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INDIJOS - PAKISTANO KARAS Jaunimo Kongreso
reikalais

Iš nuolatinių pasienio 
dentų pereitą savaitę tarp 
jos ir Pakistano išsivystė 
ras ir pilnas karas. Iš paskuti
nių pranešimų matosi, kad In
dijos kariai gerokai įsiveržė į 
Pakistaną ir tuo tarpu Pakista
nui tenka tik gintis.

Kas privedė šiuos du kaimy
ninius kraštus - prie atviro ka
ro? Ginčo objektas yra Kašmi- 
ro provincija, kurios du trečda
lius valdo Indija, o likusią dalį 
ir pačią neturtingiausią gavo 
Pakistanas. Anglams pasitrau
kiant iš Indijos 1947 m. buvo 
atskirta Pakistano provincija 
nuo Indijos ir paskelbta nepri
klausoma. Atskyrimas daugiau 
remtas religiniu pagrindu. Mat, 
pakistaniečiai yra daugiausia 
mahometonai, lygiai ir Kašmi- 
ro provincija mahometoniška, 
bet anuo metu dalijantis Kaš- 
mirą valdė hinduistas maharad- 
žia H. Sing, kuris nesutiko pri
klausyti Pakistanui ir paprašė 
būti priimamas į Indijos fede
raciją. Indija sutiko ir tuoj pa
siuntė kariuomenę užimti Kaš- 
mirui. Tą patį darė ir Pakista
nas. Prasidėjo lenktynės, 
daugiau prisijungs žemių. Indi
jai pavyko užimti apie tris pen
ktadalius Kašmiro teritorijos, o 
Pakistanui bepaliko mažesnė ir 

liai priklausyti bendruomenei ir neturtinga dalis. Tampymasis 
angažuotis minėtiems siekiams 
ir Šitie saitai daugiau galioja,, 
negu formalinis užsiregistravimas 
nariu. Pagal Lietuvių chartą 
Liet. Bendruomenė turi apimti 
visus lietuvius, tiek aktyviuo
sius, tiek ir pasyviuosius, net ir 
tuos, kurie vienokiu ar kitokiu 
atveju nepalaiko ryšių su lietu- 

-■ viais ar lietuvybe. Šitoji ben
druomenės atvirybė užakcen
tuoja tautinį tęstinumą svetur 
už tautos ribų. “Tautinė išeivių 
bendruomenė principiškai yra 
tokio pat pobūdžio santalka, 
kaip ir tauta” sako Dr. J. Gir
nius. Kitaip sakant, kaip ir pa
čioje tautoje nesudaroma sąra
šų, kas priklausytų lietuvių kaip 
tokių organizacijai, lygiai tuo 
pačiu principu jų atsisakoma ir 
čia. Įvedus formalius sąrašus 
tuo pačiu būtų pastatoma už
tvara, kuri apribotų bendruo
menės visuotinumą ir sukeltų 
nereikalingų įtarinėjimų. Ki
tiems kaip rakštis stovi tas fak-

Kaip jau visi spėjome įsitikin
ti, Australijos Lietuvių Ben
druomenė per savo 15-kos gy
vavimo metų spėjo įsitvirtinti ir 
darbais save pateisinti. Mes juo 
labiau galime tuo didžiuotis, kad 
tai yra mūsų pačių darbo vaisius 
ir rezultatas, juo labiau, kad to
kią bendruomenę ėmėme kurti 
niekur neturėdami pavyzdžio ir 
daugeliu atvejų mes, Australijos 
lietuviai, pasirodėme kitiems pa
vyzdžiais.

Nežiūrint to, dar ir šiandie 
atsiranda lietuvių ir net atskirų 
vienetų, kuriems pati bendruo
menės sąvoka dar ir dabar ne
aiški arba bent nuduodama, kad 
neaiški. Ypač bendruomenės 
organizaciniais formalumais ar
ba jos trūkumais rūpinasi kaip 
tik tie, kurie tariasi stovį už 
bendruomenės ribų ir su ja ne 
tik nebendradarbiauja, bet kar
tais net prieštarauja.

Nesileidžiant į formalius aiš
kinimus čia norėtųsi dar kartą 
priminti, kad bendruomenės sti
prybė yra ne jos formalinėje 
struktūroje, o kaip tik jos idėji
nėje plotmėje ir siekime. Lietu
vių bendruomenė pašaukta ko
vai už lietuvybę svetimuose kra
štuose ir kovai už pavergtą tė
vynę. Šie tikslai įpareigoja kie
kvieną sąmoningą lietuvį mora- 

to, kad neregistruoti bendruo
menės nariai balsavimo metu ne
gali būti pilnai kontroliuojami. 
Ši kontrolė bent mūsų sąlygo
se nustoja bet kokios prasmės, 
bendruomeninis darbas iš kiek
vieno lietuvio reikalauja pasiau
kojimo, o nesiūlo kokių lengva
tų, dėl kurių tektų varžytis arba 
net prasilenkti su statutine tvar
ka. Ne formalus įsirašymas ben
druomenės nariu lietuvį padaro 
kovojančiu lietuviu, bet jo vidi
nis įsipareigojimas savo tautai. 
Šičia Dr. J. Girnius besąlyginiai 
teigia: “Kaip priklausyti Lietu
vių Bendruomenei yra kiekvie
no tautinė pareiga, taip likti ša
lia lietuvių bendruomenės yra 
tautinis nusikaltimas.”

Iš kitos pusės niekas net ir 
nesikėsina pačios Lietuvių Ben
druomenės kaip tokios laikyti 
kokia tobulybe ir nekritikuoti
na. Tačiau kritika kritikai nely
gu. Vieni kritikuoja nuoširdžiai 
siekdami kritikuojamame objek
te pagerinimų ir patobulinimų, 
kiti gi siekia degradacijos arba 
suniekinimo. Lietuvių bendruo-

dėl šios provincijos beveik at
viru karu truko apie dvejus me
tus, kol Jungtinių Tautų delega
cija privedė prie paliaubų ir 
nustatė demarkacijos liniją.

Nežiūrint 1949 m. laikinos 
taikos Indijos ir Pakistano pa
sienyje nuolatiniai incidentai 
nesiliovė iki paskutinių įvykių. 
Šiuo metu incidentai išvirto į' 
atvirą karą, kuris bent dabar 
aiškiai paliko šešėlyje Vietna
mo įvykius.

Jausdamasis nuskriaustas Pa
kistanas. vis ieškojo priemonių 
bent kaip tą skriaudą atitaisy
ti. Kovoje su Indija jis buvo 
reikalingas sąjungininkų, ir čia 
neslepiamai savo draugystę pa
siūlė raud. Kinija. Ypač Pakis
tano linkimas į kiniečių pusę 
pasireiškė po komunistinės Ki
nijos invazijos į Indiją 1963 m.

MIRĖ DR. ALBERT
SCHWEITZER

Rugsėjo 5 d. Afrikoje, kur dir
bo raupsuotųjų kolonijoje ir net 
buvo įsteigęs savo ligoninę, po 
50 metų darbo tarp necivilizuotų 
juodųjų* mirė visame pasaulyje 
išgarsėjęs filantropas humanis
tas, filosofas Dr. Albert Schweit
zer, sulaukęs 90 metų. Jis yra 
Nobelio premijos laureatas.

menė turėtų rūpėti kiekvienam 
lietuviui, nes gi kiekvienas jai 
moraliai priklauso. Šiuo atveju 
kritika bus tik tada progresyvi 
ir vaisinga, jeigu kritikuodami 
nestovėsime nuošaliai, bet patys 
stosime aktyviai ir patys savo 
darbu įvairius nelygumus šalin
sime siekdami, kad toji ben
druomenė būtų ir tobulesnė ir 
veiksmingesnė. Kol mes vieni 
kitus kritikuosime kalbėdami 
apie teises ir kompetencijas, o 
patys laikysimės nuošaliai, tad 
ir mesti priekaištai atsimuš pir
miausia į mus pačius.

(v.k.)

inci- Pakistano ir Kinijos santykiai dijos gynybos postus. Pranešama, 
Indi- nuo to laiko darėsi vis glaudes- kad įvyko kietų kautynių tarp 
atvi-

kad įvyko kietų kautynių tarp 
ni. Iš kitos pusės Kinija ne-ven- Kašmiro ir Indijos karinių dali- 
gia kurstyti Pakistano atsiimti nių. Taikos misijos pasiųstos į 
Kašmirą iš Indijos, žadant kon
flikto atveju visokeriopą pa
galbą. Gal dėl to ir toks Pakis
tano karingumas ir savimi pasi
tikėjimas stojant į karą su In
dija. Tiesa, pats Pakistanas yra 
pusiau padalintas Indijos teri
torija į rytų ir vakarų Pakista
ną ir dabartiniam Pakistano 
valdovui Ajub Khan sunku su
sitvarkyti, ypač kai krašte dide
lis procentas neraštingų ir nėra 
parengtų žmonių pačiame vals
tybės aparate.

Prasidėjus Indijos Pakistano 
karui daugelis vakarų valstybių 
galvų, ypač britiškos šeimos, 
puolėsi su receptais taikai, be.t 
atrodo, šį kartą nė viena pusė 
nepasitenkins laikina demarka
cijos linija, kuri visados yra 
rakštis ir akstinas incidentams.

KAUTYNĖS 
PAKISTANO

Pereitų savaitę

INDIJOS —
PASIENYJE

Pakistano kari
kas niai daliniai peržengė sienų ir po 

trumpų kautynių užėmė kelis In-f

Amerikiečiai kariai Vietname ne tik kad turi sunkiai 
kovoti su komunistais, bet taip pat ir Pietų Vietnamo 

kareivius instruktuoti, kaip vartoti ginklus.

ATGAIVINTI SMEGENYS
Vienas Japonijos mokslininkas 

paskelbė, kad jam pavyko išimtus 
katės smegenis ir juos užsaldžius 
po 203 dienų vėl atgaivinti. Šis 
mokslininkas yra prof. Isamu Su
da, kuris apie tai pranešė 23-me 
fiziologijos mokslininkų pasauli
niame kongrese, vykstančiame To
kyo mieste.

POPIEŽIUS
Į JUNGTINES TAUTAS

Spalio 4 d. popiežius Paulius 
VI dalyvaus Jungtinių Tautų ple
numo posėdyje ir pasakys kalbų 
kviesdamas visų pasaulį prie tai
kos. Jis stengsis visomis priemo
nėmis sustabdyti karo veiksmus 
tarp Indijos ir Pakistano ir gin
čus spręsti taikingu būdu.

KINIJOS KALTINIMAI
Komunistinė Kinija pasiuntė 

Indijai notų apkaltindama pasie

yra Pakistano pusėje 
Kinija ras priemonių 
padėti karinėm prie-

incidentų vietas.
Vykstant karo veiksmams tarp 

Indijos ir Pakistano Amerika 
abu kraštus perspėjo, kad dėl to 
teks persvarstyti pagalbos tieki
mų. Ligi šiol abu kraštai gauda
vo stiprių Amerikos ekonominę 
pagalbų. Kaip laikysis komunis
tinė Kinija, neaišku, bet Kinijos 
simpatijos 
ir galbūt 
Pakistanui 
monėm.

Palyginamai Indija tiek žmo
nėmis, tiek ir kariniu pasirengi
mu viršija Pakistanu ir karui už
sitęsus be svetimos intervencijos 
karas baigtųsi Pakistano nenau
dai. Tai suprasdami Pakistano 
vadovai stengėsi bent pradžioje 
išvystyti stiprių ofensyvų, 
privertė vietomis Indijos 
nius trauktis.

Politinėje arenoje abu 
nesigaili vienas kitam 
priekaištų. UNO gen. 
rius išvyko į Azijų taikos reika
lais.

kas
. dali-

kraštai 
karčių 

sekreto-

įvykiai pasaulyje
nio incidentais ir sienos pažeidi
nėjimu. Drauge Kinija palaiko 
Pakistano pusę ir pažadėjo kare 
su Indija visokeriopų pagalbų. 
Kad išvengus tolimesnių nesusi
pratimų Kinija reikalauja, kad 
Indija visu Kinijos pasieniu pa
naikintų visus karinius sustipri
nimus, nukreiptus prieš Kiniją, 
atitrauktų savo agresyviuosius 
dalinius ir sustabdytų visus kitus 
išsišokimus, kitaip už pasėkas pa
ti Indija bus atsakinga.

NAUJI RINKIMAI 
KANADOJE

Kanados ministeris pirmininkas 
paprašė generalinio gubernato
riaus paleisti Kanados parlamen
tų ir paskelbti visuotinius rinki
mus lapkričio 8 d.

UNESCO KONFERENCIJA 
PERSIJOJE

Pereitų savaitę Persijos šachas 
atidarė Teherane 118 tautų atsto

NAUJAS SKYRIUS
A.L.B. Jaunimo Kongreso Ade

laidės Komitetas jau susidarė ir 
pareigomis pasiskirstė: pirminin
kė — Daina Maželytė; sekretorius 
— Vytas Straukas; iždininkė — 
Milė šiukšterytė ir narys Anta
nas Stepanas.

KANDIDATAI
Turimomis žiniomis, Australijos 

atstovams teks referuoti įvairiais 
lietuviško gyvenimo aspektais Au
stralijoj ir įsijungti į bendrų jau
nų lietuvių Lietuvos laisvinimo 
sųjūdį.

Smulkesni kandidatų reikalavi
mai, bei atrinkimo metodai bus 
paskelbti vėliau. Šiuo metu, Kraš
to Valdybai siūlant ir Centriniam 
Komitetui pritariant, yra aišku, 
kad atstovais į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresų Chicago j, bus 
siunčiami tiktai propogandistai, 
gerai kalbų lietuviškai, inteligen
tai jaunuoliai-ės, priklausų bent 
vienai lietuvių jaunimo organiza
cijai. Kiek tokių atstovų bus pa
siųsta priklausys nuo turimų lėšų.

GEGUŽINĖ
Spalio. 17 d., sekmadienį, C.K. 

ruošia gegužinę Sydnėjaus skautij 
žemėje. Visas sudarytas pelnas 
bus skiriamas jaunimo kongreso 
fondui.

FILMŲ POPIETĖ
Kad sudarius kuo daugiau lėšų, 

C.K. numato ruošti įvairių paren
gimų, kurie nevien pildytų kon
greso kasų, bet drauge suteiktų ir 
pramogų rėmėjams. Spalio 24 d. 
(sekmadienį), tuoj po pamaldų 
C.K. ruošia filmų popietę, Daina
vos salėje, Bankstowne. Ten pat 
bus galima užkandžiauti ir atsi
gaivinti.

Jei tautiečiams patiktų, tokias 
filmų popietes būtų galima pakar
toti. Numatoma rodyti įvairias 
turistines apžvalgas, sportines, 
kultūrines ir kt. filmas.

AUSTRALIJOS KONGRESAS
Australijos Lietuvių jaunimo' 

kongresų numatoma pradėti iškil
mingom pamaldom Lidcombės baž
nyčioj. Jaunimo organizacijos bus 
kviečiamos dalyvauti su savo vė

vų konferencijų, kurios tikslas 
yra fcova su neraštingumu pasau
lyje. šiame kongrese dalyvauja 
apie 600 atstovų.

KARAS VIETNAME
Karas Vietname kaskart vis 

labiau įsiliepsnoja. Amerikos 
ekspertai teigia, kad Vietnamas 
pasidarė dabar Rusijos ir Kinijos 
naujų ginklų ir strategijos iš
bandymų lauku. Kaskart vis dau
giu pastebima rusų gamybos ra
ketų ir lėktuvų, neskaitant kon- 
ven’cionalių ginklų. Pastebėta, 
kad rusų tiekimas šiauriniam 
Vietnamui karinės medžiagos pa
skutiniu metu labai sustiprėjo. 
Iš belaisvių ir paimto karo gro
bio nustatyta, kad net medicinos 
priemonės komunistų gaunamos 
iš rytinės Vokietijos.

— ★ —
Nusiginklavimo pasitarimuose 

Genevoje Rusija pareiškė, kad

pasirengusi sustabdyti tuoj pat 
visus atominius bandymus pože
myje.

— ★ —
Tik per paskutines dvi savaites 

Vietnamo kare žuvo 68 Amerikos 
kariai — marinai. Pranešama, 
kad dar dingę 11 Amerikos karių, 
kurie laikomi žuvusiais.

— ★ —
Anglų ekspertai atvyko į Pary

žių arčiai! susipažinti su Prancū
zijos kariniais Mirage lėktuvais, 
ir jeigu jie pasirodys pranašesni 
už Amerikos F-lll, žada jų pirkti 
iš Prancūzijos.

BUS PANAIKINTI' 
SIGNALAI RANKOMIS

N.S.W. susisiekimo ministeris 
paskelbė, kad netrukus N.S.W. 
auto vairuotojams nebus privalo
mas signalizavimas rankomis nu
rodant kryptį arba sustojant, jei
gu auto mašinos yra aprūpintos 
mechaniškais šviesų signalais. At
šaukus signalizacijų rankomis vi
sos auto mašinos privalomai turės 
būti aprūpintos šviesų signalais.

liavom. Oficialus atidarymas ir 
bendri pietūs bus Dainavos salėje, 
Bankstown. Pietus sutiko paruoš
ti Moterų Socialinės Globos Drau
gija.

AUKOS
Aukas galima siųsti tiesioginiai 

C.K. adresu: Box E 6, St James, 
NSW. Aukų lapai jau paruošti ir 
bus išsiunčiami C.K. skyriams ir 
įvairioms lietuvių kolonijos.

Centrinis Komitetas

Kun. B. SUGINTO
SURINKTOS
AUKOS LIETUVIŲ

VARGO MOKYKLOMS

Kun. B. Sugintas už rugsėjo 
mėnesį per Balfų pasiuntė {1,180, 
būtent: Vasario 16 gimnazijai iš 
45 būrelių $900; Saleziečių gimn. 
iš 13 būrelių $260, ir Punsko lie
tuvių gimnazijai iš 1 būrelio $20.

Į šių sumų įeina ir $153.88 su
rinkti 16 Vasario Gimn. Australi
joje 1964 m. gruodžio mėn. 10, 12 
ir 15 d.: Adelaidėje B-nės salėje

13 svarų 10 šilingų, ir čia au
kavo Valerijonas Šimkus $20; iš 
viso doleriais: 50.38 (svaras — 
$2.25); Melbourne Kazimiero Kaz
lausko bute 12 d. gauta 20 svarų 
— $45; Sidnėje B-nės salėje — 
26 svarai — $58.50. —

Visose 3 kolonijose surinkta 
$153.88.

