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DIDIEJI JAUNIMO PLANAI
ANTROJO PASAULIO LIETUVIU 

JAUNIMO KONGRESO
N U T A R I M A I

Antrojo Pasaulio Lietuviu Jau
nimo Kongreso atstovai, susirinkę 
iš Argentinos, Australijos, Austrijos, 
Belgijos, Brazilijos,’ Didžiosios Bri
tanijos, Jungtinių Amerikos Valsty 
bių, Kanados, Kolumbijos, Urugva
jaus, Venecuelos ir Vokietijos į Kent 
Valstybinį Universitetą, vieningai 
skelbia Antrojo Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongreso, vykstančio 1972 
Jaunimo metu birželio 30 - liepos 
16 dienomis Siaurės Amerikoje, nuta
rimus:

1. Jaunimo susiorganizavimo reikalu

a. Jaunimo Kongresas steigia 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą 
(PLJS), kuri veiks Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės (P L B) rėmuose, jungs 
lietuvių jaunimo organizacijas bei 
paskirus asmenis ir rūpinsis bendru 
jaunimo veiklos planavimu bei deri
nimu;

b. bendravimo ir bendradarbiavi
mo būdus PLJS sutars su PLB Val
dyba;

c. pagal sąlygas kraštuose bus 
steigiami PLJS vienetai, kurių narių 
amžius ribojamas 16 - 30 m. Kraštų

VLIKD PASTANGOS
Ryšium su įvykiais Lietuvoje, žmo

gaus teisių pažeidimais, religijos 
persekiojimu ir kt., Vilkas ir įvairios 
lietuvių organizacijos kreipėsi į J. Tau 
tų Žmogaus Teisių Komisiją, Ekono
minių ir Socialinių Reikalų Tarybą. 
Vlikas buvo prijungęs ir atitinkamus 
priedus - Lietuvos gyventojų skundų 
nuorašus.

Iš J. Tautų Žmogaus teisių sky
riaus gautas pranešimas, kad paliesti 
klausimai busią svarstomi atsižvel
giant į Ekonominių ir socialią reik, ko
misijoje priimtas atitinkamas rezoliu
cijas (1959, 1967 ir 1970 m.), Jose 
paliesti klausimai: žmogaus ir pagrin
dinių teisių pažeidimo irkt.

***
JAV Liet. Bendruomenė infor

muoja, kad ryšium su JAV preziden
to R. Nixono lankymosi Maskvoje, 
CV-ba kreipėsi į JAV Senato mažu
mos vadą Hugh Scott (Penn, valst.), 
patirti pas įtakingus JAV vyriausy
bės pareigūnus - ar R, Kalantos įvy
kis buvęs prez. Nixonui žinomas jam 
lankiusis Maskvoje, be to, norėta ži
noti, ar Lietuvos klausimas buvęs 
keltas pasitarimuose su sovietais. 
Sen. Scott tuo reikalu birželio 5 d. 
kreipėsi laiškais į Valstybės sekre- 
retorių W. Rogers ir Tautinio Saugumo 
Tarybos pirmininką, prezidento pata
rėją dr. H. Kissinger. Šiomis dieno
mis*' sen. Scott JAV LB Centro Valdy
bai prisiuntė dr. Kissingerio atsaky
mą į sen. Scott laišką. Atsakymo da
ta^- liepos 10 d. Dr. Kissinger atsa
kė: "Dėkoju už laišką dėl padėties 
Lietuvoje. Esu dėkingas už pakarto
tina mano demėsio atkreipimą į lietu
vių vargus. Yra natūralu, kad* Ameri
kos lietuviu bendruomenė yra susi
rūpinusi esama įtempta padėtimi. Ke
liaudamas Sovietu Sąjungon Prezi
dentas puikiai žinojo šio krašto gilų 
susirūpinimą mažumu, kurioms yra 
paneigtos pagrindinės laisvės, liki
mu. Jūs ir jūsų piliečiai galite būti 
užtikrinti, kad mūsų .tvirtas įsiparei
gojimas Visuotinės Žmogaus Teisių 
Deklaracijos dėsniams buvo pareikš
tas sovietams’’.

Š.m. rugpiūcio men. vidury V. 
Sekr. W. Rogers atsakymas dar nebu
vo gautas. (ELTA) 

LB valdybos prašomos priimti kraštų 
LJS valdybų pirmininkus pilnatei
siais kraštų LB valdybų, nariais;

d. PLJS Valdybos pirmininkas 
įgaliojamas sudaryti valdybą, pasi
rūpinti PLJS statuto paruošimu ir 
pristatymu Antrojo Pasaulio lietuvių 
Jaunimo Kongreso atstovams tvirtinti 
iki 1972 Jaunimo metų pabaigos.

2. Jaunimo ryšių reikalu
Jaunimo Kongresas pageidauja 

PLJS rėmuose sudaryti pagrindini ry
šių centrą, kuris rūpintųsi:

a. informacijos apie lietuvių pa
dėti surinkimu ir skleidimu gyvenamų 
krantų spaudoje, radijuje ir televizi
joje;

b. informacijos skleidimu lietu
vių jaunimo tarpe knygomis, plokšte
lėmis ir aplinkraščiais;

c. prieinamiausių sąlygų suda
rymu enciklopedijoms ir kitoms kny
goms platinti;

d. naujo informacinio leidinio ruo
šimu ir platinimu lietuvių jaunimo 
tarpe; leidinys leidžiamas lietuviu 
kalba, tačiau tam tikra^jo dalis turi 
būti ir vietinėmis kraštų kalbomis; 
leidinio paskirtis - ne tik informuoti 
apie lietuvių jaunimo veiklą, bet taip 
pat ryškinti ir jaunimo nuomones bei 
nuotaikas;

e. atskirose vietovėse organiza
vimu ryšių vienetų kurie informuoja 
pagrindinį centrą;

f. paskirų kraštų lietuvių aprūpi
nimu tikybinių apeigų reikmenimis 
(pvz. giesmėmis, maldomis ir 1.1.)

g. duomenų rinkimu apie atskirų 
kraštų lietuvius, jų darbus bei at- 
s lėkimus;

h. okupuotos Lietuvos informa
vimu apie išeivijos lietuviu pastan
gas per laisvojo pasaulio infomaci- 
nius šaltinius.

3. Talkos atskiriems kraštams organiza
vimo reikalu

Jaunimo Kongresas, atsižvelgda
mas i Vasario 16 gimnazijos Vokieti
joje, Urugvajaus, Argentinos ir Bra
zilijos lietuvių kelių metų kvietimą 
siųsti iš Šiaurės Amerikos mokytojus 
bei kitus lietuviškos veiklos talki
ninkus, prašo PLB Valdybą ruošti 
talkos kadrus, kurie JAV “Peace 
Corps” pavyzdžiu atliktų šiuos už
davinius:

a. ištirtų kuriuose pasaulio vie
tose yra trūkumų ir pageidavimų to
kius asmenis siųsti;

b. paruošti asmenis, kurie sutik
tų ilgesniam laikui apsigyventi to
kiose vietose su tikslu talkininkauti 
ten gyvenantiems;

c. sektų šio darbo pasekmes iki 
tol, kol vietovės jaustųsi pakankamai 
tvirtos savo jėgomis darbą tęsti to
liau;

d. • rūpintųsi reikalingomis lėšo
mis šiam projektui įgyvendinti.

4. Lietuviškos šeimos reikalu
Jaunimo Kongresas, pasisakyda

mas jaunos lietuviškos šeimos, esan
čios tautos egzistencijos centre, rū
pesčiais:

a. skatina tėvus savo vaikus mo
kyti lietuvių kalbos ir juos auklėti 
lietuviškoje dvasioje bei kultūroje;

b. atsižvelgdamas į reikalingumą 
sudaryti geresnes sąlygas jaunai lie
tuviškai šeimai vaikuose ugdyti tau
tinę dvasia, siūlo parūpinti priemonių 
(pvz. knygų, plokšteliu, žaidimų ir 
t.t.) bei skatinti jomis naudotis;

c. matydamas reikalingumą jung
ti mišrias šeimas i aktyvų lietuvišką
jį gyvenimą, sudarant sąlygas bendrau 
ti ir susipažinti su lietuvių kultūros 
reiškiniais, prašo kraštų LB valdybų 
sudaryti tokio įsijungimo sąlygas.

(.Nukelta į 2 pusi.). /

Įvairių kraštų lietuvių jaunimo atstovai neša vėliavas į sceną kongreso užbaigos 
iškilmėje Toronte S. Dabkus

TAUTOS ŠVENTĖ
Turime seną ir.prasmingą tradi

ciją švęsti Tautos Šventę. Ilgų šimt
mečių eiga sukūrė tautą, kurios pra
dai yra kalba, papročiai, liaudies me
nas ir istoriniai įvykiai. Kartu sujung
ti su Vytauto Didžiojo karunavrnosi 
diena, kaip simboliu valstybinės ga
lybės ir nepriklausomybės žydėjimo 
meto, ir sudaro mūsų tautos šventės 
minėjimų turinį. Daugiau ar mažiau 
visi lietuviai stengiasi viena iš tų 
pradų iškelti ir atžymėti, tai ir sudaro 
minėjimų prasmę. ; Australijoje visos 
mūsų didesnės lietuvių bendruomenės 
šia šventę švenčia kiekvienais metais.

Bet šiais metais ypatingu tauti
niu darbštumu pasižymėjo Sydnejaus 
lietuviai rugsėjo 9 ir 10 dienomis. 
Šeštadienį iš pat ryto prasidėjo pro
testo demonstracija motorkada atžy 
mėdama kartu ir Pavergtų Tautų sa
vaitės pradžią j

Išsitiesė įvairiais lozungais 
išmargintų mašinų vilkstinė nuo toli
mo Liverpool judėdama iki pat miesto 
centro ir iki Circular Quay, padaryda
ma maždaug 40 mylių kelio i vieną, 
galą. Visi keliai ir gatvės buvo tirš
tai prikišti žmonių ir šimtai tūkstan
čių žmonių tą protestą stebėjo. Nors 
tai nedidelė vilkstinė virš 20 mašinų, 
tačiau demonstracija buvo didelė ir 
propaganda padaryta gera . Šioje de-

BRAZINSKII BYLOS EIGA ANKAROS 
APYGARDOS TEISME.

Byla is esmės buvo pradėta svars
tyti š.m. rugpiučio 23 d. Pagal turkų 
advokatą, C. Yardimci informacija by
la būsianti svarstoma su pertraukomis 
ir galinti užtrukti apie šešis mėne
sius. Teismas pirmoje sesijoje 
(rugpj. 23) atmetė rusų reikalavimą 
jiems išduoti Bražinskus - rusai Įro
dinėjo, kad lėktuvo stiuardesė buvu
si nušauta Rusijos teritorijoje.

***
Šio mėn. 1 d. Turkijoje leidžia

mame anglų kalboje laikraštyje "Out
look” paskelbta kad Bražinskų byla 
vėl yra teismo svarstoma. Laikraštis 
skelbia kad ginybos advokatai Arif 
Cavdar ir Illyas Gurbuzer motyvoja 
ginybą tuo kad Bražinskų šeima buvo 
Sovietų persekiojama; žmonai esant 
nėščiai visa šeima buvo ištremta i 
Sibirą.

Pagal “Outlook” Bražinskai 
teisme pripažino kad jiems pabėgti 
padėjo slapta lietuviška antikomunis
tinė organizacija. 

monstracijoj dominavo lietuviai,kitos 
tautos buvo tik nežymioje mažumoje. 
Todėl lietuviai dalyvavę šioje demons 
tracijoje padarė didelį žygį.

Tą pačią dieną vakarę Apylinkes 
Valdyba suruošė Tautos Šventes mi
nėjimą talkininkaujant Plunksnos 
Klubui žodine kūryba.

Minėjimą atidarė Apylinkes pir
mininkas p. A. Reisgys savo žodyje 
iškeldamas kovos uz laisve svarbą

Įdomus ir kūrybingas buvo Plunks
nos Klubo suorganizuotas kūrybinis 
žodis. Programą pravedė S. Skorulis.

Programa pradėjo J. Degutytės 
eilėraščiu "Žodis” p. Karpavičienė, 
kuri gražiai padėklamavo^Toliau Vin
cus Kazokas kūrybiniu rašinėliu apie 
"Žodį” nusakė kalbos reikšmę tautos 
gyvastingumo dramoje. Po jo Aldona 
Viščiūnaitė paskaitė savo kūrybos 4 
eilėraščius. Ir Antanas Gasiūnas, 
svečias iš Canberros, padeklamavo 
savo kūrybos keletą eilėraščių.

Kūrybini, žodį nutraukė M.K. 
Čiurlionio muzika, kuria su giliu me
nišku pajautimu paskambino jaunoji 
p. Laurinaitienė. Jos interpretacijo
je Čiurlionis nuostabiai gražiai skam
bėjo.

Viešnia iš Melbourne “Gabijos” 
redaktorė p. A. Matukevičiėnė pasirodė 
su feljetonu “Aguonėlė”, kuri visus 
linksmai nuteikė. Toliau Almis Jūra- 
gis paskaitė savo kūrybos, tris naujus 
eilėraščius. ; Pabaigai Liuda Apynytė 
padeklamavo iš Justo Marcinkevičiaus 
poemos “Donelaitį”.

Visa programa galima būtu pava
dinti literatūros vakaru, tikras dva
sinis atsigaivinimas literatūros mėgė
jams.

Gaila kad ir čia neperdaug žmo
nių dalyvavo, aktyvioji šimtinė,.o kur 
kiti, ar jau jiems lietuvybė neberupi?

Sekmadienį Tautos Šventė buvo 
atžymėta iškilmingomis pamaldomis, 
kurias atlaikė kun. P. Butkus. Jose 
dalyvavo mūsų organizacijos su vė
liavomis: skautų “Aušros” tuntas, 
LVS “Ramovė”, sportininkų Klubas 
“Kovas” ir ateitininkai. Pamaldose 
giedojo “Dainos” choras vadovauja
mas dirg. Br. Kiverio. Staigmena bu
vo solistas P. Rūtenis, kuris pagie
dojo dvi giesmes.

Pamaldose dalyvavo virš 60 uni
formuotų skautų ir nemažas skaičius 
tautiečių. (Nukeltai 2 pusi.)
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SPAUDOS BALIAI
Kaip tradicija Spaudos Balius 

Sydnejaus lietuviams yra miela ir 
laukiama pramoga gražiai praleisti 
laika, dideliame subuvime susitikti 
iš toliau atvykusius lietuvius,su jais 
pabendrauti, pasidžiaugti, pamatyti 
vienus pasenėjusius, kitus pajaunėju
sius, išsipuošusius, praturtėjusius ir 
pagražėjusius. Bet svarbiausia kiek
vienas iš jų nori savo dalyvavimu pa
remti ir lietuviškos spaudos sunkų 
darbą.

Visi gerai suprantame kad spauda 
yra labai svarbus veiksnys musų tau
tinėje - kultūrinėje veikloje. Galima 
drąsiai teigti, kad tie kurie neskaito 
lietuviškos spaudos yra jau nutautė
ję arba labai arti to. O mes tokių tu
rime nemaža, dargi save lietuviais 
patrijotais besivadinančius. Žinoma, 
tai yra tikras nesusipratimas. Del ne
pakankamo skaičiaus skaitytojų, rei
kia ieškoti iš šalies paramos: vieni 
paremia aukomis, kiti dalyvavimu spau- 
dos baliuose. Ir tokiu būdu galus su 
galais sudūrę, suvedame metus.

