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JAUNIMO
KONGRESAS

Nenuostabu, kad lietuviško 
gyvenimo rūpesčiuose jaunimo 
klausimas stovi pirmoje vieto
je: juk visiems aišku, kad lie
tuvių tautos ir jos atplaišų, pa
birusių po visą pasaulį, ateitis 
matoma pirmiausia jaunojoje 
kartoje. Tačiau mūsų kalbos 
dažniausiai ir palieka tik nu
skambėjusiais žodžiais be dides
nio ryžto ką nors konkrečiau ta 
linkme veikti ir ypač be konkre
čių idėjų. Pakalba vyresnieji 
pakaltindami jaunimą, pakalba 
ir jaunieji, net papriekaištauda
mi vyresniesiems ir taip laikas 
slenka niekam neįsipareigoįant 
ir niekur nesiryžtant.

Kalbant apie mus pačius Aus
tralijoje negalima sakyti, kad 
jaunimo nėra lietuviškame gyve
nime. Vietomis jis labai plačiai 
ir aktyviai reiškiasi, bet kitur 
jo visai nesigirdi. Vienur kitur 
ruošiami lokaliniai jaunimo sek
madieniai arba atskirų jaunimo 
organizacijų metiniai suvažiavi
mai toli gražu neišsemia viso to, 
ką galėtume laimėti.

Jau visai konkretų reikatą iš
kėlė P.L.B. Valdybos pirminin
kas J.J. Bačūnas ir kurį ryžtasi 
įgyvendinti Pasaulio Liet. B-nės 
Valdyba t— sušaukti ateinan
čias metais pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą. Kas tame 
kongrese bus, kokia jo pro
grama, dar konkrečių planų ne
turime, tačiau užsimojimas tik
rai yra didingas. Reikalas tiek 
entuziastingas, kad net ir Aus
tralijos L.B. Krašto Valdyba 
ryžtasi imtis Lygių, kad mūsų 
jaunimo bent atstovai galėtų pa
tekti į tą rengiamą kongresą.t 
Kaip šis klausimas bus išspręs
tas, priklausys nuo mūsų norų, 
pastangų ir paties reikalo supra
timo.

Analogiškai su pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresu, peršasi 
kita kiek siauresnės apimties 
mintis: kodėl nepagalvoti apie 
Australijos lietuvių jaunimo 
kongresą čia pat vietoje ir toli 
neatidėliojant? Gal būt net ir 
Šiais metais. Šio kongreso reikš
mė būtų milžiniška-- čia mes pir
miausia pamatytume, kokį jau
nimą turime,'"jo nuotaikas, jo 
ambicijas ir aspiracijas. Galbūt, 
•r čia paaiškėtų atstovai, siųs- 
tini į pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą ir jie drauge žinotų, 
kokį jaunimą jie atstovaus nu
važiavę į Ameriką.

Salia to, reikėtų pagalvoti ir 
apie tokio kongreso programą, 
kad suvažiavęs jaunimas neklau
sinėtų vienas kito — tai ko gi 
mes čia susibūrėme? Tas, žino
ma, pareikalautų pastangų, bet 
vis tk pradžia būtų padaryta ir 
graži pradžia. Gal būt momentą 
Išnaudojus ir reikalą įstačius į 
tinkamas vėžes ir su tuo pačiu 
jaunimu būtų visai kitokia kal
ba, Juk šiandie viskas daroma 
tik apgraibomis nematant tikrų
jų posmų.

Kas tuo reikalu turėtų imtis 
iniciatyvos, ne Šio rašinio tiks
las atsakyti, o grečiau tik 
pačią mintį iškelti, ir būtų gerai, 
jei šiuo klausimu būtų paskelb
ti svarstymai kad ir šio laikraš
čio puslapiuose siūlant konkre
čių sumanymų, projektų arba 
pasisakant apie tą reikalą iš es
mės. Nepalikime mūsų pačių 
reikalų spręsti arba nutarti ki
tiems: patys projektuokime, pa
tys spręskime ir patys dirbkime, 
patys ir savo darbą vertinkime.

(v.k.)

VI. Radzevičius

AUKSO VERSIS
(NAUJOS RŪŠIES CHAOSO DEBESYS VIRŠ SENUTES ŽEMES)

Daugeliui gali atrodyti absur
du, kai jis šiandieninėj spaudoj 
užtinka prielaidas, kad Jungti
nėms Amerikos Valstybėms gra
sia bankrotas, kad yra rimto 
pavojaus, jog JAV doleris jau 
nebebus pastovi ir pageidauja
ma tarptautinė valiuta, kurią 
galima paversti gėrybėmis kiek
viename pasaulio kampe. Virš 
dolerio atsistojo auksas, kuriuo 
paskutiniu laiku vis daugiau ir 
daugiau gundomasi.

Antrajam pasauliniam karui 
artėjant prie pabaigos, 1944 
metais buvo pasirašytas tarp
tautinis susitarimas, pagal kurį 
JAV doleris virto aukso sinoni
mu. Kas turi dolerį, tas turi 
atitinkamą kiekį aukso, kurį jam 
garautuoja Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Jos tada sutiko iš 
kiekvieno pirkti ir kiekvienam 
parduoti auksą, po 35 dolerius 
už unciją.

Per paskutinius dvidešimts 
metų JAV faktiškai tapo vakarų 
pasaulio bankininku. Neskai
tant paramų ir paskolų pasau
liui (Ziūr. “Doleriai ir Draugai” 
M. P. Nr. 9), Amerikos inves
tavimai pasaulyje, pasiekė 96.9 
bilijonus dolerių. Vien tik Eu
ropoje amerikiečiai yra investa
vę 11.5 bilijono. Normalioj 
ekspansijoj po dešimties metų 
investavimai Europoj turėjo 
daugiau negu padvigubėti ir pa
siekti 24 bilijonus dolerių.

Amerikos kapitalu paremtos 
veikia ne tik milžiniškos firmos, 
bet daugybė smulkių, pelningų 
įmonių. Riebiais dividendais tie 
investavimai turtina JAV, bet 
tuo pačiu laiku daugelyje kraš
tų, įskaitant ir Australiją, yra

DU SUSIRINKIMAI
A.L.B. SYDNEJAUS APYL. 

VISUOTINIS METINIS 
SUSIRINKIMAS

ALB Sydnejaus Apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas šau
kiamas 1965 m. balandžio mėn. 
4 d. 1 vai. p.p. Lidcombe bažny
čios salėje. Laiku nesusirinkns 
reikalaujamam narių skaičiui, su
sirinkimas įvyks po pusės valan
dos ir bus teisėtas nežiūrint da
lyvių skaičiaus. (ALB statuto 
str. 20).
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Susirinkimo pirmininko rinkimas,
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Apylinkės Valdybos pirminin
ko pranešimas. 5. Apylinkės Val
dybos iždininko pranešimas. 6. 
Pasisakymai dėl pranešimų. 7. 
Revizijos komisijos pranešimas. 
8. Sydnejaus-Bankstowno ir Cab- 
ramattos Apylinkių susijungimo 
klausimas. 9. Rinkimai: Apylin
kės Valdybos, revizijos komisijos 
ir garbės teismo. 10. Pranešimas 
ir Krašto Tarybos atstovų suva
žiavimo. 11. Einamieji reikalai ir 
12. Susirinkimo uždarymas.

ALB Sydney Apylinkės 
Valdyba

MELBOURNO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

ALB Melbourne Apylinkės vi
suotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas 1965 m. kovo 28 d. 1 
vai. p.p. Šv. Jono bažnyčios para- 

gyvybinis kraujas visam ekono
miniam stabilumui.

Ligšiol Jungtinės Amerikos 
Valstybės kapitalo plaukimo į 
užsienius ne. tik netrukdė, bet jį 
net skatino. Dabar padėtis kei
čiasi. Amerikos finansininkams 
jau pasiūlyta susilaikyti nuo 
naujų investavimų, kuriems rei
kalingi Amerikoje esą doleriai, 
o užsieniuose esančių įmonių 
plėtimui ieškoti kapitalo vietos 
rinkose. Taip pat pradėti žy
giai, kad užsienyje išblaškyti bi
lijonai dolerių pamažu pradėtų 
grįžti atgal į JAValstybes. Ypač 
bus spaudžiami tie kraštai, su 
kuriais sudarytos sutartys Ame
rikai priklausančius dividendus 
mokėti doleriais. Užsukta pro
pagandos mašina atgrasinti 
amerikiečius nuo turizmo karšt
ligės. Suvenyrų iš užsienio jis 
galės be muito įsivežti tik už 50 
dolerių.

RUOŠIAMA AKCIJA
IŠPLĖSTI JAV EXPORTĄ

Kol kas tai yra tik pasiūly
mai. Jeigu jie nepadės, galima 
laukti efektyvesnių draudimų, ir 
kredito suvaržymų. Šias priemo
nes gyveniman traukia tenden
cija turimus atliekamus dolerius 
paversti grynu auksu. Kol kas 
ta tendencija tik užuomazgoje, 
bet niekas nežino, kaip ji plis 
ir kokias formas įgaus artimiau
sioje ateityje.

Per pasaulį garsiai nuskambė
jęs Prancūzijos prezidento De 
Gaulle, pareiškimas, kad reikia 
grįžti prie aukso valiutos, nebu
vo tos teidencijos pradininkas.

pijos salėje, East Melbourne.
Susirinkimo dienotvarkė: 1) Susi
rinkimo atidarymas; 2) susirinki
mo pirmininko rinkimai; 3) man
datų komisijos rinkimai; 4) apy- 
skaitiniai pranešimai: a) Valdy
bos, b) Kontrolės Komisijos, c) 
Garbės Teismo; 5) diskusijos dėl 
apyskaitinių pranešimų; 6) val
dybos piniginės apyskaitos tvirti
nimas; 7) Vykdomųjų organų rin
kimai: a) Valdybos, b) Kontrolės 
Komisijos, c) Garbės Teismo; 8) 
sąmatos priėmimas 1965-66 me
tams; 9) einamieji reikalai; 10) 
susirinkimo uždarymas.

šaukiamuoju laiku nesant kvo
rumo, susirinkimas įvyks už pusės 
valandos ir bus teisėtas nežiūrint 
dalyvių skaičiaus.

ALB Melbourno Apylinkės 
Valdyba

SENSACIJA ERDVĖSE
Kai amerikiečiai ateinantį ant

radienį ruošiasi išleisti du savo 
kosmonautus į erdves, pereitą ket
virtadienį rusai iššovė du savus 
kosmonautus 300 mylių atstume 
nuo žemės, iš kurių vienas plkn. 
Leonov antrame skridime aplink 
žemę, išlipo iš kapsulės ir apie 
20 min. “pasivaikščiojo’ šalia kap
sulės erdvėje, šis momentas bu
vo transliuotas per sovietų tele
viziją.

Kiek laiko užtruks abiejų rusų 
kosmonautų skrajojimas, niekas 
nežino.

Jis ją tik sustiprino. Nuo auksu 
pagrįstos valiutos, faktiškai ne
buvo atsisakyta, neskaitant hit
lerinės Vokietijos. 1944 metų 
tarptautinių susitarimų doleris 
irgi buvo paverstas valiutos den- 
gėju, kai JAV iškilmingai pasi
žadėjo visiems parduoti auksą 
už dolerius. Ir dabar aukso pir
kėjai vis dažniau beldžiasi į 
JAV iždo duris. Be Prancūzi
jos ir Ispanijos, pereitų metų 
paskutiniame ketvirtyje stam
besniais aukso pareikalautojais 
buvo Belgija, Olandija ir Šveica
rija. Vokietijoj, kurios vyriausy
bė laikoma labiausiai pro ame
rikoniška Europoje, įtakingi 
bankininkai daro spaudimų tam 
tikrą Vokietijos bankuose laiko
mą dolerių dalį paversti auksu. 
Kol kas Vokietijos vyriausybė, 
šiuo' metu išgyvenanti sunkias 
tarptautines komplikacijas, tam 
spaudimui nepasiduoda. Tačiau, 
kiekvienu metu ji gali suklupti 
prieš vidaus ir kaimynų spaudi
mą. Reikia atsiminti, kad Eu
ropos Ekonominė Sąjunga, ku
riai priklauso ir Vokietija, ne

Iškilmės Washington’e prezidento L.B. Johnson inauguracijos 
metu. Po prezidento priesaikos paradas: prieky policijos mo- 
tociklistai, paskui juos prezidento mašina ir orkestras. Gilu
moje matyti kongreso rūmai (Capitol).

Žinios
14 RUSŲ DINGĘ ERDVĖSE
Vienas italas, radijo mėgėjas 

sekti pasiųstų į erdves kūnų sig
nalus, tvirtina, kad nuo 1960 me
tų iki dabar yra dingusių erdvėse 
14 rusų. Jis net išgirdęs nelai
mingųjų pagalbos šauksmus. Ru
sai tokius pranešimus laiko grynu 
prasimanymu.

★
Pranešama, kad vakarų žurna

listai matę Kruščiovą Maskvos 
gatvėse. Jis ėjęs balsuoti į vietos 
savivaldybės rinkimus. Paklaus
tas kaip laikosi, atsakęs, kad jis 
gyvenąs normalų pensininko gyve
nimą.

RAUDONIEJI PUOLA
Anglų spauda praneša apie iš

vystytą didelį sovietų ir kiniečių 
komunistų aktyvumą 'Ajfrikoje. 
Spėjama, kad Afrikoje veikia apie 
800 kiniečių komunistų specialist

tų agentų Afrikos kraštuose. Jie 
kursto ir treniruoja sukilėlius 
prieš teisėtą valdžią ir nori smur
tu ją užgrobti.

VĖL ĮTAMPA KIPRE
Paskutiniu metu kiek aprimę 

Kipro neramumai vėl atgyja. Ne
seniai Turkija prasitarė, kad im
sis iš naujo bombarduoti Kipro 
graikų punktus, jei nepasitrauks 
iš neseniai užimtų pozicijų. Tur
kijos laivynas pajudėjo manev
rams, o aviacija aliarmo padėty.

Kipro prezidentas ark. Maka
rios pareiškė, kad jeigu Turkija 
imsis smurto veiksmų, tai Kipro 
graikams nieko kito neliks, kaip 
palaužti vietos turkų atsparos 
punktus.

★
Beviešėdamas Egipte sovietų 

Rusijos vicepremjeras A. šeliapi- 
nas pareiškė, kad Sov. Sąjunga

Misijonierius Redakcijoje
pereitą antradienį, kovo 16 d. 

misijonierius Tėvas J. Borevičius 
buvo apsilankęs pas Mūsų Pasto
gės redaktorių drauge stf kun. P. 
Butkum. Buvo keletas malonių 
valandų praleista besikalbant rū
pimais lietuviškais reikalais. Tėv. 
J. Borevičius perdavė Redakcijai 
linkėjimų nuo P.L.B. V-bos p-ko 
p. J.J. Bačiūno, kurį jis buvo ap-

seniai atvirai pagrasino dalį sa
vo dolerių pakeisti auksu.

Dolerių keitimo į auksą šiuo 
metu dar negalima laikyti masi
niu, tačiau vistiek jau šio kovo 
pirmoj savaitėj JAV aukso at
sargos buvo pačios mažiausios 
per 26 metus 14.8 bilijono dol.) 
Su aukso mažėjimu mažės ir pa
sitikėjimas doleriu, kuris trauks 
dar didesnę aukso karštligę. 
Aukso veršio garbinimas gali 
virsti pražūtinga panika.

Nors dolerių supirkinėjimui 
pradžia davė daugiau politiniai, 
negu ekonominiai išskaičiavi
mai, vistiek negalima išleisti iš 
akių atskirų valstybių noro rem
ti savo valiuta ne. dirbtinu auk
so pakaitalu (doleriu), bet pačiu 
auksu. Savo laiku doleris padė
jo sustiprėti ekonomiškai ir da- 

(Pabaiga psl. 2)

lankęs Havajuose pakeliui į Aus
traliją, pasigėrėjo Mūsų Pastogės 
progresu ir originalumu (pasiro
do, svečias "M.P.” rūpestingai 
skaitė būdamas "namie’ — Ame
rikoje), užkliudytos ir bendrosios 
lietuvybės problemos. Svečio Tėv. 
Borevičiaus įsitikinimu, išeivijos 
lietuvių vienybė yra gyvybinės 
reikšmės ir įmanoma ją įgyven
dinti, jeigu savo bendruomeni
niuose ar visuomeniniuose santy
kiuose vengsim viso to, kas mus 
skiria, o remsimės vien tik mums 
visiems bendraisiais reikalais. 
Tėv. Borevičius pabrėžė, kad jis 
nepateisina visų tų, kurie aklai 
stato savo siaurus grupinius ar 
net pažiūrų reikalus nustumdami 
antroje vietoj lietuviškuosius. Jis 
pats, būdamas vienuolis ir kuni
gas, palaiko artimiausius bičiu
liškus santykius su priešingų pa
žiūrų asmenimis, dalyvauja visuo
meninėje ir kultūrinėje veikloje 
su skirtingų įsitikinimų žmonėmis 
ir, visur, kur tik neprasikiša siau
ri asmeniniai interesai, darbas 
vyksta labai sklandžiai.

Paklaustas apie Australiją ir 
čia gyvenančius lietuvius, svečias 
prisipažino, kad jis dar nedaug 
tos Australijos matęs ir permažai 
pažįstąs lietuvius, bet iš to, ką 
jis matęs, susidaręs įspūdį, kad 
Amerikoje lietuviai visais atžvil
giais geriau įsikūrę ir lengviau 
gyvena.

Užsiminė Mūsų Pastogėje iškel
tą mintį apie tautines misijas, ku
rias jis laiko originalia idėja, bet 
jis pats, kaip iš jo pamokslų 
klausytojai galėjo įsitikinti tiek 
Brisbanėje, tiek Sydnejuje, vyk
dydamas savo pašaukimą, apašta
lauja ir pačiai lietuvybei.

Baigęs misijas Sydnejuje jis 
patrauks tiesiai į Perthą, o iš ten 
aplankęs visas kitas lietuvių kolo
nijas, vėl sugrįš į Sydnejų. Lin
kime mūsų svečiui geriausios sėk

mės. L.D.

maistu negalės Egipto sušelpti, 
nes jai pačiai trūksta tuo pabrėž
damas, kad “nesame tokie turtin
gi, kaip Amerika”.

