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IŠVIEN JAUNIEJI
PR1ETELI Al...

Pereitų metų pabaiga ir šių 
metų pradžia Australijos lietu
vių bendruomenėje tikrai buvo 
įtemptai darbinga ir kūrybinga. 
Jeigu pernykščiai suvažiavimai 
su Meno Dienomis Melbourne 
buvo daugiau mūsų meno, mūsų 
darbo vaisių demonstracija, tai 
Šių metų sąvarta parodė, kad 
mes mokame suvažiavę ne tik 
džiūgauti, bet ir dirbti. Ir dar 
kas būdinga, kad visoks pasi
reiškimas buvo daugiausia jau
nųjų rankose ir jaunųjų inicia
tyva organizuota ir pravesta: 
Sporto Šventė Geelonge, skautų 
stovyklos kiekvienoje didesnėje 
lietuvių kolonijoje, Studentų su
važiavimas ir Jaunimo Kongre
sas Sydnejuje, Australijos Liet. 
Kat. Federacijos atstovų suva
žiavimas Adelaidėje (šis pasta
rasis nepilnai įeina į jaunimo pa
reiškiu skalę). Visi šitie ženklai 
patvirtina, kad mūsų bendruo
menės ateitis nėra jau tokioj liū
dnoj būklėj, kaip kad iki šiol 
buvo baimintasi. Pagaliau ir gal 
gerai, kad buvo taip labai bai 
mintasi mūsų jaunimo ateitimi: 
gal tai buvo akstinas, kuris išju
dino tiek vyresniuosius, tiek ir 
jaunuosius: pirmuosius žadint 
jaunintą, o antruosius patiems 
prisistatyti savo veikla, kad jie 
tebėra gyvi ir savųjų tarpe.

Dar labiau kelia džiuginančių 
vilčių, kad šitoks jaunimo spon
taniškas prasiveržimas kaip ~tik 
sutampa su Jaunimo Metų pra
džia, ir kad reikia tvirtai tikėti, 
kad šiais metais ne vyresnieji 
rašys istoriją, bet jaunimas!

Turint prieš akis tokias džiu
gias perspektyvas su pirmaisiais 
prasiveržimais jaunimas neturė
tų savo entuziazmui leisti atvės
ti, o vyresnieji, matydami lietu
viškuose dirvonuose jau besidar
buojančius jaunuosius, tenesi- 
traukia į "pensiją” ar "atosto
gas”. Darnus sutarimas tarp 
abiejų kartų visados bus produk
tyvesnis ir kūrybingesnis. Jau
nimas savo veržlumu ir entu
ziazmu telaužia kelius į priekį, 
o vyresnieji savo gyvenimo iš
mintimi ir praktika tebūna tie 
pavojinguose posūkiuose perspė
jimo ženklai ir taip pat veiklos 
ramsčiai.

Mūsų lietuviškas darbas nėra 
atskiros grupės ar kartos uždavi
nys, bet mūsų visų rūpestis ir 
niekas tenesijaučia laisvas nuo 
pareigos dirbti, kurti ir aukotis 
šviesesniam tautos rytojui. Vie
nų kitų supasavimas ar pasitrau
kimas ne tik kad silpnina mūsų 
gretas, bet tuo pačiu uždeda dvi
gubą darbo naštą dirbantiesiems. 
Jeigu statant namus visi vienin
gai dėtųsi, tai namai būtų pa
statyti mažomis aukomis net jų 
nepajuntant. Bet kai tokie na
mai statomi visiems, o prie jų 
statybos jungiasi tik nedidelė su
sipratusių ir ištikimųjų grupė, 
tad jiems auka pasidaro dešim
teriopai sunkesnė. Lygiai tas 
pats visur- vieniems dirbant te- 
nelieka šalia stovinčių ir kitus 
trukdančių. Džiugu pastebėti, 
kad metų pradžios įsibėgėjime 
jaučiasi bendros kalbos suradi
mas tarp jaunosios ir senosios 
kartos. Abi pusės ima supras
ti, kad viena be kitos nesudaro 
vieno organiško kūrinio, kad lie
tuviškas darbas nėra varžybų 
laukas, o bendra visų talka. Tad 
belieka tik pritarti poeto ž.o- 
džiams:

"Iš vien, jaunieji prieteliai, 
l tautos laisvę mūs keliai!”

KUR VEDA NETIKRUMAS?
Pasaulio taika visą laiką ka

bo ant plauko. Nežiūrint įvairių 
taikos konferencijų, tarptautinių 
saugumo organų ir panašių ins
titucijų, įtampa ne tik neatslūgs- 
ta, bet ji nuolat vis tempiasi pro
vokuojama atsitiktiniais ar dirb
tiniais išsišokimais.

Visos pasaulio galybės ne nuo 
šiandie įsitikinusios, kad ateity 
visuotinis konfliktas kils ne 
anksčiau galiojusiais metodais, 
kaip ultimatumai, diplomatiniai 
demaršai ir t.t., bet staiga ir ne
tikėtai. Jeigu prieš antrąjį pasau
linį karą vokiečių strategai skel
bė, kad karą lems tai, kas pir
mas pakils nuo žemės (turėta 
minty kovos lėktuvai), tai juo la
biau šis principas pasitvirtina 
tik su tuo skirtumu, kad karo 
laimę lems, kas pirmas paspaus 
raketų iššovimo mygtuką. Ki
taip sakant, karo paskelbimas 
pasieks priešo teritoriją drauge 
su paleistomis ir gal jau sprogs
tančiomis raketomis.

Esant tokiai padėčiai ir pa
sauliui pasidalinus į dvi priešiš
kas stovyklas vakarų demokra
tinė stovykla stovi aiškiai defen- 
syvinėje situacijoje: vakariečiai 
nesirengia pulti ir tenori tik iš
silaikyti, tuo tarpu rytai aiškiai 
veda agresyvinę politiką ir tik 
nuo jų vienų priklauso, kada 
pribręs laikas ir pajudės karo 
mašina.

Pas mus ir kitur
PIRMIEJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

KURSAI AUSTRALIJOJE
Sausio 9 — 13 d. d. Bankstowno 

“Dainavoje” Sydnejuje įvyko pir
mieji lietuvių tautinių šokių kur
sai Australijoje. Visi seniai jautė, 
kad tokie kursai yra būtinai reika
lingi, ypač dabar, kai vyresnieji 
išėjo iš šokėjų amžiaus, o jaunieji 
stokoja žinių ir patyrimo.

Kursų vadovė p. B. Lapšienė 
šiuos kursus kukliai pavadino pa
sirengimu metų pabaigoje įvyks
tančiam taut, šokių festivaliui. Po 
bendro darbo p. Lapšienė su gru
pių vadovais apžiūrėjo būsimo fes
tivalio vietų — Sydney Town Hall, 
bei aptarė festivalio pravedimo 
tvarkų ir kitus su festivaliu suriš
tus reikalus. Kursuose pirmoj 
eilėj ir buvo mokytasi šiam festi
valiui numatytų šokių.

Kursus lankė 14 šokėjų, iš jų 3 
melburniškiai ir 1 adelaidiškis. 
Kursai truko penkias dienas po 4 
valandas kasdien. Ypač reikia 
džiaugtis kursantų darbingumu: 
per visas dienas, nežiūrint karščio 
ir nuovargio po visų suvažiavimų, 
šokėjai labai stengėsi įsisavinti 
kuo daugiau žinių iš visų pripažin
to tautinių šokių autoriteto, o kur
sų vadovė su džiaugsmu stengėsi 
perteikti jauniesiems kiek galint 
daugiau žinių. Taip surengtieji 
kursai pilnai ir visapusiškai pasi
teisino.

Užbaigus kursus šių kursų ad
---------------- ------------------ ------- -------------------------- ----------- ---------

“Dainavos” Namų narį, tų namų projekto autorių bei 
statybos darbų priežiūros inžinierių

IZIDORIŲ JONAITĮ,

susituokusį su p. ELENA ZIZIENE,

nuoširdžiai sveikina saulėto gyvenimo linkėdama

"Dainavos” Namų Valdyba

- - -------------------------------------------------------------------------------

Tiek Sovietų Sąjungai, tiek ir 
komunistinei Kinijai šitas sau
gumas nebūti užpultoms teikia 
visą eilę pirmenybių prieš vaka
rus: provokuodamos vakarus 
savo politiniais išsišokimais jos 
vakaruose tą netikrumą dar la
biau žadina tuo sau užtikrinda- 
mos saugumą ir laisvas rankas 
veikti. Netikrumu užšachuoti 
vakarai save alina ekonomiškai 
laikydami parengties padėtyje 
savo turimas jėgas ir priemones, 
kad atremtų netikėtą puolimą. 
Tuo tarpu rytams viso to nerei
kia — visa tai, ką vakarai iš
leidžia ar išeikvoja budėdami, 
rytai iš to kraunasi sau kapitalą 
ir dar labiau stiprinasi.

Norint suprasti esamą padėtį 
nereikia didelės matematikos. 
Užtenka tik bendro žvilgsnio iš
leidžiant skaičius ir sumas. Ame
rika tankių karinių bazių žie
du apsupusi visą Sov. Sąjungą 
ir raudonąją Kiniją. Tose bazė
se ne tik reikia išlaikyti tūkstan
tines įgulas, bet ir už tas bazes 
svetimoms valstybėms mokėti 
milžiniškas nuomas. Amerikos 
karo laivai strategiškai išdėstyti 
visuose vandenynuose, karo 
aviacija ypatingai svarbiuose 
strateginiuose punktuose, ištisas 
dvidešimt keturias valandas bu
di ore. Visa tai susumavus susi
daro pasakiškos sumos, kurias 
būtų galima, atsikračius netik- 

ministratorė J. Reisgytė į kursų 
dalyvių dėkingumo ženklan p. 
Lapšienei įteikė Ninos Meškėnai- 
tės tapytų paveikslų — “Trakų 
Pilį”.

Dalyvis

CHURCHILLIO PREMIJA 
LIETUVIUI

Canberroje gyvenus ir pasižy
mėjęs lietuvis režisierius Algis 
Butavičius — Canberros teatro di
rektorius ir dekoratorius, pereitų 
savaitę gavo Churchill Fellowship 
premijų £3000, kas jį įgalins iš
vykti į Angliju ir Europų pagilin
ti teatro studijų. Algis Butavi
čius pasirengęs išvykti jau gegu
žio mėn. Ta proga apie Algį Bu- 
tavičių “Canberra Times” dienraš
tis pirmame puslapy paskelbė pla
tų straipsnį, režisorių skaityto
jams šiltai pristatydamas. Chur- 
chillio premijos paskyrimas Algiui 
Butavičiui paminėtas ir Sydnė- 
jaus dienraščiuose.

_  ★ —
Gauta žinių, kad Pasaulio Liet. 

B-nės Valdyba su Jaunimo Kon
gresui rengti Komitetu Australi
jos lietuvių jaunimo pastangas nu
vykti į Kongresų Amerikoje tikrai 
parems, tik dar nežinia kaip. Pa
saulio Liet. B-nės Valdyba steng
sis kuo daugiau paramos teikti 
Pietų Amerikos jaunimui, kurio 
padėtis yra žymiai sunkesnė, negu 
Australijos jaunimo. 

rūmo, panaudoti krašto arba 
net visos žmonijos pozityviems 
tikslams.

Lygiai tokioj įtampoj ir pa- 
ruošties padėtyje yra ir kiti mi- 
litariškai pajėgesni vakarų kraš
tai, kaip Anglija, Vak. Vokieti
ja, Prancūzija, Turkija ir t.t.

Komunistiniam blokui viso to 
nereikia. Tai, ką vakariečiai iš
leidžia apsisaugojimo reikalams, 
rytų blokas savo vidaus stipri
nimu ir agresyvinėms provoka
cijoms, kad tas netikrumas va
karuose. dar labiau būtų dilgina
mas. Žinojimas, kad būsimo 
karo- raktas yra komunistų ran
kose, rytų blokas ne tik kad lai
ko užšachavęs vakariečius, bet 
net diktuoja vakariečiams pri
verstinus ėjimus. O tai ir yra va
kariečių didžiausia silpnybė. Ši
tai labai gerai žino vakariečiai, 
bet geriau žino ir situaciją iš
naudoja raudonieji.

Naujas Jungtinių Tautų Aukšto
jo Komisariato Pabėgėlių reika
lams atstovas Australijai ir Nau
jajai Zelandijai.

Pereitų metų birželio mėn. pa
sitraukus iš pareigų Jungtinių 
Tautų Aukštojo Komisariato Pa
bėgėlių Reikalams Australijoje 
ir N. Zelandijoje atstovui M. A. 
McIver, naujuoju atstovu paskir
tas Dr. A. M. Beerman, olandas, 
kuris nuo 1951 m. Jungtines Tau
tas pabėgėlių reikalams atstova
vo Austrijoje, Graikijoje ir Ita
lijoje.

Jungtinių Tautų Pabėgėliams 
įstaigos pagrinidiniai uždaviniai 
yra teikti tarptautinę apsaugą na- 
bėgėliams, kiek siekia tos įstai
gos kompetencija, žinoma, tie pa
bėgėliai, kurie priėmę gyvenamo- 
krašto pilietybę, nelaikomi pabė
gėliais ir jų Jungtinių Tautų glo
ba nesiekia.

Jungtinių Tautų Įstaiga pabė
gėliams Australijoje ir N. Zelan
dijoje įsikūrusi Sydnejuje, 44 
Martin Place.

Rio de Janeiro (Brazilijoje) lie
tuviai pasiryžo įsigyti savo ben
druomenės namus. Tam reikalui 
jau sudarytas fondas, kurio žinio
je finansinis rūpestis ir projek
tuojamų namų organizavimas.

— ★ —
Pasaulio Liet. B-nės pirminin

kas p. J. J. Bačiūnas neseniai tu
rėjo akių operaciją ir dabar pama
žu sveiksta, bet dar keletą savai
čių bus nedarbingas.

PAS DAILININKUS
Pereitą savaitę, sausio 21 d. N. 

S.W. Meno galerijoje atidaryta 
Archibald, Wynne ir Sulman kon
kursinės meno parodos. Archibald 
portreto parodoje dalyvauja su sa
vo darbais lietuviai dailininkai 
Vladas Meškėnas ir Leonas Urbo
nas. Ankstyvesnėse Archibald 
parodose lietuvius atstovaudavo 
tik vienas Vladas Meškėnas, kuris 
yra portreto meisteris.

Žurnalas “Art and Australia” 
gruodžio mėn. numeryje paskelbė 
dail. L. Urbono paveikslo “Pas
sing” reprodukciją ir labai šiltai 
atsiliepė apie šį progresuojantį 
mūsų dailininką.

KRAŠTO VALDYBOS PADĖKA

Mūsų visuomeninėje veikloje negalima nepastebėti pereitų
metų pabaigoje ir šių metų pradžioje Australijos lietuvių jaunimo 
aktyvumo ir subruzdimo: Sporto Šventė Geelonge, skautų stovyk
los kiekvienoje didesnėje lietuvių kolonijoje, studentų suvažiavi
mas ir Jaunimo Kongresas Sydnejuje, — visa tai yra džiuginan
tys ir skatinantys reiškiniai, kurie tik kelia nuotaikas vyresniųjų 
tarpe ir pasigėrėjimą jaunimu.

Įvertindama jaunimo sąjūdį ir pastangas ALB Krašto Valdyba 
išreiškia savo pasigėrėjimą ir padėką visiems jaunimo susibūrimo, 
sąskrydžių ir suvažiavimų organizatoriams, kaip sporto klubų 
Sąjungos Valdybai ir sporto šventės organizatoriams, skautų vado
vams, studentų centrinei valdybai ir Jaunimo Kongreso Centri
niam Komitetui už išvystytą aktyvumą. Esame tikri, kad šitoks 
gražus jaunimo užsiangažavimas Jaunimo Metų pradžioj bus atei
ty dar labiau plečiamas.

Džiaugdamiesi parodytu Australijos liet, jaunimo susidomėji
mu Pasaulio Liet. Jaunimo Kongresu tikimės, kad Australijos 
jaunimas Kongrese bus tinkamai atstovaujamas ne tik pavyzdingais 
jaunuoliais bet ir gausiu jaunimo būriu iš Australijos. Drauge 
kviečiame visus Australijos lietuvius ryžtingai paremti jaunimo 
pastangas ir jam ateiti į talką ir pagalbą tiek parama, tiek dar
bu, tiek ir pozityviu patarimu. Parodykime visi, kad mūsų rūpes
tis savuoju jaunimu nėra vien tik žodinis, bet realus.

