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APIE 
MOKYKLAS

Prieš Kalėdas visose Austra
lijos mokyklose užbaigiami mo
kslo metai. Prie šių sąlygų pri
sitaiko ir lietuvių savaitgalio 
mokyklos, ir tai vienur tai kitur 
girdime ir net dalyvaujame mo
kslo metų užbaigtuvėse. Vienur 
tos mokslo metų užbaigimo iš
kilmės praeina iškilmingiau, ki
tur kukliau, bet vis tik bendruo
menėje šitie mokyklų metiniai 
parengimai yra svarbus ir reikš
mingas įvykis.

Lietuvio akyse mokykla yra 
didelis dalykas ir jis į mokyklą 
žiūri ne tik kaip į kasdieninio 
gyvenimo reiškinį, bet mokyk
lą jis visados priima ir vertina 
su pagarba, su tam tikru pietiz
mu. Gal šitas požiūris yra išli
kęs iš anų laikų, kada už savą 
mokyklą reikėjo kovoti ir kentė
ti, o gal iš viso lietuvio sąmo
nėje mokyklos paskirtis ir pras
mė teisingiausiai ir tikriausiai 
suprantama ir priimama.

Gaila, kad ne kiekvienas iš 
mūsų čia esančių į mokyklą žiū
ri tokiomis idealiomis akimis. 
Daugelis leidžia vaikus į mokyk
lą, už tai, kad tai privaloma pi
liečio pareiga, kitas mokyklą 
vertina iš naudos sampratos — 
baigs vaikas mokyklą, šį tą bus 
išmokęs arba įsigijęs profesiją, 
kur jam atidarys kelius ir duris 
į patogesnį gyvenimą.

Gaila, lietuvika mokykla ši
tų galių ir savybių neturi: nie
kas verčiamas į liet, mokyklą ne
siunčia savo vaikų ir jokios 
naudos iš lietuviškos mokyklos 
nelaukia ir nesitiki. Bet vis tik 
lietuviška mokykla dėl to nenu
stoja buvus mokykla ir gal kaip 
tik dėl to ji darosi ir brangesnė, 
ir prasmingesnė. Ji lietuviui vai
kui duoda tai, ko jokioje kito
je mokykloje jis neras ir net ki
tos mokyklos iš jo atima tai, ką 
jis turi lietuviško atėjęs į sveti
mą mokyklą. Jeigu vaikas są
moningoje šeimoje auginamas 
lietuviu, tai lietuviška mokykla 
yra pirmoji instancija po šeimos, 
kur tą auklėjimą ir lietuviškas 
žinias papildo. Gaila tik, kad 
nedaugelis šitai supranta ir į lie
tuvišką mokyklą moja ranka. 
Salia mokslo lietuviškoji moky
kla dar turi ir kitą neįkainuoja
mą savybę — ji įveda jauną lie
tuviuką į lietuvišką bendruome
nę. Čia jis susigyvena su savo 
tautos kitais vaikais, paaugęs 
jungiasi į lietuviškas organiza
cijas ir taip jis palieka lietuviš
koje bendruomenėje, ko kiti lie
tuviai vaikai, nelankę lietuviškos 
mokyklos šito ryšio neturi. Tik 
retos pasitaiko išimtys, kad ne
lankęs liet, mokyklos paaugęs 
jaunuolis dar laikosi su lietu
viais. Šiaip visi kiti nueina sa
vais keliais, kurie nuostolingi 
tiek liet, bendruomenei, tiek ir 
visai lietuvių tautai.

Reikia čia nuoširdžiai pasi
džiaugti bent tomis mokyklomis, 
kurios veikia ir kurios atlieka 
milžinišką darbą. Žinoma, jų yra 
permažai, ir jose lankosi palygi
namai labai mažas lietuvių vai
kų skaičius, Latviai tuo atžvil
giu yra kiek laimingesni-- jie tu
ri visoje Australijoje 13 savo sa
vaitgalio mokyklų, kurios yra 
gausios ir gerai užlaikomos.

Tačiau bene daugiausiai lietu
viškam reikalui aukojasi esamų 
mokyklų mokytojai. Jais ir re
miasi visa sąmoninga liet, ben
druomenės ateitis. Kitiems sun
ku kartas nuo karto mažas ir ne-

VLIKo seimas ir nutarimai
VLIKO SEIMAS

Lapkričio 27 ir 28 diena New 
Yorke vyko Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto 1965 metų 
seimo posėdžiai, kuriuose dalyva
vo 38 atstovai ir apsilankė apie 
tiek pat svečių. Seime buvo atsto
vaujami visi komitete dalyvaują 
sambūriai.

Pirmininko pasiūlymu sudary
tas seimo prezidiumas: V. Šimai
tis — pirmininkas, A. Vasaitis — 
vicepirmininkas, A. Budreckis — 
sekretorius.

Seimų pasveikino Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės vardu J. Pu
zinas, Amerikos Lietuvių Tarybos
— V. Šimaitis, Lietuvių Teisinin
kų Draugijos — J. Šlepetys, o 
laiškais bei telegramomis — Lie
tuvos Diplomatijos šefas, pasiun
tiniai ir konsulai ir eilė organiza
cijų.

Vliko tarybos veikimo apžvalgų 
pateikė L. Virbickas, o valdybos
— Vliko generalinis sekretorius 
J. Audėnas, peržvelgdamas ir žy-
mesniuosius visuomenės veiksmus 
bei Vliko vadovybės vaidmenį juo
se. Vliko vicepirmininkas B. Ne- 
mickas išdėstė, kaip vyksta lėšų 
telkimas ir kaip jis numatomas 
plėsti.

Antrajame posėdyje seimas iš
klausė tris referatus: Vliko pir
mininko, V. Sidzikausko, PLB 
pirmininkų J. Bačiūnų pavadavu
sio J. Puzino ir Vliko valdybos 
nario K. Čeginsko. Po paskaitų ir 
diskusijų priimtos rezoliucijos.

VLIKO 1965 METŲ SEIMO 
NUTARIMAI

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas New Yorke 1965 
metų lapkričio 27 ir 28 dienų, aps
varstęs pranešimuose paliestus, su 
Lietuvos laisvės kova susijusius 
reiškinius ir klausimus, 
pareiškia:

1. Lietuvos laisvės kovos tikslas 
— visiškas Lietuvos valstybės po
litinės nepriklausomybės atstaty
mas.

VOKIETIJOS GAMYBOS 
TANKAI

Neseniai Vak. Vokietija išleido 
naujausio tipo tankus, kurie savo 
ginklais, taiklumu ir šarvų atspa
rumu pralenkia visus iki šiol žino
mus tankus. Jais Vak. Vokietija 
nori apginkluoti savo kariuomenę 
ir net parduoti draugingoms val
stybėms.

BRANGŪS ATOMINIAI
GINKLAI SOVIETAMS

Londono laikraščiai paskelbė ži
nią, kad Chruščiovas, narsiai gra
sinęs Vakarams, 1960 m. prieš spa 
lio revoliucijos šventę norėjęs iš-

sudėtingas bendruomenei parei
gas atlikti, gi mokytojai dirba 
ištisus metus nelaukdami nei at
pildo, nei pagyrimo. Kariai savo 
šventėse neužmiršta pagerbti 
savo veteranų, bet kodėl šito 
respekto nesusilaukia mokytojai 
iš tėvų, organizacijų ar net ben
druomenės pusės? Vienur kitur 
rengiamos metuose mokyklos 
dienos, kodėl to nepritaikius ir 
mokytojams, kurie iš visuomenės 
pusės bent gautų moralinį pri
pažinimą?

(v-k.)

2. Visiška politinė Lietuvos ne
priklausomybė bus pasiekta, visoje 
Lietuvai priklausančioje teritori
joje atstačius Lietuvos respublikos 
suverinių teisių vykdymų, sudaran
ti sųlygas laisvai demokratiškai 
reikštis tautos valiai Lietuvos val
stybėje, ir pagrindų Lietuvos val
stybei lygiateisiškai santykiauti 
su visomis kitomis nepriklausomo
mis valstybėmis.

3. Lietuvos laisvės kovoje nėra 
vietos pripažinimui nei Lietuvai 
smurtu primesto sovietinės Rusi
jos suverenumo, nei prievarta į- 
gyvendintos santvarkos bei admi
nistracijos teisėtumo. Todėl joks 
pasielgimas, reiškiųs svetimo su
verenumo bei primestos santvar
kos ir administracijos teisėtumo 
pripažnimų, nėra suderinamas su 
ištikimybe Lietuvos laisvės kovos 
tikslui.

4. Lietuvos inkorporacijos tarp
tautinis nepripažinimas yra svar
bi Lietuvos laisvės kovos atrama.

5. Lietuvos laisvės kova yra visų 
pirma politinė kova, siekianti, kad 
tarptautinis Lietuvos Respublikos 
statusas nebūtų pažeistas, ir kad 
būtų suintensyvintas ir sustiprin
tas laisvojo pasaulio valstybių 
spaudimas į Sovietų Sųjungų — 
tiesioginiai ir per tarptautines in
stitucijas, — verčiant jų vykdyti 
savo karo meto ir pokario politi
nius ir teisinius įsipareigojimus, 
taip pat ir tokius įsipareigojimus 
nepriklausomai Lietuvos Respub
likai, ir atitraukti iš Lietuvos že
mių savo karines pajėgas, admi
nistracijos ir komunistų partijos 
aparatus.

Pažvelgęs iš lietuvių visuomenės 
kilusius iniciatyvos pareiškimus, 
seimas:

1. Džiaugiasi lietuvių jaunimo 
įnašu Lietuvos laisvinimui ir jo 
atliktais žygiais.

2. Teigiamai vertina Kongresinės 
Akcijos Komiteto veiklų J. A. V. 
Kongrese.
3. Sveikina Lietuvių Enciklopedi
jos leidyklos užsimojimų išleisti 

įvykiai pasaulyje
bandyti atominę raketą, kurią jis 
pats laikęs “fantastiniu” ginklu”.

Išbandymo stebėti buvę suvažia
vę visa eilė sovietų ekspertų iš ka
rinių viršūnių. Davus ženklą visi 
pasislėpė ir raketa tuo metu turėjo 
iššauti, bet praėjus 20-čiai minu
čių nieko neįvyko. Tada jie išėjo 
patikrinti, bet vos jiem apleidus 
slėptuves toji raketa sprogo ir vie
toje užmušė apie 300 sovietų rake
tinių ekspertų ir aukštų karininkų. 
Visa tai buvo laikoma paslapty, 
tik reikalas išėjo viešumon bena- 
grinėjant šnipo Olego Penkovskio 
bylą.

RINKIMAI PRANCŪZIJOJE

Gruodžio 5 d. Prancūzijoje įvy
ko prezidento rinkimai, bet nė vie
nas kandidatas nesurinko konsti
tucijos tvarka nustatytos daugu
mos ir neišvengiamai turės sekti 
antri rinkimai gruodžio 19 d. Pre
zidentas de Gaulle surinko 44 
proc. balsų, o jo oponentas M. F. 
Mitterrand 32 proc. Norint lai
mėti rinkimus būtina surinkti 50 
proc. ir vieną balsą. Kandidatavo 
ir trečias kandidatas — M. J. Le- 
canuet, 45 metų, vadinamas “vun
derkindu”, kuris prieš pat rinki
mus beveik nebuvo girdėtas ir tik 

lithuanistinę enciklopedijų anglų 
kalba ir skatina lietuvių visuomenę 
jj remti.

4. Brangindamas kiekvienų Lie
tuvos laisvinimui talkinti skiriamų 
jėgų, mato gyvų reikalų, kad ir ša
lia Vliko kylanti tokia iniciatyva 
būtų suderinta su bendrųja Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto politika.

Seimas skatina Vyriausių Lietu
vos Komitetų sudarančių politinių 
grupių ir kovos organizacijų vado
vybes ateiti į pagalbų Tautos Fon
dui, telkiančiam lėšas Lietuvos lai
svinimui, ir, bendromis pastango
mis su JAV Lietuvių Bendruomene 
bei jos padaliniais, kur yra lietu
vių,organizuoti nuolatinių aukoto
jų Tautos Fondui būrelius.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas (PLJK) šaukiamas 
1966 birželio 30 — liepos 3 
Chicagoje, JAV.

PLJK posėdžiai ir programos 
vyks:

The Conrad Hilton Hotel
Chicago, Illinois, U.S.A.
PLJK parodos vyks Lietuvių 

Jaunimo Centre:
Lithuanian Youth Center 
5620 So. Claremont Ave. 
Chicago, Illinois 60636, USA. 
PLJK programą sudarys aka

deminė, kultūrinė, religinė, poli
tinė; pramoginė ir kitos dalys.

Akademinėje dalyje bus jau
nimo posėdžiai ir paskaitos. Ap
žvalginėse paskaitose jaunoji 
karta žvelgs į jaunimo padėtį ir 
veiklą laisvame pasaulyje ir pa
vergtoje Lietuvoje. Toliau posė
džiuose bus diskutuojamas ats
kirų kraštų lietuvių jaunimo ben
dravimas, jaunosios ir vyresnio
sios kartos darbas Lietuvos lais
vės kovoje, kaip derinti kūrybi

pagarsėjo pasirodęs rinkiminėje 
kampanijoje ir televizijoje. Jis ir 
atitraukė dalį balsų, kurie būtų 
užtikrinę dabartinio prez. de Gaul
le laimėjimą.

Virš New Yorko ore susidūrė du 
lėktuvai su 112 keleivių, tačiau iš 
jų tik trys žmonės žuvo.

RUSIJA DIDINA KARINES 
IŠLAIDAS

Ateinantiems metams Rusija 
paskyrė iš savo biudžeto 13.400 
milijonų rublių (£A6.647 mil.) 
krašto gynybai ir ginklavimuisi, 
ta* yra 5 proc. daugiau, negu 
buvo.

ANGLIJOS MISIJA
NEPAVYKO

Anglijos misija atstatyti taiką 
pietryčių Azijoje ir ypač Vietna
me nepavyko: nepavyko anglams 
įtikinti rusus dėtis prie taikos įgy
vendinimo Vietname, o iš šiaurės 
Vietnamo atėjo neatšaukiamas 
reikalavimas, kad taika įmanoma 
tik pasitraukus iš Vietnamo ame
rikiečiams, ko amerikiečiai niekad 
nesutiks. Iš to daroma išvada, 
kad Vietname karas gali dar pa- 
aštrėti ir ilgai užtrukti.

Seimas reiškia nuoširdžių padė
kų už glaudų bendradarbiavimų 
su Vliko vadovybe Lietuvos Dip
lomatinei Tarnybai, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ir jos kraš
tų valdyboms, o Amerikos Lietu
vių Tarybai už bendradarbiavimų 
ir lėšų telkimų.

Seimas, aukštai vertindamas at- gruodžio pusę, 
liktus darbus, reiškia padėkų Vli
ko Tarybai, Vliko Valdybai bei 
jos bendradarbiams, Tautos Fon
do Valdybai, jos talkininkams ir 
Tautos Fondo atstovybei Kanado
je.

Už visuomenės informavimų 
Seimas dėkoja visiems lietuvių 
laikraščių ir radijo programų re
daktoriams, vedėjams ir bendra
darbiams, o visai lietuvių visuo
menei — už dalyvavimų Lietuvos 
laisvės kovoje ir už jos rėmimų 
lėšomis.

(E)

Jaunimo kongreso reikalais
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO PROGRAMA

nį jaunosios kartos pasireiškimą 
dvilypėje (lietuvių ir kitataučių) 
aplinkoje ir t.t. Taip pat numa
tyti kelių sekcijų posėdžiai, kaip 
literatūros, sporto, mokslo, ang
lų kalba kalbančiųjų ir t.t. Bai
giamosiose paskaitose jaunimas 
žvelgs į savo ateities uždavinius 
šeimose, mokyklose organizaci
jose, visuomenėje ir kitur.

Kultūrinėje dalyje vyks jau
nųjų pasaulio lietuvių meninin
kų koncertas, literatūros ir poe
zijos vakaras. . Jaunimo Centre 
bus suruoštos jaunosios kartos 
parodos: dailės, meno, spaudos, 
fotografijos, filatelijos, architek
tūros, mokslo ir pan.

Religinėje dalyje numatytos 
iškilmingos pamaldos katali
kams, protestantams ir kt.

Politinėje dalyje bus Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Peticijos įtei

AUSTRALIJOJE

AUKOS

Aukų rinkimas pradėtas, ir ant 
aukų lapų jau matosi vienas ki
tas svaras. Rinkėjais yra visų 
jaunimo organizacijų nariai. Jie 
pašvenčia daug laiko ir darbo šiai 
pareigai, kuri nėra ypatingai 
lengva ar maloni. Neuždarykime 
jiems durų ir nepagailėkime fi
nansinės paramos. Juk be jos savo 
atstovo į Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą nepasiūsime. Aukų 
rinkimas truks kelis mėnesius, 
taigi ne visi tautiečiai bus vie
nu laiku aplankyti.

Aukų lapai taip pat išsiųsti į 
apylinkes kur nėra PLJK skyrių. 
Ten aukomis rūpinsis apylinkių 
valdybos.

LIETUVOS DIPLOMATUOS 
ŠEFAS S. LOZORAITIS, 

Baltijos Draugijos Vokietijoje 
kviečiamas, dalyvavo Draugijos 
įsteigimo 10 metų minėjime Bon- 
noje. Šia proga min. Lozoraitis, 
pasiuntinybės patarėjo Dr. A. Ge
ručio lydimas, buvo priimtas Fe
deralinės Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijoje.

Tarp gausių Baltijos Draugijos 
gautų iš vokiečių politikų sveikini
mų ypač pažymėtinas buv. Vokie
tijos kanclerio K. Adenauerio raš
tas, kuriame jis dabartinę tvirtą 
lietuvių, latvių ir estų laikyseną 
sovietų okupacijoje stato pavyz
džiu vokiečių tautai.

SVEČIAS IŠ ROMOS

Kun. Petras M. Urbaitia, Sa
lezietis, 20 metų buvęs kaip mi- 
sionierus Kinijoj ir dabar jau 14' 
metų betalkininkbujųs Lietuvių 
Saleziečių įstaigoj Italijoj, šven
to Jono Bosko Tėviškėj — apie 

kelioms savaitėms 
lankysis Australijoj.