Paradoksas gaunasi kai žmonės 
gražiai įsikūrę susitvarkę, o savo 
spaudai paremti gaili vieno kito do
lerio. : Savo namus išpuošę visokiais 
margais niekiukais, kurie greitai nu
sibosta ir juos reikia išmesti, bet lie
tuviško laikraščio ar knygos tuose 
namuose nerasi. Gaunasi savos rūšies 
“ubagystė”, matomas dvasinis, tau
tinis skurdas ir kaip yra skaudu žiū
rėti į juos, jie tariasi esą turtingi 
blizgučiuose. Tai stoka aukštesnės' 
kultūros ir gero skonio.

Dažnai girdime kaip spauda yra 
vadinama didžiąja galybe, ji yra ga
lybė daugeliu atveju: politiniu, kultū
riniu, moksliniu ir 1.1. Bet mums la
biau čia rūpi iškelti jos tautinę pusę, 
kaip dvasinio prado ugdytoją, kaip 
solidaraus tautinio jausmo puoselė
toją. Todėl kiekvieno sąmoningo lie
tuvio spauda turėtu būti besąlyginai 
palaikoma, remiama ir skaitoma, nes 
tai liečia lietuvių tautos gyvybę.

Kai kas sako, kad lietuviška 
spauda esanti neįdomi. Pažiūrėkime 
kas jis toks? Tuoj pamatysime kad 
jis, arba tos spaudos išviso neskai
to, arba lietuvybe nesidomi, jis jau 
nutautėjęs lietuvis, kuris greitai už
mirš ir lietuvių kalbą. Su tokiu žino
ma nebėra kalbos, jis jau sūnus pa
laidūnas. Visus kitus prašome ir kvie
čiame ateikite į Spaudos Balių parem
kite spaudos darbą ir gražiai savo 
žmonių tarpe pasilinksminkite.

am.

TAUTOS ŠVENTĖ

(Atkelta iš 1 p»sl.)
Kun. P. Butkus iškeldamas tau

tinės šventės reikšmę gerokai papla
kė tuos, kurie nesirodo nei tos dide
lės šventės proga, o sėdi savo namuo
se lyg būtu urviniai. Ištiktųjų, sake 
jis, mes turime lietuvių urvinių, nors 
jie ir savo išpuoštuose namuose sė
dėtų. Ju, dvasia yra urvinio žmogaus.

Verta Tautos šventės proga susi
mąstyti, kai tiek daug yra progų da
lyvauti ir pasirinkti sau patogesnį, 
atvejį, dalis jau musų žmonių nebe
jaučia reikalą niekur dalyvauti. Kai 
vieni šalinasi ir slepiasi nuo bendrų 
susitikimų ir darbų, kiti randa juose 
atgaivą ir palengvėjimą-gyvenimo ir 
savęs pilnesnio realizavimą. Pasta
rieji dirba, remia tautine, veiklą ir ran
da savogyvenimeprasmės bei džiaugs
mo ir pasitenkinimo, kai antrieji griau
žtas i tarp keturių sienų, nesurasdami 
gyvenimo prasmės. Kelias į prasmin
gą gyvenimą, visiems atviras bet ne 
visi ji susiranda.1 ak.

***
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Pone Redaktoriau,
Gailesįingai Baranauskas surašė 

Anykščių Šilelį - ta. pati, kurio pušai
tes iškirtęs žydelis padarė Lietuvai 
degtukus - sena, girdėta mintis.

Kas, tačiau, atspės, kas pasakys 
ar vertelga mažiau mylėjo gimtąjį kraš
tą negu prakilnusis Vyskupas ?. Bau
džiauninkui, mužikėliui reikėjo Pro- 
metėjaus - reikėjo žemiškosios ug
nies ir šviesos...

Tos ir panašios mintys kankina 
skaitytoją M.P. (Nr. 33) užtikus saki
ni “ ... poezijos antalo^ija išleido 
spaustuvė “Mintis” atžymėdama sa
vo dvidešimties metų sukaktį”. Su
prantama, aišku - "antalogija” mū
siškių kritikų ir godivų negali būti 
palyginta su Rilke darbais ir todėl, 
ačiū dievams, dėmesio neverta, bet 
"Mintis”. ? Kodėl mūsų kronikinin

ANTROJO PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESO 

NUTARIMAI

(Atkelta iš 1 pusi.)
5. Lietuviško švietimo reikalu 
Jaunimo Kongresas lietuviško 

išeivijos švietimo reikalv siūlo:
a. kreipti ypatingai dėmesį į lie

tuvių kalbos kursu, ruošimą mišrių 
šeimų nelietuviškai daliai, ypač at
sižvelgiant į Pietų Amerikos ir kitų 
mažų kolonijų lietuvių padėtį;

-b. sudaryti komisiją; kuri-pasi
rūpintų leidiniu, apibūdinančių lietu
vių ir kitų baltų Įnašus paskiriems 
gyvenamiesiems kraštams ir pasau
liui, akivaizdžiai pristantančių vieto
ves, susijusias su lietuvišku gyve
nimu, tinkamu vartoti lituanistinėse 
mokyklose; v

c. knygas, plokšteles bei magne
tofonines juostas, vartojamas lietuvių 
kalbos kursams anglų kalba, parengti 
taip pat vokiečių, ispanų ir portugalų 
kalbomis ir siųsti į tas kalbas varto-' 
jančias vietoves;

d. PLB Švietimo Tarybai:
i. sudaryiti išeivijos lituanistinių 

mokyklų mokytojų komisija, dabartinei 
lituanistinio švietimo padėčiai nagri
nėti;

ii. ruošti lietuvių kalbos vadovė
lius ne tik anglų, bet ir kitomis kal
bomis, pritaikant juos vartojančiųjų 
amžiui;

iii. išleisti lietuvių - ispanų ir 
lietuvių - portugalų kalbų žodynus;

iv. paruošti technikinių bei griež
tųjų mokslų terminų žodyną;

v. išleisti lietuvių kalbos kiše
ninius žodynėlius;

vi. rūpintis siuęti JAV LB Švie
timo Tarybos leidžiamas “Švietimo 
Gaires” ne tik Šiaurės Amerikoje bet 
ir kitur gyvenantiems mokytojams bei 
veikiančioms mokykloms; ir

vii. rūpintis, kad visų kraštų 
mokytojams ir mokykloms būtų siun
čiami JAV ir kitų kraštų mokytoju 
studijų savaičių medžiaga.

6. Kultūrinės veiklos reikalu
Jaunimo Kongresas, vertindamas 

lietuvių kultūros reikšmę tautiniam 
jaunimo brendimui,

a. pageidauja sudaryti sąlygas 
informacijos pasidalinimu apie lietu
vių, ypačiai jaunimo, kultūrinį gyve
nimą, ir

b. skatina veikiančius lietuvių 
fondus remti lietuvių jaunimo kultūri
nę veiklą ypačiai neturtinguosiuose 
kraštuose.'

7. Lietuvių tautos reikalu
Jaunimo Kongresas, pasisakyda

mas už lietuvių tautos laisvę ir Ne
priklausomos Lietuvos Respublikos 
atstatymą,

a. skatina visus lietuvius šalin
ti tarpusavio nesutarimus ir bendro
mis jėgomis, nežiūrint politinių įsiti
kinimų, kovoti už Lietuvos laisvę ir 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje,

b. ragina išeivijos lietuvių jau 
rūmą skirti pavergtos Lietuvos oku
pantą nuo okupuoto lietuvio ir domė
tis pavergtos Lietuvos kūrybiniu gy
venimu bei objektyviai jį vertinti,

c. skatina prie PLJS sfeigti poli
tinių reikalų komisiją, kuri

i. rūpintųsi skubiu politinių in-

kai iki šiolei nieko nepasako apie 
“Mintį”. ? Joje, berods, ne vienas 
M.P. lapas nuplautas žibalu blizgėjo, 
ne viena knyga ir smulkesnis leidinė
lis taisytu ir nutaisytu rankraščiu nu
ėję beveik šventadieniniu apdaru grį
žo - spaustuvė savo padare. O skai
tytojas? Skaitytojui nesvarbu kuriam 
kaime austi ir kaip raštuoti direktorių 
trinyčiai kaip žadančiai kairiąją la
pė merkia kotikui slysdama nuo direk
torienių pečių, i r nuo kada jiems For
das pavirto i lordą - skaitytojui ne
svarbu. Jis tik sau pasižymi: się įmo- 
nininkai finansinei sėkmei atžymėti 
nepadarė sau baliaus, o išleido knygą.

Ar kaltas... ar ne kaltas žydelis 
kad jis Šilelį iškirto ir padarė Lietu
vai degtukų?

Ant. Gašlūnas.
***

H. Antanaitis iš Australijos jaunimo 
kongreso užbaigos, iškilmėje Toronte 
skaito paskaitą apie lietu vybe XXI 
Šimtmetyje.

fonnacijų perdavimu visiems PLJS 
vienetams,

ii. palaikytų tiesioginius ryšius 
su lietuvių centrinėmis politinėmis 
institucijomis,

iii. rūpintųsi informacijos telki
mu apie okupuotą Lietuvą ir atitinka
mais atvejais pareikštų savo nuomonę,

iv. paruoštų konkrečios politi
nės akcijos būdų ir strategijos vado
vėlius,

d. kreipiasi i pasaulį, reikalau
damas Lietuvai, Molotovo - Ribben- 
tropo paktu 1940 m. sovietų okupuo
tai, laisvo apsisprendimo teisės. Ka
dangi

i. Lietuvoje nuolatos pažeidžia
mos žmogaus teisės, paneigiama tau
tos laisvo apsisprendimo teisę ir 
trukdomas ekonominio, socialinio, 
kultūrinio bei religinio gyvenimo na
tūralus išsivystymas, ir

ii. lietuvių tauta, iškankinta 
sovietų rėžimo, nuolatos, o ypačiai 
paskutiniuoju laiku, pakartotinai ke
lia laisvės balsą, kuri rodo Simo Ku
dirkos, Vytauto ir Gražinos Simokai- 
Čių šuoliai į laisvę, 17,000 Lietuvos

Pirmoji mašina repreze ntuoja pavergtų Tautų solidarią kova už
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SYDNEJAUS VYSKUPAS LIETUVIU 
DIENOSE.

Lietuvių kapelionas Sydnejuje 
kun. P. Butkus gavo oficialų atsaky
mą iš Jo Ekselencijos vyskupo Ed
ward Kelly, jog jis atvyks į L.D. 
atidarymo pamaldas, atstovaudamas
Sydnejaus arkivyskupą James Free
man . Pamaldos vyks gruodžio men. 
26 d. 11.30 vai. Lidcombe.

Vyskupas E. Kelly lietuviams 
pažįstamas iš anksčiau, jis pašven
tino lietuvių sekcijoj pastatytą pa
minklą Rookwoodo kapinėse. Tikima
si, kad jis gali atvykti ir į kai ku
riuos mūsų L.D. meninius parengimus.

w Jo Ekselencija vyskupas savo 
laišką baigia, linkėdamas geriausios 
sėkmės musų L.D. pravedimui.

L.D.R.K. Informacija.***

gyventojų religinės laisvės peticija, 
Romo Kaląntos, Stonio, Andriuškevi
čiaus ir Zelikausko susideginimai ir 
eilė kitų įvykių, todėl mes, lietuvių 
tautos dalis laisvame pasaulyje, rei
kalaujame žmogaus teisių,pažymėtų 
Jungtinių Tautų Chartoje ir pripažintų 
Sovietų Sąjungos, kaip Jungtinių Tau-
tų narės ir prašome Jungtines Tautas 
pasmerkti Sovietų Sąjungą kaip tautų 
prispaudėją ir įtakoti ją grąžinti 

toms tautoms laisvę,
e. konstatuoja, kad Lietuva yra 

pavergta ir jpje varžoma religinė lais
vė - ribojamas klierikų skaičius, už
darinėjamos bei griaimamos bažny
čios, neduodami leidimai naujų baž
nyčių statybai, baudžiami ir kalinami 
kunigai už religinių pareigų vykdymą, 
ypačiai draudžiamas religinis vaikų 
bei jaunimo auklėjimas, draudžiama 
religinė spauda, persekiojami tikin
tieji ir 1.1., griežtai pasisako prieš są
žinės laisvės bei religinių teisių lau
žymą ir prašo visų tikybų vadovybes:

i. atkreipti dėmesį į dabartinę 
Lietuvos religinę padėtį,

ii. atkreipti laisvojo pasaulio 
dėmesį i, religinį persekiojimą Lietu
voje,

iii. paskelbti maldos dienas pa
minėti Lietuvos ir kitų pavergtų tau
tu, tikinčiųjų kančią,

iv. pasmerkti sovietų tikybos ir 
žmonių persekiojimą Lietuvoje ir vi
soje Sovietų Sąjungoje.

8. Visuomeninės veiklos reikalu
Jaunimo Kongresas skatina jau

nimą sudaryti studijinius būrelius, 
kur butu išsamiai paliečiamos Lietu
vos bei lietuvybės problemos, rašyti 
gyvenamo krašto kalba lietuviškomis 
temomis ir veržtis į gyvenamo krašto 
politiką bei kultūrą.

9. Jaunimo kongreso reikalu
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongresas įvyks 1975 metų gruo
džio mėnesį Pietų Amerikoje.

Antrasis P.L.J. Kongresas 
1972 Jaunimo metu liepos men. 8 d. 
Kentas, Ohio, JAV.***

PASIRUOŠIMAS DAINIĮ 
ŠVENTEI.

Melbourno Dainos Sambūrįs jau 
praėjo visą nustatyta. Dainų Šventes 
repertuarą. Pastaruoju metu laike re
peticijų dainos įrašomos į magnetofo
nines Juostas, kuriomis Sambūris pa
sikeis su kitais Australijos lietuvių 
chorais. Melbourniečiai linki Sambū
riui geros sėkmės busimoje Dainų 
Šventėje Sydney.

IGA.
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IŠEIVIJOS LIETUVIU JAUNIMAS
- PRASMĖS BEIEŠKANT

Antanas Saulaitis, S.J. Brazilija

t*ia Sun-
mums atsiminti, kad tik tauta 

amžiais gyventi, o visos priemo- 
sumanymai, pastangos jai kles- 

yra laikinos, Kaip geras moksli- 
norėdamas įrodyti savo tyri-

kiau 
gali 
nes, 
tėti 
ninkas, norėdamas įrodyti savo tyri
mo darbus prieš pat pabaigą ieško bū
dų patikrinti, ar tikrai negalėtų būti 
kitaip, taip ir išeivijos lietuvis galė
tų objektyviau pažiūrėti į savo pastan
gas, kuriosna įdėjo tiek širdies ir 
darbo.

Taigi, sąlygos, kuriose jaunas 
žmogus lengviau randa lietuvišką pras
mę iš asmenybės ar asmens būdo pu
sės būtų šios: veiklumas, ofensyva, 
reikalingumas, tikroji jėga, atvirumas, 
drąsūs reikalavimai, palankios sąly
gos, gera savijauta, ištisinis bendruo
menė jimas .

Ieškodami esminės prasmės lietu
viškame gyvenime, turime progos tą 
prasmę apvalyti, kad ji būtų tyresnė. 
Mūsų aplinka priverčia mus aiškiau 
pajusti ir suprasti savąjį tautiškumą. 
Vieni būtų, pavyzdžiui, linkę vadina
mą "mišrią šeimą” (kurioje vienas 
narys jokių būdų nėra svetimas, o ki
tatautis), nurašyti iš lietuviško gyve
nimo automatiškai. Jeigu taip būtų, 
kur mūsų mieste Brazilijoje dėtųsi 
2/3 jaunimo stovykloje ar mokykloje, 
knri«5 kain tik vra tekina ŠAimn^A im- LUV1U- iie^iunutkuris kaip tik yra tokiose šeimose Įga pa£įnti tuos pakeitimus, is kurių Lie- 

tuva niekad negrįš į pasakų . romanti
nę ar prieškarinę Lietuvą; šią dieną

ves lietuviškos dvasios nors lašeli, v *
Siejame lietuviškumą, su kalba; 

bet jos nepakanka. Siejame su spalva, 
bet pažįstu lietuviškai kalbančių ir 
lietuviškus dalykus užjaučiančių jau
nuolių Brazilijoje, kurie visai nepa
tektu į baltųjų draugijos sąrašą; gal 
net nepakanka ir tėvų ar senelių lie
tuvių, nesgi pažįstame kitataučių, ku
rie tapo geresniais lietuviais už dau
gelį mūsų.