ALB Krašto Valdyba

įvykiai pasaulyje
INDIJOS MINISTERIS 

PIRMININKAS — MOTERIS
Pereitą savaitę Indijos kongrese 

buvo renkamas naujas Indijos mi
nisteris pirmininkas mirus buv, 
min. p-kui Šastri. Naujas Indijos 
min. pirmininkas yra buvusio min. 
p-ko Neru duktė Indira Gandhi. 
Ji yra gabi politikė ir labai popu
liari Indijoje. Mokslus ėjusi Oks
forde ir Šveicarijoje, ištekėjo už 
Feroze Gandhi, kuris jokio gimi
nystės ryšio su garsiuoju Indijos 
Mahatma Gandhi neturi.

PERBĖGIMAI Iš
KOMUNISTINĖ ' VOKIETIJOS

Kalėdų antrą dieną po susišau
dymo prie Berlyno sienos žuvo 
144-sis asmuo, bandęs perbėgti į 
vakarų Berlyną. Nuo 1961 m., 
kada buvo Berlyne pastatyta siena 
tarp laisvojo Berlyno ir komunis
tinio, 24.000 asmenų perbėgo į 
Vakarus. Gi nuo 1949 metų ligi 
Berlyno siena buvo pastatyta 
(1961 m. rugpjūčio mėn.) iš viso 
iš Rytų Vokietijos į Vakarų Vo
kietiją perbėgo 2.8 milijono žmo
nių, nors kiekvienas perbėgimas 
buvo surištas su gyvybės pavojum. 
Šie skaičiai pasako, koks huma-

Pasitraukė Sir
PASITRAUKĖ AUSTRALIJOS 

PREMJERAS
Sausio 20 d., 18 metų išbuvęs 

Australijos ministeriu pirminin
ku, pasitraukė iš pareigų Sir R.G. 
Menzies. Min. p-ko vietą užėmė 
finansų ministeris Mr. Holt.

“ATVIROS” KUBOS DURYS
Žinia, kad Kubos diktatorius F. 

Castro leidžiąs kiekvienam kubie
čiui išvykti iš Kubos, jeigu jam 
nepatinkąs gyvenimas, pasirodo 
nesanti tikra. Castro išleidžia tik 
tokius, kurie krašte nėsą produk
tyvūs. Joks specialistas darbinin
kas tarp 17 ir 30 metų negali iš
vykti iš Kubos. Daugelis, padavę 
pareiškimus emigruoti, staiga at
sidūrė koncentracijos stovyklose. 
Išleidžiamieji tegali pasiimti tik 
tiek gėrybių, kiek paneša. Jokių 
brangenybių a rkitokių vertybių 
išsivežti negali. 

niškas ir patrauklus gyvenimas 
yra komunistinėje sistemoje.

— ★ —
Numatydami paaštrėsiančias ko

vas Vietname amerikiečiai papildė 
ten turimus dalinius dar 9.000- 
čiais karių, kas dabar sudaro Viet
name apie 210.000 Amerikos karių.

— ★ —
Ispanija vėl kelia Gibraltaro 

klausimą, kuris savu laiku net bu
vo atsidūręs Jungtinėse Tautose.

_  ★ —
Gautomis žiniomis trys komu

nistinės Kinijos lakūnai su sovietų 
gamybos lėktuvu atskrido į For- 
mozą ir pasidavė paprašydami po
litinio pabėgėlio teisių. Jų tvirti
nimu, tokių perbėgimų ateity tiki
masi ir daugiau.

SUKILIMAS N. GVINĖJOJE

Indonezijos valdomoje naujojoje 
Gvinėjoje neseniai įvyko sukilimas 
prieš naujuosius šios srities valdy
tojus — Indoneziją. Akmens am
žiaus kultūros šios vietos gyvento
jai sukilo prieš naujuosius Indone
zijos administratorius, bet sukili
mas buvęs numalšintas pasiuntus 
moderniai ginkluotus Indonezijos 
kariuomenės dalinius.

R. G. Menzies
UŽTEMDYMAI AMERIKOJE

Pereitų metų pabaigoje Ameri
kos rytiniuose pakraščiuose įvyko 
visa eilė elektrinių užtemdymų, 
kurie siekė nuo vieno centro iki 
ištisų valstijų. Taip buvo užtem
dytas ne tik visas New York mies
tas, bet ir kitos aplink esančios 
valstijos. Iki šiolei nėra jokio kito 
užtemdymų arba elektros nutrau
kimų, pateisinimo kaip tik sabota
žas. Reikalas vis dar tebetiriamas.

Šventinių sveikinimo atviručių 
Amerikoje išsiuntinėta apie trys 
milijardai, o Anglijoje 675 milijo
nai.

_ * —

Jugoslavijoje pakeista valiuta: 
išleisti nauji banknotai, kur vie
nas naujas dinaras prilygsta šim
tui senųjų dinarų.

1
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SKAITYTOJO BALSAS

AB VISKAS TVARKOJ?
Štai jau čia pat Vasario 16- klausėme. * 

sios šventė, tačiau iki šiolei nie- Dažnu atveju taip ir gaunasi 
kur nei užsiminta, nei paskelb- liūdni minėjimų vaisiai. Čia ne- 
ta, nei kas rengia, nei kur ren
gia. ' ‘ ‘ J " ‘_
skelbti gerokai iš anksto, kad jau 
tokiai šventei ruošiamasi, kad 
numatoma tokia ir tokia progra
ma ir kad dirbantieji galėtų iš

' Stebint mūšų parengimų lygį anksto suplanuoti savo laiką no- 
ypač sminga dėmesin vienas fak- rėdami tokioje šventėje dalyvau
tas: viskas daroma paskubomis ti. 
ir pačiu paskutiniu momentu. 
Norima surengti kokį minėjimą, 
tai vilkinama iki paskutinio sek- mą, šiais metais tautinės šventės 
madienio, paskui puolamasi tai turėtų būti pravestos paties jau- 
šen, tai ten, kad kas per tris nimo. Čia vėl susiduriame su 
dienas pasiruoštų paskaitai, kai- nauju rūpesčiu: kviečiamas jau- 
binami vaikai, kad padeklamuo- nuolis paskaitai juk turės jai 
tų pusiau išmoktą eilėraštį, arba daug ilgiau ruoštis, negu senas 
paskambintų. prityręs kalbėtojas. Kitose pro-

Susirinkusieji ten pat vietoje gramų dalyse bent ten, kur yra 
nesiskundžia surengtu minėjimu, 
bet jau žiūrėk, į kitą minėjimą 
žmonių mažiau, nors spaudoje 
stengiamasi viską labai šviesiai 
pavaizduoti, kad esą įvykęs Die
vas žino kokio neregėto masto 
minėjimas ar parengimas.

Apie mūsų tautinius minėji
mus bei šventes rengėjai, kokie 
bebūtų, žino: kad tokie minėji
mai turės būti surengti ir nori
ma tokiuose parengimuose ma- daugiau, o kai pats choras ruo- 
tyti kuo daugiausia dalyvių. Ta- šia savo koncertą, tai klausytojų 
čiau niekam nerūpi, kad šventė neprisišaukia, nes daugumas at- 
turi būti pravesta kuo iškilmin- sikerta: kam- mums eiti dar į

Jau ne pirmą kartą girdisi nu
siskundimų, kad pastaruoju me
tu mūsų parengimai darosi vis 
blankesni ir banalesni. Daugeliu 
atsitikimų galioja pasiteisinimas, 
kad mūsų jėgos išsisėmusios, 
naujų papildymų neatsiranda ir 
t.t. Tačiau vargu, ar tokie mo
tyvai klausimą išsprendžia.

Dažnu atveju taip ir gaunasi

kalbėsim apie tas vietoves, ku- 
O tokius dalykus reikėtų rios suskilusios lokalinio patrio

tizmo pagrindais tuo pačiu metu 
rengia du minėjimus, iš kur ir 
gaunasi savotiškas šventės nu
vertinimas.

Iš tiesų, bent tautinių švenčių 
minėjimus galėtume suruošti tik
rai įspūdingus, nes jėgų mums

Pagal Pasaulio Liet. B-nės 
Valdybos Jaunimo Metų progra-

prityręs kalbėtojas. Kitose pro-

vietiniai chorai, reikalas labiau
siai nupiginamas: rengėjai pa
prastai nesiima iniciatyvos su
rengti ką nors originalesnio, bet 
išsprendžia paprasčiausiai — 
pakviesime chorą, dar tautinių 
šokių grupę, ir viskas tvarkoj.

Bet iš tiesų, tai nėra viskas 
tvarkoj: per metus įvairiuose 
minėjimuose toks choras pasi
rodo apie penketą kartų, gal ii

turi būti pravesta kuo iškilmin
giau ir kad jai būtų pasiruošta koncertą, jeigu mes per metus 
kaip galint iš anksto. d—“““daugely progų to choro prisi-

JAUNIMO KLAUSIMAIS
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS IR JAUNUOMENE

Pranas Karalius, U.S.A.

Pagrindinės mintys — idėjos, kurios turėtų būti iškeltos ir 
išryškintos Pasaulio Jaunimo Metų proga.

1. Lituanistinis švietimas ir auklėjimas nulemia lietuvio jau
nuolio tautinį susipratimą ir apsisprendimą, padeda pagrindus jo 
lietuviškai galvosenai, kalbai ir nusiteikimui.

2. Lituanistinis švietimas ir auklėjimas yra būtina sąlyga išlai
kyti priaugančiųjų kartų lietuvybę.

3. Lituanistinių dalykų studijos neturi pasibaigti gavus litua
nistinės mokyklos baigimo pažymėjimą, bet turi būti tęsiamos visą 
tremtinio gyvenimą.

4. Geras lietuvių kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu, taip pat 
savosios tautos istorijos pažinimas yra kiekvieno lietuvio garbės 
reikalas.

5. Žmogus, kuris moka dvi kalbas, yra vertas dviejų vienkal
bių žmonių. Dvikalbis vaikas ar jaunuolis savo intelektualiniu ly
giu yra pranašesnis už vienkalbį.

6. Lituanistinės mokyklos yra tinkamiausia priemonė vykdy
ti sistematingam lituanistinio švietimo ir auklėjimo darbui.

7. Lietuvių jaunimo organizacijų ir lituanistinių mokyklų ko
ordinuota veikla ir bendradarbiavimas padeda pasiekti geresnių 
darbo rezultatų, taupant laiką, jėgas ir pastangas.

8. Remti ir talkininkauti lituanistinio švietimo įstaigoms bei 
organizacijoms yra kiekvieno lietuvio jaunuolio garbės pareiga.

9. Mišrios šeimos lietuvis tėvas ar lietuvė motina visomis 
jėgomis stengiasi, kad vaikai išmoktų lietuviškai kalbėti ir kad jo 
-jos partneris (-ė) kiek galima palankiau būtų nuteiktas lietuvybės 
atžvilgiu ar net pramoktų kiek nors lietuviškai.

KANADOS JAUNIMAS PASISAKO

Pernai metų pabaigoje įvykęs 
Kanados liek Jaunimo kongresas 
šalia kitų savo programos punktų 
į pavergtą Lietuvą per Vatikano 
radiją pasiuntė sveikinimą: “Ka
nados Liet, jaunimas, susirinkęs 
1965 m. spalio 8-10 d.d. Toronte 
į savo pirmąjį kongresą, kurį 
pats suruošė, pats pravedė ir ku
riam pats vadovavo, viešai pareiš
kia savo ištikimybę lietuvių tau
tai, savo susirūpinimą lietuviškos 
kultūros likimu i rsavo senos tė
vynės Lietuvos ateitimi.

“Kai kada mes kaltinami nu
tautėjimu. Bet mes nei Lietuvos, 
nei lietuvių tautos neatsižadame 
ir nemanome atsižadėti. Mūsų pa
žiūra į lietuvišką reikalą kartais 
gal kiek skiriasi nuo mūsų tėvų, 
nes mes išaugome ir gyvename 
kitokiose sąlygose, bet tas skirtu
mas yra ne turinyje, o formoje ir 
metoduose. Lietuviai esame

viai dirbti lietuviškos kultūros ug- 
dymuį_.ir Lietuvos laisvės atga
vimui.

“Šią iškilmingą valandą mūsų 
mintys krypsta ypač į pavergtą 
Lietuvą, reikšdamos mūsų jaunie
siems broliams ir sesėms anapus 
geležinės uždangos padrąsinimą, 
meilę ir viltį”.

mes
gimę, lietuviais ir liekame di
džiuodamiesi esą tos tautos vai
kais.

“Pirmojo Kanados lietuvių jau
nimo kongreso ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Metų paskelbimo pro
ga sveikiname visą lietuvišką jau
nimą, kuriame žemės rutulio kam
pe jis bebūtų, ir linkime, kad šie 
metai daugiau mus supažindintų 
su lietuviškąja kultūra, suartin
tų, sujungtų bei paskatintų akty-

netrūksta, nei meninių, nei in
telektualinių. Trūksta mums tik 
tam pasirengimo ir suplanavimo. 
Norint ką nors didingesnio pa
rengti ar parodyti, neužtenka 
tam pasiruošti dienos ar savai
tės, bet turėtų būti rengiamasi 
mėnesiais iš anksto. Jau prakti
ka parodė, kad jeigu paruošia
mas koks nors minėjimas kiek 
kruopščiau ar originaliau, tad ir 
šventės dalyvių pasirodo aps
čiau. Šiandie net ir patriotui lie
tuviui neužtenka vien tik senti
mentalaus pagraudenimo, bet jis 
drįsta ir net turi teisės drįsti sta
tyti ir atitinkamų reikalavimų.

B. Burneikis

Tėvams ir mokytojams

Gyvenimas Lietuvoje
KOMUNISTAI

NEPRIKLAUSOMOJE 
LIETUVOJE

Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus savo straipsny
je apie komunistų partiją Lietu
voje pavadintą “Liaudies prieša
kyje” rašąs, kad įžygiavus rau
donajai armijai į Lietuvą iš po
grindžio, “Lietuvos komunistų 
partija savo eilėse turėjo 2.000 
narių”. Tas skaičius netikras.

Tiksliomis, Lietuvos saugumo 
surinktomis žiniomis, 1940 m. sau
sio mėnesį Lietuvos komunistų 
partija turėjo ne 2000, o vien tik 
933 narius, kurių tarpe 459 buvo 
nelietuviai. Lietuvos komunistinio 
jaunimo sąjunga turėjo 211 narių, 
— jų tarpe 186 nelietuviai. Gi 
MOPR’o (Tarptautinė sąjunga re
voliucijai pagelbėti, — kuri užsi
ėmė slaptu pinigų rinkimu komu
nistinei veiklai paremti) organi
zacijoje buvo 218 asmenų, kurių 
tarpe 188 buvo nelietuviai. Tad, 
net visus sudėjus krūvon kompar
tijos komjaunimo ir jų pagelbi- 
ninkų organizacijų narius gauna
me tik 1.362 asmenis, kurių tarpe 
buvo net 833 nelietuviai! Iš to 
1.362 asmenų 1.132 buvo vyrai ir 
230 moterys, gi pastarųjų tarpe 
buvo 193 nelietuvės! (Drg.)

— ★ —
Rygoj gruodžio mėnesį įvykusia

me parodomajame procese vėl tapo 
pasmerkti sušaudyti penki latviai, 
apkaltinti už dalyvavimą 1941 me
tų egzekucijose. Trys iš jų pas
merkti už akių, nes gyvena užsie
niuose.

Šalia visų kitų tokiuose teatriš
kuose procesuose kartojamų ele
mentų, šiuo atveju iškilo ir dar 
vienas reiškinys, būdingas “tary
binio žmogaus” auklėjime: proce
so aprašyme su pasigėrėjimu pra
nešama, kad “darbo žmonės” (pro
ceso stebėti sukviestieji žiūrovai) 
pasielgę kaip teatre — pasmerki
mą sušaudyti sutikę plojimais. (E) 

*
280, 000 mokinių bendrojo lavi

nimosi mokyklose Lietuvoj mokosi 
per pastarąjį septynmetį pastaty
tose naujose mokyklose arba nau
juose priestatuose. Tai yra daugiau 
kaip pusė visų moksleivių. Kiti mo
kosi senuose (priešbolševikiniais 
laikais statytuose) mokyklų pasta
tuose, arba mokykloms paskirtuose 
nemokykliniuose senuose pasta
tuose. Tik dalis tų pastatų dar ga
lės tarnauti ilgesnį laiką. Visos 
pradinės ir vidurinės mokyklos 
greičiausia dar negalės būti aprū
pintos patenkinamomis patalpomis 
per ateinantį penkmetį. (ELTA)

metais vadovaus Kairo operos te
atro baletui. (ELTA)

rinkėjai iš 
teigia, kad

Sovietiniai mokesčių 
Maskvos ir iš Vilniaus 
“darbo žmonių valstybė” jau be
veik panaikinusi mokesčius, nes 
valstybė puikiai verčiasi iš “socia
listinio ūkio pajamų”.