Kaip Lietuvių Saleziečių mokyk
los ir spaustuvės atstovo, jo tiks
las yra iš arčiau susipažinti su 
Australijos lietuviais ir informuo
ti tautiečius ypač palankesnius 
Tremties Jaunimo reikalams — 
apie Saleziečių veiklų Europoje.

Kun. P.M. Urbaitis gana sėk
mingai darbuojasi ir taip vadina
moj “Tremties Knygnešystėj". 
Jis jau surado keletu dosnių “Jau
nimo Bibliotekos” mecenatų ap
mokėjusių didokas knygų siuntas 
ir Australijos lietuviukams.

kimas Jungtinėms Tautoms, pra
šant Lietuvai nepriklausomybės.

Pramoginėje dalyje ruošiamas 
didelis balius-banketas, šokiai.

Sportinėje dalyje vyks geriau
sių lietuvių sportininkų rungty
nės (krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso ir t.t.).

Kongreso pabaigoje visas jau
nimas ir svečiai dalyvaus įspū
dingoje Il-je JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventėje.

Prieš Jaunimo Kongresą (bir
želio 25-30) Michigan valstybė
je (Dainavos stovyklavietėje) 
ruošiama jaunimo organizacijų 
stovykla.

Po Jaunimo Kongreso (liepos 
4 — 10) iš kitų kraštų atvyku
siam jaunimui ruošiama studijų, 
stovykla kartu su kviestais JAV 
ir Kanados jaunimo atstovais.

PLB inf.

KANDIDATAI
Prašome visas jaunimo organi

zacijas siūlyti kandidatus į PLJ 
Kongresą. Organizacijų vadovybės 
gerai pažįsta savo narius ir žino 
kas galėtų jas tinkamai atstovau
ti. Primename, kad jaunuoliai, no
rintieji vykti į JAV (ne oficialūs 
atstovai) taip pat kuo greičiau 
tai praneštų, kad galima būtų ži
noti ar susidarys 15 keliautojų 
(dėl bilieto nuolaidos).

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Sudaryta smulki programa, ku
ri bus skelbiama sekančiame nu
meryje. Visą jaunimą ir visuome
nę prašome dar kartą įsidėmėti 
šio kongreso datą — 1966 sausio 
3-8 d. ir kviečiame visuose paren
gimuose gausiai dalyvauti.

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Kiek teko girdėti, kongresas la
bai gerai pavyko. Programoje bu
vo paskaitos, simpozijumas, teat
ras, koncertas ir visi parengimai 
praėjo su dideliu pasisekimu. Iš
leista graži knygutė kongersui pa
minėti, talpinanti kongreso komi
teto sveikinimą, programą, jaunų
jų poetų poeziją bei aprašymus 
Kanados jaunimo organizacijų ir 
jų veiklos. Gausiai iliustruota nuo
traukomis. Kongresui ruošti ko
miteto, susidedančio iš 15 žmonių, 
pirmininkas buvo stud. A. Šilei
ka.

C. K-tas
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Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk!
L. KARVELIO PASKAITA, SKAITYTA KARIUOMENĖS MINĖJIME SYDNEJUJE 

LAPKRIČIO 28 D. 
r

Nepriklausomoj Lietuvoj šiais 
žodžiais ir kardo palietimu Res
publikos Prezidentas pakeldavo 
baigusį karo mokyklą kariūną į 
pirmąjį karininko laipsnį. Tais 
trumpais žodžiais būdavo atlie
kamas ne tik pakėlimo į karinin
kus riteriškas ceremonijalas, bet 
jais būdavo išreiškiama kario pa
skirties ir jo pareigų tikroji es
mė.

Kūrio paskirtis — būti valsty
bės ginkluotųjų pajėgų nariu; 
pareigos — būti pasirengusiam 
kovoti prieš valstybės saugumo 
bei suverenumo pasikėsintojus 
teisėtai pavartojant ginklą, neap
silenkiant su garbės ir etikos 
reikalavimais.

Tai sunkios ir atsakingos pa
reigos, reikalaujančios iš kario 
ne tik fizinių, bet ir didelių psi
chinių pajėgų. Jis esti įteisintas, 
prie tam tikrų sąlygų, sulaužyti 
vieną didžiųjų prigimtinės teisės 
nuostatų, kai pareigas vykdant 
jam tenka sunaikinti kito žmo
gaus gyvybę. Klaidingas supra
timas pareigų tokį karį gali pa
versti paprastu žudiku. Ypač 
pastaraisiais laikais, įsivyravus 
totalinio karo koncepcijai, kai 
karo veiksmai nukreipiami į vi
są tautą — kariui labai lengva 
išslysti iš teisingo kelio. Todėl 
kario tinkamam parengimui vi
sada buvo teikiama didelė reikš
mė.

priežta drausmė, individuali
nis auklėjimas, technikinių žinių 
perteikimas ir fizinis parengimas 
— sudaro šių dienų karinio ap
mokymo pagrindą, ir karys pa
ruošiamas ne skerdynėms, bet 
atlikimui teisėtų veiksmų saugo- 
jant krašto suverenumą. Tokių 
karinio parengimo principų lai
kosi kiekvieno demokratinio 
krašto kariuomenė, to buvo sie
kiama ir nepriklausomos Lietu
vos kariuomenėj. Mūsų kariuo
menė, kaipo vienetas, buvo tos 
tikrosios karinės dvasios laikyto
ja ir nepažeidė kario vardo nei 
karo nei taikos metais.

KARAS VIETNAME
Karas Vietname kaskart vis į- 

gyja aštresnes formas. Niekas ne
žino, kiek ilgai jis užtruks ir iki 
kokio laipsnio išsiplės. Raudonoji 
Kinija pagal oficialius pranešimus 
rengiasi tiesiog įsikišti į karo vei
ksmus, gi amerikiečiai iš savo pu
sės turėdami įrodymų taip pat ren
giasi bombarduoti karinius taiki
nius pačioje Kinijoje. Į šį karą jau 
dabar tiesioginiai įsijungusios be 
Pietų Vietnamo Amerikos Jungt. 
Valstybės, Australija, N. Zelandi
ja, Korėja, bet netiesioginiai daly
vauja ir Japonija, ir Filipinai, ir 
kiti kaimyniniai kraštai neskai
tant komunistų pusėje kovojančių 
šalių.

Mums šis karas' irgi nemažiau 
rūpi, kaip ir Amerikai, nes nekal
bant jau apie toli siekiančią poli
tiką esame paliečiami ir tiesiogi
niai: šiuo metu Amerikos karių 
tarpe kovoja visa eilė ir lietuvių. 
Jeigu karas užtruks ilgiau, net ir 
mūsų vaikai su Australijos dali
niais neabejotinai turės kovoti.

Tiesiog nepaliestieji vadovauja
si bendra politika ir pasitiki vado
vybe, bet kitiems, kurių vaikai ten 
vargsta ar žūsta, neišvengiamai 
klausia, kodėl jie siunčiami kovoti 
už svetimus interesus? Bet pasižiū
rėkime, ar tie interesai jau tokie 
svetimi?

Vietnamo karas nėra tik kova 
dėl 11 milijonų vietnamiečių, kad 
juos išgelbėjus nuo raudonųjų ver
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Tiek anksčiau girdėjome, tiek 
ir dabar kartais girdime skeptiš
kų balsų dėl kariuomenės laiky
mo prasmės, jos atliktos rolės 
nepriklausomybės metais, dėl tų 
išlaidų, padarytų ginklavimui ir 
kariuomenei išlaikyti ir pan.

Šitie neva pacifistiniai balsai 
dažniausiai išplaukdavo iš gerai 
užsimaskavusių valstybės priešų 
arba iš asmenų, neįsisąmoninu
sių mūsų istorinės praeities ar 
nesuvokiančių vidaus ir tarptau
tinių sąlygų, prie kurių mūsų 
nepriklausomos valstybės egzis
tencija buvo galima. Istoriniai 
imant, mūsų valstybinis gyveni
mas, tiek ankstybesnysis, tiek 
vėlesnysis buvo galimas -tik ge
rai organizuotų karinių pajėgų 
pagalba. Už tai iš visų aisčių gi
minių tik vieni lietuviai sugebė
jo sukurti valstybę, vienu laiku 
galingiausią rytų Europoj. O ir 
vėliau, 1918 m. vasario 16 d. 
proklamavus Lietuvos valstybės 
atstatymą, praktiškas nepriklau
somybės išsprendimas buvo ga
limas tik karu.

Pagal seniausius istorinius šal
tinius pažįstame lietuvius, kaipo 
veiklesnius ir karingesnius už 
savo kaimynus. Pasaulis pir
miausia pažino lietuvius, kaipo 
karius ir iš pirmo susidūrimo su 
jais užtiko ano meto sąlygomis 
gerą ir stiprią jų karinę organi
zaciją. Įdomu, kad senųjų kro
nikininkų užrašuose apie lietu
vius randame pastabų, iš kurių 
galima spręsti, kad jau XIII 
amž. pradžioj lietuviai turėję ge
rai išvystytą karinę taktiką, o jų 
atviro lauko vikri manevravimo 
techniga žlugdė patyrusių Euro
pos riterių žygius. Užtinkame 
ir kitą įdomybę, tai kario indi
vidualaus kovinio pajėgumo ver
tinimą. Tai gana moderni sąvo
ka. Dar taip neseniai buvo kal
bama apie eilinius karius juos 
esant mėsą patrankoms. Moder
niajai kariuomenei ši nuomonė 
sunkiai bepritaikoma. Prie da
bartinės karo technikos kariuo

gijos. Šis karas yra karas už visą 
Pacifiką ir jo pakraščius. Vietna
mas laikomas raktu į visą Indijos 
ir Pacifiko vandenynų kontrolę. 
Su Vietnamu pralaimėjimo arba 
nuolaidų atveju kristų ne tik Kam- 
bodija, Tailandas, Laos, bet ir Ma- 
lezija, Filipinai ir pasidarytų 
tiesioginė grėsmė Indijai ir Japo
nijai. Australija taip pat patektų 
tiesioginėj grėsmėj ir atkirsta nuo 
Anglijos ir Amerikos netrukus pa
sidarytų Kinijos provincija.

Anglija šitą pavojų lygiai taip 
pat gerai mato, kaip ir Amerika 
bei Australija ir dėl to beveik pusė 
jos karo laivyno su 75.000 karių 
budi Singapūro vandenyse.

Ar šitas Vietnamo klausimas tė
ra tik Kinijos reikalas? Jau buvo 
šio laikraščio puslapiuose rašyta, 
kad šiandie raudonoji Kinija pasi
juto toka stipri, kokia ji buvo prieš 
1000 metų. Kinijos siekimai nepa
sikeitė. Ji savo misiją supranta 
kaip tik užvaldyti pasaulį. Ar ji 
tuo keliu eina ar ne, reikalo nepa
keičia — jos misija pasilieka toji 
pati. Tik jos nenaudai, o vakarie
čių ir gal būt baltųjų naudai šito
ji Kinijos misija paaiškėjo kon
flikte su Sov. Sąjunga. Tačiau net 
ir atsargiausias vakarų politikas 
šio konflikto neima už\gryną pini
gą ir rezervuoja sau galimybę, kad 
tasai konfliktas esąs tik dengia
masis. Nežiūrint to, pasaulio už- 
viešpatavimas yra ir Sovietų Są

menė vertinama ne kaipo masė, 
bet pagal kario individualų pa
ruošimą kovai ir jo sugebėjimą 
ilgiausiai išsilaikyti nepažeistam. 
Todėl karys mokomas savo drą
są derinti su atsargumu. Neiš
mintingas rizikavimas savo gy
vybe nėra gero kario ypatybė, 
o jei tokių yra daug, jie iš kar
to mažina savųjų eiles ir silpni
na kovingumą.

Vienas J.A.V. aukštas karys, 
II.pas. karą praleidęs kovose 
su japonais, o vėliau kariavęs 
Korėjoje su raudonais kiniečiais, 
duoda gražų palyginimą apie 
vienus ir kitus: japonų karį, esą 
reikia mokėti surasti ir pasiek
ti, kad jį nukovus, gi kiniečio — 
negali išvengti neužmušęs. Jei 
pirmieji vertintini kaipo suma
nūs individualūs kovotojai, tai 
antrieji — mėsa patrankoms.

Dar geresnis išmintingo ir ne
išmintingo kario pavyzdys, tai 
1939 m. Suomių — Sovietų Ru
sijos taip vad. “žiemos karas”. 
Šiame kare mažytės Suomijos 
puikiai parengtas karys, indivi

Geelongiškių p.p. Ivaškevičių šeima prie aavo namų. Iš kairės: sū
nūs Vasaris ir Arvydas, K. Ivaškevičienė ir V. Ivaškevičius. K. ir 
V. Ivaškevičiai neseniai atšventė 25-rių metų vedybinę sukaktį.

jungos tikslas ir reikia skaitytis su 
tuo, kad ir pas sovietus galioja 
pirmoj eilėj rasė ir tauta, supran
tama, rusų tauta, negu vien tik 
gryna idėja. Be abejo tą patį mo
tyvą turi ir raudonoji Kinija, šitų 
tarimai antraeilių motyvų reika
las ir privedė sov. Sąjungą su 
raud. Kinija prie konflikto, kuris, 
mūsų laimei, yra realus.

Jeigu Sov. Sąjunga atvirai šiau
rės Vietnamo neremia, tai vien dėl 
to, kad ji paprasčiausiai bijo A- 
merikos, bijo ir Kinijos. Net ir pa
prasčiausia išorinė kalkuliacija 
kalba Sov. Sąjungos nenaudai ne
kalbant jau apie vidinius reikalus. 
Pagaliau juk kiekvienam aišku, 
kad mozaikinis padaras visados 
yra silpnesnis už solidų vienetą. 
Štai dėl ko sovietai gąsdina pasau
lį savo mase bet bijo stoti į atvirą 
konfliktą labai gerai žinodami, kad 
susidūrimo atveju ne vien lems 
numesti megatonai fronte, bet 
galima suirutė viduje. Su 
tuo skaitosi ir raudonoji Ki
nija žinodama, kad kinietis ne
gali būti vien ideologija sotus, bet 
kad jam šalia ideologijos reikia 

KAIP DEKORUOTI NAMUS
MENO KOMISIJA NAMAMS

Visos didžiosios lietuvių koloni
jos pagaliau turi bendruomeninio 
pobūdžio namus, kaikur net dve
jus. Laikas pagalvoti, kaip juos 
tvarkyti. Valdybos ar tarybos ren
kamos vieneriems ar dvejiems me
tams. Patyrimas rodo, kad kai 
ateina nauji žmonės, kartu ateina 
ir naujos idėjos. Tai labai gerai. 
Bet bendro pobūdžio namai nėra 
vieta, kur kaip savuose galima vis
ką augštyn kojom apversti. Mel
bourne pavyzdys aiškiai byloja. 
Senuose namuose Thornbury buvo 
teniso bei krepšinio aikštė, daug 
dekoratyvinių medžių, sodelis gat-

dualus kovotojas, kuone paklup- 
dęs milžiną rusą ir padarė jam 
didžiulių nuostolių.

Lietuviai kariai nuo pirmo 
savo išėjimo į istorinę areną pa
sižymėjo tuo mokėjimu jungti 
drąsą ir išmonę. Ypatingai jų 
pamėgtas taktinis manevras, tai 
pradinis pasitraukimas iš kau
tynių, o paskui staigus grįžtama
sis smūgis į nesusivokiantį prie
šą.

Pirmas toks viešai istoriniai 
žinomas lietuvių kariuomenės 
pasirodymas, — tai pagarsėjęs 
Saulės mūšis, įvykęs 1236 m. 
spėjama, prie Šiaulių. Tai buvo 
tik ką apsijungusios Lietuvos 
kariuomenė, jau pakankamai or
ganizuota ir vieno vado vado
vaujama. Šiame mūšy buvo pag
rindinai pažeistas kalavijuočių 
ordinas, kuris neatsigavęs kitais 
metais turėjo jungtis su kryžiuo
čiais.

Nuo to laiko beveik per 200 
metų lietuvių kariuomenė kietai 
kovodama su patyrusiu priešu 
— vokiečių ir kitų kraštų gele- 

ir bliūdelio kasdieninių ryžių. Štai 
dėl ko ir karas Vietname šiandie 
labai kietai susikomplikavo: re
miantis ankstyvesnėmis amerikie
čių nuolaidomis komunistinis blo- 
•kas gerokai apsiskaičiavo nesiti
kint kad čia susidurs su tokiu kie
tu pasipriešinimu. Tuo tarpu Ame
rika nusistačiusi Vietnamą aplei
sti tik kaip laimėtoja, bet ne kaip 
išstumtoji, kaip prieš dešimt metų 
Prancūzija, nežiūrint to, kad pra
džioje daugelio opinija ir buvo, pa
dedant komunistams, prieš ameri
kiečių veiksmus Vietname. Šiandie 
matosi, kad amerikiečių kietas nu
sistatymas pasitesina.

Sovietų galvos siūlo vakarų ko
munistams stengtis patekti į vieti
nes vyriausybes einant į koalicijas 
su kitomis partijomis. Komunistai 
ypač nusiminę, kad Vakaruose iš 
dviejų šimtų milijonų dabininkų 
tąra vos trys milijonai priklausan
čių kumunistams. Iš to aiškiai ma
tyti, kad komunistai neatstovauja 
darbo klasės.

— * —
Didžioji Britanija vėl atnaujino 

derybas su Sov. Sąjunga dėl britų 
turto Pabaltijo kraštuose, kuris 
siekia apie 10 milijonų svarų ster
lingų.

vės pusėje. Greitai vietoj teniso 
bei krepšinio aikštės atsirado ma
šinų sustatymo plotas, tapo iškirs
ti medžiai, dingo gėlynas prieš na
mus. Nuplikintas riogsojo mūras. 
Kaikieno sumanymu sienos viduje 
buvo išdažytos taip margai, kaip 
tik rūsiai ar mėsinės dažomos. Ant 
jų nebetiko ir joks paveikslas pa
kabinti.

Bendruomeninių namų priežiū
rai ir jų puoselėjimui reikia pasto
vios meninės komisijos. Neturėtų 
ji būti didelė — užtektų gal trijų 
asmenų. Mažesnė yra veiklesnė; 
lengviau ir paprasčiau posėdžiui
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žiniais riteriais, nepralaimėjo be
veik nė vieno didelio mūšio at
virame lauke. Tos nepaliauja
mos kovos tęsėsi iki 1410 m., kai 
Vytautas Didž. vadovaujama 
Lietuvos ir jos sąjungininkų ka
riuomenės Žalgirio mūšy visam 
laikui palaužė kryžiuočių galy
bę.