Kur tad, yra ta lietuviškumo pras
mė, kuriai atrasti ir išgyventi vyres
niosios kartos turi sudaryti sąlygas, 
jei ne vien kalboje, ar spalvoje, ar 
proseneliuose, ar Valgiuose, ar papro
čiuose, ar grybuose ar berželiuose?

Mus aplinka ragina tautiškumo 
prasmei duoti daugiau vietos ir tuo 
pačiu sudaryti realias sąlygas jau
nimui jai atsiekti. Kaip? Pirmiausia, 
atstovauti lietuvius ir Lietuvą. Pavo
jingas premijuotas šūkis "Ir vienas 
lietuvis yra Lietuva” - kuris kaip tik 
pabrėžia šią atstovavimo pareigą ir 
galimybę - kadangi Lietuva interpre
tuoti ar įgyvendinti gali tik bendruo
menė, tautinė šeima, lygiai kaip Baž
nyčia nėra vienas krikščionis, o ten 
"kur du ar trys susirenka mano vardu, 
esu ir aš”. ^Gražiausiai atstovausime 
Lietuvą savitarpio vienybės nuojauta 
net ir pasąmonėje, negu vien tik tau
tiniais rūbais ar dainomis bei šokiais. 
Man daug daugiau pasako vieno litua
nistinės mokyklos mokytojo malonus 
žodis apie kitą mokytoją, negu istori
ją ar geografija, kurią per pamoką iš
dėsto.

Lietuviškumo prasmė, tad yra 
realioje reprezentacijoje, ne tik tau
tos laimėjimų ir grožio, bet ir tautos 
ar išeivijos sugyvenimo vienoje šei
moje. Ir ta prasmė, man atrodo, iš es
mės yra jaunam draugystė lietuviško
je aplinkoje, kuri pritraukia, pagydo, 
sudomina, atlietuvina. Jeigu paskai- 
tysiem anketas, kodėl kongreso daly
viai nori vykti į kongreso stovyklą, 

matysime dažnai užrašytus žodžius 
"susipažinti”, "draugystė”: draugys
tė neskamba taip skardžiai kaip “lie
tuvybė išlaikyti”, net ir tiems, kurie 
tik eina į tokius parengimus, kuriuose 
būnax valgyti ir gerti.

, Šis atstovavimas, draugystė, vie
nybe, tarnyba kaip žmogaus išpildy
mas priveda mus prie lietuviškos šei
mos jausmo, kuris išlaiko patraukia 
jauną žmogų. Šeimoje ir maži ir dide
li, ir sąmoningi ir ramus dalykai turi 
savo svarbią vietą: tėvai padeda vai
kui savarankiškai atsistoti, kad jis 
pats galėtu eiti gyvenimo keliu; taip 
ir lietuviškoji išeivijos bendruomenė 
turi ypatinga pareigą sudaryti visam 
jaunimui sąlygas lietuviškai bręsti, 
pagal savo ypatingą pašaukimą būti 
lietuviais šiose, o ne kitokiose, ap
linkybėse.

Negalėdami nprmąįiaj bendrauti 
su savo kraštu, kaip gali, pavyzdžiui, 
olandai emigrantai su Olandija ar ja

ponai su Japonija, turime daugiau rem
tis vieni kitais: jau vien šis ar PLB 
subūrimas aiškiai parodo didelį pri
klausomumą vieni kitiems, todėl, kad 
Lietuva sovietų nuo mūsų labai at
kirsta.

Jeigu šioje plačioje lietuvių drau
gystėje jaunas žmogus dar ras proga 
pasitarnauti kitiems lietuviams, jeigu 
jo pastangos kaipnors rišasi su Lie
tuvos pilnos laisves priskėlimu, tada 
kaip tik ir išgyvens tą prasmę, kurios 
kiekvienas žmogus ieško. Ar lietuvių 
išeivija ilgai išliks, niekas nežinome, 
ir daugelis mūsų nematys savo darbo 
vaisių; bet kas tiki į tautos gyvybę, į 
savitą progą jąja gyventi, kad ir išei
vijoje, kad ir daugel metų, gali ir to
liau ar iš naujo stengtis sudaryti mū
sų jaunimui-sąlygas pagal realias iš
gales nuolat lietuvėti ir tuo mūsų tau
tai nors truputį pasitarnauti.

Man atrodo, kad išeivijoje gali
ma pateisinti metų veikloje išbandytą 
nusistatymą: jeigu žmogaus prasmė 
yra stengtis tarnauti kitiems, savo 
artimui, kurie esame to paties Tėvo 
vaikai, tai lietuvio gyvenimo prasmė 
visu pirma yra pasitarnauti Lietuvai: 
šiuo' metu tai reikštų pripažinti ir pa
žinti visus teigiamus laimėjimus, lie
tuvių atsiektus, nežiūrint okupacijos;

AUSTRALIJA RAUKUS
Antanas

VOKIETIJA.
Palikus gražiąją Viena po gana 

trumpo skridimo atsiradau olimpinia
me Muencheno mieste, kur aerodrome 
manęs jau laukė mano pusbrolis Juo
zas Laukaitis su žmona ir jų.sūnus 
medicinos daktaras Arūnas. Jie yra 
buvę mokytojai Lietuvoje ir čia Vo
kietijoje, dabar jau išėję į puikiai 
Vokietijoje apmokama pensiją, kai 
sūnus, baigęs medicinos mokslus ir 
vėliau apgynęs daktaratą, dabar dirba 
Dachau ligoninėje ir specializuojasi 
vidaus ligų specialisto profesijai. 
, Munchenas šiandien gyvena pas

kutines priešolimpinės įkarščio die
nas ir pačiame dideliame centre, at
rodo, lyg tai vyksta kasdien didžiulė 
šventė - festivalis. Apie visą tai ir 
pačia olimpijadą rašysiu vėliau, nes 
šiandieniniame rašinyje daugiau no
riu paliesti Vokietijos lietuviu gyve
nimą, kurį ir aš pats prieš daugelį me
tų gyvenau ir kuris, man grįžus atgal 
į Vokietiją, šiandien jau daugeliu at
veju yra visai kitoks, negu kad kai aš 
ir kiti jį palikome.

Gyvenu aš bute, kuris randasi 
specialiai pastatytų butų bloke ir ku
riame gyvena daugiausiai po karo li
kę ir neišemigravę užsieniečiai. Šie 
butų blokai yra labai gražiai sutvar
kyti, daug medžiu, pievučių, gėlių, 
kas suteikia malonaus jaukumo ir ne
duoda to kareivinių vaizdo, ką paste
bėjau daugeliu atveju kitose pasau
lio valstybėse, Aiškiai pastebimas 
vokiškas apdairumas ir puikus išpla
navimas. Šioje vietoje, be mano gimi
nių gyvena ir daugiau lietuvių, tarp 
jų dr. J. Grinius, kuris be kitko mo
kytojauja ir Vasario 16-je gimnazijo
je, kai jo žmona p. Grinienė turi sa
vo vadovaujama tautinių šokių grupę, 
su kuria buvo išvykusi Ir į II-jį Pa
saulio Jaunimo Kongresą. Pirmąjį 
sekmadienio ryta nuėjau ir į lietuviš
kas pamaldas, kurias laikė Muncheno 
klebonas ir Vokietijos Sielovados di
rektorius prel dr. J. Aviža.

Lietuvių nors ir nedaug tebuvo, 
tačiau visos pamaldos jau buvo atlik
tos vien tik lietuvių kalba, ko Lietu
voje visai dar nėra ir pas mus Aus
tralijoje dar irgi nevisai pilnai daro
ma. Malonu buvo susipažinti daugiau 
vietinių lietuvių, nors teko labai sku
bėti gana ilgokai kelionei į Stuttgart, 
kur ta dieną buvo didelio masto viešas 
iiėtiiViŠkų tautinių šokiu koncertas 
kurį išpildė tuo metu Europoje vie
šėjusi iš Cleveland Lietuvių Studen
tų Tautinių Šokiu Ansamblis "Gran
dinėlė”. į savo automobilį pasiėmė

didžiausia skriauda laikyti religinį 
persekiojimą, asmens teisių - tiek 
šeimyninių, tiek tautinių - paneigimą; 
tikėti į Lietuvos prisikėlimą, arba 
stengtis priskėlimu tikėti bent šešė
liu tiek, kiek Lietuvos laisvės šauks
mas buvo girdimas pereitą mėnesį 
Kauno gatvėse.

Kas nori pasitarnauti Lietuvai, 
nebūtinai^ turi mokėti visus linksnius, 
kunigaikščių genealogiją, visų ežerų 
pavadinimus: ko mes siekiame, dirb
dami dieną iš dienos su jaunimu, ko
vodami už kiekviną lietuvį jaunuolį 
atskirai, yra lietuviška širdis, tauti
nis jausmas jaukioje šeimoje - bendruo man 
menėje. Tam tikslui atsiekti nuolat 
reikia skaidraus, realistinio, atgai
vinto nusistatymo, sumanių priemonių, 
tinkamų sąlygų, kurių ne vienas iš 
mūsų atskirai nesuras: šios tautos, 
kurios sovietai ir surištos bijo, kurios 
išeivijos viltis atstovaujama pasau
lyje išblaškyto jaunimo darbe ir šir
dyje, šios tautos galybė turi būti ir 
yra mūsų nuoširdi vienybė.

Nedrįsčiau šių žodžių sakyti ar 
jų klausytis, jeigu kartu su visais čia 
esančiais nežinočiau, kad tuos žo
džius, kuriuos Kongrese girdėsime, 
sukaupė ilgų metų ir mėnesiu kasdie
nis darbas mokyklėlėje, stovykloje, 
organizacijoje, bažnyčioje, šeimoje, ir 
kad jų prasmė tebus įgyvendinta per 
kantraus, pastovaus, sumanaus ir vie- bančio ir tokios optimistinės nuotai- 
ningo darbo metus iki trečiojo, ket- ‘ .............
virtojo ir kitokio Kongreso.

Jeigu mūsų brolis liepsnoje ga
lėjo šaukti "Laisvės Lietuvai”, tai 
ir mes išeiviai, išaugę toli nuo Tėvy
nės, galime savo džiaugsmingą vaid
menį atlikti, nuolat gaivindami savo 
ir savo jaunimo širdyse tą pačią lais
vės, teisingumo ir vienybės ugnį.

Koncertui pasibaigus, buvau pa
kviestas dalyvauti šokėjų pagerbimo 
vakarienėje, kurios metu teko išsišne
kėti ir su pačiais šokėjais, kurie ma
nęs prašė, kad aš raginčiau ir prašy
čiau Australijos lietuvių, kad jie da
rytų žygių atsikviesti "Grandinėlę” 
į Australiją. Jų žodžiais "Jeigu jau 
Pietų Amerika ir Europa galėjo mus 
pasikviesti, tai tikrai ir turtingoji 
Australija tą galėtu įstengti padaryti” 
Šokėjai, atrodo, Jaunimo Kongreso 
metu susidraugavo su Australijos lie
tuviškuoju jaunimu ir jų noras yra nu
važiuoti ir i Australiją. Pamačius ir 

"Grandinėles” pasirodymą, be 
jokių abejonių, kyla tik viena mintis 
kaip greičiau juos reikia atsikviest 
i Australiją, kur jie kaip ir ankščiau 
viešėję Amerikos lietuviai krepšinin
kai bus geriausi musų lietuviškojo 
tautinio meno ambasadoriai.

Vaišių metu teko man susipažin
ti su techniškuoju šio ir kitų vieto
vių koncertų, organizatorium ir vado
vu kun. V. Šarka, kuris šių metų ge
gužės mėnesį šventė savo 50-ties 
metų amžiaus ir 25-kių metų kuniga
vimo sukaktis. Jis yra katalikų sie
lovadininkas plačiuose Šiaurės Vo
kietijos plotuose ir V.L.B. įgalioti
nis prie Hamburgo ir Žem. Saksoni
jos vyriausybių. Man neteko dar su
tikti tokio dinamiškų, taip daug dir- 

■ kos dvasiškio. Jo darbu’ir pasišven
timu "Grandinėlės” koncertai labai 
plačiai ir su didžiausiu pasisekimu 
nuskambėjo Hamburge ir kitur, kai 
kone visa technikinę darbo naštą jis 
nešė ir Stuttgart’e. "Žinai, jau tru
putį fiziškai pavargau ir norėčiau 
dabar tik gerai išsimiegoti”, pasakė 
jis man. Kaip vienas lietuvis man yra 
pasakęs Vokietijoje: "Turime mes ir 
daugiau kunigų Vokietijoje, tačiau 
mes teturime tik vieną Šarką, o kaip 
norėtųsi, kad būtų jų ir daugiau”. Ma
nau, kad ne tik Vokietijoje, bet ir 
kitose valstybėse būtų labai pravartu 
turėti tokį kunigą, kuris visą naktį 
prieš koncertą pats klijuotų ant sie
nų ir tvorų reklaminius plakatus ir 
eitų per "vandenį į ugnį”, kad tik 
lietuviški reikalai kuo geriau pasisek-

Laukaitis. 
linksmą ir malonią Vokietijos Jauni
mo atstovę Ritą Pauliukevičiutę, ku
ri tik nesenai buvo grįžusi iš Ameri
kos ir man daug papasakojo apie vi
sa Jaunimo Kongresą, kuris jai ir ki
tiems jos draugams atstovams padą- tų. 
re labai gilų ir' nepamirštamą įspūdį, 
pasileidome lygiąja Vokietijos auto
strada. Kelias labai puikus, automo
bilis kone visįškai naujas, o mūsų 
daktaras spaudžia po 160 ir daugiau 
kilometrų per valandą, lenkdamas be
veik visas mašinas. Koncertas vyko 
labai gražaus parko specialiai įreng
toje koncertams vietoje ir čia, be su
važiavusių ir iš tolimiausių vietų Vo
kietijos lietuvių matėsi labai daug ir 
vokiečių, kai visas koncertas buvo 
filmuojamas ir sekančią dieną rodoma 
per televiziją.

Džiaugėsi ir nepavargstamai plo
jo vokiečiai, dar daugiau gėrėjosi ir 
entuziastiškai dėkojo iš arti ir toli 
suvažiavę. Vokietijos tautiečiai, kai 
ir man pačiam pirmą kartą teko maty
ti taip gražiai šokančią tautinių šos 
kių grupę, kur kiekviename šokyje, 
kiekviename judesyje galėjai įžiūrė
ti jau ne mėgėjišką, bet daugiau pro
fesionališką grakštumą ir tą tikrai 
puikų visų šokių išpildymą. Vaizdin
gi ir gražūs, daugeliui šokių vis kiti 
tautiniai drabužiai, išskirtinai at
kreipė visų žiūrovų dėmesį. Taip pat 
su pasigerėjimu stebėjau visų ir mer
ginų, ir vyrų tvarkingą plaukų šukuo
seną, nes mano nuomone nieko nėra 
blogiau ir negražiau kaip tautiniame 
kostiume vyras ilgais netvarkingais 
plaukais ir apžėlusia gauruota barz
da, kas buvo nemažai pastebima ir 
paskutinėje Tautinių Šokių šventėje. 
Šokių pertraukos metu teko. daugiau 
susipažinti Vokietijos lietuviškojo 
jaunimo, nesenai tik grįžusio iš Jau
nimo Kongreso, iš kurių keli gyrėsi 
susipažinę su mūsų Australijos at
stovais, ypatingai puikiomis atsto
vėmis, prašydami perduoti geriausius 
linkėjimus mano sydnejiškėms kole
gėms, o iš jų daugiausiai Violetai 
Bitinaitei. Gi pati didžiausia šioje 
šventėje siurpryza padarė man Sydne- 
jaus Jaunimo Kongreso komiteto pir
mininkė, buvusi mano "Bose” Jūratė 
Reisgyte, kuri po Kongreso svečiuo
jasi pas savo gimines Reisgius Vo
kietijoje ir su jais visais atvažiavo 
pasižiūrėti tautinių šokių. Malonu bu
vo susipažinti su plačia Reisgių gi
mine ir dar maloniau buvo išgirsti vi
sas . ųąujięųaę iš , tik pasibaigusio 
Jaunimo Kongreso. įępudžių begaly
bės, atrodo, lyg būtumėm metų metus 
nesimatę.