Dėl galvos susižeidimo ir dėl 
operacijos sugaišau 3 mėnesius 
ir turėjau paskubomis rinkti, o 
šių sumų pasilaikiau užpildyti iš
kritusių narių spragas.

Tad jau iš viso nuo 1952 m. 
rugsėjo mėn. 1 d. iki 1965 m. spa
lio mėn. 1 d. surinkta 16 Vasario 
gimn. $107,080; Saleziečių g. — 
$30,453; Punsko g. — 1,720; Var
go Mokyki.’ — $1,560. ($140,813).

Reiškiu pagarbų
Kun. B. Sugintas

Prisiųsdamas šias žinias pa
skelbti pernykštis Australijos lie
tuvių Svečias kun. Benediktas Su
gintas sveikina visus Australijos 
lietuvius linkėdamas gausios Die
vo palaimos. Red.
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DAUGIAU SAVARANKUMO!
LIETUVIAI IR EKONOMINĖ 

VEIKLA
Po visą pasaulį išblaškytų lietu

vių išeivių tautinio susipratimo 
išlaikymas yra tampriai surištas 
su jų ekonominio pajėgumo stipri
nimu. Tik tvirtai ekonomiškai įsi
kūrę išeiviai gali remti politinę, 
tautinę ar kultūrinę veiklų. Todėl, 
be tautinės ir kultūrinės veiklos 
mes turime rūpintis ir lietuvių 
ekonomine veikla.

SAVARANKIŠKAS VERSLAS
— EKONOMINĖS GEROVĖS 

PAGRINDAS
Išeiviui svetimame krašte eko

nomiškai įsitvirtinti dažniausiai 
yra tik vienas kelias — savaran
kiškas verslas ar profesija. Ste
bėdami JAV ekonomiškai iškilu
sius mūsų tautiečius, matome, kad 
jiems pavyko praturtėti tik per 
savarankiškų biznį ar profesijų. 
Labai mažai žmonių praturtėja iš 
samdomojo darbo. Samdinys gali 
turėti sunkesnį ar geresnį pragy
venimų, bet didelių turtų iš algos 
nesukraus. Ši taisyklė buvo tikra 
savajame krašte, juo labiau ji tai
kytina išeiviams, gyvenantiems 
svetimame krašte. Todėl mums, 
lietuviams, turi rūpėti kaip gali
ma daugiau imtis savarankiškų 
verslų, visur, kur sųlygos leidžia, 
kurtis prekyboje, amatuose, pra
monėje, o taip pat savarankiškose 
profesijose. Sunku yra nustatyti 
ar patarti, kurių verslų lietuviai 
turėtų imtis. Tai priklauso nuo 
daugelio sąlygų. Tačiau čia gali
ma suminėti tas sritis, kur lietu
viams pavyko gana sėkmingai pa
sireikšti.

AMERIKA
I

Iš New Yorko plaukiu olandų 
laivu. Kajutė erdvi su langais į 
vandenyną. Joje gyvenam trise: 
arabas iš Irako, ir armėnų kilmės 
amerikietis komikas. Abu studen
tai ir puikūs vyrukai. Jūra rami, 
betvis tik jaučiasi, kad laivas siū
buoja. Kažkaip norėtųsi kad ir 
mažytės audros. Jau trečia diena 
keliauju jūra, ir nė padoresnis 
vėjas nepūstelėjo! Išplaukus iš 
New Yorko tikėjausi pasimaudy
ti ir saulėje pasikaitinti, bet oras 
atvėso. Iki Anglijos plauksim sep- 
tynas dienas.

Beveik keturis mėnesius pralei
dus Amerikos ir Kanados įvairiose 
vietovėse norėtųsi padaryti keletą 
palyginimų tarp Australijos ir 
šiaurės Amerikos gyvenimo lygio.

Atlyginimai ir ką už juos gali
ma įsigyti, be abejonės, Amerikoje 
nepalyginamai geresni. Pavz., a- 
merikietis darbininkas per metus 
uždirba truputį daugiau negu du 
naujus automobilius. Namui reikė
tų 3-4 metų, žiūrint, kur gyvena
ma. Automobilį turiu galvoj ame
rikonišką, namą taip pat su rūsiu 
ir keliais kambariais ant viršaus. 
Televizija kainuoja dvi savaitės 
darbo, tiek pat ir šaldytuvas. Vy
riški batai kainuoja 4-5 darbo va
landas, neblogi pietūs apie valan
dą, ir butelis skočio apie 2-3 va
landas. Palyginimai grubūs, nes 
kraštas didelis, darbai ir aplinky
bės įvairios.

Amerikoje dirba dažniausiai ir 
žmonos. Su darbais dabar nesunku.
Daugelis dirba ir antvalandžius, 
tačiau jei fabrikas gaminių prisi- VISUR
gamina perdaug, nesivaržoma dar- ' 1
bininkų ir laikinai atleisti.

Namus galima pirkti su mažu BAZĖS BŪTINOS TAIKAI 
depozitu, bankai duoda lengvai Pasitraukus iš Malezijos fede- 
paskolas prieinamais procentais, racijos Singapūrui iškilo Anglijos 
Daugelis mūsiškių perka namus karinių bazių klausimas Singapū- 
dviejų trijų butų, kuriuos nuomi- re. Tuo susirūpinęs Malezijos 
ninkai išmoka ir pačiam butas ne- premjeras Tunku sušaukė Malezi- 
kainuoja. Sū nuomininkais gyveni- jos, Britanijos ir Singapūro ats- 
mas žinoma, nėra jau toks priva- tovų konferenciją bazių klausimu, 
tus. Amerikos didmiesčiuose žemės kur jis apbrėžė, kad britų karinės 
skypai mažesni ir namai daugiau bazės Singapūre yra būtinos tai- 
sugrūsti. Yra tačiau daug lietuvių kai išlaikyti.
įsikūrusių tolimesniuose priemies
čiuose ir gyvena laisviau ir pato- RASINĖS RIAUŠĖS PLEČIASI 
giau. Visi namai turi centrinį šil- Neseniai Los Angeles mieste 
dymą ir kokias nors vėsinimo prie- skaudžiai pasireiškusios rasinės 
mones vasaros metu. riaušės aptilo padarydamos mili-

Maisto pasirinkimas didelis, jonus materialinių nuostolių ir 
Produktai gražiai įpakuoti ir sko- užbaigtos kelių dešimčių gyvybių 
ningai paruošti. Krautuvės atida- aukomis. Pereitą savaitę Pana
ros ilgiau negu Ausralijoje, o vie- šios riaušės prasidėjo Plymouth 
tomis net ištisas 24 valandas. Ma- mieste.

Labai ryškių laimėjimų JAV 
lietuviai pasiekė taupymo ir skoli
nimo bendrovių veiklos srityje. 
JAV šiuo metu yra 15 lietuvių su
organizuotų ir vadovaujamų tau
pymo ir skolinimo bendrovių, lie
tuvių dažnai vadinamų “banke
lių”, kurių turtas siekia daugiau 
kaip 300 milijonų dolerių.

Kita sritis, kur lietuviai gana 
sėkmingai verčiasi, — tai alkoho
linių gėrimų pardavimas ir taver
nų laikymas. Šiuo pelningu, ypač 
seniau, bizniu Amerikoje pratur
tėjo nemažas mūsų tautiečių skai
čius. Vienu laiku tik Chicagoje 
buvo priskaitoma daugiau kaip 
du tūkstančiai lietuvių tavernų 
laikytojų.

Maisto, ypač mėsos mažmenų, 
prekyba taip pat sudaro vieną iš 
pagrindinių lietuvių savarankiško 
verslo sričių. Pastaruoju laiku 
įvairūs “shopping centrai” ir vadi
namosios “chain stores” pamažu 
išstumia savarankiškas maisto 
krautuves, tačiau lietuviai versli
ninkai, teikdami asmenišką patar
navimą ir dirbdami ilgesnes va
landas, sugeba išlaikyti jų konku
renciją.

Lietuvių laikomi restoranai, 
duonos kepyklos susilaukia didelio 
pasisekimo ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių tarpe.

Keletui lietuvių pavyko išvys
tyti gana dideles automobilių par
davimo įmones. Automobilių 
transportui plečiantis ir kituose 
kraštuose, atrodo, yra nemaža 
progų lietuviams imtis šio verslo.

Po antrojo pasaulinio karo at
vykus į JAV didesniam skaičiui 
lietuvių su akademinėmis profesi-

KELIONI? ĮSPŪDŽIAI

APLEIDUS
žesniuose miestuose arba tolimuos 
priemiesčiuose delikatėsinių pro
duktų vis tik sunkiau gauti. Taip 
pat pasigedau australiškų “milk- 
barų”. Jų yra, bet gana retai. A- 
merikoniškos “drugstores” jų ne
atstoja; čia net ir ledų sunku gauti

Apsirengime tiek vyrai, tiek ir 
moterys daugiau’rūpinasi drabužio 
patogumu, negu mada.

Vasaros savaitgaliais sunku ką 
nors namuose užtikti, ypač kurie 
jau bent kiek apsitvarkę namie. 
Daugelis turi savo vasarnamius. 
Tačiau australiški pajūriai su nie
kuo nesulyginami.

Australijoj kiek įsigalėjusi nuo
monė, kad Amerikos lietuviai pa
sidarę nevaišingi, manau, neteisin
ga. Žinoma, viskas priklauso nuo 
atskiro žmogaus. Viena krito į akį: 
daugumoje vaišių metu bonka lai
koma virtuvėje ir šeimininkas stik
lelius pripilti neša virtuvėn.

Didžiausia naujiena tai juodie
ji amerikonai. Kur tik jie prade
da skverbtis, ten namų kainos 
krenta nežmoniškai. Ir beveik nie
kur nesi tikras, kad po 5-10 metų 
juodasis nepasidarys tavo kaimy
nas. Rasinė padėtis labai kebli ir 
bus skaudžiai išsprendžiama

Lietuviškasis veikimas Ameri
koje, bent mano nuomone, galėtų 
būti kiek gyvesnis, nors kas rei
kia, padaro ir padaro gerai. Ats
kirų organizacijų taip kaip ir Au
stralijoje yra daug ir net perdaug.

Sporto klubai metų laikotarpy- 

jomis, inžinieriai, architektai, che
mikai, technikai atidarė nemaža 
gana sėkmingai veikiančių savo 
srities savarankiškų įmonių. Ne
maža buv. lietuvių teisininkų 
ėmėsi nekilnojamojo turto parda
vimo tarpininkavimo biznio, dau
gelis tapo draudimo agentais. 
Vienas kitas lietuvis gana sėkmin
gai įsijungė į užsienio prekybos, 
importo, eksporto biznį, nors fir
mų atstovybių, pardavimo agentū
rų verslu JAV apskritai verčiasi 
labai nedidelis lietuvių skaičius. 
Gaila. Čia lietuviams yra didelės 
galimybės.

Visai atskirai tenka minėti gy
dytojų profesijų. Gydytojai, atro

TAUTINIS PASIPRIEŠINIMAS 
VENGRIJOJE

Iš Vienos gautomis žiniomis, ne
seniai trys jauni vengrai nubausti 
kalėjimo bausmėmis, nes jie pla
navę sukurti antikomunistinės re
zistencijos orgariizaciją. Nuteis
tųjų amžius — tarp 18 ir 22 m. 
Organizacijai buvo numatytas pa
vadinimas “Tarptautinė pasiprie
šinimo kovotojų už Vengrijos atgi
mimą organizacija”. Nuteistieji 
buvo suimti balandžio mėn., tuo 
metu jiems dėjus pastangas pasi
traukti į Vakarus. >

Vengrijos partijos vadovas Ka
daras paneigė žinias apie kelių 
dvasininkų Vengrijoje suėmimą. 
Vis dėlto jis pripažino, kad dėl 
suokalbio prieš valstybę neseniai 
buvę suimti du ar trys “neapmo
kyti darbininkai, anksčiau buvę 
kunigais”. (E)

VAKARŲ SPAUDA
BUKAREŠTE

Nuo liepos 17 d. Bukarešto di
desniuose viešbučiuose pardavinė
jami Vakarų Europoje leidžiami 
dienraščiai: Paryžiuje leidžiamos 
“New York Times” ir “N. Y. He
rald Tribune” laidos, Paryžiaus 
dienraščiai “Le Monde” ir “Le Fi
garo” ir Šveicarijos “Neue Zuer- 
cher Zeitung”. Tie dienraščiai 
platinami ir Juodosios jūros pa
kraščio Mamaia vasarvietėje. Tai 
reiškinys, Rumunijoje įvedus ko
munistinę santvarką, pastebimas 
pirmą kartą. Vakarų dienraščiai 
šiuo metu pardavinėjami, dau
giausia užsieniečių lankomuose di
desniuose viešbučiuose, dar Varšu- 

je nėra veiklūs. Suruošus dides
nes varžybas ir tuo beveik viskas 
ir baigiasi. Kadangi aukštosios A- 
merikos mokyklos sportui skiria 
daug dėmesio, tai iš ten išeina gerų 
ir tinkamai paruoštų sportininkų 
lietuvių. Australijoje galėtume kiek 
pasididžiuoti savo sporto šventė
mis ir Lietuvių Dienomis, bei jų 
organizacija, ypač turint minty 
mūsų mažą skaičių ir didžiulius 
atstumus.

Gyvenimo lygis Kanadoje kiek 
žemesnis už Amerikos, bet šiaip 
yra daugiau panašumo. Aš pats 
Kanadoj jaučiausi lyg būčiau ar
čiau namų. Turbūt, tos pačios ka
rūnos pavėsis. Kanados lietuviai 
yra gana .prokanadiški ir didžiuo
jasi savo nauja tėvyne. Kraštas, 
kaip ir Australija, labai turtingas 
ir dar tik bundantis.

Juozas Donela

daugiausia paliečia kinų jaunimą VISAIP — jis gabenamas be jokios ato
dairos. Daugiausia kinų apgyven
dinama Sinkiango provincijoje — 

BRITŲ ARMIJOS SVETUR jOs sienog liečia kirgizų, tadžikų 
Kadangi Britanija turi nemaža jr kazachų sovietines respublikas, 

įsipareigojimų svetur, tai svars- 0 šiaurėje — Vidurinę Mongoliją, 
tomą, ar ji ne per maža turi ar- pekino kom. partijos CK ir jau- 
mijoje žmonių. nimo organizacijos nutarimu, šią

Šiuo metu britai turi apie 190. vasarą į pasienio sritis perkelta 
000. Iš jų 54.000 laikoma Vokie- tjo.000 kinų jaunimo. Kinų ko- 
tijoje, 6.000 Kipro saloje, 6.000 mentarai: tos “Vakarų kolonizaci- 
Borneo, 5.500 Hongkonge, 5.500 jos” tikslas esąs pasienio srityse 
Kenijoje, 5.000 Adene, 3.000 Ma- _____________________________
lazijoje, daugiau kaip 1.000 Ber
lyne, Britų Gvajanoje ir Libijoje, Vien Indonezijoje yra apie 150 
kiek mažiau Gibraltare ir Swazi- tautelių.
landė. šiaurės ir Pietų Amerikoje yra

apie 300 tautų. Vien tik Brazili- 
MŪSŲ ŽEMĖS TAUTOS jos tropikiniuose miškuose gyve- 

Vakarų Europoje yra apie 50 na apie 100 indėnų tautelių .
tautų, iš jų didžiausia vokiečių. Australijoje ir aplinkinėse s>ilo- 
Rytų Europoje gausingiausia tau- se gyvena apie 200 tautų.
.ta yra rusai. Viso labo mūsų žemėje gyvena

Azijoje ‘yra apie 800 tautų, apie 2,000 tautų.

do, ekonomiškai geriausiai įsikūrę, 
o tuo pačiu ir materialiai daugiau
sia parėmę Lietuvių Fondų, kurio 
lėšos artėja prie dviejų šimtų 
tūkstančių dol.

Labai palankiai reikia vertinti 
lietuvių išeivių pastangas JAV 
įsigyti nekilnojamąjį turtų, gyve
namuosius namus sau, o taip pat 
ir išnuomoti kitiems. Nors gyve
namųjų namų valdymas, dažniau-
šiai, nesudaro atskiros profesijos 
ar verslo, tačiau daugeliui Ameri
kos lietuvių yra labai vertingas 
papildomų pajamų šaltinis. Nė 
vienoje tautinėje grupėje Ameri
koje proporcingai nėra tiek daug 
namų savininkų, kaip lietuvių 
tarpe. Surinktais duomenimis, 65 
proc. lietuvių šeimų Amerikoje 
gyvena nuosavuose namuose, tuo 
tarpu kai bendras Amerikos šeimų 
vidurkis tesudaro 52 proc.

Geležinę uždangą praskleidus
voje, Belgrade, Budapešte ir da-.sudaryti “apsaugos pylimų”. Be 
bar — Bukarešte. Vakarų spauda to, atkreiptas dėmesys, kad so- 
iki šiol neįsileidžiama Maskvoje, vietams Vid. Mongolijoje sutelkus
Prahoje, Sofijoje ir Rytų Berlyne.

(E)

VOKIEČIŲ POLITIKAS APIE 
LAISVĘ PABALTIJO 

KRAŠTAMS
Fed. Vokietijos vicekancleriui, 

ministeriui visos Vokietijos reika
lams dr. E. Mende New Yorke š. 
m. birželio 17 d. pasakytoje kalbo
je nepaminėjus okupuotų Pabalti
jo kraštų, dėl to reagavo New 
Yorke veikianti Pabaltijo Valsty
bių Laisvės Taryba. Jai atsaky
damas, vokiečių politikas savo lie
pos 30 d. laiške pažymėjo, kad Pa
baltijo tautų likimas rūpi ir vokie
čių tautai. Pagal ministerį, jei 
jis ir nepaminėjęs Pabaltijo vals
tybių, tai nereiškia, kad “ir toms 
valstybėms, kaip ir vokiečių tautai 
neturėtų būti pripažinta laisvo 
apsisprendimo teisė”. Min. E. 
Mende pareiškė pasitenkinimą, 
kad, JAV Kongreso Atst. Rūmams 
priėmus Rezoliuciją (birželio 21 
d.), buvo atkreiptas dėmesys į 
ypatingą Pabaltijo kraštų padėtį.