Ekspertai tvirtina, kad žemės 
turtais Rusija yra gal net turtin
gesnė už Ameriką, bet ji esanti 
vargšė dėl to, kad eksploatuoja ne 
turimus žemės turtus, o tik žmo
nes.

*
Išbuvęs 27-rius metus Pietų 

Australijos premjeru Sir Thomas 
Playford po rinkimų turėjo kapi
tuliuoti, nes rinkimus laimėjo 
darbiečiai. To paties laimėjimo 
tikisi ir N.S.W. rinkimuose gegu
žio L d.

šiaurės Vietnamo aviacija iš 
lėktuvų bombardavo miestelį P. 
Vietname netoli Saigon, kurio me
tu žuvo 48 gyventojai, iš jų 45 
mokyklos mokiniai.

★
Neseniai miręs W. Churchill 

savo atsiminimuose taip išsireiš- 
kia apie Molotovą. “Niekad dar 
nesu sutikęs toko žmogaus, kaip 
Molotovas, kuris labiausiai ati
tinka roboto idealą”. Šiandie Mo
lotovas yra pensininkas ir gyve
na Maskvoje.

PILNOS TEISĖS NEGRAMS
Amerikos prezidentas Johnson 

paskelbė, kad ruošiamas įstaty
mas, suteikiąs negrams Ameriko
je pilnas balsavimo teises. Jis 
spaudžia kongresą pašalinti rasi
nes nelygybes Amerikos piliečių 
tarpe.

1



2 MŪSŲ PASTOGĖ

Jaunimas Bendruomenėje
VIKTORO MARTIŠIAUS PASKAITA, SKAITYTA ALB KRAŠTO TARYBOS 

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIME MELBOURNE 1964 m. GRUODŽIO 29 d.

Visiems aišku, kad būtina 
įtraukti lietuvišką jaunimą į ben
druomeninę veiklą, nes nuo to 
priklausys tautinės bendruome
nės tolimesnis išsilaikymas. Dėl 
to nenuostabu, kad daug sielo
jamės priaugančios kartos prob
lemomis. Paskutiniųjų 14-kos 
metų laikotarpyje ne vien atskiri 
asmenys ir mūsų spauda, bet ir 
oficialios institucijos įtraukia 
jaunimo reikalus į pirmaeilius 
rūpesčius. Australijos Lietuvių 
B-nės Krašto Valdyba yra net 
paskyriusi vieną savo narį rū
pintis specialiai jaunimo reika
lais.

drai gana siauro akiračio inteli
gentus. Reikia pripažinti, kad 
yra nemažai ir išimčių. Gaila, 
kad tiek mažai studijuoją hu
manitarinius mokslus, nes šie 
studentai turi dažniausiai geres
nes sąlygas plačiau apsiskaityti 
ir geriau suprasti pareigas tau
tai.

Bendrai kalbant nereikia per
daug stebėtis, kad jaunuomenė 
nepajėgia parodyti didelio tau
tinio sąmoningumo ir visai ne
reikia tikėtis, kad svetur augan
tis jaunimas bus toks, koks jis 
buvo ar yra Lietuvoje.

kad į jaunystęGalima sakyti, 
reaguojama kaip į kvailystę, nes 
galvojama, kad jaunimas dar 
neturėjo plačios

1965 m. kovo 22 d.

BENDRI JAUNIMO 
BRUOŽAI

Norint susidaryti kokį vaizdą 
apie jaunimą, reikia pirmiausia 
nutarti, kas šią grupę sudaro. 
Į šią kategoriją dažniausiai įs
kaitoma jaunuoliai nuo 18-kos 
iki 35 metų. Siek tie.k vyresni 
neturėtų užsigauti dėl šios kla
sifikacijos.

Šios kartos kolektyvinį cha
rakterį jau daug kas yra apibū
dinęs ir net buvo pavartota to
kie epitetai, kaip “pasimetusi 
karta”, “beiliuzinė generacija” 
ir pan. Nėra abejonės, kad da
bartinis jaunimas yra sunkiai su
prantamas vyresnei kartai ir dėl 
to intensyviai kritikuojamas.

Reikia sutikti, kad dabartinis 
jaunimas paliko Lietuvą dar 
maži, o patys jaunesni jau gi
mę emigracijoje. Dauguma jau
nimo dar gali šiaip taip susikal
bėti lietuviškai kasdieninėm 
smulkmenom, bet jau turi var
go su rašyba ir moksline kalba. 
Jaunimui taip pat trūksta ži
nių iš Lietuvos istorijos ir susi
pažinimo su jos kultūrinėmis 
vertybėmis.

Turime prileisti, kad gyve
nant materialistiniame krašte 
yra iššaukiamas egocentrišku- 
mas, t.y. rūpestis tik savimi. Tai 
jaučiama ne tik jaunime, bet ir 
pas vyresniuosius. Dabartinė 
karta siekia turtingesnio ir pil
no gyvenimo sau ir mažai krei
pia dėmesio į krašto gerovės ar 
žmonijos likimo klausimus ir 
pan. Iš vis jaučiamas didelis pa
syvumas visuomenine prasme. 
Tikrai sunkus klausimas, kaip 
sužadinti susidomėjimo viešuo
ju gyvenimu bei rūpinimuisi 
augštesniais siekimais, kad žmo
nės nepasinertų individualinia
me kiaute.

Kalbant apie akademinį jau
nimą pastebima, kad specializa- 
vimas Australijos mokslo siste
moje parengia ekspertus tik vie
noje profesinėje srityje bet ben-

VISUOMENINE VEIKLA
Bemaž visas visuomeninis 

darbas buvo ir yra nešamas ant 
vyresniųjų veikėjų pečių ir kar
tais net graudu darosi girdint 
monotonišku reguliarumu skun
dų, kad jų jėgos jau išsisėmė, o 
jaunimas neatėjo jų pavaduoti.

Nors žinau, kad tai sukels už
metimų, vistiek reikia pripažinti, 
kad vyresnieji veikėjai negali 
pritraukti jaunesniųjų į šį darbą 
daugiausiai dėl savo kaltės. Yra 
jaučiamas nepasitikėjimas ir ne
siskaitymas su jaunąją karta.

neturėjo plačios gyvenimo pa
tirties. Sitai galima pailiustruoti 
šiais pavyzdžiais. Teko nugirsti 
nusiskundimų iš vyresniųjų, kad 
kaikas jaunesnių pateko į da
bartinį bendruomenės atstovų 
suvažiavimą. Panašiai traktuoja
ma ir ta saujelė jaunimo, kuri 
buvo išrinkta į bendruomenės 
organus, normaliai dominuotus 
vyresnės kartos. Šitokie pareiš
kimai tikrai negatyviai veikia 
jaunimą ir silpnesnieji vengia iš 
viso ką nors turėti bendro su 
veikla.

Reikėtų rimčiau pagalvoti, ar 
tikrai norima, kad jaunimas 
perimtų bendruomenės vairavi
mą. Nors labai giriama, jeigu 
kas nors iš jaunesniųjų įsijungia 
į “juodą darbą”, kaip pav., au
kų rinkimą, salių šlavimą ir 
pan., bet dėl paties vadovavimo 
tai jaunesnė karta dažniausiai 
ignoruojama.

Iškilę ginčai dėl metodų, kaip 
bendruomenė turėtų būti veda
ma, jaunimui atrodo betiksliai 
ir iš dalies komiški. Be.t vistiek

jie turi neigiamą efektą. Yra 
normalu, kad nuomonių skirtu
mai iškyla, nes mūsų bendruo
menėje yra visokių pasaulėžiū
rų žmonių, bet ginčai turėtų 
būti vedami racionaliai ir yra 
tikrai nekultūringa dėl jų pasi
daryti priešais. Šiuo atžvilgiu 
pastebima bloga ypatybė kaiku- 
riuose vyresniuosiuose, būtent, 
tolerancijos neturėjimas kitų 
nuomonėms bei perdidelis dog
matiškumas. Jeigu tautietis turi 
stiprų nusistatymą kokiu nors 
klausimu, jisai net nenori klau
syti argumentų, kad gal jo nuo
monės yra klaidingos, kartais 
atrodo gan ironiška; kalbama 
labai daug apie “laisvę” ir “de
mokratiją” bet kartais atrodo, 
kad kaikurie iš senimo iš viso 
nežino, ką šie žodžiai reiškia.

Tokioje atmosferoje darbui 
sunku surasti iniciatyvos. Per 
šią netoleranciją buvo prarasta 
dalis intelektualų, kurie visiškai 
pasitraukė iš bendruomenės ir 
pasitenkina tik diskusijomis pri
vačiuose rateliuose.

Negalima būtų sakyti, kad 
šioje srityje ir jaunimas būtų 
be “nuodėmių”. Pasitaiko kar
tais perdidelis arogantiškumas 
senimui ir nenoras jo visiškai 
suprasti. Nemažai tokių iš jau
nesnės kartos tik įieško pretek
stų kritikuodami vyresniųjų el
gesį, kad tik išsisukus nuo dar
bo. Mūsų jaunimo organizaci-

LIETUVIAI PASAULYJE
APIE LIETUVA URUGVAJAUS 

RADIOFONUOSE
Kaip pernai, ir šiemet 50 Urug

vajaus radijo stočių grandinė va
sario 14 d. 55 min. transliacijoje 
pateikė žinių apie Lietuvą. Kvies
ta budėti prieš komunizmo pavo
jų ir neužmiršti Lietuvos — pir
mosios raudonojo imperializmo 
aukos. Radijo pranešimai buvo 
labai vertingas įnašas mūsų kovai 
dėl tėvynės laisvinimo.

Ta proga Lietuvos Atstovui A. 
Grišonui teko prabilti į tautiečius 
lietuviškai per tėvų jėzuitų veda
mą radijo valandėlę “Radio Fe- 
mina” (vasario 14) ir ispanų 
kalba per Vaštako vadovaujamą 
radijo valandėlę “Radio Indepen- 
dencia”. Per Martinez Bersetche 
“Radio Clarin”, be Atstovo Gri- 
šono kalbėjo ir valandėlės vedėjas 
prof. Katzensteinas ir Lietuvos 
Pasiuntinybės spaudos attache K. 
Čibiras. (E)
KUN. DR. J. VAIŠNORAI 60 M.

AMŽ.
Šių metų pradžioje 60 m. amž. 

sulaukęs kun. dr. Juozas Vaišno
ra yra pasižymėjęs mokslo srityje 
ir laikytinas vienu iškiliųjų lietu
vių intelektualų laisvuose Vaka
ruose. Gimęs 1905 m. ties Mari
jampole, Vaišnora 1927 m. buvo 
padaręs vienuoliškus įžadus ir

1927 m. buvo pasiųstas 
į Romą. 1927 — 1937 
damas Romoje, įgijo 
ir teologijos daktaro 
1932 m. laikinai grįžęs

Nuo
Lie-
1944 
kun.

Mirus J.A. Valstybėse ponios A. Šimkuvienės broliui inž. 
VYTAUTUI PA VILČIUI,

poniai A. Šimkuvienei ir muz. Vaclovui Šimkui nuoširdžią 
užuojautą reiškia

ADELAIDĖS CHORAS LITUANIA

pradėjome jau šiek tiek primirš
ti, nors ir pasitaiko retkarčiais 
spaudoje jaunosios kartos paba
rimų, kad jinai tik angliškai 
kalba. Bet ar nereikėtų daugiau 
pabarti tėvus už apsileidimą ir 
išaiškinti šio dalyko svarbą.

Pravartu būtų mums daugiau 
propaguoti mūsų kalbos senu
mą, grožį, jos struktūrą ir kad 
pasaulio filologai ja yra susiža
vėję. Galima ir psichologiniai 
veikti į jaunimą tvirtinant, kad 
kiekvienas išsilavinęs žmogus 
turi žinoti mažiausiai dvi kal
bas ir kad kalbų žinojimas yra 
didelis turtas. Būtų patartina 
taip pat dėti didesnių pastangų 
Australijos universitetuose į- 
traukti lietuvių kalbą į dėsto
muosius dalykus.

jos, ypa studentų ir filisterių, 
irgi galėtų atkreipti daugiau dė
mesio į bendruomenės veikėjų 
parengimo svarbą.

LIETUVIŲ KALBA
Kaip anksčiau buvo minėta, 

daugelis iš jaunimo nepajėgia 
laisvai kalbėti lietuviškai. Ne
mažai susipratusių jaunuolių, 
kurie gal ir jdomautųsi lietuviš
ka veikla, to vengia vien tik dėl 
to, kad gerai nemoka lietuviš
kai. Koks gali būti pirmininkas 
ar sekretorius, jeigu negali žo
džiu ar raštu išreikšti savo min
čių.

Pasirodė mūsų spaudoje jau 
keletas straipsnių, kad silpnas 
kalbos mokėjimas nėra faktinai 
toks aktualus klausimas. Jeigu 
tik jaunuolis yra jautrus lietu
viškiems reikalams, reikia jį 
įtraukti į bendruomeninę veik
lą.

Neginčytina, kad reikia mė
ginti įkalbėti jaunimą jungtis į 
bendruomeninę veiklą, nes dar
bo visiems užteks, bet negali
ma sutikti, kad lietuvių kalbos 
žinojimas nėra jau toks esminis 
klausimas.

Panaudojant Dr. J. Girniaus 
žodžius, iš jo knygos “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” psl. 255 — 
“kalba liudija tautinę gyvybę, 
tiek apskritai tautos, tiek atski
ro asmens. Blėstant tautos kal
bai, blėsta ir pati tauta. Svetur 
kalba yra tiesiog neatskiriama 
nuo tautybės. Čia kalba yra ir 
pagrindinis kilmės liudijirrias ir 
tautinio išpažinimo apsisprendi
mas”.

Labai abejotina, ar jaunimas, 
kuris nemokės savo kalbos, įsi
jungs į svarbiausią tautinę veik
lą, nes jisai jaus baimę ir gėdą 
susilaukti pasityčiojimo iš kitų 
veikėjų.

Paskutiniu metu mes gimto
sios kalbos svarbumo reikalą

(Bus daugiau)

AUKSO..,
(.Atkelta iš pel. 1) 

bar jį jau galima išstumti, kaip 
nebūtiną gėrybę. Mauras savo 
atliko, mauras gali išeiti.

Šis naujas chaosas — pastan
gos nuversti JAV dolerį nuo 
pasaulinio sosto ir padaryti jį ei
line vienos valstybės valiuta yra 
ir politinio chaoso pasekmės. 
Viena negerovė paskui save 
traukia kitą. Veikia slaptos už
mačios išstumti dolerį iš pasau
linės rinkos ir atsiradusią tuš
tumą panaudoti saviems ekono
minės ekspansijos tikslams.

Vakarų pasaulis prarado bet- 
kokius vienybės ženklus. Kadai
se buvę ginklo draugai, berods 
neatskiriami sąjungininkai “iki 
grabo lentos”, šiandien kiekvie
nas keliauja savo keliu ir veikia 
ne tik tarpusavye nesitardami, 
bet daugiau vienas kitam kojas 
kaišiodami. Visi piauna tą pačią 
šaką, ant kurios dar tebesėdi.

V.R.9 • ».

cow) ir išversta į septynias kitas 
kalbas, jau atspausdinta lietuviš
kai. Knygos lietuviškąją laidą 
atspausdino ir išleido Vilties lei
dykla. Šiuo metu baigiami knygos 
įrišimo darbai Clevelande ir ji ne
užilgo jau pasirodys knygų rinko
je. Knygos kaina — 3 dol. 
kalas gaunamas “Dirvoje” 
Superior Ave., Cleveland, 
44103, U.S.A.

Vei-
6907
Ohio

studijoms 
m. gyven- 
filosofijos 
laipsnius, 

į Lietuvą,
buvo įšventintas kunigu. 
1937 m. Lietuvoje vadovavo 
tuvos marijonų provincijai, 
m. pasitraukęs į Vakarus,
dr. Vaišnora įvairiose pareigose 
dirbo Vokietijoje ir Austrijoje, 
Apaštališkoje lietuvių delegatūro- 
je jr buvo Skautų S-gos dvasios 
vadovu. Pašauktas į Romą kun. 
Vaišnora lig šiol dirba kaip gene
ralinis marijonų prokuratorius ir 
Vienuolių kongregacijos prie Šv. 
Sosto patarėjas.

Sukaktuvininkas plačiai reiš
kiasi visuomenės gyvenime, moks
le ir spaudoje. Kaip įžvalgus 
spaudos žmogus, gerai mokąs sep
tynias svetimas kalbas, be lietu
vių spaudos, jis dar rašo svetim
taučių žurnalams bei leidiniams. 
Dažnai paliečia religijos persekio
jimą pavergtuose kraštuose. Kun. 
dr. Vaišnora yra pateikęs daug 
svarbios medžiagos, teologijos ir 
Bažnyčios istorijos klausimais, 
Liet. Enciklopedijoje. Visuomeni
nėje veikloje Vaišnora daugiau 
kaip 10 m. buvo Skautų S-gos dva
sios vadu, dalyvauja įvairiose kon
ferencijose, skaito mokslo paskai
tas. Yra išeivijoje atkurtos L. 
Katalikų Mokslo Akademijos cent
ro valdyboje. Iš kun. dr. Vaišno
ros giliomis studijomis paremtų 
darbų reikia paminėti kapitalinį 
veikalą “Marijos garbinimas Lie
tuvoje”. (E)

NrFLORIDOS LIETUVIAI.
11-12, mėn. Floridos lietuvių 
vasarotojų paveiksluotas laikraš
tis, eina nuo 1960 m. Leidėjai: 
Anelė Zabukas ir Petras Pocius, 
3051 54th St. S„ Gulfport, Fla. 
Redaguoja Edvardas Karnėnas, 
1118 Rutherford Rd., Cleveland 
Hts., Ohio 44112. Bendradarbiau
ja: dr. D. Jasaitis, K.S. Karpius, 
K. Kodaitienė, J. Narūne, E. Ver- 
bela, F. šeštokas, W.J. Jurgėlas, 
J. Juodis ir kt. Laikraštis įdomiai 
vaizduoja gyvą Floridos lietuvių 
gyvenimą, atsiliepia į. aktualiuo
sius lietuvių išeivijos 
nius reikalus, duoda 
žinių vasarotojams 
Laikraščio išvaizda
Nuo 1964 sausio mėn. spausdina
mas Vilties spaustuvėj Clevelan
de. Prenumerata 2.50 dol. me
tams.

visuomeni- 
reikalingų 
Floridoje, 
patraukli.

