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NEJAUTRUMAS 
AR 

APSILEIDIMAS?

VI. Radzevičius

SINGAPŪRAS NEPRIKLAUSOMAS
Aną savaitgalį įvykęs Krašto 

Valdybos šauktas tarpžinybinis 
susirinkimas jaunimo proble
moms svarstyti 
tarpe sukėlė tam tikro nusivy- deraciją, "atnešė ne tik staigme- 
lirno ir net kartėlio. Mes beveik 
kiekvienoje vietoje akcentuoja
me mūsų rūpesčius dėl savojo 
jaunimo, o kai reikia imtis kon
kretesnių žygių bei darbų, tai 
pasirodo, kad tebuvo vien tik 
garsus kalbėjimas be ryžto stoti 
į darbą. Tą ypač paliudija mi
nėtasis susirinkimas, į kurį buvo 
kviesta ne tik jaunuomenė, jau
nimo organizacijų vadovai, kul
tūrininkai, bet ir visų organiza
cijų vadovybės, visuomeninin
kai, o tesusirinko vos keletas pa
sišventėlių entuziastų. O tai yra 
ženklas, kad mūsų visuomeni
nėje veikloje ima reikštis lyg 
apatija, abuojumas ten, kur rei
kia ir planavimo, ir darbo ran
kų.

Savo priekaištuose jaunimui 
dažnai primetame pramogų vai
kymąsi ir vengimą pozityvios 
veiklos. Lygiai tomis pačiomis 
nuotaikomis verčiasi ir vyres
nieji. j šaukiamus visuomeninio 
pobūdžio susirinkimus, pasita
rimus tesusirenka vos dešimta
dalis to skaičiaus, kiek susiren
ka į paprastą savaitgalio subu
vimą ar vakarėlį. Gerai ir tas, 
bet juk ir tuos subuvimus turi 
kas organizuoti, jais pasirūpin
ti jau nekalbant apie platesnio 
masto užsimojimus.

Negalėtume 
mūsų žmonės 
Daugeliu atvejų jie netgi to jau
trumo parodo didesnėm porci
jom, negu kad iš tikrųjų reikė
tų. Galioja tik viena prielaida 
— apsileidimas ir tai remiantis 
paprasčiausiu pasiteisinimu: yra 
gudresnių ir veiklesnių — apsi
eis ir be manęs. Kai taip galvo
jančių būna vienas, kifps, tai 
spragos visuomeninėje veikloje 
nesijaučia, bet kada beveik kie
kvienas tuo motyvu vadovauja
si, tada atsiduriam prieš aktua
liuosius reikalus be žmonių ir 
be rankų.

Šitai matosi ne vien tik vi
suomeniniame darbe. Antai pa
našiai skundžiasi ir mūsų spau
da bei organizacijos, kur narių 
drausmingumas turėtų būti sti
presnis, negu bendruomenėje. 
Kiekvienas perkame arba pre
numeruojame australiškus laik
raščius ir gavę paraginimus ap
mokėti niekas neatidėliojame už 
juos atsilyginti. Tuo tarpu už 
savo lietuvišką spaudą neprisi- 
baudžiame laiku apsimokėti, 
nors visi žinome, kad mūsų 
spauda nėra turtinga ir kad už
vilkintas atsilyginimas labai ke
blioj padėty pastato leidėją: lai
kraštis turi laiku išeiti ir laiku 
turi būti apmokamos leidimo iš
laidos; pagal vedamas knygas 
to galvosūkio nebūtų, nes for
maliai knygose pinigų yra tik 
jie dar pas skaitytojus ir neži
nia, kada suplauks. Juk yra net 
tokių skaitytojų, kurie po kele
tą metų neapsimokėję, o para
ginti net užsigauna.

Būtų galima priskaičiuoti ir 
daugiau mūsų npaslankumo po
žymių, kurie nėra nei mūsų vi
suomeninio, nei kultūrinio gy
venimo variklis, o greičiau stab
dis. Visi džiaugiamės, kai būna 
kas nors patrauklaus ar teigia
mo suorganizuota, įgyvendinta, 
bet juk visam tam reikia daug

(MALAZIJOS FEDERACIJOS GALO PRADŽIA)

Prieštaraujančios žinios
Nusidavimai, kurie apglėbė 

organizatorių Singapūrą ir visą Malazijos Fe-

ną, bet sukėlė ir chaosą, ypatin
gai Anglijos ir Australijos po
litinės košės virtuvėse — 
sienių reikalų ministerijose.

Žinias, kad Singapūras atsi
skyrė nuo Malazijos Federaci
jos tuojau sekė patikslinimas, 
kad jis buvo iš tos Federacijos 
prievarta išstumtas. Telegramas, 
kad britai turės atitraukti iš Sin
gapūro savo karines bazes sekė 
užtikrinimai, kad tos bazės pasi
liks. Pranešimai, kad Singapū
ras bandys Federacijos sąskai- fliktų. Buvo net tvirtinama, kad 
ton susibičiuliauti su Indonezi- Federaciją krūvoje išlaiko tik 
ja, sekė aiškinimai, kad Singa- grėsmė iš užsienio — Indonezi- 
puras, tapęs savarankiška vals- jos bandymai ją sugriauti. Di- 
tybe., eis ranka rankon su jį ats- džiausiu vidaus konfliktų židi- 
tūmusia Federacija ir t.t. niu buvo laikomas Singapūras

Dienraščiai kasdien vis kitaip (224 kvadratinių mylių sala su 
1.8 milijono gyventojų, kurių 
75% sudaro kiniečiai). Jau per
nai Singapūre buvo kilusios 
riaušės, kuriose malajiečiai ir 
kiniečiai skerdė vieni kitus pei
liais ir skaldė galvas ryžių vyno 
bonkomis. Nerūpestingi mala
jiečiai nuolatos kaltina kinie-

už-

formulavo savo spėliojimus. 
Kasdien atsirasdavo vis daugiau 
ir daugiau viena kitai priešta
raujančių žinių apie galimas 
komplikacijas, apie sustiprintus 
spaudimus iš Indonezijos pu
sės, apie jos bandymus išplėsti 
Federacijai padarytą žaizdą.

pasakyti, kad 
būtų nejautrūs.

Kaikurie pranešėjai skubiai per- čius, kurie dominuoja visos Fe- 
keldinėjo karines bazes iš Sin- deracijos ekonomiją, 
gapuro į Darviną. Vedamuo
siuose atsirado reikalavimų iš 
pagrindų persvarstyti Australi
jos laikyseną visos Federacijos 
ir jos kaimynų atžvilgiu.

Chirurgas ir ligonis
Australijos spaudoje jau 

ksčiau buvo nurodinėjama, 
dirbtinai 1963 metais sudaryta 
Malazijos Federacija, kuri api
ma Malajus, Singapūrą, šiau
rės Borneo (Sabah) ir Sarawa- 
ką, sugrius ne dėl spaudimo iš 
užsienio, bet dėl vidaus kon-

NAUJIENOS
SERGA POPIEŽIUS

Pereitą savaitę susirgo popie
žius Paulius VI. Gydytojai nusta
tė žaizdas viduriuose. Jis yra sa
vo vasaros rezidencijoje ir ten il
sisi gydytojų priežiūroje.

Amerika atsisako spausti Ru
siją, kad mokėtų senas Jungtinėm 
Tautom skolas tuo norėdama iš
gelbėti pačią Jungtinių Tautų 
Organizaciją.

— * —
Pereitą savaitę numatytas pa

leisti aplink žemę penkiom dienom 
skridimui amerikiečių erdvėlaivis 
dėl techniškų kliūčių sulaikytas.

— ★ —
Los Angeles negrų maištas, 

pradėtas pereitą savaitę vis dar 
nesiliauja. Maištininkus, kurie 
puolė baltųjų kvartalus ir padegi
nėjo namus, ramina pastiprinta 
policija ir kariniai daliniai. Pas
kutinėmis žiniomis mieste atsta
toma normali tvarka.

pastangų ir darbininkų. Gaila, 
kad šiose pavadintume pilieti
nėse pareigose apstu apsileidi
mo. Sakysim, yra mokyklos ir 
mokytojai', bet per tėvų apsilei
dimą tos mokyklos apytuštės. O 
paskui raudame, kad paaugusio 
jaunimo nesimato nei lietuvių 
organizacijose ,nei lietuviškame 
gyvenime.

Nepasakytume, kad lietuviai 
nejautrūs. Tačiau tas jautrumas 
atskleidžiamas saviesiems daž
niausiai tada, kai atsiranda žai
zda. Štai, girdime, kad lietuviai 
sava iniciatyva renka aukas ir 
net aukoja badaujančiai 
jai.

JnJz- 
Gražus krikščioniškos mei

lės pavyzdys, bet tomis auko
mis lietuviai Indijos neišgelbės, 
o lietuviški reikalai gal net dau
giau reikalingi ir aukos ir dar
bo, negu pašaliniai. Tad ar ne
vertėtų daugiau jautrumo paro
dyti saviems rūpesčiams, kad 
ne vien dabar išsilaikytume, bet 
turėtume ir garantuotą savo lie
tuvišką ateitį. (v.k.)

an- 
kad

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAS 

VAŠINGTONE
JAV-bių Kongrese Pavergtųjų 

Tautų Savaitės proga buvo pasa
kyta daug kalbų. Liepos 17 d. 
Shereton Park viešbutyje buvo su
ruošti pusryčiai, kuriuose dalyva
vo apie 130 asmenų, jų tarpe 12 
lietuvių. Liepos 21 d. National 
Press Club patalpose įvyko poky
lis, į kurį atvyko 150 svečių: dip
lomatų, žymių JAV-bių pareigū
nų, Kongreso narių, dvasiškių, 
laikraštininkų ir kit. Lietuvių gru
pėje matėsi Lietuvos atstovas Va
šingtone J. Rajeckas, dr. Bačkis, 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus 
vedėjas dr. Jurgėla, VLIKo ir LL 
K pirm. V. Sidzikauskas, prel. 
Balkūnas, J. Audėnas, dr. Krivic
kas, neseniai iš pavergtos Lietu
vos atvykęs A. Milukas, lietuviš
kosios spaudos atstovai ir kiti.

Per pokylį Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas įteikė atžymėjimo 
ženklus Kongreso nariui D. J. 
Flood, mirusiajam Amerikos Bal
so vedėjui E. Murrow ir atstovų 
rūmų mažumos vadui G. R. Ford. 
Visi apdovanotieji pasakė kalbas. 
Pokylis buvo filmuojamas. NBC 
televizija dar tą patį vakarą per
davė iškilmių vaizdus. Pažymėti
na, kad pirmą kartą Pavergtųjų 
'Tautų Savaitėje dalyvavo trijų 
Maskvos satelitinių kraštų (Len
kijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos) 
laikraštininkai. Tačiau jie nebuvo 
kviesti svečiai, o tik stebėtojai — 
informatoriai. Rytojaus dieną po
kylį plačiai aprašė sostinės dien
raštis “The Washington Post”.

(E)*
Kasmet iš sovietinio bloko Ame

riką pasiekia apie 16.000 asmenų, 
jų tarpe ir po keletą lietuvių. Pa
prastai sovietai išleidžia senus ir 
paliegėlius, kurie krašte nedarbin
gi ir net našta. Per Lenkiją lietu
vių galėtų išvykti ir daugiau, tik 
jie neturi lėšų kelionei apmokėti 
ir taip pat sunku Amerikoje jiems 
gauti darbo ir buto garantijas.

kad jie 
perdaug godūs pinigams. Mala
jų komunistai, kurie per dvyli
ką metų kovojo prieš britus, be
veik išimtinai susideda iš kinie
čių. Pačiam Singapūre energin
gai veikianti Barisan socialistų 
partija atvirai žiūri į Pekino pu
sę ir eina ranka rankon su vie
tos komunistais. Visai dar nese
niai Singapūro ministeris pirmi
ninkas Lee viešai apkaltino Fe
deracinius vadovus, kad jie, 
kovodami prieš jį ir jo Liaudies 
Akcijos partiją, jungiasi su Ba
risan. Jo įsitikinimu, sunaikinus 
Liaudies Akcijos partiją, komu
nistai tuojau pradėtų kruvinas 
kovas.

Norėdamas išvengti tų kruvi
nų susirėmimų ir atsikratyti pa
čiu Lee, kaip konkurentu, Fe
deracijos ministeris pirmininkas 
Tunku Abdul Rahman paruošė 
tikrai netikėtą staigmeną; išjun
gė Singapūrą iš Federacijos su
dėties. Tai bene pirmas atsitiki
mas, kada nuo bendro kūno bu
vo atkirsta labiausiai gangrenuo
ta teritorijos dalis, kad, tapus 
savarankiška, ji pati gydytųsi 
savomis jėgomis.

Tunku Abdul Rahman ope
raciją atliko labai slaptai. Apie 
tai nieko nežinojo nei Anglija, 
nei Australija, kurių karinės pa
jėgos gina Federaciją nuo Indo
nezijos.

Galutinis subyrėjimas — 
laiko klausimas

Beveik visa Australijos spau
da, pasigavus Singapūro atsky
rimą nuo Federacijos, dabar į- 
rodinėja, kad visos Malazijos 
Federacijos subyrėjimas yra tik 
laiko klausimas. Girdi, net So-

Naujausias JAV lėktuvnešis “America” išplaukia į Atlantą. 
Jis yra 76.000 tonų talpos, ir gali nešti 80 lėktuvų ir ginkluotas 

moderniausiomis raketomis.

karno buvęs teisus, kai jis tvir
tinęs, kad tos Federacijos suda
rymas buvo nerealus ir neįgy
vendinamas. Tuo pačiu laiku 
pripažįstama, kad Singapūro at
skyrimas suteikė moralinį lai
mėjimą Indonezijai, kuri tvirtai 
pasiryžus suskaldyti Federaciją 
ir atstatyti padėtį, buvusią prieš 
1963 metų rugsėjo 16 dieną.

Į Siaurės Borneo (Sabah) da
bar vėl pretenzijas reiškia Phi- 
lipinai. Jie nurodo, kad, Fede
racijai pradėjus byrėti, atėjęs 
laikas prijungti Siaurės Borneo 
prie Philipinų. Sarawakas turė
tų savaime prisiglausti prie In
donezijos. Pasiliktų tik anks
čiau buvusios vienuolika Mala
jų valstybėlių, kurios iki 1963 
metų sudarė Malajų (ne Malazi
jos) Federaciją ir šešis metus 
džiaugėsi nepriklausomybe.

(Nukelta į psl. 2)

AUSTRALIJOJE
PAKELIAMI MOKESČIAI

Federalinės valdžios. finansų 
ministeris Mr. Holt parlamentui 
patiekė ateinančių metų biudžeto 
projektą, pagal kurį gyventojams 
pakeliami pajamų mokesčiai ir 
naujomis taksomis apdedami rū
kalai, gėralai, benzinas , ir kitos 
prekės. Benzinas pabrangs 3 pe
nais už galioną.

Atsargos Karių Sąjunga N.S.W. 
(RSL) neseniai turėtoje konven
cijoje nutarė suaktyvinti savo vei
klą prieš komunizmą ir reikalau
ja, kad komunistų partija Austra
lijoje būtų uždaryta.

Ateinančiais metais Australija 
numato įsileisti apie 145.000 nau
jų ateivių. 1953-64 metais atei
vių buvo 122.318.

Jaunimo kongreso reikalais
CENTRINIS KOMITETAS

Yra tautiečių, kurie nesupran
ta C.K. paskirties ir jiems atrodo, 
kad įsisteigė dar viena organiza
cija.

C.K. nėra jokia pastovi orga
nizacija ar pereinama valdyba,

Toronte, Kanadoje, liepos 2 — 4 
d. d. įvyko Ateitininkų Federaci
jos septintasis kongresas, kuris 
pravestas šūkiu “atvirybė laikui, 
ištikimybė idealui”. Be kitų atei
tininkų iš laisvojo pasaulio kraštų 
Australijos ateitininkiją atstova
vo ir sydnejiškis kun. P. Butkus, 
kuris buvo pakviestas ir į Kongre
so prezidiumą.

bet specifiniam tikslui siekti ko
mitetas. Lygiai taip pat yra ir su 
skyriais, nesvarbu, kur jie bebūtų.

C.K; tikslas yra pasiųsti Aus
tralijos atstovus į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą, įvyks
tantį 1966 m. Chicagoje. Panašiu 
pagrindu C.K. numato suorgani
zuoti jaunimo kongresą ir Austra
lijoj.

C.K. kadencija pasibaigs Aus
tralijos jaunimo atstovams sugrį
žus iš Amerikos ir apyskaitas su
tvarkius su A.L.B. Krašto Valdy
bos Revizijos Komisija.

TAUTOS ŠVENTĖ
ren-

Pasaulio lietuvių gydytojų su
važiavimas šaukiamas rugsėjo 4- 
-5 dienomis Detroite, Amerikoje.

SINGAPŪRO PAGALBA 
MALAZIJAI

Neseniai išstojęs iš Malafcijos 
Federacijos Singapūras, būdamas 
nepriklausomas, savanoriškai sto
ja ginti Malaziją prieš Indonezi
jos infiltraciją. Singapūras rems 
Maleziją ginklais ir žmonėmis.

Vietnamo kare pereitą savaitę 
prasidėjo platesnio masto mūšiai, 
kur amerikiečiai giliai įsiveržė į 
džiungles padarydami komunis
tams didelių nuostolių. Yra nema
žai aukų ir amerikiečių pusėje.

