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KO REIKIA 
JAUNIMUI

NEW YORKO MANIFESTACIJOS ATGARSIAI Žodis skaitytojui

Jaunimo klausimas Šiandie 
yra visur aktualus, ne vien tik 
mums, lietuviams. Pastebėta, 
kad Šių dienų jaunimas neturi 
jokios atramos: niekuo nesido
mi ir gyvena tik Šia diena steng
damasis kuo daugiau ją iSnau- 
doti savo malonumams.

Ta pačia laiko dvasia gyve
na ir mūsiškis — lietuviškasis 
jaunimas. Štai dėl ko jau ne nuo 
Šiandie mūsų rūpestis savo jau
nimo ir apskritai ateitimi išvir
to savotiška liga. Anksčiau Sis 
rūpestis reiškėsi priekaiStais 
jaunimui, bet kai Sis metodas 
pasirodė nesėkmingas, ieSkoia 
kito kelio — imta pataikauti, 
net gi kaltinti save, vyresniuo
sius, kad esą, patys esame už
sidarę pasenusiose normose ir 
neprisitaiką prie Šios dienos gy
venimo ir reikalavimų. Kiek gi
liau pažvelgus, ir Šitas metodas 
pasirodys bergždžias, nes toks 
pataikavimas prilygsta saldainių 
dalinimui vaikams. Bet gi jauni
mas jau nėra vaikai.

Yra dar vienas kelias, apie 
kurį nedaug kas kalba, bet ku
ris gal ir būtų raktas į jaunimo 
Širdis ir jo siekius. Tai idealiz
mo kelias. Visų laikų jaunimas, 
aiSku, ir Šių dienų, pasižymi 
dviem pagrindiniais bruožais — 
idealizmu ir aktyvumu. Kai Šie 
du dalykai suderinti, tai užtik
rintai galima nepaprastai daug 
laimėti. Jaunimas aktyvus nesu
laikomai: jei jis neturi idealo, 
jis atranda kitų būdų savo akty
vumui, savo energijai Ošlydvti, 
jeigu ne geram, tai piktam. Ši
toji jaunimo akcija prilygsta ug
niai: kontroliuojama ir nukreip
ta tam tikram tikslui, ji naudin
ga, ji tirpdo plieną, varo trauki
nius ir laivus, nekontroliuojama 
ji degina miestus.

Jaunimui idealas yra tie rėmai 
ir kryptis, kur jis gali tą ener
giją ir akciją įkinkyti. Taigi, 
jaunimui trūksta idealo. Bet to 
idealo trūksta ir mums. Ir kaip 
tik dėl to dūsaudami apie jau
ninto nukrypimus vengiame už
siminti apie tai, ko patys netu
rime arba jau esame praradę. 
Mūsų pačių vienintelis troški 
mas, atstojąs visus idealus, Šian
die yra kuo tikriau ir patogiau 
įsikurti. Tai matydami lygiai el
giasi ir jaunimas siekdamas ran
ka pasiekiamo gerbūvio. Nėra 
ko tikėtis, kad pats jaunimas 
susirastų sau idealus, kai mato, 
kad niekas Šiandie idealais ne
sirūpina. Jaunimui idealai idea
listų padiktuojami ir jam užde
gami. Tada jis eis paskui juos, 
kausis dėl jų.

Imkime kad tą patį patriotiš
kumą, suprantama plačiausia 
prasme — kovoti tiek už savo 
žemę, tiek už tautą ir jos kul
tūrą. Jeigu jaunimas nepatrio
tiškas, jis negali jo savy pats iš
auginti, jeigu niekas jam to ne
duos. Bet kur gi mūsų pačių pa- 
triotiSkumas? Kai kiti gyvybes 
aukoja, kalėjimais rizikuoja, mes 
sunkiai skiriamės su keliais ši
lingais tautiniams reikalams. 
Per 25 metus kovą už tautos 
teises vedėme memorandumų 
lapeliais, kurie patys pigiausi ir 
nereikalingi nei aukos, nei ištek
lių. Bet gi jaunimas ir čia ap
lenkė: pirmą sykį po karo jau
nimo sukurstytos įvyko demon
stracijos tiek New Yorke, tiek 
Washingtone, ką principe reikia 
laikyti daugiau ,nei kasmetiniai 
netgi perrašyti pernykščiai me-

ŽYGIO Į UNO ATGARSIAI

Keturiolika tūkstančių — buvo 
du žodžiai, kuriuos lapkričio 13 d. 
vakare ištardami New Yorko ra
dijo ir televizijos pranešėjai pa
teikė apčiuopiamiausi Baltijos 
laisvės manifestacijos svorio įver
tinimų.

Tai buvo beveik tas skaičius, 
kokio manifestacijos sumanytojai 
siekė ir koks buvo būtinas, bet ir 
pakankamas, kad rengėjų pirmi
ninko A. Mažeikos įvadinis šūkis
— mes reikalaujam būti išgirsti!
— nenueitų niekais. Manifestaci
jai baigiantis, jos vadovai turėjo 
progos padaryti pareiškimus per 
radijų ir televizijų dešimtims mi
lijonų.

SPAUDA IR RADIJAS
APIE ŽYGI

Spaudos ir radijo pranešimuo
se — ypač anksčiau, manifesta
cijai dar tebevykstant išleistuose
— mirgėjo įvairių skaičių: astuo
ni, dešimts, vienuolika, trylika 
tūkstančių. Tų žinių šaltinis bu
vo Madison Square Garden parei
gūnai, o jų apskaičiavimas keitė
si nuolatinio didėjimo linkme, ka
dangi salė pildėsi ligi pat prog
ramos pabaigos, o būriai dar pri
sidėjo ir po to, besirikiuojant žy
giui per miestų. Buvo atžymėta, 
kad sen. K. Mundt kalbos metu,
t.y. programai įpusėjus, salėje bu
vo 10,700 ir apie 400 prie įėjimų. 
Tuo metu į laikraščius be radijų 
išėjusiose žiniose manifestantų 
skaičius buvo pažymėtas 11,000.

Eisena į Jungtines Tautas per
kirto visą New Yorko miesto cen
trą: kai vėliavos jau tvarkėsi prie 
Jungtinių Tautų aikštės, eisenos 
galas dar buvo nepradėjęs judėti 
nuo Madison Square Garden — 
mylia su penktadaliu atstumo nuo 
pradžios.

ŽINIOS Iš JUNGT.
AMERIKOS VALSTYBIŲ

Visų rengėjų didžiausias rūpes
tis, kad kuo daugiau jaunimo iš 
kitų kraštų atvyktų į Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongresą ir čia pa
justų stiprią, gyvą lietuvišką nuo
taiką. Norima visų kraštų lietu
vių jaunimą suartinti, leisti pasi
matyti, pasisemti jėgų ir paska
tinimo lietuviškiems ateities dar
bams.

Pasaulio Liet. Bendruomenės 
Valdyba ir aunimo Kongreso Fi
nansų Komisija stengsis padėti 
visų kraštų jaunuoliams atvykti į 
J.A.V. ir čia lietuvių šeimose bei 
kongrese praleisti kelias savaites 
ar net kelis mėnesius.

(Pasaulio Lietuvis Nr.17, 1965) 

morandumai. Mūsų pasyvumą 
kaip tik ir liudija tie visi eilės 
metų memorandumai. Jaunimas 
visados už akciją. Ir jis pradėjo 
naują kovos kelią, efektyvesnį ir 
aišku, brangesnį. Memorandu
mą pasiųsti kainuoja tik 25 cen
tai (amerikoniškai), o suorgani
zuoti žygį į UNO kainavo 25.000 
dolerių!

Jaunimą': aktyvus, bet jam 
reikia duoti kryptį, įžiebti idea
lą. Ką duos Jaunimo Kongresas? 
Jeigu jis suformuluos ir uždegs 
mūsų jaunime idealus, būkime 
tikri, kad bus pradėtas naujas 
kovos už Lietuvą ir lietuvybę is
torijos puslapis.

(v.k.)

LAPKRIČIO 13 DIENOSI

MANIFESTACIJOS
PAREIŠKIMAS

Lapkričio 13 dienų New Yorke, 
Madison Square Garden įvyku
sios Baltijos kraštų laisvės ma
nifestacijos pareiškime, išdėsčius 
esminius Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės teisĮės 
pagrindus, Sovietų Sųjungos 
smurtiškus veiksmus prieš tris 
Baltijos kraštus ir pabrėžus šių 
tautų ryžtų atgauti savo valsty
binę nepriklausomybę, kreipia
masi į Jungtinių Tautų Genera- 
linų Sekretorių U Thant, Visuo
tinio Susirinkimo pirmininkų 
Amintore Fanfani, 24-rių (deko
lonizacijos) komiteto pirmininkų 
Šori Coulibal ir Jungtinių Tautų 
narių vyriausybes bei misijas 
šiais žodžiais:

“MES RAGINAM nebeatidėlio- 
jant imti* visų Jungtinėm* Tau
tom* įmanomų priemonių, kad 
Deklaracija dėl nepriklauaomy- 
bė* suteikime kolonijiniam* kraš
tam* bei tautom* būtų taikoma 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos at
vejams, ne* jo* jau pavartojo 
savo teisę apsispręsti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimu 
1918 m. vasario 16 d., Estijos 
nepriklausomybės paskelbimu 
1918 m. vasario 24 d. ir Latvijos

Pavergtųjų savaitės Sydnejuje atidarymas spalio 24 d. Trocadero salėje. Nuotrau
koje prezidiumas ir dalis dalyvių. Scenos gilumoje pavergtųjų tautų vėliavos.

Neseniai Kanados Liet. Ben
druomenės Tarybos suvažiavime 
išrinkta nauja Kanados Krašto 
Valdyba tokios sudėties: pirm. A. 
Rinkūnas, St. Kairys — vicepirm. 
ir kultūros komisijos pirm., L. Ta
mošauskas — sekr., S. Čepas — 
iždn., kun. A. Žilinskas — infor
macijos vadovas, E. Miliauskas — 
švietimo komisijos pirm., O. Indre- 
lienė — šalpos fondo pirm., J. R. 
Simanavičius — narys santykiams 
su kitomis tautomis ir G. Rinkū- 
naitė — jaunimo sekcijos pirm.

Kanados Krašto Valdybos ad
resas: 941 Dundas St., Toronto 3, 
Ontario, Canada.

★
Pagyvėjo Pietų Amerikos lietu

vių veikla. Sėkmingai pradėti 
Pietų Amerikos lietuvių kongre
sai kaskart ruošiami vis didesniu 

nepriklausomybė* paskelbimu 
1918 m. lapkričio 18 d.

“PATS SOVIETŲ Sąjungos 
dalyvavimas Jungtinėse Tautose 
sudaro tarptautinę pareigų pa
naikinti jos kolonistiskų valdymą 
ten ,kur yra akivaizdus ryžtingas 
tautos geidimas įgyti savų valsty
binę nepriklausomybę. Todėl yra 
Jungtinių Tautų teisė ir pareiga 
reikalauti, kad Sovietų Sųjunga 
iš Baltijos valstybių teritorijų, 
kaip jo* apibrėžto* 1920 metų tai
kos sutartyse, atitrauktų 
savo ginkluotas pajėgas, policijų 
ir administracijos pareigūnus, 
tuo sukurdama sąlygas sudaryti 
nepriklausomas Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vyriausybe*.

“TRIJŲ BALTIJOS KRAŠTŲ 
nepriklausomybė* atstatymas žy
miai prisidėtų prie Antrojo pa
saulinio karo s u trik ty tų tarptau
tinių santykių sutvarkymo Rytų 
ir Vidurio Europoj ir sustiprintų 
taikų bei saugumų toje opioje sri
tyje.

“Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybė* atstatymas ati
tiktų ir Sovietų Sąjungos intere
sus, sukurdamas tvirtų ir pasto
vų pagrindų draugingiem* kaimy
niniams- santykiams tarp tų kraš
tų ir Sovietų Sųjungos.”

(E)

įvykiai pasaulyje
užsidegimu. Šių metų pradžioje 
įvyko trečiasis Pietų Amerikos 
Lietuvių kongresas Sao Paulo 
mieste Brazilijoje, o ateinančiais 
metais jau ruošiamasi ketvirtajam 
Pietų Amerikos liet kongresui Bu
enos Aires mieste. Tam tikslui 
jau sudarytas "organizacinis kon
greso komitetas, kuris darbą pra
dėjęs.

★
Atžymėjimui popiežiaus kelio

nės į New Yorką Vatikanas išleido 
specialius pašto ženklus, kurie fi
latelistų uoliai graibstomi. Matyt, 
kad jų išėjo ribotas skaičius.

★
Čilės valstybėj. (Pietų Ameri

koje) palaipsniui vykdoma žemės 
reforma. Kaip ir kituose Pietų 
Amerikos kraštuose žemė priklau
so saujelei stambių žemvaldžių ir

bažnyčiai. Dabar tos žemės įsta
tymo keliu atimamos ir išdalina
mos ją norintiems dirbti.

★
Japonija netrukus bus apgink

luota raketomis ir tuo pasidarys 
pajėgiausias karinis kraštas Azi
joje. Pergrupuojama ir naujai 
apginkluojama ne tik oro pajė
gos, bet ir sausumos kariuomenė 
bei laivynas.

★

Haiti sala ir valstybė, valdoma 
kieto diktatoriaus Duvalier, laiko
ma labiausiai atsilikusiu kraštu 
Vakaruose. Gyventojai ir jų val
dovas yra negrai ir jų metinis už
darbis prilygsta apie 70 amerikie
tiškų dolerių, maitinimosi vidur
kis — 1.780 kalorijų dienai ir jų 
amžiaus vidurkis — 32 metai. 
Krašte 90% beraščių.

Metai jau baigiasi ir Mūsų Pastogė žengs į aštuonioliktus sa
vo gyvavimo ir kultūrinio darbo metus. Per šį laikotarpį laikraštis 
matė sunkių ir šviesių dienų, bet nebuvo nė vienam momentui su
abejota nei savo kryptimi, nei egzistencija. Štai kelinti pastarieji 
metai, kaip Mūsų Pastogė išbrido iš nuolatinių finansinių vargų ir 
su pasitikėjimu žengs į naujuosius metus nešdama savo skaityto
jams šviesą, informaciją ir bus kaip buvusi jungtis tarp visų po 
platųjį Australijos kontinentą pasklidusių ir viso pasaulio lietuvių.

Tiek Mūsų Pastogės leidėjas — ALB Krašto Valdyba, — tiek 
ir Redakcija ir Administracija džiaugiasi ir yra dėkingi nuolatine 
skaitytojų parama ir drauge, tikisi, kad skaitytojai ir ateity savo 
bendruomenės laikraštį ne tik skaitys, bet ir jį vienokia ar kitokia 
proga parems.

Nežiūrint ilgo laiko vis tik Australijoje dar yra daug lietu
viu, neskaitančių Mūsų Pastogės. Gaila, bet reikia su tuo faktu 
skaitytis. Mes visi Mūsų Pastogės skaitytojai ir leidėjai sudarome 
vieną didelę Mūsų Pastogės šeimą ir būtų dar didesnio džiaugsmo, 
jeigu toji šeima pasidarytų kuo gausesnė. Pagaliau ji nėra vieno 
asmens ar kompanijos nuosavybė, bet mūsų visų laikraštis, ir dėl 
to kiekvienam turėtų rūpėti, kad toji šeima dar pagausėtų.

Artėjančios šventės ir yra ta proga, kada galime Mūsų Pas
togei geriausiai pasitarnauti. Švenčių metu sveikindami savo arti
muosius ar bičiulius ar vykdydami svečiuotis neateiname tuščiomis 
rankomis, bet neišvengiamai prisistatome. su dovanomis. Geriau
sia šventinė dovana savo artimui, bičiuliui ir būtų Mūsų Pastogės 
prenumerata, kurią jis kas savaitę gaudamas ir vartydamas su dė
kingumu prisimins tą, kuris tokią kultūringą dovaną įteikė ir per 
tuos metus pats susigyvenęs nelauks, kad jam kas užsakytų, bet 
pats užsisakys ir dar kitą paragins.