(E)

OST EUROPA, nr. 7-8 (1965). 
Rytų Europos klausimams nu
šviesti Stuttgarte leidžiamo žur-
nalo dviguboje laidoje paskelbti 
įdomesni straipsniai: teisė ir jos 
vykdymas šių dienų Sovietų Są
jungoje (Klaus Westen), “liau
dies tarėjų” dalyvavimas sovietų 
baudžiamosiose bylose (A. Hast- 
rich), seka straipsniai apie “liau
dies valstybę” (Pekino pažiūros 
ir kt.). Kiti straipsniai: apie so
vietų mokyklų reformą, komuniz
mą ir castrizmą Pietų Amerikoje, 
slovakų tautinį sukilimą čekoslo- 
vakų istorijos šaltiniuose, paskelb
tas apžvalginis str. apie sovietų 
žemės ūkio pasiekimus ir padėtį 
1964 m. (E. Schinke), apie pasi
keitimus sovietų karinėse pajėgo
se ir kt.

PEKINAS SIUNČIA NAUJUS 
GYVENTOJUS Į SOVIETŲ 

PASIENĮ
Raudonoji Kinija pasiryžusi 

ties Kinijos šiaurinėmis ir šiau
rės vakarų sienomis sutelkti išim
tinai kinų gyventojus. Tai dides
niu mastu vykdoma jau keleri me
tai. Pagal WI duomenis, iš Pe
kino, Kantono, šanghajaus ir pie
tų Kinijos sričių į pasienio vieto
ves perkelta apie 40 milijonų gy
ventojų. Ši perkilnojimo politika

A. A.
- VACLOVUI JANKUI

mirus, jo žmonai, dukrai, ir sūnui su jų šeimom 

liūdesyje giliai užjaučia ir kartu liūdi
Geelongo Lietuvių Choras

Visai .neminėjau čia žemės ūkio, 
nes JAV dabartinėmis sųlygomis 
iš nedidelio žemės ūkio praturtėti 
sunkoka, nors auginant pramoni
nes kultūras, daržoves, vaisius ar 
laikant gyvulius mėsai bei ver
čiantis vištų, kalakutų auginimu, 
taip pat galima padaryti nemaža 
pinigo. >

(P. Liet.)

“nemažas pajėgas”, į tai kinai ne
galį nereaguoti. (E)

STUDIES ON THE SOVIET 
UNION, Nr. 4, 1965. Leidžia So
vietų S-gos klausimams tirti Ins
titutas Mūnchene. Šioji leidinio 
laida skirta Instituto 15 metų 
veiklai atžymėti (jis įsteigtas 1950 
m. liepos 7 d.). Sukaktuviniame 
leidinyje paskelbtas 31 straipsnis, 
jau seniau atspausdintas įvairiuo
se Instituto leidiniuose anglų, ru
sų ir kt. kalbomis. Turinyje šie 
skyriai: užsienio politika, valstybė 
ir partija, tautybių klausimai, 
įvairūs. Kai kurie autoriai: N. 
Galay, H. Achminov, S. Kabiš, P. 
Fedenko, A. G. Avtorchanov, A. 
Jurčenko, A. Gajev, Inst. direkt. 
H. Schulz ir kiti. Leidžia: Insti-
tute for the study of the USSR, 8 
Mūnchen 22, Mannhardtstr. 6, 
Germany.

NETEKOME TAURAUS LIETUVIO

(A.A. VACLOVĄ JANKŲ ATSISVEIKINANT)

A.A. Vaclovas Jankus

Rugpiūčio 22 d. Geelongo lietu
vius aplankė mirtis išsivesdama 
taurų lietuvį a.a. Vaclovą Jankų.

Velionis Vaclovas buvo gimęs su 
sipratusių lietuvių šeimoje 1898 
m. Smilgių dvare Telšių apskj1. 
Vaclovo Jankaus tėvas, gyvenda
mas Lietuvos priespaudos laikais, 
stengėsi, kad jo trys sūnūs ir duk-

LIETUVOS 
RUSINIMAS

šveicarų dienraštis “Basler 
Nachrichten” atkreipė dėmesį į 
Lietuvos rusinimų, štai, 1942 m. 
Lietuvoje gyveno 85.303 rusų tau
tybės asmenys, gi 1959 m. jų skai
čius jau pakilo 231.000 ir sudaro 
8,5 proc. viso gyventojų skaičiaus. 
Kitais sovietiniais šaltiniais, rusų
Lietuvoje esą 290.000. Rusų ypač 
gausiai krašto administracijoje ir 
partijos eilėse. Vadinamoje Min. 
Taryboje Vilniuje rusų yra 29 
proc., Lietuvos Kom. Partijos 
Centro Komitete — 20,5 proc. Ru
sų kolonizacija tebevyksta, tuo 
tarpu senieji krašto gyventojai 
sistematiškai išgabenami į tolimas 
Sovietijos sritis. Pagal dienraštį, 
rusinimas ypatingai ryškus mo
kyklose ir kultūros gyvenime. Re
ligija persekiojama. Pastaruoju 
metu teologijos tegal mokytis 26 
studentai, nors didžioji krašto gy
ventojų dalis — tikintieji ir jau
čiamas didelis dvasininkų trūku
mas. Jau uždaryta daug bažnyčių 
ir vienuolynų. Pagaliau primena
ma, kad pagrindinės ūkio šakos 
įjungtos į rusų valdomą ūkį. 
Nors pramonė, palyginus su prieš
kariniais metais, žymiai išaugusi, 
tačiau jos pajamos plaukia į Mas
kvą. Pateikęs Lietuvos pavyzdį, 
šveicarų laikraštininkas pastebi, 
kad panaši ir Latvijos bei Estijos 
padėtis. Esą, “tuo metu, kai ir 
komunistai propagandiniais tiks
lais šaukia apie kolonijinių tautų 
išlaisvinimą, pabaltiečiai yra vir
tę sistematingo genocido auko
mis.” (E) .

gyvi kiti šeimos nariai, kurie tuo 
metu nebuvo užtikti namuose, jų 
tarpe ir Vaclovas. Netrukus po to 
miršta tėvas, ir Vaclovas, likvi
davęs savo krautuvę grįžta į ūkį 
pas motiną, leisdamas toliau sese
ris į mokslus.

Nepriklausomoje Lietuvoje jis 
įsitaiso savo ūkį ir jį veda pavyz
dingai. 1930 m. jis vedė Bronę 
Vasiliauskaitę. Atpuldamas nuo 
ūkio darbų jis dar priklausė Šau
lių Sąjungai, meno rateliui ir pa
rapijos chorui.

Artėjant antrai rusų okupaci
jai jis su visa šeima pasitraukė 
į Vakarus pasirinkdamas tremti
nio dalią, o 1949 m. pasiekė ir 
Australiją. Perėjęs visokius dar
bus jis atsiduria Geelonge ir vie
nas iš pirmųjų pradeda kurtis įsi
gydamas žemės ir pasistatydamas 
namus, čia gyvendamas nuolat 
dalyvavo visuomeniniame lietuvių 
veikime: bažnytiniame k-te, gar
bės teisme, bendruomenės reika
luose. Bet 1963 m. jis suserga ir 
iš darbo atleidžiamas į pensiją. 
Po metų jam amputuojama koja ir 
jau tikėjosi pasitaisyti, bet jau 
rugpiūčio pradžioje jis paraližuo-

ros išeitų į šviesesnį gyvenimą ir jamas, ir nuvežtas į ligoninę rug- 
būtų naudingi Lietuviai. Jis buvo piūčio 22 d. pasimirė.
išsinuomavęs Gruzdžiuose dvarą, Velionis Vaclovas geelongiškių 
kad galėtų leisti vaikus į mokslus, lietuvių tarpe buvo labai popu- 
Ir taip vyriausias sūnus išėjo dak- narus ir gerbiamas. Tad ir ne- 
tarų, antras ūkvedžiu, dukterys- nuostabu, kad į jo laidotuves susi- 
mokytojom, o velionis Vaclovas rinko tiek daug žmoniUi 0 j0 kar. 
baigė prekybos mokyklą ir atida- stas skendo organizacijų ir atAi- 
rė Gruzdžiuose medžiagų krautu- rų §eimų vainikuose. Sunku b^o 
vf- tarti atsisveikinimo žodžius prie

Anuo metu visoje Europoje pra- kapo kun. Dr. P. Bašinskui ir 
dėjo trupėti okupantų pančiai, ir apyl. pirm-kui Dr. S. Skapinskui. 
jaunieji Jankaus vaikai įsijungė Velionio mirtis skaudžiai palietė 
į lietuvišką sąjūdį, bet buvo caro kiekvieną mūsų kolonijos narį, 
seklių įtarti ir vyresnieji broliai Velionis Vaclovas paliko liūdin- 
ištremti į Rusijos gilumą. Paskel- čią žmoną Bronę, dukterį Meilu- 
bus Lietuvos nepriklausomybę tę, sūnų Tadą, žentą Vytą, anū- 
tremtiniams pavyko grįžti į Lietu- kus, o Lietuvoje seseris Stefą ir 
vą pas tėvus, bet čia įvyksta di- Aldoną, ir Sibire Jadvygą, 
dėlė tragedija: banditų gauja už- Ilsėkis ramybėje, mielas Vado- 
puola Jankų namus ir Vaclovo vy- vai, ir tebūna Tau lengva ši sve- 
resnieji broliai dr. Liudas ir ūk- tinga žemelė!
vedys Pranas nužudomi; išlieka J. G.
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DABARTIES JAUNIMAS
Paskutiniuoju metu vėl daž

niau spaudoje, užtinkami pasisa
kymai lietuviško jaunimo klau
simais. Pats jaunimas bando 
kritiškai persvarstyti savo padė
tį. Savęs pačių vertinimas sie
kia nuo gryno gynimosi iki vi
siško savęs apkaltinimo. Išei
ties, neskaitant bendro pobū
džio siūlymų, dar nesimato.

Visgi yra sveikintinas daly
kas, kad jaunimas savo padėtį ir 
savo santykius su vyresniaisiais 
gyvai svarsto. Svarstymą apsun
kina faktas, jog niekas negali 
tiksliai pasakyti, koks jaunimas 
iš viso turėtų būti. Vertinama 
pagal įvairius savo sukurtus 
mastelius, taip kad nevisada re
aliam jaunuoliui lengva atitikti 
visus reikalavimus.

Bendrai apie lietuvišką jauni
mą sakoma, kad jis aktyviai 
nedalyvauja lietuviškose organi
zacijose ir parengimuose, ne
mėgsta paskaitų, o mėgsta vien 
šokius, pasilinksminimus, nugė- 

. rimus.
Kodėl betgi taip yra? Šios 

problemos nėra nei naujos, nei 
jos ribojasi vien lietuviais.

Klausimas būtų, ar šokiai iš
reiškia šių laikų nuotaikas, sie
kimus, ar tai tik paprastas ma
lonumų ieškojimas? Ar tai nėra 
iliuzijas pametusio jaunimo re
akcija prieš pasaulį, kuriame yra 
tokia akivaizdi praraja tarp žo
džių ir darbų, tarp pažadų ir iš
tesėjimo? Ar tai nėra bėgimas 
nuo paskaitininkų ir kalbėtojų, 
nuo žmonių, kurie mano turį 
teisę ir sugebėjimą pamokyti ir 
papamokslauti, kurie su aiškiu 
defektu savo pačių išsiauklėji
mo bando mokyti jaunimą ir 
labai nustemba, jei niekas iš to 
neišeina?

Ar tik jaunimas neieško drau
gystės, supratimo, vietos, kur 
galėtų būti žmonėmis, laisvai 
pabendrauti? Gi visokiuose pa
rengimuose betkoks pasireiški
mas yra užgniaužiamas.

Šokiai, dainos, pasilinksmini
mai priklauso prie, jaunimo, jie 
yra jo dalis. Tačiau, būtų kaž
kas netvarkoje, jei jaunimas, 
ypatingai studentija, atsiduotų 
vien tik pasilinksminimams ir 
malonumams, jei nenorėtume 
neigti betkokių aukštesnių žmo
gaus pradų.

Organizacijos, dažnai nežino- žas interesas nėra joks blogas 
damos menko dalyvavimo prie- ženklas, joks krizės ženklas, bet 
žasčių, bando įvairiais būdais tik normalaus, ramaus visuome- 
pritraukti jaunimą. Verbavimas ninio gyvenimo išsivystymo pa
yra leistinas, bet, kai peržengia- seka (nebūtinai 
ma tam tikra riba, tos pastan- siektino kokių 
gos pasidaro Abejotinos, pvz., prasme). Jeigu dalyvavimas" or
ką būtų5, galima pasakyti apie ganizacijose. padidėja arba vi- 
vieno anglikonų pastoriaus me- siškai sumažėja, tai tas parodo 
todą pripildyti bažnyčią. Jis pa- krizės buvimą, nenormalią pa
skelbė iš sakyklos, kad sekantį dėtį.

Jeigu mes lietuviškose jauni
mo organizacijose matome to
kius pat reiškinius kaip ir kitų 
kraštų jaunimo organizacijose, 
tai tas parodo lietuviško jauni
mo didelę integraciją į gyvena
mojo krašto visuomenę ir savo 
padėties visišką nesupratimą, 
nes lietuvių visuomenės padėtis 
nėra jokiu būdu normali, nėra 
saugi. Pačioje Lietuvoje 
yra daroma visokeriopa 
tremtyje atsidūrusi tautos 
turi grumtis su kitokios 
pavojingomis kliūtimis.
kad betkoks ramus, savimi pa
tenkintas gyvenimas yra neįma
nomas, jei nenorima visiškai at-

sekmadienį po pamaldų dalin
siąs veltui Sv. Raštą ir “Lady 
Chatterleys Lowers”. Arba kad 
ir bandymas vien šokiais ir ki
tokiais pasilinksminimais pa
traukti jaunimą.

Kokios tad priežastys galėtų 
būti, kurios neleidžia lietuviš
kam jaunimui veikliau pasireikš
ti lietuviškos^ organizacijose? 
Priežasčių yra tiek vidinių, tiek 
išorinių ir tai neviena. Čia bus 
bandyta pažvelgti į 
kliūčių aspektų.

Visose moderniųjų 
ganizacijose. aktyviai 
tik maža registruotų 
lis. Kaip tyrimai rodo, šitas ma-

porą šių

laikų or-
1 reiškiasi 
narių da-

kad gero ir 
nors vertybių

tautai 
žala, 
dalis 

rūšies 
Taip

Aldona Prilgintaitė

IŠMAINYMAS

Už laisvę mes išmainėme namus,
O kas laimėjo? Nežinia...
Be žodžio laisvės kaliniai savoje žemėje, 
O mums šioji padangė svetima.

Čia turim visko, ko širdis tetroško, 
Ir ko norėtus jums dažnai--------
Tačiau kai iš namų ateina lauktas laiškas, 
Paskaičius jį kažko susimąstai —

O ta maža pirkelė ten prie upės 
sena, sukrypus, su mažais langais... 
Kaip brangus auksas dėžėj uždarytas, 
Tavo širdy bus visuomet jinai —

Sakai, sesut, norėtųs naujų batų, 
Suknios, kaip draugė gavo neseniai... 
O man tiktai paliest ramunės baltą žiedą, 
Ir paklausyt, kaip ošia tėviškės miškai--------

Už laisvę mes išmainėme namus.
O kas laimėjo? Nežinia...
Be žodžio laisvės kaliniai savoje žemėje, 
O mums šioji padangė svetima!

sisakyti lietuviškumo. Kaip iš
dava šios krizinės padėties lie
tuviškos organizacijos turėtų bū
ti pilnos “susipratusio” jauni
mo. Jeigu jos yra pustuštės ir 
tų dar tik keletas rimtai dirba, 
tai tas parodo, kad mūsų kri
tiška padėtis nėra visai jaučia
ma.

Šitą suaugimą su kraštu gerai 
charakterizuoja neseniai skaity
tas vieno jaunuolio pasisaky
mas. Būtent klausimas, ar ne
reikia mums būti dėkingiems 
tiems kraštams, kurie mus pri
glaudė ir todėl nuo betkokių di
desnių akcijų atsisakyti, nes, 
girdi, šios vaišingos šalys gali 
įsižeisti, pamanyti, kad mes e- 
same nepatenkinti. (O turimo 
būti nepatenkinti; turime žy
giuoti į Vašingtoną). Supran
tama, kad žmogus atsikėlęs į 
svetimą aplinką, trokšta būti 
pripažintas, kad tą pripažinimą 
įgautų, jis turi uoliai pildyti vi
sas vyraujančias normas. Ir jis 
jas pildo ne vien 100%, bet 
150%. Amerikiečiai ir kanadie
čiai čia yra kur kas uolesni ne
gu europiečiai. Mums vis išvi
lioja šypsulį kolegos iš Ameri
kos, kurie, sakysim, užvedus 
kalbą apie JAV politiką, dėl 
kurios mes turime savo abejo- Laikas rimtai apsvarstyti ir su- 
nių, kiekvieną kritišką pasisa
kymą vertina kaip asmenišką 
įžeidimą ir mano visais būdais 
(ir nevykusiais: “O vokiečiai
turėjo koncentracijos stovyk
las”) ginti dabartinę vedamą
politiką. (Peršasi paralelė su iš 
Lietuvos atvykusiais jaunuo
liais, kurie irgi bando ginti ru
sus).

Taigi, iš Amerikos kontinento 
ateina daugiau nekritiškos nuo
taikos. Salia noro būti gerais 
amerikonais kartu eina ir dė
kingumo jausmas už palyginus 
neblogą materialinį gyvenimą,neblogą materialinį 
ir tik už tai.

Dėkingumas yra 
kas, bet jis turi ir 
kurios yra nustatytos žmogaus 
vertės. Būti dėkingam už gerą 
gyvenimą bei priėmimą ir dėl 
to atsisakyti visų pastangų, ku- ______ J _ A_a* ___ »»_____

rikonu ar pan., būtų lyg pirmgi- 
mio teisės išmainymas 
sriubos lėkštę.

Kita visuomenėje 
priežastis, neleidžianti 
organizacijose plačiau 
kšti, yra bendrai pastebima so
lidarumo stoka. Pagrindinis 
kiekvienos organizacijos reiški-

AVA SAUDARGIENĖ

JAUNIMO TEATRAS
(PRANEŠIMAS SKAITYTAS TARPŽINYBINIAME 

SUSIRINKIME SYDNEJUJE)

Tiek daug jau kalbėta ir rašy
ta apie teatro naudą auklėjimui, 
kad čia apie tai nėra reikalo kal
bėti. Praktiškas darbas parodė, 
kad teatras tautiškumo išlaiky
mui yra viena iš svarbiųjų prie
monių. Tą parodė mano darbas 
su Vaikų Teatru Vokietijoje ir 
čia Australijoje. Vaikai patys 
vaidinę lietuviškame teatre, nie- _ _ ,
kad nepamirš to gilaus įspūdžio, z gebančių organizuoti ir.vadovau- 
kurį sukėlė gyva scenos kalba.