DAR VIENAS KAPAS
MIRĖ DR. J.

seminarijoje.
Vakarus.

gimnaziją, Jonė 
jaunų dienų do- 

teise. 1932 m. 
universiteto fa-

“PALIK AŠARAS MASKVO
JE”, Barboros Armonienės kny
ga, keliomis laidomis išleista an
gliškai (Leav Your Tears in Mos

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais pre- ” 

kybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pasiųsti gi - ” 
minėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir tikrai reika- -- 
linga. «»

Siūlome šiuos vertingus, labai augštos kokybės dovanų ” 
siuntinius, ypatingai Žemomis kainomis, į kurias jau įskaity- •• 
tas sov. muitas ir pasiuntimas (Anglų valiuta). : Į

L K S : 2 vyr. arba mot. elegantiški angliški lietpalčiai; ” 
7 jardai angliškos vilnonės medžiagos dviems vyr. kostiumams ;; 
ir 8 jardai nepermatomo, sunkaus ir gražaus nailono 2 suk- •> 
nelėms tik už £39.10.0 "

P — 3 s 6 jardai šiltos angliškos vilnonės Ulster medžią- ’’ 
gos dviems paltams ir 3i jardų ekstra geros viln. angį, medžią- * > 
gos vyr. kostiumui tik už £25.0.0. “

V — 3 s 10i jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, me- ;; 
džiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N — 4 t 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražių 
raštų nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0. “

Jungiant N — 4 su P — 3 susitaupo trys svarai pasiunti- " 
mo išlaidų, nes, pav., N — 4 ir P — 3 junginys tekainuoja ■ • 

£37.0.0 ir V — 3 ir N — 4 junginys £ 28.15.0.
M — 13 : 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka- ;; 

vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
GARANTUOTAS IR APDRAUSTAS PRISTATYMAS " 

PER 3 — 4 SAVAITES.
Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD.. LONDON, E. 2., 
. ENGLAND.

Atstovai Australijoje: K. Stankūnas, 5 Markwell St., 
Bowen Hills, Brisbane, Qnsld. ir St. Rečiuga, 58 Wehl 
Street Nth., Mount Gambier, S.A. '■
Mūsų siuntinius galima uisisakyti ir per visus COSMOS 

skyrius.

MIRUSIEJI N. ZELANDIJOJE
MIRĖ DR. STASYS KRIPAS

kuris 
Pasaulio 
lėšomis 

didesnis 
Metraštį,

IŠVYKOS ALBUMAS, 
yra leidžiamas Čikagoje 
Lietuvių Bendruomenės 
ir kurio formatas bus 
už Australijos Lietuvių
jau spausdinamas ir labai greitu 
laiku pasirodys rinkoje. Jį reda
guoja Mūsų Pastogės Sporto Sky
riaus bendradarbis Jonas Šoliū- 
nas.

Stasys Kripas gimė 1903 m. 
Radvilišky. Baigęs Šiaulių gim
naziją išvyko miškininkystės stu
dijuoti Vokietijon. 1928 m. jis 
baigė Tharandto miškų akademiją 
gaudamas miškų inžinieriaus dip
lomą, o 1930 m. apgynė disertaci
ją ir įgijo miškininkystės mokslų 
daktaratą.

Lietuvoje jis ėjo įvairias parei
gas miškų srityje — miškų urėdo 
pavaduotojas, urėdas, Alytaus 
miškininkystės mokykloj dėstyto
jas, Kaune miškų departamento 
vicedirektorius, Vilniaus universi
teto docentas ir 1943 m. miškų de
partamento generalinis direkto
rius. Be to, Lietuvoje yra atlikęs 
pušų nusakinimo tyrimus davinius 
paskelbdamas “Mūsų Girių” žur
nale. Jis taip pat įsteigė Alytuje 
miškų departamento terpentino ir 
kalifonijos fabriką, 
pats ir vadovavo, 
ir anglių degyklą 
džio”.

Bendradarbiavo
sų Girios”, “Tautos ūkis” 
tur.
- 1949 m. iš Vokietijos atvyko j 
Naująją Zelandiją su žmona ir 
sūnum. Čia jis visą laiką dirbo 
miškų tyrimo įstaigoj medienos 
technologijos skyriuje Rotorua.

Gyvendamas šioje vietovėje jau 
pradėjo jaustis blogiau su sveika
ta, teko pernešti rimtą skilvio 
operaciją, bet sveikata nepasitaisė 
ir jo gyvybės siūlą nutraukė šir
dies negalavimai.

Dar gyvas būdamas pageidavo 
po mirties būti sudegintu, ką žmo
na ir sūnus Kęstutis jo valią ir 
įvykdė.

Vasario 
veik visai 
Aucklando
me) ir taip pat dideliam skaičiui 
naujazelandiečių — jo bendradar
bių ir draugų buvo atiduota pas
kutinė Stasiui Kripui.

Prie karsto, kuris krematoriu
me buvo padėtas ant specialaus 
paaukštinimo, buvo sudėti 26 gyvų 
gėlių vainikai.

kuriam jis 
Taip pat įkūrė 
prie “Lietme-

spaudoje: “Mū-
ir ki-DEVEIKYTĖ (NAVAKIENĖ)

pranešta:;kelerius pastaruosius metus dr. 
ligos mirė'Deveikė dėstė Vasario 16:Gimna- 
Navakienė 

Gimusi

Iš Paryžiaus Eltai 
vasario 26 d. po ilgos 
teisės istorikė dr. Jonė 
— Deveikytė (Deveikė). 
1907 m. vasario 13 d., 1924 m. bai
gusi Ukmergės 
Deveikytė jau iš 
mėjosi istorija ir 
baigė dų Kauno
kultetus: humanitarinių mokslų 
istorijos skyrių ir teisių fakultetą. 
1935 — 1939 m. rinko istorinę me
džiagą Paryžiaus, Romos, Lenki
jos archyvuose. Vokiečių okupa
cijos metais, 1941 — 1944 m. dėstė 
Kauno mokytojų
1944 m. pasitraukė į 
1948 m. Paryžiaus universiteto 
teisių fakultete gavo teisių dr. 
laipsnį. Velionė, gyvai susidomė
jusi Lietuvos temomis, dalyvavo 
daugelyje tarptautinių kongresų 
ir yra skaičiusi Lietuvos ar Rytų 
Europos istorijos temomis. Istori
nius pranešimus skaitė Paryžiaus 
universiteto teisių fakultete. Per

zijoje. Bendradarbiavo Lietuvos 
ir išeivių spaudoje, be to, mokslo 
žurnaluose yra paskelbusi moksli
nius tyrinėjimus istorijos srityje.

Pastaraisiais savo gyvenimo 
metais velionė skyrė daug energi
jos lietuvių knygos patekimui į 
pasaulio bibliotekas. Padėjo daug 
pastangų lietuvių leidiniams pa
tekti į Paryžiaus Bibliotheque 
Nationale — ten jau yra keli šim
tai pokario metu išleistų lietuviš
kų leidinių. Bene paskutiniame 
savo straipsnyje (“Argentinos 
Liet. Balsė”, nr. 1248) velionė 
rašė: “Metas, kad laisvojo pasau
lio lietuviai vėl įrašytų į mūsų 
tautos istoriją naujus žodžius: ke
lias lietuviškai knygai į pasaulio 
bibliotekas”.

Dr. Deveikytė palaidota Pary
žiuje. Pagal velionės valią, jos 
pelenai lauks galutinio poilsio Lie
tuvos žemėje. (E)

20 d. dalyvaujant be- 
lietuvių kolonijai iš 
(virš 160 mylių atstu-

Po trumpos anglikonų bažny
čios kunigo maldos, N.Z. lietuvių 
bendruomenės ir Lietuvos Miški
ninkų S-gos vardu pirmininkas 
pasakė jautrią kalbą. apgailestau
damas nustojus ne vien tik lietu
vių ben-nės nario bet ir bendra
darbio miškininko. Po to visi pra
ėjo pro karstą atiduodami pasku
tinę pagarbą mirusiajam.

Visus dalyvius našlė p. Kripie- 
nė ir sūnus Kęstutis pakvietė į 
šermenis. Pasistiprinę dar ilgai 
dalinosi įspūdžiais ir reiškė ap- 
gąilestavimą netekus nuoširdaus 
tautiečio, ir užjautė šeimą.

Likusi žmona B. Kripienė kaip 
dirbo, taip ir tebedirba krautuvėj, 
kad padėtų sūnui išeiti mokslus. 
Ji yra pareiginga tarnautoja ir 
labai augštai vertinama.

Sūnus Kęstutis yra 16 m. am
žiaus jau baigė kolidžą ir dar pa
pildomai lanko vienerius metus. 
Ateinančiais metais jis pasiruošęs 
studijuoti komerciją. Jis yra akty
vus sportininkas — futbolistas, 
tenjsistas, krepšininkas ir turi 
gražų rinkinį pašto ženklų. Nežiū
rint, kad ateivis, mokykloje jis 
yra seniūnas (prefect), mokytojų 
ir mokinių mėgiamas.

Beveik kiekvienas, atvykęs į 
Rotorua užsukdavo pas p.p. Kri- 
pus, kur būdavo maloniai pasitin
kamas, priimamas ir apvežioja- 
mas po gražias apylinkes. Roto
rua yra žymi kurortinė vieta N. 
Zelandijoje.

Suvažiavusieji išsiskirstė pa
likdami našlę ir sūnų su tikra 
širdgėla ir užuojauta.

Ne kartą velionis sutiktas pasi- 
skųsdavo, kad sveikata blogėja — 
negi nepamatysiąs gimtojo kraš
to — tėvynės Lietuvos.

Tą pačią dieną Wellingtone mi
rusią p. Rentenienę irgi sudegino. 
Kadangi buvo gauta žinia vėlo
kai, 
vardu 
teriai 
kas.

tai lietuvių bendruomenės 
buvo pasiųsta likusiai dūk- 
užuojauta, o velionei vaini-

— S
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Didmeisteris 
Romanas Arlauskas

Australiškoj ir užsieninėj spau
doj paskutiniu laiku vėl plačiai 
minimas kuklaus adelaidiškio Ro
mano Arlausko vardas ir rašomi 
ilgoki staipsniai apie jo laimėji
mus šachmatų pasaulyje.

Romanas Arlauskas šiandien 
yra vienintelis pasaulyje lietuvis, 
kuriam šiomis dienomis buvo su
teiktas šachmatų didmeisterio 
vardas.

Kas šiek tiek nusimano apie 
šachmatus, tas supranta, ką reiš
kia didmeisterio vardas. Ir ge
riems šachmatininkams jis taip 
sunkiai pasiekiamas, kaip eiliniam 
kareiviui generolo laipsnis. Rei
kia parodyti nepaprastus sugebė
jimus ir būti pirmajam tarp pir
mųjų-

Ir Arlauskui šio generoliško 
laipsnio niekas lengvai nesuteikė. 
Dėl jo jis grūmėsi beveik penke
rius metus. O paskutiniai trys 
metai praėjo tikrai atkakliose ko
vose prieš dvyliką pasaulinio mas
to garsenybių, šiose finalinėse 
aukščiausio įtempimo kovose pra
našesniais pasirodė tik du rusai 
(Zogorovskis ir Borisenko), užė
mę dvi pirmąsias vietas. Būdin
ga, kad ir su šiais milžinais Ar
lauskas savo partijas sulošė ly
giomis, iškovodamas sau trečią 
vietą ir didmeisterio vardą. Daug 
garsenybių, kaip rusai didmeiste- 
riai Dubininas ir Toluch (dvigu
bas SSSR čempijonas), belgų 
čempijonas tarptautinis meisteris 
Coolen, švedas didmeisteris Len- 
dqvist ir visa eilė kitų, iš viso 
dešimts, buvo priversti pasidalinti

PIRMAS LIETUVIS DIDMEISTERIS
(ADELAIDIŠKIS ROMANAS ARLAUSKAS TAPO DIDMEISTERIU)

žemesnėmis (4-13) vietomis ir 
žemesnio laipsnio — tarptautinių 
meisterių — vardais.

— ★ —
I finalines rungtynes, kuriose 

šią garbingą vietą Arlauskas iš
kovojo, eiliniam mirtingajam pa
tekti beveik neįmanoma. Norėda
mas, jis turėtų susitarti su Die
vu, kad gyvens šimtą metų, ir 
pradėti iš apačios. Čia keturių 
gradicijų kovose visada turėtų 
išeiti pirmuoju, kad patektų į 
taip vadinamą čempijonu klasę, 
kurioje tegali rungtis tik valsty
bių čempijonai. Užėmęs čempijo- 
nų klasėje pirmąją vietą, laimin
gas šachmatininkas pagaliau pa
siektų... pusfinalines varžybas. Ir 
iš čia tik pirmosios vietos laimėto
jas patenka į finalus, kad galėtų 
grumtis dėl pasaulio meisterio 
vardo su anksčiau į viršūnes iš
kopusiais šachmatų milžinais. Tik 
finaluose pirmos vietos laimėtojas 
tampa pasaulio meisteriu (perei
namas postas), o pirmųjų trijų 
vietų laimėtojai gauna neatima
mus titulus DIDMEISTERIS.

Laimėjęs pirmą vietą čempijo- 
nų klasėje ir po to išėjęs pirmuo
ju pusiau finaluose, Romanas Ar
lauskas 1962 m. sausio 2 d. pradė
jo kovą dėl didmeisterio titulo. 
Varžybos oficialiai buvo užbaigtos 
1965 m. sausio 15 d., nors Arlaus
kas savo partijas jau buvo užbai
gęs anksčiau.

— ★ —
Iš visų ligšiol įvykdytų keturių 

finalų, paskutinysis laikomas pa
čiu sunkiausiu. Kaip žinoma, sti
priausi šachmatininkai yra rusai. 
Pirmajame finale rusai visai ne
dalyvavo, II ir III dalyvavo po du, 
o šiame ketvirtajame net keturi ir 
visi patys stipriausi. Zagorovskis, 
čia tapęs pasaulio meisteriu, yra 
profesionalas šachmatininkas te
oretikas, kuris ypač plačiai reiš
kiasi pasaulinėj šachmatų spaudoj 
su savo partijomis. II-ros vietos 
laimėtojas Borisenko yra dabarti
nis SSSR čempijonas korespon- 
denciniu būdu. Dubininas — ilga
metis didmeisteris, pasaulinė gar
senybė. Toluchi irgi didmeisteris, 
du kartu buvęs SSSR čempijonu. 
Visi jie suteikė IV-tam finalui 
kietų ir rafinuotų kovų charakte
rį, nors Dubininui teko 5, o Toluch 
7-ta vieta. Kovų kietumą gali pa
vaizduoti ir tas faktas, kad dabar
tinis Australijos čempijonas M. 
Salm, kuris III finale buvo išsiko
vojęs IV-tą vietą, dabar turėjo 
pasitenkinti pačia žemiausia XIII-

-ta vieta.
Kiekvienas finalistas turėjo su

lošti dvyliką rungtynių ir jos visos 
prasidėjo vienu kartu. Reikala
vimai buvo kieti — per 30 dienų 
turi būti padaryta 10 ėjimų.

R. Arlauskas pažymi, kad visi 
IV-to finalo dalyviai buvo labai 
korektiški. Vieni iš jų ribojosi tik 
ėjimais, kiti pasipasakodavo apie 
save, pasidomėdavo apie gyveni
mą Australijoj. Australija ypač 
domėjosi indonezas Lim Hing Gie, 
o vengras Dalko primygtinai įro
dinėdavo, kad jis nėra bedievis 
(tarp jo sveikinimų būdavo ir 
sveikinimai “su Šventom Kalė
dom”). Visi finalistai — aistringi 
filatelistai. Jie siųsdavo savus ir 
prašydavo australiškų pašto ženk
lu-

Dar IV-tam finalui vykstant,

Emigracija yra skaudus reiš
kinys, nes yra atsiskyrimas nuo 
savųjų ir nuo visko, kas bran
gu. Tas atsiskyrimas yra ir pa
vojingas, nes egzilinei skevel
drai, išblokštai į svetimą pasau
lį, visuomet gresia visokiausių 
nelaimių. Net tiek daug, kad 
Joseph de Maistre savo tautier 
čius, po 1789 metų revoliucijos 
į Angliją pabėgusius, pasmerkė 
istoriniu virtusiu posakiu: “L‘e- 
migration ne vaut rien et ne 
peut rien”. Bet ar visos išeivi
jos yra pasmerktos tokiam išti
žimui bei nevaisingumui? Ne
manau. Negalima vienu apiben
drinančiu mostu atmesti visas. 
Jos tikriausiai gali išvengti at
metimo, jeigu jos atliks nors tris 
sąlygas.

Pirmoji sąlyga: tautiškumas
Išeivija pirmiausia turi išsau

goti savo tautinį charakterį. Tai 
sąlygai suprasti reikia įsidėmė
ti, kad tauta yra ryškus žmoni
jos vienetas, kad ji į nieką nepa
naši ir dėlto ir niekuo nepakei
čiama savumų visuma, ir, kad 
jai, kaipo tokiai, yra skirtas 
toks uždavinys, kurio negali at
likti jokia kita tauta. Iš to ir se
ka, kad ji turi apsireikšti tuo, 
kuo ji iš esmės yra, arba — ji 

kai R. Arlauskas juose laimėjo 4J 
taško, jam buvo suteiktas tarptau
tinio šachmatų meisterio vardas. 
Tarptautinio meisterio vardą 
anksčiau yra gavę dar du lietu
viai. Tai dabartinis Kanados čem
pijonas Vaitonis ir Lietuvoje pa
silikęs Mikėnas. Didmeisterį te
turime tik vieną: Arlauskas.