Tiesa, kad asmens pajamų mo
kesčiai yra sumažinti, o mažesnius 
atlyginimus gaunantiems jau ir 
panaikinti. Bet jie visada sovieti
nėj valstybėj buvo palyginti nedi
deli ir biudžete neturėjo žymaus 
svorio. Žymiai daugiau kaip pusė 
Sovietų Sąjungos ir jos valdomų 
teritorijų biudžetų tebesudarma iš 
apyvartos mokesčių, kuriuos moka 
visi, kas tik ką nors perka. Apy
vartos mokestis yra paslėptas kiek
vienos prekės kainoj (neišskiriant 
nei duonos, nei druskos), ir mokes
čių mokėtojai nežino, nei kiek jie 
to mokesčio moka, nei kas tą mo
kestį nustato. Sovietų deputatai, 
kurie biudžetus “svarsto ir pri
ima”, irgi nemato, kas ir kodėl 
nustato apyvartos mokestį, ir jie 
neturi galios tų mokesčių nei keis
ti, nei panaikinti.

Kitas stambus, nors ir mažesnis 
sovietinių biudžetų pajamų šalti
nis yra įmonių pelnas kurio dabar 
į biudžetus paimama apie 70%, ir 
kuris susidaro visų pirma dėl žemo 
darbininkų atlyginimo, kurį irgi 
nuožiūrišjkai (nustato centrinės) 
valdžios įstaigos. (ELTA)

Vytautas Grivickas, Vilniaus o- 
peros-baleto teatro vyr. baletmeis
teris, išvyko į Egiptą, kur 1966

Melbourne Lietuvių Klubo narį 
p. Alb. CELNĄ IR JO ŠEIMĄ, 

tragiškai žuvus dukrelei Brigitai, skausmo valandoj© nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Melb. Liet. Klubo Taryba

PASITRAUKS AUSTRALIJOS 
MIN. PIRM-KAS?

Paskutiniu metu garsiai kalba
ma, kad iš premjero pareigų pa
sitrauks ministeris pirmininkas 
Sir Robert Menzies ir jo vietą už
ims finansų ministeris Mr. Holt. 
Tačiau tikrų žinių nėra ir pats 
Sir. Menzies pareiškė spaudos at
stovams, kad šiuo klausimu jis 
dar nieko nėra nusprendęs, o jei
gu ir kas bus nuspręsta, tai pir
miausia patirs ministerių kabine
tas.

Jau ir vėl artėja nauji mokslo mteai. Prasidės darbas netrukus 
mūsų savaitgalio mokyklose. Pats laikas susirūpinti vadovėliais, 

kad mokymo darbas nesusitrukdytų. Kai kurių mokyklų vadovybės 
rtet apsirūpina atsarginiais vadovėliais ir mokymo kitomis priemonė
mis ir tuo palengvina mokymąsi ir vėliau atėjusiam į mokyklą mo
kiniui.

Tėvams, kuris gyvena toli nuo mokyklų ir negali į jas atvežti savo 
vaikų, patartina patiems apsirūpinti vadovėliais ir savo vaikus mo
kyti namie. Tėvai, Jūs esate atsakingi už savo vaikų išmokymą ir iš
auklėjimą. Todėl nepagailėkite savaitėje skirti jiems bent porą va
landų ir išmokyti juos motinos ar tėvo kalbos. Mokyklų tėvų komi
tetai prašomi palengvinti mokytojams darbą ir pasistengti visus rei
kalingus mokyklai vadovėlius iš anksto parūpinti. Gražiai tėvams 
ir mokytojams bendradarbiaujant, geriau atsieksime reikšmingą gy
venimo tikslą — išmokysime jaunąją kartą gimtosios kalbos ir tin
kamiau ją išauklėsime.

Jau yra išleisti ir tinkamai paruošti vadovėliai visiems skyriams. 
Tiek mokykloms, tiek pavieniams tėvams pasiūlomi šie specialistų 
paruošti ir tinkamai išleisti vadovėliai:
A.

ir

Rinkūnas, Kregždutė I d. I ir II-am skyriui .......................
Rinkūnas, Kregždutė II dali». Tremties ir ketvirtiems mo

kslo metams .............................................................. „.......
S. Jonynienė, Lietuvos Laukai. V-jam skyriui .............................
Dr. A. ŠeŠplaukis, Ten, kur Nemunas banguoja VI-jam sk........
S. Jonynienė, Tėvų šalis. VII-jam skyriui ................................
J. Plačas, Gintaras. VIII-jam sk...................._.... .......................
Dr. šešplaukis, Pratiminė Lietuvių Kalbos Gramatika ..........

Taip pat gaunami -ir Lietuvos istorijos, literatūros bei kiti pa
galbiniai mokytojams ir lituanistinių kursų moksleiviams leidiniai. 
Skubiai ir tvarkingai aukščiau minėtus vadovėlius parūpina Krašto 
Kultūros Tarybos Lituanistinės sekcijos seniūnas:

A. Krausas, 4 Grandview Ave.. Maribyrnong, Vic.

22/6

27/ - 
27/- 
31/6 
31/6 
36/- 
22/6

Palydėjus į amžinybę mylimą mamytę — 
uošvienę — močiutę 

A.A. JOANĄ LINARTIENĘ, 
p.p. Kovalskiams, Daukams, Bliokams ir jų artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

G.P. Lazutkai ir 
S.D. Čiiauskai

A. A.

JOANAI LINARTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame p.p. Daukų šeimą ir jų 
artimuosius.

P.L.I.A.S. Sydney Skyrius

Du Lietuvos kariai uzbagė
A.A. SAVANORIS B. GINIOTIS

Blacktown ligoninėje Naujų Me
tų išvakarėse mirė mūsų tautie
tis, Boleslovas Giniotis, 64 metų 
amžiaus. Prieš keletą metų, velio
nis turėjo širdies smūgį, ir per 
paskutinius metu jautėsi silpnas 
ir mažai tegalėjo dirbti, bet žmo
nos ir šeimos geroje priežiūroje 
gyveno dar keletą metų.

Keletą savaičių prieš Kalėdas, 
sveikatai pablogėjus buvo pagul
dytas Blacktown ligoninėje, ir iš 
jos nebesikėlė. Sausio 4 dieną po 
gedulingų Mišių Blacktown Ka
talikų Bažnyčioje, žmonos, sū
naus dukters, anūkų ir kitų gimi
nių bei artimų pažįstamų tautie
čių lydimas, apklotas gyvų gėlių 
vainikais, buvo palaidotas St. Ma
ry’s katalikų kapinėse.

A.A. Boleslovas atsiskyrė su 
šiuo pasauliu priešų nepalikęs, 
nes jis jų neturėjo. Laidotuvių 
iškilmingas apeigas atliko kun. S. 
Gaidelis, S.J.

A.A. Boleslovas Giniotis, kilęs 
iš pačios širdies Žemaitijos 
Buvo Lietuvos Kariuomenės 
savanoris, kūrėjas. Dalyvavo, bol
ševikų, bermontininkų ir lenkų 
frontuose, du kartu buvo sužeis
tas, vieną kartą labai sunkiai, tas 
ir jo sveikatai daug atsiliepė ir 
sutrumpino amžių.

Prieš 17 metų velionis Boles
lovas su žmona, sūnumi ir duk
ra atvyko Australijon. Iš profe
sijos, statybininkas - mūrininkas.

Buvo nuoširdus ir artimą mylin
tis, žmogus, besikuriant šiame 
krašte daugeliui mūsų tautiečių 
padėjęs. Baigęs darbo sutartį no
rėjo ką nors pradėti savistoviai. 
Tuomet būdamas dar pilnoj ener
gijoj, o be to turėdamas darbštų 
ir sumaningą sūnų, 3 mylios nuo 
Blacktown, ant kalnelio pirko ne
mažą plotą žemės. Dabar mūsų 
tautiečių yra posakis: “Ten už 
Blacktown ant kalnelio gyvena 
broliai žemaitėliai.” Iš pradžių 
mėgino daržovių, vištų, galvijų ir 
pagaliau apsistojo prie grybų far- 
mos. Būdama darbšti ir susiklau
santi šeima, palyginant per trum
pą laiką išdirbo puikų pelningą 
biznį. A.A. Boleslovui neteko il
gai džiaugtis ir gėrėtis tais gerais 
rezultatais: mirtis pakirto per 
greitai. Velionis paliko dideliame 
nuliūdime žmoną, sūnų, dukrą ir 
anūkus. B. Giniotis savo duoklę 
Tėvynei Lietuvai atidavė su kau
pu, nes Jis ją labai mylėjo, ir už 
Ją kraują liejo. Gaila, kad jam 
neteko savo Tėvynėje ilsėtis.

Tebūna Tau amžinas atilsis šio
je tolimoje Australijos žemėje!

Antanas Baužė

JURGIS VISOCKIS

PADĖKA

Gruodžio 31 d .Adelaidės Royal 
ligoninėj, vidurių vėžio iškankin
tas, mirė Jurgis Visockis, palikda
mas didžiam nuliūdime savo žmo
ną Agotą, jau suaugusius vaikus:

savo kovas

A.A. Jurgis Visockis savo jau
nystės metuose

mylįs savo gimtinę, nuo 1928 me
tų iki pasitraukimo iš Lietuvos 
buvo apsikrovęs daugeliu pareigų: 
tam tikrais laikotarpiais buvo Pa
kalniškių seniūnu, Gelgaudiškiu 
valšč. tarybos nariu, Smulkaus 
Kredito kasininku, Kooperatyvo 
skyriaus vedėju.

Velionies priešmirtiniai norai 
buvo, kad Lietuva vėl taptų nepri
klausoma valstybe, kad jo anūkai 
kalbėtų lietuviškai. Prieš paskuti
nę savo operaciją kunigui Kazlaus
kui yra sakęs; “Jei sužinosi, kad 
jau blogai su manim po operacijos 
tai pasimk visus įrankius, kokius 
tik turi, ir gerai pakaustyk mane, 
kad aš galėčiau lengviau į tą Die-

Mirus mūsų brangiam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui 
savanoriui būrėjui

A.A. BOLESLOVUI GINIOCIUI, 
nuoširdžią padėką reiškiame visiems, jį sergantį lankiusiems , 
ir gausiai palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą.

Drauge nuoširdžiai dėkojame už gėles, pagerbiant ver 
lionį Boleslovą, už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje liūdesy pasilikusiems. Visiems nuoširdus ačiū.

Tuo pačiu specialiai dėkojame St. Mary’s lietuviams už 
gėles pagerbiant a.a. Boleslovą.

Gimočių Seimą

sūnų, dvi dukras ir dešimt anūkų. 
Lietuvoj tebegyvena dar jo du bro
liai ir dvi seserys.

A. A. velionis gimęs 1897 metais 
Šakių apskr., Slavikų valsčiuj. Ne
priklausomybės Kovų metu už nar
sumą, ginant Suvalkus nuo lenkų, 
prie Cipliškių apdovanotas Vyties 
Kryžium. Viršilos laipsniu išėjęs į 
atsargą, kurį laiką ėjo Branduo- 
liškių šaulių skyriaus vado parei
gas. Būdamas judrus ir karštai

vo kalną įkopti."
Laidojimo apeigose kun. Kaz

lauskas pabrėžė, kad retas ligonis, 
kuris turi tokį tvirtą tikėjimą ir 
pasitikėjimą Dievu.

Karstą nešė ramovėnai. Kalbas 
sakė p. p. Dumčius, Raginis ir 
M.armukonis. Gausūs vainikai ir 
skaitlinga palydovų minia dar vie
ną gerą lietuvį paguldė svetimon 
žemėn. Ilsėkis joje šventoj ramy
bėj, Jurgi! JMš
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A.A. Joana Linartienė

A. A. J. Linartienei pasitraukus nuo scenos NAUJA FINANSŲ
KO MISI JA

Pasitraukus buvusiai Pasaulio 
ge su J. Linartiene įdainavo apie paskutiniuosius savo amžiaus Lietuvių Jaunimo Kongreso Fi- 
40 lietuviškų plokštelių, ir tai metus savo artimųjų tarpe, 
buvo pirmosios lietuviškos plo
kštelės, kurios labai plačiai pa
sklido pasiekdamos lietuvius ne 
tik Lietuvoje, bet ir Rusijos gi
lumoje ir net užjūriuose. Tos 
plokštelės turėjo ir kitą misiją: 
iš jų mokėsi dainų nuo tėvynės

Sausio 12 d. iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė 85 metų sulaukusi 
Joana Jančaitė — Linartienė. 
Prieš daugiau kaip penketą metų 
iš Lietuvos atvykus pas dukteris 
Australijoje p. Daukuvienę Syd- 
nejuje ir p. G. Kovalskienę Can-

tuvių moksleivijos ir studentijos. 
Iš kitos pusės Latvijoje lietuvių 
veiklai iš caristnės okupacjos 
pusės mažiau buvo trukdymu, 
negu pačioje Lietuvoje. Su tė
vais persikėlusi iš Žemaitijos į 
Rygą Joana čia baigė mokslus ir 
metėsi į vaidybinį meną. Jos 
pirmas debiutas 1903 m. susi
laukė labai palankaus įvertini
mo, ir nuo to laiko ji nuo lietu
viškos scenos nesitraukė. Su sa- 
v6 talentu ir gabumais ji galėjo 
iškilti labai aukštai tiek latvių, 
tiek ir Petrapily rusų teatruose, 
tačiau ji paliko ištikima savo 
tautai jai tarnaudama, negu tik 
ją šildydama svetur laimėta gar
be.

1915 m. J. Linartienė paten
ka į Petrapilį, o iš ten į Vorone
žą. Bet ir karo audrose ji nenu-

berroje, čia ji tyliai ir ramiai , ma 
išgyveno, daugiausia pas p.p. ma 
Daukus ir po gana ilgos ligos iš
keliavo į anapus.

Daugeliui, kurie nėra artimiau 
susipažinę su Lietuvos atgimi
mo sąjūdžiu prieš pirmąjį didįjį 
karą ir kurie neturėjo tiesioginio 
kontakto su lietuviškuoju teat
ru, Joanos Linartienės vardas 
nieko nepasako. Tačiau velionė 
tiek anais prieškariniais metais, 
tiek ir nepriklausomybės laiko
tarpy lietuvių tautos kultūrinia
me gyvenime atliko labai svarbų 
vaidmenį, kurio negalėjo paneig
ti net ir dabartiniai Lietuvos 
okupantai bei dabarties lietuviš
ko teatro tėvynėje darbuotojai. 
Sulaukusiai 75-rių metų dabar
ties teatro veikėjai ir darbuoto
jai, jos buvę bendradarbiai, ko
legos ir net mokiniai 1959 m. 
lapkričio 1 d. Vilniuje jai suren
gė pagerbimą ir įteikė čia pat 
skelbiamą adresą, kurį pasirašė 
Lietuvos Teatro Draugija.

A.A. velionė Joana vaidybi
niam menui turėjo tiesiog įgimtą 
talentą. Jos kolegos ir bendra
darbiai pasakoja, kad kiekviena
me pastatyme ji pasirodydavo 
scenoje ne tik kaip iškili aktorė 
mėgėja, bet daugeliu atvejų pra
šokdavo ir profesionalus.

Nors ji pati ir žemaitė, kilusi 
nuo Žagarės, bet jos visas gyve
nimas ir veikla sukasi apie Ry
gą, kur dar spaudos draudimo 
laikais šis miestas buvo pasida
ręs pačiu ryškiausiu lietuvių kul
tūriniu centru. Mat, čia jau 
anais laikais gyveno aipe 50.000 
lietuvių ir ypač buvo gausu lie-

r traukia ryšio su teatru vaidinda- 
daugely veikalų ir sukurda- 
dešimtis neužmirštamų cha-

rakterių.
Šalia teatro Joana Linartienė 

buvo ir aistringa visuomeninin- 
kė: dar prieš pirmąjį karą ji or
ganizavo lėšas šelpti mokslei
viams, o kilus karui ji visa savi
mi įsitraukė į šalpos darbą or
ganizuojant pagalbą karan pa
šauktųjų šeimoms, karo pabėgė
liams, našlaičiams ir pan.

