrą
siai sklido moterų seksteto bal
sai apdainuoją smėlėtus Nidos 
krantus. Nespėjus pasidžiaugt 
moteriškoms pamačiau ir vyrus. 
Ir jie traukė dainą iš širdies, nes 
mačiau juos aštuonis ir girdėjau 
aštuonis balsus.

Pagaliau mano sapnas pradėjo 
ryškėti — supratau patekusi į 
vestuves. Prieš mane stovėjo jau
navedžių pora vestuviniuose rū
buose ir panorau jiems palinkėti 
geros kloties. Bet mane kažkas 
lyg stumtelėjo ir kritau. Ir staiga 
pasijutau virtusi katinu. Krypte
lėjau ūsą vienon pusėn ir šalia 
manes pribuvo diedukas raudona 
barzdele. Kryptelėjus kiton — pa
mačiau storą Indijos sultoną be
šokantį. Tą vakarą sekiojau rau- 
donbarzdį dieduką, nes jis mane 
šokino ir niekam neleido tampy
ti už' uodegos.

Žinojau, kad apdovanojami jau
navedžiai, bet už ką apdovano
jo mane? Žiūriu, ir raudonbarzdis 
nešasi dovanų, ir sultonas. To
liau žmonės traukė tuščius bilie
tus ir loterijoje laimėjo galybę 
laimikiu. O kai pamačiau p. Bau- 
maną, besinešantį mano keptą 
pyragą, tai taip nukaitau ir... nu
budau. Pamačiau, jog esu lovoje, 
tik peleninė ant ilgos kojos sto
vi prie lovos, toji pati, kurią va
kar gavau dovanų. Ir tik susi
vokiau. kad tokius pokštus tegali 
iškrėsti tik choro valdyba su p. 

Juška prieky. Neatleisiu nei p. 
Gailiui, kuris mane pavertė kati
nu, p. Vaicekauskienę raudon- 
barzdžiu dieduku, Šilerytę nuota
ka, šrėderytę jaunikiu, p.' Bal
čiūnienę Indijos sultonu. Klius ir 
p. Juškai bei p. Skėrienei už do
vanas Išsipirko tik p. šrederis 
švęstu vandenėliu.

Kai sekmadienio rytą daininin
kai vėl susirinko įprastai repeti
cijai, ant stalo dar tebegulėjo pu
sė pyrago “Lietuvos”, tik visos 
upės išgertos, ežerai ir balos nu
sausintos, p. Baumanienei apkeis- 
tas kailis ir t.t. Kur čia ir išpa
sakosi visas tos nakties paslaptis.

Širšė

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ha■J

Tautos šventės metu vienas są
žiningas tautietis Sydnėjuje už
sispyrusiai ieškojo asmenų, kam 
galėtų įteikti auką Tautos Fon
dui. Įdomu, kur buvo tie, kurie 
tiesioginiai tuo reikalu turėtų rū- 
pintią?

•
Jau kelintas mėnuo, kai Sydnė

juje vieši iš Kolumbijos lietuvių 
šeima: keramikė p. Mockuvienė su 
dukra ir sūnum. Pastebėtina, kad 
jos sūnus 17 metų moksleivis An
tanas yra giliai sąmoningas lietu
vis ir net savo dalyvavimu akty
viai prisidėjo prie Tautos Šven
tės minėjimo sėkmingai suvaidin
damas ir padeklamuodamas Mai
ronį. Visa šeima netrukus žada 
išvykti vėl į Kolumbiją. Kerami
kės p. Mockienės darbai, kurių ji 
čia atsivežė parodyti nemažai, pa
sižymi dideliu originalumu ir eks
presija. Jos švogeris p. Grinius, 
anksčiau gyvenęs Perthe ii- porą 
metų praleidęs Kolumbijoje dabar 
pastoviai apsigyveno Sydnėjuje.

Kas čia neseniai skundėsi, kad 
Sydnėjuje trūksta kultūrinių pa
rengimų? Neseniai turėjome di
delio masto parengimą — Tautos 
Šventės minėjimą, o štai jau atei
nantį šeštadienį nauja didelė 
šventė — Dainos choro metinis 
koncertas su solistais ir tautiniais 
šokiais!