XIII amž. pradžioj apsijun
gusi Lietuva iš karto sukūrė stip
rų valstybinį vienetą, kuris bu
vo pajėgios kariuomenės apsau
goj. Nuo Lietuvos apsijungimo 
laiko Livonijos ir Kryžiuočių or
dinų invazija buvo sustabdyta 
ten, kur jie iki tol buvo spėję 
įsitvirtinti. Po to ordinas nepa
jėgė pastumti savo teritorijos nė 
per vieną pėdą į Lietuvos že
mes į rytus nuo Nemuno.

Lietuvos kariuomenė ne tik 
sugebėjo sustabdyti kryžiuočių 
žygius, bet dar turėjo laiko iš
plėsti Lietuvos sienas toli į rytus. 
Nežiūrint nuolatinių kovų su 
kryžiuočiais, lietuvių kariuome
nė spėdavo daužyti Maskvos 
Kremliaus sienas, vaikyti Aukso 
Ordus totorius Volgos ir Dono 
stepėse, o laisvalaikiu maudyti 
savo žirgus Juodojoje jūroje. 
Vytauto D. laikais Lietuvos val
stybės siena buvo tik apie 140 
klm. nuo Maskvos o pietuose 
siekė Juodąją jūrą. Lietuva tuo 
metu buvo didesnė už Vokieti
ją ir Prancūziją sudėtas krūvon. 
Tačiau Lietuva nesiekė jokių 
imperialistinių tikslų, jos eks
pansija nebuvo grobuoniška. 
Ten, kur siekė Lietuvos valsty
binė galia — ten viešpatavo tei
sė • paremta tvarka ir teisingu
mas, gyventojams buvo teida
ma apsauga, be jokios prievar
tos jų gyvenimo būdui, tikėjimui 
ir papročiams. Anais laikais net 
V. Europoj nebuvo tokios lais
vės, kurią turėjo svetimtaučiai, 
gyvenę Lietuvoj.

Mindaugas įgyvendino tokią 
Lietuvos valstybingumo idėją. Ją 
toliau vystė Gediminas, Algir
das, Kęstutis, Vytautas, kurie 
sukūrė Lietuvos politinės ir ka
rinės galybės epochą.

Jei Vytautą D. laikome Lie-

Prenumeruokite 
“Mūsų Pastogę” 

susirinkti ir sutarti. Jei kuriam 
sprendimui reikės platesnės pagal
bos, komisija konsultantus pati 
pasikvies. Oru ir naudinga, kai 
tarp tos komisijos narių bus archi
tektas, vidaus dekoravimo specia
listas ar šiaip gero skonio ben
druomenės narys. Aišku, kad ir 
komisijos sprendimai atviri kriti
kai, bet reikalas pastovesnis, gi
liau apgalvotas, todėl greitiems ir 
diletantiškiems sprendimams ne
būtų taip lengva pralįsti.

Tokia komisija sudarytų namų 
remontavimo, perdažymo ar jų 
laipsniško bei ilgamečio pakeitimo 
planą. Jai priklausytų ir visas ki
tas namų išorinis ir vidinis deko
ravimas. Kalbos nėra, kad joks 
paveikslas negalėtų atsirasti ant 
sienos be jos iniciatyvos ar prita
rimo. Darbų vykdymas, aišku, bū
tų tarybos ar valdybos reikalas, 
bet tik griežtai komisijos paruošto 
plano ribose.

Tik tuo keliu eidami, galim tikė
tis kultūringo vaizdo bendruome
niniuose namuose.

A. Zubras

tuvos valstybės politinės išmin
ties ir galybės simboliu, tai jo 
tėvą Kęstutį gerbiame ir aukšti
name kaip mūsų karinės galy
bės ir drąsos simbolį. Tai buvo 
ryškiausias visoj mūsų istorijoj 
tipingas lietuvis karys — pago
niškos, tautinės, senovinės Lie<- 
tuvos atstovas. Net jo meto prie
šai — kryžiuočiai aukštino ir 
laikė jį esant vienu kilniausių, 
galingiausių ir Numaniausių ri
terių. Toks buvo Kęstutis, tokia 
buvo ir jo lietuviška kariuome
nė, tęsusi senas drąsių lietuvių 
kovotojų tradicijas ir perdavusi 
jas sekančioms kartoms.

Rytų Europai lietuvių kariuo
menės gretos buvo toji užtvara, 
į kurią sudužo riterių pajėgos; 
jie negalėjo įveikti lietuvių ir jų 
jėgos išsisėmė. Tuo pat metu 
Lietuvos kariuomenė laikė besi
veržiančias i lytų puslaukinių to
torių gaujas ir saugojo vakarus 
nuo geltonojo pavojaus. Ten, 
kur Lietuvos karys laikė iškėlęs 
savo rankoje ginklą, ten viešpa
tavo saugumas ir ramybė.

Nelaimingos mūsų vedybos su 
Lenkija pakirto mūsų politinę 
galią ir valstybingumas pradėjo 
blėsti, o po 1795 m., po III-jo 
Lietuvos-Ldnkijos padalinimo— 
visai išnyko. To pat likimo su
silaukė ir Lietuvos kariuomenė. 
Tačiau ji atgijo į pabaigą I-jo pa
saulinio karo, kai 1918.11.16 d. 
buvo paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės aktas. Tai buvo 
ženklas atgimti senoms lietuvių 
karinėms tradicijoms.

Oficialiai Lietuvos kariuome
nės atkūrimo data laikoma 1918 
m. lapkričio 23 d., kai buvo duo
tas įsakymas pulk. Galvydžiui- 
Bykauskui steigti 1-jį pėst. pul
ką. Tačiau jau prieš tai Vilniuje 
būrėsi iš rusų kariuomenės grįž
tą lietuviai karininkai, puskari- 
nikinai ir kareiviai, — tai buvo 
pirmieji savanoriai. Todėl ne
nuostabu, kad jau 1918 m. spa
lio mėn. Vilniuje prie Tarybos 
rūmų matėme pirmuosius atgi
musios Lietuvos karius — sar
gybinius.

Tuo metu krašte viešpatavęs 
chaosas trukdė bet kokį valsty
bės atkūrimo darbą, o pavojai 
vis didėjo. Reikėjo tautą šaukti 
į glaudesnes gretas. Tas šauks
mas atėjo 1918 m. gruodžio 27 
d., kai tuometinis min. p-kas 
Mykolas Sleževičius išleido 
liepsningą atsišaukimą į Lietu
vos piliečius, kuris buvo baigtas 
raginimu:
“. . . Tad ginkime Lietuvą! Pa
rodykime, kad esame verti am
žiais kovotos laisvės, šiandien 
Lietuvos likimas mūsų • pačių 
rankose”.

Tas atsišaukimas padarė vi
siems didžiausio įspūdžio. Iš vi
sų kraštų pradėjo skubėti sava
noriai — seni ir jauni, kartais 
tėvai su vaikais, bet daugiausia 
jaunimas, tiesiog iš mokyklos 
suolo, skubėjo ten, kur buvo 
šaukiami. Nuo tada tikrai liki
mą pradėjome spręsti savo ran
komis — ginklu ir pasiryžimu.

Palikdamas istorikams skai
čiuoti smulkmenas ir dokumen
tuoti, kokiu keliu vyko krašto 
atkuriamasis darbas, aš patieksiu 
kelis faktus, iš kurių galėsime 
spręsti, kokį lemiamą vaidmenį 
atliko Lietuvos kariuomenė at
statant krašto nepriklausomybę.

(Nukelta į psl. 3) -
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Norėdami plačiau informuoti 
lietuvių visuomenę apie vietos 
vienų iš populiariausių organiza
cijų, būtent, Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos draugi
jų, jos veiklų ir artimiausius pla
nus, “Mūsų Pastogės” korespon
dentas, šiuo reikalu apsilankė pas 
draugijos pirmininkę p. Onų Bau- 
žienę.

Ponia Pirmininkė mielai sutiko 
atsakyti j klausimus, draugijos 
veiklos reikalu.
...— Kaip seniai dirbate draugi
joj ir ar esate patenkinta jos vei
kla iki šio laiko?

— Draugijoj dirbu nuo 1956 
m. ir jau treti metai dirbu kaipo 
valdybos pirmininkė. Visos drau
gijai priklausančios moterys su 
valdyba yra visuomet pasiruošu
sios padėti artimui ir kiek galė
damos padeda.

Draugija nuo jos isisteigimo 
registruoja ligonius, senelius, na
šlaičius, kalinius ir bendrai visus 
lietuvius-ves, reikalingus pagal
bos. Vėliau juos lankome namuo
se, ligoninėse, kalėjimuose ir 
jiems pagal turimas išgales pa
dedam. Pagal reikalų šelpiam pi
nigine parama, beturčius net lai
dojant! savo lėšomis.

Dažnai esame kviečiamos Įvai
riuose parengimuose patarnauti 
maistų paruošiant. Mielai esame 
pasiruošusios visiems — organi
zacijoms, asmenims bei šeimoms 
patarnauti. Jei iš to susidaro kiek 
pelno, jj dedame į draugijos ka
są šalpos reikalams.

Draugijos narių tarpe sugyve
nimas labai geras. 0 valdyba dar
ni ir vieninga. Su visomis Sydne- 
juje veikiančiomis lietuvių orga
nizacijomis ir vietinėmis bendruo
menės valdybomis santykiai ge
ri. Iš visuomenės pusės jaučia
me pilnų mums pritarimų ir pasi
tikėjimų. Iš savo pusės, mes taip 
pat toleruojame ir respektuoja
me kiekvienų organizacijų,, n'es 
mes visi tik gal kiek skirtingais 
uždaviniais ir ūbaisiais dirbame 
lietuvybės išlaikymui.

Bendrai, draugijos veikla esu 
pilnai patenkinta ir i ateiti bei 
būsimus darbus žiūriu su pilnu 
pasitikėjimu.

— Koki artimiausi būtų Drau
gijos planai ir uždaviniai?

— šiuo laiku didžiausias drau-

ARTIMO PAGALBOS TARNYBOJE
KĄ VEIKIA SYDNEY LIET. MOT. SOC. GLOBOS D-JA?

kolonijoje. Esu girdėjusi sugesti
jų Įsigyti bendromis pastangomis 
senelių namus Australijoje gyve
nantiems tautiečiams. Žinant 
Australijos didžiulį plotų ir nuo
tolius skaitau, kad tas būtų ne
praktiška ir net neįmanoma. Kie
kvienas, patekęs j tokius namus, 
bus palikęs gyventoje vietoje, gi
minių ir būrį artimųjų. Jie norės 
laikas nuo laiko aplankyti, arba 
globojamieji anuos. O tas, žino
ma, įmanoma padaryti tik tos pa
čios kolonijos, arba bent valsti
jos ribose.

— Kai šiuo reikalu jau pada
ryta ir kokius turite konkrečius 
planus?

— Tam planui realizuoti mes 
jau seniai ruošiamės ir valdybos 
posėdžiuose nuolat svarstom. Ka
dangi mūsų draugija ir jos įsta-

butų, gyventi viengungiams-gėms. 
šeštas pastatas pats didžiausias, 
būtų .poilsio vieta, skaitykla, o 
reikalui esant ir koplyčia. Čia dar 
tilptų raštinė, viengungiams val
gykla, krautuvė-kantin'a ir admi
nistracijos pareigūnams gyventi 
kambariai. Tas viskas apytikriai 
kainuotų £30.000.

— Kaip galvojate šių tumų su
kaupti ir kiek šiam planui reali
zuoti jau turite pinigų?

— .Šiam tikslui realizuoti mes 
privalome savo pinigų turėti £10 
000. Likusius £20.000, mums kaip 
labdaros draugijai, sutinka duoti 
valdžia ir tuo reikalu principinis 
sutikimas gautas. Savo kasoje tu
rime taip vadinamų “Senelių na
mų statybai fondų”, sumoje 
£1.200. Fondo pinigai nuolat au
ga gaunamais procentais, auko

mis, įnašais, tam reikalui paren
gimais, loterijomis ir atskirų as
menų palikimais, kurių turime 
jau kelis. Esu tikra, kai žemės 
nuosavybė bus patvirtinta ir pra
sidės statyba, šis fondas žymiai 
padidės, nes visuomenės pritari
mas šio reikalo realizavimui ga
na gyvas.

— Kada numatote pradėti na
mų statybų?

— Kaip jau minėjau, kaip tik 
bus patvirtinta žemės nuosavybė, 
mes tuojau sudarysime oficialius 
planus namų statybai. Juos pa
tvirtinus, gavus tam reikalui iš 
valdžios pinigus, pradėsime vieno 
pastato statybų iš turimo kapi
talo. Manau, kad bus galima pra
dėti metų laikotarpy. Apie tai, 
žinoma, informuosime visuomenę 
laikraščiuose.

— Ar gaunamai iš valdžios pi
nigų sumai reikės mokėti % ir 
su laiku jų grąžinti?

— Mums, kaip labdaros drau
gijai, šiam reikalui valdžia sutin
ka duoti ne paskolų, bet pašalpų 
be jokių % ir negrųžinamai. Bet 
pinigai duodami mums pirma įmo
kėjus trečdalį reikiamos sumos, 
tada valdžia išmoka likusius du 
trečdalius. Valdžia labai paten
kinta, kad atsiranda organizaci
jų, kurios rūpinasi šalpos ir glo
bos reikalais, atimdamos tų rū
pestį iš atitinkamų valdžios įstai
gų. Mūsų draugija vierta iš pir
mųjų pradėjo rūpinti žemės gau
ti ir jau gavo. Teko sužinoti, kad 
sukruto rūpintis ir kitų tautybių 
atitinkamos organizacijos, eida
mos mūsų keliais. K

—• Ar draugija, gavusi valdžios 
pašalpų, ir pagal tai atitinkamai 
kontroliuojama, ko žinoma nebus 
galima išvengti, nepradės po tru
putį suaustralėti?

— Mano giliu įsitikinimu, vi
siškai nėra pagrindo dė Ito sielo-

gijęs valdybos tikslas pastatyti 
seneliams namus. Senesnioji kar
ta retėja, ir vis daugiau tautie
čių reikalingi nuolatinės globos 
ir priežiūros. Mano nuomone, to
kie namai reikalingi kiekvienoje 
valstijoje, arba bent didesnėje

tai yra registruota ir patvirtinta 
valdžios įstaigose, kaipo pilnatei
sės labdaros draugijos, mes šiuo 
reikalu oficialiai kreipėmės į N. 
S.W. Žemės Ūkio Ministeriją su 
prašymu paskirti mums namų 
statybai žemės plotą nemažiau 
penkių akrų. Ministerija prašymų 
šiemet patenkino paskirdama že
mės Engadine rajone pasirinkti
nai dviejose vietose. Valdybos 
atstovai paskirtą žemę apžiūrėjo, 
pasirinkdami augštesnę vietovę. 
Vieta graži, netoli Nacionalinio 
Parko ir prie pat Princes pagrin
dinio kelio. Taip pat netoli gele
žinkelio stoties ir krautuvių cen
tro. Prie sklypo privestas ir as
faltuotas kelias. Pasirinktos že
mės nuosavybei patvirtinti, prisi
laikant vietinių įstatymų, prašy
mas yra jau paduotas Žemės De
partamentui. Oficialus Departa
mento sprendimas ir nuosavybės 
dokumentų patvirtinimas, gali 
dar užtrukti šešis mėnesius ar 
daugiau.

Kai tik žemės nuosavybė bus 
mums patvirtinta, mes pradėsime 
rūpintis namų statyba. Turime 
planą, pastatyti prie vienas kito, 
atskirus šešis mūrinius namus. 
Šie namai sudarytų tam tikrą
sodybą, kurią ateityje ir numatę 
pavadinti “Lietuviška sodyba”. Iš 
sodyboje būsimų trys namai bus 
po keturius butus, kas sudarytų 
dvylika butų gyventi vedusioms 
senelių šeimoms. Du pastatai po 
šešis butukus, irgi dvylika mažų

Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos Draugijos valdyba.
Sėdi iš kairės dešinėn: Ad. Skirkienė — vicepirmininkė, O. Baužienė — pir

mininkė, ir V. Petnūnienė — sekretorė. Stovi: G. Čuješ — ūkio reikalams, J.D. Ka- 
počienė — iždininkė, L. Gasifinienė — ligonių reikalams ir A. Kapočienė — ypa
tingiems reikalams.

tis. Valdžios kontrolė pasireikš 
tik statant namus, kad gauti pi
nigai tikrai statybai būtų sunau
doti, bet pastatus pastačius, vi
siškai nesikiša į vidaus admini
stracijos reikalus, bei jos sudary
mą, palikdama tai pilnai draugi
jos valdybos kompetencijai, ku
riai pašalpa buvo patikėta.

Mano nuomone, pastačius se
nelių namus, juose apgyvendinus 
tik mūsų tautybės žmones ir su
darius administraciją tik iš mūsų 
pačių tarpo, juose skambės lietu
viška kalba, daina ir malda. Tai 
turės būti ir nemažas lietuvybės 
židinys, kuris, esu tikra, ypač sa
vaitgaliais, sutrauks ir šiaip ne
maža mūsų tautiečių. Vietovė yra 
prie gero susisiekimo ir visapusiš
kai tinkama piknikaut, bei poil
siauti.

— Ar jau turite ,arba etate nu
matę kandidatus, kurie norėtų 
apsigyventi būsimoje sodyboje?

— Tų, kurie jau dabar norėtų 
ir būtų pareiga apgyvendinti ir 
globoti, neminėsiu. Turiu tik pa
sakyti, kad kai turėsime patalpas, 
į jas bus priimami seneliai ir rei
kalingi globos lietuviai-vės, ne
žiūrint jų religijos, nei politinių 
pažiūrų.

— Nors dar būtų ir peranksty- 
vas klausimas, bet įdomu, kaip 
numatote būsimą sodybą admini
struoti?

