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Vyresnioji karta, kuri lig šiol 

vadovauja lietuviškam sąjūdžiui, 
dažnai pamiršta, kad paviršuti
niška ir formali lietuvybė be vi
dujinio stiprumo ir moralės at
ramos nėra galutinis tikslas. Ma
nant, kad pakanka, jeigu jauno
ji karta moka lietuviškai kalbė
ti, kad kuria lietuviškas šeimas 
ir nors retkarčiais pasirodo lie
tuviškuose. parengimuose, yra 
pavojus suklysti. Gausūs gyve
nimo pavyzdžiai rodo, kad tokia 
paviršutiniška lietuvybė nėra 
pakankama garantija ateičiai. 
Imkime, kad ir pavyzdžiui tą 
“lietuviškų šeimų” atvėjį. Džiau
giamasi, kad lietuvis susituokia 
su lietuvaite. Bet kaip dažnai 
pastebima, kad tie susituokėliai 
tarp savęs kalbasi tik angliškai. 
Nėra jokios abejonės, kad ir su 
savo vaikais jie kalbės ta pačia 
jų kasdiene kalba. Tat jie ir jų 
vaikai lietuviais bus tik iš pavar
dės. Taip pat daugelis jaunuo
lių, čia gimę ir užaugę, čia mo
kslus išėję, jaučiasi šio krašto 
vaikais, ir lietuvybė bei Lietuvos 
reikalai jų nei šildo nei šaldo.

Tat reikia ieškoti kelių, kaip 
tą jaunosios kartos nutolimo 
procesą sulėtinti, kaip tą lietu
vybę įtvirtinti į jų galvojimą" ii 
į jų sąmonę.

Jaunimo Metai būtų gera pro
ga šiai problemai apsvarstyti ir 
priimtiems nutarimams vykdyti.

Drįstu patiekti keletą pasiū
lymų:

1. Lygiagrečiai su lig šiol vyk
doma lietuvybės ugdymo akcija 
pradėti apgalvotą ir sistematin- 
gai vykdytiną kovą prieš neigia
mas įtakas, kurioms pasiduoda 
nemaža dalis jaunimo besimo
kančio įvairių kraštų mokyklo
se, ypač universitetuose. Turiu 
galvoje nihilistiniai ateistinį li
beralizmą šios šalies aukštosio
se mokyklose, kuris užmuša jau
nime bet kokį idealizmą.

2. Iškelti ir išryškinti tas po
zityvias lietuvio sielos ir būdo 
savybes, sveikas lietuviškas tra
dicijas, kurios daro gerą susi
pratusį lietuvį jaunuolį kilnes
ne, tvirtesne asmenybe už dau
gelį kitataučių, neturinčių nei 
gyvenimo prasmės, nei aukštes
nių žmogaus idealų supratimo, 
neturinčių nei charakterio nei 
nugarkaulio kietesnei gyvenimo 
kovai.

3. Kiek galima daugiau suma
žinti tą negiama nusiteikimą sa
vo tautos atžvilgiu, kuris kyla 
lyginant kitų tautų (ypač didžių
jų) galybę, turtingumą ir pres
tižą bei jų įnašą kultūrai ir ci
vilizacijai. Reikia megalostatiz- 
mo teoriją ir iškelti gerąsias pu
ses mažųjų tautų (mikrostatiz- 
mas) kurios, proporcingai imant, 
prisidėjo gal net daugiau prie 
bendrosios žmonijos gerovės, 
nei didžiosios tautos. Ta proga 
iškeltina lietuvių tautos istori
nės misijos svarba senaisiais 
laikais ir jos atkakli kova už sa-

Pranešame giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, 
kad šių metų sausio 12 d. ligoninėje Sydnejuje mirė mūsų 
brangi mamytė

JOHANA LINARTIENH

sulaukusi 85 metų amžiaus.

Liūdinčios dukterys
Gražina Kovalskienė ir 
Pajauta Daukuvienė

LIET. DIPLOMATIJOS ŠEFO

Min S. Lozoraitis Naujų Metų 
proga per radiją pasveikino pa
vergtuosius lietuvius tėvynėje pa
brėždamas, kaip okupantas trukdo 
lietuvių tautai bet kokius ryšius 
su Vakarais ir kad tėvynėje mū
sų broliai kaskart vis labiau spau
džiami moraliai ir materialiai.

Ryšio su Vakaruose esančiais 
lietuviais pavergtieji ilgisi, lygiai 
kaip ilgisi savo artimųjų ir gim
tinių laisvėje esantieji. Savo žo
dyje Min. S. Lozoraitis užbaigė 
pabrėždamas:

“Laisvojo pasaulio lietuviai ne
nustoja rūpinęsi Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo byla ir 
stengiasi palengvinti tautos padė
tį, nuolat keldami viešai sovietų 
okupacijos neteisėtumą ir jų vyk
domos priespaudos neleistinumą. 
Aš manau, kad nuo tų tolimų lai
kų, kada prasidėjo lietuvių emi-

BAIGTI TAUT. ŠOKIŲ
KURSAI

Pereitą savaitę Sydnejuje buvo 
pravesti tautinių šokių kursai, ku
riuos lankė eilė Melbourne ir Syd- 
nejaus jaunimo. Kursus pravedė 
Krašto Kult. Tarybos Taut. Šo
kių Sekcijos vadovė p. B. Lapšie- 
nė iš Adelaidės) Laisvu po kursų 
metu ji susipažino su Sydnejum 
ir matėsi su senais pažįstamais. 
Buvo aplankiusi Krašto Valdybos 
pirmininką p. S. Narušį, Kultū
ros Tarybos pirmininką p. K. Ka
valiauską, Mūsų Pastogės redak
torių ir kitus. Viešėjimo metu 
Sydnejuje ji buvo apsistojusi pas 
p.p. Ramanauskus Bankstowne. 
Grįžo namo lėktuvu sausio 14 d.

vo išlikimą ligi paskutiniųjų die
nų.

4. stiprinti doriniai-etines nor
mas ugdant jaunuolių būdą — 
reikalas nepakankamai respek
tuojamas šio krašto auklėjimo 
institucijose.

5. Konkrečiais gyvenimo pa
vyzdžiais, o ne vien sentimenta
liniais verkšlenimais bandyti 
spręsti mišriųjų šeimų problemą. 
Patarčiau jaunimo metų proga 
paruošti studiją — paskelbti su
rinktas žinias: — kaip sekasi 
jaunoms mišrioms šeimoms pa
sibaigus “medaus mėnesiui” ir 
metų sezonui? Kas bloga yra 
tose šeimose? Šios žinios, žino
ma, neskelbiant pavardžių, būtų 
geriausi argumentai, kurie pri
verstų susimąstyti tuos jaunuo
lius, kurie nenori paisyti tėvų 
patarimų.

šiuos ir daugiau čia nesumi
nėtų aspektų tektų kelti Jauni
mo Metų programoje daugeliu 
atvejų. Spauda, lietuviškos radi
jo valandėlės, paskaitos, disku
sijos, scenos veikalai — studijos 
būtų priemonės.

Pranas Karalius

MIN. S. LOZORAIČIO KALBA 

gracija, niekada užsienio lietuvių 
visuomenė nebuvo tokia vieninga, 
taip suvienyta bendros idėjos, 
kaip ji yra vieninga dabar, nepri
pažindama sovietų primestos Lie
tuvai nelaisvės ir reikalaudama 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Tuo aš galėjau taip pat įsi
tikinti, lankydamasis Pietų ir 
Šiaurės Amerikoje ir matydamas 
visur pas tenykščius lietuvius pri
sirišimą prie mūsų tautos, susi
rūpinimą jos likimu, pasiryžimą 
remti jos laisvės atgavimą. Šiais 
klausimais nėra nuomonių skirtu
mų tarp senų emigrantų ir nau
jųjų, tarp senosios kartos ir jau
nimo, išaugusio užsieny .Kaip tik 
jauni žmonės suruošė lapkričio 
13 dieną didžiausią iš ligšiol bu
vusių demonstracijų už Lietuvos 
laisvę — susirinkimą New Yorke 
ir eiseną į Jungtines Tautas, ku
riose dalyvavo dešimtys tūkstan
čių žmonių.

Toks mūsų vieningumas veikia 
ir į svetimuosius. Po šiai dienai 
sovietų okupacija Lietuvoje yra 
laikoma ir atmenama pasaulyje 
kaip ryškiausias sovietų smurto ir 
tautų laisvės pažeidimo pavyzdys.

Taigi yra ryšių jungiančių lie
tuvių tautą su civilizuotuoju pa
sauliu, idėjinių — bendros kri
kščioniškos kultūros, žmoniškumo

PAVOJUS TAIKAI AUGA

Amerikos prezidentas L. B. 
Johnson pereitą savaitę kreipėsi 
į tautą pareikšdamas, kad Viet
name tėra tik vienas pasirinki
mas — taika, arba karas, kol bus 
pastotas kelias agresijai. Viskas 
priklauso nuo to, ar Šiaurės Viet
namas atsilieps į Amerikos kvieti
mą taikytis, ar ne.

Karas Vietname nėra uždaras 
epizodas, bet viena grandis komu
nistinės agresijos grandinėje, kal
bėjo prez. Johnson. Amerika visas 
komunistų atakas nesvyruodama 
atrėmė: Korėjoje, Formozos są
siauryje, Kuboje ir dabar Vietna
me.

Amerika ir Anglija buvo išsiun- 
tinėjusios specialius pasiuntinius 
su taikos misija į Maskvą, ir ki
tas įtakingų valstybių sostines. 
Nebuvo aplenkta ir Australija, 
kur Amerikos specialus pasiunti
nys Mr. A. Harriman matėsi su 
Australijos premjeru.

Nemažiau taikos išlaikymu su
sirūpinę ir kiti pasaulio autorite
tai. Štai Vatikanas pasirengęs 
siųsti specialius pasiuntinius į 
Maskvą, Pekiną ir Hanoi paveikti 
suinteresuotus kraštus, kad ne tik 
karas neišsiplėstų bet ir būtų tai
komasi.

Rusijos užsienių reik, ministe- 
ris Gromyko netrukus numato 
lankytis Romoje ir greičiausiai 
matysis su popiežium Paulium 
VI-ju Vatikane.

Tuo tarpu karas Vietname vyk
sta kruvinai, tik šiandie Viet kon- 
go partizanai yra defensyvoje, 
kas verčia komunistus rimtai su
sirūpinti. Vienas po kito į ameri
kiečių rankas patenka komunistų 
požeminės tvirtovės — bunkeriai 
kuriuos amerikiečiai kariai užti
kę ašarinėmis dujomis aptvindo ir 
paskui išsprogdina.

Esant dabar tokiai karo permai
nai Vietname vakariečių naudai 
atrodo, kad Amerikos pastangos

PASAKYTA PER RADIJĄ 

jausmų, teisingumo dėsnių — ry
šių, kurie yra tvirtesni negu so
vietų pastangos Lietuvą izoliuo
ti.

Testiprina jie mūsų tautą atlai
kant sovietų priespaudą bei rusi
nimą, dirbant savo gerbūviui pa
kelti, ugdant tautinę kultūrą ir 
belaukiant geresnės laisvos atei
ties.

Trokšdami ir laukdami Lietu
vos laisvės, mes visi ne tik vaduo- 
jamės mūsų tautos teisėmis bei 
interesais, bet dvasiniai prisideda
me prie teisingos taikos atstaty
mo, kuri ypač reikalinga mažoms 
tautoms. Italijo sRespublikos Pre
zidentas Giuseppe Saragat, kal
bėdamas šiomis dienomis apie tai
kos išlaikymą, pareiškė, kad tik 
taika laisvėje yra tikroji taika, 
nes be laisvės ji negalėtų turėti 
atramos. žmonių sąžinėje ir. tebūtų 
apgaulingas pakaitalas.

Tokia — tikroji taika — lais
vėje, tai yra, valstybinėje nepri
klausomybėje reikalinga kiekvie
nai mažai tautai, o ypač lietuvių 
tautai, kurios taikingas, laisvas 
gyvenimas yra svetimo smurto su
trukdytas. Aš linkiu, kad pasiry
žimas dirbti Lietuvos gerovei ir 
nepriklausomybei visada vienytų 
mūsų tautą krašte ir užsienio 
lietuvių visuomenę.” ,

įvykiai pasaulyje
taikytis būtų visai nereikalingos, * vusiems tėveliams ir bičiuliams,
tačiau turint galvoje Azijos žmo- “Mūsų Pastogės” ir “Tėviškės Ai
nių perteklių ir komunistų fana- Lietuvos Pasiuntinybė Washing- dų” redakcijoms, Sydnėjaus Lie- 
tiškumą nesiskaitant su jokiomis tone praneša, kad vicekonsulas tuvių Moterų Socialinės Globos 
priemonėmis bei kaina, tokia pa- Anicetas Simutis Lietuvos Gene- Draugijai, Sydnėjaus, Melbourne 
dėtis pietryčių Azijoje gali truk- raliniame Konsulate New Yorke ir Adelaidės studentų v-boms, 
ti labai ilgai. Vietoj to, kad kraš- nuo 1965 metų gruodžio 20 dienos Sydnėjaus Filisterių Būreliui, 
tai progresuotų, jie nuolat karo paskirtas konsulu tame pačiame studentams ateitininkams, skautų 
alinami. Generaliniame Konsulate. (E) tuntui ir sporto klubui padėju-

Pietų Vietname amerikiečiai ne tik kovoja prieš komunis
tus, bet ir krašte vykdo didelius pagerinimus vietos ūkyje ir 
technikoje. Paveiksle matome, kaip amerikiečių inžinieriai 
iškasę šulinius, aprūpina švariu ir sveiku vandeniu tų vietovių 
gyventojus, kurie gyvena balotose vietose Mekong upės delto
je ir kurie atsivesdavo vandenį kanalais iš tolimų vietų arba 
turėdavo jį pirkti. Paveiksle matome vietnamiečius, ragaujan
čius iŠ tokių šulinių gautą vandenį.

SYDNEJAUS ATSTOVAI 
Į KONGRESĄ

Rinkimų komisija š.m. sausio 
8 d. išrinko Sydnejaus atstovus 
į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą. Į komisiją buvo kviesti: 
ALB Krašto V-bos pirmininkas, 
narys jaunimo reikalams, narys 
kultūros reikalams, apylinkių val
dybų pirmininkai, kun. Butkus, 
Sydnejaus parapijos atstovas, kat 
Kultūros Dr-jos pirmininkas ir 
ALB Jaunimo Kongreso Centrinio 
Komiteto pirmininkas.. Nedalyva
vo Kat. Kult. Dr-jos pirmininkas 
ir stud, ateitininkų pirmininkė.

Kandidatus siūlė jaunimo orga
nizacijos ir buvo išrinkti šie at
stovai: į grupę A (pilnai apmo
kama kelionė) — Ramunė Zinku- 
tė, Nijolė Vaičiurgytė; į grupę 
B (pusę kelionės apmoka patys 
atstovai) — Judita Kolakauskai- 
tė Pajauta Pullinen (Daukutė).

Dėkojame komisijai už darbą 
ir tikimės, kad Sydnejaus ben
druomenė pritars komisijos nuta
rimui ir tvirtai parems savuosius 
atstovus ir moraliai ir materialiai. 
Daugiau apie atstovus bei jų veik
lą lietuviškame gyvenime bus ap
rašyta greitu laiku.

AUKOS
Didelį ačiū tariame Sydnejaus 

Ramovėnams už paaukotą £40, 
kun. P. Martūzui už £10, ir “Ge
radariui iš Newcastle” už £5.5.0. 
Gaunamos aukos parodo, kad dau
gumas tautiečių bei organizacijų 
supranta šį svarbų reikalą ir pa
gal savo išgales prie jo" prisideda. 
Primename, kad jaunimas lanko 
lietuvius Sydnejuje su aukų la
pais — tegul visų parašai ant tų 
lapų parodo paramą jaunimo dar
bui.

Centrinis Komitetas

PADĖKA
Australijos Lietuvių Jaunimo 

Konresui praėjus reiškiame nuo
širdžią padėką visiems asmenims 
bei organizacijoms prisidėjusius 
prie jo pasisekimo.

Ypatingą padėką reiškiame A. 
L. Jaunimo Kongreso tėvui Krašto 
Valdybos p-kui p. S. Narušiui, 
Jaunimo Kongreso Adelaidės, Mel
bourne ir Brisbanės skyriams p.p. 
Aleknai, kun. Butkui, K. Butkui, 
Baužienei, Bielienei, Cibulskiams, 
Kavaliauskui, Msgr. Meaney, kun. 
Martuzui, Minties Spaustuvei, 
Petniūnienei, Petroniui, PI ūkui, 
Simniškiams, Vaškevičiams, Za
karevičienei, Žygienei, kurie gau
siai prisidėjo darbu bei įvairiom 
aukom, p. Cibulskienei suorgani
zavus atidarymo pietus, Caritas 
organizacijai ir talkininkams su
organizavus uždarymo balių, 
Bankstowno Namų Valdybai ir 
ALSS Centrinei Valdybai (Syd
ney) parūpinusiems vietas įvai
riems parengimams^ nakvynę da-

siems įvairiais būdais, p.p. U. 
Adamkavičiūtei, H. Antanaičiui, 
K. Antanaičiui, Bernotienei ir 
akomponiatorei, Butkutei, Bula- 
kui, kun. Butkui, Dagytei, Didžiui, 
Geniui, Kaladei, Kesminui, A. 
Kazlauskui, Kolakauskaitei, Ke
mešy tei, Kramiliui, J. Meiliūnui, 
Jonui Penkaičiui, Plūkui, G. Ki- 
šonui, Račkauskui, Pilkai, J. Reis- 
gytei, G. Reisgytei, Saukai, Ste- 
panui, Straukui, Šimkui, Usevi- 
čiams, Žiedaitei, žižytei, bei Mel
bourne ir Sydnėjaus tautinių šo
kių grupėms prisidėjusiems prie 
J. Kongreso programos ir PLB 
Valdybos vice p-kui p. Kamantui, 
PLJK K-to p-kui p. A. Zaparac- 
kui, Sporto Šventės Geelonge Pre- 
zidimui, Lidcombės Lietuvių Klu
bo p-kui p. V. Simniškiui ir Mel
bourne visuomeninkui p. A. Zub- 
rui prisiuntusiems sveikinimus 
raštu ar telegrama.