Be vaidybinio meno, Joana 
dar turėjo ir kitą natūralų ta
lentą— gražų balsą ir muzika- 
linį pajautimą. Savo veikloje 
Joana panaudojo ir šitą talentą, 
nors jo taip aukštai neišvystė, 
kaip savo gabumų vaidyboje. 
Būdama balsinga, ji dainuodavo 
lietuviškuose ano meto parengi
muose. Tai pastebėjęs muzikas 
A. Kačanauskas ją įtraukė į Ry
gos liet, dainininkų suorgani
zuotą sekstetą, kuris buvo pla
čiai žinomas ir už lietuviškos 
veiklos ribų, šis sekstetas drau-
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0 seniui Sundinui atėjo vis didėjančio nerimo die-
nos. Prasidėjo šit kaip: vienų rytų, kaip paprastai, 
jis išėjo i gatvę pats pasivaikščioti ir šuns pave
džioti. Tada jis sutiko dailių jaunų merginų, ele
gantiškos išvaizdos, spindinčia šypsena. Sundinas 
jos nematė, nes niekada nežiūrėdavo i jaunas mer
ginas, — seniai ir jos į jį nebežiūrėjo. Bet staiga 
šalia jo kažkas šūkteli:

— Oi, koks šuo! Koks nuostabus šuo!
Jis apsidairo aplinkui nustebęs. Koks čia padaras 

galėtų taip ką sužavėti? Ir tada pamato merginą. 
Ji stovi, suėmusi rankomis nedailią jo seno šuns gal
vų, ir žiūri tam švelniai j akis. Paskui klausia:

— Ar čia dėdės Sundino šuo?
— Kaipgi, mano, — burbteli senis.
— Koks žavingas gyvuliukas! — uoliai čiulba 

mergina. — Jis, tur būt, neapsakomai protingas, 
iš akių matyti!

— Jis kvailas kaip avinas, — burbteli senis.
— Kuo jis vardu?
— Miufė.
— Koks gražus vardas. Ar cukrų jis ėda?
— Ne, nebeturi dantų.
— Ar geras?
— Ne, piktas kaip velnias! — sušnypščia senis, 

pritrūkęs kantrybės, ir velka savo senas sustyrusias 
kojas toliau. Iš paskos girdi šūktelint: “Kaip aš 
norėčiau, kad tėtė nupirktų man tokį šunį. Jis tie
siog žavingas!”

Puiku. Toks staigus susitikimas, žinoma, nema
lonus senam žmogui sustingusiomis kojomis, apsi- 
blaususiomis akimis ir atbukusia galva. Nemalonu 
klausytis vidury gatvės giriant toki dvasnų, nes tai 
kvaila. Tačiau visur yra paikų merginų, reikia 
kantriai jas pakęsti. Geriausia nekreipti i jas dė
mesio ir apsimesti kurčiu.

Žinoma, jeigu pavyksta. Bet jeigu visas miestas 
tartum pavirsta j didžiulę vienos jaunutės damos ir 
buvusio fabrikanto Sundino bei jo šuns susitikimo 
vietų? Kur tada jam dingti? šunj reikia pavedžio
ti po laukų! Jis rinkosi naujas gatves, nepažįsta-

mus prospektus. Tai jau savaime buvo tiesiog kan-

atitrukusios lietuvės ir jos buvo ryba, auka gyvybės kaina. Di- 
kaip muzikos vadovėliai daina- delis pasiaukojimas atiduodant 
vimo mokytojams ir chorve- savo gyvybę už tautos egzisten- 
džiams.

Lygiai Joana Linartienė buvo 
veikli ir aktyvi ir nepriklauso
moje Lietuvoje, tik šiuo metu ji 
nesiveržė visa savo energija į 
pirmaujančias vietas: auginda
ma šeimą ji matė, kad jos misija 
juodžiausiose tautos dienose jau 
atlikta ir tik džiaugėsi, kad lais
voje Lietuvoje nevaržomai reiš
kėsi ir kilo nauji ir jauni talen
tai.

Antrojo pasaulinio karo pasė
koje jos dvi dukros (p.p. Pajau
ta Daukuvienė ir Gražina Ko- 
valskienė) pasiekė Australiją, o 
sūnus Ameriką. Neištvėrusi vie
natvėje ji 1961 m. po ilgų vargų 
pasiekia Australiją ir išgyvena

šviežiai supilto a.a. Joanos Li- 
nartienės kapo apmąstydami ne 
tik jos bet ir savo bei savos tau
tos likimą. Tautos kultūra ir jūra Gailiušytė — vicepirminin- 
ateitis remiasi jos sūnų ir dukte
rų auka, auka darbu, auka kū-

ciją, bet lygiai tokia, jeigu ne 
didesnė auka pašvenčiant savo 
tautai ir visą gyvenimą, nes tie, 
kurie gyvena aukodamiesi, išker
ta tautai vartus į ateitį ir jai tie
sia kelius. A.a. Joana Linartie- 
nė savo pašaukimo nesusvyravo, 
ir ji savo talentu, pasišventimu 
ir auka išsikovojo sau lygią vie
tą lietuvių tautos istorijoje ša
lia Jablonskio, Vaižganto, Šatri
jos Raganos ir kitų didžiųjų jos 
kartos ir epochos lietuvių.

Ramiai ilsėkis, Joana, šalia 
kitų bežemių lietuvių Sydnejaus 
kapinėse: ateities kartoms Tave 
liudys ne akmeniniai antkapiai, 
bet Tavo darbai.

SOVIETINĖJ SPAUDOJ

BRANGI

Teko važiuoti iš Merkinės Drus
kininkų kryptimi. Važiavau savi
varčiu, kuris vežė žvyrą. Pasitei
ravau, iš kur ir kur veža, šoferis 
paaiškino, kad veža iš anapus Ne
muno nuo Liškiavos pusės per 
Merkinę Druskininkų statyboms. 
Kodėl iš taip toli? Argi nėra žvy
ro Druskininkų apylinkėje? Reikia 
tik kreiptis j vietos gyventojus, jie 
nurodys žvyrduobes. Aš žinau, 
kiek tolėliau, Bingelių kaime, yra 
"žvirgždės”, kur yra visokio žvyro 
— smulkaus ir stambaus.

Su manim važiavo eigulys. Jis 
girdėjo mano pokalbi su šoferiu.

čia, o be to, beprasmiška kančia. Visur jis sutik
davo tų keistų jaunų moterj, kuri buvo įsimylėjusi 
jo senų šunj. Ji glostydavo jj, duodavo cukraus ir, 
apkabinusi rankomis jo kaklų, kalbėdavo: “Ar aš 
jums įkyrėjau? Ar jūs supykot? Bet aš tiesiog 
myliu Miufę!”

O vieną dienų jauna panelė tarė Sundinui:
— Jeigu jūs parduotumėt šunį, aš paprašyčiau 

tėtę, kad nupirktų man jį Kalėdoms dovanų.
— Jei parduočiau? — sušuko senis. — Kvailys

tės! Kvailystės! Kas gali duoti už jį bent erę?
— Tėtė, kas daugiau. Man jis niekada negaili 

pinigų.
— Kvailystės! — burbtelėjo senis ir nuėjo to

liau. Tačiau kitų dienų mergina pasakė:
— Ak, šįmet nelinksmos man bus Kalėdos. Aš 

taip įsimylėjau šitų šunelį, kad nenoriu daugiau 
jokių dovanų. Bet dėdė, žinoma, jo neparduosite. 
Juk tokio šuns niekur daugiau negausi.

— Kvailystės, — tarė senis ir nuėjo.
Trečių dienų mergina pasakė seniui:
— Vis dėlto pažadėkit man vieną dalykų; jei 

apsigalvotumėt ir nuspręstumėt parduoti, nepar
duok! t niekam, tik mano tėtei. Prižadėkit!

—O kas tas tėtė? — paklausė Sundinas.
Mergina linktelėjo ir atsakė:
— Argi dėdė nepažįstat manęs? Juk aš Bjer- 

ko Eva.
—Ak, Bjerko, — tarė senis. — Taip, jį aš pa

žįstu. Ir, jeigu reikės, jis žino, kur rasti ir mane, 
ir šunį.

— O, ačiū! — sušuko mergina ir apkabino se
nį, o jauni vaikinai prunkštelėjo.

Paskui ji pridūrė:
— Ir prižadėkit, kad neprašysit perdaug bran

giai. Dėl manęs! Kažin, ar tėtė duos daugiau kaip 
šimtų kronų .

— šimtų kronų? — nustebo Sundinas. Paskui 
prapliudo kvatoti, o paskui tarė:

— Panelyte, argi jūs manot, kad Bjerkas duos

S.A.

ŠILUMA

Nusijuokęs papasakojo tokių isto
rijų:

"Malkas pirko Druskininkams. 
Mūsų sunkvežimiai pravežė jas 
pro Druskininkus ir iškrovė Žoge- 
liuose prie Nemuno. Atvažiavo 
Kauno mašinos. Malkas pasikrovė 
ir išsivežė. Iš Kauno tas pačias 
malkas tos pačios mašinos atvežė 
Druskininkams”.

Šios istorijos teisingumu suabe
jojau. Kitų dienų visai kitoje vie
toje susitikau netikėtai girinin
kų. šių istorijų papasakojau. Jis 
jų patvirtino ir dar įdomesnę pa
pasakojo:

kės, Birutė Juodikienė — iždi
ninkė, Andriu* Šenberga* — sek
retorius, kun. Joną* Grigonis ir 
Algi* Garlaiuk** — nariai.

Buvusios PLJK FK nariai Val
das Adamkavičius, Aurelija Ba- 
lašaitienė, Šarūnas Lazdinis ir 
Juozas Stempužis pažadėjo Gau
jai PLJK Finansų Komisijai sa
vo talkų.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui gyvai ruošiasi jaunimas 
visuose laisvojo pasaulio kraš
tuose. Jis suvažiuos 1966 Jauni
mo Metais birželio 30 — liepos 3 
j Chicagų parodyti visam pasau
liui lietuvių jaunimo jėgų ir pasi
ryžimų kovoti už pavergtos Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę. 
Išeivijos, lietuvių tautos ir Lie
tuvos ateiti užtikrins sųmoningas 
ir ryžtingas jaunimas, kuris da
bar tęsia Lietuvos laisvės kovų 
ir jų laimės!

Paremkime lietuvių jaunimo 
darbus ir pastangas mūsų talka 
ir auka, čekius rašykime LITHU
ANIAN YOUTH CONGRESS var
du ir siųskime visas aukas PLJK 
Finansų Komisijos iždininkei šiuo 
adresu:

Lithuanian Youth Congress 
c/o Mr*. B. Juodiki* 
1794 East 227 Street 
Cleveland, Ohio 44117, U.S.A.

"Alytus malkas pirko Ilgininkų 
miške. Alytaus ATK mašinos mal
kas iš miško nuvežė pro Merki
nę, Druskininkų kryptimi ir prie 
Nemuno iškrovė. Vėliau nuo kran
to surito { Nemunų ir sieliais at
plukdė j Alytų, čia buvo vėl iš
traukta i krantų ir tomis pačio
mis mašinomis išvežiota, kur rei
kia’’.

A. A.
JOHANAI LINARTIENEI

mirus, p.p. Daukų ir Kovalskių šeimoms mano nuoširdžiausia 
užuojauta

A. D ant a

A. f A.
JOHANAI LINARTIENEI

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

P. ir K. Protų Šeimos

šimtų kronų už tokį vargšelį, kuris nevertas pen
kių erių. Tada panelė nepažįstat Bjerko. Apgavi
ku girdėjau jį vadinant, bet kvailiu — niekada. — 
Ir senis nuėjo, vaikinai vėl prunkštelėjo, o Bjer
ko duktė paraudo.

Parėjusi namo, ji ryžtingai pasakė tėvui:
— Viskas padaryta. Gali nupirkti šunj, ir se

nis tavęs neperpras. Tik būk atsargus, rimtai ne
prilipk prie to biaurybės šuns.

— Būsiu ir atsargus, ir taktiškas, — priža
dėjo tėvas. — Tu padarei kaip reikia, ir aš taip 
padarysiu.

Bet nepadarė. Jis užmiršo viską. Pasiekė sa
vo tikslų, o tada paprastai viskas užmirštama. 
Bjerkas išsikovojo teisę parodyti jautrumą, ir 
daugiau jam ta teisė buvo nereikalinga. O Eva nė 
negalvojo rodyti jautrumo. Jaunimas būna jautrus 
visai kitokiais atvejais.

Liūdna pasakyti, skaudu prisipažinti: tasai 
jautrumas, kuris sukėlė tokį sambrūzdį ir tiek kal
bų ir kuris sudirgino visą miesto jaunimą, rodos, 
garuote išgaravo.

Tačiau ne visai. To puikaus augalo sėklelė 
įleido šaknis į senų susiraukšlėjusių širdį, ir išdy
go daigelis, nors ir nelabai patrauklus. Kūčių rytų 
Sundinas atėjo į Bjerko namus, šunim -vedinas. 
Tarnaitei, atidariusiai duris, jis pasakė:

— Nuveskite šitų šunį freken Bjerk ir pasa
kykite, kad tai Kalėdų dovana nuo fabrikanto Sun
dino.

Tarnaitei, matyt, pasirodė, kad čia kvailys, 
ir ji ko greičiausiai pašaukė šeimininkų, kuris išė
jo į prieškambarį, nebaigęs rengtis. Pamatęs senį 
su šunim, jis sušuko:

— Kaip gerai, brangus šeimininke, kad pats 
atvedėt šunį. Aš tuoj užmokėsiu.

— Nieku gyvu, — atsakė senis, — šuo yra 
Kalėdų dovana tavo dukterei. Žinau, kad jis jai

MOKESTIS UŽ VAIKUS

Visuose kraštuose viešojo susi
siekimo priemonėmis iki tam tikro 
amžiaus vaikai arba visai už per
vežimų neapdedami, arba tik da
linai, bet tų amžių sunku nusta
tyti, ypač jeigu tėvai nori kiek 
iš to sutaupyti. Italijoje {vesta 
nauja priemonė: autobusuose prie 
šoferio pastatyta tam tikrame 
aukšty kasos dėžutė, ir jeigu vai
kas žemiau tos dėžutės lygio, jis 
nieko nemoka, jeigu dėžutės lygi 
praaugęs, jis turi sumokėti už 
pervežimų nustatytų mokesti-

Medelline, Kolumbijoje, lapkri
čio 10 d. mirė lietuvis majoras 
Antanas Andriūnas. Vietos lietu
viai jj iškilmingai palaidojo.

patinka, nes pati man sakė.
— Ji tiesiog alpsta dėl to šuns, — pripažino 

merginos tėvas, — bet juk tai ne kliūtis už ji už
mokėti. Ar pakaks šimtinės?

Sundinas priėjo prie jo, patapšnojo jam per 
rankų ir tarė labai tyliai:

— Mielas brolau, jau daug laiko praėjo, kai 
aš paskutinį kartų gavau Kalėdų dovanų. Nežinau, 
kaip daroma dabar. Tačiau mano laikais niekaip 
kitaip nebuvo mokama už dovanas, kaip tik pasa
koma “ačiū”.

— Bet juk tamstai reikia pinigų?
Senis nusišypsojo, patylėjo, nusišypsojo ir pa

sakė:
— Atspėjai, mano brolau. Aš nesu turtuolis. 

Ir nesu išpuikėlis. Jei senas draugas duoda man 
skatiką, aš imu ir sakau “ačiū”.

— Taigi! — sušuko Bjerkas ir prisidėjo ran
kų prie krūtinės, kur tų akimirkų nebuvo pinigi
nės, o vien tik gera širdis. — Taigi! Dėl to nėra 
kliūčių, jei aš duosiu ...

Senis sušnibždėjo:
— Ne, brolau, yra kliūčių. . .
Jis parodė į šunį ir vėl sušnibždėjo:
šuo. šuo kliūtis, šuo yra dovana. Fabrikan

tas Sundinas dar turėjo kų padovanoti. Nemokėk 
už jų, brolau. Negadink švenčių fabrikantui Sun
dinui.

Ir jis išėjo vienas. Bjerkas gavo šunį, bet pra
leido progų parodyti jautrumų. Vargšelis — juk 
taip gražu būti jautriam! Ypač Kūčių dienų! O 
Sundinas tų vakarų neturėjo net šuns, švelnius 
jausmus vis dėlto galim paguosti tuo, kad šuo la- 
abi greitai vėl sugrįžo pas savo šeimininkų. Dar 
keletu metų vaikštinėjo jie gatvėmis ir priklausė 
patys sau ir vienas kitam.