Tautos šventės minėjimo 
gėjai Sydnejuje nutarė visą tos 
dienos pelną paskirti jaunimo 
kongresui. Pavyzdys labai kilnus 
ir Centrinis Komitetas dėkoja iš 
anksto.

krei- 
kaip 
C.K.

SKYRIŲ STEIGIMAS
Kai kurioms vietovėms 

piantis į C.K. informacijų, 
įsteigti vietinius skyrius,
pageidauja, kad skyriai, pagal ga
limybes, būtų steigiami C.K. pa
vyzdžiu. Būtent, kad Komitetą su
darytų vietinių jaunimo organi
zacijų atstovai.

nimo Kongresas. ALB Krašto Val
dybos pageidavimu Melbourne 
Apyl. Valdyba rugpiūčio 13 d. su
kvietė Melbourno liet, jaunimo or
ganizacijų atstovų 'pasitarimą, 
kad išsiaiškinus vietos jaunimo 
nuotaikas ir sudarius vietos jau
nimo komitetą. Pasitarime daly
vavo: apyl. pirm. A.E. Liubinas, 
ir valdybos narys H. Malakūnas, 
ateitininkų atstovai p-lė Butkutė 
ir E. žiogas, skautų — tuntinin- 
kas J. Makulis, sporto klubo Var
po atstovas G. Žvmakis, Liet. Stu
dentų S-gos — stud. Kesminas”.

Pasitarime dalyvavusieji pri
tarė kongreso idėjai ir nutarta 
bandyti įvykdyti imantis konkre
čių veikimo žygių suorganizuojant 
lėšų ir pasiunčiant į kongresą jau
nimo atstovu.s t

Komiteto sudarymo reikalu vi
si sutarė, kad ių atstovaujamos 
organizacijos išrinks iš savo tar
po atstovus, kurie ir bus to komi
teto nariais. Šiame komitete kaip 
ryšininkas dalyvaus apylinkės 
valdybos narys H. Malakūnas. Nu
matoma, kad pirmasis rinktų ats
tovų Melbourno (Liet. Jaunimo 
Komiteto posėdis įvyks rugpiūčio 
30 d. Melbourno universitete.

Graži ir vieninga Melbourno 
jaunimo darbo pradžia. Reikia ti
kėtis ir našios veiklos.

Kor.

SUDAROMAS JAUNIMO 
KONGRESUI KOMITETAS
Žinome, kad ateinančiais metais 

įvyks Čikagoje Pasaulio Liet, Jau-

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
šiam numeriui pasiekus skai

tytojus, Kalėdinių atvirukų paga
minimo konkursas pasibaigė. 
Esant dideliam susidomėjimui re
zultatai bus paskelbti Spaudols 
Baliuje ir sekančioj “M.P. laidoj.

1
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PER LIETUVIŲ KOLONIJAS

LIETUVIAI VISUR VEIKLŪS
ALB KRAŠTO VALDYBOS P-KO KELIONES ĮSPŪDŽIAI

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

ro dešimtmečio sukaktuvių iš
kilmėse. Nuvykę sustojom pas 
p.p. Žukus. Pats S. Žukas yra 
Newcastle choro steigėjas ir di
rigentas ir drauge šiais metais 
apylinkės pirmininkas. Vakare 
nuvykom visi į koncertą, kur 
buvo susirinkę gausiai vietos 
tautiečių ir kviestų svečių aus
tralų. Čia buvo maloni proga 
susitikti su vietos lietuvių vei
kėjais, miesto burmistru ir jo

Liepos 31 d. į Adelaidę atvy- Po pamaldų aplankiau klebo- 
kusį mane stoty pasitiko apylin- ną kun. A. Kazlauską, o iš čia 
kės pirm. Z. Vabolis, vicepirm. nuvykau pas p.p. Lapšius, kur 
J. Rakauskas ir mano senas bi- paviešėjus valandėlę išskubėjom 
čiulis V. Petkūnas. į Liet. Namus. Čia jau buvo su-

Nuvykę visi pas p.p. Petkū- sirinkę apylinkės valdybos na
nus aptarėm tolimesnius susiti- riai ir visų Adelaidės liet, orga- 
kimų ir pasimatymų planus. Dar nizacijų atstovai. Malonu buvo 
tą pačią dieną padedamas p. matyti visus susirinkusius prie 
Petkūno aplankiau p.p. Martin- vieno stalo, ypač kad dalis or- 
kus, Raginius, Radzevičius ir ganizacijų ilgesnį laiką , laikėsi 
Pyragius. gana nuošaliai. Ap-kės pirm. p.

Vakare dalyvavau Moterų Vabolis, supažindinęs su kiek- 
Sekcijos surengtame Liet. Na- vienu posėdžio dalyviu atskirai, 
muose baliuje, kur teko susitik- pradėjo posėdį pakviesdamas 
ti ne tik su senais pažįstamais, mane tarti žodį. Pasidžiaugęs

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS TRADING CO. (Sav. A. ir V. Vaitiekūnai)

2 Schofield Street, E**endon, Vic. Tel. 379 2325

Pilnas siuntinių patarnavimas: a) pačių klientų prekių persiun
timas, b) pardavimas medžagų, skarų, megztinių ir t.t. urmo 
kainomis, c) užsakymas įvairių prekių ir maisto iš sandėlių Eu
ropoje.

Skyriai visuose štatuose. Naujas skyrius Sydnėjuj:
338 Parramatta Rd., Burmood, N.S'.W. Tel. UJ 2024.

Dėmelio! Atstovaujame V. Vokietijos kilimų fabrikus. Persiški R 
ir modernūs motyvai. Užsisakantiems tiesiog pristatome urmo [♦] 
kaina per 9 savaites iš Vokietijos. Pavyzdžiai, spalvoti katalo- >J< 
gai vietoje. ’ R

bet beveik ir su visa aktyviąja 
Adelaidės lietuvių bendruome
ne.

Baliuje buvo numatyta ir man 
kaip svečiui vieta su vietos Apy
linkės vadovybe. Pati baliaus 
šeimininkė ir Sekcijos jpir-kė p. 
Reisonienė mane viešai susirin
kusiems svečiams pristatė, ir tu
rėjau malonią progą prabilti į 
adelaidiškius. Ten pat buvęs ži
nomas fotografas p. Vosylius 
filmavo, kuris, kaip vėliau pa
aiškėjo, ruošia 3-4 valandų fil
mą, kuris bus rodomas ir kitose 
lietuvių kolonijose.

Sekmadienį dalyvavau lietu
vių pamaldose šv. Kazimiero 
koplyčioje. Mane gerokai nu
stebino, kad pamaldos vyko lie
tuvių kalba; tokiose pamaldose 
dalyvavau pirmą kartą. Klebo
no rūpesčiu paruošti ir išdėstyti 
lietuviškų mišių tekstai, kuriais 
naudojasi kiekvienas parapijie
tis.

Studijų 
savaitė

12-JI LIET. STUDIJŲ SAVAITE 
Rugpiūčio 1 — 8 d. d. Vasario

16 Gimnazijos sodyboje, Hūtten- 
felde, įvykusi 12-ji Liet. Studijų 
Savaitė. Dalyvių buvo apie 150, 
atvykusių ne tik iš įvairių Vak. 
Vokietijos vietovių, bet ir iš JAV, 
Kanados, Australijos, Europos 
kraštų — Anglijos, Belgijos, Olan
dijos, Italijos, Ispanijos, Prancū
zijos, Švedijos, Šveicarijos, Vak. 
Berlyno. Pažymėtina, kad Studijų 
Savaitėje apie trečdalį visų daly
vių sudarė jaunimas. Dalyvių 
tarpe šalia visos eilės įvairiuose 
kraštuose gyvenančių lietuvių kul
tūrininkų ar lietuvių kultūros 
klausimais ■ besidominčių, buvo ir 
Vysk. dr. Pr. Brazys, MIC, Diplo- ----------------------------------------------
matinės Tarnybos šefas min. St. _ šiame dalyvavo iš Kanados, 
Lozoraitis, VLIKo Valdybos ir jAV jr Anglijos atvykę J. Liusti- 
Lietuvos Laisvės Komiteto New kaitė> A Vedeckaitė ir L. Baltrus. 
Yorke narys dr. K. Čeginskas ir Dviejų dienų popiečiai buvo skirti 
visa eilė kitų: dvasininkai, ben- Savaitės dalyvių ekskursijoms į 
druomenės, kultūros, politinio, Wormsą> Schwetzingeno pilies 
akademinio gyvenimo veikėjai. parką ir . Heidelberg0 miestą. Sa. 
Dauguma su dideliu dėmesiu sekė vaitės dienomis jvyko ir įvairūs 
vykusias paskaitas su diskusijo- posėdžiai: ateitininkų, evangelikų 
mis ir visą eilę meninių parengi- jaunim0> Liet Fronto Bičiulių, 
mų. Studijų dienomis katalikams moterų ir kt Rugpiūčio 7 — 8 
pamaldas laikė kun. dr. St. Matu- djenomj3 įvykus ir Vokietijos Lie- 
lis, MIC, iš Londono evangelikams tuvių Suvažiavimui, jo dalyviai 
— kun. J... Stanaitis iš Vokietijos, turėjo progos dalyvauti Stud. Sa-

Bendroji Stud. Savaitės tema — vajbės paskutinėse paskaitose ir 
25 metai Lietuvių Pasipriešinimui. koncerte. Z
Paskaitas skaitė: prof. dr. Z. Ivin- stud. Savaitė baigta rugpiūčio 
skis (Pabaltijo ir SSSR santykiai 8 d Vysk dr Pr Brazio atlaiky. 
1917 1940 m.), raš. R. Spalis pamaldomis ties Vasario 16
(Lietuvių literatūros balansas per Gimnazijos pastatu ir uždaromuo- 
25 metus) , dr. K. Čeginskas, vieto- ju posėdžiu. Visų paskaitų bei 
je negalėjusio. atvykti dr. A. Da- djakusijų santrauką pateikė Stud, 
mūšio (Lietuvių kovos jr pastan- Savaitės moderatorius dr. J. Gri- 
gos atgauti tėvynei laisvę), dr. nju8i dar pakviesdamas tarti žodį 
kun. J. Vaišnora (Tautiškumo pro- pLB Vokietijos Krašto Valdybos 
blema sovietinėje teorijoje ir vicepirmininką, Gimnazijos direkt 
praktikoje), prof. dr. J. Eretas kun Br Liubiną> min. St. Lozo- 
(Mažųjų tautų ir valstybių vaid- raitj ir dr K čeginaką. užbai-
muo), prof. dr. A. Maceina (Kul- gjamajj žodį, Savaitės rengėjų
tūros sekuliarizacija), min. St. Lo- vardu> terė prof> dr z Ivinskis. 
zoraitis (Nuo Atlanto Chartos iki
Pavergtųjų Tautų Savaitės), *
Vysk. dr. Pr. Brazys, MIC (Krikš- Amerikos autoritetai tvirtina, 
čionybės likimas mūsų tautoje) ir kad gal po 100 metų žmonija žus 
V. Banaitis (Sovietinė ūkio politi- ir tai ne atominiuose karuose, 
ka Pabaltijy). bet vien tik kvėpuodami užterštą

Šalia paskaitų ir diskusijų (jose orą. Manoma, kad atmosfera 
aktyviai dalyvavo ir jaunimas) greitai pasieks kritišką tašką ir 
buvo surengtas laužas, įvyko ji pasidarys gyvybei nuodinga, 
linksmavakaris, tradicinė, įspū- nes jau esą įrodyta, kad anglies 
dingą Tėvynės Valandėlė, Litera- dvideginis (carbon dioxide) jun- 
tūros vakaras ir Solistų koncertas giasi su oru.

Adelaidės lietuvių darbštumu ir 
aktyvumu, ypač jaunųjų veikla 
(apylinkės valdyba visu šimtu 
nuošimčių jaunųjų rankose!) aš 
ta proga išdėsčiau atvirai Kraš
to Valdybos veiklos planus ir 
rūpesčius ypač akcentuodamas 
jaunimo problemas ir reikalą 
kaip galint padėti, kad mūsų 
jaunimo atstovai dalyvautų atei
nančiais metais Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongrese.

Pokalbis vyko labai darniai 
ir konstruktyviai. Pasibaigus po
sėdžiui p. Raginis supažindino 
su Adelaidės Liet. Namais ir 
jau vykdomais jų perstatymo 
darbais. Namų praplėtimo dar
bai numatoma užbaigti jau spa
lio mėnesį. Panaši gyva statyba 
vyksta ir liet, parapijos namuo
se.

Iš Liet. Namų nuvykom dar 
pas p.p. Rakauskus, kur susi
rinko pasikalbėti tik apylinkės 
valdyba. Čia, nuoširdžiai šeimi-

Taip atrodys Bankstowno Liet. Namai “Dainava” 
Pristačius priestatą fronte

ninku vaišinami iki valiai išsi- pavaduotojais, 
kalbėjom paliesdami artimes- po koncerto, kuris tikrai buvo 
nius ir tolimesnius reikalus. pasigėrėtinas, prasidėjo sveiki-

Rugpiūčio 2 d. dar mačiausi nimai. Kalbėjo miesto burmis- 
su p. Linkum, su kuriuo vėliau tras Mr. Purdue gėrėdamasis 
aplankėm p.p. Vasiliauskus jų lietuvių veikla ir jų kultūra, ku- 
tikrai patrauklioje ir ištaigingo- ri drauge praturtinanti ir Aus- 
je pilaitėje. Tos pačios dienos traliją, ir ypač pabrėžė choro 
vakare būrelio prietelių palydė- pranašumą.
tas atsisveikinau su Adelaide. Girdint svetimųjų atsiliepi-

— * ~ mus apie lietuvius ir man buvo
Grįžęs į Sydney ir kiek apsi- lengva ant širdies tarti žodį ir 

tvarkęs jau rugpiūčio 7 d. su pasveikinti ne tik chorą, bet ir 
p.p. Kavaliauskais išdundėjom Į visus darbčiuosius lietuvius. 
Newcastle dalyvauti vietos cho- Drauge su muz. K. Kavaliausku

BANKSTOWNO
Po pertraukos atėjo laikas už

baigti Dainavos Namų statybą. 
Iškarto to padaryti negalėjome: 
trūko pinigų, trūko energijos ir 
buvome jau gerokai pavargę. 
Antra vertus, reikėjo išmokėti 
skolas. Dabar, išsimokėję skolas 
ir gerokai pailsėję kibiame vėl j 
darbą ir pabaikime tai, ką bu
vome užsibrėžę. Tuo labiau, kad 
tokie namai kaip jie yra dabar, 
negali mūsų plačių reikalų pa
tenkinti. Reikia didesnių, gražes
nių ir lietuviškai reprezentacijai 
tinkamų namų. Bankstownas, 
kaip visi gerai žinome, plečiasi, 
gražėja ir po kelių metų mes jo 
neatpažinsime, rtes jis bus vie
nas iš pačių gražiausių ir moder
niškiausių Sydnejaus priemies
čių. Negražu būtų ir mums lietu
viams atsilikti nuo pažangos ir
pasilikti galutinai prie dabarti
nio pastato.

Kas bus Spaudos Baliuje?
Spaudos Balius jau čia pat. Jam ruošiamasi intensyviai Sydne- 

juje, neatsilieka ir melburniškiai. Visi žino, ko siekiama tokiu spau
dos baliumi ir ko tikimasi jame laimėti. Nežinau, ką savo sve
čiams patieks melburniškio spaudos baliaus rengėjai (matyt, jie no
ri savo baliauninkus nustebinti vietoje), bet kas bus Sydnejuje, 
teko šiek tiek nugirsti, nors ir tai ne viską. Juk ir tam svečiui daug 
maloniau atvykus atrasti staigmenų, kurios širdį pakutentų. Tad ko 
gi tikėtis?

Pirmiausia visi Spaudos Baliaus svečiai galės gauti specialų 
leidinį “Spaudos Baliaus Kukutį”, čia bus aktualiausios visos ben
druomeninės ir pasaulinės žinios, baliaus nutikimai ir visa kita, kas 
žadina nuotaiką, kutena širdį ir verčia šypsotis.

Sydnejiškiams žinomas šimto ir vieno amato specialistas Algis 
Plūkas baliaus salę išdekoruos fantastinėm puošmenom, kad ir Marso 
gyventojai dalyvaudami nejustų svetimos aplinkos.

Baliaus šeimininkė ponia Statkuvienė pasirūpins svečių sveika
ta, kad niekas nesijustų išalkęs ar ištroškęs. Jos šūkis — išlaikyti 
svečius tokius stiprius, kad net ii p. Petronio lašeliai jų neišverstų iš 
kojų.

Baliuje dalyvaus ir mūsų iškilieji dalininkai laureatai ne vien 
tik asmeniškai, bet ir su savo kūriniais, kuriuos loterijos keliu galės 
įsigyti kiekvienas svečias. Spaudos Baliaus loterijai po vieną savo 
kūrinį paskyrė dail. Eva Kubbo*, dail. Vadovą* Rata* ir dail. Leonas 
Urbonas. Kūrinių vertė neįkainuojama, bet laimingas baliaus daly
vis laimei nusišypsojus galės įsigyti beveik dykai.