Išnaudodami šventes ir apsilankymus ir kiekvienas iš mūsų 
pabūkime Mūsų Pastogės ambasadoriais, platintojais. Padidėjus 
skaitytojų skaičiui, padidės ir Mūsų Pastogės puslapių skaičius. O 
tai galima lengvai padaryti nekeliant prenumeratos kainos, o tik 
didinant skaitytojų šeimą.

Esame tikri, kad ateinančiais metais turėsime džiaugsmo 
drauge pasveikinti ir visą eilę naujų Mūsų Pastogės skaitytojų.

Redakcija ir Administracija

MIRĖ JUOZAS VAIVADA
i VOKIETIJOJE

Gautingo sanatorijoje po ilgų 
metų varginančios ligos spalio 
22 d. mirė veterinarijos gydytojas 
Juozas Vaivada 65 metų amžiaus, 
kilęs nuo Biržų.

Velionis buvo giliai tikintis, ra
maus būdo, tikros lietuviškos dva
sios. Ypač jis buvo rūpestingas 
visiems 'kitiems ten besigydan
tiems lietuviams ligoninis: jis vis 
pasistengdavo susisiekti su leidė
jais ir parūpinti visiems laikraš
čių ir knygų, kad jiems būtų kiek 
šviesiau ir nenuobodu tuose nelai
mingųjų namuose.

Velionis ilgus metus buvo Balfo 
įgaliotinis ir iš bet kur gautą pa
šalpą padalindavo taip, kad nė 
vienas nesijautė nuskriaustas.

Palaidotas a. a. J. Vaivada Gau
tingo katalikų kapinėse spalio 
25 d. Laidotuvėse dalyvavo kun. 
Dr. J. Aviža, kun. A. Micas, stip
resnieji ligonys ir būrelis lietuvių, 
atvykusių iš toliau, o taip pat pa- 

- lydėjo jį ir kitataučiai, kurie jį 
pažinojo.

Tebūna tau, Juozai, lengva sve
tima žemė.

Seniūnas A. K.

NEUŽMIRŠTAMA IR 
MŪSŲ PASTOGĖ

Lapkričio 14 d. p. Z. Prosins- 
kienės iš Morwell gimtadienio po
būvio metu ten dalyvavęs Latro- 
robe Valley seniūnas p. F. Sodai- 
tis pravedė mezliavą lietuviškai 
spaudai paremti. Aukojo po £1: 
M. Prosinskas, J. Mikštas, V. 
Gražulis, J. Mikalajūnas, T. Gai- 
liflnas, F. Sodaitis. Pinigai pada
linti lygiomis “Mūsų Pastogei” ir 
“Tėviškės Aidams” — kiekvienam 
po £3.

Už prielankumą ir sudėtas au
kas mūsų spaudai reiškiame ini
ciatoriui p. F. Sodaičiui ir vi
siems aukotojams nuoširdžią pa- 
dėk^*

ALB Kvaito Valdyba

1
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Kas yra skautavimas?
VADEIVĖ S. GILMA Z1NKIENĖ

Dažnai išgirstame šitų klausimų 
bet jo tikroji prasmė vis ma
žiau bežinoma, ir šios organizaci
jos darbo vaizdas kaskart vis 
daugiau blunka. Kai kas mano, 
kad skautavimas yra daugiau ar 
mažiau skirtingo amžiaus vaikų 
darželis ar jaunuolių paruošimas 
scenos mėgėjų darbams, tik su 
pabrėžtu lietuviškumu. Oi, ne.

Visų pirma norėčiau pabrėžti, 
kad skautai yra pati didžiausia 
tarptautinė jaunimo organizacija 
laisvame pasaulyje, šios organi
zacijos užsimojimas yra duoti jau
nimui progos tobulinti savo dva
sių, savo charakterį. O mūsų lie
tuviškoji skautybė turi dar dides
nį tikslų: išlaikyti gyvų lietuviškų 
dvasių, išauklėti tobulas lietuviš
kas asmenybes ir tobulus tautie
čius.

Lietuviškoji skautų vadi ja savo 
centrų įkūrė Amerikoj, nustatė 
veikimo gaires, sutvarkė savo įsta
tus ir gerai žino, kų galima nu
veikti ir pasiekti savo darbu.

Anksčiau, tik po karo, kur tik 
laisvame pasaulyje kūrėsi lietu-, 
viškieji skautų vienetai, jie tvar
kėsi taip, kaip kam geriau atrodė. 
O šiandien tarp visų skautų ren
kamos trejiems metams vadijos ir 
visame pasaulyje tarp skautiškųjų 
vienetų yra tamprus ryšys.

Vadijų sudaro Taryba, Pirmija, 
Seserija, Brolija ir Garbės Teis
mas. Jos centras šiuo metu yra 
Chicago je. I ten suplaukia visos 
žinios iš atskirų rajonų, tuntų, 
vietininkijų, draugovių ir skilčių. 
O suminėtieji padaliniai gauna 
veikimo instrukcijas aplinkraš
čiais ir per spaudų. Iš viso šito 
bendro darbo, žinių, pageidavimų 
ir raportų kuriamos bendros vei
kimo gairės, skautiškieji vadovė
liai, sueigų medžiaga, kuri padeda 
vystyti gražių ir vieningų veiklų. 
Ir skautai, nepaisant tai, ar jie 
gyvena Europoj, Amerikoj, Aust
ralijoj ar kitur, jaučiasi esu vie
nos didelės šeimos nariai; jų min
tys, jų interesai yra vienodi; jų 
ryšys yra glaudus ir lietuviškoji 
dvasia labai gyva.

Tiek apie vadijų.

Dar 
pa-

lai- 
na- 
jos

Dabar apie mūsų mažuosius na
rius. Kų jiems reiškia skautų-čių 
organizacija? Ko jie siekia ten?

Kaip jau minėjau; skautų orga
nizacija yra jauno žmogaus auklė
jimo ir tobulėjimo organizacija. 
Mokoma su dideliu atsidavimu 
siekti savo užsimotojo tikslo, 
daugiau, mokoma pažinti ir 
milti savo tėvų žemę Lietuvų.

Nepriklausomos Lietuvos 
kais ir berniukai ir mergaitės 
muose išmokdavo savo kalbos,
mokėjimų pagilindavo mokykloje, 
išmokdavo Lietuvos istorijos ir 
geografijos, pažindavo to krašto 
gamtų. Ir toks jaunuolis-lė jau 
daug kų žinojo, kai stodavo į skau
tų gretas. Sueigose reikėjo duoti 
tik žaidimų, pritaikytų jo amžiui, 
reikėjo tobulinti jo būdų ir cha
rakterį. Vadovų žodžiai jiems bu
vo suprantami, ir sueigose be 
sunkumų jie ruošėsi į aukštesnį 
patyrimo laipsnį ir įgyti naujų 
specialybių.

Iš patyrimo žinome, kad vaikai 
noriai žaidžia. Ir patyręs vado-

VEIKLIOMS
Kai kas iš mūsų moterų nusis

kundžia, kad jos turinčios energi
jos pakankamai ir norinčios veikti 
bet arba joms pastojamas kelias, 
arba nežinoma, kuria kryptimi sa
vo energijų nukreipti.

Australijoje lietuvės moterys be 
jokių suvaržymų ir išskyrimų pil
nai gali jungtis lietuviškoj veikloj 
ir ne tik gali, bet net yra kviečia
mos. Beveik visos Australijoje 
veikiančios lietuvių organizacijos 
yra mišrios, išskyrus moterų lab
daros organizacijas, kurių ir tiks
lai ir siekimai yra specifiniai. Be 
to, moterys galėtų susirasti ir ki
tokių veiklos bei pasireiškimo bū
dų, jeigu tam būtų reikalo ir no
ro. Štai čia vienas pasiūlymas 
moterims.

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se sėkmingai veikia Lietuvių ' Mo
terų Klubų Federacija, kuri savo 
ruožtu priklauso Pasaulio Moterų 
Federacijai, šioji Pasaulio Moterų 
Federacija (General Federation 
of Women’s Clubs) yra pati di
džiausia moterų organizacija, tu
rinti vienuolika milijonų narių 
penkiasdešimtyje kraštų, ir jos 
centras yra Amerikoje. Pažymėti
na, kad šitos Pasaulio Moterų Klu
bų Federacijos valdybon įeina ir 
Amerikos Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijos pirmininkė p. Ligija 
Bieliukienė, kuri valdybos koman
diruojama apkeliavo daugelį kraš
tų su paskaitom ir pranešimais ir 
kiekvienu atveju ji turėjo progos 
įvairių kraštų moterų susirinki
muose iškelti ir Lietuvos vargus.

Neseniai Amerikos Liet. Mote
rų Klubų Federacijos vicepirmi
ninkė p. V. čečienė kreipėsi į Mel
bourne gyvenančių p. O. Jakutie
nę suorganizuoti Australijoje gy
venančių lietuvių moterų klubų ir 
tuo pačiu įstoti į Pasaulio Moterų 
Klubų Federacijų nariu. Ponia O. 
Jakutienė, kreipėsi raštu į ALB 
Krašto Valdybos pirmininkų, kad

vas tuojau čia pastebi, kas linkęs 
būti nauju vadovu, nes skautų or
ganizacijai reikia prisiauginti jų.

Dabar norėčiau duoti susipažin
ti vieno patyrimo laipsnio progra
mų, kad lietuviškoji visuomenė ži
notų, ko skautai mokosi ir ko jie 
siekia.

III-IS, PATS MAŽIAUSIAS 
PATYRIMO LAIPSNIS

1. Žino ir moka paaiškint skau
čių įstatus, įžodį, šūkį, gerųjį dar
belį, saliutą ir pasveikinimų. Žino 
geležinį skaučių įstatų.

2. Žino skaučių uniformų ir jos 
ženklus.

3. Bendrais bruožais žino pasau
lio ir Lietuvos skaučių įsikūrimų 
ir istorijų.

4. Žino savo draugininkę, tunti- 
ninkę ir vyriausiųjų skautininkę.

5. Moka nupiešti ir paaiškinti 
skaučių rūtelę ir savo skilties silu
etų.

6. Žino ir moka papasakoti apie 
savo draugovės vardų, kuris, daž
niausia, yra istorinės kilmės.

"... pasižadu stengtis mylėti Divą, . Tėvynę, pildyti jaunesniųjų 
skaučių įstatus ir kasdieną padaryti gerą darbelį”.

Jaun. skautė kandidatė Regina Laukaitytė duoda įžodį 
“Aučros” Tunto stovykloje Inglebume.

Foto E. Karpavičiaus

MOTERIMS SKAUTAI UNO 
POSĖDYJE

pas- 
mote- 
pana-

ši idėja būtų kuo plačiau 
kleista Australijos lietuvių 
rų tarpe ir kad jos galėtų 
šiai susiorganizuoti.

Kokie tokio moterų klubo tiks
lai ir uždaviniai? Yra gauti JAV 
Liet. Mot Klubų Federacijos įs
tatai (norint galima gauti Krašto 
Valdyboje susipažinimui), iš ku
rių matosi, kad klubų uždavinys 
palaikyti lietuvybę šeimose, palai
kyti glaudesnį kontaktų tarp ki
tuose kraštuose liet, moterų orga
nizacijų, atstovauti lietuves mote
ris tarptautinėse organizacijose. 
Kur yra daugiau klubų rengiami 
suvažiavimai, šiaip savo vidinėje 
veikloje moterų klubai rengia įvai
rius parengimus, paskaitas, talki
ninkauja šalpai ir tt. žodžiu, mo
terų klubo veikla galinti būti iš
vystyta plati ir šakota.

Pasaulio Moterų Klubų Federa
cijai priklauso ir Australijos mo
terų klubai. Iš jų pažymėtini: 
Brisbane Women’s Club, 48 Ade
laide St., Brisbane; Sydney — 
— American Women’s Club 151 
Elizabeth St., Sydney ir kitur. 
Čia paduodame tik porų su adre
sais, kad lietuvės moterys, jeigu 
suinteresuotos Pasaulio Moterų 
Klubų Federacija, galėtų gauti 
informacijų apie tų federaciją. 
Tačiau geriausia kreiptis į Lie
tuvių 
koje. 
ceta 
64th
10023, U.S.A.

Taigi moterų veikla gali 
plati, net išeinanti į internaciona
linę sferų, kur gali pilnai pasi
reikšti ir lietuvės moterys. Antai 
p. Ligija Bieliukienė minėtos fe
deracijos reikalais apvažiavo visą 
pasaulį, turėjo įdomių susitikimų 
su karaliais, prezidentais ir t.t. 
Galimybė yra ir lietuvėms mote
rims pajudėti ir plačiau apsireikš- 
tin.

Moterų Federacija Ameri- 
Adresas: Mrs. Victoria Ce- 
(vicepirmininkė) 14 
Streetr New York,

West
N.Y.

būti

M.P. Inf.

RELIGINĖ DALIS
Skirtingom religijom yra skir

tingos programos.
TAUTINIS DALIS

7. Žino tautos ir skaučių šven
tes, tautinę r valstybinę vėlavų ir 
valstybės ženklą (herbų).

8. Turi pagrindinių žinių iš Lie
tuvos istorijos, geografijos ir gam
tos.

9. Pažįsta lietuvių tautinius raš
tus ir moka juos pritaikyti savo 
rankdarbiams.

10. Žino ir moka papasakoti, ko
kia turi būti lietuvaitė.

11. Moka bent tris lietuviškas 
dainas.

12. Moka sutvartkyti butą ir pa
dengti stalą.

PIRMOJI PAGALBA
13. Moka aptvarstyti mažą žaiz

delę ir sulaikyti kraujo plūdimų 
iš nosies.'

14. Žino pagrindinę odos, akių, 
dantų, kvėpavimo, kambario ir ki
tų higienų.

15. Žino savo apylinkės artimiau 
šių gydytoją ir vaistinę. Žino savo 
draugovės būklo, draugininkės, 
tuntininkės ir kitus reikalingus a- 
dresus. Moka telefonu’ išsikviesti 
ugniagesius ir policijų.

SKAUTIŠKOJI DALIS
16. Žino skaučių nutartus 

pesius ir kelionės ženklus.
17. Kiemo žaidime atsimena 

15 daiktų.
18. Moka rišti mazgus.

SPECIALYBĖS PAVYZDYS 
JUOSTŲ AUDĖJA

1. Turi surinkti įvairaus 
raštų rinkinį (bent 30).

2. Turi išausti 4 juostas.
3. Pati per egzaminus sukuria 

juostos raštų.
4. Moka sudaryti iš dviejų siau

rų platų raštą.
5. Žino juostos panaudojimą, 

pritaikymų ir istorijų.
6. Išmoko dvi skautes užmesti 

ir išausti juostas.
7. Išaudžia skilties skalpų.
Pažvelgus į pateiktosios progra

mos punktus, norėčiau iškelti klau
simų, kaip vadovė visa tai turi iš
mokyti, kai prieš jų stovi graži, 
jautri lietuvių tėvų dukrelė — tau
tos jaunutis pumpurėlis, o pakal
binus gauni atsakymų: “I do not 
understand”. Vadinas, dabartinis 
skautavimas turi atlikti ir tėvų, ir 
šeštadieninės mokyklos pareigas ir 
pirmiausia, išmokyti lietuviškai 
kalbėti. Ir tik po to galima dirbti 
su skautiškąja programa.

Mes žinome, kad trunka treji il
gi metai, kol vaikas išmoksta kal
bos, ir kiti treji metai, kol vaikas 
išmoksta kiek geriau lietuviškai 
rašyti. Tat skautavimo programą 
pilna ta žodžio prasme galime pra
dėti tik maždaug nuo 14 metų am
žiaus (turint omeny, kad vaikas

švil-

pločio

Dešimts skautų akademikų — 
4 jaunuoliai ir6 merginos iš Chi- 
cagos, Clevelando ir Bostono — 
staigiu, iš anksto nenumatytu žy- pradeda skautauti eidamas 8m.). 
giu įnešė manifestacijos įkvėptus 
pareiškimus į pačių J.T. Saugumo 
Tarybos posėdžių salę, Saugumo 
Tarybai besvarstant Rodėzijos 
nepriklausomybės problemų.