— Vyriausias teisinis ir atsako- 
mingas organas prieš valdžią ir 
sodybos gyventojus bus draugijos 
valdyba. Pačią sodybą admini
struos valdybos įgaliotas ir prieš 
ją atsakomingas asmuo. Mūsų 
tarpe yra nemaža Lietuvoje bu
vusių medicinos gailestingų sese
rų, iš kurių reikalui esant ir mums 
prašant, esu tikra, ateis ir dirbs 
vietoje kaip matrona, arba namų 
vedėja. Iš esamų ir praktikuo
jamų mūsų tarpe daktarų, pri
tarimą moraliai ir materialiai tu
rime labai gerą. Namams esant ir 
juose apgyvendinus globojamuo
sius, esu tikra, kad mūsų pačių 
daktarai lankys mūsų ligonius ir 
teiks reikiamą medicinos pagalbą 
bei priežiūrą. Visa kita priklau
sys nuo reikalo ir susidariusių ap
linkybių, kurioms rasime ir atitin
kamą sprendimą.

Ant. Suduvieti*

menių neutralinę zoną. Teritori- knygomis, o skaitymas — labai mis 1940 m. birželio dienomis, 
nio ginčo su lenkais byla buvo 
perduota Tautų S-gai. Visi žino
me — ką galėjome laimėti kau
tynių lauke., nustojome prie dip
lomatinio stalo.

4. Lenkų sąmokslo likvidavi
mas. Bekovojant atviruose fron
tuose, susilaukėme naujo slapto 
fronto krašto viduje. Lenkai pra
dėjo ruošti sąmokslą Lietuvoje 
ir įsteigė slaptą karinę organiza
ciją trumpai vad. POW (Polska 
Organizacja Wojskowa — Ka
riškoji lenku o-ja). Toji stipri ir 
sukta karinė organizacija buvo 
numačiusi suruošti sukilimą 
1919 m. rugpiūčio 28 — 29 d. 
naktį, o vėliau turėjo ateiti lenkų 
kariuomenė. Viešojo ir karinio 
saugumo organams laiku pavyko 
sąmokslą susekti, ir pats sąmoks
las greitai ir radikaliai karinių 
dalinių buvo likviduotas.

5. Klaipėdos Krašto atvadavi
mas. 1923 m. sausio pradžioje 
Klaipėdos krašto lietuviams su
kilus prieš vietos Krašto vyriau
sybę, mūsų kariuomenės parama 
buvo lemiama Klaipėdos kraštui 
prijungti prie Lietuvos.

Tai pagrindiniai veiksmai, ku
riais buvo atstatytas Lietuvos te
ritorinis integralumas ir užtikrin
ta nepriklausomos valstybės eg
zistencija. Ji buvo galima tik lie
tuviškos kariuomenės dėka.

Mūsų kariuomenė taikos me
tu atnešė kraštui ne mažiau nau
dos, negu ji tai padarė kraujo 

Vykstant šioms krašto vada- riuomenė, kuri dar tebetęsė ko- aukomis atstatant nepriklauso- 
vimo operacijoms, negalima už- vas su bolševikais, pradžioje bu- mybę. 
miršti liūdno fakto, kai 1919 m. 
balandžio 19 d. kariuomenei be
siartinant į Vilnių, atskubėję Pil
sudskio daliniais pirmieji pagro
bė Vilnių ir pietinę Lietuvos da
lį. Mes buvome, nebaigę tada sa
vo veiksmų su bolševikais, kad 
galėtume pradėti naują frontą.

2. Bermontininkų sunaikini
mas. Dar nebaigus kovų su bol
ševikais, Lietuvos šiaurėje atsi
rado naujas priešas. Tai vokie
čių gen. von der Golz stipri 
jungtinė vokiečių ir rusų-mo- 
narchistų kariuomenė, žinoma

Be reikalo nepakelk
(Atkelta iš psl. 2)

1. Sėkmingos kovos su bolše- bermontininkų vardu. Toji ka- 
vikais. Pirmiems savanorių bū- riuomenė 1919 m. vasara per- 
riams organizuojantis bolševikai ėjo iš Latvijos į Lietuvą, užė- 
laikė užėmą visa rytų Lietuvą, mė dalį Žemaitijos ir veržėsi to- 
be to Šiaulius, Telšius ir grasė liau. Lietuviai kariai tuoj stojo 
Kaunui. Pirmasis mūsų kariuo- į kovą su nauju stipriu priešu 
menės kovos bandymas su prie- — ir puikiai pasirodė. Per pa
šų įvyko prie Kėdainių 1919 m. garsėjusias Radviliškio-šiaulių 
vasario 7-9 d.d. ir pirmas mū- 3 dienų kautynės (lapkričio 20- 
šis buvo laimėtas. Po to lietu- 22 d.d.) bermontininkai buvo
viai nepaliaujamai stūmėsi pir- sumušti, paimta didelio karo 
myn. Įvykdžius naujokų šauki- grobio ir priešo dienos, atrodė, 
mą (1919 m. kovo 5 d.), sava- jau suskaitytos. Tačiau atvykusi 
norių daliniai buvo jais papildy- į Šiaulius mišri santarvininkų 
ti, prasidėjo planingesnės ope- karo misija karo veiksmus sus- 
racijos, ir bolševikai visais fron- ’
tais buvo išstumti iš Lietuvos te
ritorijos. 1919 m. gale Gryvoje, 
Daugpilio priemiestyje kautynės 
su rusais bolševikais buvo baig
tos visišku mūsų kariuomenės 
laimėjimu. Šiais karo veiksmais 
kariuomenė užtikrino Lietuvos 
vyriausybei galimybę varyti 
krašto atkuriamąjį darbą, padė
jo teritorinį pagrindą Lietuvos 
valstybei.

tabdė ir bermontininkams buvo 
leista per Tilžę pasitraukti j Vo
kietiją.

3. Karas su lenkqis. Sėkmin
gai kaunantis su dviem priešais, 
mums visą laiką grėsė tretysis — 
iš pietų pradėjo veržtis lenkai. 
Kovos su lenkais buvo sunkios ir 
permainingos. Jos vyko dviem 
plotmėm: diplomatiniu keliu ir 
karo veiksmais. Lenkams neti
kėtai puolus Lietuvą, mūsų ka-

vo išblaškyta. Tačiau panikos Be tiesioginio karinio ir fizinio 
nekilo, ji greit atsigavo ir įpras- parengimo ir drausmės skiepiji- 
tine. tvarka prisitaikė prie naujo mo, karinės vyresnybės didžiau- 
priešo ir užėmė reikalingas po- siu rūpesčiu buvo kario švieti- 
zicijas. Tada prasidėjo laimėji
mai ir su lenkais.

1920 m. lapkričio 19 d. len
kai smarkiai buvo sumušti ties 
Širvintais, o lapkričio 21 d. — 
ties Giedraičiais. Buvo paimti jų 
štabai, vadovybė, daug belais-

mas ir jo parengimas naudingam 
praktiškam darbui išėjus iš ka
riuomenės.

Tose srityse buvo pasiekta ge
riausių rezultatų.

Visuose kariniuose daliniuose 
buvo atliekamas intesyvus karių

skatinamas; veikė karių teatras, Bet tai nebuvo karinės vyresny- 
jauni kariai buvo mokomi dai- bės galioj. Jos veikla buvo su- 
nuoti, ir kai kurie jų chorai gar
sėjo plačioj visuomenėj; kariams 
buvo rengiamos įvairios kultūri
nės pramogos, rengiamos eks
kursijos, dažniausia į lietuviškąjį 
pajūrį; mokoma įvairaus sporto 
ir fizinės mankštos, ypatingai gi 
dabojamas sveikatingumas. Pap
rastas nemokytas jaunuolis iš
eidavo iš kariuomenės sveikas, 
užgrūdintas, stiprus, apsišvietęs 
žmogus, geras patriotas su plačiu 
akiračiu. Nebūdavo pamiršti ir 
dvasiniai reikalai: visuose dali
niuose buvo įvairių religijų dva
siškių, karo kapelionų, ir kiek
vienam kariui pagal norą buvo 
užtikrinama dvasinė pagalba ir 
dorinis auklėjimas.

Be tiesioginio švietimo ir ben
dro lavinimo, karinė vyresnybė 
teikė ypatingą svarbą į specialis
tų paruošimą: kavalerijos dali
niai ruošė kalvius, technikos da
liniai išleisdavo gerai parengtus 
šoferius, mechanikus, telegrafis
tus, telefonistus, radistus, techni
kus, ugnegesius ir daug kitų; bu
vo kursai paruošti medicinos ir 
veterinarijos felčeriams, sanita
rams; aviacija išmokslindavo 
kvalifikuotu pilotu ir navigato
rių. Negailėta lėšų aukštesniam 
lavinimui ir tuo tikslu buvo ren
giami įvairūs kursai puskarinin
kiams ir karininkams. Buvo ski
riamos įvairios stipendijos aukš
tiems mokslams eiti ir tobulintis. 
Kariuomenė paruošdavo naudin
gą kraštui pilietį, visais atžvil
giais tinkamą gyvenimui žmogų.

Taip, neveltui buvo išleidžia
mi pinigai kariuomenei, neveltui 
visai teisingai kariuomenė buvo 
vadinama tautinio auklėjimo ir 
švietimo mokykla. Mūsų žmonės 
žinojo tai ir mylėjo savo šaunią 
kariuomenę. Toji tautos meilė ir

suomenės su kariuomene susiar- 
vių ir puikaus grobio. Mūsų ka- švietimas, ypatingai rūpintasi tinimo dienomis, kurios buvo 
riai rengėsi žengti į Vilnių. Ta- analfabetų mokymu; buvo lei- pasidariusios labai populiarios, 
čiau atvykusi Tautų S-gos kon- džiama įvairių karinių laikraščių Vieno, ko mes neretai pasi- 
trolės komisija sustabdė karo ir žurnalų, dalinių bibliotekos gendame, tai mūsų kariuomenės 
veiksmus ir nustatė tarp kariuo- buvo aprūpintos įvairiausiomis aktyvaus pasireiškimo lemtingo-

Vieno, ko mes neretai pasi-

spenduota krašto politinės ga
lios — vyriausybės sprendimais, 
ir kariuomenė, kaipo aukštos 
drausmės vienetas, turėjo tiems 
sprendimams pasiduoti. /

Tačiau ko buvo verta mūsų 
kariuomenė, parodė antrosios 
sovietinės okupacijos metai. Su
sikūrė partizanai — slaptoji Lie
tuvos kariuomenė, kuri didvy
riškai kovėsi su šimteriopai ga
lingesniu priešu. Lietuvos par
tizanai turėjo visišką tikros re
guliarios kariuomenės organiza
ciją, imdami pavyzdžiu Lietu
vos kariuomenės struktūrą. Pra
džioje partizaninis judėjimas 
apėmė visą tautą: į juos ėjo ka
rininkai, tarnautojai, studentai, 
vyr. klasių mokiniai, ūkininkai
čiai, darbininkai, moterys ir net 
dvasiškiai. Jų kovingumas buvo 
labai aukštas; ypač jis padidėjo, 
kai po 1947 m. partizaninės vei
klos organizacija buvo centrali
zuota. J. Daumantas, vienas iš 
pagrindinių partizanų vadų, sa
vo knygoje “Partizanai” plačiai 
aprašo partizanų veiklą ir kau
tynes. Štai keletas tokių kauty
nių pavyzdžių: Žemaitkiemio 
kautynėse bolševikų žuvo 27, 
partizanų 3; Budininkų kaut. 
bolševikų per 100, part. 6; Pa-/ 
lių kaut. bolš. 200, part. 17; 
prie Kazlų Rūdos kovėsi 150 
partizanų su 2000 enkavedistų, 
žuvo 33 part., enkavedistų 290 
ir t.t. Partizaninėj veikloj labai 
ryškiai matyti, ko vertas gerai 
parengtas individualus kovoto
jas.

Žūtbūtinėje kovoje, trukusio
je daugiau kaip dešimtmetį, pri- 
skaitoma žuvus iki 50,000 par
tizanų. Tai neužmirštamas ne
priklausomybės paminklas, pa
statytas iš kaukuolių ištikimiau
siu tėvynės 
dėl amžinų 
kad Lietuva 
savo jorma,

Kova dar 
tilūsi. Šiandieną visas ” pasaulis 
nori taikos ir tuo pat metu vi-

sūnų, kurie kovėsi 
lietuviškų idealų, 

būtų tautinė ne tik 
bet ir savo turiniu. 
nebaigta, ji tik pri

suose pasaulio kampuose vyksta 
žiauriausio pobūdžio grumtynės.

I- jo pasaulinio karo metu 
anglai sakė, kad tai esąs karas 
padaryti galą visiems karams. 
Ištikrųjų gi tai buvo įžanga į dar 
didesnį karą.

II- jo pasaulinio karo metu 
buvo svajojama, kad jis baigsis 
teisingumo pergale ir duos prar 
džią pasaulinei taikai. Šiandie
ną tie žodžiai — karti ironija.

Pasaulinės taikos problema 
ne nauja. To klausimo aiškinto
jai tvirtina, kad karų pašalini
mas sunkus ne dėl to, kad žmo
gaus prigimtis žiauri ir nesu
tramdoma, bet dėl to, kad ne
prieinama prie vienos sampra
tos, kas yra teisinga. 
Tol, kol politikai įvairiai supras 
to žodžio sąvoką ir eksploatuos 
heroizmą — karai neišvengiami. 
Tačiau šiandieną pradeda įsivy
rauti nuomonė, kad karo vengi
mu taika nepasiekiama. Pasau
linės taikos įgyvendinimas gali
mas ne. karo vengimu, bet jo 
panaikinimu. Bet tai galima įgy
vendinti tik nauju pasauliniu 
karu. Toks ateities pasaulinis 
karas bus karas Tvarkos prieš 
Chaosą, Teisės — prieš Anar
chiją, tai bus Teisingu
mo aktas.

Tačiau iki tas įvyks, jei iš vi
so kada beįvyks, turime neuž
miršti istorinės patirties ir bū
ti pasirengusiems visokiems 
eventualumams.

L. Tolstojus vieną savo apy
sakų pavadino “Dievas tiesą 
mato, bet ne greit pasako”. Jei 
būsime akylesni, pastebėsime, 
kad tikrai taip esti.. Vėliau ar 
anksčiau tiesa visada išplaukia 
į viršų, o netiesa grimsta dug
nan. Mes tikime, kad tiesa mūsų 
tautos ir valstybės atžvilgiu vie
ną dieną bus apreikšta.

Ir vėl bus diena, kai jaunuo
lis klūpos prie, valstybinės vė
liavos, ims jam įteikiamą kar
dą ir klausys jam tariamo įsa
kymo: BE REIKALO NEPA
KELK, BE GARBES NENU
LEISK!

L. KARVELIS
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ALB Savaitgalio Mokykla Ade
laidėje gruodžio 4 diena vaisingus 
savo darbo metus vainikavo gra- 
žiu mokyklos užbaigimo aktu. Juo 
džiaugėsi ne tik pusšimtis mokyk-
lą lankančio jaunimo, bet taip pat 
vaikų tėvai, jų artimieji ir visa ei
lė kultūrininkų, besisielojančių mo
kyklos reikalais.

Pats užbaigimo aktas susidėjo iš 
šešių dalių: mokyklos vedėjo žodis; 
triveiksmė lietuviška pasaka “žir- 
gonė ir Gailė”, kurios išpildyme 
dalyvavo 24 mokiniai; savos kūry
bos skaitymas, kurį atliko mokyk
los absolventai; mokyklos grupės 
tautiniai šokiai; lietuviškos dainos 
kurias dainavo mokyklos choras— 
beveik visi mokiniai; oficialioji 
mokslo užbaigimo dalis su trumpom 
mokyklos vedėjo p. Renkės, apylin
kės pirmininko p. Vabolio ir tėvų 
komiteto pirmininkės ponios Biels
kienės pastabom apie mokyklos 
darbų, mokinių pažangą, apie žmo
nes, kurie skiria savo jėgas šiai 
mokyklai ir t t.

Mokyklos pastatymais jau eilė 
metų energingai rūpinasi ilgame
tis tos mokyklos mokytojas ir vie
nintelis “gyvas likęs” režisierius p. 
J. Neverauskas. Mokyklos moki
niai nuostabiai gražia lietuvių kal
bos tarsena ir teisingu kirčiavimu 
visą pasaką pravedė nuosaikių 
dailininko S. Neliubšio lietuviškų 
dekoracijų fone. Buvo tikrai džiu
gu jmatyti dailininką Neliubšį su 
ponia savųjų tarpe. Prieš kiek lai
ko vidiniai nesusipratimai privertė 
dailininką užsidaryti savyje ir ven
gti viešų pasirodymų. Tačiau da
bar, atrodo, laikas jau pagydė žai
zdas. Dailininko dekoracijas įver
tino mokyklos vedėjas ir pats dai
lininkas gavo kuklią dovanėlę.

Liirn visKt keliu
(MOKYKLOS UŽBAIGIMO IŠKILMĖS ADELAIDĖJE)

Labai patrauklūs buvo p. Šian
dienės paruošti kostiumai. Juos ji 
pagamino savo rankomis ir, atro
do, savo medžiaga. O kostiumų rei
kėjo visiems 24-riems vaidinto
jams. Gėlės, zuikučiai, voveraitės, 
erelis, dagilis, bitės vanagas, meš
ka, vilkas — visi jie buvo apreng
ti gražiai ir rūpestingai pagamin
tais kostiumėliais. Ir sunku pati
kėti, kad visą tą kruopštų darbą 
p. Blandienė atliko spėdama dar 
mokykloje mokytojauti. Vaidinimo 
šokius parengė B. Blandytė

Pasaką pastatęs mokytojas J. 
Neverauskas pareiškė, kad prie to 
pastatymo prisidėjo ir visi mokyk
los mokytojai.

Maloni buvo ir mokyklos absol
ventų kūryba, kurią skaitė autorės 
J. ir V. Neverauskaitės ir J. Vit- 
kūnaitė. Jos visos trys kartu su 
Paulium Arlausku, po aštuonių 
mokymosi metų gavo mokyklos bai
gimo pažymėjimus. įteikdamas 
juos, mokyklos vedėjas pranešė, 
jog baigusieji pasižadėjo aktyviai 
bendradarbiauti su* savaitgalio 
mokykla ir lietuviškomis jaunimo 
organizacijomis. Dovana absolven
tams — Dr. Sruogienės-Daugir- 
daitės “Lietuvos Istorija”.