Auklėjimo atžvilgiu pirmeny
bę turi teatras, kuriame patys 
vaikai, ar paaugliai vaidina. Nors 
ir žiūrovai, neabejotina, ilgai at
simena lietuvišką žodį, lietuvišką 
vietovaizdi matytą ir girdėtą 
scenoje.

Sydnėjuje teatralinis darbas su 
jaunimu yra neorganizuotas. Tai 
daugiau ar mažiau kelių asmenų 
pripuolamas darbo pasireiškimas.

daryti pagrindą teatraliniam dar
bui, kuris galėtų reikštis regu
liariai.

Mano pasiūlymas būtų 
nizuoti Jaunių Teatro 
kuri apimtų mokyklinio 
vaikus ir paauglius. Tam
komitetas iš kelių atsidėjusių tam 
asmenų, kad ir nesugebančių ar 
nenorinčių dirbti scenoje, bet su-

suorga- 
Studiją,. 
amžiaus 
reikalui

masis grindžiasi jos narių soli
darumu. Ji gali efektyviai reikš
tis tik tada, jei dauguma narių 
bendrai, solidariai dirba nusta
tytų tikslų kryptimi, jei daugu
ma narių jaučiasi vienas su Įritu 
surišti vienodų vertybių 
tais.

(Nukeleta į psl. 4)

sais-

Į MŪNCHENĄ

Rugpiūčio 21 d. Reutlingene 
įvyko Eltos Draugijos metinis su
sirinkimas. Plačiai kalbėta apie 
Eltos reikalus ir išrinkta nauja 
Eltos Draugijos Valdyba: kun. dr. 

,-- J. Aviža — pirmininku, nariais: 
dr- a- g®™*18 ir "Eitos inf”Red- 
V. Alseika. Pirmasis naujos val
dybos uždavinys — vykdant Vliko 
Valdybos nutarimą, perkelti Eltos 
įstaigą iš Reutlingeno į Mūnche- 
ną. Tai numatoma įvykdyti iki 
rugsėjo m. 15 d. Ten bus leidžiami 
Eltos biuleteniai lietuvių ir vokie
čių kalbomis.

geras daly- 
savo ribas,

į grikių

. glūdinti 
jaunimui 

pasirei-

(E)

ti, būtų idealus vienetas, kuris 
tokią studiją organizuotų ir iš
laikytų. šis komitetas kviestųsi 
režisierių, mokytojus ir techni
kinį personalą.

Studija turėtų artimai ben
drauti su savaitgalio mokyklomis 
ir atitinkamomis jaunių organi
zacijomis. Kąd tas bendravimas 
būtų pastovus ir glaudus, patį 
komitetą ar gal kitaip pavadintą 
vadovavimo organą turėtų suda
ryti mokytojai, jaunimo vadovai, 
kunigai ir tėvų atstovai.

Atitekantieji studijoje moko
mąjį darbą turėtų būti paliuo- 
suoti nuo bet kokio vadovavimo 
ir technikinio darbo. Mokomasis 
personalas turi būti geras savo 
dalyko žinovas, kad jaunimas 
jaustų autoritetą ir priimtų jo 
žodį bei pavyzdį su pagarba.

Studijos patalpa ir darbo lai
kas turi būti nustatytas visiems 
dirbantiesiems susitarus.

Studijos vadovybė turėtų rū
pintis lietuviškų veikaliukų su
rinkimu, arba svetimųjų išverti
mu.

Studijos vadovybė turėtų orga
nizuoti spektaklius parenkant 
laiką, sukviečiant visuomenę ne 
tik vietinę, bet ir iš kitų lietu
viškų vietovių, kaip Canberra, 
Newcastle.

Ta pati vadovybė pasirūpintų 
paruošti jaunių spektaklius tau
tinėms šventėms ir ypač dide
liems sąskrydžiams, kaip, pav. ki
tų metų suvažiavimas Sydnejuje.

Pasiruošimas vaidybai yra ap
vainikuojamas pasirodymu 
no je, ypač 
liką. Vaikai 
viską. Tad 
lietuviškam

sce- 
prieš skaitlingą pub- 
tai mėgsta labiau už 
kodėl to neišnaudoti 
auklėjimui?

PAPARČIO ŽIEDAS
3 VEIKSMŲ 4 PAVEIKSLŲ LEGENDA

Naudodamasi* S. Kymantaštės-Čiurlionienės poema 
“GIRIA ŽALIOJI”

. . .« .scenai pntaike

■ - PAULIUS RŪTENIS

VEIKĖJAI:
Miškinis, girių karaliūnas
Papartė, karaliūnaitė, jo duktė
Auklė, laumė
Verpėja, laumė
Audėja,. laumė
Geltonaki*, žalčių karaliūnas
Kernius, kaimo bernas, artojas
Skiras, jo draugas, artojas
Vėtra, keršto valdovė
Nyksti*, jos tarnas
Miškinukai, samanės, nykštukai, bernai, žmo
nių balsai.

Veiksmas vyksta Lietuvos gilioje senovėje.
■

PIRMAS VEIKSMAS
Saulėtas vasaros pavakarys. Girių karaliūno 

Miškinio buveinė. Matosi Miškinio sostas. Sosto 
papėdėje prie verpimo ratelio trys laumės.

AUDĖJA: Kas gi nutiko mus karaliūnaitei. 
Jau trečia diena kaip niekur nesirodo,?

VERPĖJA: Gal koks negandas ištiko ją?
AUKLĖ: Jaučia mano širdis, kažkas negero 

slegia mano kūdikio karaliūnaitės širdį.
AUDĖJA: Ar tik nebus pamilus žmogaus, 

taip, kaip vargšas karaliūnas kadaise?
VERPĖJA: Jaunutė aš tada buvau, bet iš miš- 

kinukų ir samanių girdėjau ir aš karaliūno, mūsų 
gerojo valdovo, didžiąją nelaimę.

AUDĖJA: Dievų tai kerštas, sesutėle! Žmo
gus tik žmogui juk sutvertas!

VERPĖJA: Man' rodos, tu, Laumuže auklu-

žėle, pameni gerai, kas girių karaliūną ištikę bu
vo?

AUKLĖ: O, kur gi ne. Dar ir šiandien man 
ašara nukrenta tą žiaurią dieną prisiminus. Rau
dos, raudos — sopulingos sklido tada po visą gi
rią. Verkė visi girios gyviai. Gaila buvo karaliū
ne, to didaus, brangaus valdovo, mūsų mielo Miš- 
kinėlio.

VEPĖJA: Gal papasakotum mums, tetule, 
branguolėle?

AUKLĖ: Net baisu man prisiminti. Jaučia 
mano širdis, nujautimas persekioja dieną, naktį 
kad ir mūsų Papartėlė nesidžiaugs ilgai savąja 
laime.

VERPĖJA: Na, pradėk, širdele, pasakoti kaip 
ten buvo daugel metų atgalios.

AUKLĖ: Prieš daug metų laimės dievas — jis 
mūs karaliūną Miškinį suvedė su mergaite, su 
dukra iš žmonių kaimo.

VERPĖJA: Juk teko tau ją matyti? Pasakyk, 
ar labai graži buvo?

AUKLĖ: Oi, neklauski, tai mergelė skaisčia
veidė. Bangomis jai nuo galvelės driekės garba
nos auksinės, švelnios lyg švelniausias šilkas; ant 
krūtinės obuolinės eilės gintaro lingavo. Jos liek
numas — svyruoklinis: kai panoro pasirinkti že
muogėlių — tai liemuo jos lyg šaka žilvičio lin
ko. Pasakinis jos lengvumas: kai panoro nusirė- 
kšti riešutų, — ji nuo žemės kaip sparnuotas 
paukštis kilo. Ji dainavo saulei tekant su pirmai
siais vėversėliais, pagirių laukuos kur ulba.

VERPĖJA: Tetužėle, širdužėle, tavo žodžių 
klausant man galvelė ima svaigti.

AUKLĖ: Ir mylėjo ją Miškinis, mūs gerasis 
girių karaliūnas, laimės giesmėmis svaigino. Žmo
nės meilės nesuprato, ant savo sesers įtūžo, kam 
jinai miškų karalių širdimi pamilus buvo!

AUDĖJA: Pavydo ir neapykantos pilni tie 
žmonės iš žmogučių kaimo.

VERPĖJA: Pasakok toliau .tetule.
AUKLĖ: Tamsią naktį, jauną moterį, tą pui

kią Radastėlę, surišę ežere ją paskandino.
VERPĖJA: Koks žiaurumas negirdėtas. Ar 

nesmogs kada Perkūnas, pražudys visus juos, tuos 

skriaudėjus, niekadėjus?
AUKLĖ: Radastėlės ir Miškinio kūdikėlį, mū

sų žavią Papartėlę jie norėjo įkandin verpetan 
mesti, bet geroji deivė Milda išplėšė jiems kūdi
kėlį, sugrąžino tėvui karaliūnui ir pasakė: “Jai 
gyvenk, Miškini, sielvarto sutramdyk raudą, neiš
gąsdink našlaitėlės.” Ir į raudą įsipynė naujo 
jausmo spindulėlis... Ir rauda paguodą nešė...

VERPĖJA: Neveltui ją tėvas taip myli.
(įeina Geltonakis)

GELTONAKIS: Laume, laume! Karaliūnaitės 
tu aukle, nežinai kur ji lakioja. Bręsta mums nau
ja nelaimė — karaliūnaitė pamatė berną iš žmo
gučių kaimo ir įsigeidė to berno.

AUKLĖ: Ką sakai, Geltonaki mielas? Tu su
klydai!1 Būt negali! Mūs valdovės išdidumas, gi
rios meilė... Būt negali!

GELTONAKIS: Užmiršai jos gyslų kraują, 
svetimą girinei sielai...

AUKLĖ: Veltui dėjau jai į galvą nuo mažens 
protingą mintį.

AUDĖJA: Ji nuvylė visą girią. Mes neduosi
me mergelės — mums padės girios žvėreliai.

GELTONAKIS: Atiduosite už dyką, už žmo
gaus tuščius pažadus. Jums garbė turėti girioj tą 
begaurį, tą dvikojį, — žiaurų pikto proto gyvį. 
Niekas iš jūsų neišdrįsta stot prieš žmogų ginti 
savo girios lobio. Jei iš jūsų jis kurį medžioti 
eina, tai jūs bėgate bailingai ir tiktai paskutinio
joj, negalėdami pabėgti, jūs atsisukate ginti savo 
kailio. Kailio vertę tesuprantate. Bailiai, jūs!

VERPĖJA: Bręsta mums nauja nelaimė.
AUKLĖ: Žus mergelė, žus vainikas — juk 

žmogus nuo senų, senų senovės girios išdavikas. 
Juk žmogaus širdis — tai kirvis, rankos jo tai 
baisios ietys. Akys jo — aukų tik ieško, ieško gro
bio. Jis besotis. Žudo jis, nors jam nereikia.

(Pradeda temti. Įeina susirūpinęs Miški
nis.)

MIŠKINIS: O, čia kas per aimanos? Ar iš 
jūsų niekas meilės nepažinot? Ar iš jūsų niekas 
nejautė stebuklo? Kodėl jūs geidžiat nuslopinti 
kam gyventi skirta? Kodėl skersai kelio stojat, 
laimės kodėl pavydit?

GELTONAKIS: Mūs stebuklai svetimi jam, 
žmogui iš žmogučių kaimo. O kad tau, Miškini, 
teko laimės valandą pažinti su dukra jų, — tai 
sakyki, kas nužudė tavo meilę?

MIŠKINIS: (Tyliai) Tavo padermės atrasi 
sėklą ir žmogaus pastogėj.

GELTONAKIS: (Lyg negirdėdamas) Mūsų 

svajos — žmogui žaismas. Meilė jo — trumpa 
menkysta. Mūsų girion jis ateina plėšti, skriausti 
ir naikinti! Jų vien'am tikėti nori? Kruvinai tu 
užmokėsi. Kur jis eina — ten mirtis.

MIŠKINIS: Ak, Geltonaki, savo mažą meilę 
tu gini ir savęs tu paaukoti neįstengi. Jei žmo
gum tikėt nemoki, pats menkysta pasiliksi.

GELTONAKIS: (j laumes) . žmogumi Miški
nis tiki, — godų žmogų, baimės vaiką mano jis 
mokėsiant degti meile... Miškiniui mergės įgaidas 
brangesnis ir už seną girios garbę. Aš ir mano 
gentys niekad nevergavom, — o iš jūsų kas gar
bingas — pamatysim!

(įbėga Papartė)
PAPARTĖ: Ko nakčia visi subėgot? Ar kas 

nors bus atsitikę?
GELTONAKIS: Karalūinaitė, man leiski, kur 

mažytei tau šnibždėjau seną išmintį į ausį, pasi
klausti, ar teisybė, kad tu žmogų parsivesti pasi
ryžusi į girią? Paslaptingą burtų galią ir save jam 
dovanoti?

PAPARTĖ: Aš laisva girinė mergė. Mano šir
džiai neuždėsi jokio pančio ir sparnų man nesu
riši. O vainikas... tau ne darbas, Geltonaki, koks 
likimas tam vainikui... Jam manos širdies liki
mas.

(Papartė staiga išeina, paskui ją Miški
nis ir vėliau Geltonakis)

AUKLĖ: Ir reikėjo man ją vieną prie to šilo 
ten palikti. Minutėlei pasvajoti ji norėjo. Net į 
galvą neparėjo, kad tas Kernius, žmogučiukas, 
būtų širdį jai pakirtęs.

VERPĖJA: Eime, sese, nėra daug ko aima
nuoti Nieks už mus darbų neatidirbs. Melskim 
motiną Žemine, kad globotų Papartėlę.

Išeina. Pasirodo mėnuo. Už valandėlės 
pasigirsta didelis triukšmas, kardų žvan
gesys ir vėliau balsai) ,

BALSAI: Tu pirmyn nedrįski veržtis! Tau at
gal tik laisvas kelias!

KERNIUS: (už scenos) Man nebaisios girių 
galios. Jei tik priešinties, aš visus jus nugalėsiu, 
o pasiekti Papartėlę aš ir mirdamas turėsiu, (pa
sirodo scenoje) Kur esi tu, mylimoji? Man už 
viską tu brangesnė, (žiūrėdamas į beržą) Berže 
svyruokli, tu berže žaliasis, mano likimo atskleis
ki kelius. Dvelk man lapeliais, dvelk kaip jauti 
tu, ar aš ją gausiu, ar mano ji bus...

GELTONAKIS: (Prisėlinęs) _ Lauko berne, 
darbo vaike, gelsvo javo pjovėjėli, kam tau pa-

(Nukelta i psl- 4)
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VOKIEČIAI KRYME
__ — . ugnį ir vokiečiai turėjo plaktisIŠ PASKUTINIO KARO prfe žemės. Jie galėjo judėti tik 

pėda po pėdos.
Šis mūšis tęsėsi astuonias die

nas. Pagaliau durys j Krymą, bu-

AUDRAI IŠTIKUS
INŽ. A. SEMĖNAS

vo išlaužtos keliose vietose. So-
Tuo metu, kai prie Leningra- I sovietų armijos vadas, davė įsa- Pramušti skylei į Krymą Man- 

do vokiečiai stengėsi paimti Du- kymą neužleisti priešui nė vienos šteinas turėjo 3 divizijas. Šitoj 7 
derhofą, gen. von Mansteinas sa- pėdos. Bet šis įsakymas galiojo km. pločio sąsmaukoj daugiau ko
vo štabe prie Ilmenio ežero pala- tik gyviesiems, 

mūšio vokiečiai užėmė sąsmauką.
Gen. Kuznecovas į mūšį metė dar 
dvi naujas kavalerijos divizijas ir 
dvi pėstininkų divizijas, stengda- rėjo aštuonias pėstininkų divizi-

Po trijų dienų vos vienetų nebuvo galima išstaty
ti. Bet užnugaryje buvo pasiruo
šusios kitos trys divizijos. Prieš 
šešias vokiečių divizijas rusai tu-

Su vasaros sezonu dažnai pasi
reiškia audros su žaibais. Didmies
tyje gyvenant, yra mažiau pavo
jaus būti žaibo nutrenktam, bet iš
važiavus į gamtą, to pavojaus atsi
randa daug daugiau. Todėl gal ir 
vertėtų susipažinti su perkūnija ir 
tuo pačiu žinoti, kaip nuo jos apsi
saugoti.

Audros pobūdžio debesys yra e- 
lektros srovės šaltinis. Tos elek
tros srovės pasireiškia tarp debesų 
ir žemės. Kai tos elektros prisiren
ka tiek daug, jei taip galima išsi
reikšti, tai turi išsikrauti ir tai su
kelia žaibą, skaisčiai šviesią kibir
kštį kartais kelių mylių ilgumo. Su 
žaibu atsiranda ir griaustinis. 
Nuo staigaus spaudimo, kai elek
tros srovė veržiasi išsikrauti per 
įkaitusį orą, darydama sau kelią,

yra sukeliamos oro bangos, kurios 
■yra ne kas kitas, kaip garsas tren
ksmo ar dundėjimo pavidale. Ka
dangi garsas keliauja daug lėčiau 
už šviesą, tai žaibą pamatome pir
ma, o vėliau išgirstame griausti
nį. Iš čia galima padaryti išvadą, 
kad, je pamatomas pirma žaibas, 
o po to girdimas griaustinis, tai pa
vojaus nėra. Mat, žaibas išsikrovė 
kur tai toli. Jei žaibas trenktų, kur 
stovima ,tai gali būti tikras, kad 
griaustinio nebeišgirsi!

Žaibas yra toks stiprus, kad gali 
lengvai užmušti žmogų, sudeginti 
trobesius, suskaldyti medžius ir 
1.1.