Romanas Arlauskas, kuriam ir 
šiuose finaluose teko atstovauti 
Australiją, yra žymiai pakėlęs vi
sos Australijos vardą šachmatų 
pasaulyje. Dar prieš 15 metų jis 
padėjo Australijai nugalėti JAV, 
prieš kurias buvo lošiama su 100 
lentų (Arlauskas lošė ketvirtoj). 
Taip pat jis prisidėjo prie triuš
kinančio Indijos nugalėjimo. O 
šachmatų olim|pijadoj (korespon- 
dencinėse rungtynėse komandiniu 

Trys sąlygos išlikti lietuviais
Dr. JUOZAS ERETAS, Bazelis, Šveicarija

iš viso negali apsireikšti. Kas 
mano, jog esą galima be nuos
tolių savo prigimčiai pereiti į ki
tą tautinę buitį, tas skaudžiai 
apsirinka, nes tuo pakitimu tik 
praras sąvo tautos substanciją, 
neįsigydamas kitos, pasiliks tik 
pilka esybė, esybė be charakte
rio ir be reikšmės.

Kas sakoma apie, tautą, tas 
dar didesniu laipsniu sakytina 
apie emigracinę jos dalį. Vadi
nasi, jei lietuvis ir svetur nori 
esmingai apsireikšti, jis turi lie
tuviškai reikštis, t.y., pagal savo 
tautinę prigimtį, kuri taip ryš
kiai skiriasi nuo visų kitų tau
tų.

Neklaidingas ženklas, ar žmo
gus dar tebėra “tautietis” ir ar 
dar gyvena iš tautos charakterį 
sudarančių savumų, yra tai, kaip 
jis žiūri į savo gimtąją kalbą. 
Juk kalba taip tyrai ir taip to
bulai atvaizduoja tautos bruo
žus bei ypatumus, kad drąsiai 
galima sakyti, jog tauta niekuo 
neapsireiškia taip savitai, kaip 
tik joje ir per ją. 'Kas tolinasi 
nuo jos, tas tuo pačiu tolinasi ir 
nuo savo tautos, nes, manyda
mas, jog tautiškumas ir bet ko
kia svetima kalba galėtų gyven
ti kokioje nors koegzistencijoje, 
yra gryna fikcija, kurioje, žmo

būdu), lošdamas pirmoj lentoj, R. 
Arlauskas iškovojo garbingu vie
tą Australijos komandai. Kaip ži
noma, tas pats R. Arlauskas dar
1950 metais tapo Pietų Australi
jos čempijonu, o 1953 m. — visos
Australijos meisteriu (koresp.). 

— * —
Arlauskas pradėjo žaisti šach

matais vos dešimts metų teturėda
mas. Tryliktus metus eidamas jis 
jau įsijungė ir į šachmatų turny
rus, o pro dvidešimtuosius dar 
neprasiritęs, jau 1937 metais jis 
gavo meisterio titulą. Tarptauti
nės šachmatų olimpijados Muen- 
chene, Rygoje, Tartu, Helsinkyje 
matė Arlauską kovojantį ir lai
mintį virš lentų.

Jo nuomone, geriausios šachma
tų rungtynės yra korespondenci- 
nės rungtynės. Jos duoda galimy
bių geriau susikoncentruoti ir gi
liau padėtį išstudijuoti. .Per Ame
rikoj gyvenantį šachmatininką 
Merkį jis daro žygių suorganizuo
ti korespondencinį pasaulio lietu
vių šachmatų turnyrą.

• VI. Minvydas 

gus kaskart giliau paskęsta sve
timybėse. Liežuvis' greit išduo
da, kuria linkme, pasineša siela...

Antroji sąlyga- kūrybingumas
Nors tautinė ištikimybė mums 

būtina sąlygas išsilaikyti, ji vis 
dėlto tik tuomet bus reikšmin
ga, jei ji paskatins mūsų jėgas 
ir taps siela tų darbų, kuriais 
įkūnijame savo siekius. Vadina
si, neužtenka pasyvaus išsilaiky
mo, reikia ir kūrybingos veik
los.

Nesvarbu, kurioje srityje mes 
pasireikštume, svarbu tik tai, 
kad mūsų gabumai realizuotųsi 
pagal mūsų individualius polin
kius, ar tai būtų mokslas, ar 
menas, ar grynai dvasinė ar pri
taikoma sritis, ar, pagaliau, vi
suomeninė dirva.

Svarbu žinoti, kad joks žmo
gus, net ir kukliausias ir papras
čiausias, nėra visai be talento. 
Dėlto kiekvienas tautietis mums 
yra savaip naudingas ir tuo pat 
savaip reikalingas.

• Šia proga iš viso pabrėžtina, 
jog emigracija nėra kastracija.. 
Priešingai, savo paakstinimais, 
ryškiai išsiskiriančiais nuo an
kstyvesnių, įprastinių, ji mus 
naujais impulsais paskatina nau
jiems išsisakymams. Jeigu išei

APIE LATVIUS
LATVIŲ GIMNAZIJOS RŪMAI

— CENTRINIS ŽIDINYS 
Vasario 20 d. Muensterio mies-

to, Vestfalijoje, Vak. Vokietijoje 
buvo iškilmingai perduoti naudo
tis po dviejų metų statybos baigti 
naujieji latvių gimnazijos rūmai. 
Apie iškilmes išsamiai parašė, 
šiaip vengiąs skelbti apie pabaltie- 
čių gyvenimą, įtakingiausias Vak. 
Vokietijos dienraštis “Frankfur
ter Allgemeine” (vasario 24, nr. 
46). Jis nurodė, kad gimnazijos 
rūmai kaštavę 3 mil. DM (750 
tūkst dol.) ir kad prie statybos 
kaštų prisidėjo š. Reino — Vest
falijos kraštas bei Muensterio 
miestas. Iškilmėse dalyvavo kraš
to darbo ir socialinių reikalų mi
nistras K. Grundmann ir kiti pa
reigūnai. Ta proga pažymėta, kad 
latvių gimnazijoje Vokietijoje mo
kėsi apie 700 latvių jaunuolių, iš 
jų 103 gavo brandos atestatus ir 
58 studijuoja V. Vokietijos aukš
tosiose mokyklose. Dabar pasta
tyti rūmai turi vietos 150 moks
leivių — šiuo metu gimnaziją lan
ko 98 mokiniai. Esama mokinių ir 
iš JAV, Švedijos (po keturis), 
Prancūzijos, Anglijos ir Australi
jos. Direktoriaus prof. Vitons 
nuomone tikimasi, kad rūmus bai
gus mokinių skaičius pakilsiąs. 
Daugumai mokytojų algas moka 
Š. Reino — Vestfalijos kraštas, o 
daliai atlyginimai sumokami iš 
latvių aukų.

Vietos dienraščiai, pvz. “West- 
faelische Nachrichten”, “Muens- 
terischer Stadtanzeiger” vasario 
20 ir 22 d. d. įdėjo gimnazijos pas
tato nuotraukas ir iškilmių apra
šymą. Dienraščiai pažymėjo, kad 
Muensterio gimnazija esanti visų 
Vakaruose gyvenančių latvių 
centrinis kultūros židinys. Dar 
pastebėta, kad rūmų plotas — 
apie 18.000 kb. mtr. Iš viso yra 
19 klasių, šalia pačios gimnazijos 
pastatytas ir modernus bendrabu
tis “Rygos namai” — ir jo plotas 
siekiąs daugiau kaip 13.000 kb. 
mtr. Laikraščiai pabrėžė vokiečio 
Grundmanno mintį — išeivių gim
nazija esą vartai į laisvę. (E) 

vis tampa kastratu, tai jis dėl to 
tik pats kaltas —- savo sustin
gimu, abejingumu, apsileidimu. 
Gaila mums-tokių. Bet gaila 
mums ir tų, kurie, savo neabejo
tinus talentus aptaško pertek
liaus tautais arba narkotizuoja 
juos buduaro kvepalais...

Gausios tautos gali sau leisti 
liuksusą panaudoti tik dalį sa
vo gabumų. Mažos gi tautos tu
ri į veiklą traukti visus, o ką jau' 
bekalbėti apie egzilines jų dalis 

(Nukelta j psl. 4)

STASYS ŽUKAS

TARP NEWCASTLE IR ADELAIDĖS
c (Tęsinys)

Vietoj jos siūlome dainuoti Neimonto “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Paskutinis žodis priklauso V. Šimkui, 
kadangi jis tą dainą diriguoja. Gerai pagalvojęs 
p. Šimkus nutaria tą dainą išbandyti repeticijoje. 
Jeigu sunkiai dainuosis, tai iškeis į “Žalią rūtą”.

Repetuojame. Aš ilgai savo dainininkų nevar
ginu. Pasitikiu savo “Angeliuku”. V. Šimkus ke
letą kartų parepetuoja “Bėkit bareliai”. Išeina 
gerai. Nutarta dainos nekeisti. Šiaip repeticija 
buvo ilga, šalta ir varginanti. Iš choristų pareika
lavo daug ištvermės ir pasiaukojimo. Bet buvo la
bai reikalinga ir naudinga. Sekančios Dainų šven
tės rengėjams siūlyčiau repeticiją daryti dieną 
prieš koncertą.

Grįžę iš repeticijos ilsimės. Ponios “frizuoja- 
si”, tad namuose ramu. Sėdžiu vienas kambaryje 
ir kalbuosi su savo “Angeliuku”. Prašau jo, kad 
padėtų man koncerte. “Ko jaudiniesi?” ramina 
jis mane: “Tu žinai, kad tavo dainelė jau sudai
nuota. Koks skirtumas — keletą metų anksčiau 
ar vėliau?!” Prisimenu vieną ponią iš Adelaidės, 
kuri palinkėjo man Melbourne nukristi nuo scenos 
ir nusisukti sprandą. Prisimenu ir newkastliečius. 
"Bet choristai įdėjo tiek daug darbo ir pasiaukoji
mo dėl šios Dainų Šventės” — apeliuoju į Globėją. 
"Turi priminti, kad daugelį metų aš tau pagelbė- 
jau, nors buvai nevertas, šį vakarą ir pats neži
nau. Pagalvosiu”. . Tuo mūsų pokalbis ir baigėsi.

Pasilikau vėl vienas. Grįžta moterys. Kaip 
visada nepatenkintos savo frizūromis. Pietūs. Pa
valgęs velkuosi savo “šarvus”. O jie taip šiandien 
slėgiai Iš sporto salės parlękę R. Sidabras ir Juo
zas Doniela juokiasi iš mano aprangos ir nervuo- 
tumo. Aš norėčiau kartu su jais pasijuokti, bet 
juokas stingsta veide. Dainų Šventė yra kažkas 
tai ypatingo.

Pagaliau baisus laukimo periodas pasibaigė. 
Važiuojame. Oras beveik atšilo. Jokio vėjelio. Po 
scena esančiuose labirintuose būriuojasi pasipuo

šę choristai ir choristės. Staiga nelaimė:. Judita 
sulaužo batuką. Didžiai patyręs Raimondo tėvas 
greit suranda kitus batelius. Viskas gerai.

Himnas. Atidaromos kalbos ir pradedame pro
gramą. Su atskirais chorais. Mūsų eilė. Kiek 
pavėlavęs išeinu į didžiulę sceną ir jieškau, jieškau 
Newcastlio choro. Tolumoje pamatau mažą gru
pelę žmonių. Dainuojame. Iš pradžios nedrąsiai, 
bet juo tolyn, juo labyn choras atsigauna. Ir su
dainuoja be didesnių klaidų. Dėkui “Angeliukui”.! 
Pasiklausęs kitų chorų gražaus dainavimo grįžtu 
užkulisin. Kol jungtinis choras sustoja scenoje, 
dirigentai susikaupia. K. Kavaliauskas studijuoja 
jau tūkstantį kartų studijuotas dainas. A. Čelna 
vaikšto amžinu ratu, V. Šimkus sėdi rankomis pri
sidengęs akis, M. Kymantas kur tai pradingsta. 
Man nėra laiko susikaupti. Jaučiuosi ramus, bet 
rankų pirštai vis dar dreba.

Išėjęs į sceną gerai pasižiūriu į chorą. Vie
nas kitas sustingęs veidas ir šaltos akys. Daugo- 
mos akys šiltos. Kaikurie net bando man padrąsi
nančiai šypsotis. Krūtinėje šilta ir ramu.

Padirigavęs savo dainas nusilenkiu chorui, nes 
jiems priklauso mano didžiausia pagarba ir mano 
širdis.

Vėliau sėdžiu klausytojų tarpe ir klausausi li
kusios trečiosios Dainų šventės programos. Ji 
graži, didinga ir nauja. Pergreit pasibaigė.

Vis dar gyvendami koncertu einame valgyti 
ir pabendrauti. Gražioje valgykloje stalai puikiai 
padengti. Visgi Melbourne choristės jei ką daro, 
tai kaip sviestu patepta. Valgėme, kalbėjome ir 
vėl dainavome. Apie antrą valandą ryto nenoro
mis skirstėmės savais keliais.

Sekančią dieną įvyksta chorvedžių posėdis. 
Nustatome būsimos Dainų šventės vietą (Sydney) 
ir repertuarą. Iš klaidų pasimokę išrenkame dau
giau išbandytas ir linksmesnes dainas. Tris po
puliarias dainas kartosime (“Tu berželi”, “Vėjo 

dukra” ir “Pasisėjau žalią rūtą”). Pavieniai cho
rai turės atskirą koncertą. Dainų Šventės kon
certe dalyvaus tik vienas jungtinis choras. Ilgą 
posėdį baigę palinkime vienas kitam sėkmės 
ir ištvermės.

Skubame į sporto salę. Varžybos jau įpusė- 
jusios. Adelaidės sportininkai lyg ir pirmauja, bet 
visko dar gali būti. Komandos apylygės. Nėra 
prieš dešimtmetį turėto žaidimo lygio. Su nostal
gija prisimenu Ignatavičių, Gurskį, Šutą ir kitus. 
Bet rungtynės įdomios. Daug vilčių kelia mūsų 
jauniai. Norėčiau matyti geresnį pasavimą. Ka
žin kodėl retas iš jų praktikuoja pašokantį metimą. 
Tai lengvas ir tikslus metimo būdas. Dažnas per- 
sivedęs kamuolį per aikštę pats bando mesti į 
krepšį. Turėtų pasuoti. Žaisdami prieš zoninį den
gimą komandos lyg ir sustingsta. Mačiau sponta
niškų gražių derinių, metimų. Melbournas gerai 
nuiminėja kamuolį nuo krepšio. Adelaidė gerai 
valdo kamuolį. Sydnejus turi gerus krašto puo
likus.

Apie mergaičių žaidimą nieko negaliu rašyti, 
nors rungtynes stebėjau. Mano nors ir senyvos 
akys daugiau stebėjo pačias žaidėjas, kaip jų žai
dimą. Jos tokios gražios! Žmonelė stukteli į pa
šonę: “Ei, remember me!...”

Ant rytojaus vėl sporto salėje. Drauge su 
Augustinavičium, Sidabru, Doniela ir šutu viešbu
tyje užkandę vėl stebime mūsų tinklinio ir krepši
nio rinktinių žaidimą prieš estus. Tinklinį pralai
mėjome, o krepšinį laimėjome.

Sporto šventės uždarymas. Kalbos ir taurių 
bei dovanų įteikimas. Adelaidės sporto klubas pir
mauja. Mano prietelius R. Sidabras gauna iš Mū
sų Pastogės redaktoriaus dovanėlę kaip vienas iš 
geriausių sporto skyriaus bendradarbių.

Po uždarymo ceremonijų grįžtame namo. Atsi
randa Robertas. Tik įžengęs per slenkstį garsiai 
sušunka: “Who is the greatest?” Visi unisonu šau
kiame “Roberto!” ir puolame jį sveikinti kaip 
plunksnos pirmūną.

Ruošiamės į Naujų Metų balių. Kambariuose 
chaosas. Žmonelė atranda mano kur tai nukištus 
batus, segtukus, o Judita sujieško peteliškę. Kaip 
ji nuskrido ant pianino, man ir dabar neaišku. Pa

galiau važiuojame su Adelaidės taksiu j Melbourne 
rotušę. Dviejose didžiulėse salėse sutinkame Nau
juosius Metus su šampanu, bučkiais ir juoku. Net 
teko pasibučiuoti su Mūsų Pastogės redaktorium 
ir Melbourne kapelionu kun. Vaseriu. Baliui pasi
baigus Vyt. Vasario vežiami laimingai nuvažiuo
jame užbaigti naktelės pas Roželę. Vardas tinka 
jos išvaizdai, šokome, dainavome, kol saulė ėmė 
į akis spiginti.

Dieną numigę pavakarėj vykstame pas p. p. 
Kybartus. Didžiulis namas ir dar plečiamas. Daug 
pažįstamų iš Sydnejaus, Adelaidės. Čia ir Baltra- 
mijūnai iš Wollongong, šokdamas su p. Daudarie- 
ne klausausi jos balso. Gražus. Gaila, kad nedai
nuoja chore. Kiek apšilę sydnejiškiui Abromui 
padedant užtraukiame dainelę.

Sekančią dieną turėtume važiuoti namo, bet 
p. Dagys užlaužia ranką ir priverčia dar dienelę 
pasisvečiuoti.

Atsisveikiname su skubančiais namo R. Sidab
ru ir J. Doniela. Liūdna, nes abu puikūs vyrai. Bu
vo malonu nors ir trumpai su jais pagyventi.

Šiandieną ilsimės. Apžiūrime Melbourną. Užva
žiuojame pas p. Bambers. Ten, broliškoje ir links
moje latvių draugijoje praleidžiame pusdienį. Va
kare važiuojame į teatrą ir klausomės negrų dai
navimo.

Kitą rytą pasiruošiame kelionei į namus. Šei
mininkams norėjau daug ko gražaus pasakyti, pa
dėkoti, bet pasidarė liūdna, suvirpėjo lūpa, ir nė 
žodžio netarę sprunkame į mašiną.

(Pabaiga)

SOVIETŲ RUSIJOJ
_  Ar tiesa, kad Sovietų Rusijoj dantis trau

kia per nosį?
— Galimas daiktas, nes ten žmonės bijosi pra

verti burnos...