Mokyklos tautinių šokių grupė 
— busimieji mūsų tautinių šokių 
reprezentantai, kuriems su laiku 
teks pakeisti dabartinę reprezen
tacinę tautinių šokių grupę, išau
gusią iš tos pačios mokyklos, pašo
ko Kalveli, Noriu miego ir Blez
dingėlę. Tautiniais šokiais mokyk

ARTHUR KOESTLER

GALO PRADŽIA

loje rūpinasi V. Brazauskaitė, kuri 
pati dalyvauja reprezantacinėje 
grupėje ir kuri dar ne taip seniai 
buvo baigusi tą pačią mokyklą. 
Šokiams akordeonu grojo jaunuo
lis L. Vasiliūnas.

Jau spėjusi gražiai pasižymėti 
muzikoje jauna pianistė N. Masiu
lytė, kuri paskutiniu laiku tapo 
pastovia akompaniatore mūsų dai
nininkams ir chorui Lii tuania, mo
ko mokyklos mokinius dainuoti, 
per šį aktą pasirodė su savo kuk
liom dainelėm, kurios irgi sutei
kė daug džiaugsmo susirinku
siems.

Pažymėtina, kad be šių dviejų 
jaunuolių (Brazauskaitės ir Ma
siulytės), mokykloje jau dirba 
dar viena tos pačios mokyklos 
auklėtinė — E. Matiukytė. Pasi
rinkusi vaikų darželio mokytojos 
profesiją, ji vadovauja Savaitga
lio mokyklos vaikų darželiui ir, 
anot p. Bielskienės, pasižymi re
tu švelnumu ir pavyzdingu atsi
davimu mažiesiems, kurie, atsi
dėkodami, per užbaigimo aktą ją 
apdovanojo gėlėmis.

“Senąją mokytojų gvardiją” 
mokykloje sudaro vedėjas Renkė, 
jo pavaduotojas Maželis, moky
tojai (alfabetu): Abukevičius, 
Blandienė, Ivoška, Maželienė, J. 
Neverauskas, Petruškevičienė. 
Tikybą mokykloje dėsto lietuvių 
parapijos klebonas kun. A. Kaz
lauskas MIC.

Naujiena: prie mokyklos sėk
mingai veikia skyrius tiems mo

kiniams, kurie nemoka lietuviš
kai. Šiam skyriui vadovauja du 
Adelaidės universitetą baigę lie
tuviai: Gavelis ir Galatiltis. Jie 
mokina ne tik vaikus, bet ir jų 
mamytės, kurios, būdamos ne
lietuvių kilmės, bet susituokusios 
su lietuviais, nori pačios išmok
ti lietuviškai. Ypatingai uolios 
šiuo atveju buvo ponios Rakaus
kienė ir Šliužienė.

Visus susirinkusius giliai pavei
kė sesučių Stalbaičių ir Gylytės 
gražios lietuviškos deklamacijos. 
Šios mergaitės auga mišriose šei
mose, tačiau gražiai kalba lietu
viškai. Ponia Stalbienė, kilmės 
australe, su savo vaikais kalba 
tik lietuviškai, daug talkininkau
ja mokyklai ir dalyvauja Lietua- 
nia chore. Deja, kolonijoj yra vi
sa eilė grynai lietuviškų šeimų, 
kurių vaikai jau lietuviškai ne
moka ir kurie patys vengia lietu
viškai prabilti. Net lietuviškai 
užkalbinti, jie atsakinėja angliš
kai, Ir tai ne eiliniai žmonės, bet 
su diplomais, kuriuos dar Lietu
voje įsigijo.

Per mokyklos užbaigimo aktą 
atskirus mokytojus šiek tiek pa
lietė Tėvų Komiteto pirmininkė 
p. Bielskienė, kuri nemažiau už 
kitus aukojasi mokyklai. Jos pa
stabos apie mokytoją Petruškevi
čienę prašosi pakartojamos: Vie
ną rytą, girdi, pro mokyklos du
ris sunkiai įslenka ponia Petruš
kevičienė. Ji šlubuoja, jos koja 
aprišta, ištinus. — Galvojau nei
ti, — sako ji, — bet ką gi veiks
mano vaikai? Jei bus blogiau, iš 
mokyklos šauksiu gydytoją, o jei
gu mirsiu, tai garbingai — mo
kytojaudama Lietuvių Namuose. 
Šiandien viskas praėjo, koja jau 
išgijusi.

Kaip mokytoja Petruškevičienė, 
taip ir kiti mokytojai, besisielo
dami mokykla, jau seniai pamir
šo save. Jiems egzistuoja tik mo
kykla ir tą mokyklą lankantis lie
tuviškas jaunimas. Daugis moky
tojų dirba jau eilę metų, nelauk
dami jokios padėkos, nereikalau
dami naudos ir netrokšdami gar
bės. Vienas šiandieninių mokyto
jų (p. Ivoška) prieš 15-ka metų 
buvo pirmuoju tos mokyklos ve
dėju. Tada dar kolonija neturėjo 
erdvių Lietuvių Namų ir mokyk
la turėjo glaustis svetimose aus
trališkose patalpose.

Nuoširdžios padėkos susilaukė 
ALB Moterų Sekcija, kuri tikrai 
motiniškai rūpinasi mokykla ir 
kuri kiekvieną šeštadienį vaišina 
visus mokyklos mokinius ir moky
tojus priešpiečiais. Norėdama 
Sekcijai bent kiek atsidėkoti, p. 
Bielskienė per aktą buvo išsi
kvietusi scenon Moterų Sekcijos 
pirmininkę p. Reisonienę (nuo
stabios energijos moteris, apdo
vanota, be visų kitų gerų savybių, 
pasigėrėtina artimo meile) ir 
Vyties Kryžiaus kavalierę p. Ga
velienę, kuri visus mokyklos vai
kus laiko savo anūkais ir kuri 
buvo su jais per ištisus metus, 
žiūrėdama, kad stalai būtų gra
žiai patiesti, kad visi jos vaikai 
gautų, ko jie nori, ir kad visi bū-

V

Šaunios
Lapkričio 27 d. sostinėje Canbe- 

rroje susituokė Gražina Biveinytė 
ir E. K. Schick. Sostinės ir Sydne- 
jaus lietuvių gyvenime Gražina 
gerai žinoma ir pažįstama, nes dar 
studijuodama ir vėliau baigusi tei
sę ji gyvai reiškėsi lietuviškame 
gyvenime ir visur buvo laukiama 
ir kviečiama. Tiek mokyklos suo
le, tiek ir universitete ji buvo 

tų patenkinti. Be šių dviejų po
nių, mokykla labai sielojasi ir jai 
talkininkauja visos Moterų Sek
cijos darbo bitelės — jos valdy
bos narės.

Tėvų komiteto pirmininkė p. 
Bielskienė bakstelėjo aštria ada
tėle kaikurioms adelaidiškėms po
nioms. Ji išsikvietė į sceną mo
kyklos vedėjo žmoną ponią Ren- 
kienę, apdovanojo ją gėlėmis ir 
padėkojo jai, kad ji neina kitų 
adelaidiškių ponių pėdomis ir ne
kliudo vyrui laisvalaikį pašvęsti 
mokyklai. Girdi, daugis ponių vi
sada randą savo vyrams kokį nors 
užsiėmimą aplink namus, kad tik 
jie mažiau turėtų laiko visuome
niniam darbui...

Skaidraus malonumo suteikė 
parodymas buvusios šios mokyk
los mokytojos ponios Kalvaitie- 
nės, kuri prieš kiek laiko persi
kėlė į JAV ir dabar vieši Adelai
dėje pas savo sūnų.

Visas mokyklos užbaigimo ak
tas virto tikrai nuoširdžia lietu
viškumo švente, suteikusia vilčių 
ir pasididžiavimo. Malonu, kad 
mokyklą, be kitų, gražiai atsimi
nė ir ramovėnai. Jie visus mo
kinius apdovanojo saldainiais ir 
įteikė specialią dovanėlę sesutėms 
Bielskytėms, kurių originalus 
kvartetas gražiai pasirodė kariuo
menės šventės minėjime.

VI. Rd.

vestuvės
viena iš pirmųjų savose klasėse ir 
universiteto kursuose. Universi
tetą baigė su ypatingais pasižymė
jimais, kas jai padėjo iškilti ir sa
vo profesijoje Canberroje.

Jaunasis Erikas gimęs Australi
joje iš senųjų vokiečių ateivių ir 
po ilgesnės draugystės su Gražina 
jis susigyveno su lietuviais ir pasi
darė jų draugas ir bičiulis.

(Ištrauka iš knygos "Darkness at Noon” lietuviškai išleista vardu "Nulis ir begalybė”)

(.TĘSINYS)

— štai, ko aš nesuprantu, — pasakė jis. — Šian
die tu atvirai prisipažinai ištisais metais turėjęs įro
dymų, kad mes drumsčiame Revoliuciją; ir tuo pa
čiu išsigini turėjęs santykių su opozicija prieš mus. 
Ar tu esi tikras, jog aš įtikėsiu, kad tu į viską žiū
rėjai pro pirštus, — ir, pagal tave, kad mes vedame 
kraštą ir Partiją į pražūtį?

Rubašovas patraukė pečiais:
— Galbūt aš buvau per senas ir daugiau jau nieko 

nepajėgiau... Bet tu tikėk, kaip tau patinka, — pri
dūrė jis.

Ivanovas užsidegė cigaretę. Jo balsas buvo švel
nus ir perveriantis:

— Tu nori mane iš tikrųjų įtikinti, kad paauko
jai Arlovą, ir tą neigi, norėdamas išgelbėti savo kai
lį? — kalbėjo jis pakeldamas savo smakrą šviesio
sios dėmės link.

Rubašovas tylėjo. Laikas slinko. Ivanovas pasilen
kė dar arčiau per stalą prie Rubašovo.

— Aš tavęs nesuprantu, — tarė jis. — Jau pusva
landis, kai tu aštriai puolei mūsų politiką — užtektų 
pusės žodžių tave sulikviduoti, o dabar tu neigi logi
nę išvadą, aiškią kaip diena, sakydamas, jog nebuvai 
opozicinės grupės narys, apie kuriuos mes turime 
daugybę įrodymų.

— Nustok! — sušuko Rubašovas. — Jeigu jūs tu
rite tiek įrodymų, tai kam jums reikalingi mano pri
sipažinimai? Iš kur tie įrodymai?

— Tarp kita ko, yra įrodymų apie rengtą atentatą 
prieš Nr. 1, — kalbėjo Ivanovas pabrėžtinai. Vėl 
pasidarė tylu. Rubašovas nusiėmė akinius.

—• Leisk man iš savo pusės pasiklausti, ar tu iš ti
krųjų tiki šitomis nesąmonėmis, ar tik nuduodi?

Ivanovo akių kertelėse atsirado šypsena.
— Mes turime įrodymų, atvirai kalbant, net prisi

pažinimų. Kalbėkime dar preciziškiau: prisipažini
mų to, kuris tavo pavedimu turėjo įvykdyti atentatą.

— Gerai — tarė Rubašovas. — Kaip jis vadinasi? 
Ivanovas tebesišypsojo.
— Paslaptis.
— Ar galiu paskaityti šį prisipažinimą? Gal atsi

ras prieštaravimų?
Ivanovas nusijuokė. Pilna burna jis išpūtė cigare

tės dūmus.
Rubašovui tai nepatiko, bet nepajudino galvos.
— Prisimeni -tu nuodus? — kalbėjo pamažu Iva

novas. — Rodos, jau tavęs klausiau. Dabar rolės pa
sikeitė. šiandie tu priėjai liepto galą. Bet aš tau ne
padėsiu. Tu man įrodinėjai, kad nusižudymas yra 
smulkios buržuazijos romantika. Aš manau, kad tu 
nesirengi nusižudyti. Vadinasi, mes atsilyginom.

Rubašovas tylėjo savęs klausdamas, ar Ivanovas 
melavo, ar kalbėjo teisingai. Tuo pačiu momentu jį 
pagavo nesuvaldomas noras pirštais paliesti sienoje 
šviesią dėmę. “Pasiutimas, kalbėjo jis pats sau: vai
kštinėju tik juodom plytelėm, kalbu nesąmones, tri
nu akinius į rankovę — žiūrėk, kas dabar mane ap
sėdo...”

— įdomu žinoti, pagal kokią sistemą tu operuoji 
mano gerove. Taip kaip iki šiol mane tardei, turima 
aiškiai priešingas tikslas.

— Kvaily, — sušuko jis ištiesdamas ranką per sta
lą ir sugriebdamas Rubašovą už atlapų. — Aš sten
giuosi tausužadinti vilčių. Tu net nepastebėjai, kad

\
aš neturiu stenografistės.

Ivanovas linksmai nusišypsojo.
Jis išsitraukė iš portsigaro cigaretę ir įbruko Ru

bašovui tarp dantų. ,
— Tu lyg kūdikis, svajotojas, — kalbėjo jis. — 

Dabar dar atliksime trumpą išpažintį ir šiai dienai 
užteks.

Pagaliau Rubašovas atsikvėpė. Žiūrėdamas pro a- 
kinius, jis paklausė:

— Ir ką lies ši išpažintis?
Ivanovas nesiliovė švitėjęs.
— Bus surašyta, — kalbėjo jis, — kad tu prisi

pažįsti nuo tada ir tada dalyvavęs tokioj ir tokioj 
opozicinėj grupėj ir kad tu kategoriškai neigi orga
nizavęs arba rengęs atentatą ir, priešingai, tu iš tos 
grupės pasitraukei, sužinojęs opozicijos teroristinius 
ir kriminalinius tikslus.

Pirmą kartą nuo pokalbio pradžios Rubašovas su
sijuokė sakydamas:

— Jeigu toks šio tardymo tikslas, tai galime jį 
baigti.

— Leisk man pasakyti tai, ką norėjau, — atkirto 
Ivanovas, neparodyramas susierzinimo. — Žinojau, 
kad tu iš karto nepasiduosi. Panagrinėkime dalyką 
iš moralinės ir sentimentalinės pusės. Prisipažinda
mas tu nieko neišduodi. Jau seniai, dar prieš tave, 
jie yra visi suimti ir pusė jų sulikviduota; tą žinai 
gerai. Iš kitų mes išgausime prisipažinimus, kokius 
tik norėsime. Manau, kad tu mane supranti ir mano 
nuoširdumas tave įtikina.

— Kitaip sakant, tu patsai netiki sąmokslo prieš 
Nr. 1 istorija, — tarė Rubašovas. — Bet kodėl ne
pabendrauti su paslaptinguoju X, kuris teikia nori
mus prisipažinimus?

— Apsigalvok tik, — kalbėjo Ivinovas. — Atsisės 
turn tu mano vietoje — mūsų padėtys tuoj pasikeis
tų. Atsakyk į mano klausimą.

— Tu gavai formalias intrukcijas iš augščiau to
kiu būdu spręsti mano bylą?

Ivanovas nusišypsojo.
— Vadinasi, dalykai yra truputį per statūs. Iš 

tkrųjų, dar nėra nuspręsta, ar tavo byla priklauso 
kategorijai A, ar ketegorijai P. žinai, ką tai reiškia?

Rubašovas pakėlė galvą. Jis suprato.
— Tau darosi aišku, — tęsė Ivanovas. — A reiškia 

administracinės bylos, P — viešas procesas. Daugu
mas politnių nusikaltėlių teisiama administraciniu 
būdu, atseit, jos neduotų nieko gero teisiant viešai... 
Patekęs į A kategoriją, tu būsi mano žinioj. Admi- 
nistratyvinės Komisijos procedūra, kaip tau žinoma, 
yra trumpoka. Jokios galimybės gintis ir išsisukinėti. 
Pagalvok tik apie ... — Ivanovas paminėjo tris ar 
keturis vardus ir staiga žvilgterėjo į šviesią dėmę 
sienoje. Kai jis atsigręžė į Rubašovą, šisai pirmą 
kartą jo veide pastebėjo skaudžią išraišką ir klai
kumą žvilgsny, lyg jam Rubašovas tebūtų tik ob
jektas, esąs tam tikram atstume nuo jo.

Ivanovas dar kartą pakartojo jo senųjų draugų 
vardus.

— Juos pažinojau lygiai taip gerai, kaip ir tu, — 
kalbėjo Ivanovas. — Bet tu turi suprasti, jog mes 
taip pat esame įsitikinę, kad jie ir tu rengėte Revo
liucijos galą ir kad jūs esate priešingo nusistatymo, 
štai kur esmė. Metodas pagrįstas loginėm išvadom.

Canberukiai jaunavedžiai E. Schick ir G. Biveinytė savo tėvų 
tarpe: kairėje jaunojo tėvai ir dešinėje Vladas ir Karolė Biveiniai.

E. Karpavičiaus nuotrauka.

PAS
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS

Gruodžio 3 d. lėktuvu iš Mon- 
trealio (Kanados) Sydnejų pasie
kė Emilija Paunksnienė atvykusi 
aplankyti savo sesers p. Griškaus- 
kienės, gyvenančios Bankstowno 
Georges Hall vietovėje ir jau tą 
patį vakarą dalyvavo sesers duk-
relės vestuvėse. Australijoje vieš
nia žada pabūti apie porą mėne
sių, paviešėti, susipažinti su kraš
tu ir vietos lietuviais. Kanadoje 
p.p. Paunksniai gražiai įsikūrę, 
veiklūs lietuviškame gyvenime. Iš
naudodama progą p. E. Paunks
nienė stengsis susisiekti ir su Aus
tralijoje gyvenančiais savo senais 
bičiuliais iš Lietuvos ir Vokieti
jos.

MUS
SUGRĮŽO KUN. p. BUTKUS
Pereitą savaitę iš atostogų ir 

kelionių po užjūrius sugrįžo Syd
nejaus lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus, išbuvęs užsienyje nuo 
kovo 29 dienos. Oficialus susiti
kimas su savo parapijiečiais nu
matomas sausio 8 d. Caritas ba-

Mes neturime laiko knaisiotis juridinėse smulkme- 
nuose. Gal tu tai padarytum?