Turint prieš olimpinius žaidimus 
’ šiek tiek laiko aplankiau ir Vasario 
16-sios gimnaziją, apie kurią tiek 
daug girdėjau, skaičiau ir kurios spor
tininkams kartu su Australijos sporto 
mėgėjais lietuviais šiek tiek ir padė
jome. Gimnazijos ir viso dvaro, ypa
tingai gražaus parko, vaizdas yra ti
krai įspūdingas, nors dabar vasaros 
atostogų metu matosi, jog reikia ne
mažai darbo, kad viską tinkamai ap
tvarkius. Gimnazija ir visus jos pas
tatus aprodė ir paaiškino mokytojas 
ir ūkvedis A. Veršelis, kuris su žmo
na ir studentu sūnum Petru, bu v. Jau
nimo Kongreso atstovu, nuolatinai 
gyvena gimnazijoje. Dabartinis gim
nazijos pasididžiavimas yra naujai 
pastatytas labai moderniškas mergai
čių bendrabutis, kurio statyba kaina
vo 560.000 DM, iš kurių lietuviai tu
rėjo sudėti 160.000 DM., kai kitus 
pjnigus davė Vokietijos vyriausybė. 
Siame bendrabutyje galės gyventi 
55 mergaitės, turėdamos visus moder- 
niškiausius įrengimus. Kaip mokyto
jas F. Skėrys pabrėžė’, kad ši gimna
zija yra viena iš geriausių priemonių 
ugdyti jaunimą lietuviškoje dvasioje. 
Pragyvenimas bendrabutyje kainuoja 
mėnesiui tik 32 dol. pridedant dar 10 
dol. iš užsienio atvykusioms jaunuo
liams uz specialias vokiečių kalbos 
pamokas. Iš Amerikos ir Kanados jau 
mokosi nemažai mokinių, tačiau iš 
Australijos dar kažkaip bijomasi siųs
ti jaunuolius, nors aš manau, kad bū
tų labai naudinga be eilinių mokslo 
dalykų ir visos aplinkumos dar mokin
tis ir gerai žinoti tris svetimas kal
bas. ; Be naujų gimnazijos patalpų, 
naujo mergaičių bendrabučio tikima
si su pasaulio lietuvių ir vokiečių 
pagalba sekančiais metais pradėti 
statyti ir naują berniukų bendrabutį, 
kas ši mūsų lietuviškumo židinį pa
darytų jau pilna ir labai modemu.

Prieš savąją emigraciją i. Aus
tralija, man teko ilgesni, laika tarnau
ti kuopose, todėl ir dabar buvo labai 
įdomu pamatyti esamas kuopas Vo
kietijoje, kurių dabar yra berods trys. 
Aplankiau aš Schwetzingen’o kuopa, 
kurios vadu yra maj. J.K. Valiūnas. 
Labai gaila, jog tuo pačiu laiku visa 
kuopa buvo išvykusi kartu su ameri
kiečiu kariuomenės daliniais į manev
rus- .... ’
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MENO DIENOS, MENO PARODA.
Leonas Urbonas.

Ateina meno dienos. Dalyvauti 
parodoj štai gavau pakvietimą. ; Atėjo 
man keletą minčių. Jas norėčiau laik- 
krasčiui atiduoti.

Apie meno dienų svarbumą ir kal
bos būti negali. Visa programayra reikš 
minga visiems; dalyviams, rengėjams 
ir svečiams. ;

Šnekėsiu tiktai apie sritį kurioj 
man įmanoma dalyvauti, būtent, meno 
paroda. ;

Meno dienų, metu, dailės paroda 
yra langas mums išeiti pažvelgti į 
bendrąją šio krašto visuomenę, Įsi
jungti į kultūrinę veiklą. Atidarydami 
šį langą leidžiama, mus priglaudusiai 
tautai, pažvelgti į mūsų veiklą ir jos 
profesinį lygį.

Šių metų meno paroda bus WOOL- 
LAHRA galerijoj atdara netik Meno 
Dienų svečiams iš tolimų ir artimų 
miestų lietuviams, bet kartu ir aus
tralams meno mėgėjams.

Mūsų tarpe yra geras skaičius 
šiame krašte pripažintų ir atsižymėju
sių lietuvių dailininkų. Užtikrintai 
galima laukti ir tikėtis' aukšto lygio 
parodos.

Panašios Meno Dienos ir susiti
kimai Amerikoj ir Kanadoj dažnai sa
vo veikla neišeina toliau etninių ribų. 
Parodos būna parapijų ar mokyklų 
salėse, jaunimo centruose ir panašiai. 
Jos, lankomos tiktai lietuvių, praeiina 
didžiosios spaudos nepaminėtos. Gal 
tas ir gerai daugeliu: atveju, bet tik
riausiai galima ir geriau padaryti, iš
einant didesniu užsimojimu ir savo 
darbo rezultatus leidžiant, matyti ir 
kritiškai vertinti plačiau. Žodžiu, ęa- 
sisakyti, kad mes esam šiame krašte 
ir prisidedam prie kultūrines veiklos.

Amerikoj ir Kanadoj gabių menin
inkų netrūksta, trūksta savostisko verž
lumo organizuotojų kadruose, ypač tu, 
kurie yra vyresnės kartos. Jaunimas, 
kuris nėra etniškai orientuotas, daž
nai suabejoja (kartais su pagrindu) 
tokių parapijos salių parodų estetino 
lygio ir delsia prisidėti.

Meno dienų laike dailės paroda 
suruošta ir prieinama plačiai publikai 
yra' didelis atsiekimas ir tuo kredi
tas rengėjams ir tautai. Tokie uždavi
niai reikalauja atsidavimo gero plana
vimo, atsakomingumo jausmo,jautru
mo ir kritiškumo. Atrodo kad šio viso 
centriniam komitetui ir jo pagelbinin- 
kams netrūksta.

Pasisekimo atsakomybe irgi krin
ta ant meno Dienų svečių.

Čia bus proga lietuviams parody
ti kaip jie patys vertina savo dailinin
kus kurios australai Įvertina ir pri
skaito prie savo krašto kultūrinio Įna
šo turtintoji}.

JAUNUOLIO MIRTIS
Rabbi Dr. R. Brash.

Praeitą, savaitę Mtinche- 
no Olimpijadoje Įvyko tragiš
ki Įvykiai apie kuriuos visi 
gerai žinome: žuvo 17 jaunų 
žmonių iš, ju. 11 žydų spor
tininkų. Siam Įvykiui atžy
mėti o gal ir suprasti spaus
diname Rabino Dr. R. Brash 
rašinėli, kurį išvertė J.L.

Red.

Jauno žmogaus mirtis yra viena 
iš didžiausių likimo paslapčių. Mes 
žmonės negalime to išaiškinti. Bet 
Dievo neišsemiama meilė privalėtų 
čia turėti savo tikslą.

Galbūt ta jauna siela buvo per 
švelni ir tyra šiam kietam pasauliui? 
Ar tai buvo Dievo valia išvaduoti jį 
nuo didelių kentėjimų ir sunkenybių*. 
Ar jo siela buvo reikalinga žmonijai 
tolimesniuose Dievo tiksluose?

Mes negalime atsakyti. Bet mes 
jaučiame, visa savo širdimi, kad už 
šio šydo paslaptis yra išspręsta,kad 
vieną dieną mūsų sielos vėl susitiks 
jo sielą žėrėjime ir džiaugsme Dievo 
akivaizdos. Taigi mes turime atsi
duoti jo neišsakytai valiai. Jis mus 
neapvils.

Rabinas Meir buvo nepaprastas 
antrojo šimtmečio mokslininkas. 
Įšventintas labai jauname amžiuje ir 
į jį’buvo žiūrima kaip į “spinduliuo
jančią šviesą“.

Jis buvo didis žmogus ir šventa
sis ir tuo pačiu nusižeminusiai pa
prastas. Tačiau jis, taip pat, neatsis- 
žvelgiant į jo garsą ir pamaldumą, tu
rėjo išgyventi tuos liūdniausius mo
mentus, kada mes statome klausimą 
dėl mūsų egzistencijos prasmės.
Mūsų Pastoge Nr. 37. 1972.9.18 psl. 4.

Kiek gali svečias lankytojas 
prisidėti? Gana daug.

Jis gali būti, ar nebūti, sąmonin
gas, kad rinktinė paroda, kaip ir indi
vidualinė pareikalauja didelių pastan
gų, net ir išlaidu iš rengėju ir meninin
kų.

Organizuoto j as yra atsakomingas 
prieš menininkus pakviestus ( ir ne
pakviestus) dalyvauti; atsakomybe ir 
prieš galerijos direktorių, kad paroda 
bus aukšto lygio; kels, o ne žemins, 
galerijos prestižą. Jis tikisi, kad 
didelis skaičius atsilankys ir rimtai 
studijuos eksponatus ir tie, kurie iš
gali sau nemirštantį suvenyrą, meno 
kurinį įsigyti.

Galerijos sienos atgyja, kai ant 
jų nauji meno kūriniai spalvų deri
niais prabyla. Galerija irgi pagyvėja 
kai šimtai kojų jos grindimis vaikšto, 
o akys ganosi spalvų harmonijose; 
Fantazija dirba abstrakčių judėsiu 
ir ritmų pagauta.

Woollahra galerija, parinkta šiai 
progai, yra jauki, darni ir lengvai pri
einama. Nesunku čia ir mašinai pasta
tyti vietos rasti.

Meno mėgėjų, studentų ir kolek; 
torių mielai lankoma galerija prieš 
keletą mėnesių buvo tiktai paveikslų 
krautuvė. Akcinė bendrovė susidedanti 
iš jaunų menininkų (komcercinių) pre
kybininkų, mokytojų įsigijo šia par
duotuvę ir nutarė tikra galerija pa
versti. Mane jie kvietė turėti joje ati
daromąją parodą. Sutikau. Mano drau
gai, kolegos ir kitų galerijų direktoriai 
kritikavo. Sutikti “zero” galerijai 
paroda duoti po parodų gerai žinomose 
galerijose?

Šitoks kritikavimas dar daugiau 
stiprino mano užsispirimą. Įvairūs 
streikai trugdė galerijos paruošimą. 
Trūko darbo jėgos. Reikėjo per trumpą 
laiką aprūkusias suskilusias sienas 
išlyginti išbaltinti, kilimus ant girgž
dančiu grindų iškloti. Kelias dienas 
ir naktis prieš parodos atidarymą ir 
man pačiam teko prisidėti netik' su 
teptuku, bet ir plaktuku.

Viskas suspėta. Paroda atsidarė 
laiku. Spaudos streikas trugdė pagar
sinimą, tačiau nesulaikė smalsuoliu. 
Parodą gausiai aplankė.

Sis pasisekimas patraukė eilę 
kitų dailininkų,ir parodų sąrašas kny- 
'gbjė auga.

Dabar jauną šios galerijos direk
torių D. Marsh pakeitė sumani direk
torė Betty Kelly patyrusi ir padėjusi 
keletui galerijų ant kojų atsistoti.

Meno parodos metu supažindinau 
parodos organizuotoją ponią Kazokie- 
nę su galerijos direktoriumi. Už kelių 
minučių Meno Dienų parodai vieta 
buvo susitarta. Paddingtono priemiestis 
yra šiuo metu galerijų rajonas.

***

Vieną dieną instruktuojant jau
nus studentus, jis visai netikėtai bu
vo užkluptas nepaprastos tragedijos. 
Neišaiškinamais žmogaus likimo ke
liais, jo du sūnūs - jo akių šviesa, 
staiga numirė.

Kada jis sugrįžo namo jo žmona 
nuslėpė šią baisią žinią, bet paklau
sė jo patarimo.

Gana senai, ji sakė, vienas pa
tikėjo jai palaikyti du brangius brang
akmenis. Jis nesugrįžo ir praėjus 
daug laiko ji pradėjo’ žiūrėti į tuos 
brangakmenis kaip jos nuosavus.

Dabar, staiga sugrįžo savininkas 
ir pareikalavo jo nuosavybės. “Ar as 
privalau sugražinti tuos brangakme
nius?“ paklausė ji. Rabinas Meir ne
žinojo ką atsakyti. Ar jo žmona pra
rado protą? Kur pasiliko jos pareigos 
ir tiesos jausmas? “Kaip tu gali net 
valandėle suabejoti grąžinti nuosavy
bę jos tikram savininkui?”.

Jo žmona nieko neatsakė. Tik 
tyliai nuvedė savo vyrą i, kambarį kur 
gulėjo pašarvoti jų sūnūs.

Meirio gyvenimas buvo pašvęs
tas padaryti kitus žmones laimingus 
ir išvesti juos i, saulėtas gyvenimo 
aukštumas. Bet dabar jis pats turėjo 
eiti per mirties šešėlių slėnį. Jis 
kuris tūkstančius suramindavo ir ži
nojo išaiškinimus tokio didelio skai
čiaus dalykų, dabar buvo pats pasta
tytas pries didžiulę paslaptį Nežino
mojo.

Jis prapliupo į asaras...
Jo žmona, net jos didžiausiame 

skausme, žinojo jos pareigą. Jos tikė
jimas nepaliko jos. iš gilumos savo 
sielos ji ištarė šiuos nemirtingos iš
minties žodžius: “Ar tu nemokinai 
mane, kad mes privalome sugražinti,

DEŠIMTINĘ KANKINAMAI TAUTAI 
ŠVENTAI ATIDUOK.!

27.8. Lietuvių Namuose įvyko 
informacinis Ramovės susirinkimas, 
kuris Adelaidės lietuvių kolonijoje 
tikrai turės gilesnių pasėkų. Apie su
sirinkimo eigą informuoju mielus MP 
skaitytojus. ; Ramovės pirm. inž. J. 
Stačiūnas nupasakojo apie artimesnių 
santykių su latvių kariu organizaci
ja Dauguvas Vanagais užmezgimą ir 
jų. dalyvavimą protesto motorkado’je. 
Ramovė į demonstraciją pristatė 22 
mašinas. Romo Kalantos, Stonio ir 
Andriuškevičiaus prisiminimo ir pro
testo demonstracijai, iš savo kuklių 
lėšų Ramovė nupirko fakelus.

