
Jaunimo SVEIKINAME I-JĮ AUSTRALIJOS LIET. JAUNIMO KONGRESĄ
metai ——---------- ----------------------- ------------------------------ —-——------------

Jaunimo Metai prasidėjo Ka
nados Lietuvių Jaunimo Kon
gresu 1965 m. spalio mėn. 9 d. 
Toronte, Kanadoj. Kalendoriniai 
metai- yra, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos, pa
skelbti ištisi 1966 metai. 1966 
metų sausio mėnuo yra pirmas 
jaunimo kalendorinių metų mė
nuo. Šiame, mėnesyje yra kelia
ma Jaunimo Metų prasmė, tiks
lai, svarba. Ruošiamasi Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongre
sui. Keliamos įvairios jaunimo 
problemos. Jaunimas traukia
mas į aktyvesnę lietuvišką veik
lą-

Pradedant Jaunimo Metus, 
aš apeliuoju į viso pasaulio lie
tuvių jaunimą, nepalūžti dvasio
je, lietuvybėje ir kovingume. Pa- 
vergltos Lietuvos jaunimas, ir 
visa tauta, įpareigoja ir laukia iš 
mūsų aktyvesnės akcijos.

Pirmiausia mes patys turime 
būti sąmoningi ir giliai persisun
kę tėvynės meile, turime supras
ti jos išgyventas ir tebegyvena
mas kančias. Turime pažinti kas 
yra mūsų tikras priešas ir tik
ras draugas. Su priešu turi būti 
vedama energinga kova visais 
frontais ir visomis prieinamomis 
priemonėmis. Lietuvis jaunuolis 
kovoja su ginklu rankoje Viet
name. Mes, būdami laisvam pa
saulyje, turime išvystyti drąsią 
ir energingą laisvės kovą, pada
rius vieną žygį į Jungtines Tau
tas nesitraukime iš kovos lauko. 
To žygio tąsa tegul būna per vi
sus Jaunimo Metus. Turim būti 
budrūs, nes okupantas ir jo tar
nai dės visas pastangas Jaunimo 
Metuose, mus suskaldyti, suma
žinti Jaunimo Kongreso reikš
mę. Jie bandys skleisti, veikėjų 
tarpe, įvairius gandus ir panau
doti kiršinimui spaudą.

Jaunimo Metų proga, aš krei
piuosi į visas lietuviškų laikraš
čių redakcijas, mėgėjus ir profe
sionalus straipsnių rašytojus, bū- 

z Ii santūriems ir visas dedamas 
žinias apie jaunimą pirma pa
tikrinti jų autentiškumą, tik ta
da panaudoti spaudai. Kiekvie
nas neapgalvotas straipsnis, gali 
pasitarnauti mūsų priešui, mūsų 
įsisiūbavusią veiklą gali susilp
ninti arba visai paraližuoti.

Jaunimo Metuose neieškokim 
kas mus skiria, bet ieškokim 
kas mus jungia. Mus visus, tiek 
senus tiek jaunus, jungia tėvy
nės meilė ir partizanų uždėta 
vienoda visiems pareiga. Tegul 
okupantas žino, kad jo dedamos 
pastangos mus suskaldyti yra 
bergždžios ir kad laisvinimo ko
va bus vedama tol, kol Lietuva 
bus laisva.

Jaunimo Metų ir Naujųjų 1966 
metų proga, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Komiteto 

~^ardu, sveikinu viso pasaulio 
lietuvių jaunimą ir linkiu stip
rios valios, darbštumo ir ištver
mės. Jaunimo Metų proga te ne
lieka nei vieno jaunuolio, jau
nuolės kurie nebūtų įsijungę į 
pavergtos Lietuvos laisvinimo 
kovą. Rimtai susikaupę ruoški
mės Jaunimo Kongresui, skelb 
kim pasauliui okupanto Lietuvai 
daromą skriaudą, rinkime para
šus po peticijom Jungtinių tau
tų atstovams, reikalaudami Lie
tuvai laisvės. Vasario 16-tos mi
nėjimo proga rašykime, savo vy
riausybėms memorandumus rei
kalaudami iškelti Lietuvos bylą 
Jungtinėse Tautose. Talkinin-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESUI SYDNEY, 
AUSTRALIJOJ

Mieli Kolegės ir Kolegos,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba nuoširdžiai sveiki

na visus Australijos Jaunimo Kongreso rengėjus ir dalyvius, linkė
dama Jums geriausios sėkmės.

Viso pasaulio lietuviai su džiaugsmu žiūri į Jūsų jaunatvišką, 
entuziazmą, kurį parodėte ruošdami Jūsų Kongresą ir vykdydami 
Jaunimo Metus. Tas Jūsų entuziazmas šiandien statomas pavyz
džiu kitų kraštų jaunimui, ir jie juo vis daugiau užsidega. Ačiū 
Jums už puikiai pradėtą darbą!

1966 — Jaunimo — Metai atėjo. Viso pasaulio lietuviai įsi
jungė į šių metų programą. Pasaulis dabar pamatys, kad lietuvių 
išeivijos jaunimas yra gyvas, stiprus, idealus, susipratęs, išsimo
kslinęs ir pilnas jaunatviškos energijos. Lietuvos nepriklausomy
bę 1918 metai iškovojo anų laikų jaunimas — mūsų tėvai. 1966 
Jaunimo Metais laisvės kovą perima šių dienų jaunimas ir jis vėl 
Lietuvai laisvę laimės!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba didžiuojasi Aus
tralijos lietuvių jaunimu. Norime Jus pamatyti. Jūsų atvykstančių 
į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Koneresą labai laukia JAV lietuviai, 
kurie Jus visus globos ir Jums padės.

Mes tikimės, kad Australijos lietuviai suorganizuos JAUNI
MO LĖKTUVĄ (100 žmonių), kuris atskris į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. Jei Jūs šio darbo imsitės — mes Jums padė
sim.

Ačiū Jums už didelį dėmesį, rodytą Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso darbams ir Jūsų kandidatų bei atstovų išrinkimą.

Tad iki pasimatymo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese 
Chicagoje Jungtinėse Amerikos Valstybėse-

PLB Valdybos vardu
Vytautas Kamantas

PLB Valdybos vicepirmin. jaunimui

Mūsų jėgos, mūsų žinios 

Laisvai Lietuvai. Tėvynei

JAUNIMO KONGRESO EIGA
JAUNIMO KONGRESO 

ATIDARYMAS

Saulėta diena, linksmi jauni vei
dai, išpuošta Dainavos salė su' 
įspūdingu plakatu “Australijos 
Lietuvių Jaunimo Kongresas” — 
tai graži pradžia 1966-siems — 
Lietuvių Jaunimo Metams.

Jaunimo kongresas pradėtas 
sausio 3 d. šis naujas įnašas į

R. Cibas, J.K. K-to pirmininkas 
ir organizatorius

kaukim ir imkimės iniciatyvos 
laisvinimo ir lietuvybės išlaiky
mo darbe. Jaunimo Metų laike, 
pasidarykime Lietuvos laisvės 
byloje ambasadoriais visame pa
saulyje. _

Mielas Jaunime, junkimės į 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymo darbą visa savo jau
natviška jėga. Tegul mūsų visų 
prote ir širdyse viešpatauja mū
sų pasirinktas šūkis:

“Mūsų Jėgos, Mūsų Žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Algis Zaparackas 
PU K Pirmininkas 

Australijos lietuvių jaunimo veik
lų jau buvo seniai visų laukiamas 
ir jam ruoštasi su entuziazmu.

Susirinkę jauni svečiai sėdo prie 
vaišių stalų, paruoštų Sydney 
Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos. 
Prasidėjo oficialus atidarymas.

Visus pasveikino ALB Krašto 
V-bos pirm. S. Narušis, pabrėž
damas jaunimo svarbų bendruo
menėje.

Malonu buvo išgirsti iš kun. P. 
rikos, kad čia, Australijoje kruo- 
Butkaus, neseniai grįžusio iš Ame- 
pščiai ruošiamasi Jaunimo Kon
gresui, nei kur kitur. Jis taip pat 
perdavė Amerikos lietuvių jauni
mo linkėjimus ir pats palinkėjo 
sėkmės.

Pats Centrinio Jaunimo Komi
teto p-kas R. Cibas trumpai pa
sveikino suvažiavusius ir perskai-

KOMITETŲ
Posėdis įvyko sausio 4 d. ir ja

me pasitarta įvairiais Jaunimo 
Metų bei P.L.J. Kongreso reika
lais.

Dalyvavo: A.L.B. Krašto V-bos 
pirm. p. S. Narušis, A. Stepanas 
(Adel.), V. Martišius (Canb., M. 
Didžys ir A. Kazlauskas (Melb.), 
R. Cibas ir P. Pullinen (Syd.).

P. Narušis kreipėsi į komitetus 
prašydamas 1966-siais Jaunimo 
Metais organizuoti tautinių šven
čių minėjimus ir įtraukti į šį dar
bų kuo daugiau jaunimo. Komi
tetų atstovai su šiuo prašymu 
principiniai sutiko ir tikisi, kad 
visos jaunimo organizacijos pri
sidės prie šių parengimų pasiseki
mo.

V. Martišius, kuris būdamas 
J.A.V-se dalyvavo P.L.J. Komite
to posėdyje, padarė pranešimų 
apie jo veiklų. Kongreso paren
giamieji darbai vyksta sėkmingai; 
šiuo metu koncentruojasi į aukų 
rinkimų — užsimoję surinkti 
150,000 Kongreso reikalams ir at- 

tė kongresui sveikinimus iš sve
tur ir kitų organizacijų.

Visi sveikinimai jaunimo priim
ti karštais plojimais ir iš veidų 
matėsi, kad kongresas bus našus 
ir sėkmingas. Trumpa, bet įspū
dinga pradžia, o pabaiga žadanti 
būti dar įspūdingesnė.

Gerai nusiteikęs jaunimas rin
kosi atidaryman ir dar su ryžtin
gesne nuotaika kėlėsi nuo stalų ir 
vyko aplankyti dar jaunesnio jau
nimo lietuvių skautų stovykloje. 
Labai prasminga, kad, pirmųjų 
Kongreso vakarų visų organizaci
jų jaunimas praleido drauge Syd- 
nejaus skautų žemėje.

Atidarymo metu buvo paskelb
tas Sydnėjaus jaunimo kandidatų 
sųrašas į Pasaulio Liet. Jaunimo 
Kongresų. Iš pasiūlytų kandidatų 
bus renkami atstovai.

POSĖDIS
stovų iš kitų kraštų atvežimui. 
Australijai, atrodo, paramos ne
žada, nes skaito, kad mes esame 
gerai įsikūrę ir galėsim patys su
rinkti finansų savo atstovams pa
siųsti. Redaguojama peticija Lie
tuvos laisvinimo reikalu, kurių 
numatoma įteikti Jungtinėms 
Tautoms. Visas lietuviškas jauni
mas bus prašomas šių peticijų pa
sirašyti. P.L.J. Komitetas dar kar
tų kviečia kuo daugiau atstovų iš 
Australijos dalyvauti pasaulinia- 

rme Kongrese.
Posėdis nutarė, kad Australijos 

atstovai į Kongresų išvyktų iš 
Sydnėjaus 1966 m. birželio 19 d. 
ir grįžtų liepos 29 d. Jei dar atsi
rastų jaunuolių, norinčių savo lė
šomis tuo laiku vykti į J.A.V., pra
šome nedelsiant pranešti.

KANDIDATAI
Kandidatų surašai jau yra pa

tiekti ir atstovai iš Sydnėjaus bus 
atrinkti šių savaitę.

Centrinis Komitetas

ATEITIS TIKRA!
A.L. JAUNIMO KONGRESAS SAUSIO 2 — 8 D.D. SYDNEJUJE

Australijoje Jaunimo Metai savai tautai.
pradėti Australijos Lietuvių Kalbėdami apie jaunimo kon- 
Jaunimo Kongresu Sydnejuje. gresą neklauskime karštomis pė- 
Neskaitant, kad šis Australijos domis, ką jis pasiekė arba ką 
lietuvių jaunimo kongresas pra- jis parodė: visa tai paaiškės iš 
dėtas ir organizuotas paskubo- vėlesnių kongreso aprašymų de- 
mis, bet jis įvyko įrašydamas' į tališkai, bet tik priimkime fak- 
istorijoje naują ir reikšmingą tą, kad mūsų jaunimas yra gy- 
datą, kuri liudys, kad mūsų jau- vas, budrus ir tautiniai sąmo- 
nimas atsibudo ir įvedė į mūsų ningas. Ypatingai smigo dėme- 
kultūrinį ir visuomeninį gyveni- sin mūsų jaunimo problemos, 
mą nają faktorių — jaunimą, kurias jis išreiškė netiesiogine 
kuris yra gyvas, lietuviškas ir prasme parengime “Atsakykite 
sąmoningas. mums”. Būdinga ne tiek vyres-

Realiais kongresiniais skai- nės kartos atstovų atsakymai, 
čiais kitam atrodytų, kad jis ne- bet pirmoj eilėj klausimai, ku- 
buvo impresyvus, nes palygina- rie degina jaunuosius ir liudija 
mai lietuvių jaunimo Australijo- jų rūpestį. O jų dėmesy stovė
ję yra keleriopai daugiau, negu jo ne konfortas ir dienos sensa- 
kongreso dalyvių skaičius liūdi- ei ja, kaip daugelis sprendžia iš 
ja, vis tik negalime nuginčyti paviršutiniško dabarties jauni- 
fakto, kad į tą paskubomis pra- mo elgesio, bet gili tautinė prob- 
vestą kongreso rengėjų šauksmą lema. Neklausiant, ar vyresnių- 
susilaukta gražaus ir viltingo at- jų atsakymais jie buvo paten- 
garsio, kuris gali būti labai lem- kinti, ar ne, bet tik viena aišku, 
tingas ir visai Australijos lietu- kad klausimuose iškeldami savo 
vių bendruomenės ateičiai. Mū- abejones jie pasirodė atviri ša
šų ateitis yra jaunuomenės ran- voms problemoms ir kad jiems 
koše, ir šis kongresas liudija, rūpi lietuvybės klausimas lygiai 
kad mūsų bendruomenės rytojus tokiu pačiu aštrumu, kaip ir 
yra užtikrintas. ' vyresniesiems.

Galimas daiktas, kad jauni- Sveikindami Australijos Lie- 
mo kongresas nei masiniu ant- tuvių Jaunimo Kongresą mes ti- 
plūdžiu, nei savo programa pa- kime, kad mūsų, t.y. bendruo- 
šaliniam stebėtojui nepadarė įs- menės ateitis yra tikrai garan- 
pūdžio, tačiau faktas, kad į kon- tuota. Iš suvažiavusių jaunuo- 
greso organizatorių šauksmą at- lių nuotaikų ir atsinešimo gali- 
siliepė lietuviškai sąmoningo ma išvesti, kad mūsų jaunimo 
jaunimo atstovai, kurie rytoj rūpestis sutampa su mūsų — 
bus dabarties bendruomenės va- vyresnės kartos — rūpesčiais, 
dovų įpėdiniai. tik vyresnieji klausia, kas mus

Tad su džiaugsmu ir viltimi pavaduos, o jaunieji klausia, 
belieka tik pasveikinti tiek jau- kaip mums įstoti į tą lietuvišką 
nimo kongreso organizatorius, gyvenimą ir veiklą. Atsakymas 
tiek ir visą suplaukusį jaunimą, slypi bendrame vyresniųjų ir 
kuris, pasirodo, yra jautrus mū- jaunųjų sutarime.
sų problemoms ir neprarastas (v.k.)

MIELOS SESĖS IR BROLIAI, NORS VANDENYNASi MUS 
SKIRIA, BET PAVERGTOS TĖVYNĖS MEILĖ IR PARTIZANU 
KRAUJU PARAŠYTAS TESTAMENTAS MUS VISUS JUNGIA J 
VIENA BENDRA VIENINGA LIETUVIŠKA ŠEIMA. JAUNIMO 
KALENDORINIAI METAI PRASDEDA 1966 SAUSIO 1. JŪS PRA
DEDATE JAUNIMO METUS AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNI
MO KONGRESU. ŠIA PROGA LINKIU JUMS SĖKMINGO IR DAR
BINGO KONGRESO. LAUKIAM JŪSŲ GAUSIOS DELEGACIJOS 
PASAULINIAM LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE ČIKAGOJ.

ALGIS ZAPARACKAS
PLJK PIRMININKAS

KONGRESO DARBAI

Spausdinant šį numerį Austra
lijos lietuvių jaunimo kongresas 
tebuvo vos įpusėjęs, tad ir dar
bų apžvalgos pilnumoje negalima 
padaryti. Gana įdomiai ir netgi 
originaliai praėjo parengimas 
“Atsakykite mums”, kur susirin
kęs jaunimas patiekė įdomių klau
simų ir j juos atsakinėjo vyres
nieji. Šį parengimų gražiai pra
vedė Šimkus iš Melbourne, o į 
klausimus atsakinėjo prezidiuman 
pakviestieji p.p. P. Pilka iš Can- 
berros, kun. P. Butkus ir B. Ge
nys (abu Sydnejiškiai).