Rubašovas tylėjo.
— Viskas priklausys nuo to, — kalbėjo Ivanovas, 

— ar tu pateksi į kategoriją A, ar į P ir tavo byla 
atsidurs mano rankose. Tu žinai, kokiu pagrindu pa
renkamos bylos viešajam procesui. Tavo atveju man 
reikia geros valios. Tam tikslui reikalingas tavo nu
sistatymas daliniuose pareiškimuose, Jei tu esi tvir
tas, jei tu laikysies, norėdamas sudaryti įspūdį, kad 
nieko iš tavęs negalima išgauti, su tavimi bus grei
tai apsidirbama, remiantis pareiškimais. Iš kitos 
pusės, jei tu bent dalinai pasisakysi, tai bus galimy
bės sugretinti. Šiuo atveju man susidarys pagrin
das. Tada mes atremsime sunkiausius kaltinimus ir 
atsispirsime kaltinami prieš rūpestingiausiai išdirb
tus metodus. Net jei nebus galima išvengti dvide
šimties metų, tai tas praktiškai reikš du, daugiau
siai trejus metus; paskiau amnestija. O po penkerių 
metų tu vėl mūsų tarpe. Dabar gerai apsigalvok 
prieš man atsakydamas.

— Viskas aišku, —r tarė Rubašovas. — Aš atmetu

Po vestuvinių apeigų šv. Patriko 
bažnyčioje visa vestuvinė puota 
dalyvaujant apie 130 žmonių vyko 
Canberros Lietuvių Klubo patal
pose. Visą vestuvinį pokylį nepap
rastai gražiai pravedė p. A. An- 
driuška. Dalyvaujant daugumai 
canberiškių ir kviestųjų svečių bei 
giminių iš Sydnejaus p. p. Bivei- 
nių iškeltos savo vienturtei dukrai 
vestuvės buvo puikios ir iškilmin
gos. Po eilės sveikinimų žodžiu, 
raštu ir telegramomis beveik iš vi
sų pasaulio kontinentų jaunieji 
įžengė į naują šeimyninį gyveni
mą, kuris tebūna jiems šviesus ir 
saulėtas. Daug gražių ateities gy
venimo valandų Gražinai ir Eri
kui ! L.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Newcastle 

choro dirigentui ir apylinkės pirm, 
p. S. Žukui, choristams ir visiems 
Newcastle lietuviams už taip šil
tą priėmimą ir globą penktosios 
N.S.W. Dainų šventės metu. Ypa
tinga padėka bitelėms šeiminin
kėms už puikias po koncerto su
rengtas vaišes.

A. Kramiliue,
“Dainos” Choro

liaus metu Auburn salėje. administratorius

IRENĄ ir EDVARDĄ LAŠAICIUS, sulaukusius dukrelės 

ir taip pat

DALIĄ ir MINDAUGĄ ŠUMSKUS, sulaukusius sūnaus, 

džiaugdamiesi drauge su tėvais nuoširdžiai sveikiname.
Choras “Daina”, Sydney

tavo pasiūlymus. Logiškai imant, gal tu ir teisus. 
Bet man užtenka šios logikos. Aš esu pavargęs ir tęs
ti žaidimo nenoriu. Būk toks geras, grąžink mane į 
celę.

—Kaip sau nori, — atsakė Ivanovas. — ir nesi
tikėjau, kad tu sutiksi iš karto. Tokios rūšies pokal
bis paprastai reikalauja laiko. Tu turi 15 dienų. Ka
da apsispręs! — pasikviesk mane, arba geriau pa- 
siųks man savo nusistatymą raštu.

Rubašovas atsistojo. Ivanovas taip pat. Paspau
dęs mygtuką ir laukdamas, kol ateis sargyba išsi
vesti Rubašovo, Ivanovas kalbėjo.

— Prieš keletą mėnesių savo paskutiniame pareiš
kime tu rašei, kad ateinantis dešimtmetis apspręs 
pasaulio erą. Ar tu nenori šito pamatyti?

Jis šyptelėjo Rubašovui. Koridoriuje pasigirdo 
žingsniai. Durys atsivėrė. įėję du kariai išsitempė; 
Rubašovas atsistojo tarp jų. Jie grįžo į celę. Korido
riuje girdėjosi triukšmas. Iš kaikurių celių ėjo pris- 
lapintas kriokimas, pasakytum, dejavimas. Visame 
pastate degė gelsva elektros šviesa.

(Pabaiga)
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Vykstant egzaminams vasaros 
sezono krepšinio pirmenybėse ko
mandos žaidžia su labai apkarpy
tais sąstatais. Vyties pirmąją vy
rų komandą nuo pralaimėjimo Bu- 
dapeštui turėjo gelbėti Sporto Va
dovas P. Andrijaitis. Tesusirin
kus keturiems žaidėjams Petras 
turėjo garbės žaisti ir gana sėk
mingai už pirmąją komandą. Bu
dapest nugalėtas 39-35 (18-17).
Taškai: R. Daugalis 19, K. Jau
nutis 12, V. Levickis 6 ir L. Ur
monas 2. Iš turėtų keturių rung
tynių laimėtos visos ir pirmauja
ma lentelėje.

Komanda, žaidžianti “G” grupė
je, susitiko ir laimėjo 27-15 (15- 
4) prieš Goodwood Indians. Taš
kai: T. Ford 10, G. Andrew 6, D. 
Andrew 5, L. Macpanas 4 ir G. 
Kaminskas 2.

“D” grupės komanda nugalėjo 
Ventures 33-17 (II-II). Taškai: 
A. Vaskas 12, A. Palaitis 9, V. 
Straukas 6, A. Reivytis 4 ir A. 
Bernaitis 2.

Jauniai iki 16-kos vieną susiti
kimą pralaimėjo ir antrą laimėjo. 
Pralaimėta po pratęsimo prieš U. 
C. 30-32 (12-10). Taškai: A. Jo- 
navičius 24, ir A. Riauba su R. 
Jonavičium po 2. Laimėta prieš 
latviukų A. S.K. komandą rezul
tatu 39-26 (22-8). Taškai: A. Jo- 
navičius 26, R. Jonavičius 5, A. 
Riauba 4, ir P. Arlauskas su P. 
Shaw po 2. Labai silpnai žaistas 
antras puslaikis.

Jaunių iki 14-kos metų koman
da laimėjo prieš North 24-21 re
zultatu.

Taip pagaliau jau aišku: gruo
džio 19 d. (sekmadienį) Bankstow- 
no Liet. Namų krepšinio aikštelėje 
susitiks žūtbūtinėje kovoje Syd- 
nejaus krepšininkai veteranai su 
Kovo dabartine komanda. Rungty
nių pradžia 2 vai. p. p.

SUSIDOMIĖJIMAS koviečių ir 
veteranų rungtynėmis yra labai 
didelis ir numatoma gausių rėmė
jų ir abiejų pusių. Jau dabar gir
disi lažybos ir “betinimai” tai už 
vieną, tai už kitą pusę.

PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ sos
tinėje lankėsi mano “bosas” — šio 
skyriaus redaktorius, kuris nors 
ir mažai turėjęs laiko po iškilmin
gų Gr. Biveinytės vestuvių susiti
ko senus sporto bičiulius vetera
nus krepšininkus V. Genį, F. ir G. 
Gružauskus, P. Pilką ir kt. ir su 
jais tarėsi apie draugiškas atskirų 
miestų krepšio veteranų rungty
nes Sporto šventės metu Sydneju- 
je 1966 m. Sostinė šiam reikalui 
pritaria. Pagalvokit ir kitų miestų 
krepšinio veteranai, ar nebūtų 
malonu ir vėl Sydnejuje pasima
tyti!

ešerių. Gi jo 14-metis sūnus, bū
damas savo mokyklos nardymo 
meisteris, stengiasi net iškovoti 
sostinės jaunių nardymo meiste- 
rystę. Sėkmės sūnui ir tėvui!

ANĄ SEKMADIENI susitikę 
Kovo krepšininkai su veteranu Ro
mu Geniu karštai aiškinosi, kuri 
Kovo krepšinio komanda geresnė 
— ar dabartinė, ar buvusi prie 
kelioliką metų, kuri trejus metus 
iš eilės laimėjo Australijos lietu
vių pirmenybes. Mano nuomone, 
buvusieji Kovo meisteriai dabarti
nei Kovo komandai be kalbų at
skaitytų 15 — 20 taškų.

VIS LABIAU VETERANAMS 
įsijungiant į aktyvų sportinį gyve
nimą Sydnejuje atsiranda ir aukų, 
dažniausiai su tom vargšėm ko
jom. Bet štai buv. stalo teniso 
čempionė V. Laukaitienė, pabaigu
si chiropodijos (pėdų negalavimų 
ir ligų) institutą Burwoode atida
rė savo praktiką ir dabar taip 
patvarko visus kojų negalavimus, 
kad veteranai vėl tampa jaunuo
liais!

Dėmesio! dėmesio!
Seniai lauktos Sydnejaus veteranų krepšininkų rungtynės prieš 

Kovo krepšininkus įvyks gruodžio 19 d. 2 vai. p.p. Bankstowno Liet. 
Namų aikštelėje. Krepšinio mėgėjai galės vėl aikštėje pamatyti bu
vusius žymiuosius mūsų krepšininkus, žaidžiančius prieš Kovo vyrus, 
už kelių dienų vykstančius į Sporto šventę Geelonge.

Po šių rungtynių Kovo Valdyba Bankstowno Namuose ruošia 
piknikinį alutį su užkandžiais.

Kviečiami atsilankyti visi sydnejiškiai į šias istorines rungtynes.

ARTĖJANT VASARAI Canbe
rroje pati populiariausia sporto 
šaka yra žuvavimas. Bene pats 
aistringiausias ir sėkmingiausias 
žuvautoj as bus V. Biveinis, kuris 
padedamas savo kaimynų Sipavi
čių Tabora ežere jau baigia visas 
žuvis išgaudyti. Norėtųsi ir man 
prie jų dėtis!

KALBANT APIE ŽUVAVIMO 
SPORTĄ štai canberiškis sporti
ninkas T. Žilinskas su sūnaus 
meškere patraukė prie šalia sosti
nės esančio ežero ir per pusvalan
dį išlupo apie tuziną lietuviškų

Mergaičių pirmoji komanda, 
žaidžianti aukščiausioje grupėje, 
patyrė du pralaimėjimus. Labai 
nevykusiai pralaimėta prieš West 
Adelaide. Rezultatai 21-25 (11-10) 
Taškai: V. Jucytė 7, G. Krivic- 
kaitė 6, M. šiukšterytė 4 ir N. 
Vyšniauskaitė su A. Roocke (Šu
kyte) po 2. Šios rungtynės buvo 
galima lengvai laimėti.

Susitikus su Port Adelaide tie
siog buvo gauta pylos .Pralaimėta 
net 19-43 (9-22). Priešininkių ko
manda sudaryta iš senų žaidėjų 
— mamyčių. Vytietės čia sužai
dė žemiau kritikos. Daug amžiu
mi vyresnės priešininkės pajėgė 
vesti staigesnį, greitesnį žaidimą. 
Vytietės visada žaidžia blogai, kai 
mėgina žaisti pozicinį žaidimą. 
Neaišku, kodėl atsisakyta greitų 
be driblingo kamuolio perdavimų 
ir gynyboje aikštės spaudimo. Vy- 
tietėms labai stokojo rezultatyvios 
N. Vyšniauskaitės. Taškai: G. ir 
A. Krivickaitės po 5, A. Roocke 
(Šukytė) 4, M. šiukšterytė 3 ir 
V. Jucytė 2.

Antroji mergaičių komanda nu
galėjo latvikių A.S.K. vienetą 37- 
22 (22-17). Taškus pelnė: E. Ma- 
tiukaitė su L. Kuncaityte po IĮ, 
M. Lapienytė 9, I. Beinoravičiūtė 
4 r E. Lapienytė 2.

Jaunių mergaičių iki 16-kos me
tų komanda susitiko su Blue J. 
varžomėmis ir jas nugalėjo 29-3 
(12-3). Taškai: V. Jucytė 13, B. 
Latvėnaitė su I. Beinoravičiūte 
po 6 ir R. Marcinkevčiūtė 4. Jau
nės pakol kas eina be pralaimė
jimų. B.N.

PO ILGESNIŲ ATOSTOGŲ 
sporto aikštėje Sydnejuje ir vėl 
pasirodė V. Koženiauskas (Šakne
lė). Metęs į šalį visus žemiškuo
sius malonumus, kaip alutį, rūky
mą, arkliukus ir pan., šiuo metu 
jis gaivinasi tik kopūstų sunka 
(oi, kokia ji skani!) ir tuo baigia 
išgydyti visus vidinius skausmus, 
o po to gal seks ir atsisveikinimas 
su senbernyste!

KALBANT APIE žiedų sumai- 
nymus, sostinėje, atrodo, labai 
greitai viengungystę paliks ir bu
vęs sydnejiškis sportininkas R.

SPORTAS -
Šiais metais Australijos Liet. 

Sporto S-ga švenčia savo 16-ją 
Sporto Šventę. Metai iš metų di
dėja suvažiuojančių sportininkų 
skaičius atšvęsti darbo metų, susi
pažinti su kitais, parungtyniauti 
savo tarpe. Suvažiuoja jaunuoliai 
ir pražilę veteranai vieno tikslo 
vedami — išlaikyti tremties spor
tuojantį jaunimą lietuviškuose 
sporto klubuose, šios didelės spor
tuojančio jaunimo šventės dažnai 
nerėžia akių didžiausiomis raidė
mis spaudos puslapiuose, tačiau 
tas nesumažina jų vertės. Ar 
daug rašyta ar mažai — vis tiek 
virš 200 jaunuolių dalyvauja, nes 
jie nori dalyvauti, nes ta šventė 
— jų šventė. O kai suplaukia į 
sales minios žmonių jų varžybų 
pasižiūrėti, jie jaučia, kad ir tėvai 
ir draugai gyvena su jais ta pačia 
pakilia nuotaika.

Ne vien tik Sporto S-ga daro 
savo metinius ar retesnius suva
žiavimus ar šventes. Tačiau gal 
ne visos organizacijos turi tokį 
pasiryžimą, kad kasmet tęstų tai 
be pertraukos. Ir nėra taip leng
va, kaip atrodo, suruošti Sporto 
Šventę. Reikalingos specialios pa
talpos, aikštės (kurių nelabai 
lengva gauti), spec, teisėjai ir kit. 
Tas atima daug laiko, kainuoja 
daug pinigo ir darbo. O be to, ap
gyvendinimas apie 200 suvažiuor 
jančių sportininkų. Klubai nepa
jėgūs samdyti patalpų — brolis 
lietuvis priima pas save vieną, du, 
ar net kelis svečius ne vienai die
nai, bet 5 — 6 dienom. Sutrukdo
mas šeimininkų atostoginis poilsis, 
padidėja išlaidos. Tačiau per vi
sus 16 metų klubai nepailso nuo 
švenčių organizavimo, lietuviška 
visuomenė mielai priima po savo 
pastoge sportininkus, organizaci
jos remia ir visi, kuriems dar rūpi 
priauganti lietuviška jauna karta, 
džiaugiamės, kad šios šventės 
įvyksta.

Šiais metais 16-ji Sporto Šventė

Daukus, kuris paskutiniu metu 
Canberroje intensyviai žaidė tink
linį. Baigiant šiais metais univer
sitetą atrodo teisei artimiausia 
partnerė yra medicina.

BUVĘS KOVO IR ADELAI
DĖS Vyties krepšininkas Antanas 
Lapšys kartu su savo draugais Dr. 
I. Venclovų ir teisin. V. Martišium 
Londone atšventė savo sūnaus 
krikštynas. Sveikinant Antaną iš 
Sydnejaus reikia tik palinkėti, kad 
ir jo sūnus išaugtų toks pats geras 
krepšininkas, kaip kad ir tėvas.

K. PROTAS, buv. Kovo krepši
ninkas, turėjo daug vargo, kol įsi
prašė žaidėju į veteranų komandą. 
Mat, veteranai jį tebelaiko jauniu, 
bet tik įrodžius, kad vedęs ir net 
turi sūnų, buvo pakeltas į vetera
nus ir pašventintas Burwood RSL 
klube.

KOVO KREPŠININKŲ kapito
nas S. Lukoševičius (Chicken)

LINKS
MATYT, NEBEMYLI...

— Matai, ir grįžau 10 valandą 
— vyras sako žmonai.

— Ką čia niekus kalbi. Ar ne
matai, kad jau 3 vai. ryto?

— Tu manęs jau nebemyli, štai, 
kas yra — priekaištauja vyras. 
Tu labiau tiki sukiužusiam laikro
džiui, o ne tikram savo vyrui.

PATARIMAS
Penkių vaikučių motina gydyto

jui:
■»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ + ė ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦»
■> VALERIJA LAUKAITIENĖ ”

< ’ atidarė savo '

Chiropodijos praktiką
■ • 1st Flood 134 Burwood Rd., Burwood, N.S.W.
' ’ Tel. 74 5269 (po valandų 74 4898) ’
” Tvarkomi visi kojų negalavimai, nuospaudų (mazolių) pa- ;;
• • šalinimas, nagų įaugimai ir kt. ‘ - ’■
«. Priėmimo valandos: pirm. — penkt. 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p. ' ’ 
” ’ šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. p.p. “;
■; Vakarais tik pagal susitarimą.
♦ ♦♦♦♦♦■♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ H ♦ »♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»

JAUNIMAS - LIETUVYBĖ
įvyksta Geelonge gruodžio 27 — 
31 d. d. Negausi Geelongo lietu
vių bendruomenė nepajėgia su
ruošti Lietuvių Dienų, tai visą sa
vo darbą ir širdį sudeda į Sporto 
šventės suruošimą. Tai jau ne 
pirmoji Sp. Šventė, kurią Geelon
go “Vytis” kartu su Geelongo lie
tuviais suruošė pas save. Nors 
darbo ir rūpesčių daug, bet jie 
laukia tos dienos, kada iš visos 
Australijos suskris lietuviškas 
sportuojantis jaunimas, kada visi 
gyvens penkiomis ilgomis (bet 
taip greit prabėgančiomis) varžy
bų dienomis ir švente, kurią jie 
suruošė kitiems.

Nuo įsikūrimo dienų A. L. S. K. 
S-ga didėja savo skyrių ir narių 
skaičiumi, šiomis dienomis S-gai 
priklauso Adelaidės “Vytis”, Can- 
berros “Vilkas”, Geelongo “Vy
tis”, Hobarto “Perkūnas”, Mel
bourne “Varpas”, Sydnejaus “Ko
vas”, ir Perth “Neris”. Brisba- 
nėje įsisteigęs Sp. Kl. dar nepasi
rinko vardo, šiais metais šventėje 
nedalyvaus, nes nori sustiprėti ir 
išeiti į Šventę kaip kietas riešutas.