Svarstant Kovos Fondo reikalus 
išsamesnį pranešima padarė ramove- 
nas č. Žamoiskis. \Tis primine, kad 
jau 1962 metais Adelaidėje įvykusio 
visos Australijos Ramovės atstovų 
suvažiavime buvo įsteigtas Kovos 
Fondas. Nesant progos ir reikalo mi
nimam fondui pasireikšti, jo kuklus 
Įnašai perėjo į bendrą skyriaus kasą. 
Nutarta jį likviduoti ir dėtis prie Ap. 
V-bos nesenai įsteigto “Laisvės Lie
tuvai” Fondo, kuris deja iki šiol yra 
pasakiškai ubagiškas. Pirmininkui 
pranešus, kad šiuo metu skyriaus 
kasoje yra virš $200, tuojau prasidėjo 
intensyvus jų skirstymas palydėtas 
gausiais plojimais. $20 paskirta Apr 
V-bos "Laisvės Lietuvai" fondui, $25 
Šv. Kazimiero koplyčios, Lietuvos 
krikšto vitražui. Dėl šio paskyrimo 
kilo diskusijos motyvuojant, kad šiuo 
metu yra tikrai daug svarbesnių reika- 
lų. negu vitražai. Valdybai paaiški
nus, kad visi ramovėnai naudojasi S v. 
Kazimiero koplyčia, ir jos puošnumas 

kas buvo mūsų laikymui patikėta? Mūsų 
sunūs, tie du brangakmeniai buvo ne 
mūsų , bet Dievo. Viešpats davė ir 
Viespats_ atsiėmė. Tebūna palaimin
tas Viešpaties vardas”, 
išdek, mano gyvenime, 
dek kuo greičiau.
Nes knato beveik nebeliks daugiau. 
Tik paskutinę mano dieną tespindi 

man šviesa.
Kuri rodytų kelią man į Dausas.
Ne blinkčiok, gyvenime, aiškiai dek, 
Tada xaip spyruoklė mirtis prasmegs. 
Aš bijau jį stabdyti, 
Gyvenimas slysta kibirkštim.
Duok man šviesos bent vieną dieną, 
kad ji būtų su manim.

Gyvenimas yra kaip žaidimas, 
ištiktųjų, visai nesvarbu kaip ilgai 
jis tęsiasi. O svarbiausia, kaip ge
ras jis yra.

***

i
% ••J;

kelia mums visiems pasididžiavimą, 
s -mas minimą sumą patvirtino. Tau
tinių šokių grupė irgi labai reikalinga 
paramos. Ramo venas J. Pyragius pa
reiškė, kad šokėjai labai norėtų turėti 
ant rankovių specialiai pagamintus 
ženkliukus. Jiems būtinai reikia virš 
$20. Susirinkimas nuplojo... Vėliau 
paaiškėjo, kad tautinių šokių grupė, 
tos paramos išviso neprašė.

Atėjo pats svarbiausias klausy
mas. Kiek Ramovė gali paskirti per 
Tautos Fondą, BRAŽINSKU bylos 
gynimui. Diskusijos buvo labai trum
pos. Iš kasos paskirti $50 ir tuojau 
paleisti aukų lapai. Po kelių minu
čių Ramovės sekretorius paskelbė: 
aukų surinkta $46. Tokiu būdų BRA
ŽINSKU, bylos gynimui Adelaidės Ra
movės vardu Tautos Fondas gavo 
$96. Šiuo savo giliai patriotiniu gestu 
ramovėnai gali užtarnautai pasidi
džiuoti.

Svarstant toliau BRAŽINSKU by
los reikalą ir Lietuvos kančių iškėlimą 
australų spaudoje, susirinkimas įga
lioja valdybą siūlyti bendruomemės 
Krašto Valdybai šį reikalą pagyvinti 
ir reikalauti iš visų lietuviškų orga
nizacijų^ skirti 10%' nuosavo pelno. 
Mesta šūki: Dešimtinė kankinamai 
Tautai, šventai atiduok! - Ramovė vi
sais galimais būdais propaguos. Jo
kia auka šiam mirtinam reikalui ne
gali būti persunki. Tas kuklus našlės 
skatikas atneštas į Tautos Fondą bus 
pats sunkiausias. Jį padėję ant* ak
los Temidos svarstyklių, ramiai atsi
dusę, galėsime laukti, ir tikėtis, kad 
teisingumo lėkšte pavirs į mūsų pusę. 
Labai kukliu apskaičiavimu prieita 
išvados, kad Adelaidės Tautos Fon
dui labai lengvai galima sukelti 
$1,000- Ar organizacijos pateisins 
savo vardą ir egzistencija parodys 
netolima ateitis. ;

Glaudesniam savitarpio bendra
darbiavimui ir gerokai aptuštėjusios 
kasos papildymui Ramovės valdyba 
nutarė, atšilus orui, suruošti gegu- 
žynę. Susirinkime dalyvavo 31 ramo- 
venas.

VI. Dumčius.
**♦
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"TARYBŲ TAUTA” - NAUJA 
RUSIFIKACIJOS PRIEDANGA.
Kada po Pirmo Pasaulinio Karo 

carinė Rusijos imperija sugriuvo ir 
Lenin’o 1917 metais įsteigtoji Tary
bų Sąjunga paskelbė, kad naujoji ko
munistu valstybė susidedanti is dau
gel tautinių respublikų, bei autonomi
nių sričių bazuosis ant komunistų fi
losofinio principo,būtent, kad jos bus 
“tautinės formoje socialistinės tu
rinyje”, ilga rusifikacijos laiką paty
rusios tautos tikėjosi naujų - švie
sesniu laikų.

Buvo aiškinama, kad kiekviena 
tauta Tarybų Sąjungoje, didelė ar ma
ža, savo gimtoje kalboje galės švies
tis jr kultūrėti vadovaujant “neklys
tančiai” komunistų partijai. ;

Kitais žodžiais tariant, Tarybų 
Sąjungos tikslas nebus kitų tautybių 
rusinimas, bet tik naujos socialinės 
tvarkos įgyvendinimas, anot himno 
žodžių: ”... kas buvo niekas, tas bus 
vis kuom f

Tas viliojantis sukis, dar caro 
priespaudos laikais, pogrindyje buvo 
skelbiamas ir to išvadoje nemažas 
skaičius įvairių tautų patriotų buvo 
juo susižavėję ir įsijungę į revoliu
cionierių eiles kovoti prieš carą.

Vienas iš tokių mūsų revoliucio
nierių, kurio vardu Suvalkijos centras, 
Mariam polė, yra pakrikštytas buvo V. 
Kapsukas - Mickevičius. Jis 1902 me
tais taip rasė: ”... Maskolių valdžia 
neleidžia mums daryti viešu spektak
lių, darykime slaptus, naminius ...; 
lietuviški spektakliai turi dešimterio
pą svarbą, jie neleis musų kalbą iš
plėšti iš žmonių burnos ir taip palai
doti i dar gyvą lietuvių tautą”. (V. 
Kapsuko Raštai, Tomas 1, pusi 108, 
109 ir 440).

1940 metais, Antrojo Pasaulinio 
Karo išdavoje, Tarybų Rusijai vėl 
okupavus musų kraštą, ofcialioji Ta
rybų Rusijos politika vis dar laikėsi 
seno komunistinio principo - būtent, 
kad Lietuva bus “tautinė formoje, tik 
turinyje socialistinė”. Tiesa, jau tada 
daug rusų buvo atsiųsta į Lietuvą, 
bet buvo aiškinta, kad jie yra tik 
“patarėjai”, kadangi lietuvių tarpe 
trūksta žinovų komunistinės politi
kos įgyvendinimui.

Po Antro Pasaulinio Karo, Tary
bų Rusijai vėl užėmus Lietuvos kraš
tą, pradėjo reikštis nauji ženklai - šį 
kartą jie jau sakė, kad rusai nėra 
“patarėjai”, bet krašto valdovai.

1961 metais, XXII-me Komunistų 
Partijos Kongrese, Maskvoje, Kruš- 
čev, jau taip kalbėjo: “Po milžiniško 
kraujo praliejimo ir mūsų didvyriškų 
laimėjimų, Tarybų Sąjungos tautos 
tampa artimesnes, jų ūkiniai ir ideo
loginiai interesai susilieja, jos įgauna 
bendra komunistinį charakterį. Betgi 
tautiniai skirtumai - specialiai kalbų 
skirtumai, pareikalaus ilgesnio pro
ceso jų išnykimui negu pareikalavo 
klasių išnykimas”. Tai pirmas oficia
lus mirties sprendimo paskelbimas lie
tuvių kalbai, o tuo pačiu ir lietuvių 
tautai.

LIETUVIIĮLAIDOJIMO BIURAS 
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FAIRFIELD, N.S.W

TEL. 12-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.
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$754.00
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RUOŠIATĖS KELIAUTI?
L EURO PA (ten ir atgal) 
l europalėktuvu 
l LOS ANGELES ir atgal lėktuvu 
Į ČIKAGA ir atgal lėktuvu
Į SINGAPŪRĄ ir atgal (8 dienų kelionė)

Taip pat parūpinant bilietus JAV ir Kanados traukiniams ir au
tobusams. Parūpinant "Eurailpass’ - Europos traukiniais I-a klase 
papigintos1 kelionės.

Patvarkem dokumentus, parūpinant draudimą, kelionės čekius ir 
t.t. Jau 13 metų kaip padedu tautiečiams kelionės reikaluose.
A. ŽILINSKAS.

SOUTHLAND TRAVEL CENTRE, 
245 CHARMAN ROAD.

CHELTENHAM. VIC. 3192 
TELEF. 550 - 1655 VAKARAIS 93 - 4258,

Gi 1971 metais XXIV-me Komu
nistų Partijos Kongrese, Brežnev dar 
aiškiau kalbėjo:: “Socialistinės sta
tybos bėgyje mūsų krašte atsirado 
nauja istorinės reikšmės žmonių ben
druomenė - tarybinė tauta”. Tai yra 
naujausia rusinimo priedanga. Žiūrė
kime, ką jis sako toliau, būtent: “Da
bartinis maišymas suklestėjusių tau
tinių kultūrų yra naujas etapas, kuris 
išnaikins tautines grupes Tarybų Są
jungoje kaip atskiras etnines ir ling
vistines grupes ir sulies jas į vieną 
bendrą tarybinę-tauta, su viena bendra 
kalba”.

Turint omenyje 130 milijonų rusų 
iš 230 milijonų gyventojų Tarytų. Są
jungoje, nesunku atspėti, kad toji iš
svajota istorinės reikšmės “tarybinė 
tauta” bus rusų tauta, o ta bendroji 
kalba - rusų kalba.

Kad tokiai rusinimo politikai 
aukštieji Lietuvos komunistai nesi- 

. priešina, matyti iš Lietuvos T.S.R. 
“Prezidento” J. Paleckio pasisakymo 
savo knygoje:: “Mintys apie vyresnįjį 
brolį”. Tenai (91 pusi.) tarp kitko jis 
sako: “Nežiūrint kokioje Tarybų Są
jungos geografinėje padėtyje randasi 
paskaitų salė, arba kuria gimtąja kal
ba studentas kalba, rusiška knyga 
tampa jo pastovus draugas, o rusų kal
ba jo patikima pagelbininkė. Išvadoje, 
rusų kalba tampa antroji gimtoji kalba 
sūnų ir dukterų visų sovietų piliečių”. 

’Deja, jis nutyli kaip ilgai, prie 
esamų sąlygų, pirmoji gimtoji kalba 
galės išsilaikyti.

Kitas aukštas Lietuvos komunis
tas A. Sniečkus pašalindamas kalbi
ninką prof. J. Balčikoni iš vyr. redak- . 
toriaus pareigų leidžiant Didįjį Lietu- __ ___ ___ ___
yių Kalbos Žodyną barasi, kad girdi, H BRTBtr W’T A
žodyne vartojama lietuvių kalba yra JET JL ■ ■ ■ NLwJH. S. jCTAL ii JL
“feodalinio styliaus” ir kaipo tokia, 
nevartotina. Jis reikalauja vartoti 
kalba kuri oūtų “revoliucinio sty
liaus’, o taip pat atitiktų “šių dienų 
realybėms”.

Nors Sniečkus ir nepaaiškina ko
kia ta naujoji kalba yra, iš Lietuvoje 
dabar leidžiamų laikraščių galima su
sidaryti vaizda, kad “revoliucinis 
stilius” yra gausus rusiško žargono 
vartojimas, o “šių dienų realybės” 
tai vengimas vartoti visko kas pabrė
žia lietuvybę.

Kaip matome, J. Paleckio ir A. 
Sniečkaus pareiškimai yra negarbin
gas pritarimas rusiškam imperializ
mui, ir tuo pačiu, lietuvių kalbos ir 
lietuvių tautos išdavimas.

Rejniantis ta nauja rusifikacijos 
linija šiuo metu nueita dar toliau. Te
ko' vartyti 1972 metais išleistą albu
mą rusų ir lietuvių kalbomis, vardu 
“Lietuva”. Ten 22-me puslapyje, kur 
lietuvių tekste minima “lietuvaitė”, 
rusų tekste išversta jau tik “mergelė” 
Bet panašiam albume vardu “Maskva” 
kur tekstas yra vien rusų kalboje daž
nai pavartoti žodžiai “rusės” ir “ru
sai”.

Taigi, kaip matome, rusifikaci
jos tempas didėja ir mūsų mažai tau
tai atsilaikyti prieš tą masinį spaudi

Newcastelio lietuvės choristės p. Birutės Gasparonienės tė

veliui mirus, nuoširdžią užuojautą p. B. Gasparonienei reiškia

riią yra nelengva. Manoma, kad mūsų 
rašytojas, taurus lietuvis, V. Putinas, 
gyvendamas „visą laiką Lietuvoje ir 
matydamas šį mirtiną pavojų savo 
“Sukilėliuose” specialiai įspėja: ‘ ‘Tau
ta turi būti pribrendusi netik turėti 
nepriklausomybę, bet taip pat ir prie
spaudą pergyventi. Tik tada ji yra 
pribrendusi būti amžina”.

Naciai turėjo paruošę “galutiną 
sprendimą” žydų tautos atžvilgiu, ku
ris, kaip žinoma, nepavyko. Dėkime 
visas pastangas, kad rusų “galutinas 
sprendimas” lietuvių tautos atžvilgiu 
irgi nepavyktų. ’ N.S.

BLOGOS IR GEROS ŽINIOS
Slough mieste (Britanija) paštininkai 

atnešė moteriškei laišką ir pareikalavo 
kad ji primokėtų 5 penus, nes laiškas bu
vo aplipdytas senu 3 penų ženklu ir jai 
antspauduotu. Bet kai ji nepaskuibėjo tuo; 
sumokėti, tai paštas apsisprendė atsisakyt 
savo reikalavimo: išsiaiškinta, kad
buvo išsiųstas prieš 5 metus ir, matyt, paš
te išbuvo kažkur užkritęs.

O kai moteriškė atidarė tą laišką., 'pasi
rodo, jame 'buvo 13 sv. 3 šil. 10 penų są
skaita. Tačiau paaiškėjo, kp-į dabar jau ne
bėra nė tą sąskaitą išsiuntusios firmos.

Feljetonas
Suprantama, ant stogo ji užsiropštė

ne iš gero gyvenimo. Bet Molėtų rajo- ( pareisimą, kad ji norinti dirbti daili
no buitinio gyventojų aptarnavimo i de žodžiu, naująją dailidę senelę Ve-
L' nm K i n n m 'i n c'iL'P Izori CPnPlA V R- .. . . . J . .. J-

metų uždengsim
namas visai

kombinate man sakė, kad senelė Ve
ronika Rinkūniene ant stogo užlipo 
aukšto ir gilaus sąmoningumo paska
tinta.

— Manot, kad visi panašus į jus, — 
pasakė man kombinate, — kad visi bi
jo penkių metrų aukščio. Molėtiškiai, 
jei panorėsim, užlips ir penkiasdešimt 
metrų arčiau saulės.

Ir vis dėlto manau, kad senelė kir
vio ėmėsi ne iš gero gyvenimo, o todėl, 
kad per namo stogą žvaigždės pasima
tė. Jinai ilgai galvojo, ką čia padarius. 
Pagaliau, gero žmogaus patarta, nuva
žiavo į Molėtus, į buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinatą.

Priėmė ją pats kombinato direkto
rius Luka Korotkovas. Pasodino į 
minkštą krėslą, pasiteiravo, kaip svei
kata.

— Dėkui, nesiskundžiu, — pasakė 
Veronika Rinkūniene, — bet štai na
melio stogas — kaip rėtis.