Prisidėjo daug ir kitų bičiulių 
tautiečių, kuriems, jei nepaminė
jome, taipogi širdingai dėkojame.

— ★ —
Kongreso sąrašuose dalyvavo 

112 jaunimo iš Adelaidės, Canber- 
ros, Geelongo, Melbourne, Sydnė
jaus, Naujos Zelandijos ir mažes
nių miestų. Uždarymo Baliuje bu
vo žymiai daugiau.

Kongreso dalyviai nemokėjo jo
kio mokesčio; į Uždarymo Balių 
gavo papigintus bilietus. (£4 mo
kestis buvo imamas iškarto vyks
tančio Studentų Suvažiavimo da
lyvių padengti Studentų Suvažia
vimo išlaidoms.)

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis K-tas.
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PASAKOJA OKUP. LIETUVOJE GYVENĘS IR STUDIJAVĘS

Melbourne Lietuvių Dainos Sambūrio dirigentui 
ALBERTUI CELNAI IR JO SEIMAI, 

tragiškai žuvus jų dukrelei, gilią užuojautą reiškia

A LB Krašto Valdyba 
ir

A LB Krašto Kultūros Taryba

RUSAI IR RUSINTOJAI

tebesusi- 
auklėti-

Žodis
MIELOS AUSTRALIJOS

LIETUVĖS MOTERYS
di
li

Mokantis Klaipėdos 1-ojoje gim- 1 
nazijoje nuo 1945 iki 1951 metų, vi- , 
si mokytojai buvo lietuviškai kal
bantys, išskyrus kurį laiką karinį 
parengimą dėsčiusį Vendin, kurio l 
pamokos buvo pravedamos rusų 
kalba. .

Vaizdas pasikeitė pradėjus stu- ' 
dijas Klaipėdos Mokytojų Institu- ' 
te. Marksizmas-leninizmas buvo dė
stomas rusų kalba. Pradžioje dės- : 
tė Strekalov, vėliau Stribner. Tik 
seminarai buvo pravedami lietuvių 
kalba, jiems vadovavo š. Levin ir 
Zakarevičius. Kaip privaloma dis
cipliną, rusų kalbą dėstė Šikalio- ' 
va. Daugumas rusų kalbos fakul- ; 
teto studentų buvo ne lietuviai, ir . 
jokio artimesnio ryšio su jais ne
buvo. Aukštosioms mokykloms 
skirti vadovėliai buvo tik rusų kal
ba. Taip studijuodamas gamtą-geo- 
grafiją, turėjau nusipirkęs storas, 
kelių tomų zoologijos, botanikos, 
geografijos knygas.

Iš lietuvių kalba išleistų viena 
vertigesnių — tai trim tomais išė
jusi prof. Ivanausko “Lietuvos 
paukščiai”.

Panaši padėtis ir su mokslinė
mis knygomis kituose fakultetuose.

Dirbant 1953-54 metais Klaipė
dos miesto Nidos 6-oje septynme
tėje mokykloje, buvo dėstoma 
dviem kalbomis — lietuvių ir ru
sų. Klasės buvo po dvi paraleles, 
vienoje lietuviškai kalbantys, ki
toje rusiškai kalbantys mokiniai. 
Vietiniai seni gyventojai, žvejai- 
kuršiai, savo vaikus leido į lietu
viškas klases. Dabar jų daugumas 
išsikėlė Vokietijon. Mokyklos mo
kytojai buvo pusė lietuviškai, pusė 
rusiškai kalbančių. Vadovybę daž
niausiai sudarydavo lietuviai, taip 
kaip ir Klaipėdos švietimo sky
riaus vedėju, atrodo, dar nė karto 
nebuvo rusas, o inspektorių, kal
bančių tik rusiškai, yra dar ir da
bar.

Būdinga kad šioje mokykloje 
dirbo dvi jaunos mokytojos iš Mas
kvos srities — Sofija Ivanovna Te
terina ir Nina Nikolajevna Pante- 
lejeva. Jos, tik baigusios Rusijos 
pedagogines mokyklas, buvo atko- 
mandiruotos dirbti į Lietuvą. Kiti 
rusai buvo patekę Lietuvon įvai
riais keliais. Sisojev su žmona ru
sų kariuomenės sudėtyje. Erma- 
čenka, “amžina studentė” iš Sibiro metai skuba vieni po kitų ir ne- 
kažkurio instituto, atvyko prie 
Baltijos krantų sau laimės ieškoti 

■^žiavo iniciatyva, čia tapo mokytoja 
ištekėjo. Ištekėjo taip pat Teterina 
su Pantelejeva. Pantelejeva išvyko 
į savo gimtinę, o Teterina, gavusi 
vyrą jūreivį, kuris savo karo tar
nybą atliko prie Nidos švyturio, 
pasiliko Lietuvoje ir mokytojauja 
Neringos Smiltynėje.

Dgainiui rusai pradėjo išsikelti 
iš Nidos už 20 km į pietus esan
čią Rasytę (rusiškai Rybačij), ku
ri priklauso vadinamajai Kalinin
grado sričiai ir yra vien rusiškai 
kalbančių apgyventa. Išsikėlė į 
Karaliaučiaus sritį Sisojev šeima, 
mokyklos buhalterė Kuznecova ir 
t. t. Dėl to atrodo, jog šiuo metu 
Nidoje tėra tik pradžios mokykla 
rusų kalba. Į išsikėlusių rusų ir iš
vykusių Vokietijon senųjų vietos 
gyventojų vietą atkeldinami su 
valdžios parama žvejai, varguoliai 
su daugiavaikėmis šeimomis iš 
Dzūkijos ežeringo krašto. Taip pat 
atvyksta nauji kolonistai — sve
timtaučiai ir vienas kitas lietuvis.

Dirbant 1956-60 metais Klaipė
dos mokykloje-internate su 500 mo
kinių ir apie 40 mokytojų bei au
klėtojų, tik rusiškai kalbanti bu
vo rusų kalbos mokytoja Dreizina. 
Ta pati, kuri ankščiau dėstė mo
kytojų institute, bet jį 1956 metais 
Maskvos sprendimu uždarius ir jo 
pastatuose įkūrus mokyklą-inter-

natą, perėjo į šią instituciją. Dės
tydama rusų kalbą, Dreizina, atro
do, net ir iki šiol yra partinės or
ganizacijos sekretorė, taip sakant, 
Maskvos politrukas. Karinį paren
gimą šioje mokykloje teko man dė
styti, nes atlikęs dvejų metų pri
valomą karo tarnybą Sovietų ar
mijoje, buvau paleistas į atsargą 
jaunesnio leitenanto laipsniu.

Bet karinį parengimą buvo pri
valoma dėstyti rusų kalba. Man iš
vykus į Vakarus, karinį 
mą perėmė dėstyti rusas.

Prieš keletą metų dar 
rašinėjant su buvusiais 
niais, jie rašė, jog eilė senesniųjų 
auklėtojų išeina į kitas mokyklas 
ir jų vieton ateina kiti, jų tarpe net 
viena rusė — Cvietkova. Man dar 
dirbant internate, nebuvo tokio at
vejo, jog lietuvius mokinius po pa
mokų auklėtų rusė ar lietuviškai 
nemokanti auklėtoja.

Klaipėdoje iš 1960 metais buvu
sių devynių vidurinių mokyklų Nr. 
Nr. 2, 3, 6, 7 tai yra beveik pusė 
buvo su rusiškai kalbančiais mo
kiniais, mokytojais ir vadovybe.

Rusiškai kalbantieji asmenys 
užima vadovaujamas vietas ne tik 
mokykloje, bet ir miesto valdžioje munistiniai kolonialistai. Taip tu-

parengi-

Gyvename gyvenimą pilną 
dėsnių ir mažesnių rūpesčių, 
nors šiandieninė gyvenamoji padė
tis ekonominiai, palyginus, yra 
gana gera, tačiau lietuviškoji li
teratūra, anaiptol, negyvena leng
vus laikus. Priešingai, paskendus 
mums abejingume, praradus dau
geliui net viltį, visa lietuviškoji 
kultūra ima nykti. Poeto Braz
džionio žodžiais tariant:

"... o mirštam mes, 
o tyliai mirštam mes...”

Laikas bėga, kaip upės vandens,

berodant kūrybingumo, kūrybinės 
energijos bei entuziazmo, tauta 
pradeda sustingti.

Mes negalime gyventi tik tuo ką 
atsivežėme pabėgdami iš tėvynės 
ir stengtis vien tik tai ir išlaikyti 
Ne! To negana. Gyvenamasis lai
kotarpis reikalauja iš mūsų dar
bo ir kovos. Negana kūdikį tik 
pagimdyti, reikia jį auklėti, au
ginti, mylėti, mokyti. Mes gi bū
damos lietuviškosios gyvybės tęsė
jos ir susirūpinusios savo tautos 
likimu, privalome sutelkti visas 
savo jėgas tai gyvybei išsaugoti.

Todėl Melbourne Lietuvių Ka
talikių Moterų Draugija skelbia 
pirmąjį Australijos Grožinės Li
teratūros Konkursą, kuriame 
kviečiamos dalyvauti visos Aus
tralijoje gyvenančios lietuvės mo
terys, drįstančios stoti kovon už 
tautos gyvastį, už tautą, kuri yra 
aplaistyta ne tik motinų, bet taip 
pat kūdikių krauju.

Mykolas Vaitkus (Aidai 1963 
Nr.7) rašo, kad kiekvienas pra
dedantis rašyti turi abejonių ar 
pavyks. Bet padrasindamas toliau 
jis sako, kad “...nežinai ar ilgas 
bus tavo gyvenimas. Tad neatidė
liok! Tuoj pat imkis darbo. Grobk 
didžiausiąją bei gražiausiąją idė
ją, kokią tik tuo kart turi, ir, 
galingai užsimojęs, kurk didžiau
sią (kaip kad jį įsivaizduoji) savo 
šedevrą, nes paskiau gal nebeliks

Katalikų Mokslo Aka-

PAVERGTOJE LIETUVOJE
pirm.

(E)

žinomas

J. Mikštas Silainis

M. B. Šidlauskai

MOBILIZUOS 
GYDYTOJUS

Vilniuje dabar priskaitoma apie 
270.000 gyventojų ir miestą nu
matoma dar labiau plėsti. Tačiau 
gyvenamų namų ir butų statyba 
vyksta labai lėtai. Sov. Sąjunga neseniai Paryžiaus < 

aukso rinkoje pardavė apie 96 to
nas aukso. Mat, sovietams prirei
kė stipresnės valiutos, nes rubliu 
niekas nepasitiki.

Giliai išgyvendamas Jurgio Visockio mirtį, jį apraudan
čiai jo žmonai Agotai, su didžiu sielvartu jį išlydėjusiems iš 
šio pasaulio jo vaikams, vaikaičiams ir visai jo plačiajai gi
minėlei, reiškia širdingą užuojautą.

žinomas savo

*
gyvenąs

Antanas Aleksandra-

— Liet.
demijos korespondenciniu būdu 
išrinkta naujoji valdyba Romoje 
pasiskirstė pareigomis:
prof. A. Liuima, S.J., I. vicepir
mininkas prof. . Ivinskis, II vice
pirmininkas prel. L. Tulaba, sekr. 
kun. R. Krasauskas, iždininkas 
prel. P. Jatulis, archyvaras kun. 
dr. J. Vaišnora, MIC.

Mirus Savanoriui Kūrėjui
BOLESLOVUI GINIOČIUI,

jo žmonai Onai, dukrai Birutei, sūnui Alfonsui ir anūkams, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

ir įstaigose. Dabar, gal būt, kai 
kurių viršininKų pavardės pasikei
tė, bet jos liko vis tiek nelietuviš
kos. Apie 1960 metus Klaipėdoje 
buvo: “Tarybinės Klaipėdos” re
daktorius Messie, antrasis partijos 
sekretorius Arsentjev (dabar Ro
manov), vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Muraško, 
partijos komiteto . organizacinio 
skyriaus vedėjas Elbert, vykdomo
jo komiteto bendrojo skyriaus ve
dėja Gylienė (tik pavardė pakeis
ta į lietuvišką, ir ji moka lietuviš
kai), prekybos skyriaus vedėjas 
Lichtenšain, socialinio skyriaus 
vedėjas Filipovas, vieno iš ekspe
dicinės žvejybos bazių viršininkas 
Grebeničenko, celiuliozės — popie
riaus kombinato direktorius Ser- 
vilin, “Trinyčių” tekstilės fabriko 
direktorius Nedošivin, valstybės 
saugumo komiteto įgaliotinis Gan- 
tarskij ir t. t. Tą sąrašą būtų ga
lima tęsti, ir žymiai lengviau būtų 
išvardinti lietuvius, užimančius a- 
tsakingas vietas. Jie tik propagan
diniais sumetimais užima kai ku
rias vadovaujamas vietas, bet tėra 
vykdytojai tik to, ką sako jiems jų 
“pavadotojai” — Kremliaus ko-

laiko. O ir trumpo dalykėlio di
di idėja gali padaryti didžios ver
tės kūrinį”.

Tikiu, kad šis skelbiamas gro
žinės literatūros konkursas būtų 
daug sėkmingesnis, jeigu jame su 
savo kūrybiniu įnašu dalyvautų ir 
vyrai. Tačiau tai yra ateities 
planai.

Pirmasis skelbiamas Austarlijo- 
je grožinės literatūros konkursas 
skiriamas Lietuvei Moteriai, jos 
įvertinimui, pagerbimui — pra
dedant mūsų senąją žemaite, ir 
baigiant šių dienų pradedančia 
plunksną bandyti lietuve moteri-

rime prekybos uosto viršininką 
Ramanauską. Kaip gi, reikia prieš 
užsienio laivų įgulas parodyti, jog 
čia lietuviai “patys tvarkosi”. 
Klaipėdos jūreivystės mokyklos 
viršininkas yra Balčiūnas, bet dės
tomoji kalba yra rusų, o daugumas 
kursantų — kolonialistai.

Pažiūrėkime, kas vadovauja 
“Klaipėdos žvejybiniam laivynui”. 
2/3, jei ne daugiau, rusai, bet dau
gumas jų yra baigę Klaipėdos jū
reivystės mokyklą. Yra Vilniuje 
toks civilinis oro laivynas. Seku 
jau daugelį metų, kada “priaugs” 
lietuvis iki lėktuvo piloto. Iki šiol 
“lietuviškąjį” civilinį oro laivyną 
pilotuoja vien tik Ivanai.

Ir atrodo, kad dar ilgai teks lau
kti. Bijoma net mišraus pilotavi
mo. Šiais dviem atvejais lietuviai 
nukenčia dėl to, jog jie gali pabėg
ti. Fabrikuose sėdi kolonialistai 
viršininkai, nes jie patikimiausiai 
atlieka Lietuvos pramonės išnau
dojimą ir per ją Lietuvos rusini
mą. Tuo tarpu kvalifikuotus spe
cialistus, viršininkus Lietuvos pra
monei paruošia ten esančios aukš
tosios mokyklos.

Arba studentai Leningrade tam
pa laivų statybos inžinieriais, bet 
Klaipėdos Baltijos laivų statyklos 
vadovaujančius kadrus tesudaro 
“vyresnieji broliai” Petrovai, ku
rni atstovai diriguoja ir visą val
džios aparatą, net nežymiose pa
reigose.

A.Viluckis (E.L.)

Australijos lietuvėms
mi.

Tad pirmyn į darbą, mielos se
sės! V. Šeštokienė

Melb. L.K.M. D-jos pirm-kė 
REDAKCIJOS PASTABA: Melb. 
Liet. Katalikių Moterų Draugijos 
literatūros konkursas ir sąlygos 
pilnai buvo paskelbta praėjusia
me M.P. numery. Konkurse daly
vauja tik Australijoje gyvenan
čios lietuvės moterys ir gali daly
vauti jame su novele, apysaka, 
poema, pasakojimu, prisimini
mais, poezija ir kt. Konkurso ter
minas — š.m. gegužio 31 d. Pre
mijos dydis 50 svarų.

PADĖKA
Sv. Kalėdų metu tragišku būdu netekome savo brangios ir 

mielos dukrelės Brigitos. Vargonams grojant, laike gedulingų pa
maldų, gražiai ir raminančiai nuskambėjo šventos giesmės mūsų 
Brigitėlės garbei, o kun. dr. Bačinskui suteikus paskutinį palaimi
nimą kelionei į amžinąjį gyvenimą, pasilikome vieni liūdesyje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. dr. Bačinskui, varginininkei, vi
siems giesmininkams ir artimiems prieteliams, pažįstamiems ir vi
siems kitiems, pareiškusiems mums užuojautą mūsų sunkioje šei
mos nelaimėje.

Ačiū visiems už puikias gėles ir kitaip parodžiusiems mums 
savo prietelišką palankumą. Jūsų nuotaikos ir Jūsų buvimas su 
mumis mūsų nelaimėje, žymia dalimi palengvino mūsų skausmą.