Pabaiga
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“AUŠROS” TUNTO STOVYKLA gurno žymeniu buvo apdovanota 
jauna vadovė psl. L. Apinytė (LS 
Seserijos Vyr. Skautininkės įsaky-

Tokios tokelės
Tik ką pasibaigė XI-toji “Auš

ros” tunto stovykla, kuri vyko tun
to stovyklavietėje Ingleburn. Su
grįžusių skautų namuose dar dai
nuojamos neseniai išmoktos dai
nos, prisimenami laužų pasirody
mai, bei kiti stovyklos įvykiai. Dar 
ilgai, ilgai jaunose širdyse laiky
sis stovyklos prisiminimai, kur be 
prabangos, bet su nuoširdumu pa
lapinių mieste klegėjo lietuviški 
pašnekėsiai, skambėjo dainos ir 
skautiškas bendradarbiavimas. Jei 
kitur sutikti mūsų jaunuoliai susi
laukia kritikos dėl savo išvaizdos 

-ir elgesio, stovykloje teko džiaug
tis stovyklaujančių nuoširdumu, 
rūpinimusi mažesniaisiais ir man
dagumu, kurio nepastebėdavome 
anksčiau.

Su stovyklos gyvenimu noriu su
pažindinti šio laikraščio skaityto
jus, negalėjusių aplankyti stovyk
laujančių ir nemačiusių stovyklos.

Iš 61 stovyklavusių skautų-čių, 
25 buvo tarp 6 ir 11 metų amžiaus. 
Stovyklos kėlimosi laikas buvo pa
rinktas 7.30 vai. ryto. Po 10 min. 
skautai-ės ir jaun. skautai atski
rai turėdavo rytinę mankštų. Po 
jos prausimasis ir 8.30 vai. unifor
muoti stovėjo vėliavų aikštėje, vė
liavų pakėlimui. Sekė stovyklos 
viršininko dienos įsakymai, žodis 
ir budinčių skiltininkų pasikeiti
mai. 8.45 vai. pusryčiai. 9.15 vai. 
iki pietų skautiški užsiėmimai. 
Trūkstant vadovų, skautų ir skau
čių užsiėmimai vykdavo kartu, 
taip pat paukštytės su vilkiukais 
užsiėmimams susirinkdavo kartu, 
kuriuos su mažomis išimtimis, pra
vesdavo v. s. v. si. Ramunė Zinku- 
tė ir psl. Liuda Apinytė. Po pie
tų poilsis ir maudymasis. 4.00 vai. 
p.p. pavakariai, tai puodelis pieno 
ir pyragaitis. 4.20 vai. vėl užsi
ėmimai. 6.00 vai. vėliavos nulei
dimas, už pusvalandžio vakarienė 
ir 7.45 vai. laužas. Po laužų, kai 
kuriomis dienomis vykdavo šokiai. 
Tyla 10.00 vai.

Pagal šią dienotvarkę bėgo die
nos, o jų buvo ne 2 — 3, bet vie
nuolika. šventadieniais dienos 
programa būdavo truputį keičia
ma. Popietinių užsiėmimų nebū
davo, bet 4.00 vai. p. p. stovyklos 
bažnyčioje būdavo pamaldos, ku
rias atnašavo kun. P. Martuzas ar
ba kun. P. Butkus. Sausio 1 d. 
8.30 vai. buvo oficialus stovyklos 
atidarymas, pradėtas giedant

POEZIJA
Tautinis gyvastingumas reiškia

si per tautos kūrybą kiek ji yra 
kūrybiška, tiek ji ir gyva. Tautos 
laikomos mirusiomis ne tada, kai 
jos fiziškai išnyksta arba sulik- 
viduojamos, bet kada jų kūrybinis 
potencijalumas išblėsta, kada jos 
nustoja kurti ir kada jų kultūra, 
nepapildoma naujais kūrybinius 
vaisiais, sustingsta.

Ypač ryškiai tautinis gyvybin
gumas apsireiškia per jos poeziją. 
Poezija yra tasai nuostabus lite
ratūrinis žanras, kuriuo autorius 
išreiškia ne tik savo intymiausius 
individualinius jausmus ir išgyve
nimus, bet ir visos tautos nuotai
kas ir aspiracijas. Net ir sun
kiausiose tautos valandose poezi
ja prasiveržia nesulaikomai pro 
prispaudėjo ar okupanto kontro
les, cenzūras ir per ją tauta ža
dinama, gaivinama, kurstoma. To
kį vaidmenį lietuvių poeziją atli-

Tautos himną, žodžiu stovyklau
tojus sveikino Sydnėjaus Skautų 
Tėvų ir Rėmėjų K-to pirm. p. S. 
Sankauskas. Raštu sveikinimą 
atsiuntė iš J. A. V. L. S. Seserijos 
vadija. Taip pat sveikinimai sto
vyklai buvo perduoti L. S. Brolijos 
Vyr. Skautininko j. s. Br. Juode
lio, “Skautų Aido” vyr. redakto
riaus v. s. A. Saulaičio ir LSB Tie
kimo skyriaus vedėjo s. J. Gaižu
čio (visi iš JAV).

Sausio 2 d. prieš vėliavų nulei
dimą atsisveikinta su į JAV iš
vykstančiu ps. A. Alčiausku. At
sisveikinimas buvo tikrai nuošir
dus ir skaudus. Nelengva atsis
kirti susigyvenusiems skautams su 
buvusiu tuntininku. Vakare, ps. 
A. Alčiauskas gyvai pravedė savo 
paskutinįjį laužą Australijoj, ku
ris gal ir buvo pats gyviausias per 
visą stovyklos laiką.

Sausio 3 d. stovykloje lankėsi 
Australijos Jaunimo kongreso da
lyviai, o laužą pravedė J. K. Cent
rinio K-to pirm. s. v. v. si. R. Ci
bas.

Sausio 4 d. saleziečio kun. Ur- 
baičio atvežtą filmą rodė p. J. Šat
kauskas. Daug susidomėjimo 
skautams sukėlė kun. Urbaičio ki
niečių kalbos demonstravimas. 
Kartu tą vakarą stovyklą aplankė 
nuoširdus skautų rėmėjas Tėvas S. 
Gaidelis, S. J.

Sausio 7 d. skautai ir skautės 
automašinom išvyko aplankyti len
kų skautų Jubiliejinės stovyklos 
prie Picton ežero, kur stovyklavo 
apie 500 lenkų skautų ir skaučių iš 
visos Australijos. Stovykloje liko 
stovyklos viršininkas, globojamas 
vilkiukų ir paukštyčių (jiems per 
ilga kelionė).

Nuo pirmųjų stovyklos dienų 
rūpesčio kėlė virtuvė. Visuomet 
nuoširdžiai dirbęs virėjas s. v. v. 
si. R. Rudys neturėjo atostogų ir 
stovykloje galėjo būti tik šventa
dieniais. Stovykloje vadovų mažai 
ir kurio nors paskyrimas virtuvėn 
neigiamai atsilieptų skautų užsi
ėmimams. čia padėtį išgelbėjo 
atvykęs p. A. Laukaitis, kuris ne 
tik sumaniai, bet gerai ir įvaires
nio maisto patiekė stovyklauto
jams.

Šioje stovykloje norėta kiek ga
lint daugiau skautų-čių paruošti 
specialybėms. Be stovyklos štabo 
dalį laiko stovyklavo s. B. Žalys, 
v. s. si. L. Žalienė, s. v. v. si. M. 
----- ----------------------------------------

IR MES
ko tautinio atgimimo metais, ly
giai tą patį atlieka poetai ir šian
die pavergtoje Lietuvoje. Ten, kur 
neprasiveržia joks kitas literatū
rinis arba žodinis žanras, poezija 
suskamba laisve ir kovos ugnimi.

Juo labiau poezijos vaisiais ga
lime pasidžiaugti ir išeivijoje. Be
veik du trečdaliai išeivijoje išleis
tų originalios kūrybos knygų su
daro poezija. Tad visai nenuosta
bu, kad tas liudija lietuvių tautos 
ne vien tik gaivališkumą, bet ir 
jaunumą. Tik jaunos ir kūrybiniu 
veržlumu pasižyminčios tautos pi
na savo kultūros gražiausius vai
nikus iš poezijos žiedų. Prancūzų 
poetas C .Baudelaire pagrįstai 
tvirtina, kad net paprasčiausiam 
sakiny eilinis žmogus neišsiverčia 
be poezijos. Vis tai turint dėmesy 
mūsų žvilgsnis į poeziją turėtų 
būti daug šiltesnis.

L.B.

Rudys ir s. P. Pilka (iš Canber- 
ros). Taip ęat atvažiuodavo Raj. 
Vadeiva ps. A. Dudaitis ir ps. V. 
Deikus, visi pravedė dalį užsiėmi
mų. Be to atvažinėdamas p. P. 
Laurinaitis (St. Johns Anbulance 
Brig.) paruošė eilę skautų-čių Sa
nitaro specialybei, p. J. Sadauskas 
mokė pionierijos programą: įran
kių priežiūra, naudojimas ir užbai
gė medžio nuleidimu. Ponia E. 
Šliogerienė mokė jaun. skautes 
rankdarbių.

Per stovyklos uždarymą paaiš
kėjo, kad įgytos 36 skautų-čių spe
cialybės, 23 jaun. skautų ir 17 
jaun. skaučių ženklų (Tautinis ir 
Žaidėjos) Taip pat 5 skautės išlai
kė skaučių Il-ro pat. laipsnio eg
zaminus ir 4 jaun. skautai-ės kan
didatai davė jaun. skauto-ės įžodį.

Prieš stovyklos uždarymą, “Auš
ros” tunto tuntininkas ps. J. Zin- 
kus iteikė rėmėjo už nuopelnus or- 
deną p. E. Šliogerienei, kuri buvo 
apdovanota L. S. Brolijos, 1965 m. 
lapkričio 1 d. už didelę paramą 
“Aušros” tuntui. Taip pat pažan-

mu).
Išvykdamas iš stovyklos ps. A. 

Alčiauskas paliko du skautiškus 
albumus, vieną skirdamas lietuviš
kiausiai skautei stovykloje, kuris 
atiteko skautei Danutei Šliogery
tei, antrą pavyzdingiausiam skau
tui — jaun. skautui A. Karpavi
čiui.

Stovykloje 11 skautų-čių užbai
gė skiltininkų kursus. Baigimo 
pažymėjimus jiems įteikė kursų 
vadovas s. Br. Žalys.

Senovės romėnai sakydavo, kad 
apie mirusius arba tik gerai, arba 
nieko. Lygiai tas pats pasakis ga
lioja ir apie Australijos lietuvių 
kongresą, įvykusį sausio pradžioje 
Sydnejuje. Neperžengdami $jo 
principo kiek prisiminkime Kana
dos Lietuvių Jaunimo Kongresą, 
įvykusį pereitų metų pabaigoje. 
Kanados liet, laikraščio “Nepri
klausomos Lietuvos" apžvalginin
kas Dr. Henrikas Nagys suveda to 
jaunimo kongreso balansą išskir-

5) tokius kongresus Kanados 
jaunimas rengs ir ateity ir kad to
kie kongresai esą geriausi pirš
liai būsimoms lietuviškoms poroms. 
Dr. H. Nagys neaplenkia ir neigia
mų Kanados liet, jaunimo kongre
so pusių.
Jis rašo:

“O kaip su neigiamybėm? Buvo 
ir jų, be abejo, nes kur medžiai ka
pojami, ten ir skiedrų netrūksta.

1) Menkai, permenkai domėtasi 
paskaita ir simpoziumu, o labai

Stovyklos štabą sudarė: virši
ninkas — ps. J. Zinkus (rūpinosi 
skautų-čių užsiėmimais), adjutan
tas — ps. T. Rotcas, skautų pasto- 
vyklės virš. — s. v. v. si. V. Či- 
žauskas, skaučių pastovyklės virš. 
— v. s. v. si. Ramunė Zinkutė, ad- 
jutantė — psl. L. Apinytė (jos rū
pinosi paukštyčių ir vilkiukų užsi
ėmimais), Transporto vadovas — 
s. v. psl. K. Narbutas. Virtuve 
rūpinosi s. v. v. si. M. Rudys ir p. 
A. Laukaitis. Stovykla pradėta 
1965 m. gruodžio 30 d. baigta 1966x pranta, ko iš jo tikimasi ir lau- 
m. sausio 9 d. kiama,

kad Kanados lietuvių jauni-

sugeba pravesti darbus, su
planuoti ir veikti neblogiau.

damas teigiamas ir neigiamas pu- gausiai buvo lankomi šokiai. Gal 
sės. Iš teigiamybių H. Nagys pas- ir to šiaurietiško (nesakau, kaip 
tebi, 
mas

1)
geba
už senuosius,

2) jaunimas turi daugiau entu
ziazmo ir talentų, negu buvo ma
nyta,

3) jaunimas nėra lietuvybei mi
ręs, nors ją ir kiek kitaip suranta,

4) jaunimas įrodė, kad jis su-

matote, lietuviško) palinkimo į 
vieną kitą nereikalingą stiklą ar 
bonką galėtų būti mažiau.

2) Permaža buvo stengiamasi 
suprasti senosios kartos gerieji no
rai ir pati kritika atrodė labai jau 
paviršutiniška... Ne viskas, kas 
buvo daroma, yra nieko neverta...

3) pagaliau ir... vėlavimas. Ne
žinau, ar kas jį iš mūsų tarpo iš
gyvendins.”

Koks nustabus Kanados lietuvių 
jaunimo kongreso panašumas su 
mūsiškiu, tik su tuo skirtumu,
kad kanadiškiai dar turėjo ir trū-

ALL MALE BRITISH
SUBJECTS—ordinarily 

resident in Australia 

whether natural born 

or naturalised, Whose 

TWENTIETH BIRTHDAY 

FALLS IN THE PERIOD

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.

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:
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.

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.

kumų, o mūsiškiai nieko!
★ ' ■ f

Mes visą laiką kalbam, galvo
jam ir dairomės, ką daro kiti. Mū
sų mintys taip ir sukasi, kad “visi 
veiktų, visi dalyvautų, visi tikėtų, 
visi aukotų, visi...” Žinoma, tai yra 
siektinas idealas, kad tik kuo dau
giau žmonių prisidėtų prie paties 
bendrausi© siekimo ir tikslo, bet 
gi praktikoje tai įgyvendinti neį
manoma. Mano supratimu, šiandie 
daugiausia lemia ne tiek masė, 
kiek kokybė. Taip sakysim ,tikrai 
rūpestingai paruoštas geras ko
kybinis parengimas ir be propa
gandinio alpulio daugumą pavi
lioja.

Kalbant apie visus reikia pra
dėti pirmiausia nuo savęs, nes tie 
"visi” ir susidaro iš atskirų vie
netų. Kitaip sakant, nereikėtų dai
rytis, ar visi tą ir tą daro ir ar vi
si tam pritaria, o tik pačiam atlik
ti savo pareigą nesidairant, į kitus. 
Gal šiuo būdu pasikeitus požiūriui 
pasikeistų ir veikimo būdai.

★
Keista kiek kartų buvo spaudo

je keliama visokių idėjų, bet jos ne
susilaukė nei iš skaitytojų, nei vi
suomenės pusės jokio atgarsio. Iš 
to galėtume pasidaryti tokias iš
vadas: ari>a jomis nesi domina, t ar
ba suinteresuotieji neturi kur pa
reikšti savo nuomonės. Ar gi nėra 
tas pats ir apie mūsų pačių bėga
muosius reikalus: privačių nuomo
nių visokių tenka nugirsti, bet kad 
jos būtų viešumoje keliamos ir pla
čiau nagrinėjamos, to nesulaukia
me. Justus

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 or the result of the ballot which will be 
held to select persons for call-up.

POEZIJOS VEIKALAI
Anapus teisybės, Ant. Gustaitis ................................................... 20. -
Audrose, baladė, Bakužainis ......................................................... 13.9
Aukso Ruduo, Myk. Vaitkus .......................................................... 11.6
Aguonos ir smėlis, Eug. Gruodis ............................................. 9.-
Atviros marios, Leon. Andriekus ............................................... 18.-
Ave Amerika! J.K. Gliaudą ................................... ....................... 7.-
Auksinė sėja, Anatolius Kairys .................................................. 9.-
Aš negaliu verkti, D. Paškevičiūtė ........  5. -
Ant saulėgrąžos vamzdžio, VI. Šlaitas ........................................ 3. -
Anykščių šilelis (liet ir angį.), ................................................... 18. -
Alfa ir Omega, Myk. Vaitkus ................................................ 13.6
Ant Aukuro Laiptų, Augustaitytė-Vaičiūnienė ................ 27. -
Antroje pusėje, VI. Šlaitas .......................................................... 6.6
Aukso taurė, St. Santvaras .......................................................... 22.6
Aušros žvaigždė (Marijos poez.) Tyruolis ................................ 18.-
Baladės, Maironis, 69 pusi.............................................................. 2.6
Be gimto medžio, VI. Šlaitas ....................................................... 6.6
Beržų pasakos, O. B. Audronė ......  18.6
Brangmens, lyrika, Vincas Jonikas ............................................... 9.-
Brėkšta, poema, M. Vaitkus ......................    8. -
Cascata Cristalina, Ven. Ališas ................................. -.................; 15.-
Dulkės ežere, Pr. Kozulis ......•.............     7.6

Dramblio kojos, Petras Bagickas .........
Strėlė danguje, Henr. Radauskas 
Sugrįžimas j Sodomą ir Gom. L. švedas 
Šviesos mergaitė, Pr. Naujokaitis ........
šventieji akmenys, Faustas Kirša 
Tebūnie tarytum pasakoj, L. Sutema 
Tolumos, F. Kirša ..................................
Trys margi laiškeliai, V. Jonikas ........
Ugnies pardavėjas, B. Rukša ................
Vardai vandenims ir daikf. J. Blekaitis 
Valerijono lašai, Dr. S. Aliūnas
Vėjo dainos, A. I. Nasvytytė ................
Vienatvė, Myk. Vaitkus ............................
Vidudienio sodai, Bern. Brazdžionis .....
Vizijos prie televizijos, B. Pavabalys ....
Vynuogės ir kaktusai, Jul. švabaitė .....
Žaibai (jumor. eil.) Urš. Gudienė 
žemės rankose, Balys Rukša ................
žemės pakopos, Jurg. Baltrušaitis .........
žiemos dainas, Henr. Radauskas .............