— Sutvarkysim, — nuramino direk
torius. — Rašykit pareiškimą, ir per 
dešimt-penkiolika 
naują stogą.

— Taigi per tiek laiko 
supus, ir aš pati kažin...

—- Greičiau nežadu. Remontininkų 
brigada galutinai iširo. Privačiai vyrai 
dirba.

—- Tai gal man tų privatininkų ir 
prašyti? Gal, atsiprašau, ne čia krei
piausi?

— Ne, šyptelėjo į ūsus direktorius.
— Gerai, kad pas mus atėjote. Ir naują 
stogą galėsite turėti greičiau. Eikit pas 
mus dirbti dailide.

Senelė pašoko.
— Nebijokit, — 

rius. — Mat, kitaip mes negalim jums 
išduoti statybinių medžiagų. Jūs mums 
sumokėsite už medžiagas" ir už darbą, 
o mes jums už darbą atlyginsime, štai 
ir stogą turėsite, dar ir pinigų užsidirb
site.

— Bet kas uždengs?
—Žmonių nedėkingumas! —direk

torius pasipiktino. — Vark dėl jų, sten
kis, o jie vis tą patį: „kas“, „kas“? Pa
ti, močiute, pati. O jei nenorite pati, 
suraskit išsilaksčiusius meistrus, jie kur 
nors kaimuose darbuojasi.

— O kas jiems mokės?
— Aš gi sakiau, mes jums už darbą 

sumokėsime dešimt rublių, prį-į tos su
mos pridėsit šimtinę, meistrams ir už
teks. Visi būsite patenkinti.

Senelė Veronika norėjo sakyti, kad 
bus patenkinai visi, išskyrus ją pačią, 
bet, pris’minus kiaurą stogą, prikando 
lupą.

1- Kombinato direktorius už ją parašė
paraišką remontui, jos vardu sukūrė

nuramino direkto-

Newcastle Lietuvių Choras,.

TĖVYNĖ PAVOJUJE.
Dail. Jurgio Juodžio

STOGO44
roniką į darbą priėmė, davė reikiamas 
medžiagas. Po mėnesio lankininkas se
nutei atnešė vienuolikos ublių perlai
dą — atlyginimą už darbą buities tar
nyboje.

Kombinato popieriuose Rinkūnie- 
nės namo, stogas jau naujai švytėjo, 
grindys blizgėjo, o tikrovėje tebebuvo 
tos pačios skylės. Ir susirūpinusi sene
lė Veronika. Susirūpinusi, kad tų meis
trų vis nematyti.

Kombinato direktorius ir buhalteris 
(apie mano susitikimą su Veronika 
Rinkūniene jiedu dar nežinojo) paki
liu balsu aiškino:

— Kaip sekasi,, klausiate? Gerai se
kasi. O butus remontuojant ypatingai 
gerai. Pernai planą įvykdėme bemaž 

1 10 procentų. Suremontavome už 
54,4 tūkstančio rublio. Ir šiemet žen
giame, pralenkdami planą.

— Remontas — pelningiausia mūsų 
veiklos šaka. Pelningiausias straipsnis. 
Trečdalį visų mūsų pajamų šiais me
tais davė. Jeigu ne tie butų remontai, 
vargu ar patys atlyginimus gautume.

— Domitės, kas dirba? O! Geriausi 
meistrai. Samdome gabiausius ir la
biausiai patyrusius.

Geriausiu meistru laikoma ir Vero
nika Rinkūniene, pirmą kartą kirvį į 
rankas paėmusi dar rusų-japonų 1904 
metų karo metu. Tada ji padėjo tėvui 
žabus kirsti. Gerųjų meistrų sąraše 
pensininkė Elžbieta Gobienė, Ona Vi- 
džiūnienė ir daugelis kitų moteriškių, 
kurios vinį vargu ar įkaltų. Tik per 
penkis šių metų mėnesius tokių meistrų 
buvo priimta ir po mėnesio atleista — 
77 žmonės.

O dabar rimtai. Jau keleri metai 
Molėtuose viso rajono akivaizdoje ap
gaudinėjami žmonės ir valstybė. Bui Vi
ri iA gyventojų aptarnavimo kombina
tas prisirašinėja tokius . darbųjį, kurių 
nedirbo ir nesiruošia dirbti.. Ir visi tie 
prirašymai vadinami rujpesčiu apie ge
resnę žmonių buitį. .......

— Blogai tik, — pagaliau direkto
rius Korotkov-dS nuo pasigyrimų perė
jo prie problemų, — blogai, kad darbo 
knygučįų trūksta. Ir aplamai, popie
riais jnažoka, o tai daug ką pervestu- 
me į savitarną.

Išties viliojanti perspektyva: kiekvie
nas siuvasi rūbus, remontuojasi batus. 
Nei tau nešti, nei tau eilėje laukti. 
Kombinatas dar labiau viršytų planus.

Tik kažin, ar Molėtų rajono gyven
tojus vilioja tokios buitininkų perspek
tyvos.

ni leksundras PROKAPAS 
(iš „Tiesos“)
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VARPAS - C.Y.M.S.
38 - 55

Pirmas puslaikis buvo užbaigtas 
keliais taškais mūsiškių naudai. 
Antro puslaikio pradžioje susirinkęs 
5 baudas apleido aikštę Valentinas 
ir mūsiškiai liko keturiese. Padėtis 
tapo beviltiška, nes tiesiog juokingi 

sprendimai visiškai sužlugdė musų 
ketvirtuką.

V. Levickis 12, A. Milvydas 10, 
Y- Mačiulaitis 8, S. Oželis 6, S. 
Žiedas 2.

***
VARPAS - BRIGHTON 

72 - 67
Si kartą vaizdas pasikeitė, nes 

laike ištisų rungtynių buvo priteistos 
tik trys metamos baudos, iš kurių 2 
buvo mūsų naudai. Žaidimas vedamas 
abiejų komandų buvo malonus žiūro
vų akims, nes visa laika vyravo spar
ta, greitos bei tikslios pasuotės, 
greiti prasiveržimai ir tikslūs tolimi 
metimai.

A. Milvydas 23, V. Mačiulaitis 
20, V. Levickis 10, A. Petraitis 10, 
S. Oželis 5, S. Žiedas 4.***

MOTERYS 
VARPAS -MONASH 

25 - 38
Pirmos finalinės rungtynės mūsiš

kėms pasibaigė labai liūdnai. ; Kuo 
daugiau jos stengėsi tuo blogiau vis
kas klostėsi - nuolatinai žingsniai, 
netikslios pasuotės, kamuolys pra
slysdavo pro rankas, o metimai tai 
krito visur tik ne į krepšį.

A. Tamošiūnaitė 11, L. Smilge
vičiūtė 5, L. Pikelytė 4, B. Pikelytė 
2, E. Vyšniauskaitė 2, L Kviecins- 
kienė 1, V. Gabrilaitytė.Ji* jį* jį*

VARPAS - PT. MELBOURNE
. 35-39 * -

Išsikovojusios laimėjimą pusfi- 
nalije mūsų merginos patenka į did. 
finalą. Pirmaudamos tai didesnė tai 
mažesne taškų persvara merginos at
siekė savo tikslą. (

A. Tamošiūnaite 11, L. Pikely te 
7, E. Vyšniauskaitė 5, R. Šidlauskai
te 4, L. Smilgevičiūtė 3, I. Kyiecins- 
kienė 2, B. Pikelytė 2, K. Česnaitė 
1, V. Gabrilaitytė.

ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS PO AMERIKĄ
J. Tamošiūnas.

visi pabunda. Pasižiūrime per langus 
kur mes esame. Gana gražu, tikra 
poilsio vieta. Čia pat už sienos krep
šinio salė, kieme didžiulis baseinas, 
netoli ir Atlantas. Pramogų jokių il
sėkis ir daugiau nieko. Vyrai paval
go ir vėl i lovas. Gal būt po viso to ir 
pasidarė per nuobudu ir laukėme penk
tadienio rungtynių. Penktadjenio va
kare atvyko Bostono “Žalgiris”. 
Rungtynės nebuvo per įdomiausios, . ... . , ------
žiūrovai atostogaujantieji tautiečiai, buvo aišku - tas nelemtas ūgis. Ta- 
dauguma vyresnio amžiaus žmonės, '
senieji Amerikos lietuviai. Rungtynes 
lengvai laimime 124 - 68. Tą, patį 
vakarą didžioji dalis mūsiškių, atsi
sveikinę su Tėvu Jonu, išvyksta į 
Bostoną. Rytojaus diena po pietų 
krepšinio salėje įvyksta rungtynės 
su Bostono rinktine. Salėje prisirinko 
gana daug tautiečių, daugumoje iš jų 
ieško savo pažįstamų Australijoje. 
Rungtynes gana įtemptos, tačiau prieš 
ugi ir svori sunku kovoti. Vienas po 
kito mūsiškiai pradeda išsifoluoti. 
Pralaimime 118 - 90.

Vakare Lietuvių Namuose Įvyks
ta vaišes ir šokiai. Klubo pirmininkas 
įteikia mums didžiule, bonką visky, 
feostono merginos šokdina australie- 
čius krepšininkus, stengdamos juos 
ku<? geriausiai užimti.

Sakančią diena, atsisveikinę su 
Bostono lietuviais, pakilome Washing
tono linkui. Čia trumpa, vos poros 
valandų skridimo kelionė, bet pavar- 
gusiems proga pasnausti.

Washingtono aerodrome pasitinka
mus ponia E. Vadapolienė Sp. Klubo tas, .šiandien, jau ir užsibaigia. Kada 

... , "Vėjas” pirmininkėSūšbflirid' -Vlddfyjė'rtiSšti/kėlidftė ’syišvargę’vyžai*
krentame i lovas .ir užmiegame.,-Rra- mašinas ir nuveža tiesiog i Lietuvos nasaivo jo apie namus, šiandieną jie 
miegame pusryčius, bet apie pietus Atstovybę. P.p. Kajeckai pasitinka pajuto kad kažkas suspaudė jų širdis.

KENNEBUNKPORT - BOSTONAS - 
WASHINGTONAS - CHICAGO.

(tąsa)

Išvargę po trejų iš eilės rungty
nių. dauguma snaudė. Lėktuvas skro
dė dangSUS erdvę_ New Yorko linkui. 
Trumpai nusileidziame New Yorke ir 
vėl pakylame į Bostoną. Iš New Yorko 
į. Bostoną apie valanda. skridimo. Vos 
pakilus praneša kad virš Bostono rū
kas ir turėsime aplink truputį paskrai
dyti kol rūkas prasisklaidys. Bostone 
turėjome būti 6 vai. po pietų. Skrai
dome valanda, kita, benzinas mažėja, 
rūkas nesisklaido. Pagaliau nusilei
dziame Herford aerodrome pasipildyti 
benzino ir vėl į Bostoną. Sukame ratu 
apie Bostoną, jau nusib'odo, galo ne
šimai P- Galų gale prieš dvylikta nak
ties nu'piliedziame. Mūsų laukusių 
tautiečių skaičius sumažėjo, vos 
trys mašinos į .kurias ir turėjome visi 
sutilpti.

Nuvykstame pas p.- ;E. Austrą. į 
namus, kur mūsų laukė karštą vakarie
nė ir šalti atsigėrimai. Bet cič? dar ne 
keli on ės g al as. Kennbankport, kur ran
dasi tėvų Pranciškonu, vasarvietė yr<2 
už 70 milių. Vėl į mašinas ir pirmyn. 
Pakelyje vienai mašinai nukrinta du- 
sintuvas, garažai netaiso, patys pri
rišome su vielos gabalu ir važiuojame 
kaip su traktorium. Prieš ketvirtą 
valandą ryto pasiekiame vasarvietę, 
prisikėlėme^ tėvą Joną, kuris mus nu
veda i didžiulę salę pristatyta lovų. 
Tikras' bendrabutis.' Nieko nelaukė
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MERGINOS 18 M.
užbaigė sezoną penktoje vietoje ir 
nekantriai laukia sekančio sezono su 
pasiryžimu įrodyti kad antrasis sezo-- 
nas šioje amžiaus grupėje bus joms 
daug sėkmingesnis.jį* jįj jį*

MERGAITĖS 16 M.
VARPAS - MIDDLE PARK 

32 - 22
Į. pabaigą sezono mergaites išsi

kovojo gražią ir užpelnytą pergalę. 
Kadangi tik penkios atvyko į rungty-- 
nes, antrame puslaikyje, tai antrame 
puslaikyje teko kovoti prieš nuovargį 
ir priešininkes ir pasitenkinti tik 10 
taškų laimėjimu.

R. Statkutė 12, A. Lekniutė 10, 
D. Muęeniekaitė 8, A. Mackevičiūte 
2, G. Žemaitytė.

***
JAUNIAI 18 M.

VARPAS - CHURCH
39 - 31

Si sykį mūsiškiai sužaidė gerais 
blogais protarpiais. Kadangi gerų 

protarpių pasitaikė daugiau, tai ir per
galė pakry po į mūsų pusę, apdovano
dama juos trečia pergale iš eilės šia
me sezone.

P. Oželis 14, R. Leknius 13, R. 
Braniška 12, V. Sodaitis 0, D. ;Liu- 
binas 0, R. Muceniekąs 0.

***
JAUNIAI 16 M.

VARPAS - MORDIALLOC 
62 - 44

Šešiolikiniai irgi eina be pralai
mėjimų šiame sezone ir kaip aštuo- 
nilikiniai laiko užėmę pirmą vietą.

E. Buzinskas. 18, R. Špokas 18, 
S. Vaitkus 8, R. Žilinskas 8, J. Bra
niška 4, J. Liubinas 4, A. Pranckū- 
nas 2.

ir

***
JAUNIAI 14 M.

VARPAS - ST. KILDA 
30 -21

Keturiolikiniai išsikovojo pirmą 
pergalę šjame sezone.

V. Žilinskas 10, R. Barila 8, 
T. Baltutis 5, S. Balnionis 4, V. 
Žvinakis 2, P. Kaladė 1, L. Baltutis.

***

Momentas iš Čikagos - Australijos rinktinių žaidimo. Nuotrau
ka Z. Degutis.

mus, truputi pasidaliname įspūdžiais, 
pavaišina šaltais gėrimais, bei už
kandžiais. Po to vykstame pas p. Va- 
dopolius kur papietaujame ir truputį 
pasiilsėję vykstame į krepšinio salę.

Washingtono lietuviu kolonija yra 
labai mažyte', panaši į Geelongą, ta
čiau salėje matėsi daug daugiau lie
tuviu, negu buvo tikėtasi. Rinktinę 
sudarę New Yorko, Washingtono ir 
Baltimore krepšininkai. Po oficialaus 
atidarymo, kuri padarė Puzinauskas 
jun., rungtynės buvo gana kietos, ta
čiau mūsiškiams pasisekė iškovoti 
penkta, laimėjimą. Po rungtynių čia 
pat kitoje salėje įvyko užkandžiai, ir 
po to išsiskirstėme į savo nakvynės 
vietas.

Kitą dieną jaunimas aprodė mums 
Washingtona. Tikrai labai gražus, 
daug parkų turis miestas, o tuo pačiu 
nemažiau ir juodųjų. Vakare vieno 
inžinieriaus vasarvietėj, prie upės 
kranto įvyko atsisveikinimo vaišės. 
Vyrai pasivažinėjo laiveliais, paslidi
nėjo ant vandens. Po tikrai karštų 
dienų, čia buvo tikras atsigaivini

mas.
Atsisveikinus, kitą dieną po pie

tų, pakilome Chicagos linkui. Kur mū
sų dar laukė trejos paskutinės rung
tynės, prieš paliekant J.A.V.

Chicagos, O’Hare aerodrome vėl 
pasitiko mus senieji musų prieteliai 
- šeimininkai. IŠ ju sužinome, kad Ci
cero atsisako žaisti su mumis. Vienas 
jų pridūrė “pabūgo jūsų, nes gali 
gauti į skudurus”. Dabar bebuvo likę 
dvejos iš stipriausių rungtynių. “Li- 
thuanica” ir “Neris’'’. Jos abi sudarė 
Chicagos rinktinę.