Jūsų
Renata, Albertas ir Vytukas 

Č e l n o s .

Lietuvos turgavietėse uždraus
ta prekiauti augalinės bei gyvuli
nės kilmės produktais ir iš toliau 
atvežtais vaisiais bei daržovėmis. 
Taip pat griežtai suvaržytas auto
mobilių bei sunkvežimių išvažia- 
mas už Lietuvos ribų. Priežastis ne 
politinė ir ne ūkinė, o gyvulių snu
kio ir nagų ligos epidemija, kuri 
ėmė plisti iš kažkurių “broliškų 
respublikų”. Dėl to visoms auto
transporto priemonėms (išskyrus 
viešojo susisiekimo autobusus, vyk
stančius nustatytais maršrutais) 
uždrausta be specialaus patikrini
mo ir leidimo iš Lietuvos išvykti, 
taip pat ir iš kitur atvykti.

Geležinkelių stotyse ir aerodro
muose keleiviai privalo dezinfekuo
ti batus tam tikrose dezinfekci
jos dėžėse. Tų priemonių griebėsi 
nuo gruodžio 20 dienos. (E)

*
Didžiausia retenybė Vilinuje — 

viešbučių administratorių šypsena 
atvykusiems keleiviams (išimtis 
užsieniečiams). ViešĮbutyje kelei
vį priima kaip priešą. Jei atsitinka 
kad jis neturi paso su savim ,nėra 
vilties jam gauti nakvynės: į akis 
įtaria, kad gal vagis. Kreiptis į 
miliciją liudijimo, kad ne vagis — 
ne išeitis, nes ten gauna pažadą 
tik ištirti tą klausimą ir atsakyti, turį atitinkamai savo kūryba at- 
ar galės išduoti kokį liudijimą, ku- ženklinti.

rį pažada ne greičiau kaip už savai- Vilniuje įsteigta dar viena nau- 
tės. Automatinėj užkandinėj ne- jovė — priešmokyklinio ir mokyk- 
duoda peilio nei šakutės, nes, gir
di, juk pavogsi. Į geresnį restora
ną neleidžia be kaklaraiščio, nes 
irgi įtaria, kad gal koks valkata ar 
vagis (išimtis ir čia užsieniečiams 
kuriuos įsileidžia betkaip apsiren
gusius).

linio amžiaus vaikams kavinė, pa
vadinta “Nykštuko’.’ vardu. Ši ka
vinė Maskvoje buvo aukštai įver
tinta ir net apdovanota aukso me
daliu. Sovietiniai organai susiža
vėję šia idėja galvoja panašių ka
vinių steigti ir kitose sovietų S-gos 
vietose. Tokioje kavinėje viskas 
įrengta vaikams ir čia juos ap
tarnaujant mokoma, kaip vaikas 
turįs elgtis viešumoje.

Lietuvoje 
skulptorius 
vičius sulaukė gruodžio pradžioje 
80 metų. Per savo 65 kūrybinio 
darbo metus jis yra sukūręs dau
giau kaip 800 darbų. Nepriklau
somos Lietuvos metais buvo pa
garsėję jo sukurtieji didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių biustai. Sovie
tinėje okupacijoje skulptorius bu
vo priverstas atiduoti duoklę sa
vo darbais okupantui ir komunis
tų partijai.

Gruodžio 13-14 d.d. Vilniuje įvy
ko pavergtos Lietuvos rašytojų 
suvažiavimas. Rašytojų pirminin
kas E. Mieželaitis suvažiavime 
priminė, kad iki šiol rašytojams 
kryptį davė komunistų partijos 
nutarimai. Prieš akis didelis už
davinys — Lenino 100 metų su
kaktis ir spalio revoliucijos 60 
metų sukaktis, kurias rašytojai

Melbourno Dainos Sambūrio dirigento 
A. ČELNOS šeimą, 

tragiškai žuvus jų mylimai dukrelei, nuoširdžiai užjaučia

Latrobe Valley Seniūnija

Lietuviai Pasaulyje
DU NUTARIMAI liausia ir drauge pati iškalbin

giausia šių metų manifestacija, — 
pareiškė Tautos Fondo valdybos 
pirmininkas prel. J. Balkūnas 1966 
metų išvakarėse. (E)

Du nutarimai šiuo metu yra Lie
tuvos Išlaisvinimo Tautos Fondo 
valdybos dėmesio centre. Jie pri
imti 1965 metais, ne Tautos Fondo 
valdybos, tačiau Tautos Fondo 
valdyba ryžtasi padaryti juos svar
biais atramos taškais lietuvių vi- 
suomeninėj-politinėj 1966-jų metų 
veikloj.

Tie nutarimai yra:
1) Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Tarybos: “Skatinti LB pa
dalinius pagelbėti Tautos Fondui, 
organizuojant laisvinimo tikslams 
lėšų telkimo būrelius”. (Philadel- 
phijoj, 1965 m. gegužės 23 d.

2) Vliko seimo: “Seimas skati
na Vliką sudarančių grupių vado
vybes ateiti pagalbon Tautos Fon
dui ir bendromis pastangomis su 
JAV Lietuvių Bendruomene bei 
jos padaliniais... organizuoti nuo
latinių aukotojų Tautos Fondui bū- Įkartą rodomas Čikagoje, 
relius”. (New Yorke, 1965 m. lap
kričio 28 d.)

Tautos Fondo valdyba ryžosi ar
timiausiu laiku susisiekti su ati
tinkamų organizacijų vadovybėmis 
ir pasistengti, kad tie nutarimai 
iš 1965 metų užrašų būtų perkelti 
į 1966 metų visos lietuvių veiklos 
tikrovę.

Nutarimuose minimieji būreliai 
yra nauja lėšų telkimo sistema Vli
ko programoje atliekamiems bei 
atliktiniems darbams finansuotii; 
Nors pradėta 1964 metais, ši siste
ma tebėra nauja, nes ligi šiol tik 
bandoma ir dar nėra tikslinga sis
tema. Todėl 1966-jų metų uždavi
nys bus — išplėsti ją taip, kad pa
siektų ir apimtų visą Lietuvos ne
priklausomybės idėja gyvenančią 
lietuvių visuomenę’Amerikoj ir_ki- 
tur.

— šis užsimojimas tebūnie mū
sų jaunųjų ir vyresniųjų kartų ty-

“AUKSO ŽĄSIS' 
. JAU EKRANE
prieš keletą metų aktorėsJau

ir poetės Birutės Pūkelevičiūtės 
iniciatyva buvo pradėtas sukti 
lietuviškas filmas vaikams ir jau
nimui “Aukso žąsis”. Per pasku
tiniuosius metus kalbos apie 
“Aukso žąsies” filmą kiek buvo 
pritilusios ir tūlas galėjo pasida
ryti išvadą, kad šis sumanymas 
neįveikus kliūčių numarintas. Ta
čiau per tuo tylos mėnesius dar
bas vyko nenutrūkstamai ir pa
galiau pereitų metų gruodžio mė
nesy filmas galutinai baigtas ir 
sinchronizuotas jau buvo pirmą

Filmo turiny pasaka, kurią pa
rašė pati filmo režisorė ir už ku
rią ji jaunimo literatūros konkur
se gavo pirmą premiją. Filmo 
režisūra ir montažas — B. Pū-' 
kelevičiūtė, muzika Zįgmo Lapino 
choreografija Aldonos Valeišaitės, 
dekoracijos R. Bukausko, kostiu
mai K. Veselkos, grimai ir pe
rukai S. Ilgūno. Filme vaidina 23 
rinktiniai aktoriai. Visa techni
kinė filmo pusė, kaip garsų įra
šymas, sinchronizacija, negatyvų 
sukarpymas, paruošimas spausdi
nimui ir kt yra dviejų lietuvių 
— Pauliaus Jasiukonio ir Algi
manto žemaitaičio darbas. Jie 
turi savo filmų studiją Holyvu- 
de ir baigę kinematografijos mok
slus Kalifornijos universitete.

Ar nevertėtų ir Australijos lie
tuviams susirūpinti ir išsirašyti 
šitą filmą 
nimui.

savo vaikams ir jau-

— Rašytojui M. Venclauskui, 
gyvenančiam Clevcfiabide, \ paskir
ta 1000 dol. premija už scenos 
pasaką jaunimui — “Užburtoji 
dūdelė”. Premiją paskyrė Ohio 
lietuvių gydytojų draugija. , M. 
Vanclauskas yra
draminiais veikalais dar iš Nepri
klausomos Lietuvos laikų.

Šiuo metu Lietuvoj esą du 
"dangoraižiai”: Klaipėdos “kultū
ros namai” devynių aukštų ir 
miestų statybos projektavimo ins
titutas Kaune Janonio (buv. Vie
nybės) aukštėj.

Aštuonmetės mokyklos vardą 
Lietuvoj labiausiai bus nusipelniu
si mokykla Jauniūnų apylinkėj 
prie Vilniaus — Ukmergės plento, 
nes jau aštuoneri metai, kaip to
ji mokykla statoma ir vis neuž
baigiama.

Amerikos krašto gynybos minis
terija numačiusi Vietnamo kare 
mobilizuoti 1500 gydytojų, 350 
dantų gydytojų ir 100 veterina
rų. šių medicinos specialistų at
ranka bus vykdoma šių metų pra
džioje Amerikoje.

2
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KAS NUVEIKTA JAUNIMO KONGRESE JAUNIMO KONGRESAS PASISAKO

“ATSAKYKITE MUMS”
■t A ■ . ■ >

Jaunimo Kongreso įdomus Australijos lietuvišką gyvenimą, 
parengimas, kur buvo patiekti Teirautasi, kodėl mažai žmonių
klausimai iš jaunimo pusės ir į 
juos atsakyta vyresniųjų. Atsa- 
kinėtojais pakviešti kun. P. But
kus ir B. Genys (Sydney) ir P. 
Pilka (Canberra). Parengimą 
pravedė A. Šimkus (Melb.).

Pavėluotai susirinkęs jauni
mas pirmiausia norėjo iš vyres
niųjų sužinoti, ko jie tikisi iš 
šito kongreso — atsakyta: dau
giau darbingumo šiame kongre
se ir daugiau pasiruošimo pa
saulio liet. jaun. kongresui. Jau
nimas tai supranta, bet kaip įma
noma smarkiai dirbti, jei kiek
vieną vakarą iki vėlumos links
minasi pobūviuose? Jis, aišku, 
yra pervargęs, nes iš daugiau 
kaip 70 kongreso dalyvių šia
me parengime dalyvavo tik apie 
25, nors į pat pabaigą jų pri
sirinko iki 40.

Pamirštant mažą dalyvių skai
čių jaunimas toliau domisi 
Amerika ir tenai gyvenančiu 
jaunimu bei jo problemomis. 
Po to klausimai vėl nukrypo į

AMERIKOJE MIRĖ ESTŲ 
GENERALINIS KONSULAS
Pereitų metų lapkričio 21 d. 

New Yorke mirė estų gen. konsu
las Johannes Kaiv, sulaukęs 68 
metų.

Jis buvo gimęs Estijoje, baigęs 
Tartu universitetų ir vėliau pri
klausė tarptautiniam tribunolui 
Haagoje.

1925 — 35 m. jis buvo teisinis 
patarėjas prie Estijos Teisingumo 
Ministerijos ir daugiausiai užsi
ėmė teisiniais reikalais užsienio 
skyriuje. Nuo 1935 iki 1939m. jis 
buvo Estijos konsulas Australijoje 
Sydney mieste. Iš čia jis paski
riamas Estijos konsulu Amerikoje, 
kur išbuvo 25 metus, t. y. iki savo 
mirties.

Mirus gen. konsului J. Kaiv jo 
pareigas perėmė konsulas Ernst 
Jaakson, kuris išbuvo Estijos kon
sulato Amerikoje tarnyboje nuo 
1932 metų kaip vicekonsulas ir tik 
pernai pakeltas į konsulus. Jis 
gimęs Rygoje ir yra 60 m. am
žiaus.

Miręs gen. konsulas buvo vedęs 
Australijoje prieš išvykdamas į 
Ameriką. Jo uošvis, taip pat es
tas, tebegyvena Sydnejuje.

PiLi 

dalyvauja kongreso parengi
muose, bet paaiškėjo, kad čia 
pačių rengėjų kaltė, nes visuo
menės nepakvietė juose daly
vauti. O ir iš tos pačios visuo
menės vieni dirba, kiti užsiėmę 
savais rūpesčiais, ir dar kiti pa
galvojo, kad tai yra uždari jau
nimo kongreso parengimai.

Automatiškai iškilo klausimų 
apie lietuvybės išlaikymą ir asi
miliaciją. Pasirodo, didžiausios 
problemos šeimose. Pastebėta, 
kad daugely šeimų tėvai nedrau
džia vaikams namie kalbėti ang
liškai ir patys tai toleruoja. Toks 
elgesys tikrai neuždega vaiko 
širdy pasididžiavimo savo tau
ta ir net kartais vaikas gėdijasi 
savo kilmės. O gėdytis nėra ko, 
nes mūsų tautos praeitis gėdin
gų dėmių neturi.

Dažnai jaunimas kaltina vy
resniuosius, kad šie nepritampa 
prie. Australijos gyventojų, t.y. 
neasimiliuojasi, bet čia baigęs 
mokslus jaunimas organiškai su
tampa su Australijos gyvenimo 
stilium.

TARPŽINYBINIS

Susirinko tik 14 dalyvių. Su
sirinkimas pradėtas A. Stepano 
paskaita apie lietuvių veiklą 
Australijoj. Joje, pastebėta, kad 
yra optimistų, kurie gėrisi jau
nimo veikla, bet tai dar nereiš
kia, kad lietuvybės padėtis yra 
patenkinama. Reikia daugiau 
darbo ir susikaupimo. Mūsų 
žmonės, pabėgę nuo vergijos, už 
savo laisvę moka jaunimo nu
tautėjimu. Tai liudija jaunimo 
silpnas reiškimasis įvairiuose 
parengimuose, pasigendama 
naujų idėjų organizacijose ir en
tuziazmo. Prelegentas teigia, kad 
laikas jaunimui pabusti, o jam 
gali padėti vyresnieji, remdami 
jaunimo parengimus, padėdami 
jaunimo vadovams ir iškelti lie
tuvybės vertingumą. Prelegento 
manymu kongresas daug prisi
dės, nes praplės akiratį, sužadins 
patriotizmą.

Po A. Stepano pranešimo vy
ko diskusijos apie jaunimo veik
lą praeity ir dabar. Pastebėta, 
kad jaunimo tarpe ypač trūksta

Baigus šią sesiją paaiškėjo, 
kad:

a) Pasaulio jaunimo kongrese 
dalyvavimas turės įtakos į Aus
tralijos liet, gyvenimą, bet ko
kios, paaiškės ateity;

b) Lietuvių išsiblaškymas po 
Australiją sudaro sunkumų su
kurti lietuviškas šeimas. Mišrios 
šeimos yra nuostolis lietuvybei;

c) jaunimas be vyresniųjų pa
galbos nedaug ką gali padaryti;

d) būtina organizuoti lituanis 
tinius kursus;

e.) stengtis visada vaikus vers
ti kalbėti lietuviškai bent savų 
tarpe;

f) gerai, kad bendruomenės 
narių tarpe yra įvairumas, bet 
kas liečia lietuvybę, visi turim 
šia kryptimi dirbti sutartinai;

g) jaunimas, kuris nemoka ar 
nenori lietuviškai kalbėti, bet 
domisi lietuviškais reikalais, ne
turi būti atstumtas;

h) jaunimo tarpe nesimato li
teratų, bet po šio kongreso ti
kimasi pamatyti daugiau jauni
mo, besireiškiančio spaudoje.

Taip, jaunimas, pastebėjęs 
savo klaidas ir pasimokęs iš vy
resniųjų galės drąsiau žengti 
lietuviškuoju keliu.

SUSIRINKIMAS

vadovų. Jaunimui šiandie vado
vauja tasai jaunimas, kuris prieš 
10 metų priklausė organizaci
joms. Tas pats jaunimas ir šia
me kongrese daugiau domėjosi 
rimtaisiais parengimais, šių die
nų jaunimas organizacijų ideo
logine puse nesidomi. Vadovau
jantieji jaunieji kiek nusivylę 
jaunaisiais, kuriems reikia nau
jų idėjų ir būtina pakelti jų nuo
taiką. Pasaulio liet, jaunimo 
kongresas šia prasme gali labai 
daug padėti, nors ir Amerikos 
sąlygos yra skirtingos nuo Aus
tralijos. Tenai yra ir daugiau in
teligentų. Tikimasi, kad mūsų 
jauni vadovai grįš iš jo pasistip
rinę, kupini entuziazmo ir dirbs 
su jaunimu.

Po diskusijų paliesta ir kon
greso programa — įsidėmėtinos 
klaidos, kurių reikia vengti. Vė
liau priimta rezoliucija, perskai
tyti paskutinieji pranešimai apie 
pasirengimus pasaulio liet, jau
nimo kongresui ir įsidėmėtos iš
vykimo ir grįžimo datos.

VERTA IŠLIKTI 
LIETUVIU

Tikrai verta išlikti lietuviu šio 
krašto aplinkybėse, buvo nutarta 
Australijos lietuvių jaunimo kon
greso dalyvių įvykusiame debate 
ir diskusijose 1966 m .sausio 7 d.