•
Anąsyk vienas mano bičiulių 

iš Canberros klausia, kaip jis 
galėtų pasiekti p. Aleksandrą 
Dantą Londone (Anglijoj). Pa
sirodo, kad p. A. Danta jau ke
lios savaitės apleidęs Canbeirą 
ir žvalgosi po Europą ir Angliją. 
Malonios atostogos.

•
Teko nugirsti, kad netrukus or

ganizuojamas ir pernai mirusio 
mūsų didžiojo poeto — V. Myko
laičio Putino minėjimas. Atrodo, 
ir Sydnėjus atgyja.

•
Per Tautos šventės pamaldas 

Sydnėjaus katedroje matėsi daug 
tautiečių susigraudinusių. Neži
nia ko jaudinosi, ar kad iškil
mės priminė senus laikus, ar kad 
kardinolas išgyrė lietuvius ir gra
žiai giedojusį Dainos chorą.

•
Atrodo, kad per tiek metų vis 

dar mūsų bendruomenės padali
niai nėra supratę Krašto Tarybos 
paskirties. Dabar kaip tik eilėj 
apylinkių buvo pravesta atstovų 
rinkimai j Krašto Tarybą ir visur 
buvo paminėta, kad “renkami at
stovai j Krašto Tarybos suvažia
vimą Adelaidėje”. Išeitų, kad tie 
atstovai renkami tik specialiai 
tam suvažiavimui, o daugiau jokių 
bendruomeninių pareigų neturi.

KRAŠTO VALDYBOS P-KAS 
DĖKOJA

Rugsėjo 8 d. Tautos šventės re-
liginių iškilmių metu einąs ALB 
Krašto Valdybos pirm-ko parei
gas p. E. Kolakauskas pasveiki
no J. E. kardinolą Gilroy drau
ge padėkodamas bendruomenės 
vardu už rodomą dėmesį ir pa
lankumą lietuviams. Jo Eminen
cija kardinolas lietuvių Tautos 
Šventei pats pasisiūlė lietuviams 
atlaikyti pamaldas ir pakvietė į 
St. Marys katedrą.

Suteikęs sutvirtinimo sakra
mentą kardinolas tarė lietuviams 
nuoširdų žodį ragindamas išlikti 
lietuviais ir tikėdamasis Viešpa
ties palaimos, kad Lietuva atgau
tų laisvę.

Dar tą patį vakarą net 
dvi televizijos stotys transliavo 
šias iškilmes su labai palankiais 
lietuviams komentarais.

Sakyčiau Krašto Taryba renkama 
dvejiems metams ir jų pareigos 
galiojančios ištisus dvejus metus 
visuomenės tarnyboje, bet ne vien 
tik "Tarybos suvažiavimui Ade
laidėje”.

Adelaidiškis V. Dumčius, bū
damas Amerikoje, kaip jau buvo 
minėta, parsivežė galybę ekspona
tų Adelaidės Liet. Muziejuj, jų 
tarpe ir prez. A. Smetonos lazdą. 
Kadangi lazda netilpo lagamine, 
jis perpjovė ją perpus ir grįžęs 
Adelaidėn vėl sulipdė. Sako, mu
ziejuje ji laikysis, jeigu pats Va
nagas nebandys jos išmėginti...

Sydnėjuje staiga mirė keturioli
kos metų amžiaus V. Giniotis be
simaudydamas vonioje. Gydytojai 
nustatė, kad tai buvo staigus sme
genyse kraujo išsiliejimas. Palai
dotas rugsėjo 10 d.

Kai kiti iš mūsų dailininkų nuo
lat dalyvauja įvairiose parodose ir 
net skina premijas, kai kurie me
no mylėtojai pasigenda dail. L. 
Urbono. Kiti net pradėjo rimtai 
abejoti, ar jis iš viso nėra metęs 
tapybos ir galutinai pasišventė ak 
menvarčio amatui (gamtovaizdžio 
architektūrai). Pasirodo, kad jis 
kaupia dideles paveikslų atsargas, 
tik nežinia, kada ir kur juos pa
rodys.

Pereitą savaitgalį Tautos Šven
tė paminėta beveik visoje lietuvių 
kolonijose. Bene originaliausias 
buvo pravestas Sydnėjuje Daina
vos salėje. Minėjimo vadovė ir 
autorė — p. G. Kazokienė.