Programoje nežemiško grožio fėja (o gal ir dvi) nuteiks valan
dėlei svečius ne šio pasaulio burtais.

Baliaus damoms ypač bus staigmena, kai gražiausios Sydnejaus 
modistės demonstruos pagal mūsų dailininkų laureatų projektus aus
tas suknias.

Visi kiti netikėtinumai ir staigmenos vyks individualiai prie kiek
vieno stalo ir pačioje salėje.

Baliaus metu visi svečiai, ypač vyresnės kartos, galės didžiuotis 
savo Lietuvoje turėtais titulais arba tarnybiniais laipsniais. Kas tu
ri, gali ateiti ir paradinėse uniformose. Čia galės pasireikšti ir pra
eities didybė ir šios dienos realybė. Tad iki pasimatymo Spaudos 
Baliuje! x*

LIETUVIAMS
Darbas, galima sakyti, jau 

pradėtas. Arch. A. Bulakas pa
darė tikrai gražų ir patogų na
mų planą, kurį Bankstowno Mie
sto Savivaldybė priėmė ir pa
tvirtino. Užbaigus statyti namus, 
mūsų reikalai žymiai turės pasi
keisti — jie bus patogūs ir gra
žūs ne tik mūsų tautinei kultūrai 
plėsti, bet ir komercinei apyvar
tai vystyti. Tuo būdu mūsų namų 
vertė pašoks mažiausia dvigubai, 
o gal net ir trigubai. Taigi, visais 
atvejais mums apsimoka užbaig
ti namų statybą.

Viena iš sunkiausių problemų 
yra finansai, tačiau, turint ge
rus norus, galima ir tą problemą 
įveikti. Kaip visi gerai žinome, 
mes neturime pradinio kapitalo 
ir pajamų, kuriomis galėtume 
pradėti mokėti užtrauktą pasko
lą. Tam reikalui išspręsti, mes 
patys turime sudėti (paskolos 
forma) apie £2500, o likusią su
mą £8.000 — £10,000 pasiskolin
ti. Pagal rangovų apskaičiavimus 
naujoji statyba turėtų kainuoti 
£15.000,' bet mes, juos statydami 
pusiau ūkišku būdu, galėtume 
pastatyti už £10.000.

Žiūrint iš tautinio ir ekonomi
nio taško būtų nesunku sudaryti 
— sudėti tuos £2500, jei mūsų 
tautiečiai to panorėtų. Tai nėra 
mums neįveikiama, ir galima sa
kyti, ji mūs visai neapsunkintų. 
Tik reikia solidarumo dvasios ir 
meilės savo tautiniam interesui 
paremti. Todėl neabejojame, kad 
mūsų tautiečiai tą sumą sudės ir 
prisidės prie savo bendruomenės 
namų užbaigimo.

Šių metų rugsėjo 5 d., sekma
dienį, 2 vai. 30 min. įvyks Banks- 
town’o Lietuvių Namų metinis 

choro dirigentui p. Žukui • įtei
kėme kaip simbolinę dovaną 
Krašto Valdybos ir Kult. Tary
bos vardu dail. H. Šalkausko 
“peizažą”. Pasveikinęs p. Ka
valiauskas dar įteikė dirigentui 
ir savo asmenišką dovaną.

Visą oficialią programą dai
liai lietuviškai ir angliškai pra
vedė choristė Danutė Skuodai- 
tė.

Po iškilmingos dalies prasi
dėjo balius ir vaišės, parengtos 
pačių choristų. Tuo pačiu turė
jau gražių progų susitikti indi
vidualiai su Newcastle lietuvių 
veikėjais ir kultūrininkais ypač 
Dr. Šeškum, Dr. Kišonu, p. 
Brūzga. Nakvojau pas p.p. Ces- 
naičius ir man buvo malonu 
perduoti jiems sveikinimus ir 
linkėjimus iš jų giminių Ade
laidėje.

— * —

Aplankius didesnę dalį ben
druomenės padalinių ir asme
niškai susipažinus su jų vadovy
bėmis bei apylinkių veikla, su
sidariau tokį vaizdą:

a) visur lietuvių veikla ne 
slūgsta, kaip kaikurie pesimis

SINGAPŪRAS...
(Atkelta iš psl. 1)

Anglijos parama
Formuojant Malazijos Fede

raciją, Anglija netik sutiko gin
ti ją nuo išorės priešų, bet taip 
pat pažadėjo padėti ekonomiš
kai. 1963-1965 metais Anglija 
davė Federacijai ękonominės 
paramos už 30 milijonų sterlin
gų, o pačiam Singapurui beveik 
6 milijonus. Kai iškilo Indone
zijos užsimojimai sunaikinti Fe
deraciją, britų batalijonai buvo 
skubiai išdėstyti Federacijos pa
sienyje ir šiandien ten tebėra 

susirinkimas, kuriame bus svars
tomi šie reikalai, todėl visi na
riai ir, tie, kuriems rūpi lietuviš
kų namų reikalai, prašome kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir pasi
sakyti visais reikalais. Daug ran
kų sunkią naštą pakelia!

Bankatowno Lietuvių Namų 
Valdyba.

1965.8.20,
Bankstown’as.

ŽINIOS
Pereitą mėnesį Maskvoje įvy

ko tarptautinis chemikų suvažia
vimas, kur dalyvavo mokslininkai 
net iš 38 kraštų. Jų tarpe buvo 
10 chemikų ir iš okupuotos Lie
tuvos, kur du chemikai lietuviai 
skaitė savo referatus.

NAUJAS PARTIJOS VADAS
Anglijos naujuoju konservato

rių partijos vadu išrinktas E. 
Heath vietoje atsistatydinusio 
buv. min. pirm. Sir A. Douglas 
— Home.

— ★ —
Raudonųjų kiniečių okupuota

me Tibete laisvės kovos tebevy
ksta, o vietomis net ir plečiasi. 
Tibetiečius laisvės kovotojus gin
klais remia nacionalistinė Kini
ja.

— * —
Amerikos mokslininkai paskel

bė Marso planetos net 21 nuo
trauką su paaiškinimais, kad 
Marso paviršius esąs labiau pa
našus į mėnulio paviršių. Esą, 
ten nėra nei didelių kalnų, nei 
vandenynų.

★
Ar žinote, kad Mūsų Pastogės 

Spaudos Balius jau tik už penkių 
dienų?

tai įžiūri, bet gyvėja ir plečias;
b) nykstant vietos tarpusa- 

viams nesutarimams jėgos ir 
energija pašvenčiama bendram 
kūrybiniam kultūriniam darbui;

c) jautėsi visur optimistinės 
nuotaikos, ypač akcentuojant 
bendro darbo ir vienybės min
tį;

d) džiaugiamasi bendruome
nės vadovybės vedama vienybės 
ir darnaus sugyvenimo linija, 
pabrėžiama bendruomenės lai
kraščio “Mūsų Pastogės” pozi
tyvioji ir kūrybinė pusė;

e) iš vietinių padalinių aiš
kiai pabrėžiamas džiaugsmas ir 
nauda, kad palaikomas asmeni
nis kontaktas tarp Krašto Val
dybos ir bendruomenės padali
nių.

Baigdamas savo šiuos palai
dus įspūdžius drauge noriu iš
reikšti nuoširdžią asmenišką' 
padėką ir visiems, kurie kelio
nėje manimi rūpestingai rūpino
si, globojo ir priėmė. Dėkoju 
už pareikštą pasitikėjimą ir res- 
pektą man, kaip Krašto Valdy
bos pirmininkui ir visai Krašto 
Valdybai. Ačiū.

5. Narušis

70.000 Commonwealth© karių, 
įskaitant australus.

Singapūre britai turi pačią 
stipriausią savo karinę bazę su 
karo laivynu (80 karo’ laivų) ir 
stipriu oro laivynu. Pagal anks
tyvesnę sutartį su Federacija, 
britai gali naudoti tą bazę vi
siems tiems tikslams, kurie pa
tikrintų taikos palaikymą šiame 
sektoriuje. Singapūro pareiški
mai, kad britų bazės gali pasi
likti buvo papildyti apriboji
mais, kurie turės būti aprėmin
ti naujoje sutartyje ir lies tik 
gynybą.

Sunkumai pačiam Singapūre
Singapūro salai <isą gyvybę 

teikia uostas ir iš to uosto gau
namos pajamos. Anksčiau bu
vusios gumos ir kokoso planta
cijos šiandien pavirto atskirais 
priemiesčiais, mažais daržovių, 
kiaulių ir vištų ūkeliais. Valsty
bės, kurios naudojasi Singapūro 
uostu, duoda visas pajamas sa
los ekonominiam pajėgumui. 
Būdamas giliai praktiškas, Sin
gapūro ministeris pirmininkas 
Lee ne be pagrindo nurodė, kad 
Singapūras iki tam tikros ribos 
prekiaus ir su velniu, kad tik 
galėtų išsilaikyti. Kaip tranziti
nis uostas, Singapūras gali daug 
laimėti iš Indonezijos. Tačiau 
Indonezija stato vieną “labai 
kuklų” reikalavimą: išmesti bri
tų bazes iš Singapūro. Iš kitos 
pusės, nuo Federacijos Singa
pūrą atskyręs Malazijos minis
teris pirmininkas Tunku Abdul 
Rahman nedviprasmiškai nuro
do, kad Singapūras padarytų 
nedraugišką žygį, jeigu jis bi- 
čiuliautųsi su Indonezija. Fede
racija, girdi, į tai atitinkamai 
reaguotų.

Juridiškai atskirtas nuo Fede
racijos, Singapūras faktiškai pa
siliko surištas su visa Malazija 
daugybe glaudžių ryšių geogra
fine, ekonomine ir socialine pra
sme. Singapūro kiniečiai laiko 
save dalimi tų 14 milijonų ki
niečių, kurie yra išsisklaidę In
donezijoj, Philipinuose, Burno
je, Siame, Vietname, Kambodi- 
joj. Kaip prof. C.P. FitzGerald 
nurodo, jie sudaro taip vadina
mą Trečiąją Kiniją, kuri, pra
dėjusi dabar atbusti, sudaro sti
prią pajėgą ir nematomai for
muoja pietryčių Azijos veidą.

2
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VISOS JĖGOS JAUNIMUI!
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Rugpjūčio 14 d. Bankstowno 

Liet Namuose įvyko plačiai už
simotas tarpžinybinis susirinki
mas svarstyti mūsų jaunimo pro
blemų. Kaip pranešimuose skai
tėme anksčiau, net buvo tam nu
matytos dvi dienos, tačiau šis su
sirinkimas baigėsi tą pačią dieną. 
Iš dalyvių skaičiaus (dalyvavo 
apie 20 asmenų) galima būtų su
sidaryti įspūdį, kad arba mes 
esame atbukę tuose mūsų ben
druomenės išlikimo ir tęstinumo 
klausimuose ,arba tiesiog apsilei
dę. Tokį svarbų klausimą liečiant 
galėjo susirinkti iš Sydney ir 
apylinkių bent keleriopai 
giau.

Nežiūrint dalyvių skaičiaus 
susirinkimas vistiek buvo pra
vestas. Jį atidarė Krašto Valdy
bos pirm. p. S. Narušis sudary
damas susirinkimo prezidiumą: 
pirmininku pakviestas p. A. Du
dutis, o sekretorium p. J. Maks
vytis.

Įvedamąjį žodį paskaitė p. J. 
Slavėnas, kuris savo gana plačio
je apžvalgoje palietė šių dienų 
jaunimo problemas bendrai ir 
lietuviškojo jaunimo specialiai. Jo 
kalbą gražiai ir išsamiai papildė 
vėliau skaityti šiam susirinkimui 
Išriestųjų prelegentų referatai. 
(Dalį tų referatų spausdiname 
šiame M. P. numery, kitus pa
skelbsime vėliau. Red.).

Svečias melburniškis p. A. 
Krausas, specialiai atvykęs į šį 
susirinkimą iš Melbourne, pir
miausia paskaitė p. E. žižienės 
pranešimą “Jaunimo šventės ir 
pasirodymai” (pati prelegentė 
dėl daugelio kliūčių atvykti ne
galėjo). Diskusijose gyvai šis 
klausimas buvo nagrinėtas ir iš
vadoje priimta, kad tautinei są
monei jaunime palaikyti šventės 
ir pasirodymai yra labai pozity
vus veiksnys.

JAUNIMO ORGANIZACIJOS
Ramunė Zinkutė

Kai nagrinėjamas lietuvybės iš
laikymas jaunimo tarpe, atrodo 
kitokių nuomonių nėra ir sutin
kam kad šeima, lietuviška šeima 
yra pagrindinė ašis, pagal kurią 
lietuviškumas bręsta jaunuolio 
sieloje. Tikrai, lietuviškoje šei
moje, iš mažų dienų vaikas gir
dėdamas tik motinos kalbą, ją 
pats gerai išmoksta ir kalba. Toks 
vaikas paaugęs pradeda lankyti 
vietinę mokyklą, sutinka naujų 
draugų. Ne tik vaiko pavardė, 
bet ir silpnesnis vietinės kalbos 
žinojimas vaiką, jo jausmuose, 
pastato j atsilikusio mokinio ro
lę. Stengdamasis pasidaryti “gu
dresniu” toks vaikas net ir per
daug gali pasiduoti naujajai sro
vei, jei jam nebus pasiūlyta kita, 
patraukli draugystė lietuvių tar
pe. Man atrodo, kad čia geriausiai 
tinka jaunuoliui lietuviška orga
nizacija arba savaitgalio mokykla. 
Savaitgalio mokykla gal nėra tiek 
daug patraukli, nes vaikui pamo
kos vyksta ir taip 5 dienas savai
tėje (kad ir kitoje kalboje).

Kiek skirtingos užsiėmimų pro
gramos naudojamos organizacijų, 
kurios yra patrauklios ir nekant
riai laukiamos pačių vaikų. Or
ganizacijose susidraugavę su ki
tais lietuviais vaikais ir užaugę 
yra arčiau lietuvių, o ne retai ta 
draugystė išsilaiko labai ilgai. 
Imant pavyzdžiu man geriausiai 
pažįstamą skautų ^organizaciją, 
žinau, kad iš mažų dienų pradėję 
kartu skautauti, dar ir dabar, jau 
sukūrę šeimas, tą draugystę palai
ko. Rečiau sutiktas toks kartu 
stovyklavęs ar šiaip sueigose besi
lankęs visuomet mielai sutinka
mas ir prisimenamas.

Dabar paimkime kitą palygini
mą, kad ir labai lietuviškai išauk
lėtų jaunuolių, kurie buvo toliau 
laikomi nuo lietuviškų organiza
cijų. Jie ėję į lietuvišką minė
jimą ar kokį paruošimą jaučiasi 
svetimi, nepritampa ir kažin ar 
daugiau ateis.

JAUNIMO KLAUSIMAIS
(Iš KRAŠTO VALDYBOS TARPŽINYBINIO SUSIRINKIMO)

Pats A. Krausas savo praneši
me kalbėjo apie lituanistų paruo
šimą rekomenduodamas Lituanis
tikos Instituto Amerikoje neaki
vaizdinį dėstymą.

Trečias referatas buvo stud. 
Ramunės Zinkutės, kuri palietė 
jaunimo organizacinę veiklą. 
Prelegentė taip pat negalėjo da
lyvauti, tad jos žodį paskaitė 
stud. H. Antanaitis.

Ir paskutinis referatas buvo p. 
Avos Saudargienės apie jaunimo 
teatrą.

Visi referatai susirinkusiųjų 
tarpe iššaukė gyvų pasisakymų, 

pačiu ir įnešė naujų min
čių. Be to, kas jaunimo darbuo

J aitrumas į gamtą ir saulę...

Mokyklinio vaiko galvojimui or
ganizacija irgi turi didelę reikš
mę. Pavyzdžiui, vaikas pradėjęs 
lankyti vietinę mokyklą dažnai 
gėdinasi pasisakyti savo tautybę, 
bijodamas kad kiti vaikai jo ne
išjuoktų esant “Kitokiu”; Jei vai
kas priklauso organizacijai, tada 
žino, kad ne jis vienas yra toks, 
ir artimiausia proga stengsis pa
sismaginti savųjų tarpe.

Man atrodo labai klaidinga vai
kams aiškinti apie Tėvynės meilę 
ir tuo remiantis versti juos kal
bėti lietuviškai. Ne vienas jų jau-

Jaunimo
Jei tautinis jaunimo auklėji

mas vyksta diena iš dienos na
muose ir savaitgalį iš savaitgalio 
organizacijoje ar mokykloje, tai 
to auklėjimo išdavos ryškiausiai 
pamatomos masinėse jaunimo 
šventėse bei viešuose pasirody
muose. Tokie pasirodymai, kaip 
dai- iš atminties neišdilę tautinių 
šokių festivalis ir jungtinis jau
nųjų menininkų koncertas perei
tose Meno Dienose Melbourne, 
yra ne tik pateisinimas tėvų, 
auklėtojų ir organizacijų kad ir 
sunkiausių pastangų, bet ir pas
katinimas bei įkvėpimas visam 
jaunimui tiek scenoje pasirodan
čiam, tiek publikoj žiūrinčiam, ir 
toliau laikytis savame būryje, ak
tyviai dalyvauti tautinėse orga
nizacijose, saugoti ir branginti 
savo tautiškumą.