šis įdomus ir prasmingas pa
rengimas vyko Sydney universite
to Carslaw teatre. Iš priešingų 
pusių debatui patiekė paruoštus 
pranešimus melburniškiai Aldona 
Butkutė ir Algis Šimkus temai 
"Ar verta pasilikti lietuviu šio 
krašto aplinkybėse”. Diskusijoms 
pirmininkavo Martynas Didžys 
(Melb.). čia išgirsta originalių 
mintijimų ir praktiškų patarimų. 
Diskusijose aktyviai dalyvavo po
nia M. Cibienė, kun. P. Butkus, 
R. Cibas, kun. P. Martuzas, Jū
ratė Reisgytė ir Vyt. Straukas.

Diskutuota lietuvių kultūrinės 
vertybės praktiniame gyvenime ir 
jomis praturtinimas šio krašto 
kultūros. Galime didžiuotis ir pa
sirodyti kitiems su savo tautiniais 
rūbais, šokiais, dainomis, šito daž- 
nai pasigenda patys australai 
tarptautiniuose susirinkimuose. 
Taip pat ir lietuviški valgiai daž
nai sužavi pasikvietus ir jais pa
vaišinus svečius. Kalbėjimas lie-
tuviškai normalaus gabumo žmo
nėms nėra jokia kliūtis anglų kal
bai, bet dar dažniau lietuviškai 
gerai kalbąs pasižymi ir anglų 
kalboje ir kaikur net pasirodo pra
našesnis už tikrus anglus ar aus
tralus.

Neverta savo tautinės kilmės 
išsiginti, bet dažniau pravartu 
net ją pabrėžti. Pažymėtina, kad 
ir šio krašto žymesni piliečiai 
stengiasi išvesti savo kilmę iš at
vykusių prosenelių, kas priduoda 
jų asmenybei spalvingumo ir res- 
pekto.

Kad kultūra neuždustų, būtina, 
kad ji vystytųsi toliau atitinka
moje erdvėje, šitai galima laimėti 
darant aktyvų įnašą įvairiuose šio 
krašto parengimuose individualiai 
arba kolektyviai su savo meniš
kais pasirodymais.

Neturėtume apsiriboti vien tik 
dalyvavimu savuose parengimuo
se, organizacijose, bet aktyviai 
dalyvauti ir vietos gyventojų or
ganizacijose mielai painformuo
jant susidomėjusius apie lietuvius 
ir Lietuvą net pakviečiant į ati
tinkamus parengimus. Tai paša
lintų kartais kitataučių tarpe ky
lantį nepasitikėjimą ir tuo lietu-

Pinnasis Australijos Lietuvių Jaunimo Kongresas sveikina vi
są po pasaulį išsimėčiusį lietuvių jaunimą ir linki, kad per šiuos 
metus mes užsidegtumėm daugiau tautine dvasia, susipažintumėm 
artimiau tarp savęs ir visi sujungtam jėgom dirbtumėm visuose, 
lietuvybės išlaikymo baruose.

Australijos lietuvių jaunuomenė savo kongreso proga nori 
pareikšti, kad ji įdomaujasi Lietuvos politine padėtim ir jos ateitim, 
lietuviškos kultūros ugdymu, bei dvasinių pašaukimų puoselėjimu. 

x Lietuviški papročiai, pasaulėžiūra, lietuvių kalba, liaudies me
nas, šokiai ir dainos, lietuvių istorija ir viltys yra kiekvienam lie
tuviui pasiekiamas lobis, per ilgus amžius sukrautas ir tėvų per
duodamas. Tą lobį naudojantieji patiria asmenišką pasitenkinimą 
ir pagarbą iš šio krašto gyventojų.

Kad šios kultūros neprarasitumėm būtina kūrybingai ją toliau 
vystyti individualiomis ir organizuotomis pastangomis, šios veiklos 
ilgalaikis bujojimas reikalauja šio krašto viešų kultūrinių ir orga
nizacinių plotmių.

Panaikinimui nepasitikėjimo, ugdymui draugų lietuviams ir 
paruošimui dirvos Lietuvos išlaisvinimo kovai yra būtina asmeniš
kai ir kitais būdais supažindinti šio krašto gyventojus su lietuvių 
kultūra ir dabartine veikla. Kartu taps praturtinta ir šio krašto kul
tūra.

Lietuvių tarpusavio aktyvios veiklos vystymas reikalauja ben
drų ir atskirų sąskrydžių, glaudžiai tarp organizacijų koordinuotų, 
ir skatinama jaunus kūrybininkus įvairiose kultūros šakose. Tal
kon kviečiama vyresnioji karta su savo gausiu lobynu.

Ypatingas dėmesys kreiptinas į palaikymą ir ugdymą kul
tūrinių ir asmeniškų ryšių su Lietuva ir lietuviais visame pasaulyje, 
kad kultūra nesivystytų skirtingais keliais ir neliktumėm svetimi 
savo broliams.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi...

TAUTINIAI ŠOKIAI IR ŠIUPINYS
Dėl technikinių kliūčių spektak

lis prasidėjo pavėluotai, šiame pa
rengime dalyvavo daugiausia su
važiavęs jaunimas, keletas, vyres
niųjų ir dar vienas kitas austra
las (jie lietuviškai nekalbėjo, tad 
prileista, kad jie buvo australai). 
Šis paruošimas iliustruoja, kad 
vyresnieji lietuviai daugiau domi
si savais parengimais, o jaunimas 
savais, tad ir pasigirsta tiek iš 
vienų, tiek iš kitų nepasitenkini
mo. Ateityje reikėtų vyresnie
siems su jaunimu artimiau ben
drauti, tad savaime visokie nepa
sitenkinimai dingtų.

Pagaliau scenoje pasirodė kon
greso pirmininkas R. Cibas, kuris 
pasveikino ir dalyvių atsiprašė 
už pavėlavimą, pristatė parengi
mo pranešėją G. Reisgytę.

Programa pradėta nelabai drą- 

viai įsigytų draugų.
Iškeltų minčių netrūko. Tikima

si, kad diskusijose dalyvavusieji 
savo mintis sutiks pakartoti arba 
praplėsti spaudoje ir visuomenę 
plačiau supažindinti.

Algis Kazlauskas 

siu Sydnejaus taut šokių grupės 
pasirodymu. Toliau sekė melbur- 
niškio A. Šimkaus deklamacija — 
humoreska, kuri žiūrovų tarpe ne
sukėlė entuziazmo, tačiau kai sce- 
non išėjo Melbourne lietuvaitės 
Rūta žiedaitė, Undinė Adamkavi- 
čiūtė ir Snieguolė Dagytė su po
ra lietuviškų dainelių pritariant 
gitara, tai publikoje nuotaika pa
kilo. Tas paveikė ir pačius prog
ramos vykdytojus, nes sydnejiš- 
kiai šokėjai pasirodė antrą kartą 
daug smagesni ir daugiau pašo
ko. žinoma, Melbourne taut šo
kių grupė nepasiduoda ir gyvai 
sušoka.

Po pertraukos antroji dalis pra- 
aėta “Patriotizmo valandėle”. 
Scenoje prie stalo stovi vadovas 
R. Cibas ir vyrai iš Melbourno, 
Sydnejaus ir Adelaidės — visi 
rimtai nusiteikę. Publikoje įtam
pa. Vadovas prabyla garsiai ir 

(Nukelta į psl. 4)

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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JALMARAS BERGMANAS (.Hjalmar Berg

man, 1883 — 1931) — vienas stambiausių 20 a. 
Švedų ra&ytojų, palikęs didžiulį literatūrinį pali
kimų'. dvideSimt tris romanus, daugelį tomų apsa
kymų ir pasakų, apie trisdeSimt pjesių ir SeSiolika 
kinoscenarijų.

Sundinas turėjo šunį.
Kadaise jis daug turėjo šunų — ir ne tik šunų: 

turėjo ir arklių, ir karvių, ir dvarą, ir aukso, ir miš
kų, ir ežerų, ir galybę brangių daiktų. Turėjo daug 
tarnų, buvo žymus žmogus. Visa tai pamažu išnyko, 
nes viskas išnyksta. Tuo metu, apie kurį čia kalba
me, jis turėjo save patį, keletą apdriskusių drabu
žių, šiokių tokių prisiminimų ir šunį. Be to, rentą iki 
gyvos galvos, kuri buvo tokia mažytė, kad Sundinas 
pats tapo mažytis — mažytis prieš save ir prieš ki
tus, susitraukė ir kūnas, ir siela, nebeliko orumo.

Nežinia, ar kokie nors didesni jausmai siejo Sun- 
diną ir šunį. Tikriausiai jų santykiai buvo visai šal
ti, nes senatvė yra šaltas gyvenimo metas. Bet jie 
turėjo kits kitą ir nieko daugiau, dėl to ištikimai 
laikėsi drauge. Kiekvieną rytą Sundinas išeidavo 
šuns pavedžioti, o kartu ir savo sustingusio kraujo 
truputį pajudinti. Per tuos pasivaikščiojimus šeimi
ninkas su šunim dažnai sutikdavo urmininką Bjerką.

Minėtasis Bjerkas buvo tikra sudžiūvėlio senuko 
priešingybė. Jis buvo vyras pačiam jėgų žydėjime, 
be to, turtingas, apkūnus, galingas žmogus. Ir vis 
dėlto jis sveikindavo Sundiną, dailiai nusilenkdamas 
ir sakydamas:

— Labas rytas, dėde Sundinai, kaip gyvuojate?
Sundinas atsakydavo, šyptelėdamas daugiau rūgš

čiai, nei maloniai. Bjerkas kadaise buvo vienas iš jo 
gausybės tarnų, be to, patikėtinis .Kai šeimininko 
reikalai smunka, o tarno kyla, nenuostabu, kad šei
mininką ima griaužti visoki spėliojimai ir įtarimai. 
Gal jie ir bereikalingi, bet šiaip ar taip, šeimininkas 
vaikšto ir vis galvoja. O kodėl negalvoti? Greičiau 
bėga laikas.

Reikia pasakyti, kad Bjerkas linksmas, viskuo pa

HJALMAR BERGMAN

tenkintas vyras, blaiviai žiūri į žmones, įvykius ir 
daiktus. Tiesa, jis našlys, bet žmona jam paliko sū
nų, kuris galėtų būti truputį geresnis, ir dukterį, ku
ri geresnė negali būti. Jos vardas Eva. Ją ir tėvą 
sieja nepaprastai didelis abipusis pasitikėjimas. Ji 
jam duoda patarimų, kuriuos jis, kaip tasyklė, vyk
do, ir jis jai duoda patarimų, kurių ji, kaip taisyklė, 
nevykdo. Ne tokie jau neįprasti tėvo ir dukters san
tykiai.

Bet grįžkim prie reikalo.
Tai atsitiko praėjusią žiemą: bevaikščiojant vieną 

rytą Bjerkui toptelėjo puiki mintis, kokia dovana 
per Kalėdas reikėtų nudžiuginti savo dukterį. Kai 
turtingam ir geram tėvui dingteli mintis, jis pra
linksmėja, nes, viena, jau įsivaizduoja, kaip iš džiau
gsmo parausta dukters veidas, o antra, aukštai į- 
vertina savo sumanumą. Taigi, Bjerkas vikščiojo, 
šiltai nusiteikęs, ir kaip paprastai, sutiko Sundiną. 
Kai praėjo pro kits kitą, maloniai pasisveikinę, Bjer
kas tarė pats sau: “Vargšas Sundinas, kokios jam 
bus Kalėdos? Ar jis turi bent tiek pinigų, kad galė
tų per Kalėdas nusipirkti gardžiau pavalgyti ir išger
ti? Vargšas geras senukas!”
' Bjerkas ėjo toliau, bet jau su liūdnesne širdim. 
Atsitinka, jog kunigaikščiai ir feodalai kartą gyve
nime nusigandę apverkia visą žmogaus didybės ne
pastovumą. Atsitinka kunigaikščiams, — atsitinka 
ir urminikams. Atsitiko ir Bjerkui. Mintis apie Sun- 
dino didybės žlugimą pribloškė jį ir nepaleido. Bet 
jis paprastai nesamprotaudavo, o veikdavo, dėl to 
tarė pats sau: “Reikia ką nors padaryti Sundino la
bui. Tas aišku. Ir per šias Kalėdas.”

Parėjęs namo, pasakė dukteriai:

— Gaila žiūrėti į senį Sundiną, kai pagalvoji, kad 
jis per Kalėdas neturės už ką nei gardžiau pavalgyti, 
nei išgerti.

Gera, bet lengvabūdė mergaitė atsakė:
— Labai paprasta. Nusiųsk jam šimtinę.
Tėvas pasižiūrėjo į dukterį, ir jo malonų, apskritą 

veidą išpylė'raudonis, kuris rodė didelį nepasitenki
nimą. Jis rimtai pasakė:

— šių laikų jaunimas daug ko išmoko, bet vieno 
dalyko neišmoko: jautrumo. Ne taip lengva padėti 
vargšui, kaip tau atrodo, mano mergyte. Net kai tu
ri pinigų. Dešimt metų aš galais pirštų vaikščiojau 
prieš senį Sundiną, o tu liepi su juo pasielgti kaip su 
elgeta. Jis buvo griežtas šeimininkas, bet ir geras, 
sąžiningas. Verčiau pamatysiu jį mirštant badu, bet 
neįžeisiu jo jausmų. Tačiau šių dienų jaunimas ne
supranta, kas yra jausmai.

— Ak, tėte! — pasakė mergina ir dingo.
Bjerkas sugrįžo prie savo kasdieninių darbų ir 

svarbių reikalų, bet, nors ir labai jie svarbūs buvo, 
Sundino vis tiek neužmiršo. Kai kitą kartą, prie pie
tų stalo, sutiko dukterį, pasakė:

— Aš viską apgalvojau ir dabar pažiūrėsim, kat
ras sumanesnis, tu ar tavo tėtė. Turim dar keletą 
dienų iki Kalėdų ir per tą laiką pagalvosim, kaip pa
dėti Sundinui. Pažiūrėsim, kuris sugalvos geresnį 
būdą.

— Puiku! — pasakė mergina ir dingo.
Po penkių minučių ji užmiršo apie senį Sundiną, 

o tėvas, atvirkščiai, nors ir įtemptai dirbdamas, ne
užmiršo savo sumanymo ir svarstė jį iš visų pusių. 
Jo savigarba buvo pažeista. Jis kūrė įvairiausius 
būdus padėti seniui, bet bijojo, kad Eva su ypatingu 
moterišku švelnumu nesugalvotų kokio nors dar tau
resnio būdo. Pagaliau nusprendė radęs patį tikrąjį 
ir pasakė dukteriai:

— Jau žinau! Mes nupirksim iš senio Sundino šu
nį.

— Ką tu sakai? — sušuko mergina. — Tą baisų 
seną stipeną? Ir įsileisim jį j namus?

— Mes dosniai už jį užmokėsim, — spyrėsi tėvas.
— Tu pakvaišai! — pasakė mergina ir dingo.
Tačiau Bjerkas buvo tvirtai nusprendęs nenusi

leisti ir parodyti savo pranašumą prieš dukterį. Bet 
net šitą jis norėjo padaryti kuo švelniau. Dėl to pra
ėjus kiek laiko, jis pasakė:

— šunį aš nupirksiu, bet tikrai tavo teisybė, kad 

nereikia jo temptis į namus. Kai senis gaus pinigus, 
aš pasakysiu, pavyzdžiui, šitaip: “Tamsta palaiky
kit šunį dar kokį mėnesį — mes dabar neturim kaip.” 
šitaip laimėsim laiko, o juk nežinia, ar ilgai jie abu 
gyvens.

— Tu neapsakomai gudrus, — įsiterpė Eva. — Bet 
negi manai, kad senis Sundinas toks pat naivus, kaip 
tu? Kaip tu įtikinsi jį, kad žmonės vaikšto sau pa
tenkinti ir pirkinėją stimpančius šunis už pasakiškus 
pinigus? Jis bemat supras tavo apgaulę, ir jo jau
smai bus įžeisti

— Tad ką gi man daryti? — paklausė Bjerkas.
— Nusiųsk jam šimtinę, — pasakė mergina ir din

go.
Bjerkas buvo visai pritrenktas. Savaime aišku, 

kad jo tėviškam pranašumui, jo pagarsėjusiam išra
dingumui ir jautrumui grėsė pavojus. Jis nuspren
dė sukaupti paskutines jėgas ir rasti išeitį. Nus
prendė padaryti dukterį savo pagalbininke ir įran
kiu. Ir ką jūs pasakysit! Sveikas vyriškas instink
tas tučtuojau parodė jam kelią į moters širdį. Suti
kęs dukterį, pačia pirma proga pasakė:

— Miela Eva, visiškai tavo teisybė. Senis Sun
dinas bematant suprastų mano nevykusias pastan
gas. Jis visada buvo suktokas ir nesileis bet kieno 
apgaunamas. Bet aš žinau, kas tą turi padaryti!

— O kas tai būtų? — paklausė mergina ir pa
raudo.

— Viena mano pažįstama asmenybė, — atsakė 
urmininkas ir mirktelėjo taip gudriai, kaip tik ur
mininkas tegali mokėti. Paskui pridūrė: —i Tai iš 
tiesų maža išdykėlė, kuri savo vargšą tėtę apgavo 
daugybę kartų. Manau, kad ji bet kam gali apsukti 
galvą. Tai labai biauru, bet šį kartą būtų leistina.

Mergina neatsakė nieko ir nedingo niekur, tik at
sisėdo patogiai krėsle, susikeitė kojas ir ėmė galvoti. 
Klastingas tėvas pažadino ambiciją. Ji iš tiesų 
daug kam buvo apsukusi galvą, bet niekada tokiems, 
kaip Sundinas. įdomus atvejis. Tad ji sėdėjo, sva
jojo, suko galvą, jausdama jaunoje širdyje kylant 
kovingus instinktus. Staiga ji ryžtingai pakilo, pa
tapšnojo maloniai tėvui per skruostą ir pasakė:

— Ne iš gudriųjų esi, tėtuši, bet meilutis. Dėl 
senio gali nesijaudinti. Aš padarysiu, kas reikia.