Kai, po lietuvių, latvių ir estų 
kalbų su himnais ir po bendros 
maldos, trys vėliavos, manifesta
cijos komiteto lydimos, buvo nu
neštos prie Jungtinių Tautų užda
rų vartų ir į juos pasibeldusios 
grįžo, minėtasis dešimtukas nuvy
ko tiesiai į Saugumo Tarybos po
sėdžių salę ir ten choru ėmė gar
siai reikalauti Baltijos valstybėms 
laisvės bei (prideramos vietos 
Jungtinėse Tautose. Posėdžio eiga 
tapo kurį laikų sutriukdyta. Jau
nuolius tvarkdariai iš salės paša
lino, bet su jais iš salės išskubėjo 
ir ten buvę reporteriai — fotogra
fai, kuriems šie manifestantai iš
samiai perdavė savo ir kų tik pa
sibaigusios manifestacijos nusitei
kimus. Tai įvyko apie 5 valandų, 
manifestantams jau skirstantis. 
Po valandos žinia apie manifesta
cijų ir jos reikalavimus jau buvo 
paskleista į visas šalis per didžią
sias tarptautines žinių agentūras.
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Kalėdiniai siuntiniai I
MIELI TAUTIEČIAI, 

, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pa
siųsdami jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!

Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus šventi
nius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir koky
be sužavės gavėjus, štai jie: (kainos ANGLŲ svarais)

KALĖDINIS P(rabanginis) I
Angį, paltinė šilto veluro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba 

mot. eilutei vilnonė angį, medžiaga. 3i j; nepermatomo nailono 
medž. suknelei — 4 j; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
dėžė — 1 sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailon'o mot. balt. 
— apatinukas ir 
ir vyr. arba mot. 
timu ir muitu!

kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai; 
škotiškos vilnos nertinis tik už £33 »u pasiun-

S(taigmeninis) IIKALĖDINIS
Angį. viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 j.; 

labai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 j.; 2 poros 
nailono kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis, vyr. išeiginiai 
nailono marškiniai ir šokolado dėžė 2 sv. tik už £25 »u muitu ir 
pasiuntimu!

KALĖDINIS D(ovaninia) III g
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3i j.; medžiaga g 

šiltai, gražiai mot. suknelei — 4 j.; sunkaus itališko šilko medž. tt 
suknelei — 4 j.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. g 
šokolado tik už £20 su pasiuntimu ir muitu! g

Be to tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius V 
siuntinius V-3, 10J j. viln. kostiuminės medž. už £16.15.0; N-4, g 
16 j.) keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž. už g 
£15; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem paltams ir 3J j. vilnonės g 
medž. išeiginiam kostiumui už £25; NMSK — 3 nertiniai, 3 iš- h 
eig. marškiniai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3J j. kostiu- g 
mui už £25; ir M-13, aukšto kaloriteto 22 Ibs. maisto siunt. už S 
£1°- 0Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, ta- g 
baką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje g 
esančių kooperatyvų. g

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų ft 
prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite adresuoti mums ir g 
mes juos išekspedijuosime į Lietuvų už £4.0.0., įskaitant mūsų S 
patarnavimą, licenziją, draudimą ir supakavimų. Gi už čia ap- g 
mokėtą muitą pateiksime oficialių sąskaičiukę. Prie tokių siun- g 
tinių galime pridėti šį tą iš mūsų kataloginių angliškų pre- g 
kių. g

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų: Ū

BALTIC STORES LTD. j

tas

(Z. JURAS) Š

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
GREAT BRITAIN

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuo- 
ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas! (j

J
 Atstovai Australijoje: g
„ K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Qld. g

St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth. Mount Gambier, S.A. g

jos praeitis, jos kultūra, jos senti
mentai?...

Turiu pabrėžti, kad jaunimas sa
vo tėvus ir visų aplinkų kritikuoja 
labai aštriai, teisingai ir atvirai.

Prieš kiek laiko, kai tikėjausi 
surasti skautėms naujų vadovių, 
štai ką patyriau: — Sese, — sakė 
jos, — kaip mes galim atsistoti 
prieš šas mažytes, kalbėti joms 
apie Lietuvą, apie tautos meilę, 
mokyti lietuviškai kalbėti, kai mes 

kyklose. Kaip tokiais atvejais vai-, pačios tinkamai nemokame, nes 
kui gali gali būti brangi Lietuva, tėvai mūsų nemoką ir leido kalbė-

O šiandieninė 14 metų mergaitė 
jau laikoma subrendusia. Jos jau 
laiko save panelėm, ir jų interesai 
jau krypsta kita linkme... ir mes 
nespėjame įskiepyti tikrojo skau- 
tavimo ir idealizmo dvasios. Ir tai 
tik dėl to, kad kūdikis nemokomas 
savo gimtosios lietuvių kalbos nei 
namuose, nei šeštadieninėse mo

AUKOS “M. P-gei
Trečias Mūsų Pastogės aukoto

jų sąrašas: 
V. Kondreckas 
Vyt. Aglinskas 

Bitinas 
Džiugelis 
Statkus 

šeštokas 
Grikepelis 
Reutas 
Aglinskas 
Andrijaitis 
Kuzmickas 
Cibulskis 
Protienė 
Aleksa

£2.0.0
£1.0.0

V. 
P. 
A.
J.
A.
S. 
V. 
P.
K. 
J. 
C.
J.

£1.0.0
£1.0.0

£0.15.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0
£1.0.0

S. Gedminas 
S. Pačėsa 
Pobūvio metu pas Motuzus £10.0.0 
Salės Seniūnija 
Latrobe Seniūnija
S. Valys
R. Kačerauskas

Vanagas 
Raudys 
Linkus

J.

v.

Iši

P. RŪTENIS FILME
Pereitų savaitę pro Sydney pra

skrido mūsų solistas ir aktorius 
Paulius Rūtenis, kuris išvyko į 
Fiji salas, kur “Pacific Film” 
bendrovė jį angažavo vaidinti jū
rų kapitonų nuotykių filme. Kada 
ir kur baigtas sukti filmas bus 
rodomas, iki šiol dar neaišku. P. 
Rūtenis Fiji salose užtruks apie 
porų savaičių.

Neseniai P. Rūtenis buvo pak
viestas ir suvaidino T.V. ‘.‘Homi
cide” serijose filme “The Vicious

Circle” kavinės savininko, įtaria
mo žmogžudystę vaidmenį. Šis fil
mas su P. Rūteniu “Homicide” 
programose bus rodomas:

Melbourne vasario 8d., 
Sydnejuje kovo 5 d., 
Hobarte vasario 4 d., 
Brisbanėj balandžio 12 d. 
Adelaidėj balandžio 30 d .
Paprastai televizijų programo

se šios datos nesikeičia, bet gali 
būti ir pakeitimų.

ir

£5.0.0 
£12.0.0 
£0.10.0

£1.0.0
£1.0.0 
£1.0.0 
£1.0.0

£48.5.0
viso iki šiol aukų £194.4.10

Tai yra didelė Mūsų Pasto-

STAMBI AUKA 
“MŪSŲ PASTOGEI”

Pereitų savaitę Tasmanijos lie
tuvis p. J. Gaižiūnas iš Spring
field prisiuntė 25 svarus sakyda
mas: “Siunčiu auką “Mūsų Pasto
gei'
gei parama, už ką p. J. Gaižiūnui 
giliai dėkojame.

Taip pat grįždamas namo iš ke
lionės aplink pasaulį adelaidiškis 
p. I. Taunys buvo aplankęs Sydne- 
juje Krašto Valdybos pirmininkų 
ir Mūsų Pastogės Redaktorių ir ta 
proga paaukojo Krašto Valdybai 
5 svarus ir “Mūsų Pastogei” tris 
U.S.A, dolerius.

Mieliems aukotojams reiškiame 
nuoširdžių padėkų.

ALB Kraito Valdyba

ti taip, kaip mums tada pa
tiko. O čia stovi mūsų jaunimas — 
tautos žiedai ir viltis, draskomi 
gyvenimo realybės, per silpnos va
lios ir neturį pasitikėjimo savimi.

Baigdama šias eilutes, dar kartų 
norėčiau pabrėžti, kad skautų or
ganizacija yra viso pasaulio lietu
vių jaunimo organizacija, o ne ats
kirų kolonijų, ši organizacija yra 
jaunimo auklėjimo ir tobulinimo 
organizacija. Skautavimas yra 
glaudus bendradarbiavimas tarp 
tėvų mokyklos ir organizacijos. 
Skautai augina tautai naujus va- 
dus-esr'skiepija norų dirbti ir au
kotis idealui. Ir dėl to, mano ma
nymu, skautų organizacija kaip 
tik ir yra mūsų jaunimui tinkamas 
langas į patųjų pasaulį, nes ji yra 
ir tautinė ir tarptautinė. Pagaliau 
jei ši organizacija nebūtų tokia 
prasminga ir nestovėtų ant tokių 
tvirtų pamatų, ar valstybių galvos, 
karaliai, ministerial duotų šiai or
ganizacijai savo vardų ir para
mų?!

Taigi, kol dar ne per vėlu, tėvai 
mokykime gimtosios kalbos savo 
jaunimų, steikime šeštadienines 
mokyklas ir išlaikykime jas, o ne
griaukime dėl kokių nepriteklių. 
Neleiskime mūsų lietuviškam jau
nimui nutausti, nes kalba yra tau
tinio išsilaikymo pagrindas. Siųs
kite savo vaikus j skautų eiles, o 
vargo žiedas bus tik džiaugsmas.

Šia proga norėčiau prašyti tėve
lius prižiūrėti savo dukreles skau
tes namuose, kad jos atliktų vado
vės duotųjį uždavinį. Palengvinki
me tų kelių žiburiuojančių vadovių 
darbų, kad jos mažiau laiko sugaiš
tų, o energijų panaudotų skautiš
kiems darbams ir žaidimams.

Taip, skautavimas siekia ne to
bulo aktoriaus, bet tobulo žmogaus 
ir mūsų atžvilgiu — taurios lietu
vaitės.

(E.L.)
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SAVOMIS JĖGOMIS
ARBA

DAILININKO PASTANGOS PRAGYVENTI IŠ MENO

Lapkričio 27-28 d. d. trys Sydne- 
jaus dailininkai, jų tarpe ir mums 
gerai pažįstamas Leonas Urbonas, 
buvo surengę savo kūrinių paro
dų Oyster Bay priemiestyje vieno 
iš parodos dalyvių — H. Flugel- 
man — atelje. Parodoje buvo iš
statyta apie 57 akvareliniai darbai
ir plus geras kūrinių pluoštas ap- duona pasitenkinti, — bandau kai- kuoti duonų valgyti vien tik iš 
lankuose, iš kur parodos lankyto- binti Leoną. — Sakykit, kaip iš vi- vo meno darbų? 
jai galėjo ne tik pasižiūrėti, bet ir so galima tokiu būdu verstis? 
įsigyti labai prieinamomis kaino
mis.

šis dailininkų sumanymas su
rengti tokių parodų, kurią gal net 
būtų galima pavadinti “prieššven
tiniu išpardavimu”, prašoko ren
gėjų visas viltis: lankytojų buvo 
neįtikėtinai daug ir paveikslų iš
parduota už daugiau kaip 600 sva
rų! šito jie patys niekad nesitikė
jo. Didžiausias pasisekimas buvo 
mūsų dail. Leono Urbono, kurio 
vieno paveikslų parduota už virš 
300 svarų. Nors ir gana nuošaliai, 
bet parodą aplankė ir eilė lietuvių 
ir kai kurie taip pat vieną kitą pa
veikslų įsigijo. Šitokio pasisekimo 
paskatinti šie dailininkai žada pa
našių parodų surengti ir ateinan
čiais metais.

Apžiūrėdamas parodą turėjau 
progos kiek pakalbėti ir su pačiu 
tos parodos iniciatorium dail. Leo
nu Urbonu, kuris jau keletas mė
nesių kaip metęs pašalinius uždar
biavimas fabrikuose ir pasiryžo 
kaip nors verstis vien iš meno.

Lietuviai dailininkai Sydnejuje 
yra labai stipriai Užsirekomenda
vę, nes nėra beveik nė vienos žy
mesnės grupinės dailės parodos, 
kur nedalyvautų lietuviai ir beveik 
jie kiekvienu kartu išeina pirmie
ji ar tai premijų forma, ar kito
kiais atžymėjimo ženklais. Sydne- 
jiškių, tiesa, jau nestebina užtikti 
lietuvio dailininko vardą vietos 
spaudoje, nes tai beveik kasdieniš
kas reiškinys, bet įdomu pasidai
ryti arčiau, kaip dailininkas gyve
na privačiai ir kaip jis verčiasi, ko
kios jo pastangos, problemos, rū
pesčiai, ir kaip jis išsilaiko. Tokių 
minčių vedamas ir užsukau pas 
dail. L. Urboną, kuris kaip minėta, 
visą laikų pašvenčia menui ir ban
do iŠ to net pragyventi. Tokių yra 

nedaug. Dar yra Sydnejuje kitas 
toks kietai kovojąs už savo egzis
tencijų ir taip pat besiverčiąs 
vien tik iš savo teptuko, tai žino
mas portretistas dail. Vladas Meš
kėnas. Bet apie jį kita proga.

— Paroda, kaip matau, pavyko 
ir gal neteks kiek laiko tik sausa

— Pragyventi vien tik iš meno, 
ne komercinio, bet laisvojo meno, 
nėra jau lengva, — rimtai atsako 
į mano užklausimą dail. Urbonas. 
— Ypač tai nelengva man, nes juk 
į meno pasaulį patekau palyginus 
labai neseniai.

Jo akys gyvai seka lankytojus ir 
nepagaili vienos kitos pastabos prie 
jo kūrinio susimasčiusiam žiūro
vui. Jis yra gerai treniruotas pie
šėjas, net pradžioje buvo pasine- 
čęs į portretą, bet dabar visa šir
dimi atsidavęs abstrakčiajam me
nui.

— Abstraktusis menas dar eili
niam žiūrovui tebėra neišspren-

Kalt, naujienos
NAUJA LIETUVIŠKA 

PLOKŠTELĖ
Redakcijai prisiųsta paminėti, 

nauja lietuviška plokštelė, kurioje 
lietuviškas dainas įdainanavo so
listė Aldona Stempužienė. Plokš
telės vienoje pusėje kompozito
riaus Dariaus Lapinsko kompozi
cijų ciklas “Mergaitės dalia”, pa
gal senąsias lietuvių liaudies dai
nas ir melodijas, o antroje pusėje 
dešimt įvairių liet, kompozitorių 
dainų. Visos dainos palydimos 
Stuttgarto simfoninio orkestro di
riguojant komp. D. Lapinskui. 
Plokštelę spausdino RCA Victor 
bendrovė. Stilingą plokštelės ap
valkalą paruošė Paryžiuje gyve
nąs dailininkas Žibuntas Mikšys. 
Plokštelėje įrašai, paaiškinimai ir 
dainų tekstai lietuvių ir anglų 
kalbomis. Pati plokštelė tikrai 
kultūringai išleista, o solistės A. 
Stempužienės balsas ir įdainavi- 

džiama mįslė, — atsisuka vėl į ma
ne šypsodamasis dail. Urbonas, — 
nors jis yra ir gana giliai šiame 
mieste įleidęs šaknis, bet vis tik 
figūrinis darbas ar portretas yra 
daug lengviau parduoti.