Įspūdingiausi pasirodymai yra 
tie, kurie sutraukia jaunimą iš 
įvairių Australijos miestų ir ku
riuose galima užsitikrinti skait
lingus ir entuziastingus žiūrovus. 
A.L.B. kas antri metai rengia
mos Lietuvių Dienos tokiems pa
sirodymams duoda tinkamiausius 

tojų iki šiolei vykdoma, iškelta 
tokių sumanymų:

a) būtinybė glaudesnio tarp- 
organizacinio jaunimo bendra
darbiavimo ;

b) bendrų jaunimo stovyklų 
organizavimas;

c) atostogų metu jaunimo sve
čiavimasis kitose kolonijose;

d.) jaunimo reikalams žurnalo 
leidimas ir eilė kitų, gana įdo
mių ir svarstytinų minčių.

Krašto Valdyba prašoma visa 
tai susumuoti ir kas įmanoma 
Įgyvendinti.

šį tarpžinybinį susirinkimą už
baigė savo žodžiu Krašto Valdy

čiasi esąs šio krašto gyventoju ir 
savo tėvyne laiko Australiją, todėl 
aiškinimai apie tėvynės meilę ver
čia kaip tik nepriimti neaustrališ- 
kų mokymų^ Tačiau, jeigu vaikas 
priklauso lietuvių organizacijai ir 
mato kad jam čia daug smagiau 
negu pas australus, tai jis randa 
prasmės mokytis lietuviškai ir 
laikytis prie lietuvių. Tėvynės 
meilė turėtų būti peršama atsar
giai, ir gal tik sąlyga egzaminams. 
Vėliau, mėgdamas lietuvius, pa
mils ir tą kraštą apie kurį tiek 
daug girdėjęs.

Priklausant veikliai organiza
cijai ir visus turėtus malonumus 
papasakojant draugams austra
lams, australai gailisi nesą lietu
viais ir norėtų nors išmokti lietu
viškai. Toks, gal ir retas atsitiki

ELENA ŽIŽIENĖ
V

Šventės ir pasirodymai
rėmus, Sukencentravimas įvairių 
suvažiavimų bei parengimų vie
name ribotame laiko tarpe pa
vargina visus dalyvius, tačiau 
drauge užtikrina aukštesnį pa
rengimų lygį, skaitlingesnius, iš 
įvairių vietovių suplaukusius žiū
rovus ir, svarbiausia naujus ry
šius, pažintis ir platesnes drau
gystes dalyvaujančiam jaunimui.

Tokio didelio masto pasirody
mų paruošimas turėtų užpildyti 
du tarpinius metus tarp vienų 
Lietuvių Dienų ir kitų ir turėtų 
pritraukti bei apjungti kuo di
desnį skaičių jaunimo, ne vien 
tik būsimų Lietuvių Dienų kon
certų dalyvius. Jau ir prieš pe
reitas Meno Dienas kai kuriuose 
miestuose buvo surengti konkur
sinio pobūdžio jaunimo pasirody
mai — šventės, per kurias gra
žiausiai pasirodę buvo išrinkti 
dalyvauti Meno Dienų jaunųjų 
menininkų koncerte. Tokie ats
kirų miestų jaunimo koncertai 
turėtų virsti tradicija ir kaip ir 
tautinių švenčių minėjimai, būti 
apylinkių valdybų atsakomybė. 
Vos tik vienoms Lietuvių Die

bos pirm. p. Narušis padėkoda
mas susirinkusiems ir drauge ap
gailestaudamas, kad ši opi prob
lema ir jos svarstymas visuome
nėje nesusilaukė didesnio atgar
sio. Vienas iš dalyvių priminė, 
kad nežiūrint susirinkusių skai
čiaus, šis susirinkimas yra labai 
gera pradžia ir Krašto Valdybos 
iniciatyva ypač pagirtina. Belie
ka tik pradėtą darbą toliau plės
ti. Net buvo siūloma, kad ant
ras toks tarpžinybinis susirinki
mas būtų pravestas žadamo or
ganizuoti Australijos Lietuvių 
Jaunimo Kongreso metu, kur ga
lėtų dalyvauti jei ne visas suva
žiavęs jaunimas, tai bent jo at
stovai ir vadovai.

Tikimės, kad Krašto Valdyba 
netrukus paskelbs šio svarbaus 
susirinkimo išvadas ir savo spren
dimus. Y.

mas, lietuviui vaikui sukelia pasi
didžiavimo, didesnio noro kalbėti 
lietuviškai ir būti lietuviu.

Organizacijų ruošiamos stovyk
los yra didžiulės tvirtovės lietuvy
bės išlaikymui. 10-14 dienų tokiose 
stovyklose pabuvęs jaunuolis grįž
ta daug lietuviškesnis, negu jis 
išvyko. Jokie pasilinksminimai ar 
šiaip porą dienų trukęs suvažiavi
mas apčiuopiamos naudos neat
neš, nes tam yra per trumpas lai
kas.

Užbaigiant, norė&au pabrėžti, 
kad organizacija niekada neatstos 
šeimos lietuvybės išlaikyme, bet ji 
gali padidinti šeimos ratelį ir to
liau tęsti lietuvišką darbą, kuris 
pradėtas nuo pat jaunų dienų na
muose.

noms praėjus, įvairių apylinkių 
valdybos turėtų kviesti visų jau
nimo organizacijų ir savaitgalio 
mokyklų atstovų pasitarimus, ku
riuose būtų apsvarstyta to mies
to jaunimo koncerto pobūdis, pa
gal vietinius išteklius ir galimy
bes. Reikėtų rūpintis, kad pasita
rime dalyvautų ne vien tik suau
gusieji jaunimo organizacijų va
dovai, bet ypač paties jaunimo 
atstovai, iš anksto prašant, kad 
jie aktyviai prisidėtų savo suma
nymais ir pasiūlymais. Tokie pa
sitarimai turėtų sukelti minčių 
paįvarinimui stereotipiškai benu- 
sistovinčios panašų koncertų pro
gramos, o taip pat padėtų suži
noti apie tuos jaunųjų talentus, 
kurie laikosi nuo lietuviškojo gy
venimo atokiai, ir apie kuriuos 
dažniausiai težino vienas kitas. 
O tokių nutolusių be abejo yra 
visuose miestuose, ir jų įtrauki
mas į didelius, viešus pasirody
mus dažnai yra vienintėlė prie
monė jų grąžinimui į lietuvišku
mą, kuris tokioms mažoms kolo
nijoms kaip mūsosios visuomet 
svarbu.

A. KRAUSAS

LITUANISTINIS LAVINIMAS
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

Tremties lietuvių šviesuomenė, 
dabar kultūrinį gyvenimą kurian
ti ar jam vadovaujanti, metas iš 
meto natūraliu būdu mažėja ir 
nyksta, o tuo tarpu jau antras 
tremties dešimtmetis baigėsi ir 
nedaugelis iš jaunųjų tarpo te- 
stoja pasitraukiančiųjų vieton jų 
pavaduoti. Gyvajai lietuvybei ug
dyti, tautinei mūsų kultūrai kur
ti, kultūriniam gyvenimui vado
vauti reikia šviesuomenės prie
auglio: lituanistinėms mokykloms 
mokytojų, organizacijoms vadovų 
su gilesniu lituanistiniu pasiruo
šimu.

Australijoje turime vaikų dar
želių (Adelaidėje, Melbourne), 
savaitgalio pradinių mokyklų, li
tuanistinių kursų. šių švietimo 
institucijų tikslas išugdyti sąmo
ningus lietuvius, kurie žinotų 
savo etnografinę kilmę, bet ir 
mylėtų savo Tėvynę Lietuvą, lie
tuvių Tautą, jos kalbą ir dainas; 
brangintų lietuviškus papročius 
ir norėtų suderinti meilę ir pa
garbą savo tautai su jaunimą sti
priai veikiančia kitų tautų kultū
ra ir civilizacija, įsisąmonintų 
lietuvybės išlaikymą ir nepri
klausomybės atgavimo reikšmę ir 
prasmę.

Tačiau Australijoje mes tetu
rime lituanistinių mokyklų, ku
rios teduoda vidurinės mokyklos 
(gimnazijos) kurso lituanistinį 
išsimokslinimą. Akademiniam 
jaunimui, naujiems mokytojams 
paruošti bei išugdyti naują švie
suomenės kartą, kuri būtų sąmo
ninga lietuvių kultūros ir veiklos 
baruose, reikalinga gilesnio ir 
aukštesnio lituanistinio išsimo
kslinimo. Amerikoje sėkmingai 
veikia Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas. Jį lanko gražus būrys 
lietuvių studentų iš Čikagos. Ki
tur gyvenantiems ir norintiems 
studijuoti lituanisttinius dalykus
yra prie Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto įsteigtas neakivaiz
dinis to instituto skyrius, kurį 
gali baigti bet kuriame pasaulio 
krašte gyvenąs lietuvis studentas 
korespondenciniu būdu.

Neakivaizdinis kursas yra dvie
jų laipsnių:

1. bendrinis kursas nebaigu
siems gimnazijos ir nebaigusiems

5 DIENOS IKI SPAUDOS BALIAUS

Atskiro miesto jaunimo kon
certo rengimo turėtų imtis ar pa
ti Apylinkės Valdyba, ar jos 
kviestas rengėjas ar rengėjai, nes 
tik tuomet įmanoma tarpmiesti
nių ryšių palaikymas ir vėlyves- 
nio bendro Lietuvių Dienų pasi
rodymo .ruošimas bei derinimas. 
Pereitas Melbourne Meno Dienas 
beruošiant jaunųjų talentų kon
certe kai kurių trūkumų negalė
jo išvengti kaip tik todėl, kad kai 
kuriose vietovėse buvo sunku 
surasti tuos žmones, kurie tvar
kė jaunimo reikalus, ir ne iš vi
sur buvo įmanoma laiku sužino
ti apie turimus jaunųjų talentus, 
bei numatytą programą.

Svarstytinas tokių koncertų 
konkursinis pobūdis. Atrodo, kad 
tam tikras rungtyniavimas yra 
neišvengiamas, nes svarbu atrink
ti stipriausius jaunus menininkus 
tarpmiestiniam pasirodymui. Ta
čiau reikėtų paieškoti būdų įver
tinimui bei padrąsinimui ir visų 
dalyvavusių, rte tik atrinktųjų. 
Reikėtų svarstyti ar, po tokio į- 
žanginio atrinkimo, Lietuvių Die
nų jaunimo koncerte konkuravi- 
mas bėra reikalingas. Gal būtų 
sklandžiau radus būdų kaip nors 
apdovanoti visus koncerto daly
vius.

Į atskirų miestų jaunimo kon
certus, šalia individualių pasiro
dymų, reikėtų stengtis įtraukti ir 
tautinių šokių grupes ir jaunimo 
chorus, kur tokių yra. Kuo dides
nis dalyvių skaičius, tuo toks pa
sirodymas reikšmingesnis lietu
vybės išlaikymui.

Salia pačių didžiausių jaunimo

IR MOKYTOJŲ PARUOŠIMAS 

aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos. Mokslas tęsiasi dvejis me
tus ir išeinamas kursas per 4 se
mestrus.

2. Specialinis kursas, išeina
mas per 3 metus mokantis po 4-5 
vai. savaitėje per šešis semest
rus. Neakivaizdinis kursas yra 
aukštųjų lituanistinių studijų mo
komasis kursas, kurio programa 
nustatyta Inlstituto rqguliamino 
3$, kur sakoma, jog einamieji 
mokslo dalykai yra pagrindiniai 
ir šalutiniai. Pagrindiniai yra šie: 
lietuvių kalba, lietuvių literatū
ra, lietuvių tautos istorija, tų da
lykų dėstymo metodikos ir moky
klinė praktika. Kitų dalykų skai
tomi kursai pagrindiniams daly
kams pagilinti yra šalutiniai. Iš 
jų tereikalaujama tik įskaitai.

Asmenys išklausę dviejų metų 
kursą ir išlaikę egzaminus, lai
komi kvalifikuotais pradinių li
tuanistikos mokyklų mokytojais. 
Gi išklausę trejų metų Instituto 
kursą įsigyja aukštesniosios litu
anistikos mokyklos mokytojo tei
ses ir vardą, o specialybe pasi
rinkus lietuvių kalbą — suteikia
ma teisė būti lektorium kitatau
čių švietimo įstaigose, kur toji 
kalba dėstoma.

Per semestrą bendriniame kur
se reikalaujama 6 rašomieji dar
bai, o specialiame po 5 rašomuo
sius darbus kiekvieno einamo 
dalyko. Mokslo priemonės: ati
tinkami vadovėliai bei šaltiniai, 
raštu paruoštos paskaitos.

Instituto mokslo pradžia rug
sėjo 15 d. — VI. — 15. Į Institu
tą įstojimas galimas ir bet ku
riuo laiku. Mokestis Amerikoje 
ir Kanadoje metams 50 dol., ki
tur 30 dol.

P.L.I. paruošia:
1. mokytojus lituanistinfėms 

mokykloms,
2. vadovus jaunimo organizaci- 

joms bei kultūriniams sambū
riams ir

3. savo asmens kultūrai pakel
ti.

Adresas: Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago 36, Ill., USA.

Lietuvių Jaunimo Organiza
cijų Federacija — Diskusijų 
Ratelis New Yorke.

koncertų, kurie vyksta arba Lie
tuvių Dienose, arba tarpiniuose 
metuose atskiruose miestuose 
toms dienoms besiruošiant, nau
dinga’ir gražu platesnį jaunimo 
pasirodymą sujungti su Tautos 
Šventės minėjimu ar kita lietu
vių išeiviams reikšminga proga. 
Tokį jaunimo pasirodymą šįmet 
mačiau Adelaidėje, kur iškilmin
go Vasario 16-tosios minėjimo 
meninę programą užpildė vien 
tik jaunieji menininkai ir jauni
mo choras. Žinoma, yra pavojus, 
kad visur į programas traukiant 
vien tik jaunuosius, gali nuken
tėti meninis parengimų lygis, ku
ris visą laiką keltinas, bet neže- 
mintinas. Adelaidėje to. pavojaus 
išvengta, ir minėtas jaunimo pa
sirodymas buvo ir tautinės sąmo
nės gyvastingumo demonstraci
ja, bet taip pat ir gryno estetinio 
džiaugsmo suteikimas visiems 
žiūrovams ir klausytojams.

Užbaigiamieji didesniųjų, ypač 
jungtinių rajoninių bei tautinių 
skautų stovyklų laužai irgi yra 
platus jaunimo pasirodymas, ku
ris galėtų būti tiek pat reikš
mingas, kiek ir kitos jaunimo 
šventės, jei tik jam būtų ruo
šiamasi iš anksto: nuo pat sto
vyklos pradžios ir dar anksčiau: 
o taip pat, jei į tuos laužus būtų 
stengiamasi sukviesti dar dau
giau lietuviškosios visuomenes, 
ne tik stovyklautojų tėvus.

Visų jaunimo pasirodymų pa
grindinis tikslas, be abejo, yra 
lietuvybės išlaikymas ir ūgdy-

(Pabaiga paL 4)
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Jauskimės šeimininkais

Nesigiriant reikia pripažinti, 
kad Australijos lietuviai, kaip 
kontinentinis vienetas, kitų pa
saulio lietuvių tarpe, kaskart vis 
darosi labiau populiaresni: ir jų 
spauda, ypač “Mūsų Pastogė”, 
pasaulio lietuvių spaudos pusla
piuose nuolat ir nuolat cituoja
ma arba net joje paskelbti kai- 
kurie rašiniai ištisai persispausdi
nami, ir pati bendruomenė savo 
organizuotumu ir drausmingumu 
daugeliu atvejų kitų kontinentų 
lietuvių dažnai statoma pavyz
džiu. Antai skaitėme., kad ir 
Brazilijos lietuviai, norėdami iš
leisti apžvalginę savo veiklos is
toriją, šaukiasi Australijos Lie
tuvių Metraščio, kaip pavyzdžio. 
Palyginus Australijos lietuvių 
skaičių su kitomis įsisenėjusio
mis lietuvių kolonijomis pasau
lyje, mes esame mažumoje, ta
čiau nors ir maža mūsų koloni
ja, bet spėjo pasaulio lietuvių 
tarpe gražiai užsirekomenduoti 
tiek kaip organizacinis vienetas,
tiek ir atskirais kūrybiniais ir 
kultūriniais pasireiškimais: mū
sų menininkai reprezentuoja ne 
tik lietuvius, bet ir gyvenamąjį 
kraštą pasaulinėse parodose, 
mūsų rašytojai (nors jų ir netu
rime daug) proporcingoje aukš
tumoje, mūsų vietinis kultūrinis 
pasireiškimas daugeliu atvejų sa
vo pasirodymais prašoka ir ki
tas skaičiumi didesnes ateivių 
šiame krašte tautybes. Tad ne
nuostabu, kad jau kiek laiko 
beveik kasmet susilaukiame gar
bingų svečių lietuvių iš užjūrio. 
Vienų atvylamas bazuojasi vien 
tik lietuvių bendruomene, kitų 
(p.p. Bačiūnų, vysk. Brizgio, 
krapšininkų) peržengia bendruo
menės ribas ir pasidaro dėmesio 
vertais židiniais visame krašte..

Reikia tikrai pripažinti, kad 
ligi šiolei mūsų užjūrio svečiai 
nebuvo eiliniai, o rinktiniai, re
prezentaciniai asmenys ar gru
pės. Iš kitos pusės reikia neuž
miršti, kad dėmesio ver
ta bendruomenė su
silaukia ir sau ly
gaus svorio sve
čių.