Gražiai praėjo tautinių šokių 
vakaras ir šiupinys, kitų dienų pa
sikalbėta rimtai lietuvybės klausi
mu ir t.t.

Šalia to kiekvienų vakarų vyko 
didesnio ar mažesnio masto jau
nimo subuvimai, kurie gal buvo 
tie kaltininkai, kad į priešpieti

nius parengimus jaunimas rink
davosi pavėluotai.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
KURSAI

Vos pasibaigus Jaunimo Kon
gresui Sydnejuje sausio 9-14 d.d. 
prasidės tautinių šokių kursai, ku
riuos praves p. B. Lapšienė, o ad
ministruos p-lė Jūratė Reisgytė, 
Sydney Liet. Taut. Šokių grupės 
vadovė.

širdies ligų specialistų suvažia
vimas neseniai įvyko Kaune, kur 
suvažiavo gydytojai iš visos Sov. 
Sųjungos. Suvažiavime skaityta 
apie 50 pranešimų, iš kurių ke
letu skaitė ir kauniškiai specialis
tai. Kauno Medicinos Institutas 
pasirodė labai aukšto lygio ir įgi
jo didelio autoriteto sovietų me
dikų akyse.
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1966 m. sausio 10 d.MŪSŲ PASTOGE

ZYGIS Į BBISBAN^
Mielą KRISTINĄ STANKŪNAVIČIUTŲ

(Pokalbis su “Dainos” choro dirigentu p. K. Kavaliausku po žygio į Brisbanu) it

Prof. R.J. LAMERAND.

J

Brisbanėje. Aš esu tikras, kad 
ši jo pastaba yra nuoširdi. Pa

tiek apie Brisbanę, kiek dainavome 23 dainas ir gal bū- 
kitas lietuvių kolonijas tume galėję dar ilgiau dainuoti, 

padėtyje? ypač turint tokią gausią audito-

K. KAVALIAUSKAS
Dainos" choro dirigentas 

Sydnejuje

E.L. Martinkai
Pr.E. Mariukai ir 
O.P. Lukošiūnai.

sukūrus akademinę šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
daug laimės.

Maniau, kad “Dainos” choro 
. dirigentą p. K. Kavaliauską ra

siu namuose po kelionės iš Bris
banės išvargusį ir paniurusį, bet 
pasibeldus jis pats atidarė duris 
plačiai šypsodamasis, švytinčiu 
veidu. Paklaustas apie žygį į 
Brisbanę, jis galėjo ir neatsaky
ti — iš jo žvilgsnio matėsi atsa
kymas:

— Žinai, jis visais atvejais koks Jūsų įspūdis? 
pasiteisino. Negana to, toks žy- 

-gis buvo tiesiog būtinas. Neper
dedant, mūsų choro koncertas 
brisbaniečiams lietuviams tikrai 
didelė šventė. Juk per tuos sep
tyniolika metų jie lietuviškos 
dainos tikrai spėjo pasiilgti. Pa
sakyčiau, šis koncertas jiems tai 
buvo tikras tautinis ir dvasinis 
atsigaivinimas. Kiek žinau, į 
bendruomenės rengiamus suva
žiavimus ir dainų šventes bris
baniečiai vos pasiųsdavo vieną 
kitą atstovą, o po šio koncerto 
pobūvio metu p.p. Gudaičių na
muose, kur buvo susirinkę be
veik visi vietos lietuviai, teko nu- 

-girsti entuziastingų pasisakymų, 
kad jei ne visi, tai daugumas 
vyks ateity į Dainų Šventes iš 
paskutiniųjų, kur jos bebūtų.

— Tad kokias išvadas galė- 
t'untėj iš to padaryti, kalbant

J. P. Kedys

St. VYKINTUI 60 m
metų pabaigoje Stepo-Pereitų

nas Vykintas sulaukė 60 metų. Ta 
proga noriu porą žodžių tarti apie 
jį kaip asmenį, kuris didžiausią 
savo gyvenimo dalį skyrė savo tau
tos, jos kultūros ir buvusios nepri
klausomos valstybės ugdymui ir 
stiprinimui, o ypač atsidūrus už 
gimtosios žemės sienų dirbo būsi
mos Lietuvos valstybės atstaty
mui.

St. Vykintas ūkininko sūnus, gi
mė 1905 m. lapkričio 23 d. šikšnių 
kaime, Rokiškio apskr. Pradžios 
mokslą baigė savystoviai, padeda
mas sesers ir kaimyno studento P. 
Indriūno. Vėliau sėkmingai egza
minus išlaikė į Kupiškio progimna
ziją, o 1918 m. persikėlė į Rokiš
kio gimnaziją iš kurios išėjęs 1922 
m. įstojo į Kauno “Aušros” gimna
ziją, kurią 1924 m. ir baigė.

Tėvai labai troško matyti sūnų, daguoti tuo metu plačiai skaitomą 
kunigą, tačiau Steponas šiai profe- žurnalą “Jaunąją Kartą”, bet sun-

Melbourno Lietuvių Dainos Sambūris

ŽINIOS

romaną

Martinų ir Baltų šeimos

ir tebe- 
reikšda-

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

galime pasitikėti pilnai lietuviškos 
veiklos gyvumu laisvajame pasau
lyje.

ir net 
pami- 
mokė- 
iždui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
Juozas J. Bachunas, Pirmininkas

Sovietų Sąjunga Lietuvos res
publikai 1966 metams yra nusta- 

pajamų — išlaidų sumą 
Svarbiausias

Mielam Sambūrio Dirigentui Albertui Čelnai, 

jo žmonai ir sūnui, netekus 
a.a. dukrelės BRIGITOS ČELNAITES, 

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Ponus Renatą, Albertą ir Vytuką

Č E L N U S 
skausmo valandoj dėl dukros ir sesutės Brigitos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime drauge.

A. Mikaila 
Lietuvių Kultūros Fondo 

Australijos Valdybos Vardu

BOLESLOVUI GINIOČIUI mirus, 
jo žmoną, dukrą, sūnų ir šeimas giliame liūdesy užjau
čiame ir kartu liūdime.

jau ne 
ir apie 
tokioje

— Sakyčiau, kad tokias ato- riją, ko mes niekad nesitikėjom.
kiai esančias lietuvių kolonijas 
reikėtų būtinai aplankyti, ne
svarbu, kiek tas kainuotų. Esu 
laimingas, kad pradžią tokioms 
išvykoms davė pirmoji mūsų 
“Daina”. Kiti sako, kad žmonės, 
įsikūrę naujoje vietoje ir per ii- ras taip gerai neskambėjęs, kaip 
gesnį laiką susitaikę su savo Ii- F ' ’ *v ” . ’ '
kimu bei padėtimi, praranda i: 
tautinius jausmus. Tai netiesa, tys brisbaniečiai labai galėjosi, 
Tie jausmai palieka gyvi ir tik kad drauge su choru negalėjo da 
reikia akstino juos išjudinti, kad lyvauti ir Sydnejaus tautinių šo- 
pasidarytų aktyvūs. Tokia šven- kių grupė, 
tė, kokią mūsų koncerto metu 
išgyveno Brisbanės lietuviai, ne kitą kartą neatsisakytumėt pas mas chore, ir sunkiai įsiparėigo- 
tik sukelia entuziazmo, bet ir juos nuvykti? ja, ir aukojasi, ir dirba,
vienija, jungia koloniją, net pa
skatina juos pačius imtis inicia
tyvos ir ką nors pradėti savomis 
jėgomis.

— O ką pasakytumėt apie 
pačius Brisbanės lietuvius —

— Esu sužavėtas jų nuošir
dumu ir paslaugomis. Po kon
certo sekančią dieną bendrose 
vaišėse pas p.p. Gudaičius teko 
pasimatyti asmeniškai beveik 
su visais brisbaniečiais. Tenka 
pasidžiaugti ne tik jų vaišingu
mu, bet ir organizacija. Visi 
choristai atvykus buvo rūpestin
gai priimti ir globojami prieš 
koncertą nepervaišinti. Čia pat 
galiu pasididžiuoti ir savo cho
ristų drausme ir laikysena.

— Na, o kaip pats koncertas 
— praėjo be jokių kliuvinių?

— Aš pats, kaip dirigentas, 
atsisakau jį vertinti. Bet mes 
buvome ištvermingi ir dainavo
me su dideliu entuziazmu. Bris- 
banės miesto rotušės salė akus- 
tiškai labai gera, ir tas labai 
palengvino. Įskaitant Lietuvos 
ir Australijos himnus mes su- 

sijai patraukimo neturėjo ir įsto
jęs į universitetų Kaune pradėjo 
studijuoti filologiją. Nors ir bai
gė universitetą kaip romanistas, 
tačiau gyvenime visą laiką domėjo
si lituanistika ir su ja iki šiandie 
nesiskiria.

Sukaktuvininkas nebuvo užsida
ręs siauroje specialybėje, bet reiš
kėsi labai plačiai. Dar būdamas 
gimnazistu pats organizavo ir ak
tyviai reiškėsi oratorių, literatų, 
paskaitininkų būreliuose, rašė ko
respondencijas ir net bandė rašyti 
poeziją.

Šalia mokytojo darbo Šakių ir A- 
lytaus gimnazijose kiek laiko dirbo 
kaip inspektorius žemės Ūkio Mi
nisterijoj, kur daug sugebėjimo 
parodė organizuodamas “Ūkininkų 
vienybės” suvažiavimus.

1928 m. jis buvo kviečiamas rė

Mūsų akompaniatorius inž. R. 
Zakarevičius, kuris jau ne nuo 
šiandie bendradarbiauja su “Dai
na” ir ją lydi beveik kiekviena
me pasirodyme, neiškentė ne^ 
pastebėjęs, kad dar niekad cho-

— Matyt, taip patiko, kad ir

— Kaipgi! Jie ne tik kvietė, 
bet ir mes pasiryžę dar karta, 
o gal ir dažniau nuvykti ir pa
koncertuoti. Tiesa, šiais metais 
jau negalėsim, nes besiruošiant 
metų pabaigoje įvykstančiai Dai
nų Šventei ir taip turėsime dar
bo per akis, bet gal kitais me
tais, arba artimiausia proga, 
jeigu tik sudarysime lėšų.

— Tiesa, o kaip su išlaido
mis: juk permesti chorą į Bris
banu gerokai kainavo?

— Išlaidos tikrai didelės, bet 
mes jau iš anksto šiam žygiui 
rengėmės ir savo kuklias paja

Buvusį Australijos Liet. Bendruomenės Krašto Valdybos 
pirmininką

IZIDORIŲ JONAITĮ 
ir žinomą aktyvią kultūrininkę ir visuomenininkę 

ELENĄ ZlZIENĘ,
sukūrusius šeimą, sveikiname linkėdami šviesaus ir 
laimingo gyvenimo.

ALB Krašto Valdyba

kiai susirgęs turėjo ilgesnį laiką 
praleisti ligoninėje. Sveikatai kiek 
pagerėjus S. Vykintas užsiima žur
nalistika pasirašydamas Viktoro 
Smilgos slapyvardžiu ir savo raši
nius skelbdamas “Tautos Kely”, 
“Spaudos Naujienose” ir kituose 
laikraščiuose.

1929 m. gydymosi tikslais išvyks
ta į Italiją ir progą išnaudodamas 
studijuoja italų klasikus. 1932 m. 
grįžęs iš Italijos trumpai redagavo 
“Šiaurės Lietuvos” ir “Žemaičių 
Balsą”, “Biržų Žinias” ir “Mūsų 
Kraštą”. 1932 m. pabaigoje pakvie
čiamas “Lietuvos Aido” kultūros 
skyriaus redaktorium ir šiose pa
reigose išbuvo iki 1938 m. Per šį 
laikotarpį S. Vykintas gerokai pa
kėlė “Lietuvos Aido” kultūrinio 
skyriaus lygį.

1939 m. S. Vykintas trumpam 
buvo išvykęs į Paryžių pagilinti 
savo literatūrinių ir žurnalistinių 
žinių. Metų pabaigoje sugrįžęs 
apsigyvena Vilniuje ir redaguoja 
“Tėvų Žemę”. Bolševikams užė
jus “apsimetė studentu” ir taip pa
vyko jam išvengti deportacijų. Vo
kiečių okupacijos laikais redagavo 
“Naująją Lietuvą" Vilniuje, “Tau
tos Kelią” ir “Į Laisvę” Kaune. 
1941 m. Švietimo Valdybos paski
riamas meno departamento direk
torium Vilniuje ir čia išbūna iki 
1943 m. kovo 1 d. Kai švietimo Ta
rėjas Germantas buvo vokiečių a- 
reštuotas, Vykintas protesto žen- 
klan iš turimų pareigų pasitraukia 
ir dirba “Naujosios Lietuvos” re
dakcijoje.
Vokiečių okupacijos metais S. Vy
kintas aktyviai reiškėsi pogrindy 
prisidėdamas prie pogrindžio lai
kraščių “Naujojo Žygio” ir Mūsų 
Žemės” leidimo ir be to bendradar
biaudamas pogrindiniuose laikraš
čiuose kaip “Atžalynas” ir “Lais
vės Kovotojas”.

Vokietijoje 1945 m. Vykintas bu
vo pakviestas į Vliką atstovauti 
lietuvių nacionalistų partijai. Vė
liau ši partija iš Vliko buvo paša
linta, ir S. Vykintas Memingene įs
teigia “Minties” laikraštį. Kiek 
vėliau dėl nesutarimų iš čia pasi
traukia ir įsteigia savo laikraštį 
“Laisvąją Lietuvą”, kurį vėliau 
perduoda Lietuvos Atgimimo Są
jūdžiui. Šis laikraštis iš Vokietijos 
buvo perkeltas į Kanadą, o vėliau 
į Čikagą, kur ir dabar tebeleidžia-

mas taupėme. Matydami trūku
mą skolinomės kiek iš Krašto 
Valdybos kasos. Esame dėkingi 
taip pat eilei žmonių, kurie ne
raginami aukojo šiai išvykai pa
remti. Taip pat buvo pravesta 
rinkliava ir Sydnejuje bažnyčio
je pamaldų me.tu, kas irgi gero
kai mūsų užsimojimą palengvi
no. Bet yra ir kitaip galvojan
čių. Antai kažkokia proga Syd
nejuje viena ponia gyrėsi nerem- 
sianti choro, nes jis paramos ne
reikalingas: choristai dainuoja 
tik dėl to, kad dalyvaudami cho
re ir dainuodami čia randą sau 
malonumą. Gaila, kad kiti ne
mato, jog choristas, dalyvauda- 

ja, ir aukojasi, ir dirba.
— O kokie dabar artimiausi 

“Dainos” choro planai?
— Metų pabaiga tikrai mums 

buvo įtempta ir dėl to jaučiamės 
nusipelnę kuriam laikui atsisa
kyti “dainavimo malonumų” ir 
pailsėti: choras atostogauja iki 
sausio 28 dienos. O ką toliau 
darysime, priklausys nuo dau
gelio aplinkybių ir pareikalavi
mų.

Mūsų įdomų pokalbį netru
kus pertraukė tarpdury pasiro
džiusi ponia Kavaliauskienė, 
kviesdama išgerti kavos.

(kz)

Sveikinimai Australijos Lietuviams
• Redakciją pasiekė žemiau dedami sveikinimai 

jau pereitų metų kalėdiniam išėjus. Juos skelbiame 
dabar. Taip pat nuoširdžiai sveikina Australijos 
lietuvius su Naujais Metais linkėdamas geriausios 
sėkmės ir Lietuvos Diplomatijos šefas min. St. Lo
zoraitis. (Red.)

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲJŲ JAUNIMO METŲ PROGA 

nuoširdžiai sveikiname
LAISVUOSIUS IR PAVERGTUOSIUS LIETUVIUS 

ir linkime visiems švenčių džiaugsmo ir asmeninės sėkmės. 
Tautinio mūsų kelio didžiuoju tikslu tebūna 

LAISVA TAUTA NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE
IR VIENINGA BEI STIPRI 

LIETUVIŲ BENDRUOMENE SVETUR.

KALĖDŲ ŠVENTES kilnume 
ir

NAUJŲ METŲ pirmojo žingsnio viltingume 
aplankykim, tautiečiai lietuviai, mintim vieni kitus, 

visi visus, kurie, laisvėj be tėvynės, ir kurie tėvynėj be laisvės. 
SVEIKINKIM nepalūžusius valioj būti laisviems, 
TVIRTINKIM PASITIKĖJIMĄ Lietuvos laisvės 

kovos prasmingumu ir būtinu laimėjimu.
1965 metams baigiantis;

Šalia savos spaudos S. Vykintas 
dar nemažai rašė įvairiomis temo
mis estų, latvių švedų, lenkų, ukra
iniečių ir vokiečių spaudoje. Be to 
atskirais leidiniais išleisti jo verti
mai: R. Rolland “Mahatma Gan
dhi” ir Maurice Bedel “Zulfu”. 
Rankrašty tebeturi išvertęs rumu
nų autoriaus Gheorghiu 
“25-ji valanda”.