— Tad kas paskatino Jus atsi
sveikinti su fabriko “bosu” ir rizi-

sa-

— Sąžinė. Visados žiūrėjau į sa
vo parduodamas kasdienines va
landas darbovietėje kaip į nusikal
timą, kai tuo tarpu visą laiką ga
lėčiau pašvęsti vien kūrybai. Ilgai 
negalėjau apsispręsti, bet paga
liau išdrįsau. Tiesa, reikėjo taip 
pat turėti ir vieną kitą svarą a- 
tsargos, kad būčiau bent artimoj 
ateity tikras rytojaus duona. Kele
tas laimėtų premijų man kaip tik 
šią garantiją suteikė, o publikos 
augantis mano darbais susidomėji
mas dar labiau paskatino atsiduo
ti vien kūrybai.

Paklaustas apie kokius užsaky
mus, dail. Urbonas pabrėžė, kad 
jis nėra komercinis dailininkas, o 

mas tikrai aukšto lygio.
Plokštelė yra ilgo grojimo: mo

no kainuoja 6 doleriai, o stereo 
7 doleriai. Plokštelę platina ir su 
užsakymais galima kreiptis: Fine 
Music Record ,c/o J. Stempužis, 
4249 Lambert Rd., Cleveland, 
Ohio 44121, U.S.A.

★
Rašytojas Marius Katiliškis 

šiais metais sulaukė 50 metų am
žiaus. Čikagoje ta proga buvo su
rengtos rašytojui pagerbtuvės. M. 
Katiliškis šiuo metu yra vienas iš 
stipriausių lietuvių rašytojų. Jo 
visi veikalai išleisti už Lietuvos 
ribų. Neseniai Amerikoje Šviesos 
— Santaros Federacija įsteigė kū
rybinę stipendiją ir pirmasis iš 
kūrėjų gavo kaip tik Marius Ka
tiliškis. Šioji stipendija įsteigta 
tam, kad kūrėjas turėtų finansi
nę paramą ir galėtų atsidėti vien 
kūrybai.

Kursų vadovė B. Lapšienė

pagaliau, jo žodžiais, kiekvienas 
užsakymas yra drauge ir užsaky
tojo dailininkui diktavimas, kas 
nesuderinama su jo vidiniu nusis
tatymu. šiaip paveikslų pardavi
mas vyksta parodose, o suintere
suoti net atvyksta į namus ir stu
dijoje pasirinkę nusiperka.

— Kam daugiausia paveikslų 
parduotate?

— Žinoma australams. Mūsų 
tautiečių retai kas perka, nežinia, 
ar neįstengia, ar neįvertina. Mano 
darbų kainos, palyginus neaukštos 
nors kaikas tvirtina, priešingai. 
Tiesa, grupinėse konkursinėse pa
rodose aš tyčia uždedu aukštas kai
nas. nenorėdamas tų darbų par
duoti. Bet pasitaiko ir tokių, kurių 
ir gana aukšta kaina neatbaido. 
Antai, Blake konkursinėje parodo
je buvau išstatęs du darbus ir vie
nas jų parduotas, nors kaina buvo 
palyginamai aukšta. Daug kas at-

Juliaus Juzeliūno simfonija 
“Žmogaus lyra”, atlikta kompozi
torių suvažiavimo koncertų rėmuo
se,atsiliepimuose vertinama kaip 
vienas iš įdomiausių naujųjų Lie
tuvos kompozitorių kūrinių. Tai 
simfonija, kurioj vyrauja ne or
kestras, o choras ir solistas. Ke
liamas klausimas, ar tas kūrinys 
vadintinas simfonija, ar kantata 
arba oratorija. Bet čia pat sutin
kama su simfonijos pavadinimu, 
nes, nors muzika čia paremta žodi
niu tekstu, ji nesekanti paskui te
kstą, kaip tantatose. Tekstas esąs 
panaudotas tik kaip pradinė atra
ma simfoniniam muzikos vysty
mui. Tie tekstai yra paties kompo
zitoriaus pasirinktos ištraukos iš 
E. Mieželaičio poemos “Žmogus”.

(E)

TAUT. ŠOKIŲ KURSAI
1966 m. sausio 9-14 d.d. Krašto 

Kultūros Tarybos Tautinių Šo
kių Sekcija organizuoja tautinių 
šokių kursus.

Pagrindinis šių kursų uždavi
nys yra pasiruošimas tautinių šo
kių festivaliui, kuris vyks 1966 
m. Sydnejuje Lietuvių Dienų me
tu. Tad ir kursuose bus mokoma
si festivaliui numatytųjų šokių.

Kursuose kviečiami dalyvauti 
visų veikiančių grupių vadovai ir 
bent vien šokėjų pora. Apylinkės 
bei seniūnijos, kur iki šiol tokių 
taut, šokių grupių nėra, prašo
mos numatyti tokias grupes orga
nizuoti ir tam pramatytus tinka
mus asmenis pasiųsti į kursus.

Tautiniai šokiai yra viena iš 
jaunimui patraukliausių lietuviš
kos veiklos formų, o be, to ir po
puliariausia tautin|ėf> {propagan
dos priemonė kitataučių tarpe. 
Dėl to ypač svarbu, kad tokios 
grupės veiktų kiekvienoje mūsų 
apylinkėje.

Tautinių šokių kursams vado
vaus Krašto Kultūros Tarybos 
Tautinių Šokių Sekcijos seniūnė 
p. Bronė LAPŠIENĖ, pravedusi 
tautinių šokių šventes Adelaidė
je ir Melbourne.

Kursų dalyviai prašomi regis

važiuoja į namus pasižiūrėti mano 
daugiau darbų ir paprastai nusi
perka.

— Tad kaip jaučiatės numetęs 
kasdieninio darbo jungą?

— Tik nemanykite, kad per die
nas atostogauju. Per dienas dirbu 
gana įtemptai, kartais net ištiso
mis naktimis, šalia kūrybos yra ir 
kitų darbų: įrėmavimai, medžiagų 
paruošimas ir t. t. Ypač daug lai
ko ir išlaidų pareikalauja medžia
gos-

— Ar šalia tapybos esate bandęs 
jėgas kitoje srityje, sakysim skul
ptūroje?

— Taip, ši sritis man nėra sve
tima. Esu padaręs keletą komerci
nių skulptūros darbų, bet jų nie
kur parodose neišstačiau. šiap 
šiuo metu mano visas dėmesys ta
pybai, kuri bent dabar yra tinka
miausia priemonė išsakyti save. 
Kiek tas~truks ir ar iš viso reikės 
ieškoti kitokių išraiškos priemonių 
tai ateities reikalas, ko nei aš, nei 
kitas nepramato.

— Kiek pastebėjau iš jūsų da

truotis pas Sydney tautinių šo
kių grupės vadovę p-lę JŪRATĘ 
REISGYTĘ 135 Mimosa Rd., 
Greenacre, N.S.W. Tel. 70 3978, 
kuriai pavesta tų kursų admini
stracija. Registruotis prašoma iki 
gruodžio 26 d., kad galima būtų 
laiku ir tinkamai pasirūpinti kur
santų priėmimu ir apgyvendini
mu.

J. Reisgytė

J. Reisgytė, Sydney Taut. šok. 
grupės vadovė ir kursų 

administratorė

bartinių darbų, juose jau nesimato 
ankščiau taip dažnai užtinkamo 
žaibų ir audrų motyvo. Pasukote 
kita kryptimi?

— Kūrėjo ir yra esminis bruo
žas nesustoti vietoje ir nekopijuoti 
savęs, bet nuolat veržtis ir ieškoti 
naujų pasaulių ir naujų išraiškos 
priemonių. Kopijuojąs save kūrėjas 
jau žuvęs. Jis visados palieka kū
rėju tik nuolat verždamasis ir ieš
kodamas.

Kalbant su dail. Urbonu apie 
kūrybą jis kažkaip visas persikei
čia: jis pats visu savimi išgyvena 
ne vien tik kurdamas, bet ir apie 
kūrybą kalbėdamas. Al.

VLIKo SEIMAS
Lapkričio 27-28 d.d. New Yor

ke buvo sušaukas Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto sei
mas, kuris truko dvi dienas. Sei
me buvo sudarytos atskiros po
sėdžių sekcijos, nagrinėjusios Vli- 
ko veiklą ir užsimojimus.

ARTHUR KOESTLER

GALO PRADŽIA
(Htrauka iŠ knygos "Darkness at Noon” lietuviškai išleista vardu "Nulis ir begalybė”)

(TĘSINYS}

— Tęsk toliau. įdomu, kur tu nueisi.
Rubašovas rūkė gardžiuodamasis. Po ilgesnės 

pertraukos nikotinas sukėlė jame lengvą svaigulį.
— Tu matai: aš užtenkamai pasakiau, kad man 

nukirstų galvą, — tarė jis šypsodamasis ir žvelg
damas į šviesų sienoje ketvirtainį, kur anksčiau ka
bojo senųjų karžygių fotografija. Šį kartą Ivano
vas jo žvilgsnio nepasekė. — Bet nesvarbu, ar čia 
vienu daugiau, ar mažiau, — kalbėjo Rubašovas to
liau. — Viskas jau yra palaidota: žmonės, jų iš
mintis ir jų viltys. Jūs nužudėte aną “mes”, jūs jį 
sunaikinote. Ir dar siekiate, kad masės eitų su ju
mis? Su tokiu pat teisėtumu, kaip ir jūs, Europoje 
kiti uzurpatoriai tą patį teiga...

Jis pasiėmė dar vieną cigaretę ir ją pats užsi
degė.

— Atleisk mano nekuklumą, bet ar tu tiki, kad 
liaudis iš tiesų dar jūsų pusėje? Ji jus remia ir re
zignavusi tyli, kad ji remia ir kitus kitose šalyse; ta
čiau ji nereaguoja savo gelmėse. Masės pasidarė 
kurčios ir nebylės, jos vėl pavirto didžiule Istorijos 
paslaptimi; ji tapo indiferentiška, kaip jūra laivams 
kuriuos ji neša. Prabėganti šviesa atsimuša jos vei
de bet gelmėj yra tamsu ir tylu. Prieš kiek laiko mes 
sujudinome gelmes, bet dabar jau baigta. Kitaip sa
kant, — jis. nutilo užsėdėdamas akinius, — tuomet 
mes kūrėme istoriją, o dabar jūs politikuojate. Štai 
kur skirtumas.

Paskendęs fotely Ivanovas pūtė dūmų kamuoliu
kus.

—Gaila bet man skirtumas nepaaiškėjo, — tarė 
jis — Būk geras, dar paaiškink.

—Vienas matematikas tvirtino, — kalbėjo Ru
bašovas, — kad algebra yra tinginių mokslas, nes 
nejieškoma tai, ką turi reikšti X, bet šiuo nežino
muoju operuojama, lyg būtų žinoma jo reikšmė. Mū
sų atveju X vaizduoja anoniminę masę, liaudį. Poli
tikuoti reiškia operuoti X-su, neimant jo realiosios 
reikšmės; Istorija kurti reiškia pažinti X-rą ir jo 
tikrąją prasmę lygtyje.

— Gražu, — pasakė Ivanovas, — bet, nelaimė, 
truputį perabstraktu. Grįžkime prie konkrečių da
lykų: išvadoje tu nori pasakyti, kad "mes”, t. y. Par

tija ir Valdžia, jau nereprezentuojame Revoliucijos, 
masės, arba kaip tu manai, žmogiškosios pažangos 
interesų.

— Šį kartą supratai, — atsakė šypsodamaisis Ru
bašovas. Ivanovas į jo šypsnį neatsakė.

— Kokiu būdu tu priėjai šios išvados?
— Palaipsniui. Paskutiniaisiais metais, — atsa

kė Rubašovas.
— Negalėtum man pasakyti: metai? du? trys?
— Naivusklausimas, — tarė Rubašovas. — Lygiai 

kaip aš klausčiau, kuriais metais tu subrendai? Tu
rėdamas septyniolika metų? Aštuoniolika su puse? 
ar net devyniolika?

— Tu man atrodai naivus, — atsakė Ivanovas. — 
Kiekvienas mūsų intelektualinio išsivystimo etapas 
yra tikslių įvykių rezultatas. Jei nori tiksliai žinoti
— aš tapau žmogum būdamas septyniolikos metų, 
kai pirmą kartą patekau tremtim

— Tuomet tu buvai pakankamai padorus tipas, — 
pasakė Rubašovas. — Bet apie tai negalvok. — Jis 
žvilgterėjo į šviesią dėmę sienoje ir numetė nuorūką.

— Aš kartoju savo klausimą, — kalbėjo Ivanovas, 
pasilenkdamas truputį į priekį. — Nuo kada tu pri
klausai organizuotai opozicijai?

Suskambo telefonas. Ivanovas pakėlė ragelį tar
damas. "aš esu užimtas” ir vėl jį padėjo į vietą. Pa
sitaisęs fotely ir ištiesęs kojas, jis laukė Rubašovo 
atsakymo.

— Tiek tu žinai, kiek ir aš, — atsakė Rubašovas.
— Aš niekad nepriklausiaiu organizuotai opozicijai.

— Kaip tau patinka, — tarė Ivanovas. — Tu man 
uždedi nemalonią pareigą pasidaryti biurokratu. Iš
tiesęs ranką į lentyną, jis išsitraukė vieną bylą.

— Pradėkime nuo 1933 metų, — tarė jis, atskleis
damas popierius. — Šalyje diktatūros užuomazga ir 
partijos sunaikinimas, kitaip sakant, pergalė atrodė 
labai arti. Tu nelegaliai pasiunčiamas pravesti valy
mą ir reorganizuoti kadrus...

Rubašovas atsirėmė į kėdės atlošą ir klausėsi sa
vo biografijos, prisimindamas Ričardą ir temstan
čią alėją, kur jis susistabdė taxi.

— ... Trims mėnesiams praslinkus tu suimamas. 
Dveji metai kalėjimo. Jie nieko tau negali prikišti ir 

tave paleidžia. Tu iškilmingai sugrįžti...
Stabtelėjęs, Ivanovas skubiai žvilgterėjo į Ruba- 

šovą ir tęsė toliau:
—Tu šventei savo sugrįžimą. Mes nesimatėme: 

Aišku, tu buvai labai užimtas... Aš neįsižeidžiau. 
Po viso to juk nebuvo galima laukti, kad tu aplan
kytum savo senuosius draugus. Bet aš tave mačiau 
dviejų mitingų metu estradoje. Tu vaikščiojai dar su 
lazdom ir buvai labai sumenkęs. Logiškai einant, tu 
turėjai keletai mėnesių atsigulti į sanatoriją ir tik 
po to griebtis darbo, o po keturių mėnesių su misija 
išvykti į užsienį. Gi tu po penkiolikos dienų pasisiū
lei su naujais uždaviniais į užsienį...

Staga jis pasilenkė į priekį, veidą beveik priglaus
damas prie Rubašovo.

—Kodėl? — paklausė jis, ir pirmą kartą jo bal
sas suskambėjo šiurkščiai. — Aš sakyčiau, kad tu ne
sijauti saugiai, a? Tau nesant, krašte įvyko kaiku- 
rių pasikeitimų, kurių tu aiškiai neįvertinai.

Jis palaukė, tikėdamasis, kad Rubašovas atsakys.
Šis gi tylėjo ir valė į rankovę savo akinius.
— Tai atsitiko tuoj po to, kai pirmoji opozicijos 

banga atidengta ir sulikviduota. Jų tarpe tu turėjai 
artimų draugų. Paaiškėjus, kas ištiko opoziciją, 
krašte kilo nerimas. Tu gi tylėjai. Po penkiolikos 
dienų tu išvykai į užsienį, nors dar negalėjai be laz
dų paeiti...

Rubašovas pajuto mažojo uosto, jūros žolių ir naf
tos kvapą; kovūnas Paulius krutino ausimis, maža
sis Loewy saliutavo pypke... Jis pasikorė savo pa
lėpėj po balkiu. Sutriušęs senas namas virpėjo pra
važiuojant sunkvežimiui; Rubašovui pasakojo, kad 
rytą, atradus pasikorusį mažąjį Loewy, jo kūnas pa
mažu sukosi aplink savo ašį, jog buvo manoma, kad 
jis dar juda...