SKIRTUMAI AMŽIUJE
_  Katriut, juk tu ir tavo sesutė — dvynu

kės?_______________ ,
— Buvome vaikystėje. Dabar gi ji savo žino

jimu penkeriais metais už mane jaunesnė...
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GYVENIMAS UKRAINOJE
(Atkelta iš psl. 3)

bei dalelytes! Didieji gali, maži 
turi būti kūrybingi, o išeiviai tie
siog yra pasmerkti kurti. Dėlto 
kūrybingumas ir yra pats tik
riausias matas mūsų emigraci
niam gyvenimui matuoti.

Trečioji sąlyga: vieningumas
Trečioji sąlyga egzilų sėkmin

gumui užtikrinti yra vieningu
mas. Išeiviai visuomet sudaro 
tik dalį tautos ir dėlto nebūna 
gausūs. Tai pavojinga jos užsi
mojimams, nes tik žymi dalis 
tegali būti realizuojama, jei jie 
gausiai yra remiami: juk laik
raščiui reikia prenumeratorių, 
knygai pirkėjų, mokyklai moki
nių, teatrui lankytojų, organiza
cijai narių, bankui indėlininkų. 
Jų bus, jeigu išeiviai susispiečia, 
sutaria ir kiek galint vieningiau 
veikia. Jeigu toks susiklausymas 
svarbus jau savame, krašte, tai 
jis emigracijoje tiesiog būtinas. 
Kur, kur, bet svetur itin galioja 
posakis: vienybėje galybė.

Bet šita vienybė mums ne
reiškia vienodumo, galvosenos 
bei veiklos susilyginimo, srėbi- 
mo iš vieno bliūdo, nes visa tai 
neatitinka žmogaus prigimčiai. 
Gyvenimo nesaisto kapų tyla. 
Dėlto vieningumas mums reiš
kia sutarimą pagrindiniuose 
klausimuose, atlikimą bendrų ir 
būtinų pareigų, šalia kurių kiek
vienas gali džiaugtis tuo laisvu
mu, kuriame tegali tarpti asme
nybės. Tobulam tautos spektrui 
reikia visų spalvų.

Kiek mums naudinga yra to
kia protingai suprasta ir laisvu 
noru siekiama vienybė, tiek ji 
yra pavojinga Lietuvos okupan
tams. Suprantama tad, kad jie 
nori su šaknimis iš mūsų išrau
ti. Dėlto jie mūsų tarpe ir veda 
plačią ir atkaklią skaldymo ak
ciją, trokšdami visą išeiviją pa
versti tokia nesantaikos virtine, 
kurioje visi drasko visus.

Negalėtume tvirtinti, kad tos 
gudrios okupantų užmačios vi
sai būtų bergždžios; toli gra
žu ne visi išeiviai yra pasiekę

Čiurlionio ansamblis Amerikoje, 
vadovaujamas muz. A. Mikulskio, 
neseniai atšventė 25-rių metų 
veiklos ir gyvavimo sukakti. Pra
sidėjus emigracijai iš Vokietijos 
dalis čiurlioniečių pakliuvo ir į 
Australiją, kurie susimetę Mel
burne sudarė branduolj dabartinio 
Melbourne Liet Dainos Sambūrio.

BŪNA IR TOKIŲ 
“STEBUKLŲ”

Visi girdėjome, kaip komunis
tinė Kinija nusistačiusi prieš 
Ameriką, bet pavojaus atveju 
šaukėsi tos Amerikos, kad apgin
tų. Neseniai Maskvoje įvyko 
smarkios Azijos studentų demon
stracijos ir drauge aršios mušty
nės su Maskvos policija, kuri 
bandė demonstrantus išsklaidyti. 
Studentams nieko kito neliko, 
kaip smukti į Amerikos ambasa
dą ieškoti prieglobsčio, ką jie ir 
padarė. Protesto ženklan Pekino 
studentai demonstruodami prieš 
tokj sovietų elgesj išdaužė So
vietų ambasados langus.

JŪROS TURTAI

Ir šiandie žvejyba tebenaudo
ja senoviškas medžiojimo prie
mones, nors išgalvojama ir naujų 
būdų. Iš lėktuvų nustatoma žu
vų susibūrimo vietos, radijo pa
galba* diriguojami žvejų laivai, 
elektroniniais prietaisais nustato
ma kokiame gylyje prisilaiko 
žuvys. 

tokios visuomeninės kultūros, 
kurios reikia anokiai klastai 
perprasti bei atremti. Priešin
gai, skaudūs ir dažni įtarinėji
mai bei apkaltinimai — kartais 
net tos pačios pasaulėžiūros 
žmonių tarpe, — parodo, jog 
dar daug kam toli iki tokio su
siklausymo, kuris laiduoja di
džiojo mūsų tikslo atsiekimą. 
Supraskime, tad, kad pastatymas 
nors silpniausio tiltelio yra iš
ganingesnis darbas, negu pagi
linimas mus skiriančių griovių.

Tolerancija, kurios reikia til
tams tiesti, žinoma, nereiškia 
idėjinio blankumo, apatiško nie
kuo nesidomėjimo arba savų 
įsitikinimų paneigimo. Toleran
cija tereiškia pažabojimą tų ne
lemtų srovinių aistrų, kurios 
mūsų rankomis tedirba priešo 
darbą. Tąja prasme tolerancija 
yra didelė dorybė ir žymi to
kius žmones, kurių idėjinis aiš
kumas bei tvirtumas jiems be 
baimės ir net su pagarba leidžia 
pripažinti ir kitų įsitikinimus ir 
kartu netrukdo siekti bendrų ti
kslų. Tik silpnučiai putoja fa
natizmu.

— ★ —
Kadangi tautiškumas, kūry

bingumas ir vieningumas yra tie. 
idealai, kurie mums išeivijoje 
leis teigiamiausiai apsireikšti, 
turėtume dar stipriau eiti jų ke
liu. Tuomet Lietuvos istorikai 
negalės mums pritaikyti Joseph 
de Maistre pasmerkimo, o su 
pasigėrėjimu turės pripažinti. 
Laisvė su emigrantais išėjo, lai
svė su jais ir grįžo!

(Liet. Dienos)

Amerikoje išrastas elektroninis mikroskopas, sujungtas su 
televizija ekrane duoda du milijonus kartų padidintus vaiz
dus. Sis išradimas padeda stebėti tokias medžiagas, kurios 
labai jautrios radijacijai. Dabar mikroskope duodama silp
ną elektroninį spindulį, kuris sustiprinamas šalia mikrosko
po televizijoje.

Išgalvojama ir naujų būdų. 
Mokslininkai jau vykdo bandy
mus, kaip veisti žuvis ir jas iš
auginti. Tai pirmasis žingsnis jū
ros ūkių steigime. Spėjama, kad 
ateity žmonės ūkininkaus jūroje, 
panašiai kaip sausumoje. Nauja
sis amžius šioje srityje greičiau
siai vadinsis akvakultūra.

Ateity žmogus gal statys mies
tus, steigs ūkius jūros dugne ir 
naudosis visais jos turtais. Pana
šiai vienas vandenų tyrinėtojas 
išsireiškė: žmogus kilęs iš jūros 
vėl grįš į jūrą gyventi. Ameri
kiečiai panašius bandymus vyk
do prie Bermuda salų.

(Pabaiga)

Ukrainiečių išeivių savaitraštis 
Vokietijoje “Schlach Peremohy” 
neseniai paskelbė straipsnį apie 
padėti Ukrainoje. Nors praneši
mas liečia gyvenimą Ukrainoje 
prieš kelis mėnesius, tačiau tenka 
manyti, kad šiuo metu toji padėtis 
nebus žymiai pasikeitusi.

Iš Ukrainos pasipriešinimo vei
kėjų patirtos tokios žinios: tero
ro priemonės nėra žymiai pasi
keitusios. Jei anksčiau žmonės 
būdavo baudžiami 15 — 25 m. ka
lėjimo ar trėmimo bausmėmis, tai 
dabar jie baudžiami 10 — 15 m. 
Baudžiama už prasižengimus de
vizų nuostatams arba už “tune- 
jadstvo” (sąvoka apima vadina
mus asocialius asmenis, kurie ne
nori dirbti ir paklusti režimui). 
Neseniai 15 m. kalėjimo buvo nu
baustas milicininkas, nes pas jį 
rastas prieš valstybę nukreiptas 
lapelis. Po 10 metų kalėjimo baus
mėmis nuteisiami asmenys, iškelią 
mėlynai — auksines vėliavas (Uk
rainos valstybės vėliavos spalvos). 
Demokratinės teisės tebėra popie
riuje, nes gyvenime jos nevykdo
mos. Tiesa, konstitucija garan
tuoja teisę j darbą, jo netrūksta, 
tačiau jis ne visiems teikiamas. 
Kiekviename mieste šimtai žmonių 
ieško tinkamo darbo, norėdami 
per mėnesį užsidirbti bent 50 — 
60 rb. Darbo yra Sibire ir Ka
zachstane, bet ukrainiečiai dau
giau linkę keliauti ne į Rytus, bet 
į Vakarus. Čia reikia nurodyti ir 
į Maskvos naudojamą taktiką — 
į Ukrainą atgabenti kuo daugiau 
rusų tarnautojų bei darbininkų ir 
tuo būdu ukrainiečių jaunimą 
priversti ieškoti darbo už Ukrai
nos ribų, Sovietijoje.

Paruošė Verus

'Darbininkų padėtis pastaruoju 
metu net pablogėjusi. Anksčiau 
Ukrainos miestuose galėdavai įsi
gyti duonos, eilėje nestovėdamas. 
Šiandien eilėje tenka išstovėti 2 — 
3 valandas. Baltos duonos laisvo
je rinkoje nenusipirksi. Ji par
duodama tik asmenims su skilvio 
negalavimais, pristačiusiems gy
dytojo pažymėjimą.

Maisto produktų paskirstymas 
— netikęs. Neatsižvelgiama į gy
ventojų poreikius. Visose įstaigo
se ar įmonėse išdalinami sąrašai 
su nurodymais, kur galima įsigyti 
maisto produktų. Čia visai neatsi
žvelgiama į šeimos narius bei vai
kus. Dirbantieji gauna mėnesiui 
1 — 2 kg. miltų produktų, pusę 
kg. miežių arba kukurūzų kruopų 
ir pusę kg. margarino. Negalima 
įsigyti kiaulienos taukų ir sviesto. 
Krautuvėse pardavinėjama duona 
yra tamsesnė už Ukrainos dirvo
žemį — ją sudaro ruginiai miltai, 
miežiniai ar avižiniai miltai, sojos 
miltai, pupos, žirniai ir kukurūzai. 
Kai kuriais atvejais ukrainiečiai, 
Lenkijoje turį giminių, iš Lenki
jos gauna paketėliais miltus.

Esant sunkiai maisto pristaty
mo padėčiai, nėra lengva įsigyti 
ir kitų plataus naudojimo reik
menų, pvz. cukraus, kojinių, skuti
mosi peiliukų ir kt. Skutimosi 
peiliukai importuojami iš Indijos, 
Anglijos ir kt. kraštų. Jei perka
mas tų peiliukų pokelis (jis kaš
tuoja 50 kap.), priedo reikia nu
sipirkti ir 30 kap. /kaštuojantį 
loterijos bilietą.

Nors perkamoji rublio galia yra 
kritusi, tačiau darbininko uždar
bis nepadidėjęs. Rinkų kainos

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
šeštad. 9-13 vai.
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešais Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

PIRMIEJI TUNELIAI
Kada žemėje buvo pastatytas 

pirmasis tunelis, niekas negalėtų 
pasakyti. Yra tik žinoma, kad 
prieš 4 tūkst metų senovės egip
tiečiai mokėjo iškalti uolose ka
pus. Maždaug prieš 3 tūkst. metų 
Palestinoje atsirado pirmieji po
žeminiai statiniai, kuriuos jau 
galima pavadinti tuneliais. Jie 
buvo pastatyti, siekiant aprūpin
ti Jeruzalės miestą vandeniu. 
Vienas jų turėjo net 537 m. ilgio. 
Visi jie buvo rankomis iškasti 
uolose, o vietomis ir pamūryti.

Keturiais šimtmečiais vėliau 
panašius statinius ėmė statyti 
asirai ir babiloniečiai. Senojoje 
Graikijoje taip pat buvo statomi 
tuneliai. Istorikas Herodotas ap
rašo tunelį, prakirstą po 300 m. 
aukščio kalnu samoso saloje. Šiuo 
tuneliu ne tik buvo aprūpinamas 
miestas vandeniu, bet juo galėjo 
praeiti ir žmonės. Tunelių pėd
sakų galima aptikti ir daugelyje 
kitų Graikijos salų.

Pasakojama, kad senuosius ro
mėnus tunelius statyti išmokę et
ruskai. Romėnai pasirodė neblo
gi mokiniai — jie pasidarė pože
mines eigas į etruskų sostinę ir 
ją 396 m. pr. m. erą užėmė.

Iš senosios Romos laikų yra li
kę daug tunelių ir požeminių 
vandentiekių. Galima paminėti 
dabar jau sausą, bet dar praei
namą požeminį kanalą, kuriuo 
buvo tiekiamas vanduo Kurnės 
miestui iš Avernos ežero. Yra li
kę imperatoriaus Vespasiano sta
tytieji tuneliai per Apeninus, ku
riais buvo galima pravažiuoti anų 
laikų kariname vežimams ir ki
toms susisiekimo priemonėms. Iš
liko milžiniški požeminiai Romos, 
Lijono ir kitų senųjų miestų van
dentiekiai.

Prie Neapolio senoviną tunelis 
tebenaudojamas eismui. Tai va
dinamoji “Posilipso ola”. Ji yra 
beveik 1 km ilgio, 7 m. pločio 
ir tie viduriu 7 m .aukščio. No
rėdami išspręsti šio tunelio ap- 
švietmą, romėnai jo aukštį darė 
nevienodą — ties galais tunelis 
buvo paaukštintas iki 25 m. Oras 
į jį patekdavo pro nuožulniai uo-

aukštos. 1964 m. už 1 kg. (2 sva
rus) mėsos teko mokėti 2,5 rb., už 
pieno litrą — 40 kap., už 1 kg. 
kiaulienos lašinių — 3, 5 — 4 rb., 
už dešrą — 2,9 rb., už 1 kg. ryžių
— 2,3 rb. Vyriškų batų pora kaš
tavo 18 — 25 rb., vyriški marški
niai — 11 rb., metras medžiagos 
vyriškai eilutei (kostiumui) — 
28 — 50 rb. Importinių prekių 
kainos dar didesnės. Eilinis dar
bininkas šių dienų Ukrainoje per 
mėn. uždirba 40 — 50 rb.,. staty
bos darbininkas — 50 — 70 rb., 
kvalifikuotas montuotojas — 55
— 90 rb., namų sargas — 36 rb. 
Negeresnė ir kaimo darbininkų
— kolchozininkų padėtis. Jei 
kolchozininkas turi vieną karvę, 
jis per metus valstybei privalo 
atiduoti 200-250 litrų pieno. Už 
vieną litrą jam sumokama po 12 
kapeikų. Ar reikia stebėtis, kad 
darbininkai su kolchozininkais 
ieško paguodos alkoholyje? Jis 
vartojamas kiekviena proga, o 
naminės varymas labai paplitęs.

Kaimai apleisti. Jaunimas ma
siniai apleidžia kolchozus ir ieš
ko darbo miestuose. Tad kolcho
zuose daugiausia pasilieka vai
kai, moterys ir senesnieji gyven
tojai.

Nedideli ir mokytojų ar gydy
tojų atlyginimai. Mokytojų mė
nesinis uždarbis siekia 65-85 rb., 
gydytojų — 60-80 rb., inžinie
rių atlyginimai didesni 80-120 rb. 
Visiems atrodo suprantama, kad 
nuosavus daržus įsigyja mokyto
jai, gydytojai ir inžinieriai. Ir jie 
sodina bulves, laiko karves, ožkas 
ir tuo būdu siekia pakelti gyve
nimo lygį. (E)

loję iškaltas angas.
Negalima nepaminėti ir gar

siųjų Romos bei Neapolio kata
kombų, kuriose pirmajame mūsų 
eros šimtmetyje buvo laidojami 
romėnai. Jas sudarė ištisas pože
minis miestas, turintis tūkstan
čius koridorių, tunelių, galerijų, 
laidojimo kambarių, nišų. Jeigu 
būtų galima ištiesinti tik Romos 
katakombų sistemą, tai susidary
tų tunelis, ilgesnis kaip tūkstan
tį kilometrų. (N.L.)

PO GRIPO EPIDEMIJOS 
SOVIETIJOJE

Sovietų sveikatos ministerijos 
kolegija apsvarstė Sovietijoje 
siautusios gripo epidemijos pada
rinius. Ta proga nurodyta į įvai
rius trūkumus epidemijai atsira
dus. Karaliaučiaus srityje nebu
vę jokių skiepų atsargų, vaistinė
se trūko vaistų, kurie savo ruožtu 
buvo sukrauti sandėliuose. Buvo 
padaryti priekaištai mokslo insti
tutams, nes jie nesugebėję paga
minti prieš gripą nukreiptų vais
tų. Teigiamai įvertintas Lenin
grado gydytojų darbas. Azijos 
gripo epidemija sausio 18 d. buvo 
prasidėjusi Leningrade ir iš jo pa
plitusi po visą kraštą, vėliau per
simetusi į Suomiją, Švediją ir ki
tus kraštus. (E)

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS“

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.
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10 RAILWAY STREET, LIDCOMBE — TEL.: YX 8781 — | 
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POPULIARIAUSIAS

SCOTCH 
WHISKY

Masnteb
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

KRONIKA
Ateitininkų kongresas šaukia

mas liepos 3 — 4 d. d. Toronto 
mieste Kanadoje. Jau dabar suda
rytas kongreso rengimo komitetas, 
kuriam vadovauja Dr. J. Sungai- 
la, buvęs P. L. B-nės valdybos pir
mininkas.

★

Mums gerai pažįstamas rašyto
jas Vincas Ramonas neseniai at
šventė savo 60 metų sukaktį. Ra
šytojas buvo atklydęs net į Aust
raliją ir kiek pagyvenęs išvyko į 
Ameriką ir šiuo metu įsikūręs Či
kagoje.