Žaibas, kaip taisyklė, dažniau
siai trenkia į aukščiausius objek
tus: medžius, namus, fabriko ka
minus, ant vandens — į laivus ir 
pan. Aukšti medžiai prie pastato 
neapsaugo jo nuo žaibo. Patirtis 
parodė, kad žaibas, trenkęs į medį, 
atsišakoja ir trenkia į namą, jį 
padegdamas. Norint apsisaugoti, 
reikia įrengti ant namų perkūn
sargį. Tačiau plieno griaučių na
mai yra saugūs. Todėl užklupus 
audrai, nebūk arti vandens ar ežero 
Nesislėpk po medžiu. Jei atsidūrei 
atviroje vietoje, tai geriau gulkis 
ant žemės, kur nors žemoje vieto
je. Mieste bet koks plieno pasta
tas yra saugiausias arba pasilik vi
duje uždarytame automobilyje, kur 
būsi pilnai apsaugotas. Namo vi
duje nebūk arti atidarų langų ar 
durų.Neliesk vandentiekio įrengi
mų ar kas surišta su elektra: elek
tros laidų telefonų, radijo bei tele
vizijos aparatų. Aišku, jei turima 
lauko antenos, tai jos turi būti į- 
žemintos, kitaip gali nukentėti ne 
tik radijo bei televizijos aparatai, 
bet ir pats pastatas, ant kurio an
tena pastatyta.

vietai nepajėgė atsilaikyti prieš 
vokiečius ir prarado labai didelį 
skaičių savo žmonių ir karinės me
džiagos. Bet jie dar pasiliko stip
rūs ir Mansteinas smarkiai dirbo, 
kad iki Kalėdų paimtų Sevasto
polį.

Gruodžio 17 prieš Sevastopolį

pinėj nuobodžiavo lošdamas bri
džą. Buvo laukiama naujienų iš 
fronto tik vakare. Staiga suskam
bėjo telefonas. Kapitonas Spech- 
tas perdavė ragelį generolui šaky- masis sulaikyti vokiečius prie Iču- jas, 4 kavalerijos divizijas ir dar viskas buvo paruošta puolimui, 
damas, kad su juo norįs kalbėti no. Tuo metu, prasiveržus rusams 
vyriausias vadas. stepėse prie Timoševkos, kur vo-

Von Mansteinas sumurmėjo im- kiečius buvo pakeitę rumunai, 
damas ragelį. Jeigu tokią valandą Mansteinas turėjo atšaukti dalį 
skambina iš vyriausiojo štabo, tai savo armijos ir sulaikyti rusų ver- 
nemalonumai laukia. Bet šį kartą žimąsi į tą plyšį, kuris jau siekė 
nebuvo jokios kalbos apie katas- 15 kilometrų plotį. XI-tai armi- 
trofą. Generolas Busch, XVI ar- jai grėsė pavojus būti apsuptai, 
mijos vadas, 
Mansteiną.

— Už kąi?
Mansteinas.

Sevastopolio įgulos karius. Spalio 
16 naktis buvo nesibaigianti. Ka
riai drebėjo nuo šalčio įsirausę į 
žemę, glausdamiesi vienas prie 
kito. 5 vai. ryto sudrebėjo žemė 
nuo artilerijos ugnies. Prasidėjo 
Krymo mūšis, šaudė visos XI-tos 
armijos patrankos. Šitas praga
ras buvo tik per šimtą metrų nuo

Gruodžio 21 d. pradedamas puoli- 
kova ir 
sutinka 
patran- 
galvoti

sveikino savo draugą Bet judančiame kare situacijos
greit keičiasi. Dvi sovietų armi- priešakinių vokiečių linijų, paskui 

— nustebęs paklausė jos, kurios pilnu įkarščiu puolė artilerija prailgino ugnį, leisdama 
Bet Busch dar paty- Mansteino divizijas, nepasirūpino pėstininkams žygiuoti

mas. Prasideda žiauri 
šventąją naktį kareiviai 
kovos lauke gaudžiant 
koms. Paskui pradėta 
miestą paimti iki Naujųjų metų.
Tuo metu naujos sovietų jėgos iš
silaipino Feodesijoj ir Keče. Kas 
daryti? Ar atsisakyti nuo Sevas
topolio ir perkelti jėgas į anuos 
punktus, kad atmuštų rusus, ar

pirmyn, pirma užimti Sevastopolį?
Įėjo, norėdamas labiau suintriguo- savo sparnų ir užnugario priedan- Kareiviai užtirpę išlindo iš duo
ti, paskui perskaitė telegramą iš ga. šita klaida joms buvo fatališ- bių ir puolė pirmyn. 
Fuehrerio štabo, kurioj buvo sa- ka ir tą išnaudojo gen. von Kleist, džiai juos dengė ir : 
koma, kad gen. von Mansteinas kurio šarvuočių grupės pasižymė- stengėsi sunaikinti 
tuojau pat perima XI armijos va- jusios prie Kijevo, dabar buvo priešinimo lizdus, 
dovavimą. laisvos ir staiga įsiveržė į sovietų nesunaikino sovietų

Gi XI-toji armija buvo pietuo- gynybos linijas prie Dniepro, pa- kulkosvaidžiai ir artilerija atidarė 
se, dešiniame pietų armijų sparne, suko į pietus ir atsidūrė anų dvįe- 
Jos vadas gen. von Schobert su jų sovietų 
savo lėktuvu nusileisdamas sovie
tų minų lauke žuvo.

Von Mansteinas sužinojęs 
žinią aprimo. Vadovavimas 
mijai yra karininko karjeros 
vainikavimas. Nors jam buvo gai
la skirtis su savo štabu 56 korpe, 
kurį jis atvedė iki Leningrado sie
nų, džiaugėsi paskyrimu. Būda
mas geru strategu jis matė, kad 
vyriausioji vadovybė daro klaidą 
po klaidos ir dabar, atsisakant pa
imti Leningradą ir Maskvą, ieško
mas naujas tikslas užimti grūdų 
aruodą pietuose ir Kaukazo naftą. 
XI-toji armija, užimdama Krymą 
ir Rostovą, turėjo sudaryti gali
mybę Rundstedtui užimti visą Do
no teritoriją. Po to Hitleris sva
jojo užimti Stalingradą ir Astra- dar kitose vietose, 
chaną prie Kaspijos jūros. Viso, raudonoji armija prarado

Kai von Mansteinas spalio 17 d. daugiau negu 2 milijonus karių... 
atvyko į Nikolajevą perimti armi- Bet kaip paaiškinti, kad priešais 
jos vadovybę, jis įsitikino, kad ne- dar vis buvo užtenkamai daug ru- 
turi užtenkamai jėgos tuo pačiu sų. Reikėjo skubėti paimti Sevas- 
laiku užimti Krymą ir Rostovą, topolį, nes rusai visas jėgas iš 
Vienas iš jų turėjo būti išjungtas. Odesos evakuavo į Sevastopolį. Jei 
Kuris? Mansteinas būtų anksčiau užėmęs

Krymas sudarė didelį pavojų Krymą, Odesa būtų praradusi sa- 
dešiniajam sparnui. Rusai beper- vo svarbumą, 
stojo galės puldinėti iš jūros turė
dami čia savo bazes. Pagaliau čia 
esančios aviacijos bazės sudarė 
rimtą pavojų Rumunijos naftos 
šaltiniams. Tad reikėjo pirmiau- karių, 
šiai užimti Krymą. Gen. von Man- pajėgė išgelbėti, 
šteinas turėjo užtenkamai prityri- mai buvo palikti, o sunkioji artile- 
mo kaip pralaužti Krymo duris, rija paskandinta uoste, nes be kel- 
bet ar galės užkariauti šį pusiasa- tuvų jokia patranka negalėjo būti 
lį, kurio plotas kaip visa Belgija? pakrauta į laivus. Išsilaipinę Se-

Rugsėjo 24 d. dvi sovietų divi- vastopolyje, pėsti rusų kareiviai 
zijos stengėsi uždaryti duris į tuoj buvo pasiųsti frontan prie 
Krymą. Generolas Kuznecovas, L Ičuno.

Kulkosvai- 
minosvaidžiai 
priešo pasi- 

Bet artilerija 
pozicijų. Jų

Nelengva vokiečiams buvo ir ki
tose vietose. Jų silpnumas buvo 
aiškus.
korpo frontas buvo 115 km. ilgio.
Sunku jį išlaikyti turimomis jė
gomis,
telefonavo į Hitlerio štabą, prašy-

Trūko žmonių. 3-čiojo

ir maršalas Rundstedtas

šią 
ar- 
ap-

armijų užnugaryje. 
Pirm negu sovietų karinė vadovy
bė susiorientavo kas atsitiko, be
ketinant sutrinti į dulkes Manstei- 
no divizijas, pasijuto “maiše”. 
Medžiotojas pasidarė medžioja
muoju ir puolimas virto bėgimu. 
Didžiosios sovietų XVIII armijos 
jėgos tarp Mariupolio ir Berdians- 
ko buvo sunaikintos. Vokiečiai ne
laisvėn paėmė 65,000 rusų karei
vių, 212 tankų ir 672 patrankas.

Bet Krymas dar nebuvo paim
tas. Tačiau vokiečiai galvojo, kad 
tai nesitęs ilgai. Jie skaičiavo, 
kad prieš penkiolika dienų stepėse 
buvo paimta nelaisvėn 100,000 ru
sų, prie Kijevo prarasta 665,000 
karių, centriniame fronte rusai 
neteko irgi 665,000 karių, o kur

Per vieną naktį sovietai trisde
šimt septyniuose laivuose, vokie
čių aviacijai nepastebint, iš Ode
sos į Sevastopolį perkėlė 80,000 

Bet karinės medžiagos ne- 
Arkliai ir veži-

PAPARČIO ŽIEDAS
(Atkelta ii pel. S')

slaptys girinės, kam žinojimo tau kančios? Ko
voje buvai galingas; išdidus sugrįžk prie darbo. 
Savos žemės darbo...

KERNIUS: Niekad... niekad... nepaliausiu jos 
mylėjęs...

GELTONAKIS: Ta meilė niekai. Reik turėti 
mano protą, šaltą išminti nešioti paslaptims toms. 
(Priėjęs arčiau) Atiduoki man mergelę ir vaini
ką. Aitvaru aš tau tarnausiu ne bet kokiu. Aš tau 
lobiu, žemės lobių tiek prinešiu, kad tau 
lenks galiūnai.

KERNIUS: Kam man lobiai? Meilės 
Josios noriu ir paparčio žiedo burtų galios.

GELTONAKIS: Jeigu ją tu šiandien 
nemanyk, kad kovos baigtos. Gal manaisi sumo
kėjęs tuo, kad šiąnakt nugalėjai? Klysti, Kerniau! 
Prieš tave dar kalnų kalnai, jūros plaukti. Nuo 
aušros ligi aušrai dar žiauresnės kovos skirtos — 

' širdyse tau kovos skirtos. (Išeina)
PAPARTĖ: (Įbėga. Abu krenta į glėbį). Ker

niau, bernužėli tu mieliausias, ąžuolėli tu tvir
čiausias, mano tu sapnų ereli! Tavo akys saulei 
gali į akis be baimės žvelgti. Tu, slaptingų žy
gių berne, nieko, nieko nebijojai, kai ėjai ieško
ti meilės! Milžine visų tvirčiausias, balandėli ma
no baltas, tu visų švelniausias. (Bučiuoja. Ker
nius ima ją j glėbį, sodina ant kelmo, bučiuoja 
rankas.)

KERNIUS: Tu gėlele neregėta... tu dainele 
negirdėta... tu vaivorykšte skaisti. Mano meilė tu 
esi... Tu gėlele vijokline... tu dainele begaline. 
Lelija tu užburtoji... tu kalta, tu nekaltoji... (bu
čiuoja) Tu paparčio žiedo sarge!

PĄPARTĖ: (Suplojusi rankomis) Samanėlės, 
seserėlės, puoškite mano bernelį! (Įeina dvi sa
manės, apsiaustu ir vainiku nešinos. Papartė ima

PRIESTATAS BUS !
(IŠ BANKSTOWNO LIET. NAMŲ SUS-MO)

Tačiau šį kartą 
Maršalas 

atsisakė klausyti ir 
nušalintas nuo pareigų. Jo

užėmė maršalas Reichenau, 
dvidešimt keturiom valan- 

praslinkus telefonavo Hitle- 
“Rusai pralaužė frontą, ku-

Rugsėjo 5 d. Dainavoje įvyko 
Bankstowno Lietuvių Namų visuo
tinis metinis susirinkimas, kur 
buvo duota metinės veiklos apys
kaita, išrinkta nauja Namų Val
dyba ir pasitarta namų priestato 
reikalais.

Susirinkimą pradėjo senos val
dybos pirm. p. M. Zakaras, kuris 
susirinkimui pirmininkauti 
kvietė Dr. A. Mauragį, 
riauti p. B. Stašionį. 
Komisija, susidedanti iš 
rembos, Laurinaičio ir 
patikrino susirinkusių 
pripažino, kad susirinkime daly
vavo apie pusė visų narių, kas įga
lina susirinkimą būti teisėtu. Su
sirinkime dalyvavo 43 asmenys.

Iš Namų V-bos pirm. p. Zakaro 
pranešimo paaiškėjo, kad Banks
towno Dainavos namai per metus 
gerai funkcionavo ir davė virš 
500 svarų pajamų. Atskaičius vi
sas padarytas išlaidas, ypač ry
šium su naujo priestato projektu, 
susirinkimo dienai kasoje buvo 17 
šilingų.

Kalbant apie priestatą p. Za
karas paminėjo, kad pagal paruoš
tą arch. Bulako projektą iš mies
to savivaldybės gauta visi reikia
mi leidimai ir darbą galima jau 
pradėti, tik belieka išspręsti fi
nansų klausimą. Bankuose ar ki
tose skolinamose įstaigose pinigų 
norimą sumą galima būtų gauti, 
tik tektų mokėti aukštus procen
tus. Susirinkimo pirm. p. Maura- 
gis, papildydamas p. Zakaro pra
nešimą iškėlė naują mintį, kad 
vietoj ėmus pinigus ir bankų ir 
mokėjus aukštus nuošimčius, ge
riau jau patys lietuviai sudėtų 
kaip paskolą savo pinigus iš tų pa
čių nuošimčių, tad viskas paliktų

pa- 
o sekreto- 
Mandatų 
p. p. Za- 

Makaro, 
balsus ir

lietuvių rankose ir nenutrupėtų 
svetimoms įstaigoms. Tuo pačiu 
jau būtų ir konkreti užuomazga 
seniai planuojamam lietuvių kre
dito bankeliui. Paleistam lape per 
rankas, kas pasižadėtų skolinti ir 
kokią sumą susirinkusieji pasirašė 
8.850 svarų sumai, iš kurių net ke
turi pasižadėjo skolinti po 1000 
svarų. Pagal apskaičiavimus, 
Dainavos priestatui reikėtų apie 
10.000 svarų.

Tuo tarpu buvo paskelbta ir 
naujos valdybos rinkimų rezulta
tai. Į Bankstowno Liet. Namų 
Valdybą išrinkti: pirm. M. Zaka
ras, vicepirm. Jz. Ramanauskas, 
sekr. B. Stašionis, iždn. M. Naku- 
tis ir Dainavos administratorius 
E. Eidėjus.

Linkėtina naujai Namų Valdy
bai sėkmingo darbo.

damas leidimo atsisakyti nuo Ros
tovo paėmimo. Bet Hitleris neno
rėjo nieko girdėti apie atsitrauki
mą ir davė Rundstedtui įsakymą 
pasilikti vietoje.
Hitleriui nepasisekė. 
Rundstedtas 
buvo 
vietą 
kuris 
dom 
riui:
ris yra labai plonas ir sunku išlai
kyti. Jei norima išvengti katas
trofos, reikia jį sutrumpinti. Kito 
sprendimo nėra.”

Ir tai, ką Hitleris atsisakė prieš 
dvidešimt keturias valandas leisti 
Rundstedtui, leido 
muštis atsitraukiant, 
nuo Rostovo paėmimo.

Tai buvo pirmasis 
mas šiame kare, nors
trofiškas. Didžioji dalis Dono že
mumos dar pasiliko vokiečių ran
kose. Vokiečių armija Rytuose Jei žmogus yra žaibo nutrenktas 
susilaukė pirmo pralaimėjimo ir 
Guderianas savo štabe Jasnoj Po- 
lianoj pasakė 
džius: “Tai 
skambutis.” 

(Bus

Reichenau: 
atsisakant

atsitrauki- 
ir ne katas-

įsidėmėtinus žo- 
pirmasis aliarmo

daugiau)

DABARTIES
(Atkleta ii psl. 3)

reikia tuoj suteikti pirmąją pagal
bą arba tuoj iššaukti greitąją pa
galbą. Dažnai, kaip ir elektros pa
liestas, toks žmogus yra atgaivi
namas.

(Drg.)

gra- 
dai-
am-

iš jų ir velka Kernių. Samanės padeda).
Koksai tu miškų dievaitis! Koks. dailus, 

kštus miškinis! Aš žaliųjų girių deivė... tau 
nuosiu tokią dainą, kad klausydamas tu būsi 
žiu amžius tvirtas — jaunas... Laisvėje skraidysi
giriniu dievaičiu virtęs ir ašai tave mylėsiu, taip 
kaip niekad nemylėjo nė viena iš jūsų mergų. Pa
sakyk, man tu laimingas?

KERNIUS: Mylimoji, nesvajojau, sapnuose 
aš neregėjau tokios laimės. Tu skaisčioji girių dei
ve, pasakyk, už ką tu žmogų, lauko berną, arto
jėlį, pamilai ir dovanojai jam save?

PAPARTĖ: Ak, tą dieną, kai tu sėjai savo 
žemei savo duoną — pajutau aš tavo galią. Ir 
gražiausios man pasaulyj mėlynos sėjiko akys...

KERNIUS: O, ar žiedą tą paparčio, skaistų,
noriu, melsvą, penkialiepsnį žiedą, irgi man tu dovanosi?

PAPARTĖ: Dovanoti žiedo tau aš negaliu, 
brangusis. Jį surasti pats turėsi. Nekas mielą va
sarėlę žydi keistas burtų žiedas. Daug, be galo 
daug jam reikia, kad galėtų prasiskleisti. Meilės 
ir aukos jam reikia. Papartyne tik tas vienas bur
tų keras. Pažiūrėti pats menkiausias ir težydi vie
ną karią po daug metų. Aš tau paslaptį išduosiu. 
Šiąnakt sužydės 
čiai susikaupus 
didžioji — jos 
gyvybės žodį.

KERNIUS:

galvas

gausi,

Gi šiais laikais yra sunku iš
vystyti betkokį solidarumą, ka
dangi žmonių judėjimas yra žy
miai didesnis negu betkada an
ksčiau, ir tai tiek horizontalinis, 
tiek vertikalinis. Vietos atžvil
giu žmonės daug mažiau pri
rišti, dažnas aplinkos, draugų 
keitimas, ir tai per didelės dis
tancijas, padaro žmogų daugiau 
nepriklausomą nuo draugų ir 
pažįstamų, suplėšo esančius ry
šius, išjudina. Pozicijos atžvil
giu šiais laikais kiekvienas ban
do atskirai pakilti. Nežiūrint į 
kitus, neieškant pagelbos pas 
kitus, bet pats vienas, su alkū
nėmis, be atodairos stengiasi 
pagerinti savo esamą būvį.