— Tavo misija puikiai pavyko. Tu buvai paskir
tas mūsų Prekybinės Pasiuntinybės B. šefu. Ir šį 
kartą savo uždavinius atlikai be priekaištų. Naujoji 
prekybinė sutartis su B. yra tavo pozityvus laimė
jimas. Po šešiū mėnesių, tau užėmus šį postą, tavo 
du artimiausi bendradarbiai, jų tarpe ir tavo sekre
torė Arlova, buvo atšaukti, kaip konspiratyvūs opo
zicionieriai. šie įtarimai tardymo metu pasitvirtino. 
Buvo laukiama, kad tu juos viešai atšauktum. O tu 
tylėjai...

“Dar po šešių mėnesių ir tu pats atšaukiamas. 
Prasidėjo antroji opozicijos byla, kurios metu tavo 
vardas buvo keletą kartų minimas. Teisindamosi Ar
lova tave išdavė, šitokiomis aplinkybėmis tylėjimas 
reiškė prisipažinimą kaltu. Visa tai tu žinojai ir ta
čiau nedrįsai viešai pasisakyti dar prieš tai, kai Par
tija pasiuntė tau ultimatumą. Vienok po to, atsidū
ręs pavojuje, tu nusileidai, deklaruodamas savo lo

jalumą, kuris automatiškai pasmerkė Arlovą. Tu ži
nai, kas įvyko...

Rubašovas tylėjo. Jam vėl pradėjo skaudėti dan
tį. Jis puikiai žinojo, kas atsitiko su Arlova, ir su 
Ričardu; ir su mažuoju Loewy. Žinojo, kas ir jo pa
ties laukia. Jis žiūrėjo į šviesią dėmę sienoje, vienin
telį palikusį ženklą iš žmonių numeruotomis galvo
mis. Kartą istorija pasirinko kelią, kuris žadėjo žmo
niškumui bent keinesnę gyvenimo lytį; dabar baigta. 
Pagaliau, kuriam galui šios visos kalbos ir ceremo
nijos? Jam pasivaideno stambioji Arlova, svajojanti 
savo didžiulėmis akimis apie draugą Rubašovą, ku
ris buvo jos dievaitis ir kuris ją pasiuntė mirtin. 
Danties skausmas stiprėjo.

— Nori, kad paskaityčiau anuokart tavo padarytą 
deklaraciją? — paklausė Ivanovas.

— Ačiū, nereikia, — atsakė Rubašovas.
— Atsimeni savo deklaraciją, kurią galima kvali- 

ifkuoti kaip išpažintį. Joje kategoriškai pasmerkei 
opoziciją ir akcentavai savo lojalumą Partijos politi
kai ir asmeniškai Nr. 1.

— Užtenka, — tarė Rubašovas blankiu balsu. — 
Tu žinai, kokiu būdu šios rūšies deklaracijos sufa
brikuojamos. O jeigu nežinai, tai juo geriau tau. Dėl 
Dievo meilės, baik šias komedijas.

— Baigiam. Beliko vos du metai ligi šiandie. Per 
tuos dvejus metus tu buvai Aluminijaus Įmonės še
fu. Trečiojo opozicijos proceso metu pagrindiniai 
kaltininkai daug kartų reliatyviai neaiškiuose pasi
sakymuose minėjo tavo vardą, čia nebuvo ko nors 
ypatingo, bet Partijos širdy įtarimai augo. Tu pas
kelbei naują viešą deklaraciją kur pareiškei iš nau
jo savo lojalumą Aukščiausios Tarybos politikai ir 
dar kartą pasmerkei kriminalinį opozicijos charak
terį... Po to prabėgo šeši mėnesiai, O šiandie tu kar
toji, kad jau eilė metų, kai tau atrodo, jog Centro, 
Komiteto politika yra klaidinga ir kvaila.

Jis nutilo ir patogiai atsirėmė į fotelį.
— Tavo pirmosios lojalumo deklaracijos, — kal

bėjo vėl Ivanovas, — buvo ne kas kita, kaip strate
ginė suktybė siekiant užbrėžto tikslo. Tu mane sus
tabdyk, jei skaitysiu tau moralus. Mes abu išaugome 
tokiose pačiose sąlygose ir tuo būdu turime vienodą 
nuomonę. Tu įsitikinai, kad mes klystame, o tik tu 
esi teisus. Atvirai kalbant, tave reikėjo išvyti iš Par
tijos; toliau negalėjai tęsti savo darbo. Galiausiai, 
tau reikėjo vesti tokią politiką, kuri, tavo supratimu 
buvo vienintelė gera. Tavo vietoje būdamas aiškiau
siai būčiau tą patį padaręs. Iki čia eina viskas pui
kiausiai.

— Ir toliau? — paklausė Rubašovas.
Ivanovo veide vėl atsirado malonus šypsnys.

(Bus daugiau)
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KAIP SUDERINTI?
SPORTO KLUBŲ IR KITOS JAUNIMO PROBLEMOS

Tolimesniam sporto Klubą 
gyvavimui užtikrinti, reikalinga 
turėti prieauglio, jaunių. Kuo 
daugiau turima jaunių, tuo pajė
gesnis sporto klubas, stipresnės 
komandos, didesnis žaidėjų pa
sirinkimas. Pagrindinei mūsų 
sporto Klubų sporto šakai, kre
pšiniui verbuojant jaunius susi
duriama su daug problemų.

Daugumoje visų Australijos 
lietuvių sporto Klubų panašios 
sąlygos ir vargai organizuojant 
jaunius. Čia pavyzdžiu imama 
Adelaidės L.S.K. “Vytis”.

Krepšiniui Australijoje smar
kiai progresuojant atsirado skir
tingos sąlygos nuo anksčiau bu
vusių priauginant prieauglį. Da
bar jauniai yra suskirstyti į gru
pes pagal amžių. Tokių grupių 
yra keturios, būtent: iki 12-kos, 
14-kos, 16-kos ir 18-kos metų. 
Jeigu anksčiau jauniai tepradė- 
davo žaisti turėdami apie 14- 
ka metų, tai šiomis dienomis 
pradeda' žaisti, kai tik pajėgia 
mėtyti kamuolį. Praktiškai daž
niausiai pradeda apie 9 metų 
amžiaus, nors būna ir išimčių. 
Jauniausia grupė (iki 12-kos) 
žaidžia mažąjį krepšinį, vadina
mą “bidi ball’. Žaidžiama ma
žesnėje aikštėje, prie žemesnių 
krepšių ir trumpesnį laiką. Vi
sos kitos taisyklės tos pačios 
kaip ir suaugusiems. Sulaukę 
12-kos metų vaikai pereina prie 
tikro, suaugusių krepšinio. Čia 
jie ateina jau gerokai įsisavinę 
kamuolio perdavimus, driblingą, 
metimus, žaidimo taisykles ir ki
ta. Taigi, dabar jaunuoliui iš 
karto pradėti žaisti vyresnėje 
grupėje praktiškai beveik neį
manoma.

Lietuvių vaikų, galinčių žaisti 
mažąjį krepšinį, yra labai daug. 
Kaip visi žaidimai, taip ir krep
šinis, vaikams labai patinka. 
Atrėdytų, kad jokių kliūčių su
daryti tokias jaunių komandas 
nėra. Vyties Klubas tokią ko
mandą turėjo ir dar dabar turi 
kelis žaidėjus, lankančius treni
ruotes. Visgi vasaros sezonui ne
buvo sudaryta komanda.

Rungtynės šioj grupėj vyksta 
šeštadienių priešpietėmis. Toks 
rungtynių laikas yra specialiai 
pritaikytas, kad vaikams nerei
kėtų važinėti naktimis. Taip pat 
galvojama, kad šeštadienio prieš
pietėmis didesnė galimybė tė
vams, atvežti vaikus į varžybas. 
Šitoks žaidimo laikas nustatytas 
Pietų Australijos krepšinio Są
jungos. Visi Klubai turi prie jo 
prisitaikyti, nežiūrint, ar tai 
jiems patogu.

Mūsų Klubui didžiausia kliū
tis, kad tuo pačiu laiku vyksta 
savaitgalio mokyklų pamokos. 
Daugelis tėvų norėtų leisti vai
kus žaisti krepšinį, bet čia susi
kerta laikas su savaitgalio mo

kykla.
Šitokia padėtis sudaro Valdy

bai daug rūpesčių ir sunku su
rasti išeitį. Neturėjimas priau
gančių jaunių, tolygu — lėta 
mirtis Klubo egzistencijai. Ka
dangi varžybų laiko pakeisti ne
įmanoma, tai beliktų pakeisti 
pamokų laiką. Apie tokį pakei
timą netik kalbėti, bet ir galvo
ti bijoma. Tas viskas laikui bė
gant palieka pėdsakus bręstan
čiam jaunimui. Dabar jau turi
me daug jaunuolių susipratusių 
tėvų vaikų, baigę savaitgalio 
mokyklą, nieko bendro neturi 
su lietuvių jaunimu. Jų mokslo 
draugai australiukai, jie kalba 
angliškai, žaidžia kriketą, aus
trališką futbolą ar kokį kitą mū
sų dvasiai svetimą sportą. Su 
lietuvių jaunimu jie neturi pro
gų susitikti, bendrauti, na, be
veik neturi apie ką su jais ir 
kalbėti. Tam tikra dalis nepra
ktikuoja jokio sporto. Tas taip 
pat išskiria juos iš aktyvaus,

judraus jaunimo tarpo.
Aišku, yra dar ir kitos jauni

mo organizacijos. Jos daugumo
je turi savo specifines paskirtis 
ir nepajėgia duoti pakaitalo fi
ziniam auklėjimui. Į jaunuolį-lę, 
nepraktikuojantį /jokio sporto, 
šiais laikais žiūrima su nuosta
ba. Mokyklos savo programose 
skiria didelį dėmesį fiziniam 
auklėjimui. Mokykla, turėdama 
didelę įtaką bręstančiam jaunuo
liui, iš dalies formuoja jo būdą 
ir pažiūras ateičiai. Dažnai pa
sitaiko, kad vaikas .supažindin
tas su kokia nors sporto šaka 
mokykloje, pradeda ją prakti
kuoti ir vėliau atsiduria australų 
sporto Klubuose. Atmetus tau
tinį auklėjimą, vien iš sportinio 
taško žiūrint, suprantama, nėra 
svarbu už kokį sporto Klubą 
žaidžiama.

Pasitaiko, kad paūgėję jau
nuoliai nori įstoti į mūsų sporto 
Klubą, bet dažnai labai varžo
si. Jiems tiesiog gėda, nepatogu

pradėti mokintis žaisti krepšinį 
su vaikais. Tuo labiau, kad jų 
draugai ar draugės jau yra toli 
pažengę. Be to, dabar įvedus 
minėtą mažąjį krepšinį, kaip ir 
neįmanoma peršokti pradedan
čiųjų grupę. Tai būtų tas pats, 
kas pradėti lankyti gimnaziją ne
baigus pradžios mokyklos.

Rezultate: Klubo Valdybai 
(Adelaidės Vyties) jokio pasi
rinkimo nebėra. Tenka laukti, ar 
savaitgalio mokyklų pamokų 
laiko pakeitimo, arba žiūrėti ką 
atneš ateitis neturint prieauglio.

Rodosi, kad kitose lietuvių 
kolonijose savaitgalio mokyklų 
pamokos vyksta sekmadienių ry
tais. Kitos tautybės ir australai 
taip pat praktikuoja “sunday 
schools”. Yra dar ir šeštadienių 
popietės. Ne mano žinioje sprę
sti, netgi siūlyti kokių pakeitimų 
savaitgalio mokyklų programo
se. Betgi, niekam) nepakenktų, 
kad tam kompetetingi asmens 
išdrįstų apie tai pagalvoti. Ade
laidėje esant dviem savaitgalio 
mokykloms kad ir vienai pakei
tus pamokų laiką, tėvams būtų 
pasirinkimas. Šios problemos 
sprendimas yra vaikų tėvų ran
kose. Jeigu tėvai norės, tai su-
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ir tik vienas darbininkas dirbęs 
laukuose, bet jo šauksmo negirdė
jęs. Tik jo mylima karvutė, išgir
dusi savo šeimininko balsų, atsis
kyrė nuo bandos ir bliaudama ėmė

ras galimybių įjungti vaikus į 
sporto Klubų. Tėvams dėl to nesi
sielojau t, galbūt net kvailoka per
daug rūpintis jų vaikais sporto 
Klubo valdybai. Nebent, tik gai
la matyti šią jaunimo mėgstamą 
organizaciją užplaukiančią ant 
seklumos.

Antra, ši jau tikrai bendra 
visiems Australijos lietuvių . 
sporto Klubams problema, tai • 
treneriai. Buvo tikimasi, kad 1
vyresnieji sportininkai, užbaigę 
savo aktyvų žaidimą, ateis tre
neriais — vadovais. Išskyrus po
ra pasišventėlių, niekas neatėjo. 
Laukėme, pakol jie baigs pasi
statyti namus, susitvarkyti, — 
kada gal... Šiandien stovi gražūs 
namai, garažuose puošnios auto 
mašinos, ant stogų televizijos an
tenos, kiemuose žaidžia šeimi-
ninku vaikai. Deja... nei tėvų, 
buvusių sportininkų, nei jų prie
auglio sporto salėse nepamaty
si. Jeigu kas nors tokį pakalbi
na ateiti padėti jaunimui, tai 
tik permetamas žvilgsniu, sa
kančiu: — ar tau proto trūks
ta? Kai kurie Klubai ~jau pri
versti mokėti treneriams faktiš
kas kelionės išlaidas. Atrodo, 
ateityje teks pritaikyti australiš
ką tvarką. Būtent, sudaromas 
sezono biudžetas, išdalinamas 
tarp žaidėjų, kur jie savo įnašais 
apsimoka už jiems sudaromas 
sąlygas žaisti ir treniruotis. Tas 
beveik kad ir yra normalu. Aus
tralijoje nieks nieko veltui ne
duoda. Ar tai būtų baleto pa
mokos, ar muzikos, dainavimo 
pamokos ar svorio numetimo 
kursas, kainuoja pinigą.

(Nukelta j psl. 5)
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Pasirodžius praeitame “M.P.” 
numery “choristo” lyginamajam 
straipsniui “Geelongo choras dai
nuoja”, patikslinu:

Geelongo Lietuvių Chorui įtemp
tai ruošiantis atlikti tinkamų pro
gramų jaunimui įvykstančioje 
Sporto Šventėje Geelonge, t. ty. 
Geelongo Lietuvių Chorui dar tebe
egzistuojant, šalia jo toje mažoje 
Geelongo apylinkėje įsikūrė bažny
tinis choras, administruojamas 
kun. Dr. P. Bašinsko ir vadovauja
mas p. R. Zenkevičiaus. Dėl tos 
priežasties sumažėjus Geelongo 
Lietuvių Choro narių skaičiui iki 
vionuolikos asmenų, antroje G. 
Liet. Choro repeticijoje (po baž- 
nytnio choro įsikūrimo) chorvedis 
ir šie likę daininkai su dideliu ap
gailestavimu priėjo išvados, kad e- 
sant tokiam mažam narių skaičiui

Geelongo Lietuvių Choras negali 
toliau dirbti dainos bare ir nusto
ja egzistavęs nuo spalio 17-tos die
nos.

Kaip buvęs Geelongo Liet. Choro 
chorvedis noriu išreikšti giliausių 
padėkų choristams už nuoširdų 
bendradarbiavimų, su kuriais teko 
praleisti nemaža sunkių o kartu ir 
šviesių chorui valandų; taip pat 
gerbiamiems ir kitų chorų chorve
džiams ir jų chorams, su kuriais 
teko susitikti dviejose Dainų Šven
tėse.