— Taip ir maniau, — atsakė tėvas ir nebegalvojo 
daugiau apie tai, nes žinojo, kad nėra ko galvoti.

(Bus daugiau)
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Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės nutarimas paskelbti 1966 me
tus Pasaulio Lietuvių Jaunimo me
tais iškelia jaunosios kartos vaid
menį mūsų gyvenime užsieny, šiuo 
atsitikimu aš noriu pasisakyti dėl 
jo politinės ir visuomeninės reikš
mės. Tas vaidmuo yra' svarbus ir 
būtinas. Užsienio lietuviai sudaro 
visuomenę, tai yra, tautinį ir po
litinį organizmą, kuris turi būti 
gyvas ir gyvybingas tiek fiziniai, 
tiek dvasiniai. Tam mūsų visuome
nė privalo būti nuolat papildoma 
naujomis jėgomis. Tai nėra nei ko
kių varžybų dėl įtakos ar pareigų, 
nei skirtingų interesų susidūrimo 
klausimas. Jaunųjų ėjimas į visas 
visuomenės veiklos sritis yra nor
malus bei natūralūs pasireiškimas, 
kuris palaiko visuomenę gyvą, kar 
tu laiduodamas įvairaus amžiaus 
žmonių bendradarbiavimą.

Varžybų tegali būti ieškant to
bulesnių idėjų, išvystant didesnę 
energiją, nustatant tikslingesnius 
veiklos būdus, ir, žinoma, — visa 
tai darant iš vieno bendram tiks
lui pasiekti.

Kiekvienai jaunajai kartai yra 
įgimtas noras — viską ar bent 
daug ką tvarkyti geriau negu se
noji karta. Tai garbingas ir nau
dingas noras. Bet jis gali būti įvyk 
dytas, gali tapti pažangos veiks
niu tik tuo atvėju, jei jis parem
tas tinkamu jaunimo pasiruošimu 
ir mokėjimu pasinauduoti senų kar
tų patyrimu ir jį pagilinti.

Užsienio lietuvių jaunimas yra 
parodęs savo subrendimą bei ga
bumus, sunkiomis sąlygomis sve
timuose kraštuose įgydamas moks
lo ar šiaip darbo kvalifikacijų, su
sidarydamas egzistencijos pagrin
dą ir saugodamas tautinį susipra
timą.

Aš linkiu, kad 1966 metais bū
tų plečiamas jaunosios kartos daly
vavimas mūsų, užsienio lietuvių, 
bendrame darbe lietuvybei gilinti 
ir Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo bylai remti, — tame darbe,

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba sudarė Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso Garbės 
Komitetą, į kurį pakvietė eilę išei-» 
vijos iškiliųjų ir vadovaujančių as
menų. Čia skelbiami kaikurių to 
komiteto narių pasisakymai apie 
Jaunimo Kongresą ir Jaunimo Me
tus.

kurį dirbame visada tikėdami mū
sų tautos ir jos jaunimo krašte 
laisva dvasia.

Lozoraitis
Lietuvos Diplomatijos Šefas

NESILIAUJANČIAME tautinės 
gyvybės atsinaujinimo vyksme 
nuolat kinta žmonių padėtys ir vai
dmenys. Vienų keliai baigiasi^ kitų 
tik prasideda. Tačiau toje visuo
tinėje gyvenimo ir veiklos estafe
tėje visos amžiaus kartos vienos ki
tų reikalingos. Tautinis solidaru
mas pasireiškia skirtingo amžiaus 
kartų bendradarbiavimo darna, 
nors jų įnašai saviti ir įvairūs.

GYVENAMASIS LAIKAS ypa
tingai pabrėžia visų kartų lietuvių 
tautinio solidarumo reikalą. Lais
vojo pasaulio visų kartų lietuviai 
turi būti solidarūs ne tik todėl, kad 
tam juos įpareigoja labai sunkūs 
tautiniai uždaviniai, bet ir todėl, 
kad tautinis solidarumas yra nuo
latinė lietuvių tautos priešo užma
čių ir svetimos aplinkos grėsmėje.

JAUNIMAS turi tai, ko išeivi
jos lietuviams labiausiai reikia — 
drąsius jaunatvės polėkius, ryžtą, 
idealizmą, energiją. Bet jaunystė 
yra praeinanti, kaip ir visas žmo
gaus gyvenimas. Todėl privalu ne
delsiant atlikti jos uždavinius.

JAUNIMAS visais laikais buvo 
ir bus priešakinėse tiesos, teisės, 
laisvės kovotojų pozicijose. Lietu

vos laisvės byla laukia jaunatviško 
idealizmo ugnies, laukia karštų 
širdžių it' jautrių sąžinių, kurios 
nesitaikstytų su skriauda ir netei
se, kurios budėtų ir siektų teisės, 
gėrio ir laisvės pergalės okupuotai 
Lietuvos Respublikai, o per Lietu
vą — visai žmonijai.

PASAULIO LIETUVIŲ JAU
NIMO METAI ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas tepadeda 
lietuviškajam jaunimui įsijausti ir 
įsigilinti į savo ypatingą padėtį ir 
ypatingus uždavinius.

V. Sidzikauskas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

K-to pirmininkas

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso sušaukimas mano giliu įsiti
kinimu yra nepaprastos reikšmės 
mūsų jaunosios kartos tautiniais 
reikalais įvykis.

Paskelbtieji 1966 metai — Jauni
mo Metai, tai viena aktyvių prie
monių jaunimą pasukti į tautinę- 
kultūrinę veiklą. Reikia tikėtis, 
kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas lietuvių jaunimą suar
tins, paskatins ir uždegs kūrybi
niams ir pozityviems darbams; 
Jaunimo Metų programa ves jau
nimą į didesnį sąmoningumą ir 
ryžtą.

Esame tikri, kad šitie visi glo
balinio masto užsimojimai Aus
tralijos Lietuvių Jaunimą labai su
įdomino. Jau dabar matosi mūsų 
jaunimo pastangos ne tik dalyvau
ti P. L. J. Kongrese, bet ir jų ini
ciatyva šaukiamas Australijos lie
tuvių jaunimo kongresas 1966m. 
sausio 3-8 d. d.

Mūsų vyresnioji karta visomis 
pastangomis rūpinasi ir siekia, kad 
jaunimas prisidėtų prie lietuvių 
tautos tęstinumo ir tikėkime, kad 
vyresniųjų viltis jaunieji pateisins.

S. Narušis 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS APIE JAUNIMĄ

Didžiai vertindami paskelbtuo
sius Jaunimo Metus, “Laiškai Lie
tuviams” jungiasi į talką juos 
prasmingai paminėti. Tuo tikslu 
žurnalo redakcija skelbia rašinio 
konkursą tema “Jaunimo gyvoji 
atsakomybė dabarty” atsakomybė 
apibūdinama gyvąja, kad jos ap
tarimu išryškėtų jos pagrindas ir 
praktika: 1) jos pagrindas, ją iš
vystant iš pačios jauno žmogaus 
būties bei jo bendravimo su kitais 
šeimoje, draugų rately, tautoj, iš
eivijoj, žmonijoj -ir krikščioniškoj 
bendruomenėj; ir 2) jos praktika, 
ją svarstant konkrečiose gyvenimo 
situacijose.

Rašinys (straipsnis, beletristi
nis vaizdelis ir kt. turi būti ne il
gesnis kaip 3000 žodžių, pasirašy

tas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu 
su atskirame vokelyje įdėta tikrą
ja autoriaus pavarde bei adresu 
“Laiškų Lietuviams” redakcijai, 
2345 W. 56th St, Chicago, Ill. 
60636, U. S. A. Konkurso terminas
— 1966 m. vasario 1 d. pašto ant
spaudo data). Atsiųsti rašiniai 
tampa žurnalo nuosavybe ir gali 
būti jame spausdinami. Skiria
mos trys premijos: 1 — 70 dol., II
— 40 dol. ir III — 30 dol.

Ta pačia tema skelbiamas raši
nio konkursas ir jaunimui, ne vy
resniam kaip 20 metų amžiaus (ra
šiniai turi būti pažymėti “jaunimo 
konkursui”). Skiriamos dvi pre
mijos: I — 30 dol. ir II — 20 dol.

“Laišku, Lietuviams redakcija.

Kolegę
LAIMĄ RADZEVIČIŪTĘ 

ir ' ,
MICHAEL FULLER, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir laimingo gyvenimo 
linki

Adelaidės Lietuvių Studentų Sąjunga 
------------------------------------------------------------------ .--------- --------

Tokios
Anądien sutikęs mane vienas šio 

laikraščio skaitytojas kietai išbarė 
“Mūsų Pastogę”, kad joje tik ra
šoma apie lietuvybę, kažkokius 
“jaunimo kongresus” ir kitokius 
neįdomius pamokslus, bet mažai 
duodanti pasaulinės politikos ži
nių. Užėjęs priminiau tokį skai
tytojo skundą redaktoriui, kuris 
nieko nesakęs padavė pluoštą laiš
kų, — skaitytojų pasisakymų apie 
šios dienos “Mūsų Pastogę”, ku
riuose palaikoma dabartinė laik
raščio laikysena. Man baigus

Tokelės
skaityti redaktorius pasitaisęs aki
nius pastebėjo: “laikomės principo 
skaitytojams duoti tik tokių žinių, 
kokių neras nė viename svetimame 
laikrašty. O norint patenkinti 
skaitytojų visus norus, mūsų laik
raštis tikrai permažas. Jeigu taip 
leistume Australijoje tik vieną 
lietuvišką laikraštį, jis padidėtų 
ir pasidarytų priimtinas daugu
mai”. Aš pagalvojau: kaip pasi
elgtų tie “skriaudžiami” skaityto
jai, jeigu jie patys redaguotų laik
raštį? Negi jie išeitų konkuruoti

su Sydnejaus dienraščiais? — ★ —
* Anąsyk vienas mūsų biznierius

Jaunimo Kongreso baliaus metu buvo pakalbintas paremti auka 
kongreso uždaromoje kalboje vie- mūsų spaudos reikalus, bet jis at- 
nas iš kalbėtojų viešai priekaište- sakė, kad lietuviai jo biznio nepa- 
vo vyresniesiems, kodėl šie nedaly- remią, tad ir jis nemato reikalo 
vavę nei jaunimo posėdžiuose, lietuviškų pastangų paremti. Da
nei jų parengimuose. Užsipuoli- linai jis irgi teisus taikant gyve- 
mas visai ne vietoje: visų pirma nime principą — savieji tik pas 
jaunimo kongresas yra jaunie- savuosius, — bet kas liečia lietu- 
siems, o jeigu vyresnieji metę dar- vybę, tai čia jis prašauna pro ša
bus visur bėgios su jaunimu, tai lj. Praktiškai nė vienas lietuvis 
tikrai neįvyktų nei vietinių kon- nesiverčia vien tik iš lietuvių, o 
gresų, nei kas nors Australiją tačiau lietuviška veikla klesti ir 

vatstovautų Pasaulio Jaunimo Kon- reikalui esant niekas neatsisako 
grėsė, nes vyresniesiems dirbti, o kur reikia prisidėti auka ar pa- 
jauniesiems kongresauti! rama. Laikantis ano biznieriaus

* principo vargu ar mes čia iš vi-
Kalbant apie vyresniuosius, iš so nors turėtume lietuviško, 

jų gal perdaug net reikalaujama: 
jie jaunimui paruošia tiek mate- - ■ .

KAS NUVEIKTĄ...
(Atkelta iš psl. 3)

f 
energingai, kad nekenčia suvažia
vimų, bendruomenės, studentų, 
skautų, ateitininkų ir net pats sa
vęs. Aplinkui sustoję vyrai tuo 
pačiu tonu pakartoja jo žodžius. 
Publika pasijuto pritrenkta, bet 
šiam pasirodymui pasibaigus bu
vo garsiai plojama ir tuo laimė
tas ryšys tarp vaidintojų ir žiū
rovų.

Plojimams tebetrunkant A. Šim
kus išėjo deklamuoti Maironio 
Čičinsko, bet visą rimtą nuotaiką 
sudrumstė sydnejiškis A. Plukas 
stoVįs A- Šimkaus užnugary ir 
gestikuliuojąs savo rankomis ir 
juokinąs žiūrovus.

Vėl scenoje pasirodo Melbourno 
šokėjai su trim šokiais, po kurių 
sceną užėmė adelaidiškis V. 

^Straukas ir melbumiškė R. Žie- 
daitė, padainuodami į “Į kovą". 
Melodija žinoma, bet žodžiai nau
ji, atskleidžią jaunimo požiūrį į 
Australijos lietuvius. Lietuviams 
atrodo, kad čia perdaug ramu, tad 
paįvairinant gyvenimą imta kovo
ti tarpusavy — steigiamos dvi 
mokyklos, ruošiami du minėjimai, 
statomi dveji namai. Tokią liūdną 
padėtį palengvina taurelė, kuri 
vėl suvienija tautiečius. Ir šis 
pasirodymas dalyviams gerokai 
patiko.

Vakaro programa labai gražiai 
praėjo. Malonu, kad mūsų jauni
mas nesnaudžia, bet kuria savas 
daineles, smagiai šoka ir šiaip 
reiškiasi įvairiais sugebėjimais.

PRIĖMIMAS PAS ALB 
PIRMININKĄ

Sausio 7 d. ALB Krašto V-bos 
pirmininkas p. S. Narušis savo 
namuose suruošė priėmimą Jauni
mo Kongreso komitetų, studentų 
valdybų nariams ir kitiems jau
nuoliams, prisidėjusiems prie kon
greso paruošimo. Šis vakaras pra
ėjo malonioje vieningoje nuotaiko
je ir parodė, kad lietuviškoje veik
loje nėra esminių skirtumų tarp 
senimo ir jaunimo. Visi turėjo 
bendrą kalbą, nes lietuviški rei
kalai visiems tiek pat svarbūs. 
Dėkojame p. Naručiui už vertin
gą vakarą.

ALL MALE BRITISH
SUBJECTS-ordinarily 
resident in Australia 
whether natural born 
or naturalised, Whose 
TWENTIETH BIRTHDAY 
FALLS IN THE PERIOD

rialines, tiek ir moralines bei idė
jines sąlygas: ne kas kitas, o vy
resnieji, dar kitaip vadinami “se
niais” iškėlė ir jaunimo kongreso 
mintį, jie remia moraliai ir ma
terialiai jaunųjų darbus, jie savo 
uždirbtai doleriais nuties jauni
mui vieškelį per Pacifiką į Kon
gresą. Negi dar reikia, kad vyres
nieji už jaunuosius posėdžiautų ir 
net jiems lenciūgėlį pašoktų?

Girdėjau, neseniai iš Lietuvos 
atvykusi jauna lietuvaitė nesusi
žavėjusi nei Australija nei Aus
tralijos lietuvių ir apskritai šio 
krašto gyvenimu ir tvirtina, kad 
Lietuvoje šiuo metu viskas yra 
geriau. Argi ne panašiai ir mes 
patys galvojome ir kalbėjome vos 
tik įkėlę koją į šitą kengūrų ir 
lengvo gyvenimo kraštą?

Tvistus .. ,

LAIŠKAS LIETUVIAMS

1ST JANUARY 1966 TO 30TH JUNE 1966 INCLUSIVE

MUST REGISTER
BETWEEN 24th JANUARY 1966 and 7th FEBRUARY 1966

HOW TO REGISTER:
Registration Forms are obtainable 

from Post Offices and District 

Employment Offices of the De
partment of Labour and National 

Service. Detailed Instructions are 

given In these Forms.

WHEN TO REGISTER:
Completed Registration Forms 

must be forwarded to the Regis

trar for National Service by 7th 

February 1966 even though the 

person required to register may 

not actually turn 20 until after 

that date. A person who Is absent 

from Australia during the period 

within which he Is required to 

register must register within 14 

days after his return.

FAILURE TO REGISTER by 7th February 1966 by a 
person required to register will render him liable to a 
penalty of up to £50 and to be called up for service 
regardless of the result of the ballot which will be 
held to select persons for call-up.

EXEMPTIONS:
The ONLY persons exempt from 
liability to register are certain 
diplomatic personnel, aboriginal 
natives of Australia and full-time 
serving members of the Perma
nent Naval, Military or Air Forces.

VOLUNTARY REGISTRATION:
Volunteers, as under, must com
plete a Registration Form and 
send It to the Registrar.

• Males turning 20 In the first 
half of 1966 who are not British 
subjects and wish to volunteer 
for national service.

• Males (Including those not 
British subjects) who are 18 years 
and 9 months and under 20 and 
wish to volunteer for national 
service ahead of the normal call
up.

Mielas Tautieti, Brangi Tautiete,
Šiuo trumpu aplinkraščiu norė

čiau priminti Jums — ir per Jus
— mūsų nusipelnusioms Organi
zacijoms ir pavieniams pajėges
niems Tautiečiams labai aktualų 
“naujos rūšies knygnešystės“ rei
kalą.

Visi esame įsitikinę, kad jei sve
timų komikų jūroj skęstančiam 
mūsų jaunimui šiandien neduosim 
savos literatūros, rytoj lietuvišką 
knygą bei lakraštį jau nebus kam 
skaityti.