*

Amerikoje gyvenantis žurnalis
tas ir visuomenininkas Vincas 
Rastenis sulaukė 60 metų am
žiaus. Jo veikla ne vien tik ribo
jasi žurnalistika, kuriai jis atida
vė ir tebeduoda didžiausią duoklę, 
bet jis pasižymėjęs kaip visuome
nininkas ir politikas. Nežiūrint 
jo plačiašakės veiklos jis kartas 
nuo karto prisimena ir Mūsų Pas
togę, parašydamas straipsnių.

★

Pradžioje metų mirus muzikui 
ir dirigentui Steponui Sodeikai jo 
sukurtam ir vadovautam Daina
vos ansambliui vadovauti pakvies
tas violenčelistas S. Armonas.

★

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Tarybos rinkimai nu
matomi gegužės 2 d.

Poetas Henrikas Radauskas lei
džia naują savo poezijos rinkinį, 
kuris netrukus pasirodys knygų 
rinkoje. Knyga vadinasi “Eilėraš
čiai”.

★
Jau ir Australiją pasiekė Lietu

vių Enciklopedijos 32-sis tomas. 
Šį tomą redagavo prof. J. Puzinas 
ir P. Čepėnas.

★
Esame girdėję ir net dalyvavę 

visokiuose baliuose: spaudos, bly
nų, pavasario ir kitokiuose, bet 
Kanados lietuviai Hamiltone ren
gia ir zuikių balių. Baliaus inicia
toriai žuklautojai ir medžiotojai.
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TINKLINIS victorijoj
PIRMASIS LIETUVIS AUSTRALIJOS SPORTO VADOVYBĖJE

Prieš penkiolikę metų, kovo 25 
d. Adelaidėje susirinko 61 sportų 
mylįs asmuo ir įkūrė Adelaidės 
Lietuvių Sporto Klubų “Vyti”, 
šis entuziastų pasėtas grūdas per 
penkiolikę metų nuostabiai išau
go — išsiplėtė.

Tikrausiai nedaug kas žino, 
kad dar 1950 m. Victorijos tink
linio pirmenybėse Melbourne pir
mų vietų laimėjo lietuviai. Tuo 
metu buvo žaidžiama vyrų ir miš
rioje grupėje ir abejose grupėse 
Melbourne lietuviai iškovojo pir
mąsias vietas nugalėdami vietos 
latvius, estus, lenkus, kelias aus
tralų komandas ir net buvusių 
Victorijos rinktinę. Mišrioje gru
pėje buvo žaidžiama komandoje 
po tris moteris ir tris vyrus. Dve
jus metus iš eilės Melbourne lie
tuviai garbingai išlaikė Victorijos 
meisterio vardų.

1952-trais metais nustojo vei
kusi kuriam laikui Victorijos 
Tinklinio Sųjunga ir todėl šios 
šakos pirmenybės nebuvo prave
damos.

Po kiek laiko naujai įsisteigė 
Vict. Tinklinio Sąjungą, bet vie
tos lietuviai rengiamose pirme
nybėse jau nebedalyvavo.

šiais metais Viktorijos Tinkli
nio Sąjungos pirmininku yra iš
rinktas Leonas Baltrūnas, kurio 
pastangomis, jau antri metai, 
kaip tinklinis yra įtrauktas į Vic
torijos specialių ir aukštesnių 
mokyklų Fizinio Auklėjimo prog
ramą ir jau antri metai, kaip 
yra pravedamos tarpmokyklinės 
tinklinio pirmenybės. Ar tai ne
bus tik pirmas įvykis Australijos 
sportiniame gyvenime, kad lietu
vis išrenkamas į bet kurios spor
to šakos Valstijos vadovaujančią 
poziciją?

Dar pereitais metais Leonas 
Baltrūnas buvo kviečiamas į Mel
bourne Universiteto Fizinio Auk
lėjimo katedrų dėstyti būsimiems 
Kūno Kultūros mokytojams tink
linio ir krepšinio teorijas ir prak
tikas.

Paskutiniųjų dviejų metų lai
kotarpyje tinklinio populiarumas 
Melbourne ir net visoje Victori- 
joje smarkiai pakilo ir džiugu 
pabrėžti, kad 1965-tųjų metų Vic
torijos Tinklinio pirmenybėse, be 
lietuvių Varpo, latvių, estų, suo
mių, lenkų, slovakų dar dalyvau
ja visa eilė australų tinklinio ko
mandų. Ne vien dalyvaujančių

MELBOURNO SKAUTAI PLAUKIME
Plaukimas yra viena iš tų spor

to šakų, kur lietuviai iki šiol ne
turėjo galimybių pasižymėti.

Lietuvoje kad ir turėjome pui
kių ežerų, plaukiojimui tinkamų 
upių ir net puikų Baltijos pajū
rį, plaukiojimas sportine prasme 
nebuvo plačiai išvystytas. Trum
pa vasara ir neturėjimas užda
rų plaukiojimo baseinų kliudė 
populiarinti šių sporto šakų.

Gyvenant Australijoje plaukio
jimo atžvilgiu sąlygos pasikeitė. 
Per ištisus metus neužšąla nei 
upės, nei ežerai. Visi didieji Aus
tralijos miestai yra prie jūros. 
Kiekviename priemiestyje yra 
puikiausi maudymuisi baseinai. 
Kiekviena mokykla per fizinio 
auklėjimo pamokas mokina vai
kus ne tik kad plaukti ir naudo
tis įvairiais plaukiojimo stiliais, 
bet ruošia kiekvienų mokinį skęs
tančiojo gelbėtoju.

Nenuostabu, kad australai pla
čiai žinomi kaipo pasaulio geriau
si plaukikai ir jiems priklauso 
visa eilė plaukiojimo pasaulinių 
rekordų.

Mūsų jaunimas, turėdamas to
kias pačias sąlygas, kaip ir kiek

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
88 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St, St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir i**imokėjimui. Me* kalbame vokiškai.
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LEONAS BALTRŪNAS
Viktorijos tinklinio S-gos pirmininkas

komancįų skaičius džiuginantis, 
bet pats žaidimo lygis aiškiai ro
do, kad tinklinis Viktorijoj da
rosi populiarus ir kad australai, 
lygiai kaip krepšinyje, taip ir 
tinklinyje pradeda vytis įvairių 
tautybių tinklininkus ir net pra
deda rodyti pranašumo šioje ša
koje. Neabejoju, kad dar keli 
metai praeis ir jau sunku bus nu
galėti australų komandas, kurios 
su nepaprastu užsidegimu semia 
visas tinklinio žaidimo gudrybes 
ir su dideliu pamėgimu dalyvau
ja esamose Victorijos tinklinio 
pirmenybėse. Kelių tinkliniui — 
tiesia plačioji pasaulio sporto vi
suomenė. Ir tikrai, atsivėrė tink
liniui platūs akiračiai, nes net 
paskutinėse Olimpinėse Žaidynė
se tinklinis pirmų kartų buvo įt
rauktas į programų ir visoje Aus
tralijoje per televizijų buvo ro
doma nepaprastai įdomūs Olim
pinių Žaidynių filmas, kur finali
nėse varžybose japonų moterys 
didvyriškoje kovoje prieš rusai
tes laimėjo aukso medalį, šis fil
mas įrodė, kad tinklinis yra gra
žus žaidimas, kurį gerai gali žais
ti tik rimtai paruošti atletai.

vienas australas, pradeda rodyti 
žymių, kad ir lietuviai gali bū
ti geri plaukikai ir net lenkty
niauti su australais.

Štai Melbourne apylinkės aus
tralų skautų vadovybė paskelbė 
plaukiojimo varžybas, kuriose 
kiekvienas Melbourio skautų tun
tas galėjo išstatyti savo koman
das prisilaikant įvairių amžiaus 
grupių. Tokiu būdu Mėlboumo 
lietuvių “Džiugo” Tuntas įregis
travo komandą, susidedančią iš 
vilkiukų, skautų ir skautų vyčių.

Leono Baltrūno rūpesčiu, kiek
vienam užplaukimui buvo suras
tas tinkamas dalyvis ir dar ke
turias savaites prieš varžybas bu
vo pravestos kontrolinės varžy
bos, kurių metu paaiškėjo, kad 
“Džiugo” Tuntas turi visų eilę 
gerai plaukiančių skautų, iš ku
rių geriausi buvo pakviesti daly
vauti Melbourne skautų plauky
mo varžybose.

Vasario 26 d. įvyko varžybos. 
Varžybos buvo pradėtos vilkiukų 
užplaukimais, kur žemiau 9 me
tų amžiaus grupėje Melbourne 
skautus atstovavo vilkiukas My
kolas Katilius. Kad ir nelaimėjo

Balys Nemeika

“VYTIES” KLUBO SUKAKTIS
(ADELAIDĖS SP.- KLUBAS “VYTIS" ŠVENČIA 16 M. JUBILIEJŲ)

Greiti judesiai, aukšti šuoliai, su
gebėjimas tinkamai valdyti savo 
kūną reikalauja iš žaidėjų gero 
fizinio pasiruošimo.

Artėjančių Velykų atostogų me
tu Melbourne įvyksta Australijos 
Tinklinio Pirmenybės, kuriose nu
matoma kad dalyvaus Pietų Aus
tralijos, N.S.W., Queensland©, 
Tasmanijos ir Victorijos dvi ko
mandos (antroji Geelongo rinkti
nė, yra Vict Tinklinio Sąjungos 
Padalinys.). Bus žaidžiama tiek 
vyrų, tiek ir moterų grupėje.

Visos Valstijos yra sudariusios 
savo tinklinio rinktines ir rimtai 
treniruojasi būsmoms pirmeny
bėms. Turimomis žiniomis į Pietų 
Australijos rinktinę yra įtraukti 
du lietuviai ir į Victorijos rink
tinę yra pakviestas mūsif žino
mas krepšininkas Soha, kuris 
stropiai lanko rinktinės treniruo
tes ir kartu su kitais ruošiasi ar
tėjančiom pirmenybėm. Malonu 
konstatuoti, kad ir Varpo tinkli- 
ninkai šiais metais nuoširdžiai 
įsijungė į Victorijos pirmenybes 
ir savo sąskaitoje turi du laimė
jimus.

ELBE.

Mykolas varžybų, bet verta pažy
mėti, kad šis vaikas parodė rei
kalo supratimų ir, kad ir vos po 
sunkios ligos ryžosi kovoti už ša
šo Tuntą. Vilkiukų grupėje laimė
jimą iškovojo Petras Baltrūnas, 
kuris 27-nių yardų laisvu stiliu
mi lengvai iškovojo pirmąją vie
tą. Šios grupės sekančioje var- 
žyboje vėl Petras Baltrūnas 27 
yardų plaukime ant. nugaros iš
kovojo antrųjų vietų.

Labai įdomiai praėjo sekantis 
vilkiukų pasirodymas, kurį aus
tralai vadina “Cork Scramble”, 
čia komandomis po tris vilkiukus 
iš kiekvieno Tunto buvo bando
ma baseine surinkti galimai dau
giausiai plaukiojančių kamščių. 
Mūsų vilkiukai — Didelis, Siman- 
kevičius ir Lubinas surinko dau
giausiai kamščių laimėdami pir
mųjų vietų. Nekaip sekėsi mūsų 
vilkiukams estafetėse ir tokiu 
būdu šioje grupėje daugiau lai
mėjimų neturėta.

Didysis įkarštis prasidėjo skau
tų ir skautų vyčių varžybas pra
dėjus, nes čia skautai Jonas Še- 
meta, Arūnas Steponavičius, An
drius Baltrūnas, Algis Vingrys, 
Edvardas Kybartas, Gabrys Žem
kalnis, Šarūnas Žiedas, Jonas 
Meiliūnas, Vytas Špokevičius, 
Raimondas Kazlauskas įrodė, kad 
ir šioje sporto šakoje lietuviai 
ir gali laimėti ir pademonstruo
ti aukšto lygio plaukymų.

šias varžybas stebėjo gražus 
būrelis mūsų skaučių ir skautų 
tėvelių, kurie iš džiaugsmo netil
po savyje matydami savuosius 
laimint ir puikiose kovose var
žantis su gerais australų plauki
kais. Ypatingai džiugu pabrėžti,

Akstinų įkurti sporto klubų da
vė anksčiau susiorganizavusi vy
rų krepšinio komanda. Pirmosiose 
pirmenybėse ši komanda turėjo 
žaisti Woodville vardu, kadangi 
sezonas jau buvo prasidėjęs ir 
negalima buvo užregistruoti nau
jos komandos. Pasinaudodami 
proga, kada Woodville komanda 
nepajėgė pastatyti savo vieneto, 
mūsų vyrai užėmė jų vietų. Savo 
žaidimu čia jie stebino australus 
ir, aišku, neturėjo sau lygių prie
šų. Sekančiam sezonui buvo pa
kviesti į aukščiausių grupę — ly
gų, kur jau užsiregistravo “Vy
ties” vardu. Atvykstant žaidėjams 
iš kitų vietovių ir iš Europos, 
komanda pradėjo stiprėti, gausėti 
nariais. Atsirado daugiau admi
nistracinių bei finansinių reika
lų. Tolimesnei šio krepšinio vie
neto veiklai garantuoti prireikė 
visus žaidėjus apjungiančios or
ganizacijos ir jų atstovaujančios 
valdybos.

ĮSISTEIGIMAS
Sporto Klubo steigimo reikalų 

pradėjo judinti patys žaidėjai 
rasdami karšto pritarimo pas vy
resnės kartos sportininkus bei 
sporto mylėtoju.s Steigiamajame 
susirinkime iš prie protokolo pri
dėto dalyvių sąrašo matyli daly
vavo beveik visas tuo laiku Ade
laidėje buvęs jaunimas. Iš stei
giamojo susirinkimo dalyvių, vė
liau buvusių valdybų narių ir pa
čių žaidėjų kai kurių jau nėra 
gyvųjų tarpe, kiti išvykę į Ame
riką ar kitas valstijas čia Aus
tralijoje.

Steigiamajam susirinkimui pir
mininkavo Dr. V. Kilikonis (da
bar gyv. Amerikoje) ir sekreto
riavo A. Petrikas. Į pirmąją val
dybę išrinkti: J. Riauba, B. Mat
skiala (dabar š. Amerikoje), J. 
Kalvaitis (miręs š. Amerikoje), 
A. Remeikis ir N. Taparauskienė. 
Į revizijos komisiją išrinkti: Dr. 
V. Kilikonis, J. Pyragius ir A.
Ilgūnas. į

Susirinkimas aptarė atskirų 
sporto* šakų sekcijų steigimų ir jų 
veiklos finansavimą. Iš anksto 
buvo numatyta, kad valdybai di
delis rūpestis bus lėšų telkimas. 
Nario mokestis tada buvo nusta- 

BAIGIAMOS DISKUSIJOS
Dar nuo pernai metų Mūsų Pastogės Sporto Skyriuje vyksta 

gyvos ir net vietomis aštrios diskusijos dėl buv. ALFAS Valdy
bos išleistų ženkliukų Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės gas
trolėms atžymėti ir su tuo įvykiu susijusiems sporto ir visuomenės 
darbuotojams pagerbti. Šių diskusijų metu paaiškėjo skaitytojams, 
kad tie ženkliukai dėl įvairių aplinkybių peržengė savo pirminės 
paskirties ribas ir kaikurių polemizantų teigimu išvirto medaliais 
ir ordinais.

Kadangi šiuo klausimu diskusijos jau laikytinos išsemtos ir 
pakankamai plačiai iš visų pusių šia tema išsikalbėta, Redakcija 
nusprendė tolimesnes diskusijas nutraukti. Iš to, kas buvo pasaky
ta, negalima daryti jokių išvadų nei diskutuojamu klausimu spren
dimų. Todėl tuo reikalu pati Redakcija nedrįsta pasisakyti ir siūlo 
diskutuojamą reikalą perimti Australijos Lietuvių Sporto Klubų 
Sąjungos Vaidybai. Jeigu ALSKS Vaidyba matys reikalo ir im
sis arbitro rolės, ji, apsvarsčiusi savo sprendimą galėtų paskelbti 
Mūsų Pastogėje, kuris būtų galutinis ir neatšaukiamas. Gal būt ir 
dabar ALSKS Valdyba matys reikalo ir norės tuo klausimu kaip 
valdyba pasisakyti. Jos pasisakymas bus mielai skelbiamas, bet tuo 
pačiu klausimu nebus skelbiama jokie privatūs pasisakymai nei 
papildymai. Ta pačia proga Redakcija nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie apie tai rašė tikėdama, kad visų pasisakiusių norai ir intenci
jos buvo kilnios — kad sporto organizacija tobulėtų ir stiprėtų. 
Ačiū. Red.

kad buvo laimėtos beveik visos 
estafetės.

Tenka pabrėžti, kad vyresniųjų 
grupėje Vytas Špokevičius pade
monstravo puikų plaukymą 110 
jardų laisvame stiliuje lengvai 
įveikdamas visus kitus varžovus. 
Iš jaunesniųjų tektų pažymėti 
Petrų Baltrūnų. 110 jardų krūti
ne gražiai pasirodė Jonas Meiliū
nas ir, turint galvoje, kad šioje 
distancijoje plaukė žinomi lais
vojo stilaus Mėlboumo plaukikai, 
Jono laimėtoji antroji vieta su
kėlė ovacijų žiūrovų tarpe. Ša
rūnas Žiedas plaukė vienoje iš 
sunkiausių distancijų, vadinamo
je “Meddley Relay”, kur plau
kiama 110 jardų krūtine, 110 jar
dų nugara ir 110 jardų laisvu sti
liumi. Kiek laiko Šarūnas laikėsi 
antroje vietoje ir tik prieš pa
baigų, pritrūkus ištvermės, Šarū
nas baigė ketvirtu, palikdamas 
dar keturis neblogus plaukikus 
už savęs.

Užbaigus visas plaukymo var
žybas paaiškėjo, kad Melbourne 
lietuvių Džiugo Tuntas surinko 
lygiai taškų su australu Carltono 
Tuntu ir tik mūsų vilkiukų laimė
jimas “Cork Scramble” varžybo
se iškėlė Džiugo Tuntų į laimėto
jų eiles.