Ta pačia proga bažnytinio choro 
dirigentui p. J. Zenkevičiui ir jo 
vadovaujamam chorui linkiu daug 
sėkmės ir tikiu, kad ateityje nebus 
pasilikta specifiniame ratelyje, o 
išeita į plačius lietuviškos dainos 
dirvonus ir išlaikytos puoselėtos 
buvusio Geelongo Liet. Choro tra
dicijos: giedojimas bažnyčioje, dai-

Vestuvių proga mielą 
GRAŽINĄ BIVEINYTĘ, 

susituokusią su 
ERIC SCHICK,

nuoširdžiai sveikiname ir linkime šviesaus ir laimingo 
šeimyninio gyvenimo.

D. Grosaitė ir A. Bumeikis

navimas tautinių švenčių progra
mose ir dalyvavimas Dainų šven
tėse per tai išlaikant prigijusį 
Geelongo Lietuvių Choro vardų.

Baigdamas linkėčiau visokiau- 
siems “choristams” pareigingiau 
lankytis choro repeticijose tobulė
jant dainoje vietoj rašinėjus ne- 
kompetetingas žinutes laikraščiuo
se.

Su pagarba
M. Kymantas

Pasitaikius progai aplankytas 
pirmasis lietuvis ūkininkas Vak. 
Australijoje p. Norvilas su ištiki
maisiais pagelbininkais — žmona 
ir sūnumi. j

Apie p. Norvilų rodos jau buvo 
rašyta Mūsų Pastogėje prieš kele
tu metų. Įdomu buvo pamatyti, 
kaip jiems sekasi ūkininkauti ir 
labai džiugu patyrus, kad jie įsi
kūrę labai gerai.

Mūsų ūkininkai p. p. Norvilai 
turi virš šimto melžiamų karvių 
ir dvi naujas lengvas mašinas. Jų 
pastangomis ūkyje įvesta elektra, 
tad dabar žymiai palengvėjo mel
žimas naudojant elektrinius moto
rus. Kaimynystėje jie nupirkę dar 
antrų labai gražų 500 akrų ūkį. 
Žemės tokios platybės, kad jis sa
vo ūkio miške net pats kartų pasi
klydęs.

Ūkininkauti aktyviai padeda vy
resnysis sūnus, baigęs gimnazijų 
ir dabar ūkininkaudamas kores- 
pondenciniu būdu studijuoja pieno 
technologijų. Kaip ir kiekviename 
ūkyje yra ir darbo bei rūpesčių, 
ypač kai krinta vienas ar kitas gy
vulys. Antai 1968 m. ir pats Nor

vilas vos nežuvęs laukuose bedir
bant. Traktorius pagavęs jo ap
siaustų nutraukė nuo sėdynės tie
siog po ratu. Krisdamas nespėjo 
motoro išjungti ir traktorius jį 
pervažiavo. Bet to neužteko: pa
kliuvo po kultyvatorium. O trak
torius nesustodamas vis velka to
liau. Laimei, susikaupus daug 
žemių traktorius pats sustojo, bet 
pats išsivaduoti iš kultyvatoriaus 
neįstengė ir ėmė šauktis pagalbos. 
Namuose tuo metu nieko nebuvo

bėgti į šaukiančiojo pusę. Tai pas
tebėjęs darbininkas Moneys pasi
leido paskui tų karvutę ir aptikęs 
šeimininkų jį išgelbėjo. Pačiam p. 
Norvilui ši nelaimė tekainavusi tik 
du išlaužtus šonkaulius, ir dabar 
jis vėl sveikas ir stiprus.

Malonūs šeimininkai aplankiu
sius pavaišino pietumis ir kavute 
ir mudu su žmona, šeimininko ma
loniai pavėžinti, smagūs grįžome 
namo.

A, Vembutas

LIETUVOJE

VANDENYNAI PARUOŠĖ V ERŲ S

Kauno Politechnikos Institutas 
palaipsniui kelsis iš miesto centro 
už Mickevičiaus slėnio, kur stato
mos specialios patalpos fakulte
tams ir bendrabučiams. Tas “stu
dentų miestelis”, užimsiųs iš viso 
64 hektarus ploto. Kitas toks “stu
dentų miestelis” Kaune yra žemės 
Ūkio Akademija, susikūrusi Alek
soto pakrašty, buv. Noreikiškių 
dvare.

(E)

Paskutiniu metu Lenkijos moks
lininkai tyrinėja jau seniai išny- 
kusios lietuviams giminngos tau
tos — jotvingių liekanas. Jotvin
giai nustojo egzistavę kaip tauta 
apie tryliktąjį šimtmetį ir juos 
išnaikino kyržiuočiai. Lenkų ar
cheologams pavyko atrasti pilia
kalniuose jotvingių kunigaikščių 
vadų kapų: rasta ginklų, papuo
šalų, darbo įrankių ir kt. Jotvin
giai gyvenę Suvalkų — Baltsto
gės srityse.

Viršutiniame paveiksle įvairių 
tipų povandeninių tyrimų priemo
nės, kurias naudoja Amerikos 
vandenynų gelmių tyrinėtojai 
įvairiuose gyliuose. Daugybė spe
cialistų pamainomis tyrinėja kas
dien vandenynų gelmes rinkdami 
įvairius gyvių ir augalų pavyz
džius arba atlikdami kitokius tyri
nėjimus. Jų tarpe įsijungęs ir 
buvęs astronautas Scott Carpen
ter, erdvėse apskriejęs aplink že
mę tris kartus. Pabuvęs vienose

sųlygose jis sutiko dalyvauti kaip 
ekspertas ir priešingose aplinky
bėse. Su specialiom aprangom ir 
atitinkamom priemonėm jūrų gel
mės tyrinėjamos įvairiuose gyliuo
se. Čia labai daug padeda ir po
vandeniniai atominiai laivai, kurie 
gali pasinerti iki 35.800 pėdų į gel
mes.

Vandenynų gelmių tyrinėjimai 
rimtai prasideda tik dabar. Mė
nulio paviršius žmogui daug dau
giau pažįstamas, negu jūrų gel

mės pačioje žemėje. Ligi šiolei 
vandenynai žmogui tebegaliojo 
kaip primityviajam žmogui vien 
tik medžioklės reikalams. Eksper
tai tvirtina, kad moksliškai išty
rinėjus ir praktiškai pritaikius 
jūrų gyvenimų galima iš vandeny
nų išgauti neapskaičiuojamai daug 
medžiagų mitybai ir energijai. 
Kiti net tvirtina, kad šis maisto 
ir energijos šaltinis, iki šiolei ne
išnaudotas, turi neišsemiamus iš
teklius.
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XVI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO

Sportas Adelaidėje
Pirmoji vyrų komanda lengvai 

laimėjo prieš North Adelaide 68 - 
36 (29 - 16). Taškai: R. Daugalis 
21, K. Jaunutis 12, D. Atkinson 
su v. Levickiu po 9, J. Gumbys 
8, E. Gudelis 6 ir L. Urmonas 3.

Vyties “G” komanda pralaimė
jo prieš Grote St, Baptist 32 - 44 
(17 - 18). Prastai sužaistas antras 
puslaikis. Taškai: R. Jablonskis 
15, T. Ford 11, D. Andrew 4 ir 
J. Lane 2.

Komanda, žaidžianti “D” gru
pėje pralaimėjo prieš Walkerville 
Methodist 19 - 34 (7-8). Palūžta 
buvo taip pat antrame puslaikyje. 
Taškai: V. Straukas 11, A. Palai- 
tis su G. Andrew po 4.

Pralaimėjo ir jaunių iki 16-kos 
metų komanda, žaidusi nepilname 
sąstate prieš Torrens 14 - 45 
(2-15). Taškai: A. Riauba 6, P. 
Arlauskas 4 ir R. Jonavičius su 
P. Shaw po 2.

Mergaičių antroji komanda be 
pastangų nugalėjo North 46-4 
(27 - 2). Taškai: M. Lapienytė 
18, E. Matiukaitė 11, L. Kuncai- 
tytė 10, K. Baškutė 5 ir E. Lapie
nytė 2.
Jaunių mergaičių iki 16-kos metų 
komanda laimėjo prieš C.Y. 38 - 
10. Taškai: V. Jucytė, I. Beinora- 
vičiūtė ir B. Latvienaitė po 10, 
R. Marcinkevičiūtė 6 ir R. Stau- 
gaitė 2.

Antrų laimėjimą ši komanda 
pelnė prieš latvikių A.S.K. ko
mandą 15 - 10 (8-0). Silpnai 
žaista antrame puslaikyje. Taš
kai: V. Jucytė 7, B. Latvienaitė 
su R. Marcinkevičiūtė po 3 ir I. 
Beinoravičiūtė 2.

★

Klubas buvo surengęs barbecue, 
kurio metu keturių čempijonų ti
tulus laimėjusių komandų žaidė
jai buvo apdovanoti gairikėmis. 
Parengimas buvo labai vykęs, gau
sus dalyviais.

★

Po Sporto šventės Adelaidėje 
žada būti gausu vestuvių. Lietu
višką sportišką šeimą sukurs ak
tyvūs Vyties sportininkai Aldona

Mikužytė su Rimu Daugaliu. Ap- 
siveda Marytė Kerulytė, anksčiau 
kelis sykius -Sporto šventėse žai
dusi lauko tenisą už Vytį. Taip 
pat apsives Laima Radzevičiūtė 
buvusi Vyties krepšininkė, dabar 
aktyviai žaidžianti tinklinį už 
mūsų Klubą.

B.N.

ŠVENTĖS
DALYVIAI

UŽSIREGISTRAVO

KREPŠINIS
Vyrų, moterų, jaunių ir mer

gaičių komandos — Adelaide, 
Melbournas, Sydnejus ir Geelon- 
gas.

Hobartas užregistravo tik vyrų 
komandą.

TINKLINIS
' Vyrų Adelaide, Melbournas, 
Sydnejus, Geelongas ir Hobar
tas.

M'oterų ■— Adelaide ir Geelon
gas.

STALO TENISAS (komandiniai)
Vyrų — Adelaide, Melbournas, 

Sydnejus ir Geelongas.
Moterų — Adelaide, Melbovr- 

nas, Sidnėjus ir Geelongas.

LAUKO TENISAS ((Komandin.)
Vyrų — Adelaide, Melbournas, 

Sydnejus ir Geelongas.
Moterų — Adelaide ir Geelon

gas.

ŠACHMATAI
Adelaide, Melbournas, Sydne

jus ir Geelongas.

PRANEŠIMAS
Geelongo Sporto Klubo "Vyties” 

Valdyba prašo visus klubus atsiųs
ti sportininkų vardinius sąrašus 
ne vėliau š. m. gruodžio 10 dienos.

Prie jaunių (berniukų ir mer
gaičių) pavardžių turi būti pažy
mėtos jų gimimo datos.

G. L. S. K. Vytis Valdyba

GRUODŽIO 27 D. — PIRMADIENIS
9 vai. Visų klubų atstovų ir sporto šakų vadovų bendras informa

cinis susirinkimas Liet. Bendruomenės Namuose.
11.30 Pamaldos šv. Jono bažnyčioje.
13.00 Pietūs Liet. Bendruomenės Namuose.
16.00 Šventės atidarymas — St. Mary’s salėje.

Krepšini*
17.00 Geelongas — Melbournas (jaunių);
18.00 Geelongas — Melbournas (moterų);
19.00 Adelaide — Sydnejus (vyrų);
20.00 Geelongas — Hobartas (vyrų).

Stalo Tenisą* ’ • ! ! 1
17.00 Geelingas — Sydnejus (vyrų);
17.00 Adelaide — Melbournas (moterų);

GRUODŽIO 28 D. — ANTRADIENIS
Tinklinis
9.00 Geelongas — Sydrtejus (vyrų);

10.00 Adelaide — Melbournas (vyrų);
11.00 Adelaide — Geelongas (moterų);
12.00 Hobartas — Geelongas (vyrų).

Krepšinis
14.00 Melbournas — Sidnėjus (jaunių);
15.00 M'elboumas — Sydnejus (moterų);
16.00 Adelaide — Sydnejus (mergaičių);
17.00 Geelongas — Melbournas (mergaičių);
18.00 Geelongas — Melbournas (vyrų);
19.00 Geelingas — Sydnejus (moterų);
20.00 Adelaide — Hobartas (vyrų).

Stalo Tenisas
10.00 Melbournas — Sydrtejus (vyrų);
10.00 Adelaide — Geelongas (moterų);
14.00 Adelaide — Sydnejus (vyrų);
14.00 Melbournas —* Geelongas (moterų);
16.00 Individualinės varžybos.

Lauko Tenisas
10.00 Adelaide — Sydnejus (vyrų);
10.00 Melbournas — Geelongas (vyrų);
15.00 Individualinės varžybos.

Šachmatai
10.00 Adelaide — Melbournas
10.00 Sydnejus — Geelongas

GRUODŽIO 29 D. TREČIADIENIS
Tinklinis
8.00 Melbournas — Sydrtejus (vyrų);
9.00 - Adelaide — Geelongas (vyrų);

10.00 Sydnejus — Hobartas (vyrų).
13.00 Aust. Liet. Sporto Klubų atstovų metini* susirinkimas šach

matų kambaryje.

Krepšinis
11.00 Adelaide — Sydnejus (jaunių);
13.00 Komandinės ir individualinės baudų metimo varžybos;
14.00 Adelaide — Melbournas (mergaičių);
15.00 Adelaide — Geelongas (vyrų);
16.00 Melbournas — Sydnejus (vyrų);
17.00 Adelaide — Melbournas (moterų).

ŠVENTĖS ĮVYKSTANČIOS GEELONGE,

IB

Stalo Tenisas
10.00 Adelaide — Melbournas (vyrų;
10.00 Sydrtejus — Geelongas (moterų);
10.00 Melbournas — Geelongas (vyrų);
14.00 Melbournas — Sydnejus (moterų).
16.00 Individualinės varžybos.

Lauko Tenisas
10.00 Sydnejus — Geelongas (vyrų);
10.00 Adelaide — Geelongas (moterų);
14.00 Adelaide — Melbournas (vyrų).
16.00 Individualinės varžybos.

Šachmatai
10.00 Adelaide — Sydnejus;
10.00 Melbournas — Geelongas.
20.00 Koncertas - Liet. Bendruomenės Namuose po Koncerto šokiai.

GRUODŽIO 30 D. — KETVIRTADIENIS
Krepšini* _ . .
8.00 Adelaide — Geelongas (mergaičių);
9.00 Sydnejus — Hobartas (vyrų);

10.00 Adelaide — Sydnejus —(moterų);
11.00 Adelaide — Melbournas (vyrų);
15.00 Adelaide — Melbournas (jaunių);
16.00 Sydnejus — Geelongas (jaunių);
17.00 Sydnejus — Geelongas (mergaičių);
18.00 Aust. Liet, moterų rinktinė — prieš australes;
19.00 Aust. Liet, vyrų rinktinė — prieš australus.

Tinklinis
13.00 Melbournas — Hobartas (vyrų);
14.00 Adelaide — Sydnejus (vyrų).

Stalo Tenisą*
10.00 Adelaide — Geelongas (vyrų);
10.00 Adelaide — Sydnejus (moterų);
14.00 Individualinės varžybos.

Lauko Tenisas
10.00 Melbournas — Sydnejus (vyrų);
10.00 Adelaide — Geelongas (vyrų).
14.00 Individualinės varžybos.
Šachmatai
10.00 Adelaide — Geelongas.
10.00 Melbournas — Sydnejus.
15.00 Žaibo turnyras.

GRUODŽIO 31 D. — PENKTADIENIS
Tinklini*
8.00 Adelaide — Hobartas (vyrų);
9.00 Melbourn'as — Geelongas (vyrų).

Krepšini*
10.00 Melbournas — Sydnejus (mergaičių);
11.00 Adelaide — Geelongas (jaunių); r
13.00 Melbournas — Hobartas (vyrų);
14.00 Adelaide — Geelongas (moterų);
15.00 Sidnėjus — Geelongas (vyrų).
16.00 šventės uždarymas ir dovanų įteikimas.

Stalo Tenisą*
10.00 Individualinių varžybų finalai.