Dėl to labai nuoširdžiai prašau
— dabar ir ateityje — bendra
darbiauti su BALFO Centru, 
Brooklyne, ir Saleziečių Spaudos 
Studija, Italijoj, paieškant Drga- 
nizacijų ar pavienių mecenatų, ku
rie užpirktų 100, 150 ar 200 do
lerių siuntą ypač Pietų Amerikos 
jaunimui. Labai pravartu būtų 
taip pat apmokėti siuntas mūsų 
stovykloms, lituanistinėms mokyk
loms ir betkokioms jaunimo orga
nizacijoms JAV-bėse, Kanadoj, 
Australijoj, Anglijoj, Vokietijoj 
ar dar kitur.

Reikia pasidžiaugti pirmais 
penkiais šauniais mecenatais jau 
pagarsintais mūsų bendroj tauti
nėj spaudoj. Jų vardai bus įrašyti 
panašiai kaip carinių laikų knyg
nešių amžinos atminties tautos 
istorijos lapuose.

L.B. Apylinkių Valdybos kiek 
tepaseka Rockford, Illinois, Vadų 
pavyzdį, kurie nešė ir neš savo li
goniams knygas, o ne greit vys
tančias ir brangiai kainuojančias 
gėlių puokštes. Kitur, vietoj šer
menų vainiko, vėlionės' atminčiai

užperkama knygų siunta jaunimo 
bibliotekoms ir šiaip Organizaci
joms.

Tokiu būdu Jūs vienu geru dar
bu duosite reikalingo tautinio dva
sios peno vieniems jaunuoliams, 
o jauniems spaustuvininkams Ita
lijoje užtikrinsite medžiaginį duo
ną.

Atrodo, kad atėjo laikas vis la
biau įsipareigoti ir aukotis jauni
mui — mūsų ateities vilčiai. Įsi
pareigokime — ir kur galim — 
kitus įpareigokime. Jei nebūsime 
įsipareigojantys ir vieningi kaip 
žydai sunkiai ilgai išsilaikysime. 
Tremties veikla reikalinga įvairių 
ramsčių. Savoji kalba ir knyga 
jaunimui yra vienas iš tikriausių 
tų ramsčių.

Iš anksto dėkoju visiems pagar
biems “Tremties Knygnešiams" 
už betkokią konkrečią talką.

Jūsų Kristuje ir Tėvynėje, 
Kun. Petras M. Urbaitis, SDB

ATGYJA STALINAS

Su Chruščiovo atėjimo į Krem
lių Stalinas Sov. Sąjungoje buvo 
totaliai nusodintas. Tačiau pasali
nus Chruščiovą Stalinas vėl pa
mažu grąžinamas sovietiniame gy
venime. Užmirštant Stalino kru
viną valdymą jis dabar pristato
mas, kaip teisingas valdovas, kaip 
genialus karo vadas ir kaip diplo
matijos meisteris. Su tuo pamažu 
grąžinami į Kremlių buv, Stali
no ministerial ir komunistų va
dai. Brežnevo ir Kosygino linija 
pamažu derinasi prie buv. Stali
no linijos.
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Stalo tenisas
XVI-je sporto šventėje Geelon- 

ge komandinėse vyrų stalo teniso 
pirmenybėse Hobartui nedalyvau
jant ir vėl laimėjo Melbourne Var
po sportininkai V. Vasaris, A. 
Balnionis ir J. Ablonskis, įveikę 
varžovus iš Sydnejaus ir Geelongo 
5:0, 5:0. Kovoje dėl antros vietos 
Kovo reprezentantai V. Binkis R. 
Liniauskas pasirodė pranašiau už 
Geelongą ir juos įveikė 3:2. Vytie- 
čiams abu taškus pelnė buvęs per- 
kūnietis S. Valaitis.

Komandinėse mergaičių pirme
nybėse, kuriose dalyvavo tik Ade
laidės ir Melbourne sportininkės, 
netrūko ugnies ir po atkaklios bei 
permainingos kovos šventės nuga
lėtojomis tapo vytietės. Adelaidės 
stalo teniso vadovė O. Mikalainytė 
nepilnai įvertinusi varžoves rung
tynėms prieš varpietes vienetams 
žaisti, išstatė jaunas bet daug ža
dančias stalo teniso žaidėjas D. 
Viliūnaitę ir R. Pacevičiūtę. Po 
pirmo susitikimo rezultatas 1:1, tad 
dvejetų žaisti išėjo jau pati vado
vė ir po permainingos kovos (19:21 
21:16, 21:17) O. Mikalainytė ir D. 
Viliūnaitė įveikė varpietes G. Pet
rauskaitę ir I. Kviecinskienę. Re
zultatas 2:1, tačiau D. Viliūnaitei 
pralaimėjus prieš G. Petrauskaitę 
ir vėl išlygintas 2:2. Paskutinio 
vienetų susitikimo pirmas setas 
pranašavo pergalę Melbournui, nes 
I. Kviecinskienė įveikė R. Pacevi
čiūtę net 21:11, tačiau Rasa klus
niai išklausiusi trenerio nurodymus 
sekančiuose setuose nepadavė prie
šininkei nė vieno kamuolio į deši
nę pusę, nesunkiai (21:13, 21:12) 
įveikė varpietę ir nusvėrė rungty
nių rezultatų 3:2 Adelaidės naudai.

Staigmena įvyko individualinėse 
vyrų pirmenybėse. Pereitų metų 
šventės nugalėtojas varpietis A. 
Balnionis jau pirmuose susitiki
muose pralaimėjęs iš turnyro iškri
to nepasiekęs net pusfinalio. Pus- 
finale J. Ablonskis (Melb.) įveikęs 
V. Binkį (Sydn.) 21:16, 21:11 ne
rado ginklo prieš klubo draugų V.

TAI IR VĖL PABAIGĘ 16-ją 
sporto šventę Geelonge mūsų spor
tininkai su laimėjimais ir pralai
mėjimais, su džiaugsmu ir kai ku
rie net su ašaromis išsiskirstė 
i savąsias gyvenvietes ir tuojau 
vėl pradės kasdienines sportines 
varžybas namie je. Geelonge tikrai 
buvo puiku: daug įspūdžių, daug 
atsiminimų, kuriais dar ilgą lai
kų dalinsimės ir šiame Sporto 
Skyriuje

SYDNEJAUS PAČIOS JAU
NOSIOS krepšininkės, šiais me
tais dar tik pirmų kartą daly
vavusios Sporto Šventės pirmeny
bėse, nors ir užėmė paskutinę vie
tų lentelėje, tačiau švente taip 
susižavėjo, kad jau dabar pradėjo 
laukti būsimos Sporto šventės 
Sydnejuje ir pasiryžusios šiais 
metais gerokai padirbėti ir paro
dyti, kų sugeba ir ką gali.

KIEK TEKO IŠGIRSTI, tai 
mūsų didysis bendradarbis B. Ne- 
meika išvažiuodamas iš Adelaidės 
buvo numatęs po šventės Geelon
ge vykti pasidairyti į Tasmanijų. 
Tačiau po šventės jo planai pasi
keitė ir tik pabuvojęs porą diene
lių Melbourne ir greičiausia besi

žvalgydamas į sydnejiškęs išsina
rino sprandą ir taip turėjo savo 
išsvajotų planų atsisakyti.

PRIEŠ PAT KALĖDŲ šventes 
Sydnejaus krepšininkai buvo su
sitikę draugiškom rungtynėm su 
Kovo vyrais ir neišlaikę Banks- 
towno aikštėje tempo turėjo ko- 
viečiams pasiduoti 54:26 rezulta
tu. šių rungtynių pasižiūrėti ir 
vėliau su sportininkais salėje pa
bendrauti buvo susirinkęs gražus 
būrys krepšinio mėgėjų.

SYDNEJAUS VETERANAI, 
NORS ir pralaimėjo prieš Kovą, 
tikisi ateity padaryti revanšines 
rungtynes salėje ir gal vidury me
tų sužaisti draugiškas rungtynes 
su Canberros veteranais krepši
ninkais. O gal kartais, truputį su
siorganizavus, pavyktų į Sydne
jaus Sporto šventę atvežti ir dau
giau veteranų komandų, kas ge
rokai paįvairintų pačią šventę.

NEUŽMIRŠTANT TŲ VETE
RANŲ, tai po rungtynių buvo ir 
aukų: A. Laukaitis, anksčiau per
tempęs kojos raumenis iš žaidėjo 
perėjo į veteranų trenerį, o buv. 
“geležinis gynėjas” V. Koženiaus- 
kas (Šaknelė) rungtynių metu

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir ižsimokėjunui. Me* kalbame vokiškai.
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Sp. Šventėje
Vasarį ir jam pralaimėjo 14:21, 
10:21.

Vytenis Vasaris Australijos lie
tuvių stalo teniso čempijonu tapo 
jau antrų kartų. Pirmų titulų jis 
iškovojo būdamas dar tik 16 metų 
XIII-je sporto šventėje Adelaidėje. 
V. Vasaris šešerių sporto švenčių 
dalyvis, kuriam dabar tik 19 me
tų, plačiai žinomas ne tik lietuvių 
tarpe, be tir australams. Penkerius 
metus žaidęs Viktorijos jaunių rin
ktinėje šis jaunas lietuvis sporti
ninkas atstovavo Melbourne uni
versitetų pereitų metų Australi
jos universijadoje ir išsikovojo nu
galėtojų titulų. Vytenis puola iš a- 
biejų pusių ir suradęs priešininko 
gynyboje spragų atakas užbaigia 
mirtinais smūgiais.

V. Vasaris iškovojo ir vyrų dve
jetų titulų jau antrus metus iš ei
lės. Šį kartų su S. Valaičiu finale 
įveikė sydnejiškius V. Binkį ir R. 
Liniauską 21:10, 25:23.

Individualinėse moterų pirmeny
bėse didesnių staigmenų neįvyko. 
Paminėtinas D. Viliūnaitės (Adei.) 
revanšas už pralaimėjimų koman
dinėse varžybose prieš varpietę G. 
Petrauskaitę. Pusfinale Dalia į- 
veikia Gražinu 8:21, 21:18 21:18, 
tačiau finale tokiu pat rezultatu 
kaip pas vyrus (14:21, 10:21) tu
rėjo nusileisti ilgametei čempijo- 
nei komandos draugei O. Mikalai- 
nytei.

Ona Mikalainytė pirmoji savi
ninkė naujai įsteigtos Amerikos 
lietuvių sporto žurnalisto Jono Šo- 
liūno trofėjaus. Onutė šios garbės 
pilnai užsitarnavo, nes šiam spor
tui aukodama daug laiko iškėlė ne 
tik Adelaidės Vyties vardų, bet 
plačiai žinoma ir australų tarpe 
dalyvaudama Australijos “Public 
Works” pirmenybėse ir iškovoda
ma eilę titulų.

Moterų dvejetas atiteko Adelai
dės reprezentantėms O. Mikalainy- 
tei ir D. Viliūnaitei, kurios finale 
įveikė melburniškes G. Petraus
kaitę ir I. Kviecinskienę 21:9, 21: 
18.
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APIE) SPORTO ŠVIVIIS
SUSIMĄSTYMAI XVI-JAI SPORTO ŠVENTEI PRAĖJUS

Pereitųjų metų pabaigoje, lai- čia noriu pabrėžti vienų labai gražiai pravedamų Sporto šven-
kantis įsisenėjusių tradicijų 16-tų 
kartų Australijos sportuojantis 
jaunimas suvažiavo į Geelongų 
dalyvauti Australijos lietuvių 
Sporto šventėje, kuri, su laiku, 
gali išsiplėsti į Australijos lietu
vių metines Olimpines žaidynes.

Jeigu šis Australijos lietuvių 
sportuojančio jaunimo sųskrydis 
iki šiol dar buvo vadinamas Spor
to švente, tai tik todėl, kad šios 
šventės programa dar vis apima 
labai neskaitlingų sporto šakų ei
lę ir šimtai Australijos lietuvių 
sportininkų, kurių pamėgtos spor
to šakos nėra įtrauktos į šių 
Švenčių programų, negali šiose 
šventėse dalyvauti. Juo toliau, 
juo daugiau pasigenda visų spor
to šakų karalienės — LENGVO
SIOS ATLETIKOS, kuri yra ide
ali techniškai individualinių fi
zinių pajėgumų išryškinimui. Čia 
ypatingai išryškėja sportuojančio- 
jaunimo fizinių ir dvasinių savy
bių koordinacija. Galėtumėm ir 
mes įtraukti į savo ateities Spor
to Varžybas šūkį — Citius, Al- 
tius, Fortius (greičiau, augščiau, 
stipriau), kuris pasmerkia spor
tininko miegojimų ant laurų ir 
verčia jį pažangėti, nes žmogaus 
galioms vystyti nėra ribų, jeigu 
tik jis harmoningai derina savo 
fizinių ir dvasinių jėgų ugdymą.

Atiteko Onutei ir mišraus dve
jeto titulas, šį kartų su J. Ablons- 
kiu (Melb.) finale jie įveikė Varpo 
reprezentantus V. Vasarį ir G. Pe
trauskaitę 21:14, 21:12 rezultatu.

Perspektyvos

Vyrų grupėje paminėtinas tik V. 
Vasaris, tačiau mergaičių grupėje 
ateities perspektyvos daug giedres
nės. Gerų įspūdį paliko adelaidiš-
kė D. Viliūnaitė, kuriai dar tik 17 
metų, ir Gražina Petrauskaitė iš 
Melbourne. Rimtai padirbėjus bus 
rimtos kandidatės kovoje dėl J. šo- 
liūno trofėjaus. Panašiai galima 
pasakyti ir apie Ireną Kviecinskie
nę (Melb.) ir Rasą Pacevičiūtę 
(Adei.).

Stalo teniso pirmenybes suma
niai ir tvarkingai pravedė S. Va
laitis ir R. Giedrys.

R. Sidabras

taip patraukė kojų sausgysles, jog 
teko net tris savaites paatostogau
ti nedirbant. Išvadoje — kojos 
negali atlaikyti veteranų svorio!

ŠVENČIŲ METU SYDNEJU
JE lankėsi didelis sporto rėmė
jas V. Volodka iš tolimojo Perth’o, 
kuris būdamas statybininkas — 
kontraktorius, lankantis Perthe 
Amerikos lietuviams krepšinin
kams, jų pasižiūrėti skrido net 
3.500 mylių. Vėliau taip susižavė
jęs šauniaisiais svečiais krepši
ninkais, jis su kitais sporto mėgė
jais buvo suorganizavęs krepšinio 
komandą, kurioje be vieno austra
lo žaidė visi lietuviai, ši koman
da, pagal V. Volodką, buvo nu
mačiusi atvykti į Geelongą, tačiau 
mūsų vyr. sporto vadovybė atsi
sakiusi leisti žaisti šventėje aus
tralui, iširo ir kartu su visais 
pertiškiais yra taip nusivylę ir 
negali suprasti, kad tokius nuoto
lius savomis lėšomis pasiryžu- 
siems nugalėti jaunuoliams nebu
vo padaryta išimtis. Ką padaryti 
— išimčių nebuvo, o Pertho lie
tuviai paliko dar toliau atstumti 
nuo mūsų visos sportinės bendruo
menės.

TAIP PAT ŠVENČIŲ metu 
Sydnejuje lankėsi ir ouvęs 
Australijos ir Australazijos bok
so čempijonas Pranas Mikus, ku
ris susitikęs eilę draugų prisimi
nė ir tas sunkias dienas Sydneju
je, kada savo kumščiu bokso sta- 
dijone jfliekė eilę geriausių Aus
tralijos boksininkų.

BUVUSI KOVO KREPŠININ
KĖ Milda Karpavičienė vieną 
sekmadienio popietę kartu su sa
vo mama p. Bačiuliene, bestebė- 
damos savo sūnaus ir anūko fut-

svarbų mūsų Sporto Švenčių ele
mentų — PAŽANGUMĄ. Natū
ralu tikėtis, kad sportuojantis 
jaunimas, kuris ėgsta savo pasi
rinktąją sporto šaką, treniruoja
si, tinkamai tvarko savo gyveni
mų ir daro viskų, kad jis progre
suotų. Progresas yra darbo ir pa
siryžimo vaisius, ir todėl progre
sas bei pažangumas gali būti at
siektas tik laikui bėgant, nes ne
užtenka būti fenomenu arba gi
musiu “supermanu”; tiktai rim
tai dirbant ir tik per tam tikrų 
laiką galima pasiekti geresnių re
zultatų.

Gražu buvo stebėti Sporto Šven
tės atidarymo parade tokį gražų 
skaičių suvažiavusio jaunimo. Ma
lonu buvo matyti atskirus Spor
to Klubus savo išeiginėse unifor
mose, kurie žygiavo paskui savo 
Klubo vėliavą. Malonu buvo klau
sytis gražių kalbų, pasakytų va
dovybės ir rengėjų ir aiškiai jau
čiau, kad rengiant šią Sporto 
Šventę buvo daroma viskas, kad 
tik Šventė būtų pasisekusi, kad 
dalyviai ir svečiai — žiūrovai bū
tų patenkinti.

Pasibaigė paradas, prasidėjo 
varžybos ir tvarkingai, pagal 
Šventės programų laiku buvo pra
vedamos rungtynės, kurias vieni 
laimėjo, kiti pralaimėjo ir tokiu 
būdu buvo išaiškinti laimėtojai ir 
gražiausios dovanos buvo išdalin
tos per uždarymo paradą ir vėl 
gražios kalbos pasakytos, ir nuo
širdūs linkėjimai perduoti, ir pa
sižadėta vėl pasimatyti sekančiais 
metais panašioje šventėje Sydne- 
juje. Eiliniai žiūrovai su ašaro
mis akyse stebėjo rungtyniauto- 
jus, plojo laimėtojams, sveikino 
dovanas gavusius ir, rodos, ko gi 
daugiau mes galime norėti iš taip 
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PAGERBIMAI
Gana tankiai tenka skaityti 

“Mūsų Pastogės” puslapiuose apie 
tai, kad lietuvių sporto klubai ne
turi sportinio prieauglio, kad mū
sų augantis jaunimas nesijungia 
į vietinius sporto klubus ir kas 
reikia daryti, kad paskatinus mū-
sų jaunuolius prie sporto?