Lietuvių skautų plaukymo ko
mandai išsirikiavus prieš teisėjų 
staliukų buvo iššauktas koman
dos kapitonas Raimondas Kaz
lauskas atsiimti laimėtojų skydų 
— didelį medyje išdrožtų skydų 
su įrašytais lamėtojų vardais, šis 
skydas yra pereinamas ir todėl 
visus metus lietuvių skautai ga
lės didžiuotis šiuo skydu. Tai 
ženklas, kad Australijos lietuvių 
jaunimas žengia teisingu keliu ir 
nei kiek neabejoju, kad dar až 
eilės metų australų geriausiųjų 
plaukikų tarpe pamatysime ir 
lietuvių jaunimo atšovus.

ELBE.

tytas 2 šilingai mėnesiui. Pirmuo
ju Klubo pirmininku buvo J. Kal
vaitis ir pirmuoju sekretoriumi 
B. Matskiala. •

Nuo steigimo susirinkimo nuė
ję 15-kos metų kelio galų truput 
pagalvokime, ar mes atlikome ir 
ar dabar atliekame mums ano su
sirinkimo uždėtų pareigų. Sporti
nių laimėjimų atsiekta gana daug 
ir jų čia visų vardyti nebūtų pra
smės. Visgi verta prisiminti kai 
kuriuos didesnius mūsų klubo 
triumfus. Dvejus metus iš eilės 
(1950-51) žaidžiant “Lygoje” bu
vo iškovotas Pietų Australijos 
krepšinio čempijono vardas. Toks 
pats laimėjimas pakartotas Dis
trict Association 1955-56 metais.

DARBAI IR VARDAI
1961 metais buvo laimėtos pa- 

baltiečių pirmenybės Melbourne. 
Adelaidėje buvo laimėti keli pa- 
baltiečių turnyrai ir vasaros pir
menybės. Saviškių tarpe “Vytis” 
yra pirmaująs Klubas, daugiausia 
sykių laimėjęs Australijos Lietu
vių Sporto Šventes.

1952 metais įsisteigė futbolo 
sekcija, kuri vėliau veikė kaip 
atskiras vienetas. Pirmos futbolo 
rungtynės buvo sužaistos tais pa
čiais metais balandžio 19 d. Fut-

turnyrais. Pirmenybėse iki šiol 
dar nedalyvavo.
Visos šitos sekcijos paruošė, išau
gino eilę gerų žaidėjų. Daugelis 
iš jų yra plačia žinomi visoje 
Australijoje. Kai kurie žaidė už 
Australijos rinktines. Didelis 
skaičius krepšininkų yra žaidę už 
Pietų Australijos rinktinę. Ne 
tik lietuviams, bet ir australams 
gerai yra žinomas olimpinis krep
šininkas Algis Ignatavičius. La
bai buvo pagarsėjęs centro puo
lėjas futbolistas Anatolijus Ki
tas. Plačiai nuskambėjo Australi
jos jaunių stalo teniso čempio
nės Aldonos Snarskytės vardas. 
Gerai žinomi yra lauko teniso 
žaidėjas Alfinsas Remeikis ir 
šachmatų meisteris R. Arlauskas. 
Už Pietų Australijos moterų tink
linio rinktinę žaidė M. Šiukstery- 
tė. Už jaunių rinktines anksčiau 
ir dabar žaidžia keli jauniai ir 
jaunės.

Apie gausius laimėjimus liudi
ja didelis skaičius taurių, išri
kiuotų Lietuvių Namuose sporti
ninkų kambaryje. Apie vytiečių 
darbų bei laimėjimus tvirtina 
australų laikraščių sporto pusla
piai ir mūsų lietuvių spaudos 
sporto skyriai.

NUOPELNAI LIETUVYBEI
Sporto Klubas labai daug nusi

pelnė lietuviškumo išlaikymui 
jaunimo tarpe. Nors Klubo speci
finė paskirtis nėra kaip kad sa
vaitgalio mokyklų, arba lituanis
tinių kursų, visgi Klubas netie-
sioginiai daug padaro tautinio są
moningumo išlaikyme.

Turime eilę jaunuolių, kurie 
anksčiau nebendravo su lietu
viais, daugelis iš jų nemokėjo lie
tuviškai ir buvo mūsų visuome
nei dingę. Klubas surado juos ir 
įtraukė į savo eiles, čia, patekę 
į didelį būrį, kartu žaisdami ir 
bendraudami po truputį pramo
ko lietuviškai, pasijuto esą lietu
viais. Lankydami vietos mokyklas 
jaunuoliai per dienas yra supa
mi ir veikiami australiškos aplin
kos. Sporto Klubas sudaro jiems 
net keliais valandas per savaitę 
progos pabūti, pabendrauti savų
jų tarpe, čia visi draugai yra tos 
pačios kilmės ir turi tas pačias 
priblemas. Drąsiai galima tvirtin
ti, kad daugelį jaunuolių į lietu
višką visuomenę atvedė sporto 
Klubas. Įsidrąsinę sporto klube 
jie vėliau pradeda bendradar
biauti ir kitose organizacijose. 
Daugelio jų naujos pažintys, 
draugystės baigėsi lietuviškų šei
mų sukūrimu.

Per penkiolikę metų Klubas 
pilnai pateisino jo reikalingumą 
ir naudingumų mūsų gyvenime. 
Sunku^drivaizduoti, kas būtų tų 
visą <NKą atlikęs, jeigu nebūtu
me turėję sporto klubo. Visgi ne
galima sakyti, kad mes pasisten
gėme išnaudoti visas jaunimui 
suburti galimybes.

(Babaiga psl. 6)

bolo komanda iš trečios divizijos 
pakilo į antr diviziją ir vėliau į 
pirmą divizijų, žaidžiant pirmoje 
divizijoje turėta net trys koman
dos. Futbolo sekcija dėl stokos 
finansų ir prieauglio 1956 metais 
turėjo susilikviduoti.

Stalo teniso sekcija veikė beveik 
nuo pat pirmųjų Klubo gyvavimo 
metų tik, galbūt, nebuvo gerai or
ganizuota ir tuo laiku pasitenkin
davo daugumoje tarpusavio tur
nyrais.

Tinklinio sekcija suorganizuota 
daug vėliau. Dabartiniu metu tu
rima po vieną vyrų ir moterų ko
mandą, kurios dalyvavo Pietų 
Australijos pirmenybėse.

šachmatų sekcija yra gana se
na, nors Pietų Australijos pirme
nybėse dalyvauja neperseniausiai, 
ši sekcija labai išaugo ir sustip
rėjo per porą paskutinių metų.

Lauko teniso sekcija turi žaidė
jų, bet pakol kas pasitenkina tar
pusavio ir kartais su svetimais

VISAIP
AMŽINA BATERIJA

Užsienyje pradėtos gaminti 
naujos nikelio-kadmio baterijos, 
naudojamos kišeniniams žibintu
vėliams. Tokiai baterijai išsieik
vojus, jos laidų galai įkišami į 
elektros tinklų, ir baterija vėl 
įkraunama. Nekeičiant dalių, ją 
galima įkrauti net 250 kartų.

FENOMENALUS DAŽAI
Japonijos sostinėje Tokio su

kurti dažai, kurie nepasikeičia 
net esant didžiuliam karščiui. 
Jais nudažyta viela buvo įkaitin
ta iki 1500 laipsnių ir neištirpo

300 KARTŲ SALDESNIS 
UŽ CUKRŲ

Saldžiausias augalas mūsų pla
netoje yra vadinamasis Eupato- 
rium rebaūdiadum. Jo sultys yri 
300 kartų saldesnės už cukrų. 
Vieno šių sulčių lašelio pilnai pa
kanka dideliam kavos arba arba
tos puodeliui pasaldyti.

— ★ —
VILNIUJE kavinėje du lietu

viai studentai dalinasi įspūdžiais.
— Žinai, — sako vienas, — aš 

neišlaikiau egzaminų, nes nesu
gebėjau duoti paaiškinimo, koks 
yra skrtumas tarp kapitalistinės 
ir socialistnės ekonomijos siste
mos.

— Tu turėtumei džiaugtis, — 
ramina draugas. — Jei būtum pa- , 
aiškinęs, koks yra skirtumas tarp 
tų dviejų sistemų, tai šiandien 
sėdėtumei kalėjime...
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BANKSTOWN

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Kovo 14 d. Bankstown lietuvių 

namuose įvyko Bankstown apylin
kės visuotinis susirinkimas, ku
riame buvo svarstoma klausimas 
— jungtis su kitomis Sydney apy
linkėmis sudarant vieną apylinkę, 
ar pasilikti Banktowno apylinkė. 
Susirinkimui pirmininkavo pats 
apyl. p-kas p. Eidėjus, o. sekre
toriavo p. K. Stašionis. Besvars
tant iškeltąjį klausimą prieita iš
vados, kad apylinkė pasilieka kaip 
buvusi, ir jeigu kitos apylinkės 
nori, gali jos dėtis prie Banks
towno. Jungimasis reikštų apylin
kės likvidavimą, o apylinkė yra 
veikli ir gaji ir apie likvidaciją 
nėra ko galvoti.

Pabaigus šį klausimą svarstyti 
klausimuose ir sumanymuose iš
kilo pasiūlymas Sydnejuje steigti 
Lietuvių Kredito Draugiją — 
bankelį panašiu pavyzdžiu, kaip 
kad Melbourne veikia Talka. Idė
ja rado entuziastingo pritarimo 
ir čia pat buvo sudarytas laiki
nasis komitetas, kuris turės išty
rinėti sąlygas, paruošti įstatus ir 
sušaukti steigiamąjį susirinkimą. 
Į šį komitetą išrinkti: E. Eidė- 
jus, A. Mauragis ir L. Karve
lis. -

PERTH
PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės numery 8 (kovo 
1 d.) korespondencijoje iš Perth 
aprašant Vasario 16-sios minėji
mą, įvyko netikslumų: praleista 
aprašyme minėjimo programoje 
dalyvavę brolis ir sesutė Garniai, 
kurie abu pagrojo porą dalykėlių, 
o p-lė Garnytė taip pat grojo ir 
tautiniams šokiams. Šia proga 
reikia priminti, kad šie šaunūs 
jaunuoliai dalyvauja visuose lie
tuviškuose parengimuose. Už tą 
praleidimą malomai visų atsipra
šome.

BRISBANE kySena privačiuose susitikimuose 
per toki trumpą laiką taip suar- 

DAR APIE MISIJAS t1”8’ &Z rodos atsinaujina seniai 
turėtą draugystė.

Tėvo J. Borevičiaus vedamos Ne be reikalo tad ir atsisveiki- 
misijos Brisbanės lietuviams pa^nimo pietų metu kovo 7 d. vaka- 
sibaigė kovo 7 d. vakare. | rą priešais st. Maries bažnyčią 

Laikydamas misijas tuo pačiu parapijos salėje ant kelių priklu- 
Brisbanėje lankė ligonius, teikė' pęs prieš mūsų misijonierių prašė 
palaiminimus, vizitavo šeimas ir palaiminimo ką tik iš pratimų 
savo buvimu suteikė brisbanie- grįžęs australų karo kapelionas 
čiams garbės ir pasididžiavimo. Ikun. Kiley, kuris tvirtino, kad

Apie jį rašė vietos australų lietuvių tautos žmonės jam padarę 
spauda. Jis buvo pristatytas per geriausią įspūdį, dėl to jis ir no- 
televiriją ir su jub padaryta in- rįs gauti palaiminimą iš pirmojo 
terview per radiją. Visa savo as- sutikto lietuvio kunigo. Kokia gra- 
menybe tėvas misijinierius suge- ži atestacija apie lietuvius 
bėjo patraukti į save ne tik sa-' Būrelio lietuvių palydėtas kovo 
vuosius, bet ir svetimuosius. Im- 11 d. jis apleido Brisbane Sydney 
ponuojanti Tėvo Borevičiaus lai- link. Corindas Povels

GEELONGO SKAUTŲ IŠKYLA

Pranešimai KUN. P. BUTKAUS 
ATSISVEIKINIMAS

Išvykstant kun. P. Butkui j

1941 m. birželio 22 d. rytą Hit
leris pradėjo pačią didžiausią sau
sumos jėgų ofenzyvą II Pasaulinio 
karo metu: jis užpuolė Sovietų 
Rusiją. Trys milijonai karių, 
750,000 arklių, 600,000 sunkveži
mių, 3,580 tankų ir 7,184 patran
kos, trys oro laivynai iš 1,830 lėk
tuvų, sudarė kariškas jėgas, ku
rias Vokietija išstatė pirmom die
nom Rusijos fronte ir per 14 mė
nesių vokiečių kariuomenė įsiver
žė Rusijon daugiau kaip 1500 km., 
net už Volgos iki Kaspijos pa
krančių, kur per 2000 metų joks 
užkariautojas nebuvo įkėlęs kojos.

Kovo 6-7-8 d.d., šatrijiečiai iš
kylavo buvusioje “Neries” stovyk
lavietėje, p.p. A.L. Volodkų ūky
je. Iškyloje dalyvavo apie 30 
“Šatrijos” tunto skautų-čių. At
vykusius maloniai sutiko šeim)- 
ninkai. Prasidėjo įsikūrimo dar
bai. Po vakarienės įvyko pirma
sis iškylos laužas, kurį pravedė 
senas vilkas s.v.v.sl. F. Jarinke- 
vičius ir psl. M. Manikauskaitė- 
Jo metu trumpai kalbėjo ir išky
lautojus pasveikino tuntininkas s. 
A. Karpavičius. Po laužo stovy
klautojai išsiruošė į naktinį žai
dimą. Nos pūtė žvarbus vėjas, žai
dimas užsitęsė apie dvi valandas.

Sekmadienio rytą švilpukas iš
kylautojus išveja. į mankštą. Prie 
išsirikiavusių iškylautojų pakyla 
vėliavos. Po pusryčių prasidėjo 
programiniai užsiėmimai: kas mo
kėsi rikiuotės, kas mazgų, mor- 
zės. Po pietų p. L. Volodkos, p. 
V. Povilaičio ir si. V. Mačiulio 
"mašinomis iškylautojai buvo nu
vežti į pajūrį pasimaudyti. Ket
virtą valandą atvykęs tunto dva
sios vadvas kun. dr. P. Bašinskas 
atlaikė pamaldas. Pamaldose gau
sių svečių tarpe matėsi Apylinkės 
Valdybos pirmininkas su ponia, 
keletas skautų tėvų ir pačių skau
tų. Gaila, kad skautai, vykdami 
aplankyti iškylaujančių brolių ir 
sesių pamiršta pasipuošti unifor
momis. Mišių metu skautai, kurių 
dalis priklauso Geelong’o jaunimo 
chorui, psl. M. Manikauskaitės 
vadovaujami, įspūdingai giedojo 
gavėnios giesmes.

Išvykus s.v.v.sl. F. Jarinkevi- 
čiui, vakare laužą pravedė pats 
tuntininkas. Laužo metu kalbėjo 
Apylinkės pirmininkas p. J. Gai
lius, gi tuntininkas s. A. Karpa
vičius išsamiai pravedė pašnekesį 
apie Lietuvos skautų globėją šv. 
Kazimierą. Tenka paminėti, kad 
"Šatrijos” tunte jau įėjo tradici
ja Šv. Kazimiero šventę švęsti 
“buše”. Laužą užbaigus išsiruoš-

ta į naktinį žaidimą, kurį pravedė 
s.v.sl. V. Mačiulis.

Pirmadienio ryte iškylautojų 
žygis į apylinkę. Žygyje buvo pra
vestas dar vienas žaidimas, kurio 
laimėtojais išėjo skautės V. Ma- 
nikauskaitė ir A. Turner.

Vėliau prasidėjo keletos skautų 
-čių žinių patikrinimas. Egzami
navo pats tuntininkas ir s.v.v.ls. 
F. Jarinkevičius. Iškylos uždary
mo metu prie tunto vėliavos, išsi
laikiusieji davė įžodžius: į jaunes
niųjų skaučių — jaun. skautės 
kandidatės Aldona Klovaitė, Al
dona Jančiauskaitė, Birutė Gai
liūtė; į skaučių — jaun. skautė 
Benita Šilerytė, skautė kandidatė 
Rita Vaičekauskaitė: j skautų — 
skautai kandidatai Jonas Klova, 
Saulius Karpuška.

Iškylą uždarė tuntininkas s. A. 
Karpavičius, padėkodamas savo 
pagelbininkams s.v.v.sl. F. Jarin- 
kevičiui, s.v.sl. V. Mačiuliui, psl. 
V. Vaičekauskaitei, si. A. Pisars- 
kui, psl. V. Zylei, mašinų savinin
kams ir patiems maloniems šei
mininkams p.p. A.L. Valddkams.

ALKA

PRANEŠIMAS
Sydney lietuviai studentai savo 

Initium Semestri ruošia balan
džio 3 d., šeštadienį, Banks
town Lietuvių Namuose. Pradžia 
7 vai. vak. Visi kviečiami gau
siai dalyvauti. Programa, kaip ir 
visuomet, originali ir drąsi.

Valdyba

CABRAMATTA LIETUVIAI 
NUSPRENDĖ

Remiantis ALB Krašto Valdy
bos raštu, kur buvo siūlyta vi
soms Sydney apylinkėms apsvar
styti klausimą jungtis visoms 
trims į vieną Sydney apylinkę, 
Cabramattos apylinkės lietuviai, 
susirinkę visuotiniame apylinkės 
susirinkime 1965 m. kovo 13 d., 
visapusiškai apsvarstę ir išnag
rinėję šį klausimą visuotiniu bal
savimu nutarė jungtis į vieną 
bendrą Sydney apylinkę.

TĖVAI RUOŠIA GEGUŽINĘ
Sydnejaus Skautų Tėvų ir Rė

mėjų Komitetas, susitaręs su 
"Aušros” tunto vadi j a, balandžio 
mėn. 25 d. (Atvelykyje) ruošia 
visuomenei gegužinę Ingleburne. 
Programa numatoma linksma ir 
įvairi. Tokia gegužinė, atrodo, bus 
pirmoji po daugelio metų.