Lauki Tenisą*

VINCAS SOHA 20m. SPORTE
Tikiu, kad čia, Australijoje, tu

rime tk vieną vienintėlį Vincą So- 
hą, kuris pradėjo sportuoti prieš 
20 metų Vokietijos tremtinių sto
vyklose ir iki šiol tebesportuoja 
ir nenumato greitai pasitraukti į 
rezervą, kaip kad daugelis šiuo 
keliu jau nuėjo. V. Soha pačioj 
jaunatvėj pradėjo žaisti futbolą 
ir už Melbourno ukrainiečių ko
mandą lošė 12 metų! Nesvetimas 
jam ir boksas, kurį mėgino Vokie
tijoje ir Melbourne. Bet labiausiai 
Vincas pamėgo krepšinį ir tinkli
nį. Už Melbourno "Varpą” lošia 
tinklinį ir krepšinį nuo 1949 metų 
— nuo “Varpo” klubo įsisteigi- 
mo. Nesant nuolatinės lietuvių 
tinklinio komandos, jis lošia už 
vietinę ukrainiečių komandą ir pa
kviestas kandidatu į Viktorijos 
tinklinio rinktinę. Dalyvavo viso
se lietuvių sporto šventėse ir yra 
gerai užsirekomendavęs kaip krep
šininkas, tinklininkas ir baudų 
metikas. Jis nuolatinis Australijos 
lietuvių krepšinio rinktinės daly
vis. Paskutinius aštuonerius me
tus pats belošdamas treniruoja 
“Varpo” krepšininkus ir yra dvie
jų vyrų krepšinio komandų kapb 
tonas. Tenka pažymėti, kad jis be 
rimtos priežasties nėra praleidęs 
nei rungtynių, nei treniruočių. 
Vincas ir visus kitus nuolat ragi
na stropiai lankyti treniruotes ir 
rungtynes. Jam niekur nėra toli 
ir visad užtenka laiko savo maši
na surinkti po rungtynių ar tre
niruočių sportininkus ir juos išve
žioti į namus. Tai žaidėjas be ka- 
pryzų, dejonių, pilnas energijos 
ir kovos dvasios. Šituos savo ge
ruosius bruožus jis stengiasi skie
pyti ir jauniesiems žaidėjams nuo

lat juos ragindamas nenustoti 
nuotaikos ir kovingumo nežiūrint 
koks bebūtų priešas. Gal kam nors 
atrodė ir keista, kada Melbourno 
“Varpas” lošė prieš šiaurės Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinę, 
Soha nuolat vis ragino varpiečius 
nenusiminti ir bent rezultatą su
švelninti. Po rungtynių jis laimin
gas šypsojosi, nes jo komanda vis- 
tik pelnė 43 taškus.

1959 m. Vincas vedė "Varpo” 
krepšininkę ir tinklininkę Ireną

Dabšytę ir augina puikią lietu
višką šeimą — sūnų ir tris dukre
les. Nėra abejonės, kad ir jų prie
auglis ateity paseks tėv ųpėdomis.

Melbourno Sporto Klubo “Var
po” Valdybai pasiūlius ir visiems 
Australijos lietuvių sporto klu
bams pritariant jis apdovanotas 
Šiaurės Amerikos lietuvių krepši
ninkų vizitui prisiminti bronziniu 
ir sidabriniu ženkliukais.

Sveikindami šį narsų Melbour
no “Varpo” ir kartu visos Austra-

lijos lietuvį sportininką linkime 
jam sveikatos ir ištvermės dar il
gus metus darbuotis su mūsų jau
nimu sporto aikštėse. V.A.

10.00 Individualinių varžybų finalai.
20.00 Naujųjų Metų sutikimo balius — Liet. Bertdr. Namuose.

1966 M. SAUSIO 1 D. — ŠEŠTADIENIS
10.15 Pamaldos šv. Jono bažnyčioje.
PASTABA: šventės rengėjai pasilieka sau teisę šią programą esant 

reikalui keisti.

KAIP SUDERINTI?
(Atkelta iš psl. 4)

Mūsų spaudos aprašymuose 
viskas dažniausiai pagražinta, 
perdėtai išpūsta į gerąją pusę. 
Toks informavimas, nuomonės

Vincas Soha

Mūsų lietuviški sporto Klu
bai daugumoje savo veiklos pa
teisinimą mato iš tautiškos pu
sės. Dėlto tik jų vaodvai, tre
neriai ir rėmėjai dirba. Visi jie. 
mėgsta sportą ir darbą su jau
nimu. Bet sportines varžybas 
galima pamatyti ir pas austra
lus, sumokėjus kelis šilingus už 
bilietą. Tai padarius atpultų 
darbas, rūpesčiai, pinigo ubaga-

TEISME
Teisėjas kaltinamajam:
— Ar prieš tai jau buvote baus

tas?
— Taip, ponas teisėjau.
— Už ką?
— Dėjau galvą į sieną.
— Bet gi už tai nebaudžiama.
— Taip, bet tai buvo ne mano 

galva.
VIENINTELĖ IŠEITIS

Mergina savo bičiulei:
— Juozas myli mane beprotiš

kai: švaistosi pinigais, pirkda-
mas man brangias dovanas ir pan. 
Kaip tą sustabdyti?

— Nieko paprastesnio: ištekėk 
už jo.

PAAIŠKINIMAS
— Tėte, ką reiškia nepriklauso

mos moterys?
— Tai moterys, negalinčios ras

ti to, kas joms priklausytų.

vimas, dažnai net įvairūs prie
kaištai. Jeigu to nepadaro, tai 
tik iš įsitildnimo, kad dirbama 
lietuvybei.

Yra dar ir kitų problemų, 
surištų su jauniais. Pirmiausiai 
būtų jaunių drausmingumas, pa
klusnumas, treniruočių ir rung
tynių lankymas ir kitos. Betgi 
svarbiausia, tai jaunių verbavi
mas ir su tuo susiję kliūtys. Nors 
jas gali išspręsti tik tėvai, bet, 
valdybų pareiga jas iškelti, ju
dinti ir teikti visokeriopą para
mą ieškant sprendimo. Trene
rių problema turėtų spręsti Val
dybos, bet čia reikalinga visoke
riopa tėvų kooperacija.

Daugelis pasakys, kad čia iš
keltos problemos labai juodai 
nušviestos. Jos nėra nušviestos 
juodai, bet tokia yra tikroji pa
dėtis.

sudarymas yra neteisingas, net
gi žalingas. Pasakyti ar parašy
ti teisybę, o ne išpūstą pasigyri
mą, kad ir nemalonu, bet būti
na.

Mūsų vargai telkiant sporto 
Klubams prieauglį turėtų būti 
visiems, o ne tik Valdyboms ži
nomi. Visų pareiga susirūpinti 
jų pašalinimu. Jeigu tokios pa
reigos nejaučiama, tai gal rei
kėtų ir protinga būtų sporto dar
buotojams, kaip australai sako, 
“įtraukti galvą” ir pasiduoti nu
tautėjimo srovei.

Pragiedruliai: — kelios šei
mos, ant vienos rankos pirštų 
suskaitomos, įjungė vaikus į 
sporto Klubą ir pačios visoke<- 
riopai padeda. Jų vaikai yra ne 
tik geri sportininkai, bet ir ge
ri kitų organizacijų nariai. Tokių 
šeimų galėtų būti dešimteriopai 
daugiau. Kažin kodėl jų nėra?...

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, NJ3.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamos ir iisimokėjimui. Me* kalbame voldikai.
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CANBERRA
PAMINĖTA LIETUVOS 

KARIUOMENĖ
Lapkričio 21 d. kariuomenės 

šventės minėjimas prasidėjo pa
maldomis šv. Patriko bažnyčioje, 
kur vietos kunigas atlaikė pamal
das ir pasakė pritaikintu pamoks
lą. Tuoj po pamaldų visi dalyviai 
susirinko salėn oficialiai minėji
mo daliai, čia prie bendro stalo 
pakviesti j prezidiumą plkn. La
butis, Žilinskas ir kpt. Janulaitis, 
kuris savo paskaita ir pradėjo su
sirinkimą. Prelegentas nupasakojo 
Lietuvos kariuomenės atkūrimą, 
jos kovas už nepriklausomybę ir 
jos vaidmenį nepriklausomybės 
laikotarpiu ir užbaigė atskleisda
mas tragišką kariuomenės galą 
rusams užėmus Lietuvą.

Paskaitai pasibaigus klausyto
jai karštai prelegentui paplojo ir 
dar valandėlę kitą dalinosi minė
jimo įspūdžiais. Nemaža dalis 
jaunimo klausėsi gerai paruoštos 
paskaitos. Minėjimą užbaigus 
Tautos Himnu prasidėjo bendri 
pietūs, kurių metu buvo trans
liuojama iš plokštelių lietuviška 
muzika, kuri daugeliui priminė iš
gyvenimus Gaižiūnų laukuose ir 
įvairius kariuomenės parengimus.

Minėjimą gražiai pravedė apy
linkės pirmininkas p. A. Andriuš-

MELBOURNO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI Į

NAUJU METU BALIŲ,

L L 
ryto.

KURIS ĮVYKS S.M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.

RICHMOND TOWN HA 
Balius tęsis nuo 8 vai. vakaro iki 3 vai.

Gera muzika, skanūs užkandžiai, gaivinantieji bei kiti gėrimai ir t.t.

Pakvietimus platina: A.E. Liubinas, tel. 354028; E. Šeikienė, tel. 422367;
I. Alekna, tel. 922155; H. Malakūnas, tel. 658468; A. Bikulčius, 88 Lynd
hurst St., Richmond ir talkininkai.
Ribotas vietų skaičius, todėl pakvietimus įsigykite iš anksto.

Melbourno Apylinkės Valdyba
/

MELB. LIET.
SEPTINTOJI SAVAITĖ

Septintosios vajaus savaitės me
tu Lietuvių Namams surinkta 
£781. Tuo būdu vajus iki lapkričio 
22 d. davė £5434.

Ankstyvesniuosius savo įnašus 
padidino arba naujai įmokėjo: p. 
p. Jonas Vizbaras (iš Sunbury) iš 
£80 padidino iki £200, A. Zubras 
iki £77.10, E. Valuckienė — £75, 
J. Paragienė iki £67, G. Lozeris 
£50, A. Savickas £50, J. žalkaus- 
kas £50, Ignas Vaitkus — £40, J. 
Kemėšis iki £40, V. Pošiūnas — 
£30.

Po £25 įmokėjo: p. p. V. Ali
šauskas, Povilas Baltutis, A. Bo- 
veinis, K. čėsna, R. Dagys, J. Gry
bas, A. ir A. Kęsminai, V. Kuncai- 
tis, Klemas Kuzmickas, P. Lazut
ka, K. Mikalauskas, G. Novickis, 
B. Petys — Petkevičius, G. Sam
sonas, M. Savaitienė, V. Savickas, 
J. Stučys, F. Tamošaitis, B. žie
das; £24 — A. Ramanauskas (iš 
Melbourno); £21 — V. Valuckis.

Po £20 įmokėjo: p. p. J. Balčiū
nas, Petras Baltutis, Alisa Baltru- 
konienė, V. Baltrukonis, P. Bimba, 
A. Bladzevičius, N. Cininas, A. 
Gabas, V. Junokas, J. Kazakevi-

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. 
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBĖS

VYŠNINĖ — CHERRY VODKA
Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONĮ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. £ 

Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. |

CANBERROS LIETUVIAMS
Gruodžio 12 d. 2 vai. p. p. sa

vaitgalio mokykla, užbaigdama 
savo mokslo metus, ruošia Lietu
vių Klube Kalėdų Eglutę su labai 
įdomia programa.

Visi tautiečiai kviečiami kuo 
skaitlingiau dalyvauti, o ypatin
gai tėveliai su vaikučiais, nes Ka
lėdų Senelis ketina visus vaikučius 
iki 10 metų imtinai apdovanoti do
vanėlėmis ir pavaišinti ledais bei 
vaisvandeniais.

LATROBE VALLEY
PAMINĖTA 

LAPKRIČIO 23 D.
Lapkričio 27 d. Morwelly, p. J. 

Lekniaus namuose, latrobiečiai ir 
sališkiai lietuviai su melbourniš- 
kiais svečiais minėjo Lietuvos Ka
riuomenės atkūrimo šventę. Ta 
proga tarė savo žodžius Latrobe 
Valley ir Salės lietuvių seniūnijų 
valdžios galvos: p. Sodaitis ir p. 
Drungilas, o morwelietis p. Mika
lajūnas gražiai pasidalino savo 
patrijotiniais prisiminimais iš Ne
priklausomybės Kovų meto. Gi J. 
Mikštas patiekė savos karinės kū
rybos eilėraščių pluoštą. Žuvu
siuosius pagerbus atsistojimu, mi
nėjimas baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo, svečias iš Mel
bourne. p. Česna daug ką sudomi
no Melbourne Lietuvių Namų įsi
gijimo realizavimo aktualumu.

NAMŲ VAJUS
čius, V. Laukaitis, Z. Mackevičius, 
A. Maksimas, J. Makulis, J. Pleč
kaitis, A. Pocius, J. Pranckus, Mi
lo Prpa, L. Raimeris, A. Tama
šauskas, S. Tamašauskas, A. Vai
čaitis, p. Varkalys, ir V. Vasaris, 
(sąrašas bus tęsiamas)

Commonwealth Savings Bankas, 
kaip informuoja Melb. Liet Klubo 
Taryba, jau paskyrė perkamiems 
Lietuvių Namams paskolą £14.250 
iš šešių ir ketvirčio metinių pro
centų. Paskola duodama penkioli
kai metų. Ją reikės išmokėti kas 
šeši mėnesiai (kovo 31 d. ir rugsė
jo 30 d.) po £740. Į šią sumą įeina 
ir procentai.

Bankas, patikrinęs kelerių metų 
buvusius Klubo balansus paskir
damas minėtos sumos paskolą pa
rodė pilną pasitikėjimą Melbourno 
Lietuvių Klubui ir visiems Mel
bourno lietuviams.

Mums melburniečiams tenka pa
reiga įrodyti, kad esame verti pa
sitikėjimo: mes visi turime truputį 
pasispausti ir nelaukiant termino 
visą paskolą išmokėti. Tai būtų 
gražus lietuvių vienybės ir pasi
aukojimo tautiniams reikalams 
įrodymas.

II
Xi

I t

Kadangi tokių namų turėjimas 
daug kuo prisidės prie lietuvybės 
išlaikymo išeivijoj, ypač mūsų 
jaunimo tarpe, suinteresuotieji ža
da tam reikalui pakrapštyti savo 
pinigines ir net pajudinti bankuo
se pelyjančius indėlius...

Pobūvio metu visus sočiai ir 
skaniai maitino p. Monikos Sodai- 
tienės gerai iššutinti rūgštūs ko
pūstai su dešrelėm ir troškulį mal
šino J. Lekniaus namų gyventojų 
prisiekusiųjų viengungių svečiams 
užfundyta alaus statinaitė. Pra
vestos tradicinės rinkliavos dalis 
bus skiriama lietuvių karių sava
norių ir invalidų šalpai.

Baigiant šias eilutes, malonu 
jausti širdingą dėkingumą minėji
mo ir pobūvio kruopštiems rengė
jams, gausiems dalyviams ir duos- 
niems rinkliavai aukotojams; 
viengungiams už alų, o namų sa
vininkui p. Lekniui už malonų lei
dimą jau ne pirmą tokia neeiline 
proga tautiečiams susimesti jo 
vaišinguose ir draugiškumo kupi
nuose namuose.

J. Latrobietis

SYDNEY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

SYDNEJUJE
Kariuomenės šventės minėjimo 

iškilmės Sydnejuje pravestos sek
madienį, lapkričio 28 d. Tą dieną 
buvo atlaikytos iškilmingos ta pro-

AŠTUNTOJI SAVAITĖ
Aštuntąją vajaus savaitę Lie

tuvių namams surinkta £515, tad 
per visą vajų surinkta viso 
£ 5.6 49.