Tas viskas nelabai palankiai 
atsiliepia į solidarumo išvysty
mą organizacijos narių tarpe.

Kita daugiau vidinė priežas
tis jaunimo susilaikymui, yra 
stoka fantazijos (imagination). 
Truputis fantazijos paprastuose 
lietuviškuose dalykuose! Tikrai 
yra daug nuoširdžių lietuvių 
studentų, kurie tikrai ka nors 
veiktų, jei jiems ateitų j galvą, turėtu kti kultūringoje 
ką jie galėtų padaryti.

Per didelė orienacija į vyres
niuosius yra nenaudinga. Jie 
klausimus sprendžia savaip — 
tas jaunimui nevisada priimti
na, nevisuomet patinka ir jie 
kaltina vyresniuosius nesuprati
mu ir t.t. Mūsų problemom nė
ra vieną kartą išspręstų atsaky
mų, kiekviena generacija turi

sugyvenimui, būtent mažinti jų 
skaičių, geriausiai iki vienos. 
Aišku, mes gyvename nenorma
lioje, ypatingoje situacijoje — 
bereikalingas jėgų skaldymas 
yra negudri laikysena ir mano
ma, kad reikėtų turėti “vieną 
frontą” kovoje su priešu ir vi
sais sunkumais. Tačiau, siekiant 
vieno ir panašaus tikslo gali bū
ti daug kelių ir būdų juos pa
siekti. Žmonės su įvairiais pa
linkimais ir išsilavinimu ras sau 
atitinkamas organizacijas.

Reikalavimas vieno fronto 
yra tapęs pavojingas, nes kas ta
da bus, jei po kiek laiko pama
tysime., jog jis mus nuvedė klai
dingu keliu. Kas atitaisys tą ža
lą? Todėl yra reikalinga dau
giau organizacijų, susigrupavi- 
mų, kurie konkurencijos būdu 
siūlytų mums kelius ir metodus 
ir taip vieni kitus kritikos būdu 
kontroliuotų. ~ 
sios klaidos 
būti atpažintos 
Žinoma, tai nereiškia kad vyk
tų tarpusavio peštynės. Viskas 

‘: for-

Taip pasitaikiu- 
greitu laiku gali 

ir pataisytos.

moje.
Tad atrodo, kad dar ilgai tu

rėsime. daugiau organizacijų.

Bet matome, kad mūsų jaunimo 
organizacijos nepatraukia jau
nimo, o jei ir patraukia, tai ne
skatina prasmingai veiklai. Mes 
matome, kad minėjimai ir pa
rengimai tokioje formoje, ko
kioje jie pas mus ruošiami, nė
ra tinkamas būdas sužavėti jau
nimą. Bet ką mūsų fantazija 
prieš tai gali pastatyti? Savęs 
pačių ar kitų apkaltinimą? Kal
tinti “miglotą mentalitetą”, 
“laiko dvasią” ar ką nors kitą? 
Ruošti šokius?

Vyresnieji kelią ir uždavinį 
tegali sunkiai parodyti, nes jie 
retai tiki, ką sako, ir dar re
čiau gyvena tuo, ką jie sakosi 
tikį. Tai matyt ir iš to, kaip jie 
tautos gyvybinių klausimą 
sprendime pasimeta savo smul
kiuose interesuose, kurie yra 
toki menki, neįdomūs.

Jaunimas pats sau uždavinių 
pasistatyti dar nesugeba. Visuo
menėje vykstant solidarumui 
priešingiems procesams, solida
rumui, kuriuo remiasi organi
zacinė veikla, jaunimas, įsijun
gęs į normalų krašto gyvenimą, 
užmiršta ar visai neįgauna savo 
tautos tragiškos padėties pajau
timo ir, stokodamas fantazijos, 
jam miglotai skraidančius reli
ginius ir tautinius idealus negali 
realizuoti savo veikloje.

V.B. (IX "Ateitai”)
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papartis. Rengiasi giria šiai nak- 
ir džiaugsminga. Girių paslaptis 

garbė, jos lobių lobis giriai tars jas iš naujo persvarstyti ir duo
ti atsakymus į tuos klausimus ir

Aš laimingas. Stbeuklingas papar- pagal tai elgtis, reikalui esant ir 
čįo žiedas dar daugiau sustiprins mano meilę. Ei- prieš vyresniųjų norus bei pa- 
me, renkimės į šventę. (Išeina) geidavimus.

GELTONAKIS: (Įėjęs) Dar ne galas... Dar Nepatenkintas dalyvavimas 
ne galas... Ji bus mano... mano... mano... Ji papar- gaunasi dalinai ir todėl, kad mū- 
čių karalienė, aš — žalčių galingas vadas Jos vai- sų organizacijos 
nikas duos man galią, duos man garbę negirdėtą, ka šiuos laikus. 
Ak, Papartė, tavo jauną, liekną, karšto kraujo giau ar mažiau 
kūną aš žiedų žiedais apneštu ir suspausiu. Gud- ir struktūra yra senesnių laikų, 
rumu aš tavo Kernių sutramdysiu, o jei reiks — padaras. Jokių pagrindinių pa- 
aš nužudysiu. sikeitimų nesimato.

nevisai atitin- 
Jos visos dau- 
savo šaknimis

— U Ž
sikeitimų nesimato.

d a n g a — šioje vietoje reikia prisimin-
(.Biu daugiau) ti siūlymą organizacijų veiklos
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Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius 
švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.

S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONĮ
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.
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MŪSŲ PASTOGĖ1965 m. rugsėjo 13 d.

Kovą merginų krepšinyje V. Lau
kaitienė baigė kojų gydymo mo
kyklą (Chiropody) ir po atostogų 
gal vėl pradės žaisti stalo tenisą,

Redaguoja: Antanas Laukaiti*
38 Cheltenham R<L, Croydon, N.S.W. TeL: UJ 4898

“Kovo” veikloj
KOVIETĖS MERGINOS — 
NEWTOWN 21:15 (10:6)

Kovietės, artėdamos žiemos 
turnyre prie antrojo rato pabai
gos, susitiko su savo amžinuoju 
priešininku — Newtown mergi
nomis, kurios pereitais metais sa
vo A klasės grupėje buvo nuga
lėtojos. Šiais metais kovietės su 
šia australių komanda, kurios 
žaidėjos pasižymi ypatingu savo 
žaidimo grubumu ir tiesiog dras
kymus! (lyg tai jos žaistų rugby) 
susitiko ketvirtą kartą ir ketvir
tą kartą laimėjo!

Jau pačioje pradžioje praside
da lyg tai moteriškų gladijatorių 
kova krepšinio aikštelėje, žaid
žiama jau penkios minutės, svie
dinys tiesiog įkaista australių 
rankose, o rezultato vis dar nėra. 
Ir štai greitoji Snaigė Motiejū
naitė praneria pro australių tar
pą ir jau pirmieji taškai mūsiš
kių naudai. Netrukus australės 
išlygina, bet štai ir vėl gražus 
Meškauskaitės metimas — kovie
tės vis tiek veda. Puslaikio pa
baigoje pavyksta santykį pakelti 
4 taškais. Mūsų merginos tikrai 
labai pavargo ir tai ne nuo pačio 
žaidimo, bet nuo kovojimo krep
šinio imtynėse.

Antrasis puslaikis dar karštes
nis. Ypatingai abi kovojančios 
puses skatina gausūs žiūrovai. 
Lietuviams žiūrovams vadovavo 
pats Kovo pirmininkas H. Mei
liūnas, kai jaunių treneris V. 
Binkis, atsivežęs visas savo ma
žąsias žaidėjas stiprino kovoto
jas riksmais ir plojimais.
' Rungtynėms einant į pabaigą 
'mūsų merginos ištveria ir jos pel
nytai laimi. Visa Kovo mergai
čių komanda sužaidė labai gerai, 
nors ir matėsi viena kita klaide
lė, pasireiškusi daugiau įkarščio 
įtakoje. Vis tik ateity Kovo puo
lėjos galėtų daugiau talkinin
kauti gynėjoms išvesti kamuolį.

Po šių rungtynių kovietės tur
nyro lentelėje stovi antroje vie
toje.

Taškus pelnė: S. Motiejūnai- 
ė 7, Meškauskaitė 6, James 4, 
,. Motiejūnaitė ir čelkytė po 2.

KOVO VYRAI —
EPPING YMCA 42:40 (22:20) 
šios rungtynės koviečiams vy

rams buvo gana sunkios ir įtemp
tos nuo pačių pirmųjų minučių. 
Ūgiu aukštesni australai pradėjo 
žaidimą didele sparta ir prasi
veržimais. Koviečiai pradžioje 
atrodė lyg ir pasimetę — žaidė
jai laksto sau, kamuolys sau. Ly
giai ir su metimais — lankas lyg 
užkerėtas: nepraleidžia sviedinio 
ir gana. Puslaikio pabaigoje ko
viečiai susiima ir po Lukoševi
čiaus ir Andriejūno puikių meti
mų santykis lyginamas ir pačio
je pabaigoje dar metimu prieši
ninkas pralenkiamas.

Antrame puslaikyje koviečiai 
paima iniciatyvą į savo rankas ir 
netrukus jau veda net 6 taškais. 
Australai, jnatydami puikius Lu
koševičiaus bei An'driejūno pra
ėjimus, pradeda juos labai kietai 
dengti ir po vykusių kelių prieši
ninko tolimų metimų santykis iš
lyginamas. Ir taip lygi kova vy
ksta iki galo. Likus žaisti 20 se
kundžių gražiai praeinantį And- 
riejūną australas kūnu pastumia 
ir jis gauna mesti dvi baudas. 
Susijaudinimas didelis tiek pas 
žaidėjus, tiek ir pas žiūrovus, 
nes taškų santykis 40:40. An'drie- 
jūnas išnaudoja abi baudas ir jau 
42:40 Kovo naudai.

Šiose rungtynėse kaip ir anks
čiau matėsi dar vis blogi sviedi
nio perdavimai pas koviečius. 
Treniruočių metu turėtų būti 
šioji klaida šalinama, nes ji visa
da žalinga visai komandai.

Taškus pelnė: S. Lukoševičius 
21, An'driejūnas 15, D. Krauce- 
vičius 4, Liutikas 2.

L.

KOVO JAUNĖS 
PROGRESUOJA 

Rugpiūčio 16 d. “Kovo” jauno
sios krepšininkės užbaigė I-jį

J. BLADZEVIČIŪTĖ, mūsų vy
riausiojo sporto “boso” Australi
joje duktė, taip pat aktyviai daly
vauja sportiniame gyvenime, ša
lia žaidimo ji bene bus pirmoji 
lietuvaitė kvalifikuota krepšinio 
teisėja Australijoje. Už tat ją be
lieka tik pasveikinti ir pasidžiaug
ti, kad ji yra ir aktyvi Sporto sky
riaus bendradarbė. Pasekdami jos 
pavyzdžiu gal ir kiti jaunieji spor
tininkai pabandys aktyviau daly
vauti spaudos puslapiuose. Re
daktorius laukia!

ALGIS MILVYDAS, taip pat 
melburniškis, neseniai patekęs Įį 
Viktorijos' jaunių rinktinę, yra 
6’2” aukščio ir žaidžia žemiau 16 
metų pirmame penketuke. Nuo jo 
neatsilieka ir jo sesutė Rasa, ku
ri taip pat buvo kelis kartus kvie
čiama žaisti už Viktorijos jaunių 
rinktinę, bet vis dėl daugelio kliū
čių kvietimo nepriėmė.

KOVO MERGINOMS žaidžiant 
su “imtininkėmis” iš Newtown 
pirmenybių rungtynes, tą pačią 
dieną savo gimtadienį šventė ir 
mergaičių vadovė p. Z. Motiejū
nienė. Po pergalės ji tik atsiduso 
sakydama: tai buvusi pati gra
žiausia komandos jai suteikta gim
tadienio dovana.

SPORTININKAS VETERA
NAS V. Koženiauskas, praleidęs 
savoatostogas Karalienės žemėje 
jau vėl sugrįžo į Sydney. Pa
klaustas, ar nepakirtėjo cukrinių 
nendrių, kaip kad išvažiuodamas 
buvo žadėjęs, tik pasižiūrėjo gai
liai ir pasakė: “Ne tie laikai, bro
liuk!” Ir aš taip manau. Juk ge
riau Sydnejuje šachmatais žaisti 
ir autobusą vairuoti!

KOVO ŽAIDĖJA AUSTRALE 
A. Jamieson, virš 6 pėdų ūgio, pa
kviesta žaisti į N.S.W. krepšinio

MURRAY’S

krepšinio sezoną. Žinodamas, kad 
šį sezoną jos pradėjo peranksti 
ir nepasiruošusios ,aš bijojau, 
kad jos gali nusivilti pačiu krep
šiniu . pralaimėdamos prieš dau
giau prityrusias komandas. Bet 
to neįvyko. -

Nors pirmame varžybų rate 
jos ir pralošė visas rungtynes, 
tačiau kovingumo dvasios nenu
stojo ir jau antrame rate, pri- 
pratusios prie salės bei paties lo
šimo aplinkybių, iš šešių susitiki
mų laimėjo tris.

Užbaigdamos šį krepšinio se
zoną jos nužengė pirmą ir sun
kiausią žingsnį ir ateity, jeigu 
mūsų bendruomenė stengsis kiek 
joms palengvinti, jos tikrai pa
sieks gražių rezultatų. Gaila, kad 
daug lietuvių į sportą tebežiūri 
kaip į beprasmį ir nereikalingą 
užsiėmimą.

Ta proga norėčiau paminėti ir 
iškilesnes žaidėjas. Daugiausia 
Kovo jaunių mergaičių koman
dai taškų pelnė Teresė Kazlaus
kaitė, B. Wilson, Marija Sauku- 
tė; joms gražiai talkininkavo 
Aldona Kuraitė, Anelė Intaitė, 
Gražina Zigaitytė. Sparčiai pro
gresuoja ir daug vėliau pradėju
si žaisti Dalia Mickutė.

Bendrai imant šis gražus mer
gaičių būrelis gali būti pavyz
džių šių dienų jaunimui ne tik 
spoyte, bet ir asmeniniame išsi
auklėjime gerbiant tėvus bei vy
resniuosius, kas ir yra didžiau
sias vadovams užmokestis už jų 
įdėtą darbą.

V. Binki*

Pranešimas
Sydnejaus Lietuvių Sporto Klu

bas “Kovas” šaukia visuotinį na
rių, narių rėmėjų, klubui prijau
čiančiųjų ir sportuojančių jauni
mo tėvų susirinkimą, kuris įvyks 
rugsėjo 19 d. Bankstown’e Dai
navos salėje. Susirinkimo metu 
bus svarstoma aktualūs sporto 
klubo ateities reikalai. Narių da
lyvavimas būtinas. Pradžia 2 vai. 
po pietų.

S.L.S.K. “Kova.” Valdyba

rinktinę ir dalyvaus Australijos 
pirmenybėse. Kovo merginų isto
rijoje tai pirmas toks atsitikimas, 
kad kovietė pateko į valstijos rink
tinę.

SYDNEJAUS “SENIAI” jau 
tikrai pradėjo rūpintis, kokius čia 
prajovus sydnejiškiai sportinin
kai išgalvoja norėdami net savo 
klubą statyti. O pasirodo, kad gal 
tai ir ne tuščios kalbos, nes jau 
sportininkams nusibodo ir tų pi
nigų “ubagauti”,' o komandoms 
augant ir stojant prieaugliui tų 
pinigėlių labai stokojama.

AMERIKOJE BE JAU mums 
žinomų gerųjų krepšininkų New 
Yorke G. Klivička žaidžia už 
,Long Island universiteto futbolo 
komandą ir buvo išrinktas į JAV 
visų kolidžių ALL American” rin
ktinę. M. Zubor (Zubrickas) iš 
Čikagos žaidžia Viscounsin uni
versiteto krepšinio rinktinėje, o 
L. Mackus yra Naval Academy 
krepšinio rinktinės kapitonas.

JUGOSLAVIJOJE VYKSTANT 
pasaulio stalo teniso pirmenybėms 
susitiko dvi lietuvaitės: L. Balai- 
šytė, atstovavusi Sov. Sąjungos 
rinktinę ir E. Sabaliauskaitė — 
Kanados rinktinę. L. Balaišytės 
nuomone, kanadietė lietuvė, lygi
nant ją su dabartiniu Lietuvos 
standartu, esanti gana silpnoka.

BUV. KOVO STALO TENISO 
čempionė ir taip pat atstovavusi

o jei ir ne, tai bent galės pagydy
ti dažnai nuovargio pakirstas 
sportininkų kojas.

ANĄ SAVAITGALI ADELAI
DĖJE įvyko Australijos jaunių 
krepšinio pirmenybės. Berniukų 
iki 16 metų grupėje Pietų Austra
lijos rinktinė laimėjo prieš N.S.W. 
rinktinę 60:57. Pietų Australijos 
rinktinėje žaidė Adelaidės liet, 
sporto veterano J. Jaunučio sū
nus, kuris pasirodė vienas iš ge
riausių komandoje.

KOVO KREPŠININKĖ J. če- 
pulytė, paskutinius keletą mėne
sių . praleidusi N. Zelandijoje, su
grįžo į Sydney. Įdomu, ar ji savo 
draugių ir krepšinio pasiilgo, o 
gal kas svarbiau ją namo parvi- 
liojo?

HURLSTONE PARK ir kitų 
Sydnejaus apylinkių lietuviai “ar
klių sporto” mėgėjai jau kiek laiko 
kaip pritrenkti: mat, policija iš
vaikė ir uždarė garsiąją “betini- 
mo” būdą, tuo pačiu ir lietuviškas 
hotelis nukentėjo, nes be arkliukų 
net ir gražioji baro blondinė lan
kytojų neįstengia ilgiau užlaikyti.

Rimas Gailiut

KEISTI REKORDAI
Vakaruose nuolat rašoma apie 

naujus pasaulio rekordus, kurie 
dažnai nieko bendro neturi su 
sportu. Štai keletas pavyzdėlių.

Pasaulio sunkumų kilnojimo •
dantimis rekordas priklauso
prancūzui M. Žuniano — 264 kg.