18 _ ŽMOGUS SU DVIEM
3g . ŠIRDIM

‘ Toks žmogus gyvena Italijoje. 
18- ‘ Tai inž. Agostino Colli, 34 m.
9- * amžiaus. Kad jis turi dvi širdis, 

13.9 bUvo pastebėta,kai jis buvo 4 me- 
4-6 tų. Gydytojai pripažino ji svei- 

ku. Iš tikrųjų jo sveikata yra 
10- ’ nuostabi, nes ji dar nėra sirgęs.
9. - Colli yra išimtis ne tik savo 
6.9 dviem širdim. Jo abi rankos turi 
9- - po 6 pirštus ir yra labai didelės.

36. - Colli yra nepaprastai tvirtas. 
13.9 Jia lengvai neša rąstą, kurį du vy- 
18.- rai vos gali pajudinti. Jam nesun- 
9. - ku pakelti vidutinį sunkvežimį.
6.9 Jis storą telefonų knygą gali per- 
6. - plėšti taip, kaip paprastas žmogus 

27. - perplėšia pašto ženklelį.

VISUR
VISAIP

SPIRITISTO PRANAŠAVIMAI 
1966 METAMS

Amerikos Clifford Royse prana
šauja, kad 1966 metais:

1. pavasarį bus rasti vėžio gydy
mui vaistai;

2. bus rasta piliuliė auginanti 
plaukus ant plikių;

3. medikai galės nustatyti kūdi
kio lytį prieš gimimą;

4. Kuboje įvyks revoliucija ir 
Fidel Castro bus nužydytas;

5. Jacqueline Kennedy pasisa
kys, kad ištekėsianti;

6. Martin Luther King turi būti 
perspėtas kad bus bandoma jį nu
žudyti ;

7. sen. Edward Kennedy politiš
kai pralenks brolį sen. Robertą;

8. Baltuose Rūmuose bus vestu
vės;

9. Charles de Gaulle mirs;
10. Rusijoje įvyks premjerų pa

sikeitimas; ir
11. Du Amerikos erdvės laivai 

susijungs padangėse ir iš vieno į 
kitą bus medžiagų perkrovimas ir 
asmenų pasikeitimas.

Visos šios knygos gaunamos Melbourne Liet. Parap. Kioske sek
madieniais prieš ir po liet, pamaldų, arba rašant — N. Butkūnui, 
9 Cowper Str., St. Kilda, Vic. (Tel. ZJ 4671).

Tą jo jėgą daug kas norėjo iš
naudoti, siūlydami boksuotis, ristis 
ar sunkumus cirke kilnoti, bet 
Colli nuo tokių pasiūlymų atsisa-

kė. Jis, sakosi, nenorįs niekam 
blogo padaryti. Gal ir gerai, nes 
jis vienu smūgiu galėtų žmogų 
nutrenkti.

Colli sveria tik 160 svarų, yra 
5 pėdų ir 6 colių aukščio. Jis turi 
žmoną ir sūnų, kuris neatsigimė į 
savo tėvą, nes jis teturi vieną šir
dį, po penkis pirštus ir netoks stip
rus, kaip jo tėvas. (Klv.)
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Adelaidės žinios
Tik sugrįžę krepšininkai iš 

Sporto Šventės po savaitės vėl 
pradėjo žaisti vasaros pirmeny
bėse. Visos komandos sužaidė 
sėkmingai. •»

— ★ —
Ilgamečio Vyties sportininko, 

buvusio Valdybos nario, Sigito 
Visockio mirė tėvelis. Vyties Klu
bo Valdyba ir visi sportininkai 
Sigitui ir visiems artimiesiems 
reiškia užuojautų.

— ★ —
Vyties I-mos vyrų komandos 

žaidėjas Vytas Levickis išvyko į 
provincijų ir vėliau žada važiuo
ti pasidairyti po pasaulį.

— ★ —
Pakeliui... į Sydnejų grįždami 

iš sporto šventės į Adelaidę už
suko kai kurie sportininkai-kės. 
čia buvo Edo labai gerai prižiū
rėti ir, turbūt, gerai atsimins 
Adelaidę ir barbecues suruoštus 
jų garbei...

— ★ —
Sausio aštuntų Adelaidės lie

tuvių šv. Kazimiero parapijos 
koplyčioje įvyko net dvejos jung
tuvės. Susituokė Laima Radzevi
čiūtė su M. Fuller ir Marytė Ke-

Lauko tenisas Sporto Šventėje

XVI-jė Sporto šventėje Geelon- 
ge lauko teniso varžybas nepasi
žymėjo dalyvių gausumu, tačiau 
gražių ir įtemptų kovų netrūko 
tiek vyrų, tiek mergaičių grupė
se.

Komandinėse vyrų pirmenybėse 
Adelaidės reprezentantai D. At
kinson ir P. Eičas nesunkiai (4:1) 
įveikė Geelongo vyrus. Geelongui 
vienintelį taškų pelnė A. Šimkus, 
įveikęs P. Eičų 6:2, 6:0.

Žymiai atkaklesnė kova vyko 
tarp Adelaidės ir Melbourno vyrų. 
D. Atkinson po gražios kovos 
įveikė sparčiai tenise pažengusį 
varpietį V. Špokevičių 6:3, 6:1, 
tačiau didžiausių staigmenų pa
tiekė antroji Varpo raketė — tie
siog nuo šachmatų lentos atėjęs 
teniso žaisti J. Kraulaidys. Šis 
ilgametis sporto švenčių dalyvis 
pasirodo esąs ir prityręs teniso 
žaidėjas. P. Eičo •— J. Kraulai- 
džio susitikimas — vienas iš at
kakliausių XVI-je sporto šventėje 
ir nulėmė rungtynių eigų. Pa
brėžtina kad 14 metų amžiaus 
Adelaidės reperzentantas Petras 
EiČas sukovojo vyriškai ir kritiš
kais momentais nepraradęs nervų 
jis išvystė savo jaunoje karjero
je aukščiausios klasės žaidimų. 
Nežiūrint nepaprastai stiprių J. 
Kraulaidžio servų bei pajėgių 
smūgių, jaunas vytietis įveikė 
varžovų 6:5, 6:4, ir rungtynių re
zultatas 2:0 Adelaidės naudai.

Nemažiau atkakli kova vyko ir 
tarp šių komandų dvejetų. Šį kar
tų nugalėtojais išėjo varpiečiai 
V. Špokevičius ir J. Kraulaidys, 
įveikę D. Atkinson ir P. Eičų 6:2, 
6:5 ir rezultatų sušvelnino iki 2:1.

Sekančiame vienetų susitikime 
D. Atkinson įveikė J. Kraulaidį 
6:4, 6:1, o paskutiniame susiti
kime P. Eičas siekė revanšo prieš 
V. Špokevičių už pralaimėjimų in
dividualinėse varžybose. Vis tik 
po dviejų su puse valandų kovos 
nugalėjo melbumiškis 6:4, 5:6, 
6:4. Galutinis rungtynių rezulta
tas 3:2 Adelaidės naudai.

Varžybos dėl antros vietos tarp 
Melbourno ir Geelongo vyrų dėl 
techniškų priežaščių neįvyko.

Nemažiau įdomios rungtynės ir 
moterų komandinėse pirmenybėse, 
tarp Geelongo ir Adelaidės mer
gaičių.

Pirmųjų rakečių susitikime 
Adelaidės reprezentante A. Mor- 
kūnaitė pasirodė pranašiau už R. 
Akenytę ir jų įveikė 6:0, 6:2, ta
čiau D. Viliūnaitei pralaimėjus 
prieš geelongiškę L. Šimkutę 1:6, 
4:6, pasidarė aišku, kad varžybų 
rezultatų nusvers šių mergaičių

rulytė su J. Bikaunieks. Abidvi 
jaunamartės anksčiau buvo Vy
ties sportininkės. Laima žaidė 
krepšinį ir tinklinį, o Marytė lau
ko tenisų. Klubo Valdyba ir spor
tininkai joms linki laimingo gy
venimo.

— ★ —
Rimui Daugaliui besirengian

čiam vesti J. Morkūnas pas save 
su draugais surengė jam kaip ir 
išleistuves į rimtesnį gyvenimų. 
Išleistuvės buvo griežtai tik vy
rams ir jie, atrodo, ta proga ge
rai patraukė miežių sunkos.

— ★ —
Dviem vytietėm tiek patiko Gee

longas — Victoria, kad jos apsi
sukusios Adelaidėje po savaitės 
vėl išvyko atostogų į Melbournų.

— ★ —
Vyties krepšinio žaidėja Kris

tina Baškutė universitete studi
juoja physiotherapijų. Jinai labai 
gerai su “distinction” išlaikė eg
zaminus. Kristina dar sykį įrodė, 
kaip galima suderinti mokslų su 
sportu. Su kreditais egzaminus 
išlaikė krepšininkai A. Vaskas ir 
G. Šimkus.

B.N.

Bošo Robertas Sidabras 

dvejetų susitikimas.
Geelongo pora R. Akenytė ir

L. Šimkutė rungtynes pradeda su 
aiškiu planu žaidimų kiek galint 
vesti D. Vilniūnaitės pusėje. Da
lia savo užduotį atliko darbščiai, 
tačiau A. Morkūnaitei nepilnai 
įsijungus į žaidimų geelongiškės 
pasirodė pranašiau ir nusinešė 
pelnytų pergalę 6:5, 6:4.

Sekančių vietų susitikimai pelnė 
abiem komandom po vienų taškų, 
tad galutinis rezultatas 3:2 Gee
longo naudai ir tuo pačiu po ke
lių metų vėl atkovotas čempio
nių titulas.

Individualiniuose susitikimuose 
didesnių staigmenų neįvyko.

Vyrų nugalėtoju išėjo adelai- 
diškis D. Atkinson finale įveikęs 
melburniškį V. Špokevičių 6:4, 
6:3.

Vyrų dvejetų titulas atiteko 
Melbourno porai — V. Špokevi
čiui ir J. Kraulaidžiui, įveikus 
adealidiškius D. Atkinson ir P. 
Eičų 6:2, 6:5.

Mergaičių titulas pasiliko ade- 
laidiškės A. Morkūnaitės rankose 
jau trečius metus iš eilės. Šį kar
tų be kovos, nes R. Akenytei su
sižeidus finalinių rungtynių neį
vyko.

Mergaičių dvejetų susitikime 
įvyko ta pati arši kova, kaip ir 
komandinėse pirmenybėse tarp 
adelaidiškių A. Morkūnaitės ir D. 
Viliūnaitės prieš geelongiškes R. 
Akenytę ir L. Šimkutę. Geelongiš
kės ir vėl veda tų patį apgalvo
tų žaidimų, tačiau Aldonai kie
čiau pasispaudus Adelaidės mer
gaitėms pavyko atsirevanšuoti. 
(6:4, 6:4) ir išsikovoti nugalėtojų 
titulą.

R. Akenytei susižeidus neįvyko 
ir mišraus dvejeto finalai. Be ko
vos nugalėtojų titulas atiteko 
Adelaidės porai — D. Atkinson ir 
A. Morkūnaitei taip pat jau tre
čius metus iš eilės.

Lauko teniso pirmenybes prave
dė A. Šimkus ir O. Akenis. čia 
norėčiau šventės dalyvių vardu 
išreikšti nuoširdžią padėką p. O. 
Akeniui, kurio pastangomis teni
so aikštelės visoms rungtynėms 
buvo paruoštos kuo puikiausiai.

PERSPEKTYVOS
Pirmiausiai norėtųsi klubus pa

barti, kurie neatkreipė tinkamo 
dėmesio sporto švenčių programą. 
Kodėl šventėje nedalyvavo Can- 
berros Vilko pajėgūs teniso žai
dėjai broliai Česius ir Tadas Ži
linskai? česius — XV-sios šventės 
čempijonas! Permažai dėmesio į šį 
sportą atkreipė ir Sydnėjaus Ko-

BALYS NEMEIKA

XVI-ji SPORTO ŠVENTĖ GEELONGE
šešioliktajai Sporto šventei perskaityti pasveikinimai suvažia- nui: D. Statkutė 16, R. žiogaitė 5, hobartiškiai nepajėgė atsispirti ir 

Australijos lietuviai sportininkai vusiam jaunimui ir vietoje sveiki- R. Milvydaitė 4, A. Silvaitė su R. pralaimėjo 15 — 3, 15 — I. 
rinkosi i svetingu Geelongą. Sa- no Klubų ir kitų organizacijų bei Kliukaite po 2. Geelongui: R.
vus sporto Klubus atstovauti su- sambūrių atstovai. Akenytė 9, I. Buckytė 8, V. Vaiče- KREPŠINIS
važiavo apie 200 sportuojančio Oficialus sporto šventės atida- kauskaitė 5 ir L. Šimkutė 2. Krepšinio rungtynes pradėjo
jaunimo, šventėje dalyvavo Ade
laidės “Vytis”, Geelongo “Vytis”, 
Hobarto “Perkūnas” Melbourne 
“Varpas” ir Sydnėjaus “Kovas”. 
Varžytasi krepšinyje — vyrai, mo
terys, jauniai ir jaunės (iki 18-kos 
metų), tinklinyje — vyrai ir mote
rys, stalo tenise — vyrai ir mote
rys, lauko tenise — vyrai ir mote
rys, šachmatai — vyrai. Be to 
dar įvyko baudų mėtymo turnyras, 
vyrams ir moterims komandiniai 
ir individualiniai.

Atvykę sportininkai registravo
si Geelongo Lietuvių Namuose ir 
iš čia buvo išskirstyti pas vietos 
lietuvius. Klubų atstovai 27 gruo
džio turėjo informacinį susirinki
mų. Čia jie buvo supažindinti 
šventės rengėjų su programa ir 
jos pravedimu. šventės atidary
mo pamaldos vyko šv. Jono bažny
čioje; jas atlaikė vietinis lietuvių 
kunigas Dr. Bašinskas. Visi Klu
bai pamaldose dalyvavo su savo 
vėliavomis. Per pamokslų buvo 
iškeltos gerosios ir blogosios mūsų 
sporto Klubų įtakos jaunimui. Lai
ke pamaldų gražiai giedojo Gee
longo lietuvių choras.