S. Vykintas neemigravo 
gyvena Vokietijoje plačiai
masis visuomeninėje kultūrinėje 
veikloje ir dirbdamas Vasario 16- 
sios Gimnazijoje. Gerai, kad dar 
turime vieną kitą tokio kalibro tau
tietį kaip Steponą Vykintą, tad dar

JUROS DIENA

pla-

Bal-
Lie-
ga-

metu mes buvome 
Baltijos krantų, to- 
stebėtis, kad laisvę

Jau ketvirtą kartą susirenkame, 
kad ir svetimos jūros pakrantėje 
atšvęsti Jūros Dienos ir paminėti 
Sausio T5-tąją kai 1923 m. sukilę 
Maž. Lietuvos lietuviai petys į pe
tį su savo broliais iš Didž. Lie
tuvos išlaisvino Klaipėdos miestą 
atverdami Lietuvai vartus į 
tų j į pasaulį.

Pamilo lietuvis gintarinės 
tijos krantus ir suprato, kad 
tuva tik tada taps stipri ir 
linga jeigu ji pasidarys jūrinė 
valstybė. Tą mintį norint perduoti 
visai tautai ir gimė 1934 m. Jū
ros Diena.

Beveik 700 
atstumti nuo 
dėl nereikia 
atgavus galbūt ne visi suprato 
jūros reikšmę. Mūsų senosios kar
tos veikėjai, baigę mokslus sausu
mos miestuose, nejuto jūros reikš
mės, todėl ir savojo laivyno stei
gimu Lietuvoje pirmosios pradė
jo rūpintis moterys ir jūros skau
tai. Nereikia todėl stebėtis, kad 
rusams užimant Lietuvą, mes tu
rėjome maždaug dešimtį kartų 
mažiau laivų, negu mažutė Esti
ja. Savo laivyno kadrus taip pat

PAVERGTŲJŲ DELEGACIJA 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
Gruodžio 14 d. Washingtone 

Valstybės Pasekretoriaus pava
duotojas U. A. Johnson priėmė 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo Delegaciją, kurią sudarė Sei
mo pir-kas V. Sidzikauskas (Lie
tuva), Dr. G. Dimitrov (Bulgari
ja) Dr. J. Lettrich (Čekoslovaki
ja, S. Korbinski (Lenkija) ir F. 

agre- 
leidi-

istori-

reikėjo ruošti svetur, nes Klaipė
doje buvusi jūrininkų mokykla 
buvo perkelta į Kauną o vėliau 
kaip “nereikalinga” uždaryta.

Daug vėliau tik jaunoji karta, 
baigusi mokslus po Klaipėdos at
gavimo, jau pilnai suprato, kad 
jūra reikalinga netik pasimaudy
mui Palangoje prie Birutės kal
no, bet kaip laisvas kelias preky
bai nepriklausant nuo savo 
singų kaimynų malonės ir 
mo.

Taip pat buvo suprasta 
nė tiesa, kad tautos, kurios nesu
gebėjo įsitvirtinti prie jūros, su
nyko ir tapo kaimynų pavergtos, 
o tautos, kurios . pasidarė jūrinė
mis valstybėmis su stipriu laivy
nu, iškilo politiniai ir ekonomi
niai. Jūra gali duoti duoną tūks
tančiams žmonių. Norvegijoje du 
trečdaliai visų gyventojų gyvena 
iš žvejybos ir laivyno pajamų.

Ateities Lietuva, jeigu ji no
rės išlikti laisva, turės pasidary
ti jūrine valstybė. Norėdami tą 
jūrinės Lietuvos įdėją perduoti 
mūsų jaunimui, ir pradėjome čia, 
Australijoje, švęsti Jūros Dieną. 
Švęsdami Jūros Dieną mes su pa
garba .lenkiame savo galvas už 
žuvusius dėl lietuviškojo pajūrio 
ir ryžtamės nebekartodami praei
ties klaidų, Lietuvai atgavus lais
vę, tvirtai atsistoti prie gintari
nės Baltijos krantų.

Šiandien ypatingai džiugu, kad 
Jūros Dienos rengimą jau ir Mel
bourne šiais metais perima jau
nimas, kuriam juk ir teks atsta
tyti Lietuvą. z

Šie metai yra Jaunimo Metai. 
Jaunimas ateina mūsų pavaduoti 
lietuviškame darbe. Prisidėdamas 
prie Jūros Dienos tradicijos, mū
sų jaunimas parodo, kad jis su
pranta jūros reikšmę Lietuvos 
valstybei ir jūrinės .Lietuvos idė
ja jam nėra svetima. Tas parodo, 
kad lietuviškasis jaunimas, nors 
ir svetur užaugęs ir mokslus išė
jęs, gerbdamas savo tėvus gerbia 
ir myli savo tėvų gimtąją šalį prie 
Nemuno ir Baltijos krantų.

Mūsų visų šventa pareiga yra 
paremti visus jaunimo parengi
mus ne su pariziejaus kritika, bet 
su tikru lietuvišku nuoširdumu 
paremiant ir atsilankant į šven
tes ir minėjimus.

Mūsų jaunimas, išgirdęs Jauni
mo Metų kvietimą, energingai 
ėmėsi darbo. Šiais metais beveik 
visi parengimai ir minėjimai bus 
atlikti jaunimo. Rūpinkimės kad 
savo abejingumu ir nerangumu 
nepalauštume sparnų jauniesiems 
lietuviško darbo sakalams.

Tad visi kas tik gali į Jūros 
Dieną. Alb. Pocius

Nagy (Vengrija). Priėmimo metu 
pasitarta opiaisiais šių dienų klau
simais aiškinantis principinius 
Amerikos Jungtinių Valstybių nu
sistatymus, kurie daugeliu atvejų 
sutampa su Pavergtųjų Seimo at
stovų sugestijomis ir siūlymais.

čiusi 
838.650.000 rublių, 
sovietinio biudžeto pajamų šalti
nis yra apyvartos mokestis, kurį 
moka visi gyventojai ką nors (net 
ir duoną) pirkdami. Tas mokestis 
įskaitytas į kiekvienos prekės kai
ną ir sudaro nuo 10 iki 40 
60% kainos. Iš aukščiau 
nėtos sumos Lietuva turės 
ti centriniam sovietiniam
Maskvoje 12.5% (kiek mažiau, ne
gu ankstyvesniais metais).
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Redaguoja Andrius Garolis, 11 Mount Lewis Ave., Punchbowl, N.S.W.

Studento vaidmuo bendruomenėje
(L. KARVELIO PASKAITA STUDENTŲ SUVAŽIAVIME)

“Kas yra jaunatvė?” — sykį 
paklausė senųjų Atėnų akade
mijoje jaunuolis savo mokytojo. 
Žilagalvis filosofas tuoj pat ne
dvejodamas atsakęs: Jaunatvė 
— tai senatvės pradžia”.

Tai skamba paradoksu ,bet 
jame slypi gili išmintis ir juo 
duodamas lakoniškas žmogaus 
gyvenimo apibūdinimas. Naujų
jų laikų filosofai (mūsų prof. St. 
Šalkauskis) visai konkrečiai tvir
tina, kad jaunatvė laiko prasme 
trumpai tetrunka ir žmogaus už
davinys yra jos gyvą dvasią iš
laikyti visą laiką.

Jei senatvėje žmogus suveda 
išeito gyvenimo balansą, tai jau
natvė — krovimas kapitalo vė- 
lybesniam subalansavimui. Tai 
lygiai tas pats, kaip toj senoj 
patarlėj — ką jaunas pasėsi, tą 
senas piausi.

Bekraunant šitą gyvenimišką
jį kapitalą susiduriama su įvai
riomis problemomis.

Vieną tokių problemų mūsų 
studentija jau kaip ir išsprendė, 
kai įsteigė Australijos lietuvių 
studentų sąjungą. Visiems tiems' 
kurie yra tos sąjungos nariais, 
tautybės problema bent šiuo 
metu neegzistuoja, jie ją jau tei
giamai išsprendė, atvirai pasisa
kydami už tą kilminę priklau
somybę, iš kurios atėjo jų tėvai 
ir tėvų tėvai. Svetima žemė ne
atskyrė jų nuo prabočių žemės. 
Toksai savos tautybės vertinimas 
ir pripažinimas yra intelektuali
nio sąmoningumo aukštas požy
mis, tai savybė, labai vertintina 
bet kokiame bendruomeniniame 
junginyje.

Kodėl? — Todėl, kad iš tokio 
sąmoningumo asmenų verbuoja
mi bendruomenei vadovaujantie
ji asmenys, kurie savo ruožtu 
traukia paskui save visus kitus.

Taigi, į klausimą — koks 
studento vaidmuo lietuvių ben
druomenėje, iš karto bendrine 
prasme galima būtų atsakyti — 
vadovaujantis.

Bet tai labai plati sąvoka. Nė 
vienas asmuo, net ir geriausių 
psichinių savybių tam turėda
mas, nepasidaro vadu, jei nėra 
sąlygų, prie kurių tos gerosios 
savybės išauga ir subręsta.

Mūsų studentai, gyvendami 
svetimoje žemėje, visomis išga
lėmis turėtų prisidėti prie su
darymo ir palaikymo tų sąlygų, 
prie kurių ne tik jie patys galė
tų iSlikti sąmoningais lietuviais, 
bet ir kitiems pagelbėtų tokiais 
iSlikti. Tai pagrindinės dalys to 
vaidmens, kurį studentas turėtų 
atlikti lietuvių bendruomenėje.

Iš čia kyla naujų problemų.
Pirmiausia kaip pasirengti 

tam vadovavimo darbui, atseit, 
kokį pradedamąjį vaidmenį stu
dentas turėtų atlikti lietuvių ben
druomenėje, kad rezultate jis 
galėtų būti bendruomenės dva
siniu stūmekliu ir ramsčiu.

Čia vėl trumpas atsakymas: 
jis turėtų būti nuolatiniame kon
takte su visais lietuvių bendruo
menės gyvenimo pasireiškimais, 
kuriais išlaikoma lietuvybė. Tai 
vienas iš pagrindinių tikslų, dėl 
kurių susibūrėme į lietuviškąją 
bendruomenę išeivijoje.

Aptarę principus mėginkime 
eiti prie detalių.

Kyla klausimas, kur ir kaip 
studentas galėtų rasti tą pasto
vų kontaktą su bendruomene, 
iš kurios jis galėtų gauti didžiau
sios naudos savo užsibrėžtam 
vaidmeniui? '

Mes turime nemažą skaičių 
įvairių organizuotų lietuviškų

vienetų bendruomenės sudėty, būdžio jaunimo auklėjimo siste- 
Juose kaip tik ir pasireiškia tas ma, turinti tikslo praktiniu gy- 
impulsas, išlaikąs lietuviškumą venimo patyrimu išauklėti savo 
ir sulaikąs asimiliaciją. Tie or- narius Dievo, tėvynės ir artimo 
ganizuoti vienetai yra toji are- meilės dvasioje. Lietuvoje nuo 
na, kurioje studentai pagal nu- 1924 m. turėjome atskirą stu- 
sistatymą, pomėgius ir palinki- dentų skautų draugovę su šūkiu 
mą, gali surasti tinkamą vietą — Ad meliorem! (būti geres- 
savo vaidmeniui ir prisidėti prie niam). Australijoj lietuviai skau- 
mūsų bendruomenės ugdymo ir tai gerai organizuoti ir apima 
išlaikymo svetimoje žemėje. plačius jaunuomenės sluogsnius.

Aš duosiu trumpą apžvalgą Tai geriausia vieta studentams 
tokių organizacinių vienetų, eg- pareikšti savo bręstančius gabu- 
zistuojančių Australijos lietuvių mus ir vadovavimo sugebėjimus, 
bendruomenės plotmėje. 4. Sportininkai. Visose dides-

1. Ateitininkai — besimoki- nėse Australijos lietuvių koloni-
nančio jaunimo organizacija, jose gausus kiekis lietuviško 
Jos šūkis — “Visa atnaujinti jaunimo susibūręs į sportininkų 
Kristuje”. Pagrindiniai organi- organizacijas. Jie nesuka sau 
zacijos principai — katalikišku- galvų jokiais pasaulėžiūriniais, 
mas ir tautiškumas. Ateitininkai socialiniais ar tiesioginiai jauni- 
oficialiai neriša savęs su jokia mo auklėjimo klausimais, bet tu- 
politine partija ir iš esmės yra ri pagrindinio tikslo kultivuoti 
katalikiškos akcijos vienetas, jaunimo tarpe, varžybinio pobū- 
Organizacijos pradiniai metai — džio sportą. Turint galvoje, kad 
1911 m. teisingas sporto praktikavimas

2. Šviesa — įsteigta 1946 m. reikalauja visų žmogaus fizinių
Tuebingene, Vokietijoje. Pra- ir psichinių pajėgų panaudoji- 
džioje tai buvo akademinio jau- mo, griežtai vengiant persitem- 
nimo sambūris. Šviesos šūkis — pimo, — sporto organizacijas 
Lietuvos himno žodžiai “Ir švie- vertiname reikšmingu jaunuo- 
sa, ir tiesa mūs žingsnius tely- menės ugdymo ir tarpusavio 
di”. Organizacijos pagrindai: bendradarbiavimo reiškiniu, 
pasaulėžiūrinė laisvė ir toleran- Ypač besimokinančiam jąuni- 
cija, ugdymas jaunimo tarpe lai- mui sportas suteikia protinio 
svės meilės ir humaniško pat- poilsio, išsiblaškymo, gražios ir 
riotizmo, siekimas Lietuvos ne- sveikos pramogos, 
priklausomybės atstatymo.” Švie- 5. Chorai. Lietuvis ir daina 
sa vėliau atsisakė akademinio neatskiriami. Lietuvių liaudies 
pobūdžio ir išėjo į platesnę vi- dainose sukrautas lietuviškos 
suomenę, atstovaudama liberali- sielos kompleksas. Jei per pa- 
nį jaunimą. čias sunkiausias mūsų tautai

3. Skautai — pasaulinio po- dienas liaudies daina turėjo di-

KAS KALTAS ?
(PASISAKO

Pastaruoju laiku daug kalbėta 
ir daug rašyta apie lietuviško 
jaunimo ir ypač akademikų nuto
limų nuo lietuvių bendruomenės. 
Leiskite dabar ir vienam iš šių 
jaunuolių pasisakyti.

Mes norime būti lietuviai. Mes 
žinome, kad mūsų tėvai lietuviai 
ir kad mūsų tėvynę turėtumėm 
mylėti — bet kiek mes apie jų 
žinome?

Kurie lankė savaitgalio lietu
viškas mokyklas, šį tą pramoko, 
bet kaip apie tuos, kurie nelan
kė? Ir kieno kaltė kad nelankė? 
Ne pačių vaikų, nes nerasite to
kio vaiko kuriam patinka eiti, sa
vaitgaliais j mokyklą — bet tėvų, 
kurie vaikų neįrašė ir nevedė. 
Mokytojų kasmet yra — bet pas- 
tebėkit — metų metais tie patys 
žmonės aukojas mokint vaikus 
lietuviškai. Kur tie visi, kur šau 
kia, kad jaunoji karta atitolsta? 
Jų nerasit mokytojaujant, bet tik 
namuose straipsnius rašant ir ap
gailestaujant.

Paimkime ir lietuviškas organi
zacijas — pav. Skautus. Vien 
Sydnėjuj yra daug skautininkų, 
daug mokančių ir sugebančių kri
tikuoti, bet tunto veikloje matosi 
tik 3 ar 4. Mes norime skautau- 
ti, mes norime ir mokintis vado
vauti — o iš kur išmoksime? Jau 
dirbantieji skautininkai persikro
vę pareigomis. Ar nėra kas mums 
padės?

Tai sakote apie minėjimus? 
Ateikit ir daug išmoksit apie Lie
tuvą. Ar teisybė? Ką mes galime 
išmokti, jei koks prelegentas 
(kartą per metus atėjęs) kalba 
virš valandą, dažnai ilgiausiais ir 
nesuprantamais žodžiais įrodinė-

STUDENTĖ)

damas koks jis inteligentiškas ir 
mokytas. Vaiko protas gali įtemp
tai koncentruotis tik 9 minutes. 
Kodėl nebūtų galima tarti bent 
trumpą žodelį, pritaikytą jaunes- 
niem apie šventės reikšmę? Mū
sų nesužavės smulkios detalės, 
kol mes nežinome bendrų bruožų 
Lietuvos istorijos.

Kad akademikam kliūva dau
giausia, tai suprantama, bet kur 
tie filisteriai? Aš nekalbu apie 
tuos Australijoj baigusius, bet 
Lietuvos. Mes ypatingai jūsų pa
galbos ir globos laukiam. Tačiau 
Sydnėjaus bendruomenės veiklo
je reiškiasi tik keli, o kitus ma
tome tik per dideles šventes ar 
minėjimus, kai jie eina sėstis 
priekyje pasirodydami visiems, 
kad jie veiklūs lietuviai. Paga
liau jeigu jūs patys tikrai nega
lite ateiti, kodėl jūsų vaikų ne
simato mokyklose ar organizaci
jose.