Ištvermingumo rašant mašinė
le rekordą pasiekė Peru pilietis 
M. Kanėpa — jis be pertraukos 
rašė 30 vai. 5 min. ir pagerino 
ankstesnį “rekordą” 4 valando
mis.

tėjo padų ir pažastų kutenimą, 
bet buvo diskvalifikuotas, nes... 
užmigo.

STORULIŲ LENKTYNĖS
Italijoje, Nove Kanaveso mies

te įvyko lengvaatlečių varžybos, 
kuriose dalyvavo tik tie, kurie 
svėrė ne mažiau 100 kg. Pati il
giausia bėgimo distancija — 400 
m. buvo suskirstyta į du etapus. 
Po to, kai storuliai įveikė pirmą-

ją distancijos pusę, jie buvo ge
rai pavaišinti sūriu, saldumynais, 
vynu ir kitokiais valgiais. Kaip 
reikiant pasistprinę, bėgikai tę
sė lenktynes. Nugalėjo šešiasde
šimtmetis R. Alasia, svėręs 140 
kg.

NESĖKMINGAS 
PASIRODYMAS

JAV kasmet yra rengiamos 
“kečo” (amerikietiškųjų laisvų
jų imtynių) pirmenybės tarp ne
ūžaugų. Vienos tokios varžybos 
buvo demonstruojamos per tele
viziją. Ir staiga šių varžybų me
tu į salę įėjp policininkas, nu
traukė susitikimą ir nepaisyda
mas audringų publikos protestų, 
uždėjo vienam iš imtynininkų 
antrankius. Pasirodo, policinin
kas stebėjo per televizorių var
žybas ir atpažino plėšiką, kurio 
ieškojo daugelį metų.

HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.) 
TEL.: 26 1768

| (ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
> JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 
X gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
V visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 

HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- 
dijųr radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629.
CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 

143 Cabramatta Rd. Tel.; UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH

5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. 
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

557 Hunter St. Tel.: B 3596.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH

93 Northumberland St., Wickham.
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.

FOOD

FOOD
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STORES,

STORES,

STORES,FOOD 
Tel.: 61-5180.

8
SPORTAS 

MELBOURNE
“Varpo” Klubo krepšininkas 

Algis Milvydas pateko į Viktori
jos jaunių krepšinio rinktinę ir 
lošė Australijos tarpvalstybinėse 
jaunių krepšinio rungtynėse. Al
giui patekti į rinktinę padėjo ne 
tik jo aukštas ūgis, bet ir geras 
žaidimas bei pasiruošimas. Jis 
penktadieniais lošia “Church” 
jaunių komandoj, kurią treniruo
ja olimpinės rinktinės žaidėjas 
L. Gaise. Trečiadieniais Algis lo
šia už “Varpą”.

Sporto klubo Brisbanėje orga
nizatorius A. Mališauskas lankė-

Pasaulio “rekordininku” ir Ka
nados čempionu tapo T. Boben, 
kuris 11 litrų alaus išgėrė per 5 
vai. 30 min. (senas “rekordas” 
priklausė Trinidado studentui — 
10,5 litro). Bet po kelių minu
čių “rekordininkas” buvo nuga
bentas į ligoninę.

JAV studentai savo laiku run
gtyniavo, kas daugiau praris gy
vų auksinių žuvelių. Nugalėtojas 
prarijo 80 žuvelių! Sužinojęs 
apie tai, vienas senatorius pasiū
lė įstatymo projektą dėl žuvelių 
apsaugos nuo... žiaurumo ir ra
jumo.

Vienas studentas nuogas pra
sėdėjo ant ledo lyties 5 vai. Jo 
“rekordas” baigėsi... kapais. Ki
tas “rekordininkas” nemiegojo 
6 su puse dienos, trečias — skai
tė bibliją be pertraukos 27 va
landas, dar kitas — garsiai juo
kėsi be pertraukos 78 minutes 
11 sekundžių ir t.t.

Nepasisekė jaunam Čikagos 
gyventojui E. Hovard, kuris sie
kė ištvermės rekordo, 7 valan
das 43 minutes jis kantriai ken-

APIE MOTERIS
PRANCŪZIJOS MOTERIS

Prancūzija yra sena kultūringa 
valstybė, bet ir ten moterys ilgai 
neturėjo lygių teisių. Ir ten jos il
gai negalėjo ta ar kita profesija 
verstis, kai kurios profesijos buvo 
skirtos išimtinai tik vyrams.

Štai keli pavyzdžiai.
Iki 1803 metų jos negalėjo būti 

vaistininkėmis, iki 1892 metų joms 
buvo draudžiama būti gydytojomis 
ir dantistėmis. Tik 1900 metais 
joms teleista būti advokatėmis, 
o teisėjomis tiktai nuo 1946 metų.

Kaip ir kitur, prancūzės gyvena 
ilgiau negu prancūzai vyrai,, 
Prancūzės amžiaus vidurkis yra 
73, o vyro 66 metai.

Ypač didelis nuošimtis yra mo
terų mokytojų.

KĄ MOTERYS PADARO 
SAVO VARŽOVĖMS

Šveicarijos institutas viešajai 
nuomonei tirti pamėgino atsakyti

į klausimą, ką įvairių tautų mo
terys daro savo varžovėms, ku
rios pavilioja vyrą ar mylimąjį. 
Paaiškėjo, kad ir šiuo atveju elge
sys yra labai įvairus.

Prancūzė tokiu atveju nužudo 
savo varžovę. Italė nužudo vyrą. 
Ispanė nužudo vieną ir antrą. Vo
kietė pati nusižudo. Amerikietė 
tuojau informuojasi, kiek teismas 
vyrui priteis jai mokėti. Lenkė 
nieko nelaukdama išteka už kito 
vyro.

Ką daro lietuvė, tai šveicarų įs
taiga neskelbia.

MOTERS AKYS
Automobilio savininkas autome- 

chanikui:
— Moters akys yra keisčiau

sias daiktas pasauly. Jos iš 10 
metrų atstumo lengvai pastebi 
ant tavo švarko ilgą blondinį 
plauką, o iš metro atstumo ne
mato garažo durų.

si Melbourne. Čia būdamas jis 
pasitarė su A.L.S.K.S. Valdybos 
pirm. A. Bladzevičium. šešiolik
toje sporto šventėje Geelonge 
brisbaniečiai, atrodo, dar daly
vauti negalės, bet gal ir atva
žiuos.

A.L.S.K.S. Valdybos pirminin
kas A. Bladzevičius ir “Varpo” 
pirmininkas O. Baltrušaitis buvo 
nuvykę į Geelongą pasitarti spor
to šventės reikalais. Pasitarime 
dalyvavo ir Geelongo apyl. pirm. 
Dr. S. Skapinskas. Atrodo, šven
tei pasiruošimai jau atlikti: visos 
salės ir aikštės parūpintos, o tei
sėjus paskirs Geelongo teisėjų 
sąjunga. Sportininkų apgyvendi
nimo klausimą padės išspręsti vi
sa Vietos apylinkė. Tam tikslui 
Sporto klubo valdyba ir apylin
kės valdyba sušaukė visų orga
nizacijų atstovų posėdį, kur da
lyvavo kun. Dr. P. Bašinskas, 
skautų, savaitgalio mokyklos, tė
vų komiteto, choro, tautinių šo
kių grupės atstovai. Visos orga
nizacijos pažadėjo pilną pagalbą.

j.

ĮDOMŪS faktai PARUOŠĖ B. WILSON

Pirmoji skraidymo priemonė, 
kuriai panaudotas propeleris, už
registruota 1873 m., kada prof. 
Charles F. Ritchel iš Hartford 
(U.S.A.) pasigamino už orą leng
vesnę skraidymo priemonę ir pri
taikė propelerį, kurį suko kojo
mis pedalais kaip dviratį.

šių metų pradžioje amerikiečių 
paleista erdvių raketa Titan 3A 
yra tokio tipo pirmoji, kuri erdvė
se buvo kontroliuojama: ji galėjo 
sustoti, vėl būti paleidžiama ir 
keisti kryptį. Tokios raketos su- 
konstruktavimas yra stambus 
žingsnis paleisti į erdves žmonių 
aptarnaujamas laboratorijas.

Floridoje koralų rifas yra vie
nintelis tokio tipo nacionalinis 
parkas po vandeniu. Jis yra 21 
mylios ilgio ir keturių mylių pločio 
ir jame yra virš 40 rūšių koralų 
ir daugybė kitos jūrų gyvūnijos. 
Lankytojai gali jį stebėti iš laive
lių su permatomais dugnais arba 
tiesiog pasinėrus “pasivaikščioti”.
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e MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. rugsėjo 13 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai CANBERRA
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

PERTH GEELONG
SMAGUS ŠOKIŲ VAKARAS
Rugsėjo 4 d. Perth apylinkės 

valdyba ukrainiečių salėje suruo
šė jaukų šokių vakarų, šeiminin
kai, t y. apylinkės valdyba su pirm, 
p. Jasu savo svečiais nuoširdžiai 
rūpinosi, tad ir jautėsi visi labai 
jaukiai ir smagiai.

Geras orkestras neleido nei jau
nimui, nei senimui nuobodžiauti. 
Buvo linksma ir smagu, nors pub
lika ir buvo mišri. Atrodo, kad a- 
teity šokių vakarai taip ir pasi
liks mišrūs. Bet kur mūsų jaunie
ji? Tų vakarų jų labai nedaug te
simatė.

neužmirštamai: — 
jausiu — Lietuva 
didvyrių žemė, mes

ne-
pa- 
ki-

NETEKOME DAR VIENO 
LIETUVIO

Rugsėjo 2 d. savo namuose stai
ga mirė ramovėnų skyriaus narys 
Napoleonas Slidžiūnas. Velionis 
palaidotas Karakata kapinėse. 
Liūdesy paliko žmona, dvi dukros 
ir sūnus.

Pažymėtina, kad jaunasis Sli
džiūnas (apie 17 m.)yra geras 
šachmatininkas. Apie jo pasirody
mus jau rašė ir vietinė angliškoji 
spauda kaip apie pajėgų ir daug 
žadantį šachmatininkų.

A. Vembutas

žodžiai širdy, 
“rankšluostin 
Tėvynė — Tu 
Tavo vaikai ■—.”

Gal dėlto mes taip mylime Lat
robe Valley, kad Jūs tokia maža 
seniūnija, bet kartu ir tokia didelė 
ir stipri. Jūsų tik sauja, o kiek 
daug Jūs nuveikiate. Ar tai Fe
likso Sodaičio stipri ranka? Juk, 
kaip ir visi, jis uždirba duonų sun
kiai dirbdamas, augina savo gražų 
atžalynų, platina spaudų, nešioja 
pundus knygų po slėnį. Turi ir 
savo gražių lietuviškų bibliotekų. 
Visur jis suspėja, visur jo pilna.

Po minėjimo buvo šokiai — vai
šės. Čia ponios Sodaitienės dzū
kiškas vaišingumas. Akutės bliz
ga, daug svečių — laiminga, kad 
visi linksmi, patenkinti.

Dėkoju Jums, Latrobiečiai, už 
suteiktų galimybę su Jumis pabu
voti. Grįžome stipresni dvasioje. 
Stengsimės sekti Jūsų pavyzdžiu

VIETOS ĮVYKIAI
Geelongo apylinkėj įvykių 

trūksta: vienus gyvenimas 
spaudžia, kitus apsuka, o dar 
tus į vietas pasodina.

Štai kas dedasi pas mus: p. če- 
rakavičienė guli ligoninėje po ope
racijos; vienas iš jaunųjų Kyman
tų taip pat ligoninėje, tik dar ne
ištirta liga ir nenustatytas gydy
mas; Vida ir Edis Brenezeriai per
sikėlė į .savo naujų gyvenvietę, 
tik nežinia, kada bus įkurtuvės. 
Rugsėjo 12 d. įvyko šaunus Tau
tos šventės minėjimas, kur daly
vavo Melbourne parapijos choras, 
vadovaujamas p. Morkūno.

Rugsėjo 18 d. numatomos šau
nios p. Stagio su p. Kybartienės — būti geresniais savo tautos vai- 
vestuvės, o po vestuvių po savaitės 
kitos geelongiškiai patrauks “lie- 
tuviškon seklyčion” smagiai polkų 
sutrenkti ir savos gamybos alučiu 
atsigaivinti.

Širšė

LATROBE VALLEY

kais.
Melbourniškė

MELBOURNE

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 12 

vai. 30 min., nuolatinėje pamaldų 
vietoje Goulburn Str., City, įvyks 
pamaldos Sydnejaus apylinkės lie
tuviams evangelikams.

Po pamaldų ten pat esančioje 
vokiečių evangelikų salėje įvyks 
metinis parapijos susirinkimas, 
kuriame bus patiekta metinė ats
kaitomybė. Parapijiečiai prašomi 
pagalvoti ir pareikšti savo siūly
mų

STUDENTŲ MIŠIOS
Šį sekmadienį ( rugsėjo 19

11.30 vai. bus atlaikytos studen
tams Mišios, St. Joachim bažny
čioje, Lidcombe.

Visi studentai yra maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Sydnejaus Studentų Valdyba

d.),

Canberros Apylinkės Valdyba 
rugsėjo 26 d. (sekmadienį) 8 vai. 
p.p. šaukia Canberros Apylinkės 
visuotinį-metinį susirinkimų. Ne
susirinkus reikiamam skaičiui 
bendruomenės narių po pusės va
landos šaukiamas antras susirin
kimas, kuris bus skaitomas tei
sėtu, nežiūrint susirinkusiųjų 
skaičiaus.

ateities veiklai.
Lietuvių Evangelikų 

Parapijos Taryba

PRANEŠIMAS
Įvykusiam ALB Wollongongo 

Apylinkės metiniam 
rugpiūčio 8 d., buvo 
kia valdyba:

Pirmininkas A.S.

susirinkime, 
išrinkta to-

Paplauskas
J.P., 71 Reddall Parade, Lake 
lawarra South. Tel. 9 1631

Sekretorius J. Suckelis, 138 
oneer Road, Towradgi.

Kasininkas, S. Goceldas,
Ocean Street, Mount St Thomas. 
Tel. 2 5634

Narys, J. Geležiūnas, 13 Koala 
Road, WoonOna.

Sekretorius

II-

Pi-
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SAVANORIŲ ŽINIAI
Rugsėjo 26 d. (sekmadienį) 4 

vai. p.p. 19 Playfield St., East 
Vic. Park p.p. Valaičių bute šau
kiamas visuotinis L. K.K. Sava
norių Sųjungos Perth Skyriaus 
narių susirinkimas šia darbotvar
ke:

1) susirinkimo atidarymas; 2) 
susirinkimui vesti ' prezidiumo 
kvietimas; 3) Centro Valdybos 
potvarkių skaitymas; 4) Skyriaus 
Valdybos 
einamųjų 
rimas.

Esama 
visiems skyriaus nariams daly
vavimas būtinas. Visi kiti sava
noriai, nebūdami skyriaus na
riais, kviečiami į susirinkimų sve
čiais su patariamojo balso teise.

Visi renkamės punktualiai.
Skyriau* Valdyba

veiklos pranešimas; 5) 
Skyriaus reikalų apta-

gana skubių reikalų ir

TAUTOS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

Rugsėjo 3 d. penktadienį, vaka
re, įvyko Tautos Šventės minėjį- 
mas. Morwell’io miesto mažojoj 
salėj. Daug svečių iš Melbourno, 
iš Sale, net iš tolimo ūkio, prie 
Pakenham ponas Šimkūnas atsive
žė pilnų vežimų žmonių. Mūsų 
kultūrininkas p. A. Krausas skai
to paskaitų. Už sienos, didžiojoj 
salėj dunda būgnas, klykia kaž
koks kitas džiazo instrumentas, 
bet p. Krauso žodžiai mus pasie
kia: užmiršti asmeniškas karty
bes, puoselėti savo tautinę kultū
rų, dirbti bendrai, kovoti dėl tėvy
nės laisvės.

Meninėj daly poetas J. Mikštas 
— Šilainis, p. p. E. šeikienė, E. 
Balčiūnienė akompanuojant pane
lei Rūtai Žiedaitei, padainavo ke
letu dainų.

Poeto eilės nukėlė mus tėvynėn, 
dainininkės pravirkdo ne vienų sh- 
vo jautria partizanų daina, dar 
negirdėta mums. Ilgai dar lieka

MELBOURNO LIET. KLUBAS 
PERKA NAMUS IR RUOŠIASI 

METINIAM BALIUI
Melbourno lietuvių visuomenė 

nuolat teiraujais apie Klubo veik
lų; ir tai ne vien atskiri asmenys, 
bet ir organizacijos rūpinasi, kada 
ir kur Melb. Liet. Klubas įsigys 
namus, kur galėtų sutilpti visi.

Jūsų korespondentui teko neti
kėtai patirti, kad naujai išrinktoji 
Klubo Taryba tuoj ėmėsi darbo ir 
štai neseniai surado ir jau užpir
ko didelį namų visiems tinkamų ir 
patogioje vietoje — vos už mylios 
į šiaurę nuo miesto centro. Anų 
šeštadienį organizacijų atstovai 
buvo sukviesti apžiūrėti užpirkto 
namo.

Antras labai svarbus žingsnis 
— tai lietuvių namų metinis ba
lius. Jis žada būti labai šaunus. 
Jau dabar ruošiamasi įdomiai., 
dar niekad nematytai programai 
ir jau šiandie kviečiami visi ir vi
sos šio baliaus nepraleisti. Kiek 
teko patirti, šiame baliuje bus ga
lima be tik skaniai pasivaišinti, 
bet ir lietuviškų dainų pasiklau
syti, gerų ir vertingų daiktų lo
terijoje laimėti.

Šįmetinis Liet. Namų balius- bus

ne penktadienį, kaip anksčiau, bet 
šeštadienį, spalio 16 d. Tad be rū
pesčių galės dalyvauti ir tie, kurie 
penktadienių vakarais užimti arba 
gyvena ir kiek toliau už Melbour
ne.

Tad kviečiami į balių visi vie
ningai, parodydami savo susipra
timų ir svarbiausia,’ tuo paremsi- 
me

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

FONDO RĖMĖJAMS
Pranešu gerbiamiesiems rėmė

jams, kad aukų lapas ir suaukoti 
pinigai — £43.0.0 — pasiųsti L.N. 
Fondo pirmininko vardu: poniai 
E. Čekienei, N.Y., U.S.A.