Mokame svečius priimti, glo
boti, (tuo mes plačiai jau žino

mi), bet nemokame jų išleisti. 
Stebint išleistuves pašaliečiui 
susidarytų įspūdis iš mūsų pasa
kytų kalbų išvykstančiajam, kad 
prieš jam čia atvažiuojant Aus
tralijos lietuviai nieko neturėjo, 
nepadarė, nesukūrė, ir tik sve
čias, atvykdamas atnešęs šviesą, 
nubrėžęs kelius ir gaires mūsų 
veiklai, pasakęs, kad esame lie
tuviai, ko mes anksčiau nežino
ję. Kitaip sakant, mes svečio 
akyse prisistatome, kaip palaida 
masė, nieko nežinojusi ir nieko 
nesiekusi, o tik atvykęs mus ap
švietė, įstatė į vėžes ir nurodė 
mūsų veiklos kryptį.

Nusižeminimas yra dorybė, 
bet perdėtas nusižeminimas, jei
gu jis sąmoningai vykdomas, yra 
iš vienos pusės šios dorybės pa
šaipa, iš kitos gi pusės reikala
vimas, kad svečias priverstinai 
mus girtų. Ir vienas, ir kitas at
vejąs, nesiderina su lietuvio at
virumu ir nuoširdumu. Atvyks

Lietuvoje
PRANCŪZŲ RAŠYTOJAI 

VILNIUJE

Liepos 27 d. — rugpiūčio 3 d. 
Lietuvoje viešėjo Prancūzijos ra
šytojai Jean Paul Sartre ir Simo
ne de Beauvoir. Sartre dalyvavo 
Helsinkyje vykusiame komunis
tams simpatizuojančių organizaci
jų surengtame vad; Taikos kon
grese. Atvykę svečiai lietuvius 
rašytojus ir spaudos atstovus pra
džioje informavo apie Prancūzijos 
literatūrini gyvenimų, teatrus ir 
pan. Po savaitės išvykdami iš 
Lietuvos, svečiai kalbėjo apie 
patirtuosius įspūdžius. Sartre 
daugiausia kalbėjo apie Lietuvą — 
kraštą su originalia kultūra, apie 
menininkus, panaudojančius liau
dies motyvus architektūroje ir 
pan. Svarbiausia, Sartre buvo pa
prašytas, jau pasikalbėjimui pasi
baigus, pareikšti nuomonę, ar Lie
tuvos žmonės prispausti ir pa- 
vergti, kaip tvirtinanti “Vakarų 
šalyse reakcinė buržuazinė propa-

tamieji svečiai iš užjūrio, nesvar
bu su kokia misija, į č i a 
atvažiuoja jau ži
nodami, pas ką at- 
ž i u o j a . Jie žino apie mū
sų veiklą, mūsų organizacijas, 
drausmingumą, nesantaikas ir 
1.1., iš savo pusės mes mokame 
ir žinome, kaip juos pasitikti, 
priimti, globoti. Deja, mes 
nemokame patys 
reikiamoj aukštu
moj prisistatyti 
šeimininkais! Šeimi
ninko savigarba lygi svečio ger- 
btinumui. Jeigu šitos lygybės 
tarp svečio ir šeimininko nėra, 
tai arba šeimininkas šaiposi iš 
svečio, arba svečias tyčiojasi iš 
šeimininko.

Nors mes ir esame apsigarsi- 
nę savo nuoširdumu ir vaišin
gumu, deja, iš iki šiol turėtų 
pavyzdžių nepasirodėme, kad 
mokame savo svečius priimti ir 
išlydėti kaip šeimini n- 

ganda”. Prancūzų rašytojas, dra
maturgas, pagal “Tiesoje” pas
kelbtą pasikalbėjimo tekstą 
(rugp. 4, nr. 181) atsakė, kad 
“šiaip ar taip, visi lietuviai, su 
kuriais man teko susitikti, yra tik
rai laisvų žmonių pavyzdys”. J. P. 
Sartre, žinoma, visą laiką buvo 
oficialiųjų pareigūnų globoje. 
Abiejų rašytojų viešnagė Lietuvo
je panaudota propagandos tiks
lams. (E)

LOCARNO FESTIVALYJE 
ATŽYMĖTAS LIETUVIŠKAS 

FILMAS

Liepos 21 — rugpiūčio 1 d. d. 
Locarno, Šveicarijoje vykusiame 
18-me tarptautiniame filmų festi
valyje šalia įvairių valstybių fil
mų parodyta ir Vilniaus kino stu
dijos pagaminta “Paskutinė atos
togų diena” (Locarno gavusi kitą 
pavadinimą — “Mergaitė ir ai-
das”). Į Locarno festivalį buvo 
nuvykęs Kinematografijos Komi-

k a i , Mūsų pasirodymas sve
čių akyse daugiau galioja kaip 
tarnų ar vergų nuolankumas, ne
gu kaip šeimininkų svečiui res- 
pektas! Kiekvienu atveju ir sve
čias, koks jis bebūtų, jaustųsi 
labiau pagerbtas šeimininkų sve
tainėje, negu tarnų viralinėje! 
Pereitų metų Krašto Tarybos su
važiavime. dabartinio Krašto 
Kult. Tarybos p-ko p. Kavaliaus
ko pabrėžtas lietuvių tarpe besi
reiškiąs mažavertybės jausmas 
čia ypač ryškus.

Kiekvienam atvykusiam sve
čiui daug maloniau bendrauti ir 
skaitytis su šeimininkais, negu 
su nužemintais tarnais. Todėl 
mūsų perdėtą nuolankumą kiek
vienas svečias priims kaip šei
mininko nenuoširdumą. Mes 
gerbiame kiekvieną svečią, mo
kame jį priimti ir globoti, bet 
išlydėdami turėkime sau ir sve
čiui tiek pagarbos pasirodydami 
šeimininkais! Kitaip mūsų sve
tingumas gali būti labai iškreip
tai suprastas. Svečias žino savo 
vietą ir autoritetą, kodėl mes 
svečio akivaizdoje prarandame 
nuovoką ir užmirštame esą šei
mininkais?

V. K-lis

teto pirm. Vyt. Baniulis. Prieš 
filmą rodant jis kalbėjo lietuviš
kai, pristatydamas vilniškį filmą 
kaip lietuvišką, tačiau ir kaip ofi
cialų Sovietų Sąjungos dalyvavi
mą (beje, ir vienintelį). Geriau
sią prizą, “Auksines bures” lai
mėjo britai, tačiau vienas iš pen
kių “Sidabrinių burių” prizų buvo 
pripažintas “Pask. atostogų die
nai”. Jos režisierius A. Žebriūnas, 
o vyr. operatorius — J. Gricius. 
Filmas atžymėtas “Už lyrizmą, 
jausmų tyrumą ir puikų gamtos 
pavaizdavimą”. Kad filmui buvo 
pripažintas prizas, A. Žebriūno 
nuomone, prisidėjusi ir Linos 
Braknytės vaidyba. Ji — Vilniaus 
A. Vienuolio vardo vid. mokyklos 
moksleivė. Vis dėlto filmas ne vi
siškai lietuviškas, nes jis sukur
tas pagal ruso J. Nagibino apsa
kymą “Aidas”, gi filmavimas at
liktas Kryme. (E)

— ★ —
Raudonosios Kinijos ir Fortno- 

zos (nacionalistinės Kinijos) lai
vai susikovė ir spėjama, kad pa
skandinti trys komunistų, ir du 
nacionalistų laivai.

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

LIETUVIS ADENE
■ A .>'•<*• '•/■į

Po pasibaisėtinų vaizdų Bom
bėjuje Adenas pasivaideno kaip 
“rojus”. Miestas padalintas uoli
niais kalnais į tris dalis: uosto 
rajonas, naftos perdirbimo pra
monės rajonas ir miesto rajonas. 
Aišku, visas miestas būtų buvęs 
vienoj vietoj, jeigu būtų pakan
kamai vietos tarp pajūrio ir nuo
gų uolinių kalnų.

Mums atvykus oras buvo visais 
atžvilgiais idealus: šiltas, bet ne- 
perkarštas ir palyginamai sau
sas. Tebuvau tik Adeno uosto 
dalyje, kur krautuvių labai daug, 
apyšvaru, žmonių grūsties nesi
matė ir namai nė kiek n'ebloges- 
ni, kaip ir Australijos miestuose. 
Žmonės atrodė linksmi ir paten
kinti. Apdriskusių ir peralkusių 
taip pat nesimatė. Net ir tie, ku
rie prašė “bakšišo”, atrodė, jog 
tiesia ranką ne tiek iš reikalo, 
kiek iš įpratimo.

Adenas kaip ir Singapūras yra 
laisvas uostas, bet Adene prekių 
kainos dar žemesnės, negu Sin
gapūre. Gal dėl to, kad vertima
sis prekyba čia surištas su ma
žesnėmis išlaidomis ir gal arabas 
pirklys pasitenkina žemesniu už
darbiu. Net ir pačiam Singapūre 
gaminti reikmenys Adene yra žy
miai pigesni. Kainos arabų krau
tuvėse nepažymėtos, tad dery
boms kelias atviras.

Uosto kvartalas, kur daugiau
siai ir apsiperkama, teikia ramią, 
net idilišką nuotaiką. Gatvėmis 
judėjimas vidutinis. Žalumynų 
netrūksta. Mačiau du nedidelius, 
bet rūpestingai prižiūrėtus par
kus. Matėsi ir ožkų šaligatviuo
se, kurios atrodė žvalios, sočios.

PADĖKA

Dėkodamas Melbourne Dainos 
Sambūriui ir tautinių šokių gru
pei už puikiai išpildytą koncerto 
programą Latrobe Valley, dėko
ju ir visiems parengimo talki
ninkams, kurie šį kartą buvo ypa
tingai solidarūs ir paslaugūs.

Būtų labai malonu ir gera vėl 
kada nors mums visiems susitik
ti mūsų bendram džiaugsmui ir 
lietuvybės išlaikymo labui.

ALB Latrobe Valley Seniūnas

Adenas dabar britų protekto
rate, bet gaus pilną neprikišu- 
somybę 1968 metais. 30% mies
to gyventojų patenkinti britais ir 
nori, kad jie čia visam laikui pa
siliktų, 50% nori pilnos nepri
klausomybės britų tautų šeimos 
ribose, likusieji nori jungtis su 
E'giptu įstojant į jungtinę arabų 
respubliką, šalininkai už sąjungą 
su Naseriu jau prieš metus pra
dėjo teroristinius veiksmus no
rėdami įbauginti gyventojus. Jie 
stengiasi britus priversti tuoj 
pat apleisti kraštą. Anglų kari
niams daliniams kova su teroris
tais gana sunki, ypač užmiesty
je, kalnuose. Dėl įtemptos padė
ties Adeno naktinis gyvenimas 
yra beveik visai paraližuotas, o 
ir dienos metu britų motorizuoti 
daliniai patruliuoja gatvėse.

Su geriausiais linkėjimais vi
siems Australijos lietuviams.

I. Taunya

JAUNIMO...
(Atkelta iš psl. 3)

mas. Tačiau tam tikslui neigia
mai pasitarnaujama, jei drauge 
nesirūpinama kiek galint kelti to
kių pasirodymų estetinį lygį. Ne
begalima teigti, kad viskas, ką 
būrys lietuvių vaikų padainuoja 
ar pašoka, tai jau ir gražu, nes 
tuom nebetikim nei vyresnieji, 
nei pats jaunimas, kuris nori ga
lėti palyginti savo tautinius pasi
rodymus su tais, kuriuos mato 
mokykloj ir kitur. Todėl nereikė
tų tokių pasirodymų rengti per- 
dažnai ir permažose grupėse. 
Vienam iškilmingam metiniam 
koncertui, vieno metinio minėji
mo programos užpildymui reikė
tų galėti sutelkti jaunuosius iš 
visų jaunimo organizacijų, mo
kyklų bei grupių, ir ruoštis iš 
anksto, pasikvietus nusimanan
čių talkininkų, žiūrovų, išgarsi
nus tokį parengimą spaudoj, bet 
drauge ir tvirtai pasiryžus sce
noje nerodyti nieko, kas nėra 
pilnai apipavidalinta, paruošta 
ir vertinga.

LIETUVOS OKUPACIJA 
' ■ " ' 1 JI

(IŠTRAUKA Iš N.E. SŪDUVIO KNYGOS “VIENŲ VIENI”)

Genocidas sovietizacijos spartinimo įrankis
Okupacija buvo vykdoma raud. armijos smur

tu, sovietizacija saugumo, NKVD, teroru, Sau
gumo priekyje stovėjo komisaras vyr. majoras 
Gladkov ir jo pavaduotojas majoras Bykov. Aps
krityse saugumo priekyje buvo taip pat enkave
distai rusai. Jų diriguojami ir įsakomi formaliai 
veikė A. Sniečkus kaip saugumo departamento 
direktorius, paskiau A. Guzevičius kaip vidaus 
reikalų komisaras.

(Deportacijos iš Baltijos kraštų buvo suplanuo
tos Maskvoje iš anksto. 1939.X.10, kada Krem
liuje buvo surengtas priėmimas Lietuvos delega
cijai, pasirašius savitarpinės pagalbos sutartį, tuo 
pačiu metu buvo rašomos NKVD instrukcijos, pa
sirašytos 1939.X.11 apie priešsovietinio elemento 
likvidavimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pa
gal tas instrukcijas paskiau buvo rašomi kiti įsa
kymai rusų ar lietuvių vardu: A. Sniečkaus 1940. 
VII.7, A. Guzevičiaus 1940.XI.28 apie antisovieti- 
nio elemento sąrašų sudarymo trūkumus, Glad- 
kovo 1941.VI.16 ir V.17 apie antisovietinio elemen
to surašymus, Serovo 1941.VI.4 apie antisovietinio 
elemento suėmimą ir deportavimą. (Tie įsakymai, 
vertimai, yra paskelbti).

žinias apie antisovietinį elementą rinko per 
partijos narius, komjaunuolius, namų valdytojus, 
specialius prievarta verbuotus agentus kiekvieno
je įstaigoje, įmonėje, profesijoje. O priešsovieti- 
niu elementu buvo laikomi toki asmens:

1. Visi buvę prieštarybinių politinių partijų, 
organizacijų ar grupių nariai: trockininkai, deši
nieji eserai, menševikai, socialdemokratai, anar
chistai ir p.

2. Visi buvę tautinių — šovinistinių prieštary
binių partijų organizacijų ir grupių nariai: tau
tininkai, jaunalietuviai, voldemarininkai, laudi- 
ninkai, krikščionys demokratai, nacionalistų tero
ristų ‘Geležinis Vilkas’ organizacijos nariai, kata
likų teroristų ‘Baltojo žirgo’ organizacijos nariai, 
Šaulių Sąjungos aktyvas ir pan.

3. Buvę žandarai, policininkai, buvę tarnau
tojai politinės ir kriminalinės policijos ir kalėjimų 
prižiūrėtojai.

4. Buvę caro, baltosios, Petliuros ir kitų ar
mijų karininkai.

5. Buvę Lietuvos ir Lenkijos armijų karinin
kai ir karo teismo nariai.

6. Buvę politiniai banditai, baltosios ir kitų 
prieštarybinių armijų savanoriai.

7. Išbraukti iš komunistų partijos ir komso- 
molų nusikaltusieji partijos nariai.

8. Visi perėjūnai, politiniai emigrantai, re- 
emigrantai, repatriantai ir kontrabandistai.

9. Visi svetimų valstybių piliečiai, svetimų 
valstybių firmų atstovai svetimų valstybių įstai
gų bendradarbiai, buvę svetimtaučiai; buvę užsie
nio valstybių, firmų koncesijų ir akcinių bendro
vių tarnautojai.

10. Asmens, turį asmeninių susirašinėjimų su 
užsieniu, pasiuntinybėmis ir konsulatais, esperan- 
tistai ir filatelistai.

11. Buvę valstybių departamentų tarnautojai 
(nuo referento ir aukščiau).

13. Buvę Raudonojo Kryžiaus darbininkai ir 
Lenkijos tremtiniai.

14. Įvairių konfesijų dvasininkai (popai), ku
nigai), sektantai ir religinis aktyvas.

15. Buvę bajorai, dvarininkai, pirkliai, ban
kininkai, prekybininkai (kurie naudojasi samdo
mu darbu), įmonių valdytojai, viešbučių ir resto
ranų laikytojai” (Biržų NKVD viršininko P. Li- 
so raštas 1941.1.30).

Pirma masinio suėmimo banga buvo 1940. 
VII.11-12 naktį Buvo suimta 2,00 veikėjų pagal 
A. Sniečkaus patvirtinimą 1940. VII.7 slaptą
“Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemari- 
ninkų, liaudininkų, krikš. demokratų, jaunalietu
vių, trockistų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir 
k. vadovaujančio sąstato likvidacijos paruošiamų
jų darbų ir operatyvinį likvidacijos planą”, įvyk

dytą “vienu laiku visoj Lietuvoj, naktį iš liepos 
11 J 12, 1940 m.” Suimtieji buvo laikomi kalėji

muose ir paskui nuteisti už akių sunkiesiem dar
bam į Rusijos tolimuosius rytus ar šiaurę dau
gumas 8 metam. Toliau suimtųjų skaičius buvo 
didinamas individualiai.