Nenuostabu, kad per daugelį 
metų dirbantieji išsisenka, nelie
ka kas jaunimą paruoštų lietuviš
kam gyvenimui.

Mes norime išmokti — mes lau
kiame ..........

O kur JŪS?
Ramunė Zinkutė

KAIP JIS GALĖJO ŽINOTI?

— žinai, mano bendradarbis 
pavadino mane beviltišku idijotu.

— Tai gal jam pasakei ką nors, 
kas tą galėjo išprovokuoti?

— Aš jam nieko nesakiau.
— Ti iš kur jis galėjo tą žino

ti? 

dėlės reikšmės į tautinio jausmo 
pabudimą, tai šiandien ji turi 
dar didesnės reikšmės į to jaus
mo išlaikymą. Lietuviška daina
— ar ji būtą grynai liaudinėje 
tradicinės poezijos formoje, ki
lusi iš gilios senovės, ar ji būtu 
modernizuoto varianto ir har
monizuota išmokslinto muziko
— lieka ta pati savo naturalu- 
mu, paprastumu, nuoširdumu, 
išreiškianti dainuojančios tautos 
nuotaikas. Mūsų chorai puose
lėja lietuvišką dainą dideliu rū
pestingumu ir visišku atsidavi
mu.. Studentams tai gera vieta 
dvasiniam poilsiui ir pasisėmi- 
mui tautinių gėrybių pačioj ty
riausioj jų formoj.

6. Tautinių Šokių grupės. Lie 
tuvių tautiniai šokiai, kaipo tau
tos kūryba, senovėje nebuvo ski
riama žiūrovui, bet daugiausia 
buvo naudojama pačių dalyvių 
pramogai. Tačiau tie tautiniai 
šokiai, nors ir paprastoj liaudi- 
nėj formoj, turėjo gražių jude
sių kompoziciją, kurioje jude
sys, ritmas ir erdvė būdavo ap
jungiami harmoningon vienu- 
mon. Tų šokių autentiškų ju
desių susekimas labai sunkus ir 
juos reikėjo atydžiai stilizuoti, 
kad išlaikius lietuviškąjį tempe
ramentą, charakterį ir gyveni
mo būdą. Lietuvoje tautinių šo
kių atgaivinimu rūpinosi jauni
mo organizacijos. Kaip daino
je, taip ir šokiuose glūdi stip
rus lietuviškos dvasios pasireiš
kimas ir jaunimas jų pagalba ga
li papildyti savo sielą grynu lie
tuvišku turiniu. Lietuviai studen
tai turėtų pirma proga jungtis į 
tautinių šokių grupes ir išnau
doti šokiuose slypinčią magišką 
judesių galybę, lietuviškam cha
rakteriui ugdyti.

7. Vaidintojų grupės arba te
atraliniai vienetai. Lietuvių sce
nos menas neturi tokios gilios 
senovinės praeities, kaip daina 
ar tautiniai šokiai, bet jis turė
jo pabaigoje 19 amžiaus nema
žos įtakos į lietuviško sąjūdžio 
brendimą. Čia pradžioje dau
giausia prisidėjo anų laikų lie
tuviai studentai, kurie, grįžda
mi atostogų iš Rusijos didmies
čių universitetų, kaimuose ir 
miesteliuose organizuodavo lie
tuviškus vaidinimus ir sutrauk
davo dideles minias entuziastin-
gų žiūrovų. Anais rusų caro ---------------------------------------------
priespaudos laikais lietuviški 
vaidinimai būdavo lyg kokios kintis taisyklingos lietuviškos 
tautinės šventės. Nepr. Lietuvoj tarties, fonetikos, improvizaci- 
teatras turėjo užėmęs ryškią vie- jos, taisyklingo teksto skaitymo 
tą kultūriniame gyvenime. Mū- ir pan. Kažkas sykį išsitaręs, 
sų teatrai išeivijoje gyvena ne- kad rūpestingai palaikomas te- 
prikl. Lietuvos teatro tradicijo- atrinis vienetas tam tikra pras- 
mis. Jie daugiausia vadovauja- me atstoja lituanistinius kursus, 
mi anų laikų gero būrio talen- Kiekvienam lietuviui studentui 
tingų aktorių. Išeivijos teatrai labai rekomenduotina jungtis į 
įjungdami į savo eiles jaunąsias tokius teatrinius vienetus, kur 
lietuviškas pajėgas ne tik paruo- jie egzistuoja.
šia vaidintoją, bet padeda mo- (Nukelta j psl. 4)

Akademinės pabiros
Galiu papasakoti nuogirdas iš kongresų. Antai, po parengimo 

“Atsakykite mums” visi taip dvasiškai ir kūniškai išsisėmė, kad sku
bėjo atsigaivinti netoliese esančame bare “Oasis”, kad tik kuo grei
čiau užpildytų susidariusias vidurių tuštumas!

★
Brisbaniečiai ne tik į laiškus neatsako, bet ir suvažiavimuose 

nedalyvauja. Gandai pasiekė, kad brisbaniečiai užgrius nelauktai ir 
netikėtai!1

★
Keliavimo liga plečiasi: sekančiais metais žada Audronė Grud- 

zinskaitė baigti universitetą ir pakelti sparnus į Voketijos pusę. Ji 
nesutinka būti konformiste ir į Londoną nevažiuos.

I *
Parengime "Atsakykite mums” nugirsta, kad prieš 17 metų pas

kelbta vieno iš australiškių idėja — mūsų politikieriai sėdi vežime, 
iš kurio jau seniai arkliai iškinkyti, — ir šiandie tebegalioja!

★
Ar aš nesakiau! — Romas Račkauskas nepakvietė manęs išmė

ginti savo valties ir net pats, praplaukdamas pro Sydnėjaus tiltą 
atsitrenkė į praplaukiantį balkį ir kaliošas prakiuro!

★
Brisbanės akademikas Liucius Vilkinąs nusipirko “liaudies maši

ną ("Volkwagen”), kad galėtų nuvežti Gražiną Reisgytę į “Surfers 
Paradise”.

★

Be Rasos ir Ievos nebūtų studentų suvažiavimo. Rasa yra, o Ie
vos visi pasigendame, neskaitant jos brolio Martyno, kuris net į 
Redakciją kreipėsi klausdamas, ar nesugrįžiusi iš Naujosios Zelan
dijos!

★
Jaunimo kongresas vyksta sutartinai su Studentų suvažiavimu: 

studentų suvažiavime dalyvauja apie 80 sąjungos narių. Australijos 
Lietuvių Jaunimo Kongrese dalyvauja irgi tiek pat, o abiejų paren
gimų bosai suderino savo programą sutartinai, kur dalyvių, paren
gimų programų išpildytojų matėsi tie patys žmonės. Klausimas — 
kam priskirti garbė už būsimus veiksmus, nes abiejų sąskrydžių 
programose dalyvavo tie patys asmenys — studentai!

Didžioji Ausis

x-sis SUVAŽIAVIMAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGOS 

DEŠIMTASIS SUVAŽIAVIMAS 
šis suvažiavimas buvo iškilmin

gai atidarytas Lidcombėje sausio 
3 dieną.

Suvažiavimą su geriausiais lin
kėjimais sveikino ALB Krašto 
Valdybos pir-kas p. S. Narušis, 
Sydney liet, kapelionas kun. P. 
Butku s,kun. P. Martuzas, svečias 
iš užjūrio Tėvas Urbaitis, Sydnė
jaus Liet Filisterių Būrelio p-kas 
p. J. Maksvytis ir Adelaidės uk
rainiečių studentų vicepirminin
kas.

Studentų Sąjungos atidarymas 
užbaigtas studentišku “Gaudea- 
mus” himnu. Suvažiavime daly
vauja apie 80 lietuvių studentų iš 
visos Australijos.

12-LIKA PALYGINIMŲ IŠ MŪSŲ POEZIJOS
O nubudę aušros spinduliai, (Lyg kad pirštai nematomos rankos, 
Gal keleivio, kurs šimtmečiais lankos (Mus ištolo žegnojo meiliai...

— x —
Sunkus darbus taip nutwėriau,/kai kittos Mergytės.

— x —
Išguldysime., kaip šieną,/Priešus plėšikus.

— x —
Niekur nėra tokio miško, kaip mūsiškis —/ faA pušelių, kaip var
peliai, skamba šiškos...

— x —
Banguojančio) jūroj rugių,/ Kaip, laiveliai, sodybos.

— x —
Ateitis — miražai ir tyrai smėlėti,/Praeityje tuščia, abeijnga, šal- 
ta./Ak, kaip gera man...

— x —
Nulėks Galwele/Kai Kapustelis;/Warwės Kraujo Szlakelei/Kai Bi
jūno Lapelei.

— x —
O, moterys’... Jūs gundančios kaip miestai naktį,/ Svaiginančioj 
iliuzijų šviesoj paskendę. I

— x —
Ir krito, kaip likimas lėmė,/Tarsi žiedai, audros nuskinti. 
“Vaikai’.” rėkdavo jis, ant demblio girts išsitiesęs/Ir su Žaku pras
tu, kaip prastas būrs, užsiklojęs,/“Vaikai’.” šukštu jums naujus 
niekus pramanyti./Taip gyvenkit, kaip mes, tėvai jūsų, gyvenom.

— x —
ir kad negrįžta kaip Mimi

— x —
Ilgesys tarsi jūrų žolės. Apraizgo — ir neiširti.

— x —
Parinkta iš Maironio, Rėzos Liaudies Dainų, Binkio, Miški

nio, Bradūno, Aisčio, Mačernio, Jūragio, Donelaičio, Mackaus ir 
Vaičiūnaitės kūrybos.

Joakimas Vėjas

STUDENTŲ VAIDMUO 
BENDRUOMENĖJE

Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos suvažiavimo eigoje di
delio susidomėjimo sukėlė Vytau
to Didžiojo universiteto absolven
to dipl. teisin. Leonardo Karvelio 
paskaita “Studento vaidmuo Lie
tuvių Bendruomenėje”. Paskaitos 
klausėsi gražus būreils lietuvių 
jaunųjų akademikų iš įvairių Aus
tralijos vietovių ir buvo užmegstas 
malonus kontaktas jaunųjų aka
demikų su mūsų vyresniaisiais (p. 
L. Karvelio paskaita ištisai skel
biama šiame numeryje, Red.).

Remkime savą 
spaudą

LOGIŠKA 
PASAKĖČIA

PIKTOJI ŽMONA

Kadaise gyveno nepaprastai 
pikto būdo moteriškė. Kur tik ji 
pasimaišydavo ten virė košė, ap
kalbinėjo, išdavinėjo, keikė, barė, 
griovė kiek galėdama šeimas ir 
draugystes. Krautuvininkai ir 
tarnautojai jos bijojo kaip piktos 
dvasios. Buvo net kalbama, kad 
praeidamas pro jos namus net 
pats klebonas žegnodavosi.

Galų gale niekas su ja nebeno
rėjo turėti reikalų. Kaimynai ir 
pažįstami ją pametę nusisukdavo, 
o tarnautojai ir krautuvininkai 
kalbėjo tik su jos vyru. Kadangi 
jie vaikų neturėjo, ji nuo to laiko 
neturėjo ant ko lieti tulžių ir jos 
vargšas vyras dabar nešė viską 
vienas. Galų gale ji nieko kito 
nedarė tik sekiojo paskui jį vis 
klykdama ir niurzgėdama, net ke
lis kartus vakarais jį vis mušė, 
nors vyras ir nėrėsi iš kailio po 
darbo namuose viską sutvarkyti 
ir išvirti valgį.

Vieną dieną ji taip perpyko, kad 
griebė nuo virtuvės stalo elektrinę 
keptuvę ir tvojo jam per galvą. 
Pataikius į jautrią vietą jis kri
to be sąmonės ir už poros dienų 
mirė. Ji dėl savo pikto būdo nie
kur darbuose neišsilaikė ir likusį 
gyvenimą vargo tik iš mažos pen
sijos.

PAMOKYMAS. Jeigu savo vy
rą muši elektrine keptuve, netvok 
jam per galvą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ŠALTINIS. Tikybinės ir tauti
nės minties žurnalas. Nr. 5 (24) 
1965 m. spalio mėn. ,

šiame numery eilė straipsnių 
apie moteris ir jų veiklą. Be to, 
skyreliai jaunimui ir vaikams. 
Leidžia: šv. Kazimiero Sąjunga 
Anglijoje. Red. J. Budzeika, MIC 
ir V. šlaitas. Adresas: 16 Hound 
Rd., West Bridgeford, Notting
ham, England.
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Studento vaidmuo
(Atkelta iš psL 3)

8. Pasaulio lietuvių bendruo
menės padaliniai. Tai vienintelė 
organizacija, J * ~ _

savoPirmiausia, studentai 
laiką turi derinti taip, kad nenu- 

kuri nereikalauja kentėtų jų pažanga moksle. Mū- 
iš savo nario nei gabumų, nei sų bendruomenė žino, tai ir nė- 
talentų, nei specialios pasaulė- ra pasirengusi apkrauti jų ku- 
žiūros, nei įstojimo formalumų, riomis nors trukdančiomis pa
nel kitokių privalumų — pa- reigomis. Bet ji žino ir kitą da- 
kanka būti tik lietuviu. Pasau
lio lietuvių bendruomenė yra 
tas gyvas tautinis organizmas už 
tėvynės ribų, kuris apjungia vi
sas pasaulėžiūrines, kultūrines, 
meno ir kitokias organizacijas 
ir visus pavienius asmenis. Ki
taip — pasaulio lietuvių ben- doti kitiems naudingiems asme- 
druomenė yra ne kas kita, kaip 
bendra visų lietuvių organiza
cija. Bendruomenės nariu nie
kas neverčiamas būti: jos nariu 
automatiškai pasidaro kiekvie
nas lietuvis, norįs juo išlikti ne 
tik pats asmeniškai, bet sąmo
ningai dedąs pastangų, kad to
kiais išliktų jo vaikai ir jo arti
mieji. Tuo tikslu jis jungiasi su 
tokiais pat kitais lietuviais ir 
toji visų bendrystė yra garan
tija ilgiausiam lietuvybės išlai
kymui išeivijoje. Bet tas lietu
vybės išlaikymas nėra pats sau 
tikslas, jis yra tarpinis j kitą 
aukštesnį tikslą, — tai siekti ir 
matyti Lietuvą išvaduotą iš sve
timųjų priespaudos ir sutvarky
tą laisvos visuomenės pagrindais 
— su krikščioniška dvasia ir de<- 
mokraltine santvarka. Tokia lie
tuvių bendruomenė tegali išnyk
ti tik tada, kai išnyks paskutinis 
lietuvis.

Mūsų jaunosios inteligentijos 
tikrasis vaidmuo būtų šitokį, 
tautinės kultūros organizmą rem
ti ir būti kiek galima aktyves
niu jos nariu, o išėjus aukštuo
sius mokslus ir pradėjus savys- 
tovų gyvenimą — būlti bendruo
menės priešaky ir jai vaovau- 
ti.

Taigi, veiklos dirva plati, ga
lima pasirinkti pagal norą bet 
kurią lietuviškos apraiškos šaką, 
ir studentų, kaip lietuviškos 
šviesuomenės pirmūnų, būsimų 
bendruomenės vadovų misija 
būtų iš karto geram kely.

Teoriškai tas viskas atrodo 
labai gražiai ir lengvai pasiekia
ma, bet praktikoje matome vi
sai ką kitą.

lyką, kad pedagoginiai reikala
vimai beąimokančiam jaunimui 
palieka pakankamai laiko asme
niniam gyvenimui. Todėl kurso 
metai taip suskirstyti, kad jau
nuoliui būtų užtenkamai laiko 
savo energijos pertekliui panau-

tį. Šitokioms sąlygoms egzistuo
jant tauta išlieka ta pati net jei 
ji yra teritoriniai atskirta nuo 
savo tautos kamieno. Tokias są
lygas mums, užtikrina bet kokios 
lietuviškos organizacijos, sam
būriai, vienetai ar grupės įeinan
čios bendruomenės sudėtin.

Iš čia savaime peršasi išvada, 
kad studentai pateisintų savo, 
kaipo lietuvių intelektualų vardą 
tada, jei imtųsi aktyvumo lietu
viškuose reiškiniuose per kalba
mas organizacijas.

Tad esmėje, studentų tikslas 
būtų sintezė dviejų elementų: 
aukštojo mokslo įsigijimo ir lie
tuviškos dvasios išlaikymo.

Aišku, kiekvieno studento 
pirmuoju rūpesčiu yra mokslo 
siekimas. Jo visas kasdienis gy
venimas derinasi prie mokymosi 
tvarkaraščio ir tas visai teisinga. 
Mūsų — vyresniųjų — rūpestis 
yra, kad kasdieniame studento

niniams tikslams, pramogoms ir 
poilsiui.