Būdamas senas sporto mėgėjas, 
visuomet galvodavau, kaip nors 
maža dalele prisidėti prie to, kad 
paskatinus mūsų jaunius jungtis 
į vietinius sporto klubus. Tam ti
kslui kelinti metai iš eilės paskir
davau per įvykstančias sporto 
šventes mažas dovanas. Dar gero
kai prieš praėjusią sporto šven
tę užklausiau vietinį sporto klubą 
ar aš galiu ir šiai šventei paskir
ti kokią nors dovaną? Gavau at
sakymą, kad labai pageidaujamos 
dovanos jauniams. Paskyriau pora 
mažų dovanų ir jos buvo įteiktos 
vietos sporto klubui dar 3 savai
tės prieš šventę. Kiek man yra ži
noma, tai dar keli asmenys buvo 
paskyrę dovanas, kurios turėjo 
būti įteiktos per pastarąją sporto 
šventę.

Nuvykus į praėjusią sporto 
šventę Geelong patyriau štai ką: 
Sporto šventės rengėjai ir sporto 
“bosai” pranešė, kad nebus įtei
kiamos jokios dovanos asmeniškai 
pasižymėjusiems sportininkams. 
Taipogi nebus įteikiamos dovanos 
ir laimėjusiems antrą ar trečią 
vieta komandoms. — Man užklau
sus kodėl taip keistai daroma, ga
vau tokį paaiškinimą: Sportinin
kas gavęs iš ko nors asmenišką 

holo (rugby) rungtynes, buvo pa
prašytos nupirkti mokyklos lote
rijos bilietą. Nusipirkusios ir apie 
jį užmiršusios, bet štai prieš pat 
šventes jos gavo žinią, kad jų bi
lietas laimėjo pirmą premiją — 
1000 svarų! Pasirodo, kad ne vien 
profesionalai, bet ir laimingos po
nios galinčios pasinaudoti sporti
niu laimikiu. Sveikinam!

Rimas Gailius

Sporto šventės aprašymai re
dakciją pasiekė pavėluotai jau šį 
numerį spausdinant. Jie bus pas
kelbti ateinančiam M. P. numery.

Sp. Sk. Red. 

čių? Be viso to, ne sportuojančio
jo akimis žiūrint, bet iš tautinio 
taško imant, koks mližiniškas dar
bas padarytas lietuviškumo išlai
kymui, nes šimtai lietuviškojo jau
nimo kasmet suvažiuoja į vienų 
vietų tradicinėm sporto varžybom 
pravesti. Taip, sutinku, kad mū
sų šaunosios Sporto šventės yra 
didelis mūsų tautinio organizuo
tumo laimėjimas ir kad per jas 
mes galime suburti didelį skaičių 
mūsų jaunimo į vienų vietų ir 
džiaugtis matydami juos dėvint 
lietuviškų sporto klubų unifor
mas ir prieteliškai, taisyklių rė
muose, varžantis.

Atleiskit, jeigu sudrumsiu kiek 
šį gražų paveikslą ir tamsesniais 
dažais patepsiu vietas, kurios, 
mano manymu, turėtų būti kiek 
kitokios.

PAŽANGUMAS. Kaip jau ank
sčiau sakiau, miegoti ant laurų ir 
būti aktyviam ir nerodyti progre
so yra nusikaltimas, kurį turi pri
siimti ne sportuojantis jaunimas, 
bet mūsų Sporto Klubų vadovybės, 
kurios turėtų sekti sportuojantį 
jaunimų ir reikalauti, kad jis 
dirbtų, tobulėtų ir darytų pažan
gu.

Neabejoju, kad visi Sporto Klu
bų atstovai, kurie sekė žaidimus, 
nedvejodami man pritars, kad 
vertinant Sporto Šventės metų 
įvykusių rungtynių pajėgumų aiš
kiai matėsi techniškas ir taktiškas 
komandų regresas. Gal tik vienai 
Sydnejaus Kovo tinklinio koman
dai tektų padaryti išimtį, nes šio
ji komanda įrodė, kad kiekvienas 
žaidėjas yra idėjęs nemažai dar
bo ir širdies ruošiantis šiai Spor
to Šventei. Nenoriu nieko kaltin
ti, bet tik turiu konstatuoti šį 
skaudų faktų ir dar kartą primin- 

IR DOVANOS
dovaną jaučiasi jau kaip profe
sionalas ir toks tankiausiai iš lie
tuviškų savų sporto klubų pabė
ga... Dar vienas gerai sporto sri
tyje žinomas asmuo man taip pa
sakė — yra ir daugiau būdų spor
tininkams pagerbti. Tam ponui
galiu tik taip pasakyti: Taip, yra 
daugiau būdų, galima sportinin
kus nuvesti į hotelį ar į restora
ną, pagerbti juos kitur ir kitaip. 
Bet jei tas mūsų sporto darbuo
tojas dar to nežinojo, tai> turiu 
jam pasakyti, kad visame pasau
lyje nusipelnę ar pasižymėję spor
tininkai yra pagerbiami ne kur 
nors kitur ir kitokiu būdu, bet tik 
sporto aikštėje.

Gana gražus ir darnus bendra
darbiavimas tarp mūsų sporto va
dovybės ir sporto klubų rėmėjų. 
Klubų rėmėjai paskyrė dovanas 
sportininkams dar gerokai prieš 
įvykstančią sporto šventę, gi mū
sų sporto “bosai” meta tas dova
nas į sąšlavų dėžę nei dėkui už tai 
nepasakę... Taip neturėtų būti. Jei 
buvo numatyta neduoti sportinin
kams jokių asmeniškų dovanų, ar 
neduoti antros vietos laimėtojams, 
tai toks nutarimas turi būti viešai 
ir iš anksto paskelbtas. Nes tas 
pats ir ateityje gali pasikartoti 
per ateinančią sporto šventę.

Atrodo, kad tas keistas ir nie
kuo nepamatuotas sporto vadovų 
nutarimas buvo pasiūlytas iš tos 
pusės, į kurią jau yra suplaukę 
daugiausia įvairių dovanų. Atseit 
mūsų sporto klubas yra stipriau
sias, tai mes ir taip gausime pirmą 
vietą ir mumss teks visos dovanos. 
Gi ką gaus kiti sporto klubai, tas 
mums visai nesvarbu, o dar geriaus 
neleiskime, jiems nieko gauti.

Norėčiau kad dėl to reikalo pasi
sakytų patys mūsų aktyvieji spor
tininkai, kad pareikštų savo nuo
monę tie asmenys, kurie dar neva
dovauja sportinei veiklai. Sporto 
vadovai padarė nutarimą ką reikia 
daryti, kad sportininkas nepabėg
tų iš lietuviško sporto klubo. Bet 
labai gaila, kad jie nieko nepada
rė ir nieko nenutarė kaip mūsų 
jaunimą į sporto klubus pritraukti.

P. Šalkauskas 
57 Lennox Street 

Richmond, Melbourne, Vic. 

ti, kad viso pasaulio sportuojan
čio jaunimo šūkis yra — CITIUS
— ALTIUS — FORTIUS!

DRAUSMĖ. Neužtenka (būti 
geru žaidėju, bet reikia būti ge
ru sportininku. Gero sportininko 
vardas apjungia grožio ir gėrio 
sąvokas. Todėl reikia žinoti, kaip 
elgtis. Senovėje graikų formulė 
sakė, kad — AEI ARISTEUEIN
— vis tobulėti. Ji nuolatos primi
nė vystyti visokeriopas kultūri
nes vertybes, kurios privestų spor
tuojantį žmogų prie gerai išauk
lėtos asmenybės. Anais laikais as
muo, geriausiai suderinęs dvasi
nį ir fizinį lavinimą, buvo laiko
mas pilnutinai ir harmoningai 
išauklėtu žmogumi. Toks žmogus 
buvo vadinamas graikiškai — KA- 
LOKAGATHOS, kas mūsiškai 
reiškia — gera ir gražu. Sporti
niame gyvenime pasiekus pasau
linio masto rezultatų sportininkas 
turi turėti gerai išauklėto žmo
gaus savybes, kuris galėtų su
prasti teisingo gyvenimo vertę, 
norint atsiekti geresnių rezultatų, 
kuris moka nepasiduoti kovoje ir 
nors ir jo kojos bando atsisakyti 
jam patarnauti, nors ir jo plau
čiai dega besiurbdami orą, nors 
jo akys temsta nuo nuovargio ir 
galva svaigsta, o širdis lyg kūju 
muša, raumenys nuo įtempimo 
skauda, gyslose kraujas nebetelpa 
ir bando plyšti — tik toks spor
tininkas žino tikrosios ištvermės 
reikšmę ir tik jis savo kailiu pa
tyrė, ką reiškia plieninės valios 
jėga, ką reiškia pasitikėjimas sa
vimi ir atsidavimas drausmei ir 
etiketui.

Nedaug kam iš mūsų teko da
lyvauti Olimpiniuose žaidimuose, 
bet iš filmų galėjome pastebėti, 
kokie drausmingi yra pasaulio 
rinktiniai sportininkai, kaip gra
žiai jie žygiuoja atidarymo para
de, kaip jie lygiuoja, kaip eina 
koja į koją ir kokią pagarbą jie 
atiduoda rengėjams bei vyriau
siam žmogui garbės ložėje. Paly
ginkime mūsų Sporto švenčių ati
darymo paradus ir pastebėkime, 
kaip mūsų jaunimas žygiuoja ir 
kaip jie atiduoda pagarbą rengė
jams ir žiūrovams. Manau, kad 
atėjo laikas ir mūsų Sporto Klu
bų vadovybėms atkreipti daugiau 
dėmesio į tokį gražų paprotį ir 
įpareigoti savo sportininkus lai
kytis visame pasaulyje priimtos 
tvarkos ir drausmės. Kas liečia 
mūsų sportininkų drausmę, dar 
daug eilučių galėčiau prirašyti, 
bet neabejoju, kad šio pavyzdėlio 
užteks gilesniam šio reikalo ' ap
mąstymui. "'l''
LAIMĖTOJŲ PAGERBIMĄŠ

Nouširdžiai ir gražiai yra ap
dovanojami mūsų Sporto Švenčių 
įvairių sporto šakų laimėtojai. 
Dovanas skiria vietos lietuvių or
ganizacijos, patys rengėjai, pavie
niai asmenys ir net atsiunčiamos 
dovanos iš užsienio. Kiek skaudu, 
kad visos dovanos išdalinamos tik 
pirmųjų vietų nugalėtojams visai 
neatkreipiant dėmesio, kad kartais 
antrą vieta atiteko komandai ar
ba klubui, kuris tik per vieną taš
kutį buvo atsilikęs.

Gaila buvo žiūrėti, kaip Mel
bourne jaunių krepšinio koman
dai atiteko tiek daug dovanų, tuo 
tarpu, kai antros vietos laimėto
jai net nebuvo paminėti. Ar ne
būtų ateityje galima tokiu atveju, 
kai būna daugiau dovanų tos 
rungties laimėtojui, paskirti ir 
antros vietos laimėtojui.

Prisimenu vienas iš mūsų Spor
to švenčių Melbourne, kur ne tik 
kad antros bet ir trečios vietos 
laimėtojams buvo paskirtos dova
nos. Nebūtinai tai turi būti ver
tingos sidabrinės taurės, bet ir 
graži lietuviška knyga sukeltų 
malonų pasitenkinimą kitų vietų 
laimėtojams.

šie keli brūkšneliai tamsiu tep
tuku šiame gražiame Sporto 
Švenčių paveiksle tegu nesuderkia 
bendro paveikslo grožio, nes tai 
darau tik norėdamas pagražinti 
šį šaunųjį mūsų jaunimo sąskry
dį, ką mes geros valios vedami 
nesunkiai galime atsiekti.

Neabejoju, kad sekančioje Spor
to šventėje Sydnejuje matysime 
pažangesnes varžybas, kurių me
tu matysime mūsų susidrausminu- 
sius sportininkus ginant savo klu
bo ar vietovės vėliavą ir gražioje 
tautinėje aplinkumoje galėsime 
džiaugtis jų atsiekimais, o visi 
kartu parodykime didesnę pagar
bą ir padėką šių švenčių rengė
jams, nes jų atliekamas darbas 
yra didelis įnašas į mūsų Austra
lijos lietuvių sportinį gyvenimą.

ELBE
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. sausio 17 d.

z WOLLONGONG
JŪROS DIENA 

W0LL0NG0NGE

Sausio 30 d., sekmadienį, Wol
longong apylinkės Valdyba ir Syd- 
nejaus ateitininkai Corrimal pa
plūdimyje rengia Jūros dieną.

Programoje Sydnejaus ateiti
ninkai.

Renkamės į pajūrį 10 vai. ryto. 
Vakare šokiai Corrimal Life Sa
vers klubo aslėje.

Trokštantieji bus pagirdyti, al
kani papenėti.

Kviečiami dalyvauti visi iš arti 
ir toli.

NAUJA WOLLONGONG 
APYLINKĖS VALDYBA

Dėl tarnybos pasitraukus buvu
siam pirmininkui p. A. Paplaus
kui iš pareigų, likusieji valdybos 
nariai iš naujo pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas J. Suckelis 
(138 Pioneer Rd., Towrodgi), sek
retorius J. Geležiūnas (13 Koala 
Rd., Woonona), kasininkas St. Go- 
celdas (38 Ocean St., Mnt. St. 
Thomas, tel. 2-5634). valdybos na
rys A.S. Paplauskas, J.P. (71 
Reddall Parade, Lake Illawarra 
South, tel. 9-1631).

MELBURNE
“Ramovė” Melbourne praneša 

kad 1966 m. sausio mėn. 22 d. 
šeštadieni, 7 v.v. Lietuvių Na
muose, 50 Errol St., .North Mel- 
Bournė, ruošiamas Lietuvos ka
riuomenės kūrėjų — savanorių 
pagerbimas. Programoje: organi
zacijų atstovų sveikinimai, arba
tėlė ir linksmoji dalis.

Visa lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

SYDNEY
PUIKIOS įkurtuvės

Kalėdų švenčių metu Aldona ir 
Stasys Kapočiai surengė savo 
įkurtuves puikiame name, kur da
lyvavo apie 60 žmonių. Kun. P. 
Butkus jų puikų namą pašventino 
pakrikštydamas jį “Ventos” var
du. Krikšto tėvais pabuvo K. Nar
butienė ir K. Jonušas. Jiems per
kirpus krikšto kaspiną svečiai į- 
žengė vidun ir prasidėjo įkurtu
vių vaišės.

Aldona (Bernotaitė) ir Stasys 
Kapočiai buvo labai populiarūs 
Sydnejaus lietuvių visuomeninia
me gyvenime, o ypač sporte, tad ir 
eilė sveikintojų priminė anas 
dienas, linkėdami Aldonai ir Sta
siui po taip gražiaus įsikūrimo 
neužsidaryti savoje pilyje, bet 
dažniau pasirodyti viešumoje, 
ypač pas sportininkus, kurie ypač 
dabar stokoja darbuotojų.

Šis A. ir S. Kapočių namas bu
vo statomas daugiausia savomis 
jėgomis, kur daugiausia pastangų 
ir rūpesčio idėjo Aldonos tėvelis 
A. Bernotas.

Tą ’ 
svečių 
svečiai 
proga

vakarą dar ilgai skambėjo 
dainos Kapočių namuose ir 

i ilgai nepamirš įkurtuvių 
vaišingų, šeimininkų.

A.L.

ŠACHMATŲ TURNYRAS 
ADELAIDĖJE

ADELAIDE
KATALIKŲ FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Pereitų metų gruodžio 29-31 d.d. 

Adelaidėje įvyko Australijos Lie
tuvių Katalikų Federacijos sep
tintasis suvažiavimas, kuris nebu
vęs labai gausus, bet darbingas. 
Jo metu buvo įvairūs posėdžiai 
Federacijos vidaus reikalais, pa
skaitos ir parengimai.

Šiame suvažiavime išrinkta 
nauja Federacijos Valdyba, kurią 
sudaro: V. čižauskas, K. Mielda- 
žys, A. Vaitiekūnas, A. Butkutė, 
V. Laukaitis, P. Vaičaitis. J. žal- 
kauskas, V. šeštokas. Naujuoju 
A.L.K. Federacijos pirmininku 
yra p. K. Mieldažys. Suvažiavimą 
sveikino eilė organizacijų, jų tar
pe ir ALB Krašto Valdyba.

Sausio 21 d. 7.30 vai. p. p. lietu
vių katalikų parapijos salėje (6 
Third 
Pietų 
junga

Ave., St. Peters, S. A.) 
Australijos šachmatų Su
ruošia

žaibo turnyrą
simultaną ir filmų vakarą

Bus rodomi spalvoti filmai iš 
paskutinės šachmatų olimpijados 
Izraelyje, 3 spalvoti filmai iš Vy
ties šachmatų turnyrų ir vienas 
filmas iš didmeisterio R. Arlausko 
pagerbimo iškilmių.

Visi šachmatininkai kviečiami 
atsilankyti su šeimomis ir bičiu
liais.