Šią savaitę padidino įnašus ar 
naujai įmokėjo: p.' p. Nikodemas 
Butkus padidino iki £105, K. Mac
kus — £100, P. Sungaila — £80, 
J. Siamas — £65, J. Mašanaus- 
kas — £57, E. Uigšienė £50, L. 
Bučelis — £50, L. Braniškas £25, 
R. Balčiūnas £25, A. Čelna £20, 
B. Ovsinskas £19, J. Meiliūnas 
£18.

Po £15: p.p. V. Aniulis, V. Au- 
gustinavičius, V. Baltutis, V. Bar- 
tuška, J. Bratiška, J. ir I. Balniai, 
Martynas Didžys, A. Kaladė, J. 
Pelenauskas, Vladas Savickas, 
Silva Valys, J. Žukauskas, A. Sa
kys, V. Rukšėnas, S. Tamulevi
čius, A. Petrauskas; po £12: J. 
Gružauskas ir S. Meiliūnienė; po 
£11: Platakis, A. Rakštelis ir Juo
zas Kvietelaitis (sąrašas bus tę
siamas).

Vajus, kaip Melb. Liet. Klubo 
Tarybos spaudoje buvo pranešta, 
turėtų baigtis gruodžio pradžioje, 
tačiau jis dar pratęsiamas, kadan
gi Klubo Tarybos nariai ir va
jaus talkininkai dar nesuspėjo ap
lankyti dalies tautiečių.

“AUŠROS” 
TUNTE

ŽENKLAI JAUNESNIESIEMS 
SKAUTAMS

Lapkričio 28 d., minint Kariuo
menės šventę, tuntas dalyvavo pa
maldose organizuotai.

Po pamaldų, parapijos mokyk
los aikštėje Lidcombe prie išsiri
kiavusių skautų gretų atvyko ALB 
Krašto V-bos pirmininkas (kartu 
ir L. V. “Ramovės” Sydnėjaus 
skyriaus pirm.) p. S. Narušis ir 
skautų rėmėjai p. p. N. Žygienė ir 
Dr. A. Mauragis, lydimi skautų 
vadų. Ta proga, savo žodyje gerb. 
pirmininkas pasidžiaugė skautų 
veikla ir reiškė vilčių, kad skautai 
seks garbingos Lietuvos kariuome
nės pėdomis.

Skautų rėmėjų vardu kalbėjo p. 
Dr. A. Mauragis, primindamas 
skautams šių dienų uždavinius.

Lietuvių verslininkų p. p. K. 
Butkaus ir N. Žygienės nupirktus 
paukštytėms ir vilkiukams jų žen
klus prisegė: paukštytėms — p. N. 
žygienė, vilkiukams — p. Dr. A. 
Mauragis.

PRANEŠIMAS MELBOURNO 
SKAUTAMS — TĖMS

“Džiugo” Tunto metinė stovykla 
įvyks nuo 1966 m. sausio 3 d. iki 
sausio 14 d. netoli Winchelsea 
miestelio prie ežero, apie 28 mylios 
nuo Geelongo.

Aktyvūs skautai, — tės regis
truojasi pas savo draugininkus bei 
draugininkes iki gruodžio 20 d. 
užsimokėdami stovyklos bei skau
tų nario mokesčius.

Tunto Vadija

ga pamaldos prisimenant žuvusius 
už Lietuvos laisvę. Ten pat įvyko 
šventės proga šventoriuje suorga
nizuotas vietos skautų paradas, ir 
vėliau prie bažnyčios esančioje sa
lėje pats minėjimas. Pamaldose 
ir minėjime dalyvavo skautai ir 
ateitininkai su savo vėliavomis. 
Minėjimą pradėjo vietos “Ramo
vės” pirm. p. S. Narušis ir pakvie
tė tai dienai skaityti paskaitą p. 
Leonardą Karvelį. Paskaita, pa
vadinta “Be reikalo nepakelk, be 
garbės nenuleisk” buvo tikrai 
kruopščiai ir sumaniai parengta ir 
gražiai gausiai susirinkusių publi
kai perduota. Tiesa, ji užtruko 
gana ilgokai, bet niekas tuo nesis
kundė, nes prelegentas tiek savo 
mintimis, tiek ir retorinėmis prie
monėmis įstengė klausytojus kon
troliuoti ir suintriguoti. Paskaito
je prelegentas peržvelgė lietuvio 
kario vaidmenį istorinėje perspek
tyvoje nuo seniausių laikų iki pas
tarojo meto partizaninių kovų su 
Lietuvos okupantais.

Po paskaitos, išnešus skautų ir 
ateitininkų vėliavas, prasidėjo me
ninė minėjimo dalis, kur “Dainos” 
choras, vadovaujamas p. K. Kava
liausko, mišriu choru sudainavo 
porą dainų ir atskirai vyrų choras 
dar padainavo dvi dainas. Minėji
mas baigtas Tautos Himnu ir ben
dromis vaišėmis. Minėjimo pra
džioje buvo sudarytas garbės pre
zidiumas, į kurį buvo pakviesti 
Sydnejuje gyveną lietuviai nepri
klausomybės kovų kariai savano
riai.

Minėjiman atvyko gana gausus 
tautiečių būrys — apie 400 daly
vių. Jį pravedė ir gražiu padėkos 
žodžiu užbaigė vietos “Ramovės” 
pirm, ir drauge Krašto Valdybos 
pirm. p. S. Narušis.
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Melbourne, o ir Viktorijos lie

tuviai kviečiami nelikti neprisidė- 
jusiais prie Melbourno Liet. Na
mų įsigijimo: laikykime tai savo 
tautine pareiga. Savo skirtą duok
lę Lietuvių Namams galima įmo
kėti vajaus talkininkams, Klubo 
Tarybos nariams, budintiems sek
madieniais mažojoje parapijos sa
lėje arba paštu Melbourno Liet. 
Klubo iždininkui; Mr. B. Vingrys, 
70 Manningtree Rd., Hawthorn, 
Vic.

Tuo pačiu adresu klubo nariai 
prašomi siųsti ir klubo nario mo
kestį.

Rimas Vėtra

Buvo lietinga ir apsiniaukusi 
diena, bet pirmuosius skautavimo 
žingsnius žengiančiųjų mažų
jų skautų/čių veiduose matėsi lai
mingi šypsniai.

Ačiū gerb. p. p. K. Butkui ir N. 
Žygienei. Tvirtai tikime, kad Jūsų 
pelno dalinimasis su lietuvišku 
jaunimu, tikrai atneš matomos 
tautinės stiprybės.

AUKOS SKAUTAMS
Nors po Kaukių baliaus skautai 

jokių aukų nerenka, bet tunto kny
gose atžymėtos šios aukos: p. p. K. 
Butkus ir N. žygienė (per A. 
Mauragį) £22.10.0., Martin — 
£5.0.0, V. Miniotas — £2.0.0., Mi
lai — £1.0.0.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

lankiusiems mane ligoninėje ir tuo 
suteikusiems man džiaugsmo ir* 
vilčių. Ačiū teip pat Newcastle 
choro dirigentui p. S. Žukui ir po
niai Koletei už geriausius linkė
jimus. Ačiū.

E. KapoHenė

PRANEŠIMAS
Sydney “Caritas” praneša, kad 

sausio 8 d. 1966 m. ruošiamas ba
lius ir kartu kun. P. Butkaus, 
grįžusio iš atostogų sutiktuvės Fa
ther O’Reilly Auditorium salėje 
Auburne.

Kviečiame visus mielus tautie
čius kuoskaitlingiausiai dalyvau
ti baliuje ir sutiktuvėse pager
biant mūsų ilgametį kapelioną 
kun. P. Butkų.

"Caritas” valdyba

MIŠKO

Jau kiek laiko, kaip į Bankstow- 
no Savaitgalio mokyklą įsisuko 
nauja burtininkė ir kad būrė, tai 
užbūrė visus mokinius, kurie per 
metus stropiai skaitė ir rašė. Pa
sidairiusi tuoj surado pačią gud- 
nausią mergaitę ir... pavertė mū
sų Julytę į pelėdą. O ta pelėda tai 
nepaprasta: moka žmonių kalba 
kalbėti, dainuoti ir dar kitus mo
kyti. Kad turėtų ką mokyti, bur
tininkė sugavo veik visus vaikus 
ir pavertė į sparnuotus, uodeguo
tus, raguotus miško gyventojus. 
Tiesą sakant, jų labai gaudyti ir 
nereikėjo, nes visi mielai klauso 
tos jaunos burtininkės ir visus jos 
norus tuoj išpildo.

/
Didesnės mergaitės, kaip ir de

ra, pavirto gėlėmis, o mažytės — 
grybais. Ir kaip ta burtininkė 
Liuda moka jas užburti — gėlės 
šoka, sukasi, o grybai stiepiasi, 
dygsta, kaip po lietaus!

Gražaus Liudos Apinytės pavyz
džio paskatinti vyresnieji mokyk
los mokiniai prisideda savo pačių 
sugalvotom miško dekoracijomis ir 
kostiumais, čia pirmauja Ugne 
Kazokaitė, Kęstutis Genys ir Ka
jus Kazokas. Jie net savaitės die
nomis susirenka, kad gaidžiams

Dainavos Namų Valdyba

Ku - Ka
Niekas negali sakyti, kad Mel

bourno lietuviams trūksta patrio
tiškumo. Štai prieš metus ramovė- 
nai pasiuvo ir padovanojo skau
tams didelę tautinę vėliavą. Skau
tai vieną sekmadienį pasidėjo 
šventoriuje laukdami parado ir, 
matyt, nelabai gerai budėjo, nes 
kažkas patriotinių jausmų veda
mas nusinešė išsaugoti busimom 
kartom. Na ir sakykite, kad Mel
bourno lietuviams trūksta tautinio 
susipratimo!

★
Jaunimo Kongreso C. K-to pir

mininkas neseniai lankėsi Adelai
dėje kongreso reikalais, tačiau yra 
ir abejojančių, nes juk Adelaidėje 
ir kandidatei parinkti, ir pinigai 
kaupiasi.

★
Ateinantį sekmadienį (gruodžio 

12 d.) Bankstowno Liet Namuose 
vyks stebuklai: savaitgalio mokyk
los vaikai parodys, ką jie per išti
sus metus išmoko. Teko nugirsti, 
kad be skaitymo ir rašymo dar jie 
buvo mokomi ir raganavimo — iš
moko pavirsti kokiu nori paukšte
liu ar žvėreliu. Mokyklos vadovy
bei patartina tą dieną atokiai lai
kyti nuo mokyklos Sydnėjaus me
džiotojų draugiją...

★
Dalyvavęs žygyje į Jungtines 

Tautas canberiškis Viktoras Mar
tišius numato apie Kalėdas pa
siekti namus.

★
Neseniai p.p. Venclovai Sydne

juje atšventė savo 30-ties metų 
vedybinę sukaktį. Ta proga buvo 
surengtos vaišės, kur dalyvavo 
eilė artimų šeimos bičiulių ir drau
gų-

Printed by Mintis Pty. Ltd., 
ney, tel. 75 7094, for the

Esu 56 metų amžiaus ir noriu 
susirašinėti su moterim vedybų 
tikslu. Laiškus siųsti Mūsų Pas
togės Redakcijos adresu ant voko 
prirašant “Jonui”,

PAJIEŠKOJIMAS
Kas žino arba girdėjo apie Kau

ne gyvenusius Aleksandrą Kat- 
chą, (gim. 1895), Viktorą Katchą 
(g. 1906) Niną Katchaitę arba 
apie jų vaikus, malonėkite pra
nešti šiuo adresu: J. Damskaja, 
3 White St., Strathfield, N.S.W.

MOKYKLA
“ŠOKA KIŠKIS, ŠOKA LAPĖ, 

ŠOKA VISI ŽVĖRYS”.
uodegų nepritruktų ir visi bara
vykai galvas turėtų.
. ...Tad tėveliams ir svečiams susi
rinkus šį sekmadienį (12.12.65) 4 
vai. p. p. į Bankstowno Savaitga
lio mokyklos užbaigtuves pamaty
sim “Miško mokyklą” kur Edui 
šiurkai akordeonu pritariant “šo
ka kiškis, šoka lapė, šoka visi žvė
rys” —

GEELONG
PASKUTINIS BALIUS

Lapkričio 27 d. savaitgalio mo
kyklos tėvų Komitetas, kurį su
daro p.p. A. Obeliūnas, Slavic
kas ir Baumanas, suruošė pasku
tinį metų balių, kurio gautas pel
nas skiriamas ruošiamai mokyklos 
Kalėdų Eglutei ir mažiesiems lie
tuviukams.

Pats balius praėjo puikioje nuo
taikoje: pusę dalyvių sudarė jau
nimas. Vyresnieji pasirodė gana 
dosnūs loterijoje. Pradeda įsiga
lioti naujas ir gražus paprotys, 
kai mūsų verslininkai skiria ver
tingus fantus loterijoms. Tuo jie 
“parodo savo nuoširdumą lietuviš- 
kiems reikalams, o mūsų šūkis te
būna — lietuvis perka pas lietuvį.

Šį kartą savo dovanų loterijai 
nepagailėjo baldų krautuvininkas 
p. J. Deckys, garažo savininkas p. 
J. Lipšys ir ūkininkai p. p. A. ir 
L. Valodkai.

Būtų gera, kad visuomeninio 
parengimo metu kiti lietuviai susi
laikytų nuo privačių pobūvių na
muose, nes tuo atitraukiama dalis 
žmonių ir taip visuomeniniai rei
kalai nukenčia.

Šis parengimas tikrai buvo pa
vykęs ir dabar tėvams primintina 
atvežti savo vaikučius į Kalėdų 
Eglutę ir pas Kalėdų Senelį gruo
džio 11 d. 2 vai. Lietuvių Namuose.

Tėvas

CABRAMATTA
SUSIRINKIMAS 

CABRAMATTOJE
Lapkričio 21 d. /vyko Cabrama- 

tta apylinkės susirinkimas daly
vaujant gausiai aktyviesiems apy
linkės nariams praėjo darbingoje 
nuotaikoje. Apylinkės pirm. p. Ja
ras pradėjo susrinkimą pakviesda
mas susirinkimui pirmininkauti p. 
A. Dudaitį ir sekretorium p. P. A- 
lekną. Po valdybos pranešimų ir 
trumpų diskusijų buvo išrnkta 
nauja apylinkės valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: pirmininkas 
V. Deikus, sekretorė N. žygienė 
ir kasininkas p. Migevičius senj. 
Revizjos komisiją sudaro: p. p. Mi- 
gevičienė, Kiveris ir Alekna.

Iškeltai susirinkime minčiai a- 
pylinkei likviduotis ir jungtis su 
kita apylinke susirinkusieji karš
tai pasipriešino. Taip pat susirin
kime nutarta apylinkės bibliote
kėlę perduoti steigiamai Sydney 
Lietuvių Klubo bibliotekai.

Tenka tik pasidžiaugti ir p. Mi- 
gevičaus senj. aktyvumu: nors ir 
pasiekęs gražaus amžiaus jis vis 
tiek aktyviai dalyvauja visuomeni
nėje veikloje ir nesikrato pareigų.

Plačiai išgarsintas Canberros 
Lietuvių Namų balius pavyko ga
na šauniai: namų šeimininkas 
trumpu žodžiu angliškai atidarė 
lietuvių balių, o darnus lietuvaičių 
chorelis tautiečius palinksmino vo
kiškais šliageriais. Grįžus namo 
viena iš dukrelių mamytės paklau
sė: “Mama, ar lietuvių kalba nė
ra tinkama dainuoti šokiams?”

★
Gruodžio 12 d. Adelaidės Liet.

Namuose rengiamas dailiojo žo
džio ir muzikos vakaras. Dalyvau
ja solistė A. Gučiuvienė, pianis
tė D. Oldham, smuikininkė M. 
Schrama, J. Gučius ir Z. Kučins
kas.

117 Burwood Rd., Belmore, Syd- 
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