Nuo to, kaip studentai suge- 
1 bės ir norės tą laisvalaikį nuo 

tiesioginio mokslo sunaudoti_ir tvarkaraštyje liktų nors kiek vie- 
; kuriomis kryptimis paskirstyti, 

priklausys jų ryšio su bendruo
mene glaudumas ir pasirengimas 
aktyviajai veiklai. To ryšio glau
dumo laipsnis bus jų lietuvišku
mo rodikliu.

Kokių nors specialių receptų 
čia negalima patiekti, tai pri
klauso nuo individualių studen
to savybių, nuo tų sąlygų, ku- 

: rias jis turi šeimoje ir už jos ri
bų ir į ką turi asmeninio palin
kimo. Vieno reikėtų neužmiršti, 
kad šiandien apsprendžiant tau
tybę jau nepasitenkinama raši
niais, kraujo ir kalbiniais požy
miais, bet tautybės pilnumas re
miamas dar bendromis tradici
jomis ir papročiais, atmintimi 
apie tautos išgyventą istorinę 
praeitį ir žvilgsniu į bendrą atei-

tos tokiems dalykams, kurie jau
nuolį ugdytų tautinėje dvasioje.

Žinoma, jei kas pasakytų, 
kad lietuviai studentai yra visiš
kai nutolę nuo tautinio gyveni
mo, — būtų pasakyta didelė ne
tiesa jų atžvilgiu. Mes turime 
daug gražių pavyzdžių visoje 
Australijoje apie Studentų akty
vų dalyvavimą kone visose lie
tuviškojo gyvenimo apraiškose. 
Jų po kelis rasime choruose, 
tautinių šokių grupėse, teatri
niuose vienetuose, o skautuose 
ir sportininkuose jų net apstu; 
nestokoja jų ateitininkuose n 
Šviesoje, — bet normaliai jų 
turėtų 'būti visur žymiai dau
giau. Bet pačiame bendruome
nės centre — apylinkėse, kur 
jungiasi be jokio skirtumo visi

Jurgis Janavičius

ZEMS3 NESIBAIGIA
Š.G.

Užtenka pažvelgti į akis:
jo likimas kaip pavasario upė teka.
Bet kas, sakyk, melsis už jį?

Jau vakaras.
Mūsų kiemo špokams, kaimyno vištoms, 

' St. Mary‘s katedros balandžiams ir vaikams 
jau merkiasi akys.
O Lietuvoj — saulėtekis;
ŽEMĖJ nesibaigia nei diena, nei naktis.

lietuviai, — jų visai nėra. Ret
karčiais į apylinkės susirinkimus 
užklysta vienas kitas filisteris ir 
pasiįdomauja, ką toji pilkoji lie
tuviška masė veikia; bet jie jau
čiasi labiau svečiais, negu šei
mininkais ,o iš tikrųjų jie turėtų 
būti vadovais tos plačiosios lie
tuviškos masės.

Kai mes nusiskundžiame pasi- 
gesdami akademikų aktyvumo, 
mes tai darome ne dėl priekaiš
to, bet konstatuodami neišven
giamus faktus. Mūsų bendra pa
reiga ieškoti būdų ir sutartinai 
aptarti galimumus, kaip rasti at
sparos prieš svetimo krašto įta
ką ir kuo ilgiau išlaikyti savą
sias pajėgas. Padarytoji trumpa 
apžvalga ir patiekimas suprati
mo apie bendruomenės organi
zacinius pagrindus ir lietuvišku
mo apraiškas, manau, geriausia 
galėtų padėti studentams susi
orientuoti, kur, kaip ir kokį vaid
menį jie galėtų atlikti bendruo
menėje.

Šia pat proga norėčiau trupu
tėlį prisiminti nepr. Lietuvos 
studentiškąjį prototipą.

Gimtajame krašte studentai 
buvo labai aktyvūs viešajame 
gyvenime ir jie visur buvo pir
mi. Tai buvo tarsi žarija, kurią 
sunku plikais pirštais paliesti 
Stiprios studentų korporacijos 
ir fakultetinės draugijos ugdė ne 
tik asmenybę, bet drauge kūrė 
tipišką lietuvį studentą. Univer
sitete virė tas gyvenimas, kuris 
formavo intelektą ir rengė atei
ties vadovaujančius asmenis.

Kaip norėtųsi, kad mūsų stu
dentija kiek daugiau rodytų ver
žlumo lietuviškos visuomenės 
tarpe, kad ji būtų lietuviško gy
venimo pulsu. Šis Australijos 
lietuvių studentų suvažiavimas 
duoda daug gražių vilčių ir ro
do, kad mūsų studentija be gry
nojo mokslo ieško ir lietuviškos 
dvasios. Tokie reiškiniai verčia 
galvoti, kad jaunoji inteligentija 
tivrtai pasirengusi būti lietuvy
bės saugotoja. Mes neabejojame, 
kad šį savo pasiryžimą ji ište
sės. Ateis laikas, kai grius pa
saulį skiriančios geležinės už
tvaros ir mūsų studentai turės 
galimumo susijungti su savo bro
liais gimtajame krašte, kur visi 
drauge sutartinai dirbs krašto ir 
tautos labui bei gerovei.

Dipl. teisin. L. Karvelis 
1966 m. sausio m. 4 d.

DIDELIO LIETUVIO NETEKUS *
KIPRĄ BIELINI PALYDINT VLIKO IR LIETUVOS LAISVĖS

KOMITETO PIRMININKO VACLOVO SIDZIKAUSKO
ŽODIS

Mirė Kipras Bielinis (1883 IX 
26 — 1965 XII 7). Mirė didžių ir 
kilnių polėkių, tvirtų principų lie
tuvis, nuo mokyklos suolo iki pas
kutiniojo atsidūsėjimo neatlaidžiai 
kovojęs už savo tautos ir visos 
žmonijos idealus, už Lietuvos ne
priklausomybę ir laisvę, už demo
kratiją ir socialinį teisingumą. Jo 
nepalaužė nei carų Rusijos kator
ga, nei ilgametis ištrėmimas į Si
birą.

Carų valdžiai nuvirtus, Kipras 
Bielinis 1917 metais iš Sibiro at
vyksta į Maskvą ir ten įsijungia 
į lietuvių visuomeninę ir politinę 
veiklą, grįžta į Lietuvos Socialde
mokratų Partijos kovotojų gretas.

Lietuvos valstybei atsikūrus, 
Kipras Bielinis yra Steigiamojo ir 
visų demokratinių Nepriklausomos 
Lietuvos seimų narys. Vėliau jis 
dirba Kauno miesto savivaldybėje, 
Žemės Ūkio Rūmuose, rašo į laik
raščius ir žurnalus, veikia savo 
partijoje.

Liet. Namu vajus Melbourne patikslinimas

rinksimės dainuoti, šokti, repe
tuoti, posėdžiauti, pramogauti ir 
t.t., tačiau visi jauskime parei
ga atiduoti jiems savo duoklę, 
kad galėtume sakyti: Lietuvių 
Namai — mūsų namai.

10-ji SAVAITĖ
10-tą vajaus savaite Lietuvių 

Namams surinkta £277, tuo būdu 
per visą vajaus laiką surinkta 
£6.844.

Ankstyvesnius įnašus padidino 
ar naujai įmokėjo: p.p. Bronius 
Vanagas padidino iki £105., M. ir 
S. Stropai iki £95, Jurgis Smilge
vičius iki £80, M. ir S. Eimučiai 
iki £50., V. Bartuška iki £40, Al
gis Kazlauskas iki £40, K. Klup- 
šas iki £35, V. Petras-Petrusevi- 
čius £20, J. Sarapinas — £20, p. 
Aukštikalnis — £12, N. Butkūrtas 
— £12, J. Alešiūnas — £10, V. 
Pališaitis — £8, K. Miknius — 
£7, J. Arlauskas £7, V. Stasiliūnas 
£7, V. Daugvila £6, P. šaulys £6, 
V. Tamašauskas £6.

Po £5 įmokėjo: p.p. V. Arlionis, 
J. Arnastauskas,
B. B ar t ašių tė, M. Birietienė iš 
Beechworth, F. Bortkevičius, S. 
Brasas, M. Bulakienė, S. Balsys, 
V. Braniška, M. Bumblys, R, Ga
linis, D. Giedraitytė, J. Grušas, 
Z. Gutauskas, J. Janulaitis, 
Juškevičius.
Kleinaitytė, J. Klupšienė, 
Klupšienė, V; Kuncaitienė, F. Ka- 
zimierėnas, L. Kilčiauskas, B. 
Leitonas, J. Leknis iš Morwell, J. 
Lenortas, J. Mačiulaitis, E. -Ma
tulionis, S. Pankevičienė, V. Ra- 
kūnienė, A. Ramanauskas iš Clay
ton, S. Ramoškis, F. Ročius, B. 
ir M. Sadauskai, J. Sereika, V. 
Skėrys, J. Skimbirauskas, G. So- 
daitis, A. Stanaitis, V. Stankevi
čius, B. Steponavičius, G. Strėlys, 
A. Stungienė, R. šemeta, V. ši- 
linskas, A. Treikleris, A. Vailio
nis, J. Vilčinskaitė, p. žagaraus- 
kas (sąrašas bus tęsiamas).

Kaip jau pranešta perkami 
Lietuvių Namai M.L. Klubo va
dovybei perduoti gruodžio 20 d. 
Nuo tos dienos į Lietuvių Namus siamas, nes dar ne visi aplankyti,

11-toji SAVAITĖ
Vienuoliktosios savaitės 

surinkta £123... tuo būdu per visų 
vajaus laiką iki 1965.12.20 d. su
rinkta £6.967.

Šios savaitės metu įmokėjo p.p. 
Jadvyga Kaiman £50 (auka), Ma
rija Malakūnienė £50, Romas Sa- 
ženis £10, Juozas 
pakėlė iki £10, V. 
Špokevičius £4.

Po £3 
naitė, J. 
las.

Po £2

buvo žinomi tau- 
Męlbourno Liet, 
nariai ir ateity 

sekmadieniais ma-

ne visi savo pasižadėjimus ište
sėjo ir ne visi 
tiečių adresai.
Klubo Tarybos 
bus sutinkami
žojoje parapijos salėje, kur visada 
galima skirtą 
duoklę įmokėti 

metu iždininkui, jau 
adresu.

Lietuvių Namams 
arba siųsti Klubo 
anksčiau skelbtu

Rimas Vėtra

Adelaidės Apyl. Valdyba prašo 
Mūsų Pastogės kalendoriuje pa
tikslinti jų parengimų datas: bir
želio išvežtųjų minėjimas įvyks 
Adelaidės Town Hall birželio 19 
d.

Moterų Sekcijos metinis susi
rinkimas įvyks birželio 12 d.

Suinteresuotieji prašomi 
lendoriuje šiuos parengimus 
tinkami pasitikslinti.

M.P. Red.

ka- 
ati-

Skimbirauskas 
šeštokas £4, R.

p.p. A. Bagdo-įmokėjo:
Martinkutė, N. Spudvi-

įmokėjo p.p.: Butkerai- 
J. Aukštuolis, tis> g. Erzbrederis, J. Kapliūnas, 

M. Karpienė, P. Langevičius, E. 
Maršalkienė, B. Petravičius, P. 
Stulpinas ir Mr. B.K.

Po £1 įmokėjo: p.p. Juozas Bud- 
revičius, S. Bukauskienė, S. Čep- 
rackienė, Jakas, A. Grikša, Z. 
Oertelienė, Povilas, Sirjetavičius, 
A. Sokolovas, Spiečius, Zandarai- 
tė ir V. Žemaitis (sąrašas naujai 
įmokančių ar savo įnašus padi
dinančių bus tęsiamas).

Skaitant šį pranešimą perkami 
Melbourno Lietuvių Namai jau 
Melbourne Lietuvių Klubo Va
dovybės perimti. Tai yra didis 
Melbourno lietuvių laimėjimas: 
padėti tvirti pamatai mūsų tau
tiniam, bendruomeniniam bei kul
tūriniam gyvenimui.

Lietuvių Namų tiek išorinė, 
tiek vidinė ,tiek ir dvasinė išvaiz
da priklausys nuo mūsų pačių. 
Kitaip sakant, kiek mes patys j 
juos įdėsime širdies, darbo ir au
kos.

Lietuvių Namų vajus dar tę-

LITERATŪROS KONKURSAS
■ i

Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugija, norėdama atžy
mėti savo veiklos 15 metų sukaktį, skelbia grožinės literatūros kon
kursą. Šiuo konkursu norime išjudinti ir paskatinti visas Australijos 
moteris — motinas, seses, dukras — dalyvauti lietuviškame kūrybos 
darbe.

1.

VIEŠNIA IŠ KANADOS 
DĖKOJA

Viešėjusi Australijoje kanadietė 
Emilija Paunksnienė pereitą tre
čiadienį, sausio 5 d. Lėktuvu iš 
Sydnejaus išvyko atgal į Montrea- 
lį (Kanada). Prieš išvykdama bu
vo apsilankiusi pas Mūsų Pastogės 
redaktorių, kur ji pasipasokojo 
savo įspūdžius, patirtus Australije 
ir trumpai supažindino su kana- 
diškuoju gyvenimu. Viešnia primi
nė, kad kiekvienas kraštas yra sa
votiškai gražus ir dėl to jai ir Au
stralija paliko gražių ir neišdylan
čių įspūdžių. Pasidžiaugė p. Paun
ksnienė ir jos sutiktais Australi
jos lietuviais, kur ji buvo nuošir
džiai priimta, globojama. Atsisvei
kindama p. E. Paunksnienė paliko 
Mūsų Pastogei penkių svarų auką 
ir drauge padėkos laišką, kurį čia 
ir skelbiame:

“Būdama Australijoje visur pa
tyriau nuoširdų ir malonų priėmi
mą, kur tik teko lankytis. Dėkinga 
esu sesutei Martai, jos vyrui ir jų 
šeimai, p. p. Zarembams, Grybams, 
Basčiams, Griškaičiams, Penkai- 
čiams, Jurkūnams Sydnejuje ir 
p. p. Geniams Canberroje. Lygiai 
dėkinga ir Mūsų Pastogės redakto
riui už malonų dėmesį paminint 
spaudoje mano lankymąsi Austra
lijoje. Visiems sutiktiesiems ir pa
minėtiesiems reiškiu gilią padėką. 
Jeigu būtų progos lankytis Kana
doje, norėčiau tuo pačiu atsidėko
ti ir būtų labai malonu vėl susitik
ti.

Dėl riboto atostogų laiko nesus
pėjau susipažinti su kitomis Aus
tralijos lietuvių kolonijomis, bet 
iš Sydnejaus ir Canberros išsive
žiau geriausių įspūdžių. Malonu 
buvo sutikti Naujus Metus Daina
vos salėje tarp gausių lietuvių ir 
savo artimųjų. Tuo pačiu mano 
geriausi Naujų Metų linkėjimai vi
siems artimiesiems, pažįstamiems 
ir sutiktiesiems.

Su giliu dėkingumu Jūsų

Emilija Paunksnienė

Didžiajam negandui Lietuvą nu
siaubus, Kipras Bielinis nė aki
mirkai nesusvyruoja: nusileidžia į 
pogrindį, yra vienas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto' 
organizatorių ir narių, pogrindžio 
spaudos leidėjų.

Sovietų karinėms pajėgoms an- 
trukart veržiantis į Lietuvą, Kip
ras Bielinis veža į Vakarus įgalio
jimus sudaryti Vliko delegatūrai 
užsienyje, tampa jos nariu. Jis 
yra ir Vakaruose atsikūrusio Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto narys, Lietuvių Tautos 
Fondo organizatorius ir pirmasis 
jo valdytojas.

Keleivio redakcijoje, tampa j 
1951 metais susikūrusio Lietuvos 
Laisvės Komiteto nariu, o 1954 
metais, susikūrus čia Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimui, — ir Lie
tuvos delegacijos tame seime na
riu.

Vyriausiam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui atsikėlus į Jungti
nes Amerikos Valstybes, Kipras 
Bielinis atstovavo jame Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos delega
tūrai užsienyje. Visoms lietuvių 
politinėms ir kovos organizacijoms 
apsijungus Vlike, jis išrenkamas 
Vliko valdybos nariu. Be to, jis 
buvo vienas Lietuvos Tyrimo In
stituto steigėjų ir tikroji jo siela.

Lietuvių tautos istorijoj pagar
biai atžymėto didžio knygnešio 
Jurgio Bielinio — Baltojo Erelio 
sūnus Kipras Bielinis ir pats buvo 
knygnešys, tik jau plačia to žodžio 
prasme. Jis ir pats rašė knygas, 
ir lietuvišką knygą skleidė lietu
viuose.

Kipro Bielinio mirtis yra didelis 
nuostolis visai mūsų tautai. Ypač 
jo pasiges jo artimieji bendradar
biai Vlike, Lietuvos Laisvės Komi
tete ir Lietuvos delegacijoje Pa
vergtųjų Europos Tautų Seime. 
Visi šie veiksniai, jų nariai mano 
asmenyje pagarbiai lenkia savo 
galvas prie Kipro Bielinio karsto 
ir įsipareigoja vykdyti jo mūsų 
tautai paliktą politinį testamentą. 
Atiduoda paskutinę pagarbą mi
rusiajam ir Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas.