Adelaidės Vyties Klubo
Šachmatų Sekcija

. “LAIŠKAI LIETUVIAMS“
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Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA 

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA
S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONJ

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

r t

I 
i t 
X X X X X X X T X X X X X T ? X X X X X X 
X

GERBIAMIEMS
PRENUMERATORIAMS

tuomi 
išlai-

kaina

Žurnalo administracija Čikago
je praneša, kad “Laiškai Lietu
viams” nuo 1966 metų žymiai pa- 
didėsią lapų skaičiumi ir 
pačiu padidėsią ir leidimo 
dos.

Vis tik Australijoje jų
pasikeis visai nežymiai — vos 10 
šilingų, atseit, šiemet “Laiškų 
Lietuviams” kaina yra $4 (austra
liški doleriai — £2).

Maloniai prašoma prenumera
tas žurnalui ir užsakymus ir to
liau siųsti įgaliotiniui Australijo
je: Rev. S. Gaidelis, 264 Miller 
Street, North Sydney, N.S.W.

NEAIŠKU
— Kai vėlai pareinu į namus, 

mano žmona nieko nesako, tik kra
to galvą.

— Kieno galvą, savo ar tavo?

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD

f 
X x X i i

PADĖKA

Sydnejaus Apylinkės ir Lietu
vių Klubo Valdybos nuoširdžiai 
dėkoja ponioms M. Vaškevičienei, 
N. Žygienei, M. Statkuvienei, V.

AUSROS
UŽBAIGTA STOVYKLA

Sausio 9 d. oficialiai uždaryta 
IX-toji “Aušros’ ’tunto stovykla 
Ingleburne. Šioje stovykloje daug 
dėmesio kreipta į skautiškų spe
cialybių paruošimą ir skiltininkų 
kursų užbaigimą. Skautai-ės iš
laikė 36 specialybių egzaminus, 
vilkiukai — 23, paukštytės “Tau
tinio” ženklo — 6 ir “Žaidėjos” 
Ženklo — 11. Į aukštesnius pat. 
laipsnius egzaminus išlaikė 5 
skautės ir 4 jaun. skautai-ės. Sto
vyklos vėliavų aikštėje jaun. skau- 
to-ės įžodį davė jaun. skautai kan
didatai: Povilas Janavičius, Da
nutė Eirošytė, Milda Kabailaitė ir 
Julija Zigaitytė.

Skiltininkų kursus užbaigė 11 
' skautų-čių, kuriems pažymėjimus 

įteikė kursų vadovas s. Br. Ža
lys.

Skautė Julija Bogušaitė pakelta 
į paskiltininkės laipsnį.

ši stovykla skyrėsi iš anksčiau 
buvusių stovyklų savo jaunu am
žiumi. Iš 61 stovyklavusių skau
tų-čių, 25 buvo paukštytės ir vil
kiukai, kai kurie tik šešiamečiai. 
Stovykla sustiprino jų sksutavimo 
supratimą, o išvažiuojant dauge
lis teiravosi, kodėl stovykla nega
lėtų tęstis dar ilgiau?

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

Petniūnienei' D. Bielienei A. Ali
šauskienei ir p. J. Vaškevičiui už 
bendrų Kūčio stalo parengimą.

Taip reiškiame širdingą padėką 
ponioms N. žygienei, M. Statku
vienei ir A. Ališauskienei už pa
aukotus produktus. Klubo Valdy
bai atsisakius paimti pinigus už 
patalpų apšvietimą, rengėjai, su
vedę pajamas ir išlaidas gavo per
tekliaus £7.18.6, ir šią sumą pa
aukojo Sydnejaus Lietuvių jauni
mui Jaunimo Kongreso reikalams.

ALB Sydney Apyl. V-ba ir 
Lietuvių Klubo Valdyba

TUNTE
Stovyklos štabą sudarė: virši

ninkas — ps. J. Zinkus, adjutan
tas ps. T. Rotcas, skautų pasto- 
vyklės virš. — s.v.v.sl. V. čižaus
kas, skaučių pastovyklės — v.s.v. 
si. Ramunė Zinkutė, adjutante — 
psl. Liuda Apinytė ir transporto 
vadovas s.v.psl. K. Narbutas. Vir
tuvę pradžioje tvarkė s.v.v.sl. M. 
Rudys, vėliau jam išvykus į pa
galbą atėjo profesionalas p. A. 
Laukaitis. Įvairiomis progomis 
stovyklą filmavo p .A. Bačiulis.

APDOVANOJIMAI
1965 m. lapkričio 1 d. L.S. Bro

lijos Vyr. Skautininko įsakymu, 
ponia Emilija Šliogerienė Sydne- 
juj buvo apdovanota rėmėjos UŽ 
NUOPELNUS ordenu. Ordenas 
poniai E. Šliogerienei buvo įteik
tas stovyklos uždarymo metu In- 
gleburne.

L.S. Seserijos Vyr. Skautinin- 
kės įsakymu, psl. Liuda Apinytė 
apdovanota PAŽANGUMO žyme
niu, kuris irgi buvo įteiktas sto
vyklos uždarymo metu.

PADĖKA
Tunto stovyklavietei dovanoju

siems šaldytuvus p.p. Butkui ir

Nuoširdžiai užjaučiame

BOLESLOVĄ JAS1ULĮ 

jo tėvui Lietuvoje mirus

Wollongong Apylinkės Bendruomenė

Liūdesio valandoje mirus

JOHANAI LINARTIENEI,

nuoširdžiai užjaučiame p.p. Daukų ir Kovalskių šeimas 
ir jų artimuosius.

L ir V. Daudarai

A. A
JOHANAI LINARTIENEI 

mirus, skausmo valandoje giliai užjaučiame jos 
dukras Pajautą Daukuvienę, Gražiną Kovalskienę, 

jų šeimas ir visus artimuosius

V. ir T. Simmškiai

Žygienei (Cabra-Vale Home Fur
nishers), p.p. V. Narbutams ir 
p.p. V. ir V. Šliogeriams. reiš
kiame nuoširdžią padėką.

"Aušros” Tunto Vadija

NAUJAS TĖVŲ 
KOMITETAS

Atsistatydinus p. Sankausko va
dovaujamam Skautų Tėvų ir Rė
mėjų Komitetui (p.p. Apinienė, 
Kiverienė, Šatkauskas ir A. Šlio
geris) sudarytas naujas iš p.p. A. 
Bačiulio, J .Janavičiaus, Kabielie- 
nės, Kataržio ir Mikalausko. Nau
jasis komitetas pareigomis dar, 
nepasiskirstė. >

KIEK AS SUŽINOJAU!
Amerikoje dienraštis “Draugas” 

savo kultūrinėje apžvalgoje rašo, 
kad Australijos lietuvis rašytojas 
Vytautas Janavičius, prieš keletą 
metų išleidęs knygą “Pakeliui į 
Atėnus”, turi paruošęs naują ro
maną “Lietaus šokis”. Mes čia gy
vendami apie tai dar nieko negir
dėjome. *

Pereitą ištisą savaitę Sydneju
je išbuvo “besimokydama” p. B. 
Česnienė iš Albury. Ji yra moky
toja Albury mergaičių gimnazijoj 
ir atostogų metu universitete dar 
lankė specialius kursus. Būdama 
Sydnejuje ji aplankė savo senus 
pažįstamus ir Mūsų Pastogės re
dakciją.

Vos pasibaigus Jaunimo Kon
gresui jaunimas tuoj kibo į darbą 
kad pateisintų savo įsipareigoji
mus. Štai pereitą ištisą savaitę 
Sydnejuje Dainavos namuose tru
ko tautinių šokių kursai, kuriuos 
pravedė ALB Kult. Tarybos Taut. 
Šokių Sekcijos vadovė p. B. Lap- 
šienė iš Adelaidės. Kursantų dau
gumą sudarė sydnej iškis 
burniškis jaunimas.*

Naujovė Aušros Tunto 
stovykloje: vos pradėjęs 
lauti, skautai staiga pasijuto ne
turį virėjo, bet laimei trečios die
nos popietėj į stovyklą atvyko sa
vo vaikų aplankyti Mūsų Pastogės 
Sporto Skyriaus redaktorius An
tanas Laukaitis. Pamatęs apgailė
tiną padėtį jis pats pasisiūlė tai 
dienai 
ir kai 
kaičio 
baigos, 
gas ir 
damas 
tišką darbelį! *

Sydnejuje jaunimui bekongre- 
saujant net nebuvo pastebėta, 
kaip entuziazmo pagautas vienas 
jaunuolis (A. Alčiauskas) sausio 
8 d. išvyko į Pasaulio Liet. Jau-

ir mel-

skautų 
stovyk-

be bilie- 
Panašiai 
Doniela,

t

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Sydnejaus apylinkėje gyvenan
tiems lietuviams evangelikams pa
maldos įvyks sausio 23 d., sekma
dienį, 12.30 vai. vokiečių evange
likų šventanamyje Goulbourn St., 
City.

Parapijos 'Taryba

Į PALANGĄ — 
WOLLONGONGĄ!

Tęsdami dar Lietuvoje pradėtą 
ir puoselėtą Jūros Dieną ir jos 
tradicijas ir čia jau kelinti metai 
iš eilės, Sydney ateitininkai ir 
Wollongong apyl. Valdyba malo
niai kviečia visus įsijungti šion 
Jūros Dienos šventėn, kuri įvyks 
ilgojo savaitgalio sekmadienį sau
sio 30 d. gražiame Wollongongo 
pajūry.

Daugeliui pageidaujant ši šven
tė bus pradedama iškilmingomis 
pamaldomis Wollongong katedroje 
12.30 vai.

Tuoj po pamaldų vykstame į 
Corrimal—Towradgi Park (— 
Tauragės) prie Surfers Club sa
lės, kur bus rezervuota vieta ma
šinoms ir palapinėms. Čia bend
ros suneštinės vaišės ir ofcialus 
Jūros Dienos atidarymas.

Esang gražiam orui toliau seks 
sporto žaidimai, lenktynės, plau
kymas ir laisvas laikas pajūry.

Apie 7 vai. vakare salėje bus at
liekama meninė programa ateiti
ninkų ir Wollongong jaunimo ir 
gal iš esančių svečių.

SVEIKINIMAS 
ALB KRAŠTO 

VALDYBAI
16-sios Sporto šventės prezidiu

mas ALB Krašto Valdybai pasiun
tė tokį sveikinimą:

“16-sios Sporto šventės prezi
diumo ir visos Australijos lietu
vių sportuojančio jaunimo vardu 
sveikiname jus linkėdami našaus 
darbo ir pasiryžimo lietuvybės 
laikymo sargyboje.

Su sportiškais linkėjimais
J. Jaunutis 

Suvažiavimo pirmininkas
V. Bindokas 
Sekretorius

iš-

Lygiai sporto Šventėje suvažia
vusius sportininkus gruodžio 28 
d. šventės atidarymo metu pasvei
kino Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos pirmi
ninkas p. J. Valys Krašto Tary
bos ir Krašto Valdybos vardu.

Po to seks bendros dainos, šo
kiai, žaidimai, vaišės. Užkandžiais 
neteks rūpintis, nes jau nuo popie
čio veiks Wollongong vaišingų po
nių bufetas su šaltais — šiltais 
užkandžiais bei visokeriopai gaivi
nančiais gėrimais.

Kviečiami visi esant ir nepalan
kiam orui: tik tuo atveju tiesiai į 
pamaldas Wollongong, o iš ten į 
Corrimal salę. s

Tą dieną bus lietuviškos pamal
dos Lidcombe 11.30 vai. Jas lai
kys kun. S. Gaidelis, S .J.

Sydney ateitininkai ir 
Wollongong Apyl. Valdyba

J

I

redaktoriaus nuskriaustųjų, kaip 
aš? . *

Atrodo, kad Sydnejaus 
nos” choras turėtų vykti pakon
certuoti į Brisbanę sausio 28 d., 
nes pagal išleistą įvykusio kon
certo programą angliškoje dalyje 
koncertas įvyko gruodžio 28 d., 
o lietuviškoje dalyje sausio 28. Iš
eitų taip, kad gruodžio 28 d. Bris- 
banėje “Daina” koncertavo ne lie
tuviams, o sausio 28 d. koncertuos 
lietuviams (nesupraskit piktai: 
atspausdintoje koncerto progra
moje įvyko tik korektūros klai
da).

“Dai-

Dail; V. Ratas taip pat ruošiasi 
savo dailės parodai Amerikoje. Jo 
paroda numatyta balandžio mėn. 
International Gallery Clevelande, 
kur bus išstatyta apie 50 darbų. 
Numatoma iš čia parodą perkelti 
ir j Kanadą.

Adelaidės vietos dienraščio “The 
Advertiser” pastangomis buvo su
ruošta atvirame ore dailės paroda, 
skulptūros skyriuje reikšmingą 
vietą užėmė vietos lietuvių pasi
žymėjusi skulptorė p. Ieva Pocie
nė, kurią bemodeliuojančią “Ado
mą” minėto laikraščio reporteriai 
nufotografavo ir nuotrauką pas
kelbė to paties “The Advertiser” 
sausio 11 d. laidoje. Pasirodo, kai 
mes norime patekti į vietinę spau
dą keldami savo tautos žaizdas,

nimo Kongresą, žinoma, 
to atgal į Australiją, 
padarė ir Dr. Vytautas 
nors atsisveikindami viešumai sa
vo tiesioginių tikslų neskelbė, pir
masis teisindamas, kad vykstąs į 
Ameriką ieškoti geresnio klimato, tas mums nepavyksta, bet su kul- 
o antrasis į Vokietiją studijiniais ------ 
reikalais. *

Solistė M. Bernotienė Jaunimo 
Kongreso baliaus metu F. Šuber
to serenadą padainavo iš eilės du 
kartus pasirinktinai aukštomis ir 
žemomis gaidomis. Gausūs klausy
tojai už tai jai dvigubai plojo!*

Negali nuginčyti: Australijos 
lietuviams (gal panašiai ir kitų 
kraštų mūsų tautiečiams) savait
galiai Dievo skirti lietuvybei iš
laikyti, o metų pabaigos metinės 
veiklos balansams suvesti. Manė
me, kad tie balansai suvedami tik 
šaukiant kas antri metai dabar
ties terminais kalbant “Lietuvių 
Dienas”, bet ir ši metų sąvarta 
pasirodė labai darbinga, tik gal 
kiek pakrikai: Adelaidėje Kat. 
Federacijos suvažiavimas, Geelon- 
ge sportininkų sąskrydis, Sydne
juje studentų ir jaunimo kongre
sai, Brisbanėje istorinis “Dainos” 
choro koncertas ir t.t., nekalbant 
apie tuos, kurie buvo išvykę į kal
nus, į viršūnes arba į krūmus bei 
pakrūmes bei pusnuogiai mėgavo
si saule ir vandeniu pajūriais pa
mariais...

tūriniais įnašais mes lengvai pa
tenkame ir net paieškomi.

*
Panašus į spaudą prasiverži

mas tik kitokios rūšies pasirodė 
ir Perthe, kur jaunas lietuvis Ray 
Stankevičius laimėjo vadinamas 
“Lord Jim” sporto varžybas pir
muoju. Ray Stankevičiaus nuo-

paruošti skautams maisto, 
šie paragavo, taip p. Lau- 
neišleido iki stovyklos pa- 
Laimingi skautai, laimin- 
pats A. Laukaitis? nebū- 

skautu padaręs gerą skau-
*

' *
Bevartydamas šių metų “Mūsų 

Pastogės” kalendorių žavėte žavė
jausi jame suminėtais Australijos 
lietuviais rašytojais. Niekad neti
kėjau, kad mes tokio „pašaukimo 
žmonių savo tarpe turime ' tiek 
daug, tik gaila, kad ne visi, kiek 
moką rašyti, į tą kalendorių įt
raukti: pavyzdžiui, toks Kuka, bū
tent, aš; mano raštais daugelis 
skaitytojų ir pasiįdomauja, ir pa
sijuokia, ir pasipiktina, kaip tik
ru rašytoju, bet kodėl mane pra- 
leidoi? Gal yra ir daugiau tokių

MIRĖ INDIJOS MINISTERIS 
PIRMININKAS

Pereitą savaitę mirė Indijos 
ministeris pirmininkas Lal Baha
dur šastri ir jo kūnas buvo su
degintas pagal visus krašto pap
ročius su senoviniais himnais. 
Naujasis Indijos ministeris pir
mininkas Gulzarilal Nanda.

Šastri mirė sulaukęs 61 metų 
ištiktas širdies priepuolio Tašken
te, Sov. Rusijoj.

Malezijoj buvo suplanuotas ko
munistinis sukilimas nuversti 
premjerą Tunku ir įvesti komu
nistinę vyriausybę, bet saugumo 
organų buvo atidengtas ir likvi
duotas.

traukos ir aprašymai buvo pas
kelbti vietos dienraščiuose. Gaila, 
kad jis su lietuviais nepalaiko ry
šių. •

Spaudos Centras Sydnejuje (39 
Church St. Lidcombe) gavo naują 
siuntą knygų ir plokštelių. Malo
nėkite užsukti ir pasirinkti sekma
dieniais prieš ar po pamaldų.

*
Albury mieste ir apylinkėse vie

tos lietuviai jaučiasi labai saugiai: 
mat, jų saugumu rūpinasi ten be
sidarbuojąs lietuvis policininkas p. 
Bajelis. Anksčiau, kai jis buvo 
Sydnejuje, dažnai pasirodydavo ir 
lietuvių parengimuose.

*
Rodos, lietuviška tvirtovė toji 

Bankstowno Dainava, bet joje iš
kabinti pranešimai ir Jaunimo 
Kongreso plakatai tai tikrai iš
rašyti nelabai išmanančio lietu
viškai. Galėjo autoriai kreiptis į 
bet kurį p. B. Genio mokinį, kad 
prieš kabinant peržiūrėtų kalbą.

Ku-ka

musu Pastogė
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