Antras masinis suėmimas ir jau tiesiog de
portavimas į Rusiją buvo 1941.VI.14-18, išvežęs 
34,260 įvairaus amžiaus vyrų, moterų ir vaikų bes- 
tiališku žiaurumu. “Drauge, kenčiame neapsakytai 
trūksta vandens ir oro, bet didžiausias smūgis — 
mūsų šeimas suskaldė, nežinau, ar išlaikys mū
sų širdys”. Kitas savo draugui komisarui: “Dak
tare, sveikinu iš paselencų ešelono. Gyvename blo
gesnėse sąlygose negu gyvuliai: trūksta oro, 
trkoštame, badaujame. Už ką? Pagaliau, jei jau 
mums tūkstančiams suaugusių kiek galėtų taikinti 
bausmę, tai už ką kenčia maži vaikai? Jei jau 
norėjote mus išžudyti, tai reikėjo rasti gražesnį 
būdą — skiepijimą bacilomis ir būtų iškart baig
ta” “Iš laiškų, cit. L. Arch.).

ĮDOMŪS faktai

Pats iš didžiausių pasaulyje vie
no žmogaus užsimojimų yra 
skulptoriaus Korcak Ziolkowski 
pasiryžimas kalnuose iškalti pa
minklą — statulą siox indėnų 
genties vadui atminti. Sioux gen
tis dar pereitame šimtmetyje 
Amerikos lygumose buvo pati 
narsiausia ir baltiesiems pavojin
giausia. Skulptorius, būdamas jau 
56 metų tėra įvykdęs tik ketvir
tį užsimoto darbo, dirbęs jau 17 
metų.

Vienas iš didžiausių paskuti
niojo laiko medicinos laimėjimų 
yra išradimas skiepų prieš polio- 
meličio ligą. Skiepus pagamino 
du amerikiečiai gydytojai: Jonas 
Salk ir Albert Sabin. 1952 m. 
Amerikoje buvo užregistruota 
57.879 polio susirgimai, gi nau
dojant skiepus 1964 m. tebuvo 
užregistruota tik 121 ligonis. Salk 
skiepai įvesti 1954 m.x o Sabin 
skiepai 1961 m. Jų pagalba ši li
ga pasidavė žmogaus kontrolei.

Buvusio komisaro Glušausko liudijimu, Mask
va buvo pareikalavus išgabenti 700,000 lietuvių. 
Naujas deportacijų bangas nutraukė užėjęs Vo
kiečių karas su Sovietais. Tačiau karo pradžioje 
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose laikomos 
kalinius bolševikai ėmė masiškai žudyti — Kre
tingoje, Petrašiūnuose, Pravieniškėse, Panevėžyje, 
Raseiniuose, Sargėnuose, Rainių miškely, Smėly
nėje prie Červenės rasta nužudytų lietuvių 1,114.

Deportacijom vadovauti buvo atkomandiruota 
speciali NKVD karininkų grupė iš Maskvos. Visos 
akcijos patikrinti buvo atvykęs slapta į Rygą ir 
Stalino asmeninis sekretorius Malenkovas, įsaky
damas vartoti šautuvus ir kulkas, jei nėra pakan
kamai vagonų suimtiesiem pervežti. Po deportaci
jų operacijos grįžusius į Maskvą NKVD karinin
kus priėmė Stalinas ir Kalininas ir apdovanojo 
ordinais (Uja Molimo, buvusio NKVD majoro, da
lyvavusio toje akcijoje, liudijimas).

PARUOŠĖ B. WILSON

Rytų Afrikoje skruzdžių kovo
tojų žnyples gydytojai naudoja 
kaip siūles žaizdoms susiųti. Su
žeisto žmogaus žaizdą suspaudžia 
taip, kad sueitų žaizdos kraštai, 
paskui leidžia tokiai skruzdei |- 
kąsti. Vos tik ji suleidžia savo 
žiaubtus, tuoj pat jos kūną žirk
lėmis atidalina nuo galvos ir 
gaunasi tobulas susiuvimas 
(stitch), nes žiaubtai patys ne- 
atsileidžia. Skruzdės kovotojos 
yra žymiai didesnės už darbinin
kes ir jų žnyplės galingesnės.
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“KOVO” PASTANGOS
Sydnejaus Kovo krepšinio 

fronte šiuo metu vyksta įtemp
tos varžybos. Jaunosios mergai
tės, pirmą kartą dalyvaudamos 
krepšinio turnyre tik po kelių 
mėnesių treniravimosi turnyro 
metu atsiekė jau tris laimėjimus, 
kas iš tikrųjų yra puikus rezul
tatas, ir už tai, pačių mažiausių 
žaidėjų pagarba priklauso ir jų 
nenuilstamam treneriui V. Bin
kiui. Reik tikėtis kad ir jaunieji 
berniukai nepasiduos mergaitėm 
ir tap pat pradės greitai daly
vauti turnyruose.

Moterų krepšinio “A” klasės 
turnyras jau įpusėjo savo antrą
jį ratą. Paskutinėse rungtynėse 
kovietės, parodžiusios gražų žai
dimą ir puikius praėjimus, nu
galėjo Barbarians II komandą 
26:16.

Vyrų krepšinis jau ir pradėtas 
žaisti kiekvieną trečiadienio va
karą Burwood’o mergaičių gim
nazijos salėje, Queen St. Kovo 
vyrai jau turėjo kelias rungtynes 
ir atsiekė tris laimėjimus. Pas
kutinėse rungtynėse prieš austra
lų ’’Challengers” komandą ko- 
viečiai pralaimėjo pratęsime be
veik laimėtas rungtynes. To viso 
kaltė — tai tikro trenerio netu
rėjimas, nes dabartinės kapitono 
ir trenerio pareigos vieno žaidė
jo asmenyje yra tiesiog pražūtin
gas reiškinys ne tik visai koman
dai, bet ir pavieniams žaidėjams.

Rungtynės kofviečiaį pradėjo 
labai sėkmingai ir pirmąsias de
šimtį minučių vedė apie 10-čia 
taškų savo naudai. Ir štai, kada 
tik reikėjo toliau taip žaisti, pra
sidėjo asmeniniai ginčai, barniai 
ir rėkalojimai aikštėje, kas pri
vedė prie to, kad gavosi ne ko
mandinis, bet paskirų kelių žai
dėjų solavimas, kas leido austra
lams taškų santykį išlyginti ir 
puslaikį baigti vieno taško per

Kaip visur, taip ir Adelaidėje 
pagrindinė lietuvių sporto Klubo 
šaka yra krepšinis, šioje sporto 
šakoje žaidžia daugiausia žaidė
ją ir ja didžiausias susidomėji
mas lietuvių tarpe. Su laiku Klu
be daugėjo sportininkų ir krep
šinio komandų. Iš antros pusės 
— lygiai mažėjo žiūrovų skai
tine ir šiandien tepaliko keli, tie 
patys valdybos nariai. Žiūrovus 
sudarydavo vyresnioji tautiniai 
susipratusi karta. Tai buvo tie as
menys, kuriems, atrodo, daugiau
sia rūpėjo jaunimo išlaikymas 
lietuviškoje dvasioje.

Atrodo, kad pučiame miglą į 
akis arba tiesiog meluojame sau 
ir kitiems tvirtindami, kad mums 
rūpi lietuviškas jaunimas.

Jaunimas ir be moralinės vy
resniųjų paramos krepšinio var
žybose šį sezoną laikosi gana ge
rai. Pirmoji vyrų komanda turė
jo dar vieną laimėjimą nugalė
dama 64-37 (19-15) Y.M.C.A. ko
mandą. Pirmasis puslaikis žaistas 
silpnokai. Antrame puslaikyje vi
skas priklausė mūsų komandai. 
Pelnyti taškai: R. Daugalis 18, D. 
Atkinson 16, V. Levickis 12, L. 
Urmonas 8 ir A. Radzevičius 6. 
Šį susitikimą reikia skaityti ge
rai sužaistu, kadangi žaista be 
J. Gumbio ir E. Pociaus.

Antroji komanda laimėjo prieš 
University rezultatu 35-22 (18- 
2). Taškai: K. Jaunutis 24, A. 
Barauskas 5, V. Straukas 4 ir R. 
Jablonskis 2. Skindami laimėjimą 
po laimėjimo šios komandos žai
dėjai užsitikrino teisę žaisti fi- 

! naluose.
Jaunių iki 16-kos metų koman

da teturinti vieną pralaimėjimą 
per visą žiemos sezoną laimėjo 
prieš North Adelaide 49-26 (18- 

I 12). Taškai: K. Jaunutis 21, A. 
Į Jonavičius 18, A. Palaitis 6 ir A.

Reivytis su R. Jonavičium po 2.
Jaunių iki 14-kos metų koman

da, žaidžiant šeštadienių prieš

gale. Barnių ir kivirčų dėka ant
rajame puslaikyje koviečių eilėse 
jau nesimato vieno iš gerųjų žai
dėjų, nors be jo koviečiai, gana 
atsargiai žaisdami, iki paskutinių 
žaidimo minučių dar veda 4-7 
taškais ir tik paskutinėse sekun
dose australai išlygino ir pratęsi
me, koviečių 4-riems žaidėjams 
dėl baudų apleidus aikštę, austra
lai lengvai prikrovė likusiems 4- 
riems žaidėjams.

Koviečių žaidime mažai buvo 
išnaudojamas centras Liutikas, 
kuris yra padaręs gražią pažan
gą. Dabartinė Kovo vyrų ko
manda kuo greičiausiai turi su
rasti ne žaidėją trenerį, kuris 
ris sėdėdamas šone gali pilnai 
matyti komandos daromas klai
das ir jas ramiai paaiškinus duo
tų nurodymus, žaidžiantis trene
ris aikštėje ne tik klaidų nepa
taiso, bet savo nuolatiniu šnekė
jimu rėkavimais komandą tik de
moralizuoja. Ištaisius šią ir kitas 
mažesnes žaidimo klaidas, kovie
čiai vyrai būtų vėl puiki koman
da.

Taškus pelnė: S. Lukoševi
čius 29, Liutikas 11, Andrėj ūn'as 
7, Kriaucevičius 4, Sauka 2.

VYRŲ ŽAIDIMO LENTELĖ
25.8.65 Kovas — Newtown P.B.C. 
8.25 vai. vak.
1.9.65 Kovas — Epping YMCA 
7.35 vai. v.
8.9.65 Kovas — Granville 6.45 v.
15.9.65 Kovas — Bankstown S.C. 
7.35 vai. v.
22.9.65 Kovas — Parramatta PBC 
6.45 vai. v.
29.9.65 Kovas — Challengers 
8.25 vai. v.
6.10.65 Kovas — Burwood PBC 
6.45 vai, v.
13.10.65 Kovas — Newtomn PBC 
9.15 vai. v.

Pusfinalių ir finalų datos bus 
praneštos vėliau.

Sportas Adelaidėje
piečiais net po trijų pratęsimų 
laimėjo prieš C.Y. White 22-20. 
Taškus pelnė: A. Jaunutis 12, A. 
Pauliukevičius 6, ir L. Alekna su 
J. Vachime po 2.

Patys jauniausi jauniai iki 12- 
kos metų žaidžia taip pat šešta
dieniais po pratęsimo laimėjo 12- 
8 prieš C.Y. IV komandą. Rezul
tatas atrodo mažokas, bet atsi
žvelgiant kad nesulaikomas nie
kam laikrodis, žaidžiama tik pen
kiolika minučių šių jaunų “vyrų” 
pastangoms pakankamas. Taškai-: 
A. Skiparis 6 ir A. Bladzevičius 
6. Be šių žaidėjų dar žaidžia už 
šią komandą R. Beinoravičius, A. 
Straukas, P. Alekna ir K. Kamin
skas.

Merginų komandos neužsileido 
vyrams. Pirmoji mergaičių ko
manda prieš Adelaide laimėjo 56 
-6 (20-4) takai: N. Vyšniauskai
tė 20, G. Krivickaitė 18, M. Šiu- 
kšterytė su V. Jucyte po 6, A. 
Krivickaitė 4 ir M. Lapienytė 2.

Prieš pajėgią South Adelaide 
komandą lamėta 25-7 (14-0). Šių 
rungtynių metu labai daug pra- 
mesta iš po krepšio, bet viską 
kompensavo labai kieta kova ir 
geras dengimas. Taškai: N. Vyš
niauskaitė 9, M. šiukšterytė 6, 
V. Jucytė su G. Krivickaitė po 4 
ir A. Krivickaitė 2.

Antroji mergaičių komanda 
nugalėjo 39-14 (17-2) A.S.K. (la
tvikių) komandą. Šis vienetas 
per visą sezoną tepatyrė du pra
laimėjimus. Atrodo, kad vieta 
finaluose užtikrinta. Komandai 
taškus pelnė: L. Kuncaitytė 22, 
A. Roocke (Šukytė) 6, K. Baš- 
kutė 5, R. Marcinkevičiūtė, E. 
Lapienytė ir I. Beinoravičiūtė 
po 2.

STALO TENISININKAI 
ŽIEMOS VARŽYBOSE

Pietų Australijos šių metų sta
lo teniso pirmenybėse Vytis turi 
po vieną vyrų ir moterų koman

KUR VYKS ČEMPIONATAI?
Tokio sušauktas eilinis tarp

tautinės futbolo federacijos (FI
FA) kongresas nutarė, kad IX pa
saulio futbolo pirmenybės bus su
rengtos 1970 m. Meksikoje. Kon
gresas taip pat priėmė, bet dar 
galutinai nepatvirtino, federaci
jos pirmininko S. Rouse pasiūly
mą, preliminariai numatantį se
kančių trejų čempionatų vietas. 
Pagal jį 1974 m. pasaulio futbolo 
pirmenybės įvyks VFR arba Is
panijoje, 1978 m. — Argentinoje, 
o 1982 m. — Ispanijoje arba VFR.

ABEJOTINAS DEŠIMTUKAS
Žinomas anglų mėnesinis futbo

lo žurnalas “World Socer” suda
rė dešimties geriausių pasaulio 
futbolo klubų vienuolikių dešimtu
ką. Štai jis: 1. Milano “Interna
cionale”, 2. San Paulo “FK San
tos”, 3. Buenos Aires “Independ
ent”, 4. Bolonijos “Bolonia”, 5 
Madrido “Realas*, 6. Lisabonos 
“Benfika”, 7. Milano “Milan”, 8. 
San Paulo “Palmeiras”, 9. Monte
video “Nacionalis”, 10. Briuselio 
“Anderlechtas”.

Kaip matome, dešimtuke yra
šešios Europos ir keturios P Bebras (Castor fjger) yra stam- 
Amerikos komandos. Tačiau kai blausias graužikas, apie 95 cm. il- 
kurios jų vargu ar yra pajėgesnės kūnas storas, tvirtas, apau-
už daugelį kitų nepatekusių į šį tenkiais Plauka13’ priešakinės
sąrašą vienuolikių. Tai pažymi ir k°j°3 trumpos, jomis bebras gali 
užsienio sportinė spauda. Lenkų ^udotis kaip rankomis. Jis yra 
žurnalas “Pilka nožna” taip ko- tipingas graužikas. Jo priešaki- 
mentuoja šį dešimtuką: “Tarp niai danty® Selsvos sPalvos stlp- 
Europos komandų nerandame nė rQs ir ažtrūs- J1S savo dantimis, 
vienos Anglijos, Vengrijos, Jugo- piūklu> ^graužia didelį medį, 
slavijos, VFR arba Tarybų Są- Bebrai gyvena šeimynomis ir net 
jungos komandos, už tai dešimtu- ištisomis bendruomenėmis, upių ir 
ke yra net trys Italijos vienuoli- tvenkinių medžių apaugusiose pa- 
kės, iš kurių “Bolonia”, tur būt, kalnėse bei pakrantėse, čia jie iš- 
visai nėra nusipelniusi tokios auk- sikasa urvus. Angą į urvą pasida- 
štos vietos”. ro po vandeniu, o guolį išsirausią
W»WWAWMWWWAVAVYVVA\\WAVAWAWAV.

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALV&S, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpila! ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 

Rockdale stotie.
SKYRIUS: Fl«nia<s Cornor Shop, 181 Qu*>n SU, St. Marys, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės dsradansoe ir išsūnohėjunai. Mae kalbeuno vokiškai.

dą. Vyrai žaidžia C I grupėje ir 
moterys D — 4 grupėje. Vyrų 
komanda žaidžia silpnai. Iš 10 
turėtų rungtynių telaimėta 3. 
Svarbiausia blogo žaidimo prie
žastis — dažnas rungtynių aplei
dimas ir stoka prieauglio. Atro
do, kad visi jaunuoliai veržiasi į 
krepšinį ir stalo tenisui neati
tenka nieko. Labai neigiamai į 
draugų, dedančių pastangas lai
mėti, moralę atsiliepia kitų neat
vykimas į varžybas. Komandos 
lygį labai pakėlė sugrįžęs į Klu
bą patyręs žaidėjas R. Adutavi- 
čius. Komandos kapitonas V. Ma- 
želis visuomet stengiasi dalyvau
ti varžybose ir siekia laimėjimų. 
Kartais surasdamas atliekamo lai
ko padeda komandai E. Pyragius 
ir iš beviltiškų padėčių gelbsti P. 
Snarskis.