Pasilsėję vieną dieną, susirin
kome vėl, paskutiniai treniruotei Chi- 
cagoje. Mūsų geras prietelius Modes- 
tavičius su savo draugais amerikonais 
pravedė šią treniruotę ir sužaidė drau
giškas rungtynes. Rytojaus diena 
rinkomės į salę rungtynėm prieš Chi
cagos “Lithuan’ica”. Kas musų laukia 

ciau noras laimėti buvo didesnis už 
ūgį. Žiūrovų palaikymas mūsiškių, dar 
daugiau davę įkvėpimo kovai laimėji
mui. Išvargę iki paskutiniųjų galiau
siai turėjo pasiduoti, “Lithuanicai”, 
111 - 100. Po ryngtynių nuvykome va
karienei į “Gintaras” restoraną, ku
ria “Lithuanica” buvo mums suruošu- 
si.

Pralaimėjus sias rungtynes, prieš 
“Neri” išlošimas buvo labai, labai 
miglotas. Salėje, paskutinėm mūsų, 
jeigu taip galima pasakyti, atsisvei
kinimo rugntynėm susirinko daug tau
tiečių. Visi šaukė, rėkė, kiek galėda
mi - palaikydami musų vyrus. Tačiau 
deja, “seni vilkai pragriaužę dantis 
krepšyje” įveikė mus. Rungtynės bai
gės 137 - 102, vyrai draugiškai su 
šypsena paspaudžia vieni kitiems 
rankas ir skuba po dušu. Salė ištuš
tėjo. Belaukiant savo vyrų, dar kartą 
įeinu į tą salę, pasižiūriu'i. tuos tuš
čius suolus, ta tyla, pasidarė kažko 
taip liūdna. Nejaugi tas svajotas, pla
nuotas, čia tiek prakaito išlietas dar- 

Kaži ar dar kuris, iš čia mūsų esan
čiųjų, turės progos tokioje išvykoje 
dalyvauti. Jeigu ir ne, tai kiti esu tik
ras, pajus tą patį, ką ir mes šiandien 
pajutome.

Vakare Tautiniuose namuose, 
Australijos lietuvių sportininkų išleis
tuvių puotoje, vaišių programos pra
vedėtas P. Petrutis skatino toliau 
palaikyti ryšius su tolimais Australi
jos lietuviais sportininkais. V. Zala
torius džiaugėsi sportininkų bendra
darbiavimu, reikšdamas viltį, kad tas 
bendradarbiavimas dar daugiau plis.

Kun. J. Prunskis džiaugėsi, kad 
nei šiaurės šalčiai neatšaldė lietuviš
kos širdies, nei ekvatoriaus karščiai 
neišdžiovino. Kaip rungtynėse ėjo iš 
rankų į rankas kamuolys, tegul dabar 
per rankas eina laiškai ir plinta ben
dradarbiavimas.

E. Modestavičius, negalėdamas 
užmiršti, kaip su gėlėmis jie buvo su
tikti ir su ašaromis išleisti, prašė 
parvesti linkėjimus visiems Australi
jos lietuviams.

S. ALFASS pirm. J. Baris, savo 
atsisveikinimo kalboje pareiškė tikė
jimą, kad tai ne paskutinis susitiki
mas'. Australijos sportininkų atvyki
mas sukėlė didelį entuziazmą ir pa
darė dideli įnašą. Dėkojo už atsilan
kymą ir palinkėjo laimingos kelionės. 
Po to įteikė kiekvienam po medžio 
drožinį Vytįs prisiminimui kas mes 
esame ir J. Soli fino knygą apie J. A. V. 
sportininkų išvyka į Australiją,.

ALFAS pirm. J. Tamošiūnas 
padėkojo už visus taip nuoširdžius 
linkėjimus bei dovanas, pareiškė, 
kad J.A.V. lietuviai sportininkai yra 
labai laukiami Australijoje ir prašė 
ilgai nedelsti savo atvykimu, kad ir 
mes turėtume nemažesni. įnašą savo 
sportinėje veikloje, kaip kad ir jūs 
čia J.A.V.

Po to buvo pasirašytas SALFASS 
ir ALFAS sportinis pareiškimas, (ku
rio originalą atsivežėm su savimi) pa
spaudėme karštai rankas vieni kitiems 
ir tarėme į iki greito pasimatymo Aus
tralijoje. ***

SPORTO KLUBO "KOVAS” GOLFO 
SEKCIJOS PRANEŠIMAS

Spalio 22 d. 7.30 vai. ryto golfi- 
ninkai ir mėgėjai renkasi Castle Hill 
Country Club, pasirinkimui 18 skylių.

Spalio 26 d. 6.40 vai aš ryto Li
verpool Golf Club bus pravedamos 
rungtynės prieš Canberros komandą 
dėl Canberros taurės. '

Norintieji dalyvauti rungtynėse 
prašome skambinti sekcijos vadovui 

J. ADICKUI TELEF. 798 - 4808.
***• .
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Melbourne Lietuviu Klubo Tary

ba, tą turėdama galvoje, prašo visus 
Melbourne lietuvius ateiti Tarybai i 
pagalba talka, ir lėšomis, kad įvykdy
tume tuosneatideliotinus Lietuvių Na
muose remonto darbus.

M.L. Klubo Taryba tam tikslui 
š.m. spalio men. pradės vykdyti lėšų 
telkimo vaju. Vajaus pravedimui rei
kia talkininku, reikia ir visų tautie
čių duosnios rankos. Todėl Taryba 
prašo 
jos

MELBOURNO LIETUVIU NAMUOSE 
Didysis remontas ir lėšos.

Melbourne Lietuvių Klubo- Tary
ba š.m. rugsėjo mėn. 7 d. posėdyje 
peržvelgusi Lietuvių Namų paskirti 
ir galimybes produktingai juos nau
doti bei gauti jų galimai didesnių pa
jamų, priėjo išvados, kad tą, atsiekti 
reikia atlikti būtini didieji namų re
monto darbai. Darbai nedelsiant at
liktini, kad mes patys juos lankyda
mi jaustume pasitenkinimą,, o ir savo 
broli ar kitatautį atsivedę nesidrovė
dami galėtume sakyti, kad šie namai 
yra Melbourne Lietuvių solidarumo ir 
kultūrinio reiškimosi židinys.

Namuose reikalingas didysis 
remontas, prie kurio priskirtina kon
certu salės ir vestibiulio išdekoravi- 
mas ir pastarajame naujų grindų išklo- 
jimas. Negalime tikėtis, kad dabarti
niame jų stovyje galėtume daugiau 
patraukti klijėntų - nuomininkų.

Pradėti šiuos didžiuosius remon
to darbus, M.L. Klubo Taryba galės 
tik su pilnu ir nuoširdžiu visų Mel
bourne lietuvių pritarimu ir parama. 
Būtų tuščia svajonė, kad kada nors 
patys namai duos tiek pajamų, kad 
šie didieji darbai galėtu būti įvykdy
ti be tautiečių paramos. Ne vykdant 
gi šių darbų, namai kas metai savo 
vidine išvaizda prastės ir prastės, 
kas mums Melboumo lietuviams tik
rai garbės neteiks.

Ateinančiais metais Melbourne 
įvyks Pasaulio Eucharistinis Kongre
sas. Kaip spaudoje jau pranešta i šį 
Kongresą, suvažiuos ne tik lietuviai 
vyskupai, bet ir iš viso pasaulio daug 
mūsų tautiečių. Lietuvių Namai suva
žiavusiems tautiečiams bus centras 
visų didžiųjų lietuvių parengimų.-Mes 
turime tą suprasti ir jausti pareigą 
Lietuvių ' Namus tinkamai paruošti. 
Niekas kitas neatliks, jei mes patys 
tos pareigos neatliksime.

Mes patys čia atvykę pradžioje 
kūremės Įsigydami ne puikius rūmus, nori Ir ateityje dirbti bendram lietu- 
bet stengėmės įsigyti kad ir nedide
lę, bet tik savą pastogę. Šiandieną 
gi, beveik visi senąsias pastoges 
pakeitėme i žymiai geresnius, patoges
nius puošnesnius namus. Jei anks
čiau bendrus Lietuvių Namus turėjo
me Northcoteje, tai dabar juos jau 
iškeitę į, galima sakyti, miesto cen
tre esančius, privalome bendromis 
jėgomis juos gerinti, tobulinti, puoš- 
ti. Juk jie mūsų visų!

visus tautiečius neatsakyti 
prašomos pagalbos.

M.L. Klubo Taryba.
***

GEELONG
Darbingas susirinkimas.

Rugpiūcio 26 d. Lietuvių Namuo- 
įvyko metinis visuotinas narių irse įvyko metinis visuotinas narių ir 

rėmėjų susirinkimas, kurį atidarė p’ir- 
mininkas J. Gailius pakviesdamas 
susikaupimo minute pagerbti metų bė
gyje mirusius narius ir jų artimuosius.

Susirinkimui pritarus pirmininkau- 1 
ti pakviestas VI. Ivaškevičius ir sek- > 
retoriauti A. Bratanavičius.

Pagal patiekta, dienotvarkę man- I 
datų komisijon išrinkti: Alg. Karpa
vičius, I. Dargvainis ir V. Paškevi- 1 
cius. . i

Metinės veiklos pranešimą pada- , 
rė Sąjungos pirmininkas J. Gailius, 
kuris užgyrė naujus Liet. Namų ad
ministratorius už leidimą pasinaudoti 
Liet, namais. Plačiau paaiškino apie 
susirašinėjimus su A.L.B. Krašto Val
dyba, kas liečia A.L.B. statutą ir 
Geelongo Bendruomenes Įstatus. Pri
minė kad visą ginčą užbaigė Krašto 
Garbes Teismas, pripažindamas, kad 
galima padalinį išsirinkti ir pagal pa
čių prisitaikintus namams Įstatus.

Lietuviškos sodybos reikalu^ 
daug apvažinėta ir apžiūrėta, bet kol 
kas dar nesurasta tinkama vieta.

Padėkojo nariams už glaudų ben
dradarbiavimu, ir pasiūlė, kad yra rei
kalingas Įstatų pakeitimas jei nariai 

viškam labui.
Kasininko pranešimą padarė VI. 

Ivaškevičius, kuris pasidžiaugė, kad 
kasos stovis nuo praeito susirinkimo, 
padvegubėjo ir pakvietė visus Sąjun
gos narius apdrausti savo turtą per 
S-gos draudimo agentus.

Revizijos Komisijos patikrinimo 
aktą paskaitė A. Zenkevičienė, kuri 
užgyrė kasininka už tvarkingą knygų 
vedimą.

-ų. AUSTRALIA

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 
ALIENS ACT 1947 - 66 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION

YRA SVARBUS MĖNUO SVETIMŠALIAMS

KIEKVIENĄ RUGSĖJO MENESĮ SVETIMŠALIAI PRIVALO PRANEŠTI IMI
GRACIJOS DEPARTAMENTUI KUR GYVENA, SAVO UŽSIĖMIMĄ IR VEDYBINĮ 

STOVI.
TAS LIEČIA VISUS SVETIMSLIUS NUO 16 METU AMŽIAUS ARBA VIRŠ, 

KURIEMS YRA LEISTA PASTOVIAI APSIGYVENTI AUSTRALIJOJE. TAI LENG

VA PADARYTI. TURITE GAUTI FORMA^ IR JĄ, UŽPILDYTI. GRĄŽINT JAt (be 

pašto mokesčio - ženklelio) IMIGRACIJOS DEPARTAMENTUI. JEIGU NEGAVOTE 
FORMOS TAI GALITE JĄ ĮSIGYTI KIEKVIENOJE PAŠTO ĮSTAIGOJE DABAR. 

ARBA KIEKVIENAME VALSTYBINIAME IMIGRACIJOS DEPARTAMENTE (žiū

rėk adresus žemiau).

PASTABA: SVETIMŠALIS VADINAMAS TAS ASMUO KURIS NĖRA AUSTRA-

LUOS PILIETIS, BRITU SUBJEKTAS, AIRIJOS PILIETIS, ARBA NĖRA BRITU 

AR AUSTRALU GLOBOJAMAS ASMUO.

COMMONWEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATION
BRISBANE: Commonwealth Offices, 224 Adelaide Street. Brisbane. Q’land 4000. TOWNS
VILLE: Hibernian Building. 440 Flinders Street, Townsville. Q'land 48J0. SYDNEY: 
Commonwealth Centre. Chifley Square, Cnr. Hunter and Phillip Streets. Sydney, N S W. 
2000 NEWCASTLE: Room 1, 1st Floor. 2-4 Pacific Street. Newcastle. N.S.W. 2300. 
WOLLONGONG: 86-88 Market Street. Wollongong, N.S.W. 2500. MELBOURNE: Common
wealth Centre, Cnr. Spring and Latrobe Streets, Melbourne. Vic. 3000. ADELAIDE: Cresco 
House. 106-110 North Terrace. Adelaide. S.A. 5000. PERTH: Wapet House, 12-14 St. 
George s Terrace. Perth, W.A. 6000. HOBART: City Mutual Building, 54 Argyle Street, 
Hobart, Tas. 7000. CANBERRA: Offices at 22 West Row, Canberra City 2601. and 
Blackall Street, Barton 2600. DARWIN: Moonta House, Mitchell Street, Darwin, N.T. 5790.

HANSA TRADING CO. PTY. LTD
197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, Vic. 

Tel. 39 - 3347.
AUTORIZUOTA V/O VNESPOSYLTORGO S&ĮSTI SU LICEN

ZIJOMIS SIUNTINIUS (muitas sumojamas Aust, Ūol) IR PERVEST 
PINIGUS Į SSSR ĮVAIRIOM PREKĖM KAIP PAV: AUTOMOBILIAMS 
MOTOCIKLAMS, PADANGOMS. ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOMS, 
SKALBIMO MAŠINOMS, DRABUŽIAMS, MAISTO PRODUKTAMS, 
GĖRIMAMS.

DIDŽIAUSIA, SENAI VEIKIANTI IR PATIKIMA FIRMA, TU
RINTI SAVO AGENTUS VISOSE VALSTIJOSE.

JŪS GALITE PER MUS SIŲSTI BE MUITO, MIRUSIŲ ASMENŲ 
DAIKTUS GIMINĖMS Į SSSR.

INFORMACIJAS GALITE GAUTI M ŪSŲ F IRMOJE MELBOURNE 
ARBA PAS MUSU AGENTUS:

HANSACO INTERSTATE TRADING CO.
61 Liverpool St., Sydney, N.S.W. Tel. 26 - 6787.

III. 28 - 3048. 
Melbourne, Vlc.

J. Koryk, 38 Philip St., Hawthorne, Brisbane, QLD. tel. 95 - 5888.
W. Galaska. 28 Fenwick St., Geeions, Vic., tel. 952 - 93218.
K. Pocius. 18 Torrens Ave., Fullerton, Adelaide. S.A. tel. 73 - 626.
J. Klvins. 56 Alma Rd., Mt. Lawley, Perth, W.A, 
"Karpaty” Trading Agency. 243 Collins St. 

tel. 63 - 9634.

komisijon rinkimai pra-Sąjungos Valdybos veikla ir ka
sininko pranešimą visuotinas susirin
kimas balsavimu patvirtino.

Geelongo Lietuvių Sąjungos įs
tatų pakeitimas bei papildymas užsi
tęsė apie 1 vai., kol kiekvienas punk
tas buvo apsvarstytas ir išdiskutuo
tas.