Ryšium su Čekoslovakijos oku
pacija organizuotose demonstra
cijose prieš agresorių — Sov. Są
jungą Sydnėjuje dalyvavo tik dvi 
šeimos iš lietuvių. Netikiu, kad 
tik šie lietuviai parodė tiek są
moningumo, o kiti apsileidę. Ma
no supratimu, lietuvis mėgsta 
tvarką ir drausmę. Matyt, kad 
Sydnėjuje trūksta šia prasme tin
kamų politinių organizatorių, ku
rie paragintų ar duotų ženklą.•

įdomus faktas: visi išvykusieji 
su Krašto Valdybos organizuota 
išvyka j Ameriką prižadėjo pain
formuoti Mūsų Pastogę apie savo 
kelioninius išgyvenimus kiekviena 
proga. Iš visų tą progą pasiga
vo tik mūsų Krašto Valdybos 
pirmininkas p. S. Narušis visai 
neprašytas! •

Nenoriu ūti pranašas, bet šį 
menesį adelaidiškė p. Reisonienė 
švenčia kažkokią labai svarbią as
meninę sukaktį. Gal adelaidišklai 
apie tai šį tą geriau žino, bet ne
žiūrint, to sveikiname ponią Rei- 
sonienę sakydami “Ilgiausių Me- 

DAINAVOS KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Dainavos Klubo narių visuotinis 
metinis susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 29 d. 3 vai. p.p. Dainavos 
salėje, Bankstowne, (East Terace) 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Valdybos pranešimai: metinė 

apyskaita ir ALB Sydėjaus Apy
linkės Rezoliucija.

4. Revizijos Komisijos praneši
mas.

5. Pasisakymai dėl pranešimų.
6. Statuto pakeitimo klausimo 

svarstymas.
7. Naujų Valdybos narių darin- 

kimas, arba kooptavimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
Nesusirinkus laiku kvorumui, 

susirinkimas prasidės 4 vai. p.p.
Dainavos KluboValdyba

PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDIS

Pranešama Plunksnos Klubo na
riams, kad rugsėjo 28 dieną, šeš
tadienį, 5.30 vai. vakare p. V. 
Skrinskos namuose, 7 Lemnos St., 
Homebush, įvyks eilinis klubo su
sirinkimas. Nariai, negalintieji da
lyvauti, prašomi pranešti . Vyt. 
Šliogeriui, tel. 759-4669;

Dienotvarkėje numatyta: —
1. Klubo veiklos reikalai.
2. Knygų platinimo aptarimas.
3. p. V. Kazoko paskaita, tema 

“Revoliucijų Reikšmė Žmonijai”.
4. Diskusijos.

Plunluno* Klubo Pirmininkas

PAMALDOS NEWCASTLE
Rugsėjo 22 d. pamaldos New

castle lietuviams bus Šv. Laury
no bažn. Broadway, bet 7 vai. va
kare.

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
LIETUVIAMS

Jau nuo pat įsikūrimo pradžios 
ne kartą ir daugelio buvau kvie
čiamas aplankyti ir N.Z. lietuvius.

Bet tik šiais mūsų Jubiliejiniais 
Metais ryžtuosi tesėti savo paža
dus ir Dievui padedant gal ir vi
sus aplankyti.

Rugsėjo 17 d. atvykstu į Auck
land ir sekmadienį — rugsėjo 22 
d. numatomos ir pirmos pamal
dos lietuviams — visiems priei- 
namoj bažnyčioj.

Toliau numatau lankyti Well- 
igton , Dunedin ir Christchurch 
ir pagal galimybes sekmadieniais 
turėti lietuviškas pamaldas, bei 
pasitarti mūsų lietuviškais reika
lais.

Mano tikslas kuo daugiau susi
tikti lietuvių, bei pamatyti NZ 
kraštą.

Iš anksto kreipiuosi į NZ 
L.B-nės pirmininkus bei seniūnus 
padėti man sueiti kontaktan bei 
pagelbėti organizuojant pamal
das. Iš anksto dėkodamas tariu 
iki pasimatymo!

Kun. P.Butkus

tų”!