Merginų komanda laikosi ket
virtoje vietoje. Sąžiningiau lan
kant treniruotes rezultatai būtų 
dar geresni. Tai įvykdyti kai ku
rioms galbūt šiek tiek sutrukdo 
mokslas, kitoms gi visokį “mažy
čiai” reikaliukai pastoja kelią į

LATVIU NAMAI MELBOURNE«
Rugpiūčio 6 d. buvo atidaryti 

Melbourne Latvių Namai (Latvių 
Auditorija), Dickens St., Elwood. 
Atidaromąją kalbą pasakė Attor
ney General Mr. Snedder QC, 
MP. Taip pat kalbėjo dalyvavęs 
ir Imigracijos ministeris Mr. 
Opperman, MP.

Abu kalbėtojai pabrėžė, kad 
Australijos vyriausybė su pasi
tenkinimu ir pilnu pritarimu žiū
ri į naujųjų ateivių kultūrinius 
susibūrimus, jų namus bei darbą, 
kaip pozityvų įnašą į Australijos 
kultūrinio gyvenimo vystymąsi.

Latvių Namų atidaryme lietu
vius atstovavo Melbourne apyl. 
pirm-kas p. A.E. Liubinas ir p.p.

SPORTINIAI NUTIKIMAI
"PASKOLINKIT PELĘ”

Milano “Internacionale” futbo
lo klubas kreipėsi į brazilų klubą 
“FK Santosą”, prašydamas vie
nam sezonui paskolinti geriausią 
pasaulio futbolininką Pele. Mai
nais italai siūlė du savo futboli
ninkus Macolą ir Džermaną. 
"Santos” atmetė šį pasiūlymą, o 
pats Pele pareiškė, jog neturi jo
kio noro žaisti Italijos stadionuo
se.

DEVYNIOLIKA BAUDINIŲ
Net devyniolika baudinių teko 

neseniai matyti Bulgarijos sporto 
mėgėjams, stebėjusiems savo ša
lies futbolo taurės turnyro rung
tynes tarp “Mareko” ir Sofijos 
“Slavijos” vienuolikių. “Marekas” 
pirmavo 3:0, kai trijų 11 m. bau
dinių dėka “Slavija” išlygino san
tykį. Susitikimas pasibaigė lygio
mis 3:3, ir pagal Bulgarijoje ga
liojančias taisykles komandos ga
vo teisę smūgiuoti po penkis 11 m. 
baudinius.

APIE BEBRUS

treniruotes.
Iš turėtų 12 rungtynių laimė

ta 7. Daugiausia taškų komandai
(14) pelnė U. Viliūnaiiė nors ir 
nedalyvavo visose rungtynėse. 
Antrus metus už komandą žai
džia M. Keršytė. Antroji, dau
giausia komandai pelniusi taškų, 
yra A. Mikužytė, kuri pavaduoja 
negalinčias atvykti j rungtynes.

Pirmus metus žaidžia buvusi 
krepšininkė E. Pociūtė. Be šių 
žaidėjų treniruotes lanko krepši
ninkės A. Krivickaitė ir L. Kun
caitytė.

Stalo teniso vadovė O. Mika- 
lainytė nepe<rsen|i(ausiai lankėsi 
Sydnejuje. Pinai ten praleido sa
vaitę laiko žaisdama “All Aus
tralian Public Service” karnava
le. O. Mikalainytė individualiose 
varžybose laimėjo “Ladies Spe
cial” prizą.

“Kovo” Klubo sportininkų ir 
pažįstamų globoje apsilankė ir jų 
stalo teniso treniruotėje Banks- 
towno Lietuvių Namuose. Visuo
met draugiški ir vaišingi B. ir V. 
Binkiai O. Mikalainytei surengė 
pobūvį pakviesdami ir Sydnejaus 
koviečius palaikyti draugystę 
Australijos lietuvių stalo teniso 
čempijonei. B.N.

V. Jakutis ir S. Stankūnavičius.
Kalbant apie pačius namus ten

ka pasakyti, kad jie daro tikrai 
imponuojantį įspūdį, puikiai re
prezentuoja ne tik Melbourne 
latvius, bet ir pačią Latviją. Na
mai turi erdvią ir puošnią salę 
bei kitas bendruomenės reika
lams reikiamas patalpas, kur sa
vaitgaliais veikia kavinė, veda
ma latvių moterų soc. globos Ko
miteto. Namai kaštavo 50.000 ir 
daug valandų talkos darbo. Pini
gai surinkti per Latvių Koop. 
Bendrovę, turinčią apie 1500 na
rių. Sveikiname Melbourne lat
vius įsigijusius savo puikią pas
togę. A.

Kuomet visi dešimt baudinių 
buvo realizuoti, teisėjas papildo
mai paskyrė dar po tris baudinius. 
“Slavija” realizavo visus tris, o 
“Marekas” — tik du ir pralaimė
jo rungtynes.

TAIP BUVO OLIMPIADOJE

★ Eilės šalių lengvaatlečiai, ga
vę olimpinius medalius, buvo ap
dovanoti savo vyriausybių, štai 
įžymusis maratonininkas A. Biki- 
la gavo iš Etiopijos imperatoriaus 
Aukščiausio laipsnio medalį, o K. 
Cuborajai, gavusiam maratono 
bronzos medalį (vienintelis japo
nų lengvaatlečių medalis olimpia
doje!), buvo įteiktas Japonijos 
pirmos klasės aukščiausias ordi
nas.

★ Romos olimpiados pajėgiau
sias sprinteris vokietis A. Haris 
apie R. Heijes pasakė: “Jis taip 
galingai bėga, kad, atrodo, galėtų 

ir įsitaiso po žeme iškiliame kran
te, sausumoje. Po vandeniu įsitai
syta urvo anga patogi tuo, kad 
pavojaus metu bebras nepastebė
tas gali nerti į vandenį. Nuoša
liose vietose bebrai apsigyvena di
deliais būriais. Urvuose jie įsitai
so ne tik guolius, bet ir atskirus 
maisto sandėlius žiemos atsargai.

BEBRŲ NAMAI
Bebrai pasistato didokų namų 

apie pustrečio metro ilgio ir plo
čio, ir be to, daugiau kaip metro 
aukščio. Dažniausiai pusė tokio 
namo kyšo iš vandens, bet čia ne
surasi jokios olos, pro kurią bebrai 
eina į savo namus. Mat, jų namas 
esti dviejų aukštų: vienas vande
ny, antras viršuj vandens. Viršu
tiniame aukšte bebrai patys gy
vena ir vaikus augina, o apatinia
me turi žiemai susidėję maisto 
sandėlius. Išeiti iš savo namo be
brai turi dvi dengtas angas. Viena 
statoka ir išsisukinėjusi, pro ku
rią patys vaikščioja ir nuo priešų 
gelbstisi, o antrą — neaukštai nuo 
vandens, kad lengviau būtų nešioti 
pro ją maistą ir, apskritai, sun
kokus daiktus. Abi angos eina į
vandenį, kad ištikus pavojui beb
ras galėtų išbėgti į vandenį.

PYLIMAI IR TVENKINIAI
Bebrai moka pilti pylimus ir 

tvenkti upes. Tvenkinius daro iš 
šakų, dumblo ir akmenų. Šakų nu- 
sipiauna savo dantimis. Dantys jų 
labai aštrūs; per dvi ar tris die
nas bebrai gali nugraužti medį, 
kurį žmogus vos galėtų apkabin
ti. Jaunas medžių šakutes ir žie
vę sunaudoja tvenkiniams. Iš pra
džių jie susmeigia į upės dugną 
stiprių šakų, apkrauna jas plones
nėmis ir apipila žemėmis. Todėl 
vanduo tvenkinio neišgriauna. Kai 
kada bebrai padaro gan didelius 
tvenkinius. Pavyzdžiui, Amerikoje 
vienoj vietovėj bebrai padarė apie 
100 metrų tvenkinį.

Tvenkinius bebrai padirba su
maniai: vandens tvenkiny laiko 
tiek, kiek jiems reikalinga. Jeigu 
vandens prisirenka per daug, jie 
prakasa tvenkinį ir dalį vandens 
nuleidžia. Vasarą, ypač karščių 
metu, kai vanduo nuseka, bebrai 
tvenkinį visai užpila, i

Jeigu vanduo teka labai srau
niai, tai jie daro antrą tvenkinį, 
kad vienas antrą sulaikytų nuo iš- 
griovimo.

UŽLIEDAVO LAUKUS
Senieji Amerikos kolonistai pa

sakoja, kad seniau dažnai bebrai 
užliedavę ūkininkų išdirbtus lau
kus. Bebrams tvenkiniai reikalin
gi: jie plaukte plaukia į miškus 
maisto ieškoti. Mat, jiems plaukti 
daug lengviau, negu vaikščioti.

Jeigu nuo bebrų gyvenamos vie
tos miškas būna toli, tai jie kitaip 
daro: nuo tvenkinio į mišką kasa 
tavus, pločio ir gylio apie 75 cen
timetrų. Ravų krantai dažniau
siai būna statūs, o dugnas lygus, 
nes jame bebrai nepalieka šakų ir 
medžių šaknų, viską išlygina, iš
valo. Žemes bebrai kasa priešaki
nėmis kojomis, todėl ir darbas ne
labai sparčiai vyksta. Bebrai la
bai darbštūs ir jie savo-darbu ste
bina žmones. 

laimėti net basas, be startukų. Jo 
aplenkti neįmanoma, ir aš laimin
gas, kad jo nebuvo Romoje. Labai 
malonu, kad kažkaip išliko mano 
pavardė bent pasaulio rekordinin
kų sąraše...”

★ M. Lauer (VFR) žada star
tuoti Meksikos olimpiadoje! Pa
saulio 110 m. b.b rekordininkas 
automobilio aktastrofoje susižei
dęs kojas ir nebegalįs bėgioti. To
kijuje spaudos ložėje pareiškė, 
kad sekančioje olimpiadoje jis bus 
jau ne žurnalistas, buriuotojas.

★ Kodėl Japonijoje taip popu
liarus maratono bėgimas? Į japo
nų žurnalistų klausimą, “kas jums 
labiausiai patiko olimpiadoje”, 
dauguma įvairių amžių ir profe
sijų žmonių atsakė: “Maratono bė
gimas”. Vienas moksleivis savo 
simpatijas maratonui išreiškė 
taip: “Per maratono varžybas 
gatvėse buvo tiek daug žmonių, 
kad net autobusai, išvežiojanti 
mus į mokyklas, nekursavo, tad 
ir mums tą dieną leido neateiti į 
pamokas”...

★ Olimpiados prizininkai-leng- 
gaatlečiai buvo pakviečiami j spe
cialų “garbės kambarį”, kol gra
viruodavo medaliuose jų pavardes. 
Pagal japonų papročius, nugalė
tojas sėdėdavo geltonoje kėdėje, 
antros -vietos savininkas — balto
je ir trečios — raudonoje (arčiau
siai durų). Pirmoje sėdėjo dau
giausia amerikiečiai (14), antroje 
— anglai ir amerikiečiai (po 7) 
ir trečioje — tarybiniai sportinin
kai (11). Viena pirmųjų į raudo
ną kėdę atsisėdo T. Ščelkanova, 
bet ji prisipažino, kad kėdė jai at
rodžiusi kieta ir nepatogi! I. Press 
atsisėdusi į geltonąją kėdę, tvir
tino, kad ji gana patogi.

★ Kokia sprinto ateitis? Į šį 
klausimą atsakė garsusis D. 
Ovens: “Tokio medalius laimėjo 
atletiško sudėjimo bėgikai, bet 
šis faktas vargu ar bus charakte
ringas ateičiai. Ateitis priklauso 
šių dienų sprinteriams, kurie la
biau remiasi ne tiek įgimtais ga
bumais, kiek dideliu darbu, treni
ruotėmis, ištverme. Triumfuos tie, 
kurie darbo dėka tapo ir dar taps 
žymiai greitesni, negu buvome 
mes, savo laiku labiausiai pasiti
kėję gabumais”.

Bebrai minta jaunų medelių žie
ve ir jaunais medžių ūgiais, taigi
padaro nemaža žalos, bet už tai 
apmoka savo brangiais kailiais.

Seniau bebrai gyveno ir Lietu
voje. Lietuvoj XIX amž. pabai
goje jų dar gyventa Dubysos ir ki
tų upių pakrantėse, šiuo metu 
bebrų užtinkama Europos upių pa
krantėse ir Ukrainoje. Tačiau 
daug bebrų gyvena š. Amerikoje 
ir Sibire.

Jorihs Miškinis

POPULIARIAUSIAS

Maenish
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje.

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONJ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

NAUJAS SPORTO KLUBAS
Perthe įsikūrė lietuvių sporto 

klubas “Neris”. Dabartinę klubo 
valdybą sudaro: pirmininkas uni
versiteto lektorius inž. Z. Budri
kis, sekretorius inž. Čižeika, iždn. 
architektas Kateiva, vicepirminin
kai Klimaitis (jn.) ir Kalinaus
kas, o nariais yra Perth apylinkės 
pirm. Jasas ir Leonas Gustas.

Tuo tarpu klubas dar tebėra or
ganizacinėje eigoje, bet vis tik jau 
kai kas planuojama. Dabar p. p. 
Klimaitis (jn.) ir Gustas organi
zuoja krepšininkus, su kuriais nu
matoma pasiekti ir Geelongą. Vė
liau tikimasi suorganizuoti sporto 
ir pramogų klubą. Turima vilčių 
kada nors įsigyti sporto aikštę, 
kur galės mūsų jaunimas prakti
kuotis. “Neries” klubui sėkmės ir 
ištvermės!

LATVIŲ SUKAKTIS
Rugpjūčio 15 d. lietuvių para

pijos maldykloje latviai katalikai 
atšventė 750 m. sukaktį nuo latvių 
katalikų pavedimo Marijai popie
žiaus Inocento III tarpininkavimu.

Mišias atnašavo mūsų kapelio
nas kun. Kemėšis pamaldose daly
vaujant ir vyskupui. Pamaldų 
metu giedojo lietuviai ir latvių ne
didelis choras, bet sugiedojo gana 
darniai. Ypatingai visiems patiko 
po mišių sugiedota Marijos gies
mė, kurios ir žodžiai ir melodija 
nespaudžia žmogaus nužemintai 
prie žemės, bet kelte kelia į ten, 
kur žmogus siunčia savo maldą ir 
atodūsius.

Pažymėtina, kad šioje giesmėje 
keletą kartų paminėta Latvija.

Tą dieną buvo ir mūsų Žolinių

šventė, {domu prisiminti, kaip ji 
būdavo švenčiama Lietuvoje.

Tą dieną jau iš ryto moterys iš 
visur rinkdavo gražesnes kiečių 
šakeles, p vaikus pasiųsdavo į ga
nyklas parnešti kuo stambesnių 
ganyklinių dagių. Visa tai surin
kusios sudarydavo puokštes šluo
tos dydžio, į -kur dar įsp rasdavo 
pavėlavusių avižų valstis. Vėliau 
traukdavo miniomis į savas šven
tyklas. Reikia manyti, kad ir da
bar Lietuvoje Žolinių dieną Lietu
vos moterys šio papročio laikosi.

A. Vembutas

CANBERRA
Rugsėjo 11 d. 8 vai. vakare 

Canberros Aplinykės Valdyba 
ruošia minėjimą — šokų vakarą. 
Programoje choras ir magikas. 
Įėjimas 25 šilingai įskaitant Lie
tuvių klubo moterų sekcijos va
karienę. Minėjimas — šokių va
karas įvyks Lietuvių klubo patal
pose Watle St., Lyneham ir ti
kimasi, kad bus smagus ir nuo
taikingas.

LATROBE VALLEY
Rugsėjo 3 d., penktadienį, 8 

vai. vak., Morwell’io Town Hall 
mažojoje salėje įvyks ALB Lat
robe Valley Seniūnijos ruošiamas 
Tautos Šventės minėjimas, kuria
me maloniai prašomi dalyvauti 
Melbourne, Sale’s ir vietos lietu
viai.

Rugsėjo 8-sios dienai pritaiky
tą paskaitą skaitys žymus mūsų 
kultūrininkas, laikraštininkas ir 
skautininkas p. Antanas Krausas. 
Meninės dalies programai iš Mel
bourne kviečiamos pajėgos

Po oficialios dalies ten pat iki 
2 vai. ryto vyks tradicinis pasi
linksminimas.

Parengimo pelnas skiriamas šio 
krašto lietuviškosios spaudos pa
ramai.

Seniūnas

MELBOURNE
TALKOS NARIŲ

METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Ko-operatinė Kredito 
Draugija Talka 1965 m. rugpjū
čio mėn. 29 d., sekmadienį, 1 vai. 
15 min. po pietų, St. John’s pa
rapijos salėje, Victoria Parade 
ir Hoddle St„ kampe, East Mel
bourne, šaukia metinį narių su
sirinkimą. Susirinkime bus pra
nešta Talkos veikla, jos pinigi
nė apyskaita, paskirstytas pel
nas, renkama nauja valdyba (pri
renkama du nauji nariai) ir ap
tarta veikla ateičiai. Pelną pas- 
kirsčius, čia pat bus išmokamas 
nariams dividendas.