Paskaičius visus Įstatus buvo 
pastatyta balsavimui, kiir susirinki
mas beveik vienbalsiai priėmė po ku
riais pasirašė susirinkimo pirminin
kas, sekretorius ir penki tam reikalui 
liudininkai: Alg. Karpavičius. S. Šu
tas (sen), I. Dargvainis, Liudas Vo
lodka ir A. Pisarskis.

Naujos Valdybos organų rinkimai 
praėjo be sunkumų ir slaptų balsavimu 
pagal balsų daugumą, išrinkti sekan
tys asmenys: J. Gailius, VI. Ivaške
vičius, Vyt. Mačiulis, J. Medelis, A. 
Zenkevičienė, A. Jančiauskienė ir 
J. Mani kaus kas.

Mandatu komisijai skaičiuojant 
balsus vyko klausimai ir sumanymai. 
Susirinkimas pageidavo suruošti dau
giau šeimyninio pobūdžio pobūvių .

Revizijos 
vesti pusiau slaptu balsavimu, pagal 
balsų daugumą išrinkti: A. Bratana
vičius, L. Volodka, C. Volodka, I. 
Dargvainis ir A. Karpavičius.

Susirinkimo pirmininkas V. Ivaš
kevičius padėkojo už gražu, susiklau
symą, draugiškas diskusijas ir bendrą 
reikalų supratimą. Susirinkimo užda
rymui pakvietė visus sugieduoti Lie
tuvos Himną.

Po susirinkimo vyko suneštinės 
vaišės ir visiems Liudams sudainuo
ta “Ilgiausių Metų”. Parodytos skaid
res iš vietos lietuvių gyvenimo ir iš 
pereitos Sporto Šventes Sydnejuje. 
Visus linksmino p. K. Garalevičius 
su lietuviškų plokštelių muzika, o lo
terijos staliuką paruošė p. A. Mede
lienė. Taip linksmoje ir malonioje 
aplinkumoje praslinko šeštadienio 
vakaras. w . Buvęs.

MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRYJE!

METINIS BALIUS. Glaudesniam 
bendravimui su Melbourno ir apylinkių 
tautiečiais, Dainos Sambūris 1972 m. 
rugpiūcio mėn. 26 d. suruošė savo me
tinį balių. Į Sambūrio kvietimą atsi
liepė. gana gausus būrys tautiečių ir 
baliaus dalyviu buvo virš 200. Malonu 
buvo matyti gausų buri jaunesniosios 
kartos, o taip pat svečius Geelongiš- 
kius.

Baliaus programa išpildė Mel
bourno Moterų Sekstetas, švelniai, 
jautriai ir sutartinai padainavęs 3 dai
nas, akomponuojant poniai Danai Le
vickienei, Vyrai sambūrieciai pasiro
dė kukliau, diriguojant p. Vytautui 
Straukui, užtraukdami nuotaikingą su
tartinę.

Sambūrio pirmininkas p. Viva 
Alekna, svečiams dar neikaitus, pa
reiškė padėką už malonų atsilankymą, 
pažymėdamas, kad tas skatina Sam
būrį tęsti darbą ir ateityje.

' Dirigentui p. A. Celnai pasiū
lius, sugiedota linkėjimų daina Sam
būrio pirmininkui Vivai Aleknai, šven
čiančiam gimtadienį. Linkėjimai skam
bėjo ir kitiems baliaus svečiamę taip 
pat švenčiantiems ivarias amžiaus 
sukaktis.

Baliaus loterijos pirmąjį laimikį 
- lietuvaitę prie tautines vėliavos 
(lėlę), ponios Aldonos Baltrunienės 
meniškai pagamintą ir dovanotą, lai
mėjo ponia Aldona‘Cininienė. Ak, juk 
nepirmas baliuose josios laimėjimas!..

Kiti laimikiai, tuzinas šampano, 
pasklido po visą sale,, tačiau poniai 
Elenai Čypienei dievaitės Laimos ran
ka nebuvo šykšti!... Laiminguosius 
bilietus trauke ponia Dana Zemkal- 
nienė.

Baliaus vakarienę patuose Mel
bourno Socialines Globos Moterų D-ja.

Orkestras daugiau tiko jaunes
niosios kartos baliaus svečiams, o 
vyresnieji turėjo tenkintis mažesne 
dalimi. Tačiau baliaus nuotaika buvo 
gana pakili ir australiškam “šaba- 
sui” atėjus, niekas nenorėjo skirsty
tis. Linksmintasi iki 1 vai. nakties.

Ačiū sambūrieciams!
***
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Spaudos Baliaus proga AL B 
Krašto Valdybos pirmininkas p. V. 
Neverauskas atvyks i Sydnejų ir sek
madienį rugsėjo 24 d. 1 vai. p.p. Syd- 
nejaus Lietuvių Klubo patalpose Lid
combe - priiminės interesantus, visi 
suinteresuoti maloniai kviečiami at
vykti.

Syd. Apyl. Valdyba. 
***

PERTHAS
L.K.V.S. * “Ramovė” skyriaus 

Valdyba praneša kad š.m. rugsėjo mėn. 
24 d.3 vai. po pietų Leederville sa
lėje šaukia visuotiną skyriaus susi
rinkimą; bus svarstomi einamieji sky
riaus "reikalai ir renkama valdyba. 
Nariams dalyvavimas būtinas. Kvie
čiame atsilankyti svečius.

Skyriaus Valdyba.
***

NAUJI LEIDINIAI
KNOW YOUR ENEMY - COMMU

NISM, - tai antroji laida ALT-bos 
1970 m. išleisto leidinio. Abiejų ti
ražas - po.10,000 egz. Abiejose lai
dose gausu komunistų vykdyto geno
cido nuotraukų, visa eilė svarbių do
kumentų tekstu (anglų kalba). Antroje 
laidoje, išleistoje š.m. rugpiūcio men. 
įdėtos Bražinskų, Simokaičio, Ku
dirkos ir jo žmonos nuotraukos, jų 
pareiškimai, ‘ demonstracijų Čikagoje 
nuotraukos, katalikų, dvasiškių Lie
tuvoje skundas ir kt. Leidinys ypatin
gai svarbus ir platintinas ypač angliš
kai kalbančiųjų tarpe.

***

KIEK AS SUŽINOJAU!
Teko patirti kad Spaudos Baliuje Rugsėjo mėn. 22 - 23 d. Melbour-' 

keliaujantis Vaidyla solistas P. Rū- ne lankysis ALB Krašto Valdybos! 
tenis padainuos keletą lietuviškų dai- pirmininkas V. ’Neverauskas ir Krašto' 
nų. Tai maloni staigamena dainos mė- Kultūros Tarybos pirm. ;V. Baltutis.) 
gėjams.

***
Natkevičienė, Vasario 

žmo-
Irena 

16-sios gimnazijos direktoriaus 
na, gražiai paviešėjusi pas seserį 
Sydnejuje, 13 rugsėjo išskrido ątgal 
Į Vokietiją. Ji dalyvavo Tautos Šven
tės minėjime, kur turėjo progos susi
pažinti su Sydnejaus visuomeninin
kais ir kultūrininkais.

Susižavėjusi Sydnejaus gamta ir 
miesto priemiesčiais kur kiekvienas 
gyventojas turi sau atskirą gražų na
muką su gražiais žydinčiais gėly
nais ištisus metus. Tuo atveju Vokie
tija yra kitokia, žmones gyvena daug 
daugiau suspausti, judėjimas žmonių 
didesnis. Maistas Vokietijoje bran
gesnis, bet gyvenimo standartas yra 
panašus.

Vasario 16-ji Gimnazija gražiai 
susitvarkiusi, puikus modemiškas 
mergaičių bendrabutis jau gatavas, 
ateityje manoma pastatyti ir berniu
kams. Būtų labai pageidautina kad iš 
Australijos" atvyktų mokinių mokytis, 
praeitais metais iš Amerikos mokino
si 10 mokinių.

***
“Gabijos” redaktore p. A. Matu- 

keviciene lankėsi Sydnejuje, dalyvavo 
Plunksnos Klubo suruoštoje programo
je Tautos Šventės minėjimo proga.

***
Spalio 15 d. skautų Tėvų Komite

tas Sydnejuje ruošia linksmą geguži
nę Inglebum stovyklavietėje. Gera pro
ga tėvams atvesti visus vaikučius ir 
leisti jiems pasidžiaugti ir susipažinti 
su skautišku gyvenimu, o vyresniems 
maloniai papiknikauti. Nepraleiskite 
progos kuri retai kada pasitaiko.***

644 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2000

KELIONĖMS | EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIU KELIONIŲ BIURĄ

Palanga. Travel

TURIME IR ĮVAIRIU. ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS. SKAMBINKITE TEL. 26 3526
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Spalio 1 d., sekmadienį, Sydney 
Filisterių būrelis ir Newcastle Disku
sijų Klubas ruošia diskusijas: ALB 
Tarybos Suvažiavimas ir Darbai.

Diskusijos įvyks Ukrainiečiu 
mažoje salėje,57 - 59 Joseph St., Lid
combe, 3.30 vai. p.p. Kalbėtojai’.Rūta 
Kavaliauskaitė, Vytenis , Šliogeris, 
Dr. V. Doniela ir Stasys Žukas. Na
rius ir svečius kviečiam gausiai da- 
lyvauti- Valdyba.,

27 - TOJI INDIVIDUALINE 
URBONO PARODA

Įvyksta BAREFOOT ART GAL
LERY Avalon Parade, Avalon Beach.

Oficialus atidarymas rugsėjo 30d. 
° šeštadienį 7.30 vai. p.p.

Atidarymo žodį tarti sutiko tarp
tautinio masto rašytoja Elizabeth , 
Kata, (geriau žinoma kaip novelės au
torė iš kurios Hollywood padare filmą < 
“Patch of Blue”).

Paroda bus atdara šeštadieni ( 
nuo 10 vai. ryto. “Special preview’’ 
tiems kurie norėtų geriau susipažinti* 
su darbais prieš atidarymą arba kurie 
negalės į oficialu atidarymą ateiti. ' 
Paroda tęsis 2 savaites. Kiekvieną i 
diena, išskyrus pirmadienius, nuo 1 
10-5 vai. (

Numatoma rodyti virš 30 visai 
nauju darbu, įvairaus dydžio ir tech- | 
nikos

Visi kviečiami atsilankyti.***

reikalaisĮvairiais bendruomeniniais 
tarsis su Melbourno organizacijų at-N 
stovais. Sydnejuje svečiai dalyvauja® 
Spaudos Baliuje šeštadieni, o sekma-H 
dieni, Lidcombės Lietuvių Namuose® 
turės pasikalbėjimus su visuomenes^ 
atstovais, bei organizacijų vadovais.***

Melbourne rugsėjo 2 d. Rūtos 
Ziedaites vestuvių vaišes paruošė 
Soc. Glob. D-jos moterys. Tai bene 
buvo pačios šauniausios iki šiol Lie
tuvių Namuose. ; Valgių gausumas ir 
Įvairumas patenkino visus bet ypač 
nustebino svečius australus. Viešnia 
Lady Clyne parašė net ilgą, susižavė
jimo ir padėkos laišką.

***
Šiemet latviai švenčia 150 metų 

sukaktį nuo pasirodymo jų pirmojo 
laikraščio “Latviešu Avižes” (lat
vių laikraštis), kuris buvo pradėtas 
leisti 1822 m. Jelgavoje.

Pirmuoju lietuvišku laikraščiu 
yra laikomas 1832 m. Maž. Lietuvoje 
Fr. Kelkio leistas mėnesinis laikraš
tis “Nusidavimai apie Evangelijos 
prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų”, 
ėjęs net iki 1915 m.

Sydnejaus Lietuvių Namų Klubo 
pirmininkas p. V. Simniškis paklaustas 
kaip vyksta Klubo statyba pareiškė, 
kad darbas iki šiol eina gerai ir jis 
esąs tikras kad Tarybos Suvažiavimas 
galės būti atidarytas naujame Klube.

Valio mūsų Klubui.
***

Dantų gydytoja G. Kazokiene 
laimingai sugrįžo iš Lietuvos, kur ji 
turėjo progos susipažinti su M.K. 
Čiurlionio meno galerija ir literatūra 
reikalinga jos mokslo darbui, dizer- 
tacijai parašyti.

***

SPAUDOS «XK3CK3a
XK38«W£X3B ALIU S
didžiausias metų
parengimas

RUGSĖJO 23 D., ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAK.

UKRAINIEČIU SALĖJE, LIDCOMBE

KAS BUS?- PUIKUS ORKESTRAS, ŠOKIAI, TURTINGAS 
BUFETAS, GERA NUOTAIKA, [VAIRIOS 
STAIGMENOS IR KT
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Qanberriskis architektas Vytau
tas Švedas ši, trečiadienį išskrido i 
Londoną ir iš ten vyks pasidairyti po 
Europą.

Arch. Vyt. Švedas jau anksčiau 
buvo pasirengęs vykti į Jaunimo Kon
gresą, bet Cahberros Lietuvių Klubo r ’ ’ . . . .
lionės planus pakeitė. ; Dabar klubo 
statyba eina prie pabaigos, todėl 
arch. Vytautas išsileido, tik kitu ke
liu, pastudijuoti Europos architektū
ros.

Tarp kitko, Sydnejaus Klubas 
sulyginęs seną Bankstowno salę iki 
pamatų, statonauja klubą, gi Canberros 
klubas senąjį klubą taip pakeitė, kad 
reikia gerai pastudijuoti kad radus se
no klubo likučius.

Geros sėkmės Vytautui kelionėse 
ir laukiam grįžtant su naujoms archi
tektūrinėmis idėjomis, gi Canberros 
klubui ruoštis praplėsto klubo šau
niame atidarymui.***

GEELONGAS.
KULTUR. SAMBŪRIO KAUKIU 

BALIUS.
Įvyko rugpiūcio mėn. 19 d. Liet. 

Bendruomenės namuose, buvo labai 
nuotaikingas. Atsilankė daug svečių J 
ypač didelis būrys lietuvių atvyko iš J 
Ballarato. Buvo nemažai ir kaimynų J 
melbourniškių. Vyravo jaunimas. IŠTJ 
keliolikos kaukių prizus laimėjo: £

1. Plaštakė - A. Brazdžionienė, g
2. Haremo mergaitė - L. Shredery- £

. *3. Kinietė - C. Vaicekauskiene. * 
Svečius sveikino Sambūrio pirm. $ 
S. Skapinskas. Balius davė gra- £

žaus pelno, kuris paskirtas Liet. 
Bendr. namų reikalams.***

RETA PROFESIJA
Geelongiškis Zigmas Mikolaitis, 

bedirbdamas cemento fabrike išmoko 
sprogdintojo amatą. Jis teoretinius ir 
praktinius egzaminus išlaikė atatinka
mose įstaigose Melbourne ir dabar 
skaitomas licenzijuotas sprogdintęjas.

Z. Mikolaitis Lietuvoje - Šiau
liuose vertėse kirpėjo > amatu, žino
ma kirpėjo ir sprogdintojo amatai 
nieko bendro neturi, bet jie abu gar
bingi..

perplanavimas ir statybos priežiūra ke- Valstybėse ^paremti.
A.A. STASYS MILKAUSKAS
53 m. amžiaus gyv. Norlane š.m. 

rugpiūcio mėn. 30 d. mirė sužeistas 
pravažiuojančios auto masinos. Nu
liūdę liko žmona, vedusios penkios 
dukros su anūkais ir trys auganti 
sūnūs.

Palaidotas po gedulingų pamaldų, 
kurias atlaikė kun. P. Dauknys 1972 
m. rugsėjo mėn. 4 d.

tė.

dr.

* *
*

A

PARAMA P, JURGĖLAI U.S.A.
Geėlongo “Šatrijos” tunto skau

tai surinko savo tauteičiųtarpe $101.30 
Lietuvos Skautu Sąjungos Įkūrėjui 
Petrui Jurgėlai, patekusiam i vargą.

A. Skėrys.
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