Brangus Kiprai, visiems čia 
esantiems, o labiausiai gal man 
sunku su Tavim skirtis. Mudu 
siejo tikro draugiškumo ir kovų 
dėl Lietuvos laisvės ryšiai- Tau 
po tiekos metų “išėjus negrįžti”, 
pasaulis pasidarė tuštesnis. Savo 
darbais, visu savo krištoliškai ty
ru gyvenimu Tu palikai lietuvių 
Tautos sūnų širdyse paminklą, pa
tvaresnį už plieną. O kai išmuš 
Lietuvos laisvės valanda, ir kai 
Tavo pelenai bus pervežti į laisvą 
Lietuvą, kuriai Tu viską atidavei, 
Nepriklausomos. Lietuvos sostinėje 
Vilniuje bus pastatytas Tau ant
kapis, į kurį, būk tikras, neužeis 
dėkingos Tautos sūnų takas.

Tauta, kurioje gimsta Bieliniai, 
nevergaus. Tik sunku tikėti, kad 
Lietuvos laisvės trimitams sugau
dus, neatsilieps Kipras Bielinis, 
kurį buvom pratę visuomet matyti 
pirmose kovotojų gretose.

Tariu gilios užuojautos ir nuo
širdžios paguodos žodį vėlionies 
giminėms, artimiesiems, bendra
minčiams ir draugams.

M, Karpienė,
J.

M.
T.

Konkurse gali dalyvauti tik Australijoje gyvenančios mote
rys.
Konkursinio kūrinio forma pasirenkama laisvai (novelė, po
ema, apysaka, pasakojimas, prisiminimai, poezija ir kt.). Tu
rinys negali būti priešingas katalikiškiems ir tautiniams prin
cipams.
Konkursinio kūrinio apimtis:

a) poezijai nuo 10 iki 15 eilėraščių;
b) vaidinimui 20-30 minučių vaidinimo laiko;
c) novelei, apsakymams ir kt. 10-30 mašinėle rašytų pusi. 

Konkurse autorės gali dalyvauti su keletu Jūrinių.
Rankraščiai pasirašomi slapyvardžiu. Kartu su kūriniu atski
rame uždarame voke atsiunčiama tikroji pavardė ir vardas, ad
resas, kūrinio pavadinimas ir slapyvardis.
Kūriniai prisiunčiami ne vėliau 1966 metų gegužės mėnesio 
31 dienos
Melbourne L.K.M.D. Valdybai 18 Henry Str., Kensington, Vic.
Premijos dydis £50 (100 dolerių).
Premijuotasis kūrinys spausdinamas TĖVIŠKĖS AIDUOSE ir, 
vertinimo komisijai nutarus, išleidžiamas atskiru leidiniu.
Vertinimo komisijos rekomenduotiems kūriniams skiriamos 
pagyrimo dovanos — £5 (10 dolerių) 
KĖS AIDUOSE.

10. Konkurso vertinimo komisiją sudaro:
dešris ir kun. Pr. Vaseris.

Melbourne
Moterų Draugijos Valdyba

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
ir spausdinami TĖVIš-

J.A. Jūragis, Pr. Pus-

Lietuvią Katalikių
i-

Mirė dailininkas
Dailininkas Pranas Domšaitis, 

85 m. amžiaus, po sunkios ligos, 
mirė lapkričio 14 d. Johannesbur- 
ge, Pietų Afrikoje. Gimęs Kropy- 
nų (Vilukiemio) kaime, Kuršių 
kopose, 1880 metų rugsėjo 15 d., 
dailės studijas pradėjo apie 1910 
metus Karaliaušiaus meno akade
mijoj, vėliau studijavo Berlyne, 
Paryžiuj ir Florencijoj. Po pir
mojo pasaulinio karo buvo vienas 
iš žinomų dailininkų Vokietijoj ir 
kituose Europos kraštuose. Kelis 
kartus lankėsi Lietuvoj, ypač savo 
gimtinėj ir motinos gimtinėj Že
maitijoj. Yra sukūręs tų kraštų 
vietovaizdžių paveikslų. Dalyva
vo parodose Berlyne, Muenchene, 
Vienoj, daugiausia vadinamosiose 
Naujos Atskalos (Neue Sezession) 
sąjūdžio gretose. Nacių režimo 
laikais jo kūryba buvo uždrausta

rodyti parodose. Tuo metu jis iš
vyko į Pietų Afriką ir ten gyveno 
iki mirties. Dar ir šių metų pra
džioj jo kūryba susilaukė aukšto 
įvertinimo Pietų Afrikos valstybi
nio masto konkurse. Liko žmona 
Adelaida Domšaitienė, buvusi kon
certinė dainininkė.

(ELTA)

_ ★
Prancūzų kariuomenės žurnale 
“Le ribon rouge” (Raudonas kas
pinas), 1965 m. 25 — 27 nume
riuose spausdinamas pulk. Joan 
Chabanier straipsnis “Connaisan- 
ce de pays Baltiques, des origines 
a l’independence” (Baltijos kraštų 
pažinimas, nuo kilmės iki nepri
klausomybės). Straipsnis ilius
truotas ir gerai dokumentuotas.

(E)

4
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VYRŲ KREPŠINIS
I-ji vieta Adelaidės Vytis

II- ji vieta Geelongo Vytis
III- ji vieta Sydnejaus Kovas
IV- ji vieta Melbourne Varpas
V- ji vieta Hobarto Perkūnas.

Sportiniai
Mums gerai prisimenamas Dr. 

R. Gaška, prieš dvejus metus lan
kęsis Australijoje su Amerikos 
lietuvių krepšininkų rinktine, per
nai metų pabaigoje laimėjo Na
tional Award of the American In
stitute of Chemical Engineers, 
kuri jam buvo įteikta metinio ins
tituto narių suvažiavimo metu Mi
neapolyje.

— A —
“National Montevideo” futbolo 

komandos 28 žaidėjai susigalvojo 
pastreikuot, bet dėl to jie prara
do dviejų mėnesių algų, o trene
ris net ir darbo neteko.

— ★ —
1934 m. Prancūzijoj trumpare

gis džiokėjus jodamas aklu ark
liu laimėjo vienas svarbias lenk
tynes.

— ★ —
Daugelis ir lietuvių Sydnejuje 

mėgsta “užmesti’ ’ant arkliukų 
ir dažnai lankosi garsiajame 
Randwicke, bet nedaugeliui žino-

nutikimai
vo statomos didelės pinigų su- 
sumos, o žiogų augintojai ir tre
neriai už žiogą gaudavo taip pat 
didelį pinigą.

— ★ —
Amerikietis J. Bromilow 1911 

m. susipykęs su savo draugu bat
siuviu 55 dienas eidavo rankomis 
po 16 mylių į dieną norėdamas 
jį suboikotuoti. Čia irgi buvo 
amerikoniškas rekordas, tik šian
die neaišku, ar jis batus nešiojo 
ant kojų, ar ant rankų.

— * —
Žuvininkai galėtų susidomėti. 

Australas J. Wilson žvejodamas 
per porą valandų sugavo 12 dide
lių “black drumer” žuvų. Jis ant 
meškerės kabliuko dėjo apelsinų 
žieveles. Šito tai tikrai ir mūsų 
didieji žuvininkai dar gal negir
dėjo!

— ★ —
Buvęs Amerikos geriausias len

ktyninis jojikas (džiokėjus) E.

Arcaro per savo jojimo karjeros 
24-rius metus uždirbęs apie sep
tynis milijonus dolerių, o pradė
damas šią karjerą pradžioje ne
pasiekė nė vieno laimėjimo iš 250 
rungtynių.

švedų sūrių ekspertas G. Stahl- 
berg kartą iššaukė šachmatų si
multane žaisti 400 žaidėjų Bue
nos Aires mieste ir per 36 valan
das laimėjo 379 partijas. Taip 
ir neaišku argentiniečiams, ar jis 
buvo geresnis sūrių, ar šachmatų 
ekspertas.

— * —
Anglas R. Menzies 1937 m. dvi

račiu nuvažiavo 6.561 mylią ir 
per tą laiką nudėvėjo 12 kelnių ir 
vos vieną porą batų.

— ★ —
1907 m. Paryžiuje boksininkai 

J. Jeanette ir S. McVey turėjo 38 
“knock-out”-tus, kas laikoma pa
saulio rekordu.

Surinko Rimas Gailius

MOTERŲ KREPŠINIS
I — Adelaidės Vytis

II — Melbourne Varpas
III — Geelongo Vytis
IV — Sydnejaus Kovas.

JAUNIŲ KREPŠINIS 
Berniukai:

I — Melbourne Varpas
II — Adelaidės Vytis
III — Geelongo Vytis

Mergaitės:
I — Adelaidės Vytis

II — Geelongo Vytis
III — Melbourne Varpas
IV — Sydnejaus Kovas

BAUDŲ MĖTYME
Vyrų I vieta — Adelaidės Vytis 
Moterų I vieta — Sydney Kovas.

Individualiai: pirmą vietą A. 
Milvydas (Melb.) ir L. Čelkytė 
(Sydney).

TINKLINIS
Vyrų:

I Sydney Kovas
II Melbourne Varpas
III Geelongo Vytis
IV Adelaidės Vytis
V Hoberto Perkūnas

Moterų:
I Adelaidės Vytis

II Geelongo Vytis.

REZULTATAI
STALO TENISAS

Vyrų komandinės:
I — Melbourne Varpas

II — Sydney Kovas
III — Geelongo Vytis

Moterų komandinės:
I — Adelaidės Vyti s

II — Melbourne Varpas.

Individualinės:
Vyrų — V. Vasaris (Melb.)
Moterų — O. Mikalainytė (Adei.)

Vyrų dvejetai:
S. Valaitis (Geelong) ir
V. Vasaris (Melbourne).

Mišrūs dvejetai:
O. Mikalainytė (Adelaide) ir
J. Ablonskis (Melbourne).

Moterų dvejetai:
O. Mikalainytė (Adelaide) ir
D. Viliūnaitė (Adelaide)

LAUKO TENISAS
Vyrų komandiniai: — Adei. Vytis
Moterų konuvnd.: Geelongo Vytis

Individualiai:
Vyrų — D. Atkinson (Adei.)
Moterų — A. Morkūnaitė (Adei.)

Vyrų dvejetai:
V. Špokevičius ir J. Kraulaidis 
(Melb.)

Moterų dvejetai:
A. Morkūnaitė ir D. Viliūnaitė 
(Adei.)

ŠACHMATAI
I vieta — Melbourne Varpas

II vieta — Geelongo Vytis
III vieta — Adelaidės Vytis 

žaibo turnyrą laimėjo A. Baltu
tis (Melb.)

NAUJA SPORTO VALDYBA
Išrinkta nauja ALSKS Valdyba 

iš Sydnejaus. Ją sudaro:
V. Binkis, K. Krapauskas ir J. 

Dambrauskas.
XVIII-j i Sporto šventė įvyks 

Sydnejuje.
B.N.

1.12.65 įvyko Pietų Australijos 
komandinės žaibinio lošimo pir
menybės. Adelaidės Vytis, daly
vaudama su 2 'komandom, iško
vojo 2 čempionatus. A. Kl. nuga
lėjusi visas komandas rezultatu: 
Elizabeth 7:3, Vytis II 9:1, Phi
lips 8:2, Adelaide 8:2, W.E.A. 
7i:2i, ir tik su Matisons lygiom 
5:5.

Vytis viso surinkusi 531 paliko 
savo konkurentus Matisons II v. 
su 48 t. ir Norwood su 38i t. tre

ma, kad ši vieta, 1833 metais ati
daryta, tebuvo tik smėlio kalvos 
ir dėl tų kalvų ne visą laiką žiū
rovai galėjo matyti lenktyniau
jančius arklius, šitai azartininkai 
išnaudodavo ir eidavo lažybų, 
kas pirmas pamatys arklį iš ana
pus kalvos ir kas rungtynes lai
mės.

— ★ —
Brazilijoje yra milijonai be

raščių ir čia kovai su beraščiais 
j talką ateina sportas. Futbolo 
žvaigždė futbolistas Pelė nese
niai ėmė ir parašė apie save kny
gą, kuri Brazilijoj tiesiog graibs
toma ir net nemokantieji skaity
ti; brazilai ją perkasi ir pasiryžę 
mokytis, kad tik galėtų paskai
tyti knygą apie savo garsųjį žai
dėją.

— ★ —
Amerikos golfo žaidėjas ’A. 

McPhail susiderėjo iš 1000 dole
rių, kad jis galės sužaisti 18 sky
lių rungtynes, išgerdamas po sti
kliuką “skočo” prie kiekvienos 
skylės prieš mušdamas ir sulos 
žemiau šimto taškų. Jis nualpo 
po paskutinio mušimo ir jo rezul
tatas buvo 96 septyniolikai sky
lių!

— ★ —
Prancūzijoj profesionalai skęs

tančių gelbėtojai (Lifesavers) 
1930 m. gaudavo po 6/3 už vieną 
išgelbėtą skęstantį, o už ištrauk
tą jau paskendusį (negyvą) jiems 
temokėjo tik 2/6.

— ★ —
Prieš karą Kinijoje buvo labai 

populiarios vabzdžių kautynės, iš 
kurių geriausi kovotojai buvo 
žiogai. Tokiose kautynėse būda-

čioj vietoj. Vyties I komandai

VALIUTOS REFORMA
• Netrukus, vasario 14 d., Aus

tralijoje įvedama dešimtainė pini
ginė sistema. Vietoje svarų, šilin
gų ir penų bus doleriai ir centai. 
Be abejo .skaitytojai jau iš aus
trališkos spaudos susipažino su 
būsima valiuta, bet ne pro šalį ir 
šiame laikrašty skaitytojams pri
minti, kad tai ši permaina nėra 
eilinis įvykis ir reikia kiek arčiau 
su juo susipažinti.

Mums, atvykusioms iš kitų 
kraštų, kur buvo dešimtainė sis
tema, nebus sunku sugrįžti į se
ną vagą, bet gi mūsų vaikai, ne
pažinę kitokios sistemos, tik da
bartinę australišką, turės ir su
sidurs su atitinkamais sunkumais.

Perėjimo principas iš svarų į 
dolerius yra gana paprastas ir ne
sudėtingas imant pagrindu dolerį 
dešimt šilingų. Taip, sakysim, da
bartinis svaras bus du doleriai, 10 
šil. vienas doleris, šilingas 10 cen
tų. Kiek kebliau bus susigaudyti 
su penais, kur vienas penas pri
lygintas vienam centui, nors ši
lingas turi 12 penų ir bus vertas 
10 centų. Bet ir čia nebūtų didelės 
baimės, nes kaip penus beversda- 
mi centais vistiek vienas šilingas 
bus ir paliks 10 centų. Patogumo 
sumetimais čia paduodame dvyli
kos penų atitikmenis centais, ku
riuos gerai įsidėmėjus ateity rei
kalas bus labai paprastas:

10 penų = 8 ”
11 ” =9 ”
12 ” = 10 centų

Iš paduotos lentelės kitam at
rodys, kad penų vertė praranda
ma centų sąskaiton, nes pavz., 2 
penai yra 2 centai ir 3 penai yra 
2 centai lygiai kaip 9 penai yra 
8 centai ir 10 penų yra 8 centai, 
betgi pagrindas — 1 šilingas — 
10 centų — išlieka ir čia nebus 
įmanoma praktiškai nei prarasti 
nei pasipelnyti. Kiek kebliau, kai

susidaro didesnės svarų, šilingų 
ir penų sumos greitomis paversti 
dolerine sistema, bet ir čia neteks 
mums patiems daug sukti galvos, 

,nes už mus suskaičiuos krautuvių 
pardavėjai, kurie jau šiandie tam 
treniruojami. Be kita ko, rinkoje 
yra išleista eilė tabelių arba net 
automatiškų skaitiklių, kur pasu
kus norimas svarų sumas gauna
mas atsakymas doleriais. Paste
bėtina, kad naujoje sistemoje ne
numatyta pusės cento moneta.

KERŠTAS
— Ką aš matau? Vegetaras už

sisakė triušį!
— Tai iš keršto, nes triušiai 

naikina kopūstus.
★

Galva, kuria stengiamasi pra
mušti sieną, retai kada būna vai
nikuojama, nes prisibijoma suža
loti vainiką.

LAIŠKAS AUSTRALIJOS LIETUVIAMS

VISAIP
Jau buvo anksčiau rašyta, kad 

Naujojoje Gvinėjoje dirba ir eilė 
lietuvių, kurie yra arba gydytojai, 
inžinieriai, arba kaip administra
cinis personalas. Pasirodo, kad N. 
Gvinėjoje tarp raupsuotųjų dirba 
ir lietuvis misijonierius Tėv. P. 
Šarpnickis, O. F. M.

★
KETURI prieš 24 metus buvę 

Rokiškio komendantūros apsaugos 
kuopos eiliniai, po viešo proseso 
Rokišky, trukusio penkias dienas, 
nuo lapkričio 16 iki 20, buvo pas
merkti sušaudyti. Apeliuoti ne
leista.