Prez. L. B. Johnson užtikrino, 
kad vykstant Vietnamo karui ir 
toliau bus bombarduojamas šiau
rės Vietnamas, kol siaurės vietna
miečiai neparodys polinkių gar
bingai užbaigti karą.i •

H. Humphrey, demokratų kan
didatas į JAV prezidentus siūlo 
neutralizuoti Vietnamą, kaip kad 
po karo buvo neutralizuota Aust
rija. Bet kaip tą pasiekti, jeigu 
komunistai su jokiais pasiūlymais 
nesiskaito? Šiai minčiai Mr. H. 
Humphrey didelio pritarimo nesu
laukė.
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AUSTRALIJOJE 
ESANTIEMS INŽINIERIAMS

Gegužės m. Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjunga 
išleido kol. K. Kruliko ir Redak
cinės Komisijos suredaguotą “In
žinieriaus Metraštį” I tomą, IV 
dalį, kuris yra gaunamas pas J. 
Riaubą, 9 Harrow St., Dover 
Gdns. 5048.

Kolegos, užinteresuoti gauti jį, 
atsiunčia po $ 2.00 ir metraštis 
bus išsiųstas.

Be to, prašom atsiliepti ir pra
nešti savo adresus šie asmenys: 
A. Adamonis, V. Šablevičius iš 
Sydney, M. Vilkelis-čuras iš Perth 
ir N. Volkas iš Canberros, ka
dangi jiems skirtas metraštis yra 
pas mane, o jų adresų nežinau.

Juozas Riauba

“TALKA” ŠAUKIA
Liet. Koop. Kredito Draugijos 

“Talkos” metinis susirinkimas.
Rugsėjo 21 d., šeštadienį, 5 vai. 

p.p. Lietuvių Namuose (50 Errol 
St., North Melbourne) šaukia
mas septintasis metinis Talko* na
rių susirinkimas.

Bus renkama nauja valdyba 
(trys nariai), svarstomas įstatų 
pakeitimas, pelno paskirstymas ir 
ten pat bus išmokamas dividen
das.

Visi nariai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

Talko* Valdyba

TUNTININKO PRANEŠIMAS

1. Pranašu, kad nario mokes
tis nuo dabar yra $5.00 nuo pir
mo šeimos nario ir po vieną do
lerį nuo kiekvieno kito.

2. Nesusimokėję nario mokes
čio negali važiuoti į penktą Tau
tinę Stovyklą ir visi, kurie no
ri būti įtraukti į Džiugo Tunto 
narių sąrašą, turi būti susimokė
ję nario mokestį iki 1.11.68.

3. Nario mokestis >mokamas 
draugininkams.

4. Penkta Tautinė Stovykla
prasideda 3.1.69 ir baigiasi 13.1. 
69. I stovyklą vykstame ir grįžta
me traukiniu. Stovyklinis mokes
tis renkamas kas sekmadisnį prie 
bažnyčios s.v.sl. J. šemetos ir 
kandidatų A. Baltrūno ir A. 
Vingrio. Važiuojantieji į stovyk
lą susimoka už stovyklavimą, ke
lionę ir nario mokestį. Tai išeitų 
Žemiau 15 m. $25.00
Virš 15 m. 28.00
Dirbantieji 31.00

Reikia atsiminti, kad prie šio 
mokesčio prisideda nario mokes
tis, kaip rodo paragrafai 1,2,ir 3.

Norintieji pasinaudoti anksčiau 
minėtais papigintais mokesčiais 
turi gauti mokyklos vedėjo nara- 
ša ant keliavimo blankų. "Kelia
vimo blankai gaunami prie baž
nyčios iš s.v.sl. J. Šemetos ir kan
didatų. Stovyklinis mokestis turi 
būti susimokėtas iki lapkričio 1 d.

5. Tie, kurie nevyksta ar ne
grįžta su tuntu ar kitaip skiriasi 
nuo tunto vykimo nrogramos i 
penktąją Tautinę Stovyklą, turi 
gauti Tuntininko raštišką sutiki
mą, jei nori dalyvauti penktoj 
Tautinėj Stovykloj.

Džiugo Tunto Tuntininka*

PADĖKA
Sydnėjaus Lieuviu Moterų Soc. 

Globos Draugijos Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems, kurie pas
kutiniuose dviejuose valdybos su
ruoštuose bufetuose talkininkavo. 
Ačiū p.p. Jenčienei, Pukienei ir 
Mauragienei už maista ir nvra- 
gus. ir p.p. Dudaitienei, D. Bart- 
kevičienei, Migevičienei ir D. 
Karpavičienei už tortus. Dar kar
tą nuoširdi padėka.

Valdyba
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