Susirinkimo darbotvarkė ir Tal
kos metinis balansas pasiųstas 
kiekvienam nariui paštu. Jei kas 
dėl kurių priežasčių pranešimo- 
nebūtų gavęs, prašoma įsidėmėti 
čia skelbiamą susirinkimo vietą 
ir laiką. Susirinkimas prasidės 
punktualiai skirtu laiku.

Drauge su Talkos nariais, su
sirinkime kviečiami dalyvauti ir 
visi Melbourno lietuviai svečiai.

Lietuvių Ko-operatinė Kredito 
Draugijos Talka Valdyba

NYK SKAUČIŲ ĮŽODIS
Rugpjūčio 7 d. Melbourno vyr. 

skautės davė įžodį Black Rock pa
jūryje. Nors buvo šalta ir lietinga 
ir jau temo, kai minėton vieton su
sirinko be duodančiųjų įžodį dar 
šios sesės: Danutė Jokubauskai- 
tė, Genė Gabaitė, Danutė Vingry- 
tė, Rūta žiedaitė. Įžodį davė šios 
sesės: Snieguolė Dagytė, Jūratė 
Bladzevičiūtė, Zita Grybaitė, Rūta 
Kemešytė, Rasa Saženytė, Emili
ja Vaičiulytė (melburniškės) ir iš 
Geelongo Aldona Andrikonytė ir 
Vida Vaičekauskaitė.

Įžodį pravedė sesės Rasa žižy- 
tė ir s. D. čižauskienė.

D. C.

ATMINK,

kad rugpiūčio 28 d.
Auburn salėje (F. O’Reilly Auditorium) 

įvyksta

Musų Pastogės

SPAUDOS BALIUS
PASIRŪPINK PAKVIETIMAIS IŠ ANKSTO!

i »♦<

MELBOURNO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS.
SS Primename, kad rugpjūčio 27 d. NORTHCOTE TOWN HALL įvyks

MŪSŲ PAŠTO GES

SPAUDOS BALIUS
Baliaus pradžia 8 vai. vakare, pabaiga 1.30 ryto.

Geras orkesetras, skanūs lietuvių moterų paruošti užkandžiai ir t.t.
Pakvietimus platina: A.E. Liubinas, telef. 379 2515; E, Šeikienė, tel. 42 2367; H. Ma- 

lakūnas, tel. 65 8468; A. Bikulčius ir I. Alekna tel. 92 2155.
Besimokančiam ir nedirbančiam jaunimui— nuolaida.

Melbourno Apylinkės Valdyba

Jaunimo
SYDNEY

veikloje
ADELAIDE

“AUŠROS” 
TUNTE

TUNTO SUEIGA
Tautos šventės proga, rugsėjo 

4 d. (šeštadienį), Bankstowno 
lietuvių namuose įvyks “Aušros” 
tunto sueiga.

3 vai. atidaroma skautų rank
darbių ir skautiškos spaudos pa
roda. 4 vai. tunto sueiga, kurio
je skautai kandidatai duos įžodį. 
Po oficialios dalies bus skautiškos 
vaišės, lauželis ir pasilinksmini
mas.

Rugsėjo 12 d. tuntas organizuo
tai dalyvauja pamaldose. Po pa
maldų Lidcombe parapijos aikštė
je įvyks skautų paradas, kurį su
tiko priimti ALB Krašto V-bos 
pirm. p. S. Narušis.

Skautams smulkesnių nurody
mų duos draugininkai.

SUEIGOS
Rugpiūčio 8 d. Wyatt parke, 

Lidcombe, įvyko “Žalgirio” d-včs 
sueiga, vadovaujant draugininkui 
s.v.v.sl. H. Antanaičiui ir Viole- 
toms Bitinaitei ir Deikutei. Tai 
paskutinioji jaunesniųjų skautų 
sueiga prieš egzaminus.

Rugpiūčio 14 d. 2 vai, p. Bank- 
stowne, “Živilės” d-vės skautės, 
vad. ps. D. Skorulienės, susirinko 
pasiruošti Tautos šventės progra
mai. Valanda anksčiau buvo su
sirinkę skautės kandidatės. Jos 
ruošiami įžodžiui.

Rugpiūčio 15 d. Lidcombe buvo 
“Živilės” d-vės jaunesniųjų skau- 

>J čių sueiga, kurią pravedė pi. L. A-ninv+A Rn aflans idnvimn imi.

PAKVIETIMUS PLATINA:
S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 535455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 6499379
B. Barkus, 80 Links Ave., Concord, tel. 733984
V. Skrinska, 7 Lemnos Street, Homebush.
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 554640
A. Giliauskas. 52 Jeffrey St, Kirribilli, tel. 921371

K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 775262
J.P. Kedys, 93A Argyle St., Parramatta, tel. 6359787
S. Zablockien'ė, Spaudos kioskas, Lidcombe
S. Žukas, 13 George Street, Lambton, N.S.W.
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Tel. 74 5727
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.
V. Kazokas, 13 Percy Street, Bankstown.
Kviečiame pakvietimais ir stalais apsirūpinti iš anksto, sudarant 

savas grupes prie stalų.
Stalus skirsto V. Kazokas.

Įėjimas — 25 šilingai asmeniui. Baliaus pradžia 7 ▼., pabaiga 1 v. ryto.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBO PRANEŠIMAS

1965 m. rugpiūčio 6 d. įvyko 
Melbourno naujai išrinktos Lie
tuvių Klubo Tarybos posėdis, kur 
aptarta geresnių namų įsigijimo 
klausimas ir 
pareigomis:

Pirmininkas 
ce-pirmininkas 
kasininkas B.

S Apinytė. Su sagos įsiuvimu, jau- rius A. Baleišis, narys ypat. rei- 
>♦< nesniosios skautės baigė pasiruoš- balams V. Liubinas, ūkio vadovas 
Ų ti pirmiesiems egzaminams.

TT-irilr (-aIioii 4-zxvz> noi- oi
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vėliau pasidalinta

J. Petrašiūnas, vi-
J. Pelenauskas, 

Vingrys, sekreto-

Kiek toliau, toje pat aikštėje, čės”a’ * meno parengimų va- 
vyko “Gedimino” d-vės skautų su- dovas J. Adomavičius, 
eiga, kurią pravedė s.v.v.sl. T. 
Rotcas ir s.v.v.sl. V. Čižauskas. 
Draugininkas ps. A. Alčiauskas 
rūpinosi kandidatais ir jų egza
minais.

LAIMĖS BANDYMAI
Sydnejaus Liet. Klubo susirin

kime pravestos “vieno peno” rin
kliavos pirktas “special” loterijos 
1255 bilietas 78653 laimėjo 10 sva
rų. Klubo Valdyba nutarė laimė
tus pinigus investuoti į loterijas 
bandant laimę ir toliau.

Nupirkti šių loterijų bilietai:
1. Opera House lot. 131 bil. 58908
2. Jacpot lot. 94, bil. 62
3. Special lot. 1265, bil. 27849 
4 N.S.W. lot 5579, bil., 79255

Ateityje, jeigu bus šiuo žaidi
mu užsiimama, loterijų bilietai ir 
rezultatai bus skelbiami klubo 
skelbimų lentoje.

P. Alekna
M.L.K. Taryba

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Gal šiais metais Sydnejuje iš

kilmingiausios vestuvės įvyko ru
gpiūčio 6 d. Pendle Hill. Jas su
ruošė p.p. J. Adamsai savo vie- 
nintėlei dukrai Astridai, kuri iš
tekėjo už Vytenio Šliogerio.

Lidcombe katalikų bažnyčioj 
jaunuosius sutuokė kun. St. Gai
delis S.J. Apeigų metu įspūdingai 
vargonais pritarė inž. R. Zakare
vičius. Svotu ir svočia buvo D. 
Kairaitis ir ponia Beverly.

Visuomenė abu jaunuosius ge
rai žino, kaip sąmoningus ir pa
vyzdingus jaunos kartos lietuvius. 
Tiek vienas, tiek kitas daug as
meniško laiko paskyrę dalyvau
jant ar vadovaujant įvairiose or
ganizacijose ir dirbant skautuose, 
teatre ar kitur. Nenuostabu, kad 
jaunųjų pasveikinti ir pagerbti 
atvyko pats Krašto Valdybos pir
mininkas p. S. Narušis ir gausus 
skaičius kviestų vyresnių ir jau
nesnių visuomenininkų. Telegra
mos ir sveikinimai suplaukė iš 
daugelio užjūrio kraštų ir plačiai 
iš Australijos. Gal brangiausias 
telegrama pasveikinimas atvyko iš 
Lietuvos, kuriame jaunuosius lai
mino Vytenio motina ir jaunesnis 
brolis su šeima.

Į visus raštiškus, bei asmeniš
kus linkėjimus jautriais padėkos 

„žodžiais, jaunųjų vardu atsakė 
Vtyenis. Jis ypatingą pagarbą iš
reiškė p.p. Adamsams, tolygiai 
Vytenis padėkojo savo tėveliui, 
išauginusiam jį ir atstojusiam 
jam ir tėvą ir motiną nuo pat pa
sitraukimo iš Lietuvos.

Vaišių stalai buvo kupini įvai
riausių gėrybių. Svečiai vaišinosi 
ir linksminosi pakilioj lietuviškoj 
nuotaikoj, išsipuošę ilgom balinėm 
sukniom, bei smokingais. Po tradi
cinio vedybinio valso, smagiai jau
nimas sušoko "polką su ragu
čiais”, gyvai prisidainavo skambių 
lietuviškų dainų ir nepasijuto, 
kaip greit atėjo laikas atsisveikin
ti su jaunaisiais.

Povestuvinei kelionei jaunave
džiai išvyko į Fiji salas.

Sv. Svogūnaitis

PUIKUS MŪSŲ JAUNIMO 
PASIRODYMAS

Mūsų jaunimas ir vėl turėjo 
progos pasireikšti puikiai repre
zentuodamas lietuvius ukrainiečių 
surengtame tarptautiniame jauni
mo koncerte, kuris įvyko rugpiū
čio 8 dieną Ukrainiečių salėje 
Hindmarshe.

Tautinių šokių grupė, vadovau
jama p. B. Lapsienės, linksmai 
pašoko šustą, Mikitą ir Gyvata- 
rą. Grupėje dalyvavo: V. Bra
zauskaitė, J. Linkutė, E. Matiu- 
kaitė, R. Pacevičiūtė, L. Radze
vičiūtė ir M. šiukšterytė; V. Ma
želis, A. Radzevičius, G. Šimkus, 
A. Stepanas, V. Straukas ir A. 
Vasiliauskas. Akordeonu grojo 
Rima Germanaitė.

Toliau Klevas Rudzinskas pia
ninu išpildė savo pasirinktą da
lyką, o p-lė Julija Germanaitė 
akordeonu pagrojo “Vakaras Pa
ryžiuje”. Lietuviškos programos 
dalį pranešinėjo Ant. Stepanas.

Be mūsų jaunimo, programoje 
dalyvavo ukrainiečiai, vengrai, 
kroatai, škotai ir australai.

Mūsų jaunimo pasirodymas 
publikos buvo labai šiltai priim
tas.

(ALŽ) (v)

JAUNIMO LINKSMA VAKARIS
Rugpiūčio 7 d. Adelaidės apyl. 

Valdyba Liet. Namuose suruošė 
jaunimui linksmavakarį. Čia bu
vo pakartotas neseniai J. Neve- 
rausko pastatytas “Paparčio žie
das”, kurį scenai paruošė solis
tas P. Rūtenis pagal S. Čiur
lionienės — Kymantaitės poemą 
“Giria žalioji”, ir suvaidino Ade
laidės lietuvių teatro mylėtojų 
sambūris. Rež. J. Neverauskas 
prieš vaidinimą jaunimui paaiš
kino paparčio žiedo legendą ir jos 
prasmę. Jaunieji įtemptai sekė 
patį vaidinimą ir buvo sužavėti 
tiek vaidyba, tiek apranga bei 
šviesių ir garsų efektais.

Vaidinimui pasibaigus patys 
jauniausi vyko į namus( o vyres
nieji pasiliko šokiams. Grojant 
gerai kapelai jaunimas linksmino
si ir stiprinosi Moterų Sekcijos 
paruoštais užkandžiais.

Adelaidės Apyl. Valdyba ir vi
si lietuviai dėkingi teatro mylėto
jų sambūriui, kurie vos praėjus 
porai savaičių po premjeros su
tiko veikalą pakartoti nemokamai 
jaunimui; dėkingi taip pat Mote
rų Sekcijai, kuri tiek darbu tiek 
priežiūra talkininkavo linksmava- 
kariui.

S. Patupia

A.A.S.E. TAURĖ SKAUTĖMS
Tarptautiniame baliuje, įvyku

siame rugpiūčio 14 d. Lidcombe, 
mūsų skautėms buvo įteikta A.A. 
S.E. pereinamoji taurė, kaip 1965 
m. Plaukimo karnavalo laimėto
joms.

Ten pat, baliaus programoje 
gražiai pasirodė mūsų jaunas 
akordeonistas, jaun. skautas Edas 
šurka.

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydney lietuvių or

ganizacijoms bei draugijoms, no
rinčioms pasinaudoti klubo patal
pomis, prašome apie tai 
bent savaite anksčiau.

Kiekvieną sekmadienį 
patalpose 39 Church St., 
be, budi valdybos narys, 
tel. 649 8879. Klubo Valdybos pir
mininko namų telefonas 69 2120.

Liet. Klubo Valdyba

pranešti

Klubo
Lidcom-

Klubo

AUSTRALIJOS GRAFIKAI 
VOKIETIJOJE 

Australijos reprezentacinė gra
fikos paroda organizuojama iš
statyti Vokietijoje, Koelno mieste. 
Organizuoja Tasmanijos muzie
jus pakviesdamas dailininkus as
meniškai. Numatoma 25 dailinin
kų darbai, jų tarpe pakviestas ir 
dail. V. Ratas.

K U KA

Remkime savą 
spaudą

Didžiai gerb. poną 
ALGIRDĄ STATKŲ, 

švenčiantį savo 50-jį gimtadienį ir dukrelę 
AUDRUTĘ STATKUTĘ, 

švenčiančią savo 21-jį gimtadienį, 
nuoširdžiai sveikiname ir abiem sukaktuvininkams lin
kime ilgiausių metų.

V. Dailydė, O. Jurgelienė, J.O. Liutikai

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių Klubo na

riui f. Karoliui Vinciūriur, paau
kojusiam Klubo naudai tris sva
rus reiškiame gilią padėką.

Klubo Valdyba

Geelongiškiams taip baisiai rū- 
pi, kokios bus choro kaukių ba
liaus premijos, kad tiesiog užmigti 
negali. Bet rengėjai kieti ir taip 
teks eiti į balių iš 
nesužinojus!

anksto nieko

JAUNI IR SENI!

Visi iš visur į tradicinį Geelongo choro

KAUKIU BALIU
\ V

Trys įdomiausios kaukės bus premijuojamos 
________________________ Stiprūs vaistai 

su užkandžiais 
pataisys sveikatą

BALIUS ĮVYKSTA RUGPIŪČIO 28 D. 7 V AL. VAK.

GEELONGO LIETUVIŲ NAMUOSE, DURO STREET, NORTH GEELONG. ■
RENGIA GEELONGO CHORISTAI

Kas minės Tautos 
juje: Bankstownas

šventę Sydne- 
ar Sydnejus 

(skaitėme, kad minės abu!). Da
bar sužinota, kad Bankstowno ap. 
V-ba rengia Tautos šventės minė
jimą diena anksčiau, negu buvo 
skelbta, būtent, rugsėjo 11 d. (šeš
tadienį) Dainavoje su iškilminga 
dalimi ir pasišokimu. Gautas pel
nas skiriamas Jaunimo Kongreso 
Fondui.

.. Lietuvių Klubo naudai cabra- 
-- matiškiai laimėjo “Opera House” 
“ loterijoje aukščiausią premimą iš 
«• galo — £12!

Sunkiai sirgusi pereitą savaitę 
grįžo iš ligoninės namo bankstow- 
niškė p. Dryžienė.

Paskutiniu metu gerokai sušlu
bavo p. V. Šliogerio senj. sveikata. 
Prieš kiek laiko turėjęs sunkų šir
dies priepuolį, bet nuo jo atsiga
vus prasidėjo kitokie negalavimai.

Jaunojo Vytenio Šliogerio vedy
binis gyvenimas prasidėjo su nuo
tykiais: jiems išvykus paatosto
gauti į Fidži salas sudegė jų vieš
butis ir jie patys vos spėjo pas
prukti. Matyt, kažkas norėjo iš 
vietinių jaunųjų Šliogeriu medaus 
mėnesį paskrudinti!

Girdėjosi jau prieš kiek laiko, 
kad Sydnejuje susitvėręs Filiste
rių Būrelis, bet taip ir iki šiol 
neparodė savo veiklos. Pagaliau 
jie nutarė patys prisistatyti Syd
nejaus lietuvių viešumai ir save 
teisti: lapkričio 6 d. numatomas 
Bankstowno Liet. Namuose ruo
šiamas būrelio parengimas, kur 
bus leista jiems patiems ir kitiems 
pasisakyti apie juos pačius.

Ligos siautėja po visą Austra
liją. Antai Geelonge p. Braželie- 
nei padaryta vidurių operacija, o 
p. Jankus paraližuotas ir guli li
goninėje.

Geelongiškiams Nijolei ir Ginta
rui Volfams gandras padovanojo 
sūnų. Jam vardas dar teberenka
mas.
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