Pasmerkti buvo: Klemensas Da
gys, dabar 50 metų amžiaus, iki 
suėmimo buvęs mūrininkas Juodu
pėj, Rokiškio apskr. ir Steponas 
Lašas, 52 m., dirbęs Moškėnų sov- 
choze, Rokiškio apskr.; Stasys 
Varnas, 51 m., šaltkalvis Kaune; 
Petras Strumskys, 50 m., stalius 
Pagėgių žirgyne.

Visi buvo kaltinami, kad 1941 
metais, liepos — rugsėjo mėnesį, 
būdami Rokiškio komendantūros 
apsaugos kuopoje, dalyvavę masi
niuose bolševikinio režimo bendri
ninkų ir žydų sušaudymuose Bajo
rų kaimo ir Antanošės dvaro lau
kuose. (E)

1 penas — 1 centas
2 penai — 2 centai
3 = 2
4 zz 3 ff

5 zz 4 ff

6 zz 5 ff

7 ff zz 6 ff

8 ff zz 7 ff

9 ff zz 8 ff

Brangus Tautieti, -te!

Neabejoju, kad mane prisime
nate dar iš Vokietijos laikų, kai 
visuose lageriuose, kur tik buvo 
lietuvių grupės, vedžiau misijas, 
prašydamas Dievo kad nepalūžtų^- 
mėme sunkiame tremties kelyje. 
Išsiskirstėme po platųjį pasaulį. 
Jūs Australijoje, o aš jau 15 me
tų dirbu tarp senųjų lietuvių emi
grantų, kurie, prieš daug metų 
atvežti į Pietų Ameriką, pateko 
į didį vargą ir skurdą.

1951 metais, padedami gera
širdžių žmonių, įsteigėme lietuvių 
jėzuitų misiją Urugvajuje; ten 
gražiai dirba 3 Tėvai. Dabar ten
ka kurtis Brazilijoje, kur ekono
minė ir politinė krizė grąso kraš
tui pražūtimi.

Sao Paulo mieste užpirkome že
mės ir norime statyti bažnyčią, 
tautiniam ir kultūriniam veikimui 
patalpas, kad geriau galėtume pa

tarnauti vietos lietuviams. Dabar 
esame 3 lietuviai jėzuitai. Aprū
piname 12 kolonijų pastoracija bei 
sekmadienio Mišiomis. Be to, ve
dame misijas, organizuojame jau
nimą, steigiame šeštadienines mo
kyklėles, leidžiame savaitraštį 
“Mūsų Lietuvą”.

Sunkios darbo ir gyvenimo są
lygos verčia mus šauktis gera
širdžių lietuvių pagalbos. Todėl, 
jei galite mums padėti bet kokia 
auka, malonėkite tai padaryti per 
Australijoje esantį mūsų įgalio
tinį — jėzuitą Tėvą Stasį Gaide
lį, kuris auką mums persiųs ir 
praneš, kiek kas aukojo. Jo adre
sas: Rev. St. Gaidelis, 264 Miller 
St., North Sydney, N.S.W.

Būtų labai didelė pagalba, jei 
kas paremtų mūsų misiją didesne 
auka, pav. 50 svarų. Kas to neįs
tengtų iš karto, gal galėtų tą su
mą atsiųsti dalimis. Tada toks 
asmuo arba draugija taptų Jėzui-

tų Ordino AMŽINU NARIU — 
geradariu. Arba jei bevaikiai už
rašytų misijai savo palikimą. Juk 
niekas, nenori būti po mirties 
pamirštas. Kiekvienas geidžia, 
kad žmonės jo gerus darbus minė
tų ir už jį melstųsi. Maža nauda, 
jei sunkaus ir ilgo darbo vaisiai 
teks menkaverčiams tikslams.

Lauksime ir vertinsime kad ir 
mažiausią auką. Padėjote mums 
įsikurti Urugvajuje. Nepamirški
te mūsų ir Brazilijoje. Už visus 
mūsų geradarius, be ypač amžinus 
narius, kas savaitę atnašaujamos 
šventos Mišios visuose lietuvių jė
zuitų vienuolynuose: Kanadoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
Urugvajuje ir Brazilijoje. Į am
žinus Narius galima įrašyti ir mi
rusį.

Šia proga priimkite mano nuo
širdžius sveikinimus Kalėdų Šven
tėms.

Jūsų brolis Kristuje
Jonas Bružikas, S J.
Rua Lituania 67, Mooca, 
Sao Paulo 13, BRASIL

MĖNULIS

PADĖKA
Tėvų jėzuitų Brazilijoje lietu

vių misijos koplyčiai statyti au
kojo:
P. Burokas, Sydney — £50; J. 
Leitonas, Auburn — £50; P. Liu-

buvo įteiktas auksinėms raidėm 
atspausdintas čempiono pažymė
jimas ir komandos kapitonui as
meninė dovana — puiki sidabri
nė taurė. Antroji komanda lošė 
A Reservo grupėje ir nugalėjusi 
savo konkurentą Philips 7:3 ta
po A Reservo kl. čempionu. Taš
kus prieš Philips laimėjo: kom. 
kapitonas Vyt. Opulskis 2, B. 
Opujskis 2, B. Slamonas ir M. 
šertvytis po , Baranauskas 2 ir 
Pr. Saveniui pavėlavus į rung
tynes už jį lošęs atsarginių jun- 
jorų treneris J. Hartovanyi sen. 
1 tašką.

A kl. vadovavo ir puikiai kovo
jo pirmoj lentoj didmeisteris, R. 
Arlauskas surinkęs 10 t.

Vyties šachmatininkai iš savo 
veiklos turi 3 spalvotas filmas 
ir virš 400 nuotraukų, šios pir
menybės turėjo būti filmuoja
mos, bet dėl elektros kliūčių ne
buvo galimybių pagaminti 4 fil- 
mos. Šis čempionatas yra pirmas 
Pietų Australijoj ir abi Vyties 
komandos iškovojo garbę lietu
viams būti pirmiems Pietų Aus
tralijos šachmatų istorijoj.

Pietų Australijos šachm. S-gos 
pavestas visas pirmenybes orga
nizavo ir sėkmingai pravedė kičų 
tautiečių padedamas S-gos Vice
pirmininkas P. Lukošiūnas, o 
taip pat kaip Vyties šachm. vado
vas sutvarkė abi komandas per
galėms ir pirmoj komandoj loš
damas surinko daugiausia taškų: 
iš 14 galimų iškovojęs 12 taškų. 
Jis ir ateinantiems metams per
rinktas Pietų Australijos šachm. 
S-gos Vicepirmininku.

Pirmenybės įvyko puikiausiose 
sąlygose Lietuvių Parapijos erd
vioj salėje. Australiškoj spaudoj 
visur buvo skelbiama — Lithua
nian Hall.

šachmatų S-ga nuoširdžiai dė
koja visiems lietuviams, prisidė- 
jusiems prie sėkmingo pirmeny
bių pravedimo.

Žemės palydovas (satelitas) mė-Patys seniausi šaltiniai liudija,
kad mėnulis visada žmogų impo
navo ir jo gyvenime vaidino labai 
svarbią rolę. Mėnulio pėdsakai ir 
įtaka matosi kiekvienoje civiliza
cijoje. Ir dabartinis mūsų kalen-
doriaus mėnuo pagrįstas mėnulio 
atmainom. Jo atmainomis buvo 
grindžiamos religinės apeigos ir 
sėja.

PARUOŠĖ V ERŲ S

Mėnulio kilmė mokslininkams
nulis yra keturis kartus mažesnis 
už žemę ir yra 238.855 mylių at
stume nuo žemės. Jeigu mėnulis 
būtų padėtas ant Amerikos Jungt. 
Valstybių teritorijos, tai jis siektų
nuo San Francisco iki Cleveland©, 
kas sudarytų apie 2160 mylių nuo
tolį. Mėnulis yra artimiausias 
žemės kaimynas ir jos traukos 
veikiamas skrieja apie žemę.

binskas, Fairymeadow — £30; A. . 
ir T. Šumskai, Bankstown — £20; 
V. Račiūnas, Sydney — £5; J. Za
karauskas, Annandale — £5; M. 
Glionertienė, Greenacre — £3; P. 
ir V. Urmonai, Adelaide — £2; 
X.Y. Sydney — £2; A. Milašie- 1 
nė, Chesterhill — £2 ir P. Miliaus- , 
kas, Bankstown — £2.

Su anksčiau surinktomis auko- 
mis, iš viso suaukota: £405.

Visiems mieliems aukotojams '■ 
nuoširdžiai dėkingi Tėvai jėzuitai 
Sao Paulo mieste. Aukas ir toliau ; 
maloniai prašoma siųsti įgalioti- , 
niui: Rev. S. Gaidelis, 264 Miller 
Street, North Sydney, NSW.

yra didelis galvosūkis. Daug su
kurta teorijų, kad mėnulis yra že
mės masės atplaiša iš tos vietos, 
kur šiame yra Didysis vandenynas 
(Pacifikas). Kiti tvirtina, kad
mėnulis buvusi savaiminga plane
ta, bet perarti priskriejus prie že
mės pateko šios jėgų įtakon ir vir
to satelitu.

ARBA ARBA...

Farmeris dviem pėstiem soli- 
diem turistam, klausiantiem, ar 
jiems kertant tiesiog per jo ga
nyklas, bus įmanoma per 15 mi
nučių už ganyklų esančią gele
žinkelio stotelę pasiekti:

— Jei jus pamatys mano 
liūs, tai judu arba tą stotelę 
sieksite per 5 minutes arba 
jau niekad nematysite...

PŪKINĖS KALDROS

bu- 
pa
jos

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St, St Marya, N.S.W. 

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbama vokiškai.

5



T'-*- • ’

MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. sausio 10 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
MELBOURNE

JŪROS DIENA MORNINGTONE 
RUOŠIA JAUNIMAS 

KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI
Sausio 16 d. kasmet lietuviai 

švenčia Jūros dieną. Tai prisimin
ti įvykiui, kai po 1-jo Pasaulinio 
Karo prie Lietuvos grįžo 500 me
tų atsiskyrusi Klaipėda. Išeiviams 
Jūros diena primena Baltiją su 
Kastyčio gintaro rūmais.

Melburniškiai i» kitų Viktorijos 
vietovių lietuviai šia proga sausio 
15 d., gražiai vasaros popietei, 
suvažiuoja į Morningtoną: pra
džioje prie jūros, o po 4 vai. į po
nų Kęsminų svetingą sodą prog
ramai ir šokiams.

Bendruomenės valdyba šią šven
tę suorganizuoti ir pravesti pave
dė vietiniam lietuvių išeivijos jau
nimo kongresui ruošti komitetui. 
Mat 1966 metai visai išeivijai pas
kelbti jaunimo metais, o jų vi
duryje Čikagoje įvyks lietuvių 
jaunimo kongresas. Į jį tenka pa
siųsti atstovus ir iš Australijos. 
Vietinių Komitetų uždavinys — 
išpopuliarinti jaunimo metus, su
telkti lėšas atstovams pasiųsti į 
Kongresą. Sausio 15 d. Morning
tone Komiteto nariai suvažiavu
siems gyvu žodžiu paaiškins viso 
šio naujo sąjūdžio prasmę ir reikš
mę. Rengėjai todėl šioj Jūros 
šventėj kviečia visus kuo gau
siausiai dalyvauti: vyresniuosius 
ir jaunus, didelius ir mažus. Iš 
dalyvių skaičiaus jausis, kiek pati 
idėja yra mums aktuali.

Vėjo pagairėje sutinki pavie
nius sukrypusias pušeles, ir tik 
krūvoje jos mišku ošia, į saulę 
viena per kitą stiebte stiebiasi. 
“Nuo jūros eina mūsų žemė, iš 
amžių kyla mūs tauta” — sako 
Putinas.

Mantag

SYDNEY
KŪČIOS SYDNEJUJE

1965 m. gruodžio 24 d. 7.30 v.v. 
buvo atšvęstos bendros Kūčios 
Sydney Lietuvių Klubo patalpo
se, į kurias susirinko virš 60 as
menų.

Įėjus j laikinas klubo patalpas 
ir metus žvilgsnį į Kūčių stalą, 
iš karto dingtelėjo, kad čia tikro
ji prakartėlė.

Prie uždegtų žvakių ir prie gra
žiai papuoštos kalėdinės eglutės, 
o ypatingai prie gausiai apkrau
to valgiais stalo susėdo virš 60 
lietuvių patriotų ir nuoširdžiai pa
laikančių lietuviškas tradicijas.

Gerbiamas kun. kapelionas Pet
ras Butkus palaiminio gėrybėmis 
apkrautą stalą, po to abu kunigai 
su visais pasidalino plotkelėmis, 
o kun. P. Butkus net turėjo su 
savim plotkele iš Lietuvoš, kurios 
po gabalėlį teko kiekvienam daly
viui.

Po to prasidėjo Kūčių vakarie
nė, paruošta prisilaikant visų lie
tuviškų tradicijų. Čia buvo pasa
kytos kun. P. Butkaus, kun. P. 
P. Mortuzo ir Krašto Valdybos 
P-ko p. S. Narušio kalbos, o Syd
nejaus Apyl. P-kas V. Miniotas 
perdavė sveikinimus Kun. S. Gai
delio, Lietuvių Klubo Valdybos ir 
Apylinkės vardu pasveikindamas 
visus dalyvius ir palinkėdamas 
trokštamos laimės 1966 Metams.

Toliau Sydnejaus Klubo Valdy
bos vardu pasakė žodį Valdybos 
narys p. Danta, apdovanodamas 
Kalėdų Senelio atneštomis dovano
mis nusipelniusias šeimininkes — 
p.p. Vaškevičienę, Bielienę, Žygie- 
nę p. Statkienę ir kitas kurios 
iš tikrųjų daug pasidarbavo ruo
šiant Kūčių stalą ir paaukavusios 
maisto, gėlių ir kitų gėrybių.

Kūčios suruoštos Sydnejaus 
Apylinkės ir Lietuvių Klubo Val
dybų pastangomis ir iš visuome
nės užsitarnavo nuoširdžios padė-

PAJIEŠKOJIMAS savaitgalio mokyklos Lietuvių Na- parapijos salėje. Akto pradžioje
Pajieškomas Vladas Spausti- muose nuo 1960 metų veikia ir šv. mokyklos vedėjas kun. P. Dauk- 

naitis, sūnus Kosto Spaustinaičio, Kazimiero lietuviška mokykla, įsi- nys, MIC, apibūdino mokyklos bei 
gimęs 1930 m. Jurbarke. Jis pats kūrusi Katalikų Centre. Per savo lituanistinių kursų darbą metų ei- 
arba žinantieji prašomi atsiliepti penkerių metų gyvavimo laiką ir ši gOje. Mokyklą bei kursus iki mo- 
šiuo adresu: A. šukaitis, 184 Hol- mokykla daug prisidėjo prie lietu- kslo metų pabaigos lankė 78 mo- 
ton Avė., S. Hamilton, Ont., Ca- viško mokymo bei katalikiško auk- kiniai. Mokslas vyksta šeštadie- 
nada. Įėjimo. niais. Mokiniai dalyvavo talentų

koncerte, suruošė Motinos Dienos 
minėjimą ir Velykų Margutį. Mo
kykloje be lietuvių kalbos, litera
tūros, Lietuvos istorijos ir geo
grafijos dėstoma ir dainavimas, 
tautiniai šokiai, tautodailė. Litua
nistiniai kursai vyresnio amžiaus 
jaunuoliams pagilinti lietuvių kal
bos, literatūros, istorijos žinioms. 
Baigusiems mokyklą mokiniams 
bei perkeltiems į aukštesnius sky
rius buvo įteikti pažymėjimai, o 
pasižymėjusiems ir asmeninės do- 

\vanos.
Mokykloje eilę metų dirba mo

kytojai: p.p. Pusdešrienė, Dičiū
nienė, Stankevičienė, Varnienė, 
Daugalienė, Vasiliauskienė, Grėb
liūnienė, Pažėra, Daugalis ir kiti. 
Tikybą dėsto kun. A. Kazlauskas. 
Mokykla turi geras patalpas bei 
tinkamas mokslo priemones. Tėvų 
komitetas rūpinasi mokyklos išlai
kymu, priežiūra ir kitais reika
lais.

Giliai užjaučiame mielą

ALBERTĄ CELNĄ,

jo dukrelei Brigitai 

tragiškai žuvus.

Melbourne P.M.G.
Lietuviai Bendradarbiai

Melboumo Lietuvių Dainos Sambūrio Dirigentui

p. ALBERTUI ČELNAI ir jo šeimai, 

didžiame skausme, jų dukrelei Brigitai tragiškai 
žuvus, reiškiame gilią užuojautą.

Melboumo Apylinkės Valdyba

GEELONG
NAUJI METAI GEELONGE
Nežinia, ar išklausytos buvo 

mūsų maldos, ar jau taip pasitai
kė, kad sporto šventei oras buvo 
puikus. Bet kaip tyčia jis ėmė 
rūgti paskutiniąją metų dieną.