Popietėj visi rinkosi į Lietuvių 
Namus Geelongo sporto Klubo su
rengtoms vaišėms. Jaunimo buvo 
pilna salė, ir vos tilpo prie gausiai 
valgiais apkrautų stalų, čia buvo

rezultatu; taškus pelnė: Melbour- 
I --------------------------------------------

vas. Gal būt vien tik dėl to, kad Melbumiškis V. Špokevičius 
neturėta šios sporto šakos vadovo, rimtas oponentas finale. Aiškiai 
Praktika parodė, kad pajėgių te- padaryta pažanga. Vytas ištver- 
niso žaidėjų (per paskutinius dve- mingas ir kovingas sportininkas, 
jus metus Melbourne iškilo V. o didesnė patirtis ateityje jam 
Špokevičius ir J. Kraulaidys) mes atneš didesnių laimėjimų.
turime, tik reikia juos įtraukti į Giedriausias perspektyvas tei- 
lietuvių klubus Ta linkme dir- kia jaunasis Adelaidės reprezen- 
bant Adelaidėje susiorganizavo tantas P. Eičas. Petrui dar tik 
jau apie desėtkas gerų žaidėjų, 14 metų ir šventėje pasirodė pir- 
kurie sporto šventėse Vyties klu- mą kartą. Jo žaidimo stilius ge- 
bui užtikrina giedrą rytojų riausiai išdirbtas. Temperamen- 

Stebint XVI-je sporto šventėje tin^aa> bet tes 3am nekliudo, o 
lauko teniso pirmenybes negali- dažnai net Priešininką apgauna, 
ma nepaminėti D. Atkinson pas- Mergaičių grupėje iš v1Sų išsis- 
tangų, kuris nemažą energijos da- ki_ria. į™ adęlaidiskė A Mor- 
lį paaukojo karštoms krepšinio kūnaitė. Aldonai dar tik 15^ metų, 
kovoms, šis nuovargio nepripa- tačiau jau keturlų sP°rto 8venčių 
žįstąs sportininkas ryžtingai pa- “veteranė”. Ji kasmet vis tobulėja 
sirodė ir teniso kovose, žaidžia ’r PaslzJrm^ stipriais dešinės pu- 
gerai išdirbtu gražiu stiliumi. Ka- sės. ,Darbstl- Tremruo-
muoliai jam paklausnūs, nestoko- J38* Past°viai kiekvieną sekmadie- 
ja greičio bei kovingumo. Titulą n’> ° ,kartais ir dazniau- Austra’ 
iškovojo jis pirmą kartą, bet jis lijos hetuv^,lauko temS° t,*ulas 
pateko į tvirtas rankas. "~dar ’teai saugiose Aldo

nos rankose.

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokilkaL

MĖNULIS PARUOŠĖ V ERŲ S

Nuo žemės matome tik vieną 
mėnulio pusę ir vien dėl to, kad 
mėnulis, besisukdamas aplink že
mę drauge sukasi ir aplink savo 
ašį, ir taip jis visų laiką atsukęs 
savo veidą į žemę. Mėnulis aplink 
žemę apkeliauja per 29i dienos. 
Diena žemės laiku mėnulyje trun
ka kiek daugiau negu dvi savai

rymas įvyko St. Mary’s krepšinio 
salėje. Į salę įnešamos sporto 
šventės, tautinė ir australų vėlia
vos. Paskui savo vėliavas įžygiuo
ja visų Klubų sportininkai ir išsi
rikiuoja aikštėje. Po himnų įžan
ginį žodį tarė Geelongo sporto Klu
bo pirmininkas A. Bratanavičius. 
Toliau trumpais žodžiais sveikino 
Krašto Tarybos pirmininkas J. 
Valys, ir Geelongo Apylinkės pir
mininkas Dr. S. Skapinskas. A. 
L. S. K. S. pirmininkas A. Bladze- 
vičius plačiau apibūdino sporto 
švenčių reikšmę mūsų gyvenime ir 
paskelbė XVI-jų Australijos Lie
tuvių Sporto Šventę atidarytų.
Tiek šventės atidarymo metu tiek 
ir per visų šventę labai gražiai ir 
tvarkingai atrodė sportininkai-kės 
išeiginėse uniformose, čia pagir
tinas Melbournas kuris tikrai pir
mavo. Paskutiniai būtų stipriau
sio Klubo atstovai — Adelaidės 
vytiečiai; labai retas kuris iš jų 
turėjo išeiginę uniformų.

Pirmosios krepšinio varžybos 
įvyko tarp Geelongo — Melbourno 
jaunių; laimėjo Melbournas 44 — 
30 (15 — 8). Taškus pelnė Mel- 
bournui: A. Milvydas su A. Pro- 
kapavičium po 12, E. Firinauskas 
8, V. Mačiulaitis 7, R. Firinaus
kas 4 ir Z. Jokūbaitis I. Geelongui : 
V. Brazdžionis 14, V. čerakavičius 
8, R. Brazelis 6 ir V. Zylė 2.

Sekančiame susitikime pasirodė 
Geelongo — Melbourno moterų ko
mandos. Po įtemptos kovos ypa
tingai antrame puslaikyje laimėjo 
melbourniškės 29 — 24 (10 — 4) 

tės; mėnulis pats iš savęs nešvie
čia, bet tik atspindi nuo savęs 
saulės šviesą. Mokslininkai tvir
tina, kad mėnulis esąs tamsiai 
rudas. Mėnulio spalva jam tekant 
ar leidžiantis priklauso- nuo že
mės atmosferos tirštumo.

Mes nuo žemės mėnulį matome 
bekeičiantį savo dydį ir formą,

Trečiame susitikime rungėsi 
Adelaidės — Sydnėjaus vyrai. 
Daugelis norėjo pamatyti šias ko
mandas kad susidarius vaizdų apie 
jų pajėgumų. Esant mažokai sa
lei abiem komandom sunku išvys
tyti geresnį žaidimų. Pirmame 
puslaikyje nematyti aiškios pers
varos, visgi antrame pradeda pers
varų įgauti Adelaidės vytiečiai, 
kurie pasirodė geresni metikai. 
Rungtynes laimi Adelaide 38 — 26 
(13 — 10) rezultatu; taškus pel
nė: Adelaidei D. Atkinson 16, R. 
Daugalis 12, K. Jaunutis 4 ir A. 
Radzevičius, A. Jonavičius, V. Le
vickis po 2. Sydnejuj: G. Gru- 
dzinskas 11, S. Lukoševičius 6, D. 
Kriaucevičius 5, A. Andriejūnas 
su J. Liutiku po 2.

NAUJA SPORTO 
VALDYBA

Geelonge XVI-sios Sporto šven
tės metu išrinkta vyriausias Aust
ralijos sportuojančio jaunimo or
ganas — Australijos Lietuvių 
Sporto Klubų Sąjungos (ALSKS) 
Valdyba. Jų sudaro:

V. Binkis — pirmininkas, 204 
Lambeth St., Picnic Pt., N. S. W. 
tel. 774756;

J. Dambrauskas — sekret, 53 
Rosemont St., Punchbowl, N.S.W. 
tel. 754719;

K. Krapauskas — kasininkas, 
28 Petunia Rd., Bankstown, 
N.S.W.

Paskutiniame šios dienos susiti
kime žaidžia Geelongas su Hobar- 
tu. Pirmąjį puslaikį gerai žaidžia 
sau pamainų neturįs hobartiškių 
penketukas. Antrame puslaikyje 
nuovargis padaro savo ir Geelon
gas laimi 42 — 28 (17 — 14). 
Geelongui taškus pelnė: S. šutas 
16, A. Šimkus 8, R. Zenkevičius 7, 
V. Brazdžionis 6, E. Lipšys su R. 
Brazeliu po 2 ir R. Pisarskis I. 
Hobartui: G. Kozikas 14, V. Rad
zevičius 12 ir P. Stanwix 2. Tuo 
buvo baigta pirmoji šventės diena.

II-JI DIENA
Antroji šventės diena (28 gruo

džio) pradėta tinklinio varžybo
mis. Iš pirmo susitikimo tarp 
Geelongo — Sydnėjaus vyrų buvo 
aišku, kad per šią šventę tinkliny
je dominuos Sydnėjaus Kovas. 
Sydnejiškiai laimėjo 15 — 6, 15 — 
II. Antras rungtynes žaidė anks
čiau visuomet buvę finalistai, pra
ėjusios sporto Šventės čempijonai 
Adelaidė su Melbournu. ši sykį 
pasirodė, kad adelaidiškiai atvyko 
su labai silpnu sąstatu ir negalėjo 
parodyti rimtesnio pasipriešinimo. 
Laimėjo Melbournas 15 — I, 15 — 
8.

Adelaidės moterų komanda ne
turėjo progos parodyti savo pajė
gumo, kadangi susitikus su Gee- 
longu laimėta beveik be pasiprieši
nimo 15 — I, 15 — 4. Labai gai
la, kad kiti Klubai nededa pastan
gų suorganizuoti moterų tinklinio 
komandų.

Paskutinės šios dienos tinklinio 
rungtynės buvo tarp Geelongo ir 
Hobarto. Šventės šeimininkams 

kas vadinama mėnulio atmaino
mis (fazėmis). Jos prasideda mė
nulio jaunačių, kada mėnulis vi
sai nematomas, vėliau jis pilnėja, 
matomas visas pilnatyje ir po to 
vėl dyla, kol visai dingsta pradė
damas atmainas iš naujo.

(Bus daugiau) ,

Melbourno — Sydnėjaus moterys. 
Sydnėjaus komanda buvo prana
šesnė ūgiu ir sydnejiškių tvirtini
mu padariusi didelę pažangų metų 
laikotarpyje. Daugumos įsitikini
mu sydnejiškės buvo favoritės į 
čempijones. šias rungtynes labai 
įdėmiai stebėjo adelaidiškiai, 
stengdamiesi įvertinti varžovių 
pajėgumų. Pirmų puslaikį Sydne- 
jaus merginos vadovavo nors ir 
sutiko kietų pasipriešinimų iš mel- 
bourniškių. Antrame puslaikyje 
melbourniškės nepasimetė, o kietai 
kovodamos atkovojo taškus ir pui
kiu užbaigimu laimėjo rungtynes. 
Rezultatai: Melbournas 34, Sydne- 
jus 27 (16 — 11). Taškus pelnė 
Melbournui: R. Milvidaitė 12, D. 
Statkutė 9, R. žiogaitė 7, R. Kliu- 
kaitė, J. Bladzevičiūtė ir A. Silvai
tė po 2. Sydnejui: D. Paulauskai
tė II, L. čelkytė 10, ir S. Motiejū
naitė 6.

Pirmame jaunių mergaičių susi
tikime Adelaidės jaunės be pastan
gų laimėjo prieš pradedančias 
žaisti Sydnėjaus jaunes. Rezul- 
tas: 63 — 0 (29 — 0) Adelaidei 
taškus pelnė: N. Vyšniauskaitė 16, 
V. Jucytė 15, G. Krivickaitė 14, I. 
Beinoravičiūtė 10, M. Lapienytė 6 
ir E. Lapienytė 2.

Antros jaunių mergaičių rung
tynės vyko tarp Geelongo ir Mel
bourno komandų. 20 — 6 (8 — 3) 
laimėjo Geelongas. Taškus pelnė 
Geelongui: V. Vaičiekauskaitė ir 
A. Andriukonytė abidvi po 10. 
Melbournui: L. Smilgevičiūtė 3, 
N. šianaitytė 2 ir R. Milvidaitė I.
Atrodė, kad Melbournas po laimė
jimo senjorių klasėje nekreipė 
daug dėmesio į jaunių varžybas ir 
mėgino taupyti jėgas būsimoms 
senjorių varžyboms.

Vyrų grupėje netikėtai bet pel
nytai Geelongas laimėjo prieš Syd
nejų. Rezultatai: 31 — 23 (15 — 
8). Taškus pelnė Geelongui: V. 
Brazdžionis 10, R. Zenkevičius 9, 
S. Šutas 6, G. Bražionis 4 ir E. 
Lipšys 2. Sydnejui: G. Grudzins- 
kas su A. Andriejumi po 8, S. Lu
koševičius 6 ir D. Kriaucevičius I.

Adelaidės vyrai lengvai laimėjo 
prieš Hobartą. Rezultatas: 43 — 
17 (23 — 4). Taškus pelnė Ade
laidei: R. Daugalis 14, A. Jonavi
čius su V. Levickiu po 6, D. Atkin
son 5, K. Jaunutis 4 ir P. Kanas 2. 
Hobartui: V. Radzevičius 7, R. 
šikšnius 4, P. Stanvix 3, M. Kozi
kas 2 ir G. Kozikas I.
KLUBŲ ATSTOVŲ POSĖDIS

Gruodžio 29 d. rytų įvyko Aust
ralijos Lietuvių sporto Klubų At
stovų metinis susirinkimas. Iš 
Klubų atstovų pranešimų paaiškė
jo, kad didžiausios veiklos kliūtys 
didesniems Klubams yra stoka va
dovų — trenerių. Mažesni klubai 
turi dar vargo suorganizuoti fi
nansus ir stokoja savų lietuvių 
žaidėjų. Iš A.L.S.K.S. Valdybos 
ataskaitinio pranešimo paaiškėjo 
kad dar nėra galutinai atsiskaity
ta finansiniai su š. Amerikos 
krepšinio rinktinės vizito organi
zatoriais. Pavesta naujajaj val
dybai dėti pastangų pasiekti tokį 
atsiskaitymą, kuris būtų mūsų 
naudai. Į praėjusių metų atstovų 
sumanymą atsikviesti š. Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinę antra
jam vizitui 1967 metais gauti nei
giami atsakymai. Nauja Valdyba 
aiškinsis galimybes dėl pasiuntimo 
į Amerika Australijos lietuvaičių 
krepšinio rinktinės. Sporto Šven
čių statute įvesta pakeitimų dėl 
trofėjų laimėtojams. Ateityje ne
bus įteikiamos dovanos, taurės ar 
kiti trofėjai be komandinių arba 
individualinių laimėjimų. Būtent, 
nebus teikiamos dovanos geriau
siam krepšininkui, drausmingiau
siam žaidėjui, jauniausiam šven
tės dalyviui ir panašiai.

šių metų kadencijai išrinkta 
nauja A.L.S.K.S. Valdyba iš Syd- 
nejaus. Valdybą sudaro V. Binkis, 
K. Krapauskas ir J. Dambraus
kas.

Nutarta XVII-ją Sporto šventę 
ruošti Sydnejuje. Pasiųsti keli 
pasveikinimai vykstantiems suva
žiavimams ir panašiai. Buvo tar
tasi ir kitais sportinę veiklą lie
čiančiais reikalais, bet jokių dide
lių pakeitimų nenumatyta.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

KONCERTAS SPORTO 
ŠVENTEI

Jeigu Naujų Metų sutikimui 
geelongiškiai ruošėsi ištisus dvy
lika mėnesių, tai visai kitaip bu
vo ruoštasi koncertui — vos ke
lias savaites, o rezultatai gana 
geri. Šis koncertas papildė sporto 
šventės programų. Kai kitur gir
dėjote dainuojant oktetus, kvarte
tus ir duetus, tai Geelonge pasi
rodė sekstetas, kuris publikų su
žavėjo savo linksmomis dainelė
mis. Įsismaginus tautinių šokių 
grupė vikriai pašoko keletu nau
jai išmoktų šokių. Programų pa
pildė jaunimo choras keliomis dai
nelėmis. Koncerto užbaigai mišrus 
vyrų ir moterų choras sudainavo 
keletu dainų, ypač labai gerai 
skambėjo “Miškų gėlė”. Daugumų 
nustebino Romas Zenkevičius. 
Sporto aikštėje matomas kaip ge
ras sportininkas, o scenoje pasiro
dė kaip stiprus chorvedys (spor
tiškai tariant “choro treneris”). 
Neblogai jis valdo kamuolį, o dar 
geriau choro balsus. Šių metų pa- 

aigoje turėsite progos jį matyti 
Sydnejuje Meno Dienose ir sporto 
aikštėje.

Koncertui pasibaigus prasidėjo 
šokiai. Nusilakstę ligi nukritimo 
sporto salėje sportininkai vėl pil
ni energijos sukosi šokyje. Tikrai 
buvo gražu stebėti šį sportuojantį 
jaunimų, suplaukusį iš visų Aus
tralijos pašalių, kuris, pasigėrėjęs- 
koncertu, galėjo pasilinksminti sa
vųjų tarpe ir užvesti artimesnes 
tarpusaves pažintis. Nebūtų buvę 
perdaug ir daugiau tokių vakarų 
šiam jaunimui su tiek daug ener
gijos- Širše

KIEK AS SUŽINOJAU!
Brisbanietė med. Dr. Malvyda 

Vilkinsite, metus išdirbusi Town
sville ligoninėje, nuo šių metų 
pradžios persikėlė į Brisbanę, kur 
dirbs Princess Alexandra ligoni
nėje gyvendama pas tėvus.