Ten pat vyks skautų “Margu
čių Popietė”.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
SUEIGA

Kovo 14 d. Lidcombe įvyko “Ži
vilės” d-vės jaunesniųjų skaučių 
sueiga, kurią pravedė d-vės adju- 
tantė v.s.v.sl. Ramunė Zinkutė, 
padedama pi. Liudos Apinytės. 
Sueigoje dalyvavo virš 20 jaun. 
skaučių, kurios buvo suskirstytos 
į 3 būrelius. Iki sekančios suei
gos (kovo 28 d.) būreliai pasiva
dins Lietuvos paukščių vardais. 
Visa sueiga praėjo žaidimų for
moje.

Skaičiumi išaugusi “Živilės’ d- 
vė veiks skautės atskirai nuo jau-

nesniųjų skaučių. Skautes ir visą 
d-vės gyvenimą prižiūrės draugi- 
ninkė ps. D. Skorulienė; jaunes- 
niosiomis skautėmis rūpinsis ad
jutante v.s.v.sl. R. Zinkutė pade
dant pi. L. Apinytei.

ORGANIZUOJAMA
VILKIUKŲ DRAUGOVĖ

S.v.v.sl. H. Antanaičio ir ps. 
V. šalkūno organizuojama vilkiu
kų (jaunesniųjų skautų) draugo
vė jau turi subūrusi pakankamą 
skaičių kandidatų vienam būre
liui. Tikimės, jų bus daugiau.

KUN. P. BUTKAUS 
ATSISVEIKINIMAS

Išvykstant kun. P. Butkui į 
Ameriką septyniems mėnesiams 
atostogų, Sydney L.K. Kultūros 
Draugija rengia jam atsisveikini
mo vakarienę, kuri įvyks kovo 
27 d. 7 vai. vak. Bankstowno Dai
navos salėje. Norintieji dalyvau
ti prašomi užsiregistruoti įmo
kant 10 šilingų iki kovo 23 d. pas 
šiuos asmenis:

A. Mauragis, 82 Victor Ave., 
Picnic Point, tel. 77 6707;

A. Lelešius, tel. 70 3573;
B. Genys, Horton Str., Yagoo-

na; < r
M. Zablockienė — spaudos kio

sko vedėja.
A.L.K. Kultūros Draugijos

Valdyba

VISUOTINIS “KOVO” SUSIRINKIMAS
Sydnejaus lietuvių sporto klubo 

‘'‘Kovas” narių ir narių-rėmėjų 
metinis susirinkimas šaukiamas 
1965 metų kovo 28 d. 2 vai. p.p. 
Bankstowno lietuvių namų salėje.
Susirinkimo dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
Susirinkimo pirmininko ir sekre
toriaus rinkimai. Valdybos pir
mininko pranešimas. 4. Valdybos 
kasininko pranešimas. 5. Pasisa
kymai dėl pranešimų ir valdybos 
veiklos patvirtinimas. . Praneši
mas dėl 1966 m. Sporto Šventės 
Sydnejuje. 7. Valdomųjų organų 
rinkimai. 8. Klausimai ir sumany
mai.

Maloniai kviečiame visus narius 
ir narius-rėmėjus dalyvauti susi
rinkime. Sportininkų tėvai, ku
rie dar nėra klubo nariai, taip 
pat kviečiami dalyvauti ir visi tie

tautiečiai, kurie bet kokiu būdu 
norėtų prisidėti prie sportuojan
čio jaunimo reikalų pagerinimo. 
Per metus daugelis Sydnejaus 
lietuvių pareiškė klubo valdybai 
gerų sumanymų, bei įrodinėjo, 
kur klubo valdyba neįstengė pa
daryti to, kas jų manymu buvo 
reikalinga ir būtina. Būtų labai 
gražu, kad tie asmenys atvyktų į 
susirinkimą, įstotų į klubą na
riais ir savo pareikštus žodžius 
pradėtų paremti darbu. Turime 
daug tautiečių, kurie gražiai ra
šo apie jaunimą ir gražiai kal
ba, bet dirbančių jaunimo labui 
skaičius labai mažas.

Sydnejuje lietuvių sporto klu
bas yra vienas, ir jei visi bendrai 
jį remsime tai jo veikla prilygs 
kitiems klubams.

S.L.S. Klubo "Kovo" V-ba.

GENYS MARGAS...

KIEK AS SUŽINOJAU!

“VYTIES" KLUBO...
(Atkelta ii psl. 5)

POŽIŪRIS į SPORTĄ
Kaip kas, ir tokių yra eilė, įdė

jo nepaprastai daug dąrbb, pas 
tangų dirbdami valdybose, vado
vais, treneriais ir panašiai. Yra 
keliolika rėmėjų, kurie niekad 
neatsisako paremti finansiniai. 
Adelaidės lietuvių bendruomenė 
nelieka pasyvi, kada į ją kreipia
masi pagalbos. Bet, yra ir kito
kių... Tai žmonės, kurie nepa
jėgia arba nenori suprasti spor
to klubo reikšmės jaunimo auk
lėjime. Tokie tik tesidžiaugė per 
tuos penkiolikę metų mūsų nepa
sisekimais ir klaidomis. Sakytum, 
visa tai turėjo patvirtinti jų nuo
monę, kad sporto klubas "nerim
ta” organizacija. Tokiems, tur
būt, neverta įrodinėti sporto klu
bo naudingumo — jie vistiek ne
supras. Skaudžiausia blogybė, tai 
pačių sportininkų, baigus žaidimo 
aktyvią karjerą, visiškas nusisu
kimas nuo sporto klubo. Mums 
visą laiką trūksta trenerių, trūk
sta vadovų, — o jų būtų pakan
kamai, jeigu išėję į atsargą spor
tininkai ateitų užimti jų parei
gas. Tikrai liūdna, kada sporti
ninkai, pagarsėję klubo sudaryto
se sąlygose, buvę visų gerbiami 
ir lepinami, visiškai pamiršta sa
vo skolą klubui, kuris tiek daug 
dirbo jų naudai. Visi jų pasitei
sinimai ribojasi savanaudiškumu. 
Galima visus pasiteisnimus suves
ti į porą žodžių: kokia man iš 
to bus nauda? Dar geriau gali
ma išsireikšti, kad svaras užmušė 
visokias idėjas, siekimus ir pasi
aukojimą. šie kartūs žodžiai ne
priklauso vien sportininkams, jie 
atitinka ir kitiems. Visgi, sporti
ninkai neturėtų imti blogo pavyz
džio iš kitų, jie kaip tik turėtų 
būti geru pavyzdžiu kitiems.

ŽVILGSNIS ATEITIN

Žvelgiant į Klubo ateitį galima 
pasakyti, kad Klubas nesilikvi-

duos dėl stokos sportinnkų — jų 
yra užtektinai. Jeigu kada bus 
prieita prie likvidacijos, tai tik 
dėl stokos vadovų, trenerių. Pati 
Klubo veikla dar galima plėsti. 
Krepšinio turima net astuonios 
komandos ir galbūt daugau ne
reikėtų organizuoti. Esamos ko
mandos reikėtų tobulinti atran
kos būdu. Didžiausio dėmesio 
reikėtų skirti jaunių komandoms. 
Daug dar darbo ir tobulinimo 
reikalingos tinklinio, stalo ir lau
ko teniso sekcijos. Iš viso nemė
ginama pasireikšti atletikoje.

Per šiuos penkiolikę metų visi 
kurie prisidėjo savo darbu ple
čiant ir stiprinant klubo veiklą, 
gali peliytai didžiuotis, šiuo lai
ku sporto klubas yra gausingiau
sia savo nariais jaunimo organi
zacija. Prieita prie to, kad ne
užtenka valdybos ir kokio vieno 
antro ■ trenerio klubo gyvavimui. 
Reikalingi keli treneriai, keli pa
sišventę vadovai, kad tas didelis 
būrys jaunimo būtų įmanoma 
tinkamai paruošti jų pasirinkto
se sporto šakose.

Mes gerbiame visus sporto dar
buotojus ir sportininkus, kurie 
vedė klubą per visokias kliūtis ir 
sunkumus į gausingiausius ko
mandomis sukaktuvinius metus. 
Bet čia jų darbas nepasibaigė, 
duokle jaunimui ir savai lietuviš
kai bendruomenei dar nėra ati
duota. Koks garsus ir garbingas 
bebuvo sportininkas praeityje, 
dar nereiškia kad jo rolė baigta 
ir visuomenei belieka jį tk nuo
latos garbinti. Tada jo garbė bus 
atbaigta, kada jisai — jinai ateis 
auklėti ir mokinti jų pėdomis 
pasekusių jaunųjų sportininkų.

Minėdami savo penkiolikos me
tų sukaktį ir atsiektus laimėji
mus padarykime kartu ir savo 
sąžinės sąskaitą, — ar mes viską 
atidavėme klubui, ką privalėjo
me?

Adelaidės L.S. Klubo “Vyties” 
šachmatų sekcija žinomam Aust
ralijos lietuvių bičiuliui ir P.L.B. 
Valdybos pirmininkui J. J. Bačiū- 
nui suteikė šachmatų garbės čem
piono vardą ir nukaldino aukso 
medalį, kurį įdavė pernai besilan
kančiam kun. B. Sugintai, kad 
grįžęs į Ameriką įteiktų, p. J. J. 
Bačiūnui. Teko nugirsti, kad toji 
pati šachmatų sekcija ketina 
kviesti į šachmatų karalienes ži
nomą kino aktorę lietuvaitę Rūtą 
Lee — Kilmonytę.

*
Iš praėjusių Meno Dienų Mel

bourne paskelbtas gražus A. Vin
gio reportažas “Lietuvių Dienų” 
žurnale, pailiustruotas net septy
niomis nuotraukomis. Graži Aus
tralijos lietuvių reprezentacija.

#

Iš pasikalbėjimų su Tėv. Bo- 
revičium paaiškėjo, kad jis yra ir 
Lietuvos Skautų Sąjungos vienas 
iš steigėjų. Jeigu mūsų skautai 
to nežino, tai proga jiems pri
minti.

Pereitame M. P. numeryje

sporto skyriuje mano draugas Ri
mas Gailius pristatė Sydney lie
tuvius šachmatininkus su visais 
jų iškovotais taškais, bet tur būt 
per skubėjimą iš viso sąrašo iš
leido stiprų šachmatininką V. 
Liūgą, kuris lietuvių tarpe su
rinktų taškų skaičiumi po V. Pa
tašiaus ir Dr. I. Venclovo eina 
trečiuoju su 1720 taškų.

*
Kovo 21 d. baigęs misijas Syd

ney lietuviams Tėvas J. Borevi- 
čius išvyko j Perthą misijų ves
ti Vakarų Australijos lietuviams.

*
Dr. Irvis Venclovas po poros 

savaičių išvyksta pagilinti savo 
specialybės žinių į Angliją. Iš
plauks iš Adelaidės ir kelionėje 
darbuosis kaip laivo gydytojas.*

Po pasaulį pasidairyti netru
kus rengiasi išvykti ir canberiš- 
kis teisininkas Viktoras Marti
šius. Jis yra drauge ir Mūsų Pas
togės bendradarbis. Linkėdami 
laimingo kelio tikimės, kad jis 
nepagailės savo įspūdžių papasa
koti ir M.P. skaitytojams.*

Birutės Tamošiūnienės plokšte
lės “O ramunėle, pasakyk” popu
liarumas pasiekė ir Ameriką. Ne-

GARSAS — ELEKTROS 
ENERGIJOS ŠALTINIS

Šiuo metu amerikiečių moksli
ninkai siekia paversti akustinę 
energiją, kurią kuria reaktyvinių 
lėktuvų varikliai, elektros energi
ja. Tai padarius, būtų sutaupyta 
beveik trečdalis kuro, dabar su
naudojamo lėktuvuose elektrai ga
minti, kartu padidėtų reaktyvinių 
lėktuvų skridimo tolis, kadangi 
jiems nebereikėtų eikvoti kuro 
elektrai.

seniai gautas skubos paštu laiš
kas iš Amerikos, kur prašoma 
prisiųsti tų plokštelių platinimui 
kuo daugiau. *

Amerikoje L. Bieliukienė yra 
vienintelė svetimtautė, išrinkta į 
General Federation of Women,s 
Clubs direktorių tarybą. Ta orga
nizacija turi 11 mil. narių 64 vals
tybėse ir švenčia 75 m. gyvavimo 
sukaktį. Organizacijos centras 
yra JAV. ■ ;

★
Po auto katostrofos ilgesnį lai

ką sunkiai sužeista gulėjusi ligo
ninėje p. Zakarienė jau sugrįžo 
namo ir sveiksta namuose. Ku-ka

TXLA PER TRIUKŠMĄ
“Science et vie” praneša, kad 

baigiamas konstruoti aparatas, 
slopinantis patalpose triukšmą iŠ 
gatvės arba kaimyninės patalpos.

KLIJAI CHIRURGAMS
Japonų chirurgų grupė pasiū

lė naują metodą sužalotiems vi
daus organams sujungti. Vieloj 
daug darbo reikalaujančio susiu
vimo jie pasiūlė suklijuoti juos 
greitai kietėjančiais polimeriniais 
klijais, kuriuos lengva sterilizuo
ti. Dr. Seidzis Kimatas išbandė 
naują chirurginį metodą su gyvu
liais. Visos gerklės, ryklės ir 
kraujagyslių operacijos, atliktos 
naujuoju metodu, buvo sėkmingos.

MIRTIS NUO KOREKTŪROS 
KLAIDOS

Vokiečių gydytojas Markus 
Hercas kartą aplankė ligonį, ku
ris gydėsi iš knygų, jieŠkodamas 
joje reikiamų receptų. Susipaži
nęs su tokiu gydymosi būdu, gydy
tojas jam pasakė:

— Aš žinau, nuo ko jūs mirsite: 
nuo korektūros klaidos.

Lietuvoje
TRAKŲ PILIS

Trakų pilis virto svarbiu turis
tų objektu. "Tiesa” (sausio 31, 
nr. 25) teigė, kad tik pernai pi- 
lį-muziejų Trakuose aplankė 
100.000 turistų. Jų buvę iš Len
kijos, Čekoslovakijos, Chiles, 
Izraelio, JAV. Patedkltas vienos 
JAV turistės, “pažangiosios” Esth- 
ros Shields iš San Francisko, 
“People's World” korespondentės 
įrašas: “Mes laimingi, kad lietu
viai apgynė savo nuostabią žemę, 
pastatė socializmą”.

Trakai pagal B. Krūminio ir 
S. Mikulionio projektą buvo pra
dėti atstatyti 1951 m. Darbas buvo 
baigtas 1960 m. Konservavimo dar 
bai atlikti priepily, o pastaruoju 
metu jie vykdomi pusiasaly. Pi
lies salėse yra įrengtas muziejus 
čia pateiktoje ekspozicijoje, žinoma 
pasakojama ne tik apie lietuvių 
kovas prieš agresorius -kryžiuo,- 
čius, bet iš kitur atvykę supažin
dinami su kultūros, dailės pavyz
džiais, statybomis bei krašto eko
nomika. Dabar ekspozicija dar pa
pildoma ir ji, atrodo, įgis dar di
desnį propagandinį pobūdį. Nau
jieji eksponatai užims astuonias 
muziejaus sales. (E)

Vilniaus ir kitų miestų kino tea
truose vasario mėn. su nepaprastu 
pasisekimu rodytas senesnės gamy
bos JAV filmas “New Orleans nu-

mylėtinis” , dalyv.. jau mirusiam 
tenorui' Mario Lanza. Vilniuj® 
filmas rodytas iš karto keliuose ki
nuose ir kaip pranešama iš Vil
niaus, buvo nepaprastas vilniečių 
susidomėjimas

TŪKSTANČIAI JAUNUOLIŲ
I KAZACHSTANĄ

Iš Maskvos gautomis žiniomis 
Kazachstane numatoma išsiųsti 
šių metų vasarą • į plėšinių sritis 
40.000 studentų — statybininkų. 
Komjaunimo centro komitetas Mas 
kvoje įpareigojo sąjunginių res
publikų (taigi, ir Lietuvos) kom
jaunimo organus sudaryti “laisva
noriškumo principu” būrius, prii
mant į juos geriausius studentus 
— aktyvistus. Pagal Tasso pra
nešimą, praėj. metų patirtis mo
ko, kad Kazachstanui ir šiais me
tais reikalingi specializuoti ele
ktrifikavimo, radiofikavimo, ke
lių tiesimo ir sanitarinės tech
nikos darbų, būriai, automobilių 
kolonos, dar ir grupės dailinin
kų — apipavidalintojų. Netenka 
abejoti, kad ir iš Lietuvos “lais
vanoriškumo principu” į Kaza
chstano plėšinius išvyks keli tū
kstančiai jaunimo. Būdinga, kad 
ir Vilniuje leidžiama “Komjau
nimo Tiesa” 36 n-ryje paskelbė 
įrėmintą ir riebiomis raidėmis 
žinią “Plėšininiai kviečia.” (E)

HANSA TRADING CO.
590 GEORGE ST.. SYDNEY

N.S.W

(SAV.: R., M. & R. CIBAS)

HANSA TRADING CO. (Sydney) yra registruota sa- 
vystovi firma importui-exportui, persiuntimui siuntinių i 
įvairius kraštus ir taip pat turinti Vneshposyltorg’o (Mos
cow) sutikimą persiuntimui dovaninių siuntinių bei priėmi
mui sovietinių prekių užsakymams į U.S.S.R.

Mūsų firma turi teisę laisvam prekiavimui su pavie
niais asmenimis (retail) ir su atskirom firmom (wholesale). 
Taip pat, viršminėtame adrese, turime įstaigą — atstovybę 
užsienio prekybai.

PABRĖŽIAME, KAD MŪSŲ FIRMA’ YRA SA- 
VYSTOVI IR NIEKADA NĖRA BUVUSI HANSA TRA
DING CO., 197 FLEMINGTON ROAD, NORTH MEL
BOURNE, VIC. SKYRIUMI IR KAD ANKSČIAU PA
DUOTI HANSA TRADING CO (MELBOURNE) SKEL
BIMAI YRA KLAIDINGI.
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Visais siuntinių persiuntimo reikalais malonėkite kreip. 
į mūsų firmą draugiškam ir patikimam patarnavimui.

Katalogus persiunčiame nemokamai. Informacijas su-
J teikiame ir telefonu. M
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