Artėjant vakarui visi iš visur 
skubėjo Geelongo Liet. Namų pu
sėn, kurie iš tolo žėravo įvairia
spalvėmis šviesomis. Čia rinkosi 
jauni ir seni sutikti Naujų Metų. 
Salė išpuošta įvairiaspalvėmis 
juostelėmis, skaisčiai raudonos 
šviesos paslėpė veiduose geriau
sius grimus palikdamos tik raus
vą šypseną. Namų aikštėje po pu
šelėmis išrikiuoti stalai su nume
riais ir miestų vardais. Juos ap
sėdo savi ir svečiai. Įvairiaspal
viais saulės skėčiais visus norėta 
paslėpti nuo mėnulio pasišaipy
mų, bet jis susiprato ir pats pa
sislėpė. Šia proga pasinaudoda
mas vėjas pradžioje nedrąsiai pa- 
pūsdamas ir net pašlakstydamas, 
nesiskaitydamas su tuo, kad čia 
susirinkusieji to visai nepageida
vo, pats sušąlęs, bandė ir kitus 
atšaldyti, tik čia nebuvo tokių, 
kurie leistųsi šaldomi: jie buvo 
atsinešę “antibiotikų”, kurie ne 
tik šildė, bet ir linksmino.

Ir taip belenktyniaujant su vė
ju išmušė dvylikta, laukta per 
ištisus dvyliką mėnesių. Belau
kiančius ši valanda apkrėtė bučia- 
vimosi epidemija, kuri truko iki 
paryčių. Taip ir atžygiavo naujie
ji 1966-ji metai. Ką jie žada ir 
kokius vaisius užaugins, parodys 
ateitis ir rezultatai suplauks į 
Sydnejų. Tad iki pasimatymo 
Naujų Metų išvakarėse Sydne
juje.

Štrse

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS MOKYKLA ADELAIDĖJE

Adelaidė. Šv. Kazimiero Lietuvių Mokyklos ir Jaunimo Lituanistinių Kursų 1965 Mokslo Metų 
užbaigimas.

Pirmoje eilėje sėdi mokytojai ir lektoriai (iš kairės): Elena Jačiunskienė, Laima Daugalytė,
Aloyzas Paliulis, Kazimiera Dičiūnienė, Ona Stankevičienė, Rimas Daugalis, Laima Kuncaitytė, kun. 
P. Dauknys, MIC, kun. A. Kazlauskas, MIC, Elena Varnienė, Marija Daugalienė, Saulutė Pusdešrie- 
nė, Kazimieras Pažėra, Marija Grėbliūnienė — Tautinių šokių mokytoja, Genovaitė Vasiliauskienė 
— Dainavimo mokyt., Jurgis Vasiliauskas. Ąntroje eilėje kairėje stovi lektorius Antanas Gavelis, 
dešinėje — lektorius Pranas Pusdešris. Nuotraukoje trūksta 2 lektorių.— J. Mockūno ir L. Pa
kalnio ir keleto mokinių. Mokslo metus baigė 78mokiniai.

Foto Alfonso Budrio

ŠV. KAZIMIERO MOKYKLOS 
MOKSLO METŲ UŽBAIGA 

ADELAIDĖJE
Šalia jau 16 metų veikiančios A- 

delaidėje bendruomenės išlaikomos

MOKSLO METŲ UŽBAIGA
Geelongo lietuvių Dr. V. Kudir

kos vardo savaitgalio mokykla už
baigė savo mokslo metus su eglu
te, Kalėdų Seneliu, dovanomis, 
vaišėm ir mokinių atlikta prog
rama. B. Gailiūtė, V. Mačiulis ir 
A. Jančauskaitė deklamavo eilė
raščių, D. Slavickas ir K. Bindo- 
kas pasakė įspūdingą padėką Ka
lėdų Seneliui, šokį anglų valsą 
šoko visos mokyklos mergaitės, o 
“girnas” pašoko visi mokiniai. 
Programą pranešinėjo energingas 
ir gabus jaunius K. Bindokas. Di
delė padėka buvo išreikšta moky
tojai p. Slavickienei, kuri, po pus
mečio pasitraukus mokytojai p. 
Žvirblienei, pati viena mokytoja
vo.

Tėvų Komiteto pirm-kas p. A. 
Obeliūnas padedant Kalėdų Sene
liui (F. Jesinkevičiui) dalino do
vanas pagirdamas geriausius mo
kyklos mokinius. Po kapšelį sal
dainių gavo ir visi kiti į mokyklos 
iškilmes atvykę vaikai. Vėliau vy
ko ■ bendros vaišės.

Meninę iškilmių dalį paruošė 
mokytoja p .Slavickienė, o apdo
vanojo ir visus vaišino Tėvų Ko
mitetas, kurį sudaro p.p. A. Obe
liūnas, A. Baumanas ir Slavickas. 
Bufetą tvarkė p. S. Obeliūnienė 
su talkininkais.

Dėkingi esame visiems, kurie 
prisidėjo prie šių gražių iškilmių 
darbu ar aukomis.

Žiūrovas

BRISBANE
“DAINA” BRISBANĖJE

Pereitų metų gruodžio 28 d. va
kare Brisbanės miesto salėje įvyko 
taip lauktas Sydnejaus “Dainos” 
choro viešas koncertas. Kaip gai
la, kad jis jau praeityje, apie ku-

Gruodžio 11d. pereitais metais 
mokykla kartu su prie jos veikian
čiu vaikų darželiu ir lituanistiniais 
kursais suruošė mokslo metų bai
gimo aktą, kuris įvyko naujoje

SVARBUS PRANEŠIMAS
S.L.M.S. Globos Draugijos Val

dyba praneša visuomenei, kad mū
sų Tradicinis Užgavėnių Blynų 
Vakaras įvyks vasario 19-tą die
ną, Bankstown Liet. Namuose 
“Dainavoje”.

Maloniai prašome įsidėmėti tą 
datą, ir visi kuoskaitlingiausiai 
apsilankykite, tuo paremsite mū
sų labdaros darbą. Kartu su ska
niais blynais, programa ir t.t., bus 
ir traukiama loterija “tape-recor
der” kuriam bilietai platinami. 
Stengsimės priimti jaukiai sve
čius. Fantai dar vis renkami. Dėl 
vakaro, sekite vėlesnius skelbimus 
mūsų spaudoje.

Valdyba

rį turiu kalbėti lyg apie praėju
sį malonų sapną.

Tad štai prieš mūsų tautine ir 
Australijos vėliavomis papuoštą 
užuolaidą darniai scenoje išsidės
čiusi “Daina", vadovaujama muz. 
p. K. Kavaliausko, išpildė dviejų 
dalių programą.

Pirmoje dalyje: “Pradės aušre
lė aušti” Budriūno, “Burtai” J. 
Naujalio, “Per girią giruželę” A. 
Račiūno, “Op, op, Nemunėli”. J. 
Gruodžio, “Susitikt tave norėčiau” 
(solo P. Ropė) K. Kavecko, “Vė
jo dukra” S. Šimkaus, “Kur gi
ria žaliuoja” J. Gudavičiaus ir 
“Pasisėjau žalią rūtą” J. Neimon- 
to.

Antroje dalyje: “Saulelė raudo
na” A. Budriūno, Dainelė apie til
tą (moterų choras) E. Balsio, 
“Sutems tamsi naktužėlė” K. 
Griauzdės, Plaukia Nemunėlis” 
(vyrų choras) D. Andriulio, “Po 
aukštus kalnus" V. Banaičio, vie
na estiška ir viena latviška dai
na, Ūdrio daina — arija su cho-

Mokyklos globėjas kun. A. Kaz
lauskas, MIC ir Adelaidės apylin
kės pirmininkas p. Vabolis sveiki
no mokytojus, mokinius ir tėvus 
linkėdami sėkmės ateities darbuo
se.

Antroje vakaro dalyje visų mo
kyklos mokinių ir kursantų išpil
dytą gana ilgas dainų, tautinių 
šokių, deklamavimo bei vaidybos 
montažas: Lietuvos vaikai. Čia 
mokiniai parodė savo sugebėjimus 
scenoje, kas jiems gražiai pavy
ko.

J.M.

PAS MUS
PASKENDO LIETUVAITĖ

Kalėdų pirmą dieną besimaudy
dama paskendo melburniečių p.p. 
Čelnų mažametė dukrelė Brigita. 
Nelaimė įvyko iškylaujant.

SVEČIAS IŠ ROMOS
Neseniai atvykęs svečias iš Ro

mos kun. P. Urbaitis, paviešęjęs 
Sydnejuje ir Canberroje, sausio 
7 d. išvyko į Melbourne, kur sa
vaitę pabuvęs vyks į Adelaidę ir 
iš ten į Perthą.

Svečio vizito tikslas susipažinti 
su Australijos lietuviais ir supa
žindinti su saleziečių veikla, kurie 
atlieka didelį darbą ir lietuvybei 
išlaikydami lietuvių saleziečių ber
niukų gimnaziją Italijoje. Svečio 
teigimu gimnazija turi apie 60 
lietuvių mokinių.

JŪROS DIENA 
MELBOURNE

Sausio 15 d. Jūros Dieną orga
nizuoja vietos jaunimas Morning
tone p.p. Kęsminų sodyboje.

Progra/moje-.
2-4 vai. p.p. pasiplaukymas lai

veliu,
6 vai. vakarienė,
8 vai. programa sausumoje,

10 vai. Hay ride (?).
Muzika gros visą laiką p. Kra

sausko parūpintais garsiakalbiais.
Jūros Dienoje dalyvaukime visi 

— seni ir jauni.
Melb. Jaunimo

Kongreso Komitetas

ru iš operos “Pilėnai” (solo J. 
Abromas) V. Klovos ir “Atsisvei
kinimas su giria” S. Šimkaus.

Plojimams vis nesiliaujant dar 
papildomai padainuota virš prog
ramos “Laisvės varpas”, “Karas” 
(vyrų choras) ir pakartota “At
sisveikinimas su giria”.

Akompaniatorius R. Zakarevi
čius ir pranešėja G. Reisgytė.

Taięi, pirmą kartą Brisbanės ir 
priemiesčių lietuviškoji šeima pri
ėmė šį “Dainos” koncertą kaip 
suteiktą mums brangią šventinę 
dovaną, nes tai tikrai buvo aukšto 
lygio dainų šventė, kurią pergy
venome dvasinėje įtampoje su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu. Kar
tu su mumis taip pat džiaugėsi 
broliai latviai, estai ir draugai bei 
pažįstami australai. Koncerto 
klausėsi apie 500 žmonių, kurie 
savo pasigėrėjimą išreiškė kraš
tais plojimais.

Choro dirigentas K. Kavaliaus
kas, pianistas R. Zakarevičius, 
pranešėja G. Reisgytė ir solistai 
J. Abromas ir P. Ropė apdovano
to gėlėmis.

Už patirtus nepatogumus ir pa
sidarytas išlaidas kelionėje ne
šant dainą pilkai mūsų kasdieny
bei praskaidrinti nuoširdžiausią 
padėką reiškiame: choro dirigen
tui K. Kavaliauskui, ir visiems 
“Dainos” choro choristams bei 
choristėms, p. R. Zakarevičiui — 
pianistui linkėdami visokeriopos 
dangaus palaimos ir ilgiausių me
tų.

Širdingai ačiū ir Brisbanės apy
linkės valdybai, kurios rūpesčiu 
“Daina” Brisbanėje taip galingai 
suskambėjo.

Corindas Povele

PADĖKA
Po įspūdingo ir jautraus syd- 

nėjiškių “Dainos” choro koncerto 
Brisbanėje, kuris giliai paveikė 
ir sužavėjo ne vien brisbaniečius 
lietuvius, bet ir į koncertą atsi
lankiusius svetimtaučius, reiškia
me gilią padėką:

Gerb. p.p. choro dirigentui K. 
Kavaliauskui, pianistui inž R. Za
karevičiui, solistams J. Abromui, 
P. Ropei, pranešėjai p-lei Reisgy- 
tei ir brangiems choristams ir 
choristėifts už jų pasiaukojimą — 
gilią lietuvišką gaivią dvasią.

Atsiprašome, kad scenoje nebu
vo ištartas padėkos žodis. Esant 
viešam koncertui kalbos nebuvo 
numatytos — jos buvo paliktos 
Jūsų priėmimui, bet dėl žinomų 
priežaščių priėmimas turėjo įvyk
ti privačiuose namuose tuoj po 
koncerto, o ten sąlygų nebuvo.

Mes žinome, kad ir nuoširdžiau
sias žodis nebūtų buvęs pilnas at
pildas už Jūsų pasiaukojimą mie
lieji “Dainos” broliai ir sesės, 
bet mes žinome, kad Jūs daina
vote ne vien mums, bet ir bran
giai Tėvynei, kuriai jokia auka 
nėra perdidelė ir už tai gerbiame 
Jus.

Taip pat mūsų nuoširdi padėka 
A.L.B. Krašto Valdybai ir Kultū
ros Tarybai už iniciatyvą, visupu- 
sišką paramą choro išvykai gerb. 
“Mūsų Pastogės” redakcijai už 
nuoširdžius priminimus spaudos 
puslapiuose, gerb. Sydnejaus Ka
pelionams už paskirtą auką, su

mūsti Pastogė 
%
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NEWCASTLE
PAMALDOS

sekančios pamaldos Newcastelio 
ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos sausio 16 dieną šv. Lauryno 
bažnyčioje, Broadmeadow 9.30 vai. 
ryto.

Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias nuo 8.40 vai.

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo šventybės popiežius Paulius 

VI sausio mėn. M.A. nariams sky
rė sekančias intencijas:
bendrąją — Kad visi 

krikščionys noriai paklustų Dievo 
valiai ir siektų vienybės visu nuo
širdumu.
misijų — Kad krikščioniš

kos meilėm darbai efektyviai pa
liudytų Evangelijos tiesą.

Paminėtomis intencijomis gali 
pasinaudoti ir Gyvojo Rožinio na
riai.

Kun. S. Gaidelis SJ.

PADĖKA
Mūsų Pastogė pradeda naujus 

metus su nauju tituliniu įrašu, ku
rį paruošė p. Antanas Skirka. Jo 
darbo taip pat venijetė “Anapus 
Kasdienybės. Už darbą p. A .Skir- 
kai reiškiame gilią padėką.

“M.P." Red.

KU-KA
Pereitais metais Sydnejuje aukš

čiausiais pažymiais Sydney uni
versitete farmaciją baigė lietuvai
tė J.V. Nakutytė ir laimėjo tris 
premijas. Gruodžio 22 d. fakulteto 
vadovybė pasiūlė jai pasilikti uni
versitete ir ruoštis profesūrai.*

Mūsų redaktorius savo kelių 
dienų atostogas buvo pasiryžęs 
praleisti su šeima slaptai krūmuo
se pabėgdamas nuo spaudos, radi
jo, veiklos ir peiklos, tačiau Nau
jų Metų dieną jo didžiausiam nu
stebimui vistiek buvo užtiktas Dr. 
V. Kišono ir A. Skirkos su po
niomis, kurie po Naujų Metų su
tikimo išvyko prasivėdinti pajū
riais pamariais...*

XVI-je Sporto Šventėje Geelon- 
ge visos suvažiavusios komandos 
išėjo laimėtojomis: vienos iš vie
no galo, kitos iš kito galo; vie
noms teko taurės, kitoms paguo
dos žodžiai... *

Pereitų metų pabaigoje rinkoje 
pasirodžiusi B. Zabielos “Klaida” 
lietuviškos visuomenės tarpe tiek 
Melbourne, tiek ir Sydnejuje su
silaukė didelio susidomėjimo. Au
torius, matyt, geras žmonių nuo
taikų žinovas: lietuviai greitai 
pastebi klaidas, bet tiesos krato
si... *

Melboumo Jaunimo Organiza
cijų Komitetas sausio 15 d. ruo
šia Jūros Dieną Momingtone p.p. 
Kęsminų sodyboje. Gautas pelnas 
nukels Jaunimo Kongreso atstovą 
dar kelis šimtukus mylių per Ra
mųjį Vandenyną.

*
Dainavoje surengtas Naujų Me

tų sutikimas buvo tikrai gausus 
dalyviais ir retais svečiais, kurių 
tarpe matėsi p. Paunksnienė iš 
Kanados, kun. P. Urbaitis iš Ro
mos ir eilė iš tolimesnių Austra
lijos vietovių. *

Vilniuje pereitais metais išas
faltuota 8.8 kilometro gatvių. Iš 
viso Vilniuje esą apie 100 kilomet
rų asfaltuotų gatvių.

rinktą bažnyčioje, ir visiems bran- 
giesiams nuoširdiems sydnejiš- 
kiams už jų moralinę ir materia
linę pagalbą.

Kartu dėkojame ir brisbanie- 
čiams ypatingai p.p. E. ir K. Gu- 
daičiams maloniai sutikusiems 
leisti daryti choristų priėmimą jų
jų namuose ir visiems brisbaniš- 
kiams suteikusiems svečiams nak
vynes ir kitokią pagalbą.

A.L.B. Brisbanės Apylinkės 
Valdyba
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