Ponia E. čekienė reiškia nuo
širdžių padėkų už atsiųstus pini
gus, kurie būsiu panaudoti knygai 
apie Lietuvų anglų kalba išleisti.

Aukų lapas ir pagal jį surinktų 
pinigų išsiuntimo kvitas buvo pa
tiektas ALB-nės Krašto Kontro
lės Komisijai patikrinti. Krašto 
Kontrolės Komisijos pirmininkas 
inž. V. Bukevičius minimus do
kumentus savo parašu patvirtino.

Tikėdamasis, kad ir ateity su
lauksime paramos, lieku dėkingas 
tautinės minties rėmėjams.

B. Daukus
Lietuvos Nepriklausomybės 

Fondo Įgaliotinis

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas ir 

prezidiumo sudarymas.
2. Valdybos pirmininko ir iždi

ninko pranešimai.
3. Kontrolės komisijos prane

šimas.
4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Naujos valdybos bei kontro

lės komisijos rinkimai.
6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Canberros ir Queanbeyan lie

tuviai prašomi kuo skaitlingiau 
dalyvauti.

TAIP PAT PRIEŽASTIS
Gydytojas klausia sužeisto pa

ciento :
— Eeismo nelaimė?
— Taip, — patvirtina pacien

tas.
— Pergreit vairavote?
— Ne, per lėtai ėjau.

naujai užpirktus namus.
A .N.

KIEK AS SUŽINOJAU!

"AUŠROS” TUNTAS MINĖJO 
TAUTOS ŠVENTĘ

Rugsėjo 4 d. popietę į Banks- 
towno Liet Namus pradėjo būre
liais gūžėti skautės, skautai ir 
vadovai. Tai “Aušros’ Tuntas sku
ba Rugsėjo 8-sios ir LSB Skautų 
Vyčių šakos 40-mečio minėj iman.

Kai po 3-čios vai. pradeda rink
tis tėveliai, rėmėjai bei židiniečiai, 
salėje švyti išstatytos skaučių 
skautų rankdarbiu bei skautiško
sios spaudos parodėlės. Ypač Živi
lės D-vės skaučių gražiai pasidar
buota — jų austos juostos, tauti
niais motyvais siuvinėti rankdar
biai, lėlės ir kt. tikrai žavūs. Gar
bės vietoje — egzilų skautų plau
kimo karnavale laimėta pereir~ 
moji sidabro taurė! Neatsilieka 
jaunesniosios 
niai, užrašų 
ir Lt, rodo 
gerų norų.

Brolių stalų dominuoja jauno
jo dail., R. Badausko piešti pa
veikslai, vilkiukų piešiniai, droži
niai. Viskų puošia pavasario gėlės 
ir žalumynai, parūpinti p. Šlioge
rienės, tunto skaučių instruktorės, 
kurios dėka, daugumoje, skautės ir 
buvo instruktuotos liaudies mene.

Ant kitų trijų stalų išsidėsčiu
si skaut. spaudos parodėlė. “Auš
ra ir spauda” skyrelyje išdėstyti 
nuo 1955 m. tunto leisti skautų 
laikraštėliai: “žiežirbos”, “Laužų 
Atošvaistės”, “Kibirkštys”, daino- 
rėliai ir kt. “Skautiškoji spauda 
plačiame pasaulyje” — nemažas 
rinkinys liet, skautų žurnalų ir 
laikraštėlių iš Vokietijos, JAV, 
Kanados, Anglijos ir Australijos. 
Jų čia — kaip grybų po lietaus: 
“Skautų Aidas”, “Mūsų Vytis”, 
“Skautas”, “Gairės”, “Skautybė”, 
“Skautija”... kur, tu, visus ir su
skaitysi! “Kas skaito, rašo — duo
nos neprašo!” skyrelyje skautiš
kosios knygos. Dalis jų — vetera
nės — leistos dar Vokietijoje, pra
sto popieriaus, kitos — liuksusi
niai leidiniai, kaip, pav., skaut. al
bumas “Laužai liepsnoja Vaka
ruos...” Daug skautiškų vadovė
lių. Jų čia galima ir nusipirkti, 
ne tik pasižiūrėti.

Artėja 4-ta valanda. Kieme spy- 
gčioja švilpukai — draugininkai 
skubiai šaukia savuosius paskuti
niams nurodymams. Švyti unifor
mos, švyti jauni veidai!.. Kitoje

įereina- 
ir 

sesės — jų pieši- 
knygutės, kolekcijos 
daug įdėto darbo ir

AUSROS
TUNTE

pusėje susispietęs vyčių 
dar repetuoja kupletus,

bū- 
bet

Antanas Žukauskas; skauto: Jo
nas Bilietas, Mindaugas Mika
lauskas ir Liudas Paltanavičius.

Mėlynos ir žalios uniformos sto
jasi ties vėliava, kai kurios pirmų 
kartų pakelia saliutui rankų ir ta
ria skautijai [brangius žodžius: 
“Aš pasižadu...” Gerojo darbelio 
mazgelius užriša tėveliai, tėvynės 
ilgesio — draugininkai.

Po trumpos pertraukos sekė su
muštinių darymo konkursas. Juos 
ne tik reikėjo patiems pasigamin
ti, bet ir suvalgyti... (Vėliau jau 
laužo metu, buvo paskelbti laimė
tojai: vieni, kurie greičiau padarė 
kiti — kurie greičiau suvalgė!) 
Kitų dalį užkandžių parūpino Se
nųjų Skautų “Liepsnojančios Le
lijos” Židinio sesės ir Skautų Tė
vų K-tas.

Netruko salėje atsirasti ir “lau
želis”. Jį pravedė brolis s.v.v.sl. 
R. Cibas. Laužas, kuris buvo tik
rai puikus savo programa, užtru
ko ilgokai — čia buvo ir šposai 
krėsti, ir dainuota, ir deklamuota, 
leista raketos ir šūkiai... Į lauže
lio pabaigų Australijos Rajono 
Vado įgaliotinis tarė trumpų žodį, 
primindamas apie skautų vyčių 40 
metų jubiliejų.

Po tuntininko trumpo žodžio ir 
padėkos, sueiga baigta “Ateina 
naktis” giesme. Žinoma, tai buvo 
tik pabaigos pradžia... Skautams 
vyčiams suradus akordeonų ir bro
liui K. Narbutui “užplėšus” suk-

BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 19 d. (sekmadienį) 14 
vai. p. Antano Krauso namuose 
4 Grandview Ave., Maribyrnong 
(tramvajus iš Elizabeth St.), į- 
vyks Melbourno lietuvių blaivinin
kų susirinkimas.

Rinktis po lietuviškų pamaldų 
prie p. Butkūno spaudos kiosko. 
Atvažiavusieji su mašinomis nu
veš atvykusius be mašinų. Išva
žiuosime apie 13 vai. 30 min. Kas 
nebūtų prie bažnyčios, prašomas 
tiesiai važiuoti.

Susirinkime p .A. Krauso pas
kaita tema “Vydūnas ir Blaivybė” 
ir einamieji reikalai. Po to arba-

Metinis (šešioliktasis) choro Li- 
tuania koncertas įvyks spalio 2 d. 
Lietuvių Namuose Adelaidėje.

Naujų Teisininkų Draugijos 
Adelaidėje valdybų sudaro: ponia 
E. Reisonienė sekretorė; V. Rad
zevičius, pirmininkas; M. Rud- 
zenskas, iždininkas.

Pereitų šeštadienį Melbourne 
“Džiugo” Tuntas atšventė savo 15 
metų veiklos jubiliejų. Pažymėti
na, kad šiame skautų parengime 
grojo skudučių orkestras ir pagal 
skudučių muzikų buvo šokami tau

telė ir lietuviškos dainos iš plokš- tiniai šokiai. Be to, grojo ir bon- 
telių.

Kviečiame ir svečius. Būtų la
bai malonu matyti ir iš tolimes
nių apylinkių, ir ypač jaunimo. 

Draugijos Valdyba

kų orkestras, bene vienintelis vi
soje Australijoje!

su Pastogę užsiprenumeravo nau
ji prenumeratoriai: p.p. A. Brata- 
navičius, P. Šileris, L. Jančiaus
kas, J. Medelis ir a.a. V. Jankus.

Rugsėjo 18 d. visi Geelongo lie
tuviai ruošiasi vestuvėms: apy
linkės valdybos iždn. V. Stagis su
sirado sau gyvenimo draugę ir 
numatomos šaunios vestuvės, ku
rios būsiančios suneštinės, kelia
mos visos apylinkės. Mat, p. Sta
gis anksčiau taip buvo užsiėmęs 
visuomenine veikla, kad neturėjo 
laiko apsidairyti aplink save: jis 
ir bendruomenės namus savais pi
nigais statė, ir valdybose dirbo ir 
visur kitur, kur tik reikėjo darbš
čios rankos.

namų 
relis . . . ,
ir jie jau dairosi ar ne metas į 
salę!...

Lygiai 4 vai. tunto adjutanto 
“švilpukų švilpukas” sušaukia se
ses ir brolius į salę tunto iškilmin- 
gajai sueigai. Vyčiai kviečia ne
arusiuosius užimti svečiams skir
tas vietas.

Raportai. Jauni draugovių ad
jutantai raportuoja iškilmingųjų 
sueigos dalį tvarkančiam br. Ci
bui. Tuntininkas, ps. J. Zinkus, 
sveikinasi su tuntu. Įnešama tun
to vėliava. Jų seka ilgoki įsaky
mai:

Vieša padėka už įdėtų darbų ir 
pasiaukojimų vadovaujant tunto 
skaučių skyriui pasitraukiančiai s. 
E. Laurinaitienei; Živilės d-vės 
skiltininkė, skautė G. Zigaitytė pa
kelta į paskiltininkės laipsnį. Žal
girio draugovėje dirbančioms se
sėms, pl. V. Bitinaitei ir skautei 
V. Deikutei, o taip pat už gražiai 
padarytus liet, tautinių šokių už
rašus sk. A. Kuraitei, išreikštas 
viešas pagyrimas. Administraci
niai pasikeitimai pas skautes; jos 
išaugo iki tiek, kad persiformavo tinį, šoko senas, šoko jaunas... 
į du vienetus: Skaučių Živilės ir 
Jaun. Skaučių Šešupės draugoves, 
šešupietėms vadovaus v.s.v.sl. Ra
munė Zinkutė su savo adjutante 
pi. L. Apinyte. Živilietėms vado
ve ir toliau lieka ps. D. Skorulie- 
nė, adj. — pi. G. Zigaitytė.

Seka visa eilė išlaikiusių į pa
tyrimo laipsnius. Po įsakymų — 
įžodis. Jį duoda: jaun. skautės 
kandidatės — Loreta Bačiulytė, 
Rūta Bačiulytė, Viktorija Janavi
čiūtė, Laura Karpavičiūtė, Aud
ronė Kasperaitytė, Rita Kasperai- 
tytė, Carol Martin ir Diane Mar
tin; skautės kandidatės — Zita 
Belkutė, Irena Biretaitė, Rūta Mi
kalauskaitė, Lėta Nakutytė ir Va
lė Šatkauskaitė; jaun. skauto — 
kandidatai: Linas Adomėnas, Gai
lius Antanaitis, Antanas Braze- 
lis, Adžius Karpavičius, Raimun
das Kataržis, Algis Šliogeris ir

p.
Sueigų fotografijoje užfiksavo 
Karpavičius.

s. B. Žalys

TUNTO SUEIGA.
Tautos šventės proga tunto suei

ga įvyko rugsėjo 4 d. Bankstow
ne, kurioje 8 skautai-ės ir 
jaunesniųjų skautų-čių davė 
dį. (Žiūr. aprašymų atskirai).

16 
įžo-

STOVYKLA.
Tunto vasaros stovykla Inglebur- 

ne įvyks nuo gruodžio 30 d. iki 
sausio 10 d. Jauniesiems skautams 
-ėms numatoma atskira pastovyklė 
ir užsiėmimai.

Stovyklos mokestis ir kitos smul
kmenos bus paskelbtos vėliau.

3-jų dienų (ilgo savaitgalio) 
iškyla bus spalio 2-4 d.d. Inglebur- 
ne.

Dovaniniai siuntiniai
maisto produktų, pramoninių prekių ir tekstilės gaminių 

Artėjant rudens ir žiemos sezonams Europoje gavau 
naujus medžiagų pavyzdžius paltams, nailono ir kitokių teks- 

gaminių.
Žemos kainos ir didelis pavyzdžių pasirinkimas.

Su užklausimais kreiptis:
Mr. M. TENISONS

41 GIBSON AVE., PADSTOW, N.S.W. Tel. 77-6468 
(Malonėkite skambinti nuo 5.30 vai. iki 9.00 vai. p.p.)

tilės

“ŽALGIRIEČIŲ” IŠKYLA.
Pirmoji jaun. skautų d-vės iš

kyla įvyko rugpiūčio 22 d. Sydnė- 
jaus Botanikos sode.

Tuoj po pamaldų (Lidcombe) 
sk. vyčio K. Narbuto “Kalėjimas” 
išvyko sutalpinęs visus d-vės vil
kiukus (jaun. skautus) ir vadovus, 
draugininkų s.v.v.sl. H. Antanaitį 
pl. V. Bitinaitę ir Deikutę.

Be visų linksmybių pavasario 
saulės atgaivintame Botanikos so- 
se vyko jaun. skautų II-čio pat. 
laipsnio egzaminai, kuriuos išlaikė 
8 kandidatai.

Įdomu, kad šiemet spaudos ba
liai pasirūpino ir sava spauda: 
sydnejiškį “Spaudos Baliaus Ku
kutį” visi skaitėte, bet greičiau
siai tik melburniškiai žino ir ma
tė savo išleistų baliaus laikraštį

BOHEMINIS VAKARAS
Rugsėjo 25 d. Sydney “Šviesa” 

drauge su studentais rengia šau- “Pastogių Žirgelius”. Keisčiausia, 
nų boheminį vakarų su originalia 
programa. Vakaras įvyks Antho
ny Doherty salėje Surry Hills. 
Sekite skelbimus.

kad ir Melbournas spaudos ba
liaus proga išsiperėjo savo “Mel
bourne Kukuti”!

Sporto Klubo Kovo visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 19 d. 2 vai. p. p. Dainavos 
salėje.

Visi džiaugiasi praėjusiu Spau
dos Balium, bet yra ir nusiskundi
mų: daugiausia priekaištavo po
nios, kad baliaus metu bent pra
džioje metalinės kėdės buvusios 
peršaltos...

Į Geelongo kaukių balių bežy
giuojančių kaukę — morkų dėme
sį atkreipė ir pravažiuojantieji. 
Viena mašina sustojo ir jau norė
jo prievarta jų įsitraukti vidun 
— Dievas žino, į kokius dantis 
morkelė būtų patekusi! Visa lai
mė, kad į jos šauksmų pribuvo 
žmonių ir jų išgelbėjo.

Nors “Mūsų Pastogės” Spaudos 
Baliai vyko Melbourne ir Sydne- 
juje, bet atrodo, tik Geelonge Mū-

Nors buv Geelongo apyl. pirm, 
p. J. Gailius laikinai ir nėra apy
linkėje oficialus asmuo, bet jo vei
kla visur juntama. Jis ir choris
tas ir talkininkas visuomeninėje 
veikloje ir ypač atsidavęs spaudos 
platintojas: jis nuolat ir nuolat 
suranda naujų Mūsų Pastogės 
skaitytojų, o suradęs lietuviško 
laikraščio neskaitantį tol jo ne
atleidžia, kol tasai pasiduoda. Jei
gu tokių aktyvių platintojų atsi
rastų ir kitur, Mūsų Pastogės 
skaitytojų skaičius tuoj pat dvi
gubai pašoktų. Ku-ka

POPULIARIAUSIAS
SYDNEY LIETUVIŲ 
KLUBO NARIAMS
SYDNEY LIETUVIŲ KLUBO

NARIŲ VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Klubo (Lithuanian 
Club Ltd.) metinis narių susirin
kimas įvyks rugsėjo 26 d. 2 vai. 
p.p. Klubo patalpose 39 Church 
St., Lidcombe.

Narių registracija pradedama 
1.30 vai. p.p.

SUEIGOS
Tėvams pageidaujant, jaunes

niųjų skautų ir skaučių draugovių 
sueigos Lidcombe vyks tais pačiais 
sekmadieniais, pradedant rugsėjo 
26 d.

Tų pat dienų, tikimasi, bus gau
tos pavyzdinės fotografijos iš pas
kutiniosios. tunto sueigos.

Rugpiūčio 29 d. Lidcombe vyko 
jaun. skaučių sueiga. Tuo pat laiku 
kandidatės buvo egzaminuojamos 
iš jaun. skaučių IlI-čio pat. laips
nio programos. Egzaminus išlaikė 
10 j. skaučių kandidačių.

“Živilės” d-vės skautėms kandi- 
•datėms egzaminai vyko tuo pat lai
ku Bankstowne.

Kitos živilietės, draugininkės 
ps. D. Skorulienės ir poniųRama- 
nauskienės ir M. Apinienės pade-

1.
2. 

mas.
3.

Darbotvarkė
Susirinkimo atidarymas.
Mandatų Komisijos praneši-

Vykdomųjų organų praneši
mai.: a) pirmininko, b) iždininko, 
c) revizorių.

4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Valdybos rinkimai:
a) pirmininko ir sekretoriaus, 

b) penkių valdybos narių.
6. Revizijos komisijos ir revizo

riaus (auditor) rinkimai.
7; Sumanymai ir pasiūlymai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Turint galvoje svarstomų daly

kų svarbų, kiekvieno nario daly
vavimas būtinas. Nariai, nesumo- 

damos, ruošėsi Tautos šventės mi-'kėję nario mokesčio, registruoda- 
nėjim ui.

Vakare skautai vyčiai, susirinkę 
Bankstowne, aptarė tunto sueigos 
ir Tautos šventės minėjimo reika
lus.

miesi galės jį apsimokėti.
Balsavimo kortelės bus išduo

damos nariams, užsiregistravu
siems susirinkimo dienų.

Valdyba
ŽIDINIO SUEIGA.

Sydnejaus senųjų skautų Židinio 
sueiga įvyko rugpiūčio 22 d. East 
Hills parke. Dalyvavo 19 narių. Ži
diniui vadovauja ps. V. Deikus 
ir A. Adomenienė.

SCOTCH

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 

KRAŠTUOSE 
dabar jau gaunamas ir 

Australijoje. 
Sydnejuje reikalaukite pas 

M. PETRONI 
152 Liverpool Rd., Enfield 

Tel. 74 5727
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