Kaip šeimoje vaikai, taip S-goj 
nariai — klubai ne visi vienodai 

J. Šoliūno (kairėje) ir Dr. R. Gaškos (U.S.A.)
paskirtos pereinamosios taurės

aną sekmadienį atšventė savo gi
mimo dieną ir dabar džiaugiasi, 
kad sulaukus pilnų vyro metų jau 
ir apie ženatvę galės pagalvoti, o 
nusipirkus mašiną pats geriausias 
gėrimas yra lemonadas.

TAD IKI PASIMATYMO KO- 
VIEČIAI IR VETERANAI 
GRUODŽIO 19 D. BANKSTOW- 
NE. SĖKMĖS ABIEM KOMAN
DOM!

Rimas Gailius

M I A U
— Ąr įmanoma išvengti toli

mesnio prieauglio?
—- Taip.
— O kaip?
— Gerkite po stiklą šalto van

dens.
— Prieš tai... ar po to?
— Vietoj to.

ILGIAU GYVENA
— Ar tiesa, jog moterys ilgiau 

gyvena už vyrus?
Jei kalbi apie našles, tai tiesa. 

pajėgūs. Lietuviškos dvasios ly
gyje visi stiprūs, tačiau narių 
skaičiumi arba finansiniu pajėgu
mu labai skiriasi. Tas jau pri
klauso daugiau nuo tėvų, nuo lie
tuviškos visuomenės duodamos mo
ralinės ir materialinės paramos.

Norėtųsi kartu, nors trumpai, 
atsakyti kai kuriems skeptikams, 
kurie kartais paklausia: “O ką 
duoda sporto organizacija lietu
viškam gyvenimui Australijoj?” O 
duoda daug. Pirmiausia, kaip ir 
visos lietuviškos organizacijos, su
buria lietuvišką jaunimą, kuris 
didžiuojas esąs lietuvis, kuris ir 
nori būti lietuviu. Sukuria jam 
galimybes susigyventi arčiau su 
kitais, pamatyti ne tik vieno mies
to, bet ir visos Australijos spor
tuojantį lietuvišką jaunimą. Iš
ugdo jame asmenį, kuris būdamas 
geras ir sąmoningas šio krašto 
pilietis neatsisako savo tautybės. 
Tas nepadaro žalos jo privačiame 
gyvenime, o vietiniai reiškia dau
giau pagarbos tam, kurs nebando 
būti varna, pasipuošusi tariamo 
povo plunksna. Be to, Sporto or
ganizacija iš savo narių tarpo rei
kalauja gal net daugiau, negu ki

VISIEMS SPORTO KLUBAMS
1964 m. vizitavusių Š. Ameri

kos liet, krepšininkų grupės na
riai J. Šoliūnas (spaudos koresp.) 
ir Dr. R. Gaška (krepš. teisė
jas) prisiminimui šio vizito pa
skyrė pereinamas taures:

J. Šolūnai — merg. stalo te
niso individualinių varžybų nu-

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI^ 
“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Gervazas Maukelė

NEMESK

Nemesk tu kelio dėl takelio, 
Nemesk jo, mano mylima. 
Ir puoselėk rūtelę žalią, 
Man būdama ištikima-------------

Aš čia — klajūnas, perėjūnas.
Širdy — daug praeities žaizdų. 
Nuo alkoholio virpa kūnas, 
Kad net juokinga ir... graudu.

Tesu poetas, numylėtas 
Tuščios kančios ir vienumos, 
Kaip senas apsiaustas skylėtas, 
Neduodantis jau šilumos.

Sakei, visi vienodi žmonės,
O man — tik tu esi žmogus, 
Užkaltos jau grabe svajonės, 
Bet, kaip gyvenimas, brangus. 

tos: beveik kiekvieną sekmadieni 
treniruotės '(dažniausiai sekma
dieniais po pietų), savaitėje vie
nos ar dvejos rungtynės. Jis pra
leidžia daug vakarų kovodamas 
už savo klubą sporto aikštėse, nors 
galėtų praleisti laiką savo asme
niškam malonumui kur kitur. J j 
čia verčia ateiti jo pilnai įsisąmin- 
ta pareiga, nes jis atsakingas ne 
tik prieš save, bet prieš visą savo 
grupę. Čia išmoksta savo sugebė
jimus išvystyti grupės laimėjimui, 
bet ne savo asmeniškai garbei. Jis 
aikštėn išeina kaip lietuvis, su sa
vo klubo spalvomis. Ateina į var
žybas, kur kartu su laimėjimu ar 
pralaimėjimu rišamas ir tautybės 
vardas. Ne visada keliai laimėji
mais nukloti. Dažnai seka pralai
mėjimas po pralaimėjimo. Tada 
tik ir pasirodo sportininko lietu
viškas dvasinis atsparumas. Po 
pralaimėjimo kiekvienas jaučia 
prislėgtą nuotaiką, nežiūrint ko
kios pralaimėjimo priežąstys. Pra
laimėjimams pasikartojant gal ne 
vienam kyla klausimas: ar apsi
moka žaisti komandoj, kuri nepa
jėgia įsiveržti į pirmųjų eiles? Ar 
ne geriau pereiti į kitus, kad ir ne 
lietuviškus klubus, kurie atrodo 
stipresni? Gal vienas kitas, silp
nesnis savo dvasioje, nubyra, bet 
absoliuti dauguma dar su kietes
nių pasiryžimu dirba, kad savo lie
tuvišką grupę iškėlus į žaidimo
aukštumas. Nuolatinis prieš gru
pę atsakomybės jausmas išaugina 
ir subrandina jame lietuvišką gal
vojimą ir branginimą savo tauty
bės ir meilę savo kraštui. Ir iš to 
jaunimo ne vienas ateina vėliau 
.dirbti į kitas lietuviškas organiza
cijas, kuriam eiliniai nepasiseki
mai nepakerta valios, nes jis pri
pratęs kovoti už savo tikslą.

Jei sporto organizacija neduotų 
nieko lietuviškam jaunimui, jos 
narių didžiausios dalies nesudary
tų besimokinantis, bestudijuojan
tis ar jau mokslą baigęs jaunimas. 
Nesuradimas Sp. organizacijos 
teigiamo įnašo į tremties gyveni
mą yra visiškas nesupratimas da
barties gyvenimo, čia augantis 
jaunimas pats kuria arba ateina 
į jau sukurtas lietuviškas organi
zacijas ieškodamas kelių visapu
siškai ir pilnai išsiauklėti lietuviš
koj dvasioj svetimame krašte. Jei
gu jie rado reikalo šimtais ateiti 
į lietuviškus sporto klubus, tai jų 
nuomone jie yra verti ir laiko ir 
lėšų ir būtini papildymui lietuviš
kos jaunuomenės veikimo bare. 
Nežlugdykime jų pasiryžimo be
reikalingomis kritikomis, bet pa- 
dėkim tikru lietuvišku nuoširdu
mu, palinkėkim, kad ir šioji, 16-ji 
Sporto šventė, kaip ir visos, pra
eitų pakilioj ir gražioj nuotaikoj.

(a)

galėtojai pereinamoji taurė.
Dr. R. Gaška — jn. berniukų 

krepšinio komand. varž. pereina
moji taurė.

1964 mt. įvykusios Melbourne 
XV Sporto šventės kai kurių tau
rių nustatytas statutuose laikas 
baigėsi ir šias taures A.L.S.K. 
S-gai paskyrė:

Kun. Pr. Vaseri* (Melbournas) 
— moterų stalo teniso komand. 
varž. nugalėtojoms, pereinamoji 
taurė.

Dr. S. Skapinska* (Geelongas)
— snj. moterų krepšinio komand. 
varž. nugalėtojoms, pereinamoji 
taurė.

Teresė ir Alfonsas Bikulčiai
— vyrų stalo teniso komand. 
varž. nugalėtojams, pereinamoji 
taurė.

A.L.S.K. S-ga dėkinga sąjun
gos rėmėjams ir draugams už jų 
nuolatinę paramą sportuojančiam 
lietuviškam jaunimui.

Į XVI Sporto šventę Geelon
ge Užsiregistravo šie sp. klubai: 
Adelaidės “Vytis”, Hobarto “Per
kūnas”, Geelongo “Vytis”, Mel
bourne “Varpas” ir Sydnejaus 
“Kovas”. (

XVI Sporto šventės rengėjai 
praneša, kad į sporto salę Šven
tės metu savų sviedinių įnešti ne
bus galima. Visus sviedinius pa
rūpina Geelongo “Vytis”.

Prašome kiek galima greičiau 
prisiųsti vardinius sąrašus apgy
vendinimo reikalams.

ALSKS V-bo» sekretorių*
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIAI MALONIAI KVIEČIAMI J

B 
9

SYDNEY
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGTUVĖS LIDCOMBE 
Gruodžio 5 d. Lidcombe parapi

jos salėje įvyko šios lietuvių sa
vaitgalio mokyklos mokslo metų 
užbaigimo iškilmės. Be jokių su- 
sitrukdymų mokykla dirbo ištisus 
metus ir jos darbo vaisiais pasi
gėrėti ir pasidžiaugti susirinko 
tikrai didelis skaičius tautiečių. 
Tuo buvo išreikštas pritarimas 
mokyklai ir išreikšta padėka bei 
įvertinimas mokyklos vadovybės 
ir jai pasiaukojančių mokytojų.

Šiais metais mokyklų lankė re
guliariai 29 mokiniai, o mokomąjį 
personalų sudarė mokyklos vedė
jas B. Barkus, mokytojai: E. Sa
dauskienė, V. Kabailienė, V. Kar
pytė, D. Karpavičienė, M. Karpa- 
vičienė, I. Bačiulienė. Mokyklos 
dvasios vadovui kun. P. Butkui 
išvykus atostogų, jį pavadavo kun. 
P. Martuzas.

Mokyklos mokinių pasirodymų 
pradėjo 3-sis skyrius, iš kurių R. 
Kataržis keletu dalykėlių pagro
jo akordeonu, vėliau Biretaite, 
Laukaitytė ir Mikalauskaitė gra
žiai sudainavo “O atsimenu name
lį”. Pabaigai III-sis skyrius įsceni- 
zavo ištraukų iš padavimo “Nevys
tančios gėlės, kur paliečiant seno
vės Lietuvų mokiniai kartu su tau
tiniais šokiais pavaizdavo kuni
gaikščio išvykimų į karų.

Mažųjų mokyklos skyrių pasiro
dyme pačios mažiausios išpildė 
“Noriu miego”, kas 'gausių žiūro
vų buvo šiltai priimta. Mažajai Ri
tai Barkutei padeklamavus “Mano 
abėcėlę” visi mažieji mokiniai pa
sirodė scenoje suvaidindami “Meš
kiukų Rudnosiukų”. Tai buvo bene 
pats svarbiausias mokyklos pasi
rodymo punktas. Mokytojų įdėtos 
pastangos, jų paruošta vaidintojų

Meškinas Rudnosis1— A. Šlitery- 
tė, voveryte — R. Laukaityte, var
na — R. Maksvytytė, kiškis — M. 
Kabailaitė, gandrai — R. Kabaila 
ir R. Laukaitis, grybai — R. Ba- 
čiulytė, M. Janavičiūte, R. Badau- 
skaitė ir V. Maksvytytė, gėlytės — 
L. Bačiulytė, V. Laukaityte, R. 
Barkutė ir D. Eirošyte.

Programos pranešėjai: vyresnie
siems M. Mikalauskas, mažiesiems 
A. Karpavičius.

Po mokinių pasirodymų progra- lietuviškai. Šeimininkas prenume- 
mos mokyklos vedėjas p. Barkus J ' "" A— A—----
tėvų vardu padėkojo visoms moky
tojoms ir apdovanojo kukliomis 
dovanėlėmis. Gi mokytojų vardu 
mokyklos vedėjui dovanų įteikė p. 
E. Badauskienė. Bankstowno mo
kyklos vedėjui p. B. Geniui pas
veikinus vaikus ir pakvietus visus 
į Bankstowno mokslo metų pabai
gos iškilmes, visi — dideli ir ma
ži — buvo.pakviesti prie stalų, ku
riuos gėrybėmis nuklojo mokinių 
mamytės. Čia besivaišinant pasi
džiaugta mokyklos darbais ir ma
žaisiais lietuviukais šiems bežai
džiant ir bešokant.

Taip Lidcombe savaitgalio mo
kykla užbaigė dar vienus sėkmin
gus mokslo metus. To darbo ir pa
sišventimo rezultatai tikrai ryš
kūs. Pagarba ir padėka visų tėvų 
vardu mokyklos vedėjui ir visoms 
mokytojoms. Tikėkimės, kad ir ki
tais metais mokyklos darbo vaisiai 
bus gausūs ir brandūs. A.

Žitkevičienės gimimo diena, todėl 
vėl buvo proga pakelti šampano 
taures ir sugiedoti Ilgiausių Me
tų.

Kadangi dabar advento metas 
tai nešokome, bet už tai skambėjo 
gražios lietuviškos sutartinės.

P.p. Žitkevičių šeimai nėra sve
tima ir lietuviška veikla. Sūnus 
Rimantas baigia mokslus Melbour
ne Universitete, bendrauja su lie
tuviais studentais ir gražiai kalba
ruoja visus čia Australijoje einan
čius lietuviškus laikraščius, jų 
tarpe ir Mūsų Pastogę. Ponia 
kiekvienų savaitę mokytojauja lie
tuviškoje parapijos mokykloje ir 
eina sekretorės (pareigas Blaivi
ninkų D-jos valdyboje ir Skauti
ninkų Ramovėje. Abu visada su
randa laiko apsilankyti į lietuviš
kus parengimus.

Šiandien, kai daug kas traukia
si nuo lietuviškos veiklos verkda
mi, kad “nėra cento prie dūšios” 
tai p.p. Žitkevičiai gali būti kaip 
pavyzdys jog lietuviška veikla nė 
vieno ubagais dar neišvarė.

Vaišes užbaigėme užtikrindami 
šeimininkus, kad kai pirks trečių 
namą mes vėl visi susirinksime 
įkurtuvėm.

Alb. P.

v

L.

gra- 
šau-

MELBOURNE
ŠAUNIOS ĮKURTUVĖS

Gruodžio 4 d. susirinkus 
žiam tautiečių būreliui buvo
niai atšvęstos p.p. J. ir V. Žitke
vičių įkurtuvės naujai pirktuose 
namuose.

r____ r_____________ . __ ,__ , Nors prieš tai šeimininkai irgi
apranga, mokyt. D. Karpavičienės buvo neblogai įsikūrę Brunswick 
pasigėrėtinai gražios dekoracijos 
žiūrovus nukėlė į pasakų šalį, kur 
ypatingai gražiai ir švaria lietu
viška tarsena Laimai Barkutei 
skaitant pasakos tekstą vaikai šo
kiu ir vaidyba jį nuotaikingai iš
reiškė.

Šio veikalėlio 
Meškinas — L.

artistai: tėvas 
_______  Karpavičiūte, 
Meškino žmona — V. Janavičiūte,

priemiestyje, bet dabar nusipirko 
antrų dar geresnį namų 29 Or
mond Rd., Moonee Ponds kur ir 
įvyko įkurtuvių vaišės.

Svečiams susėdu sprie stalų, šei
mininkei pakvietus kun. P. Vase- 
ris vaišes pradėjo malda, dėkojant 
Dievui už palaimų gyvenime.

Pradėjus vaišes paaiškėjo, kad 
įkurtuvės sutampa su ponios J.

NAUJU METU BALIŲ
KURIS ĮVYKS S.M. GRUODŽIO MĖN.

RICHMOND TOWN H A
3 vai.

31 D.
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ryto.
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DIDI STAIGMENA BRISBANĖS IR APYLINKĖS 
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Gruodžio 28-tą d. Brisbanės Miesto Salėje — City Hali S s
įvyks Sydnejaus “DAINOS” CHORO

KONCERTAS
«

Įvertindami brolių-sesių 
mylių nešančių mums išsiilgtą 
dalyvaukime.

Koncerto pradžia 7-tą vai.

sydnejiškių didžią auką, 600 
lietuvišką dainą, visi koncerte

f

i
vakaro. PraSome nesivėluoti.

Brisbanės Apyl. Valdyba
š

GEELONG
RUOŠA GEELONGE

Šiais metais Geelonge ruoša 
kaip bičių avily, kada iš visų did
miesčių pakelti jaunimo sparnai 
Geelongo pusėn. Vieni su sviedi
niais (tik nepagalvokite, kad ato
miniais!), kiti su raketėmis (nesu
maišykite su raketomis!), dar kiti 
tinklus susukę, o bus ir tokių at
vykstančių su figūrėlėmis terbelė- 
se, kurias išdėstę ant stalo valan
dų valandomis negalės atsigrožėti. 
Geelongas nėra didelis ir mūsų 
kolonija mažytė, bet mes stengia
mės neužsileisti didiesiems tiek 
sportuodami, tiek šokdami, tiek 
dainuodami. Taip ir ruošiamės 
sutikti svečius stengdamies užim
ponuoti nepaprastai suplanuoto
mis bei naujomis idėjomis. No
rėčiau skaitytojus jau dabar su 
jomis supažindinti, tik pribijau, 
kad atskleidus jos negimusios ne
pasentų, tad geriau tegu jas pa
junta jau atvažiavę Geelongan. 
Jeigu ne viskas išdegs, kaip pla
nuojame, tai tik dėl Dievo nekal
tinkite geelongiškių, bet orą.

Visų atvykusių svečių čia išban
dytus laimėjimus ar pralaimėji
mus užbaigsime Naujų Metų ba
lium. Šis balius bus įpatingas ir 
tikiu, kad tokio dar nebus matę 
visoje Australijoje. Štai tik už
uominų keletas. Baliuje dekoraci
jos keisis su svečių nuotaikomis. 
Dalyviai patekę baliuje negalės 
įspėti, ar čia sapnas, ar vizija, ar 
tikrovė. Ir tada būtinai turės pri
pažint, kad tokį balių tegali su
rengti tik Geelongas. Esame tik
ri, kad jau 1966 metais apleisda
mi Geelongų visi svečiai išsiveš 
geriausius įspūdžius ir nuotaikas.

Tad iki pasimatymo Sporto 
Šventėje Geelonge.

Širšė

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pereitų savaitę atlikdamas savo 

prieškalėdines vizitacijas Sydne
juje lankėsi adelaidiškis “gyvybės 
lašelių” gamintojas St. Liaksas. 
Būdamas čia aplankė ir M. P. re
daktorių su kuriuo išbandė jo nau
ją gaminį — vyšninę. Sako, puiki, 
tik trūko paties svarbiausio ra-tik trūko paties svarbiausio 
gautojo... *

Teko nugirsti, kad drauge 
Aušros tunto skautais žada 
vyklauti Ingleburne ir žinomas 
melburniškis veikėjas Leonas Bal
trūnas su šeima. Ponia Baltrūnie- 
nė neseniai turėjo atsigulti ligoni
nėn mažai operacijai ir tikimės, 
kad jau pasveiko.

Patyręs apie įsteigtą Spaudos 
Centrų Sydnejuje Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas p. 
J. J. Bačiūnas atsiuntė pasveiki
nimų pasidžiaugdamas šiuo kultū
riniu progresu. *

Kanados lietuvių laikraštis “Ne
priklausoma Lietuva” labai daug 
informacijų iš Australijos lietuvių 
gyvenimo skelbia iš Mūsų Pasto
gės. Be kita ko nuolat iš M. P. 
perspausdinami ir "įdomūs fak
tai” su iliustracijom. Kitas Kana
dos liet, laikraštis “Tėviškės Ži
buriai” kartas nuo karto informa
cijai apie Australijos lietuvius 
plačiai naudojasi Ku-kos žinelėmis 
“Kiek aš sužinojau”.

*
Lapkričio 6 d. suėjo 

metų, kai buvo įsteigta 
Lietuvių Sąjunga, kuri
teigta specialiai nekilnojamam 
bendruomenės turtui juridiškai į- 
sigyti ir jį administruoti, šios su
kakties paminėjimas įvyks atei
nančių metų sausio 23 d. drauge 
su Adelaidės Liet Namų galuti
niu užbaigimu.

*
Naujausiomis žiniomis iš Lietu

vos ten įvesta nauja rašyba, kur

su 
sto-

panaudojama eilė rusiškų rašme
nų. Ne visi rašmenys pakeisti ru
siškais, bet tik dalis. Atrodo, kad 
prie to einama palaipsniui.

*
Gruodžio 5 d. savaitę paviešė

jusi pakeliui N. Zelandijoje lėktu
vu Melbourną pasiekė p. O. Liu- 
binienės dukra Dalia Niparaitė iš 
U.S.A. Australijoj pasiliks iki 
sausio pabaigos. Žada lankytis ir 
Sydnejuje ir dalyvauti mūsų aka
deminio jaunimo suvažiavime. Da
lios atvykimo proga motina ir pa
tėvis suruošė priėmimą, kur da
lyvavo būrelis brandaus Melbour
ne jaunimo, jų tarpe neseniai at
vykusi iš Lietuvos stud. arch. Es- 
kirtaitė. *

Inž Andrius Gasiūnas porai mė- 
ensių buvo išvykęs tarnybos rei
kalais į Angliją ir skrisdamas per 
Ameriką šventėms tikis pasiekti 
namus.

lygiai 10
Adelaidės
buvo įs-

Sprendžiant iš svečių gausumo, 
kitas pagalvotų, kad lapkričio 27 
d. įvyko sydnejiškės Nijolės Mar
cinkutės vestuvės, bet tų dieną ji 
tik susižiedavo su inž. chem. Guil
lermo Delgadillo (meksikietis). 
Vestuvės numatomos ateinančiais 
metais, kai Nijolės išrinktasis grįš 
iš Amerikos. Po vestuvių jaunie
ji apsigyvens Amerikoje kur jos 
vyras vadovaus naujai įsteigtam 
fabrikui.

★
ALB Brisbanės apylinkės valdy

ba gruodžio 5 d. suruošė p.p. Ruz
gių sklype — Kingstone Kalėdinę 
iškylą — gegužynę. Mūsų mažie
siems pravestos rungtynės, žaidi
mai bei pavaišinti saldumynais ir 
vaisvandeniais. Suaugusieji taip 
pat pramogavo atsigaivindami 
alučiu. Nors iškilautojai susirin
ko gana ankstokai — 11-tą vai. 
ryto, bet jau ir saulutei nusilei
dus prie laužo dar skambėjo dai
nos bei sukosi poros šokyje.

Brisbaniete Virginija Stankū
naitė baigė mokytojų koledžų ir

nuo 8 vai. vakaro iki 
užkandžiai, gaivinantieji bei kiti gėrimai ir t.t. 
Liubinas, tel. 354028; E. Šeiki&nė, tel. 422367; 
Malakūnas, tel. 658468; A. Bikulčius, 88 Lynd-

Balius tęsis
Gera muzika, skanūs

Pakvietimus platina: A.E.
1. Alekna, tel. 922155; H.
hurst St., Richmond ir talkininkai.
Ribotas vietų skaičius, todėl pakvietimus įsigykite iš anksto.

Melbourne Apylinkės Valdyba

Melbourne gyvenančio Benedikto 
Zabielos romanas “Klaida”. Kny
ga dailiai Minties spaustuvės at- 

bendraT Kūčias Klubo "patalpose sPaU3ta su dail. Vidos Mikailaitės 
39 Church St., Lidcombe gruodžio “ Kaba,llene3. iliustracijomis ir 
24 d. 7.30 vai. vak. Vakarienės 
kaina asmeniui 15 šilingų. Norin
tieji Kūčių vakarienėje dalyvauti 
prašomi registruotis ligi gruodžio 
20 dienos. Registruotis galima 
įmokant už vakarienę mokestį sek
madieniais nuo 11 vai. ryto ligi 
3.30 vai. p. p. Klubo patalpose pas 
budinčius valdybos narius arba 
laišku drauge prisiunčiant ir nus
tatyto mokesčio sumą. Laiškus 
adresuoti: Lithuanian Club Ltd., 
39 Church St., Lidcombe, N. S. W.

Klubo Valdyba

BENDROS KŪČIOS
Sydney Lietuvių Klubas drauge 

su Sydney Apyl. Valdyba rengia

NAUJA KNYGA
Ką tik redakciją pasiekė nauja 

knyga, parašyta Australijoje gy
venančio autoriaus ir Australijoje 
autoriaus lėšomis išleista. Tai

Liet. Namuose ir šalimais esan
čioje sporto aikštėje, kuri bus pa
versta dirbtiniu pušynu, o staliu
kai bus po saulės skėčiais, gi mar
gaspalvė iliuminacija tikrai pri
mins ne vienam Havajų naktis. 
Jau dabar pats laikas baliui užsi
sakyti staliukų. Užsakymus pri
ima kiekvienas Sporto Klubo “Vy
ties” Valdybos narys.

N.

v

— Kabailienės iliustracijomis ir 
yra 232 puslapių. Turiny — lie
tuvių buities gyvenimas Lietuvoje.

Tai autoriaus pirmoji knyga ir 
reikia tikėtis — ne paskutinė. Be
lieka tik pasveikinti B. Zabielų su 
naujuoju veikalu. Plačiau apie 
pačių knygų skaitysime vėliau.

SYDNEY APYLINKĖS 
VEIKLOJE

Lapkričio 21 d. įvyko visų orga
nizacijų atstovų bendras posėdis, 
kur buvo sustatytas parengimų 
kalendorius ateinantiems metams. 
Parengimų tvarka bus paskelbta 
ateinančių metų “Mūsų Pastogės” 
kalendoriuje.

Tą pačių dienų apylinkės valdy
ba nutarė Vasario 16 d. minėjimų 
rengti vasario 12 d., sekmadienį.

Jau dabar valdyba ruošiasi apy
linkės penkiolikos metų sukakčiai 
paminėti, kuri įvyks ateinančių 
metų pradžioje. Apie tai išsamiau 
bus paskelbta plačiau netolimoje 
ateityje.

PAJIEŠKOJIMAS
Albert Matulat paieško brolie

nės Marijos Matulaitienės ir jos 
vaikų Adolfo, Albono, Birutės, Al
gimanto ir Edvardo, kurie anks
čiau gyveno Wallgrove Hostel, 
N.S.W.

Žinantieji apie šios šeimos liki
mų prašomi pranešti arba atsiliep
ti šiuo adresu: O. Šrederis, 20 
Wolsley Grove, Bell Park, North 
Geelong, Vic.

sižadėjimus iki . gruodžio 20 d 
įmokėti kiek kas gali namų išpir
kimo lėšoms padidinti. Klubo Ta
ryba norėtų, kad iki minėtos die
nos tautiečiai dar sudėtų £2.000. 
Tada liktų skolos £10.000, kurių 
patys namai pilnai išsimokėtų .

Mieli tautiečiai, visi kaip vie
nas sutikime Lietuvių Namus, ku
rie už poros savaičių jau bus mū
sų, su plačiai atverta širdimi ir 
duosnia auka.

įmokėti galima vajaus talkinin
kams, Klubo Tarybos nariams ar 
siųsti paštu klubo iždininkui:

Vingrys, 70 Manning- 
Hawthorn, Vic.

Rimas Vėtra

Mr. B.
tree Rd.,

NEPAPRASTAS 
NAUJŲ METŲ BALIUS

Naujų Metų sutikimas Geelon- 
go Liet, kolonijoje visais atžvil
giais numatomas labai iškilmin
gas. Juk čia įvyksta Sporto šven
te ir drauge su geelongiškiais 
Naujus Metus pasitiks visas spor
tuojantis Australijos liet, jauni
mas. Geelongo “Vytis” griaužiasi, 
kodėl lietuviai čia nepastatė sa
lės, talpinančios 1000 žmonių, bet 
nežiūrint to, mokės išsiversti ir 
turimuose Liet. Namuose, tik te
gu susirenka svečių nors ir keli 
tūkstančiai. N. Metų balius įvyks

PERTH
Lapkričio 25 d. Ingrida Kami- 

nickaitė Su Mr.' Geoffrey Alan Me 
Kenna sukūrė naujų šeimų. Jung
tuvės įvyko puikioje St. Mary’s 
katedroje, o apeigas atliko lietu
vių kapelionas kun. Kemėšis. 
Jungtuvių metu grojo galingi ka
tedros vargonai. Malonu pastebė
ti, kad nuotaka ir jos palydovės 
(pamergės) galvas buvo pasipuo- 
šiusios žaliomis rūtelėmis. Vestu
vinis pokylis vyko Wembley Ladge 
salėje, kur prie gausiai padengtų 
stalų visų svečių nuotaika buvo 
pakili ir linksma, juo labiau, kad 
pokyliui vykusiai ir sumaniai va
dovavo p. Kuzmickas.

P-lė Ingrida o dabar ponia Mc 
Kenna kiek laiko anksčiau kartu 
su tėveliais gyvai reiškėsi lietuvių 
bendruomenės gyvenime. Belieka 
jauniesiems tik palinkėti ilgo ir 
laimingo bendro gyvenimo.

A. Vembutas

EKSTRA PRANEŠIMAS 
MELBOURNO LIET. NAMŲ 

REIKALU
Melbourne Lietuvių Klubo Ta

rybos pranešimu perkamieji Mel
bourne Lietuvių Namai Klubo va
dovybei bus perduoti gruodžio 20 
d. Tų dienų bus sumokėta buv. 
namų savininkams visa pirkimo 
suma — £28.750.

Klubo Taryba dar kartų krei
piasi į visus Melbourne tautie
čius, o taip pat ir į davusius pa-

VERTA IŠLIKTIAR
LIETUVIAIS AUSTRALIJOJE?

Lietuvybės išlaikymas tankiai 
nagrinėjamas vyresnės kartos lie
tuvių. ši tema rūpi ir jaunimui.

Jaunimo Kongreso proga Mel
bourne studentai gruodžio 19 d. 
prie šv. Jono bažnyčios parapijos 
salėje rengia viešas diskusijas 
klausimu — AR AUSTRALIJOS 
APLINKYBĖSE VERTA IŠLIK
TI LIETUVIAIS?

Visi šiuo klausimu suinteresuo
ti tautiečiai kviečiami pasiklausy
ti ir dalyvauti šiose diskusijose.

Melbourne Jaun. Kongreso 
Komitetas

. NAUJŲJŲ 1966 METŲ

rengia

DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE

nuo sekančių mokslo metų pradės 
mokytojauti. Studijas universite
te dar pasiryžusi tęsti toliau.

Brisbaniečiai buvo numatę po 
“Dainos” koncerto sekančių dienų 
suruošti svečiams choristams pri
ėmimo — susipažinimo vakarų, 
Memorial Hall, Ashgrove. Gavus 
liūdnų žinių, kad dauguma choris
tų dėl darbų ir pareigų minimų 
dienų jau turės Brisbanę palikti, 
tad teks pasitenkinti po koncer
to trumpu pobūvėliu privačioj so
dyboj, nes miesto rotušė gauta 
vien tik koncertui.

Teko nugirsti, kad ateinančiais 
metais Geelongo “Suktinis” ryžta
si paskraidyti po Tasmaniją. Tik 
kad pasitaikytų šiltesnės dienos, 
negu kad anais metais amerikie
čiams krepšininkams! Ku-ka

Dainavos Namų Valdyba

SMAGUS GIMTADIENIS
Anų šeštadienį Sydnejaus Taut. 

Šokių grupės vadovė p-lė Jūrate 
Reisgytė gausių draugų tarpe at
šventė savo gimtadienį (kelintų?) 
savo tėvų namuose. Susirinko virš 
30-ties svečią ir visas rinktinis 
Sydnejaus jaunimas, nekalbant 
apie svečius iš tolimesnių vieto
vių, kaip Melbourne, iš kur buvo 
atvykę Malakūnų ir Didžių jau
nimas, naujausiu Mercedes Benz! 
Visi svečiai iš arčiau skirstėsi ki
tos dienos paryčiais, o melburniš- 
kiai tik pirmadienio rytų; gi Ie
vutė Didžytė sėdo į lėktuvų ir tie
siai iš Jūratės gimtadienio puotos 
nuplasnojo į Naujųjų Zelandijų. 
Sako, šiame subuvime buvę taip 
smagu, kad drauge su jaunimu net 
knygos iš lentynų ėmė šokti. Nie
ko nuostabaus — kur jaunimas, 
ten ir gyvumas! Ilgiausių metų 
Jūratei!

(nepakviestas)

AUSROS
TUNTE
STOVYKLA 

Stovyklautojai susirenka i sto
vyklavietę gruodžio 30 d. iki 10 
vai. ryto, (vartai bus atidari nuo 
ankstaus ryto). Stovyklos uždary
mas — sausio 9 d. (ir paskutinis 
laužas.) Pirmadienį, sausio 10 d. 
stovyklos įrengimų nurinkimas ir 
išsiskirstimas.

Tėveliai ir svečiai mielai pra
šomi atvykti stovyklon svečių lan
kymo dienomis po 2 vai. p.p.

Lankymo dienos: sausio pirma, 
antra trečia ir devinta.

Stovyklos mokestis (11 dienų) 
£5.10.0 stovyklautojui. Mokestis 
mažinamas £1.0.0 kiekvienam se
kančiam vienos šeimos stovyklau
tojui (£4.10.0 antram, £3.10.0 tre
čiam, ir 1.1.)

Stovyklos štabų sudarys: ps. J. 
Zinkus, ps. T. Rotcas, s.v.v.sl. V. 
Čižauskas, v.s.v.sl. R. Zinkutė, s.v. 
pi. K. Narbutas ir kitų tuntų sto
vyklaujantieji skautai vyčiai.

Stovyklos metu bus tunto skilti- 
ninkų kursai ir juos baigusiems 
pažymėjimai bus įteikti stovyklų 
uždarant. Kursams vadovaus (ir 
stovyklaus) s. B. Žalys. Atski
riems užsiėmimams pravesti dar 
atvažiuos nestovyklaujantieji 
skautų vadovai ir kviestieji visuo- 
meninkai.

Skautams smulkesnių nurody
mų duos draugininkai. Jaunesnie-

ATITAISYMAS
“M.P.” Nr. 47 straipsnyje 

“Melb. Liet. Namų Vajus” įrašy
ta: "... savo įnašus padidino V. 
Pampulis..”, turi būti Vytautas 
Pumputis. Suinteresuoti dėl to 
atsiprašomi. Ta pačia proga pri
mename, kad bendradarbiai savo 
aprašymuose ar korespondencijose 
tikrinius asmenų ar vietovių var
dus rašytų kaip galint aiškiau.

Red.

ji skautai-ės iš stovyklos galės 
išvažiuoti anksčiau (stovyklauti 
ne pilnų laikų).

PASITRAUKĘ VADOVAI
Nuo rugsėjo mėn. s. E. Lauri

naitienė pasitraukė iš tunto skau
čių skyriaus vedėjos pareigų- To
se pareigose ji išbuvo virš 2-jų 
metų.

Nuo lapkričio 1 d. iš visų pa
reigų tunte pasitraukė ps. A. Al- 
čiauskas. Paskutiniuoju laiku jis 
ėjo skautų “Gedimino” d-vės drau
gininko ir skautų vyčių būrelio 
vado pareigas. Ps. Alčiauskas sau
sio 8 d. išvyksta į J.A. V. Skautai, 
jam ruošia atsisveikinimų sausio

d. stovykloje.2

RUOŠKIMĖS STOVYKLAI
Baigiantis egzaminams, pradė

kime peržiūrėti stovyklai reikalin
gus daiktus. Patikrinkime, gal kai 
kuriems iš jų reikia pataisymo ar
ba pagerinimo. Sekančių savaitę 
bus ilgesnis pranešimas stovyklos 
reikalu.

FILOSOFIŠKAS ATASAKYMAS 
Mama vaikui, klausiančiam, ko

dėl žirafa turi tokį ilgų kaklų:
— Matai, žirafos galva taip toli 

nuo jos kūno, kad be ilgo kaklo 
neįmanoma būtų jos pasiekti.

PADĖKA
Prie Kariuomenės šventės mi

nėjimo programos įvykdymo ir 
kitais darbais talkininkavusiems:

Dirigentui p. Kavaliauskui ir jo 
vadovaujamam Dainos chorui,

p. L. Karveliui, p. Zarembai, 
p. A. Talandžiui, p. Jablonskie
nei, p. Dalydienei, p. čelkienei ir 
p. Vaškevičienei reiškiame širdin
gų padėkų.

L.K.V. S-gos ‘•Ramovė’’ 
Sydnefaus Skyriaus Valdyba
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