*
Dantų gydytoja Nijolė Mališau- 

skaitė, praleidus atostogas Bris- 
banėje bei Gold Coast paplūdi
miuose, gerokai Queenslando sau
lutės apdeginta, sausio 20 d. iš
skrido atgal į Melbournų, pažadė
dama neužilgo į čia sugrįžti nuo
latiniam apsigyvenimui. Jų į Bris
banę traukia namiškių ilgesys bei 
malonus Brisbanėje senimo su 
jaunimu bendravimas. To ji pasi
gendanti kitur. *

grįždamas į Itali- 
Urbaitis lankėsi ir 
Kalėdų pirmų ir 
atlaikė vietos lie-

Iš Amerikos 
jų kun. Petras 
Brisbanėj. Čia 
antrų dienomis 
tuviams pamaldas. Kalėdų antrų
dienų parodė filmų iš lietuvių sa
leziečių gimnazijos gyvenimo Ita
lijoje. Ta pačia proga įsteigė mi
nimai gimnazijai remti komitetų, 
sudarytų net iš septynių asmenų 
ir tikisi sutelkti lėšų kasmet vie
no berniuko trijų mėnesių išlaiky
mui. Kun. P. Urbaitis dalyvavo 
ir čia įvykusiam “Dainos” choro 
koncerte. *

Brisbaniečiai vis dar tebesi
džiaugia čia įvykusiu “Dainos” 
choro koncertu ir maloniais, bro
liškais sydnėjiškiais, taip pat vi
si pritaria; kad per 17-ka metų čia 
“Dainos” choro niekas nėra gir
dėjęs, bet kartu nėra linkę prisi
pažinti tokiais “nubiednėjusiais” 
kad per t ųlaikų čia iš viso-lietu
viška daina nebūtų nuskambėju
si; kad ir siauresnės apimties, bet 
yra skambėjusi net ir pačioje City 
Hali salėje. *

Po darbingų metų net kadenci
jų pratęsusi sųryšyje su “Dainos” 
choro apsilankymu, poilsiui pasi
traukė senoji Brisbanės apylinkės 
valdyba. Sausio 16-tų d. įvykusia
me susirinkime išrinkta nauja val
dyba, į kurių įėjo: S. Reutas, V. 
Laurinaitis, V. Lorencas, J. An
driulis ir R. Platkauskienė. Parei
gų pasiskirstymas dar nežinomas.

*
Šiuo metu judriausia moteris 

Sydnejuje — viešnia iš Amerikos

Netekus brangios motinos, uošvės ir senelės

JOHANUS LINARTIENES, 

p.p. Daukų, Kovalskių ir Pullinen šeimas liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.
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Dainos” Choras ir Dirigentas

Rio de Janeiro policija išleidžia 
orų iš padangų nelegaliai pastaty
tiems automobiliams, kad jų savi
ninkai negalėtų pabėgti, kol mies
to vilkikai juos nusiveš.
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Melboumo Lietuvių Dainos Sambūrio dirigentą
ALBERTĄ ČELNĄ IR JO ŠEIMĄ, 

tragiškai žuvus dukrelei Brigitai, liūdesio valandoje nuošir
džiai užjaučia '
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LATROBE VALLEY
PRANEŠIMAS

Melboumo Dainos Sambūris, di
riguojamas A. Čelnos, vasario 5 
d., šeštadienį, 8 vai. vak., Mor- 
wellio Town Hall didžiojoje salėje 
duos ištisinį dainos :ir tautinių 
šokių koncertų. Įėjimas — £0.10.0 
— £1.0.0.

Šį kartų mūsų ^dainininkus ir 
šokėjus čia kviečia Morwellio Good 
Neighbour ir The Rotary Club, 
kadangi vietos visuomenė, susido
mėjusi paskutiniu Dainos Sambū
rio koncertu, norėtų dar 
girdėti lietuviškų dainų ir 
mūsų tautinį šokį.

Gerb. tautiečiai maloniai 
mi gausiai dalyvauti su 
draugais, pažįstamais bei kaimy
nais

kartų 
matyti

prašo-
savo

kitataučiais.
Latrobe Valley Seniūnas

MELBOURNE
PAVYKUSI JŪROS ŠVENTĖ
Jūros dienos gegužinė sausio 

(15 d. Morningtone buvo maloni 
pramoga jauniems ir vyresniems. 
Prisimaudę iki valiai jūroje, sve
čiai pavakarop ėmė rinktis į po
nų Kęsminų sodų. Lietuviškų plo
kštelių muzika, gerai parinkta ir 
geros aparatūros perduodama, su
teikė vakarui tikros lietuviškos 
šventės nuotaikų. Už tai visų šir
dinga padėka priklauso p. J. Kra
sauskui, kuris, be muzikos, gar
sus kaip televizijos srities specia
listas.

Lila Pažemėnienė, kuri atskrido 
aplankyti savo tėvus p.p. Linus 
(gyv. Leichhardt), brolius, gimi
nes ir draugus, kurių turi apsčiai. 
Vos tik porų savaičių žadanti vie
šėti, viešnia jau pirmomis dieno
mis aplankė daug savo prietelių. 
Renius ir Lila Pažemėnai su šei
ma iš Sydney išvykę į Amerika 
prieš septynerius metus. Linkėti
na p. Pažemėnienei smagių dienų 
Australijoj.

*
Žinomoje Archibald vardo kon

kursinėje N.S.W. portreto paro
doje šiais metais dalyvauja du 
“Urbonai”: paties dail. L. Urbo
no tapytas autoportretas ir dail. 
Fliegelman dail. Urbono portre
tas.

Tūlas, atsilankęs į studentų su
važiavimo iškilmingų vakarienę 
Rocky viešbutyje Sydnejuje, nega
lėjo atsistebėti. Mat buvo tikėta- 

VISUR VISAIP
Buvęs Anglijos min. p-kas A. 

Eden neseniai išleido savo atsimi
nimų knygų, kurioje be kitų įvykių 
taikliai charakterizuoja antrojo 
pasaulinio karo tris “didžiuosius”: 
Rooseveltų, Stalinų ir Churchillį. 
Juos visus gretindamas Edenas 
teigia, kad iš jų visų Rooseveltas 
buvęs pats silpniausias politikas ir 
lyderis. Įdomu, kad jis į pasaulio 
valstybes pažiūrėjo, kaip į šach
matų figūras, kurias galima stum
dyti, keisti, net nuo lentos pašalin
ti pagal žaidėjo norų. Taip jis 
“didžiųjų” konferencijose siūlė su
daryti visai naujų valstybę “Valo- prieš tamsų, kuri saugoja 

nuodėmės, pagaliau susilpnina iš
kilmingų procesijų ir bažnytinių 
švenčių įspūdį.

nijų” iš Belgijos, Liuksemburgo 
ir Elsaso — Lotaringijos, kitoje 
vietoje jis įrodinėjęs, kad sovietų 
kišimasis į Pabaltijo valstybes ir 
jų užgrobimas esųs visai teisėtas, 
o dar kitur net pasiūlęs Anglijai 
atsisakyti Hong Kongo draugišku
mo vardan su Kinija.

5. ir S. Grincevičiai

Prieblandoje ne iš jūros, bet iš 
palapinės išlindo Jūratė vilioti 
Kastyčio (Genė Gabaitė ir Šarū
nas Žiedas).* Vilionių šokį lydėjo 
Maironio žodžiai Ievos Didžytės 
lūpomis. Su šventės prasme trum
pai supažindino Martynas Didžys.

Šios šventės rengėjas — vietinis 
Jaunimo Kongresui Ruošti Komi
tetas. Tai pirmas organizuoto jau
nimo užsirekomendavimas Mel
bourne 1966-jų — Jaunimo metų 
proga. Matėsi, kad rengėjai — Al
gis Kazlauskas, Martynas Didžys 
ir Ieva Didžytė — darbo turėjo 
iki kaklo. Kaiką, atrodo, ir pamir
šo. Žadėjo gi pavežioti laiveliais, 
bet jų nei pamatyti neteko.

Be kitko, ir talkininkų iš jauni
mo buvo permažai — šventėje nei 
pajūryje, nei sode nesijautė šeimi
ninkų vaidmens. Svečių buvo per 
200.

Buvęs

SYDNEY
PAKARTOTINAS PRANEŠIMAS

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugija vasario 19 d. ruošia savo 
tradicinį Blynų Vakarų Bankstown 
Lietuvių Namuose su karštais bly
nais ir kitokiais Draugijos virtu
vės skanėstais. Taip pat numato
ma ir turtingiausia tų vakarų lo
terija. Stengiamasi, kad nė vie
nas tos loterijos bilietas nebūtų 
tuščias. Tuo kaip tik Draugijos 
valdyba kreipiasi į visus sydnejiš- 
kius lietuvius nepagailėti rengia
mai loterijai fantų, kuriuos Drau
gijos Valdybos narės su dėkingu
mu priima kiekvienų sekmadienį 
prie bažnyčios.

visi

pa- 
gru-

si, kad po vakarienės prasidės šo
kiai ir tuo viskas baigsis dar nuge
riant po vienų kitų lašelį. Bet ne: 
pašokus vienų kitų šokį prasidėjo 
dainos, ir studentai taip įsisiūbavo 
dainuoti, kad tų vakarų viešbučio 
kapela buvo beveik nereikalinga. 
Algis Plūkas vedė, o visi dainavo. 
Ir kodėl nedainuoti — juk 
jauni ir visi lietuviai!*

Wollongond Apyl. Valdyba 
kvietė Sydney tautinių šokių „ 
pę dalyvauti jų rengiamoj Jūros 
Dienoj sausio 30 d. Taip pat mū
sų taut, šokių grupę pasikvietė 
programos išpildymui ir North 
Bankstown Rotary Klubas vasario 
12 d. Smagu girdėti, kad sydne- 
jiškė taut, šokių grupė vis labiau 
populiarėja. *

Kad Sydnejaus taut, šokių gru
pė pasidarė puikus meno vienetas, 
tai čia didelė kaltė ir grupės va
dovės Jūratės Reisgytės: ji pati ne 
tik daug laiko skiria šiai grupei 
progresuoti, bet ir pati neatsilieka 
savo pareigose — pagal naujų 
gimnazijų programų ji gimnazijos 
kurso “School Certificate” egzami
nus išlaikę labai gerai! Kuka

BŪNA IR TĄIP
Ankščiau gatvės miestuose ne

būdavo apšviestos, nes nebuvo 
tam priemonių. Kai nu 1819 m. Vo
kietijoje miestuose gatvių apšvie
timui buvo panaudota dujiniai ži
bintai, pasigirdo protesto baisų 
ypač iš religinės pusės. Pagal 
tuos protestus gatvių apšvietimas 
naktį pažeidžia amžinų Dievo 
tvarkų, pagal kurių naktį turi bū
ti visur tamsu, vilioja žmones būti 
naktimis gatvėje ir tuo pakenkia 
savo sveikatai, palengvina gir
tuokliams ir susilpnina baimę 

nuo

amž. pradžios Lie- 
buvo gausu brie-

Dar iki XIX 
tuvos miškuose 
džių. Vėliau jie pradėjo smarkiai 
nykti.

Feodaliniais laikais kunigaikš
tis, didikai ir bajorai briedžius 
medžiodavo varomųjų medžioklių 
metu tinklais.

Briedžiai medžiojami įvairiais 
būdais: su skalikais, su varovais, 
sekant jų pėdomis. Rujos metu jie 
būdavo priviliojami tam tikru iš 
tošies padarytu trimitu Drauge bū
davo laužomos medžių šakos, kad 
briedžiui susidarytų įspūdis, jog 
prie jo artinasi kitas briedis, jo 
varžovas

AMERIKOS PREZIDENTO 
APSAUGA

Anksčiau Amerikos prezidento 
asmeninėje sargyboje buvo apie 
500 žmonių kas sudarė preziden
to “Secret Service” gvardijų. Bet 
žuvus prez. Kennedy ši gvardija 
padidinta iki 1000 žmonių, kurių 
dalis prezidentų lydi visur, o kiti 
seka iš tolo ir tyrinėja aplinkų.

MELBOURNO LIET. 
JAUNIMO DĖMESIUI

Melbourno kandidatai į Pasau
lio Liet. Jaunimo Kongresų bus 
renkami sausio 27 d. Visi, norin
tieji dalyvauti Pasaulio Liet. Jau
nimo Kongrese, prašomi kreiptis 
į Melb. Jaunimo Kongreso Komi
tetų dar prieš šių datų, šiais 
adresais: " A. Kazlauskas (pirm.) 
61 Murray St., Caulfield, tel. 
53 1882; I. Didžytė (sekr.) 192 
Queen St., Altona, tel. 65 8469.

Melb. J.K. K-tas

laiku atostogavo.
paslaptis, kad choristai susi- 
su gana didelėmis išlaido- 

Per eilę metų lankydami re- 
. koncertus, 

kitokios rūšies pa-

Po nepilnai keturių savaičių 
atostogų Sydney Dainos choras vėl 
pradeda savo reguliarias repetici
jas. Pirmoji poatostoginė repeti
cija įvyks sausio 28 d. 7 vai. vak. 
Bankstown Liet Namuose. Ši re
peticija yra labai svarbi, nes šalia 
repetavimo teks aptarti eilę reika
lų, liečiančių choro ateities veiklų. 
Tad visi choristai šioje repeticijo
je dalyvauja be išimties. Taip pat 
kviečiu ir visus tuos, kurie dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių pasku
tiniu

Ne 
duria 
mis. 
guliariai repeticijas, 
minėjimus ir 
rengimus eilinis choristas išleidžia 
mažiausiai vien tik pinigais apie 
£50 į metus. Tai gana didelė su
ma, kurių kiekvienas choristas au
koja lietuvybės labui ir Lietuvos 
vardo garsinimui. Deja, plačioji 
lietuvių visuomenė tokį choristų 
pasišventimų vis tik permažai 
įvertina. Į choro ruošiamus kon
certus ar pobūvius teateina daugu
moje tik choristų draugai arba ar
timieji. O kur visi kiti, kur mūsų 
inteligentija? Jeigu choras neda
lyvauja kokiame minėjime ar pa-

SIŪLOMA DARBO
Melbourne Lietuvių Namams 

reikalingas prižiūrėtojas. Dėl in
formacijų kreiptis į Klubo Tary
bos narį p. 
Plenty Rd., 
6188.

Melb.

K. Česnų, 351 Lower
Rosanna, Tel. 45—

Liet. Klubo Taryba

JŪROS DIENA WOLLONGONGE
Į PALANGĄ — 
WOLLONGONGĄ!

Tęsdami dar Lietuvoje pradėtų 
ir puoselėtų Jūros Dienų 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 

į. 12.30 vai.
. Tuoj po pamaldų vykstame į 
’ Corrimal—Towradgi Park (—

Ir buvusieji bet gyvi Amerikos 
prezidentai naudojasi ta preziden
tūros “secret service” apsauga, 
tik buv. prez. Truman šios pri- 
velegijos atsisakė. Prez. Kennedy 
žmona ir šiandie slaptų agentų 
visur palydima.

KALBŲ MOKĖJIMAS

Mes savu laiku didžiavomės 
prof. Vodemaru ir kitais, kurie 
laisvai kalbėjo keliolikų kalbų. 
Bet štai Italijoje yra profesorius 
C. Toglavini, kuris laisvai kalba 
35-mis kalbomis, bet supranta ar
ba net gali susikalbėti net 120-čia 
kalbų.

Per keletu šimtmečių Vatikano 
šveicarų gvardijų sudarydavo 150 
augalotų jaunų vyrų, papuoštų 
originalia dryžuota uniforma. Po
piežius Jonas XXIII 1959 m. su
mažino jų skaičių iki 100, o š.m. 
liepos 1 d. 
tas iki 75, 
yra tik 68 
neatsiranda
nauti Vatikano gvardijoje.

tas skaičius sumažin- 
bet iš tikrųjų dabar 
vyrai. Priežastis — 
vyrų, norinčių tar-

PRANEŠIMAS SYDNEY 
LIETUVIAMS

Šiais metais Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimų Sydnejuje 
ruošia Centrinis Jaunimo Kongre
so Komitetas, talkinamas Sydney 
Apyl. Valdybos. Minėjimas numa
tomas vasario 13 d., sekmadienį, 
su iškilmingom pamaldom Lid
combe bažnyčioje ir tuoj po pa
maldų ten pat parapijos salėje bus 
pravestas ir pats minėjimas. Po 
minėjimo bendras pobūvis su už
kandžiais.

“DAINOS” CHORO REIKALAIS
našiai, tai jau skaitoma beveik nu
sikaltimu, bet tuo tarpu visiems 
kitiems atleidžiama.

Yra eilė žmonių ir organizacijų, 
kurie chorų nuoširdžiai paremia, 
štai Lietuvių Katalikų Parapija 
per kun. P. Butkų, kuris kalėdinių 
pamaldų metu paskelbė antrųjų 
rinkliavų bažnyčioje choro reika
lams, surinkta £47.1.3. Mažesnė
mis sumomis aukojo L. V. S. “Ra
movė” ir eilė asmenų privačiomis 
aukomis. Visiems šiems asmenims 
ir organizacijoms choro vardu 
reiškiu nuoširdžių padėkų. Ti
kiuosi, kad ir ateityje susilauksi
me panašios paramos.

Daug choristų klausia, kodėl 
mes turime mokėti už patalpas re
peticijoms kai tuo tarpu tik vieni 

Padėkos

kursų dalyvių 
dėkoju Krašto 
pirmininkui p.

Bankstowno

PADĖKA
Tautinių šokių 

vardu nuoširdžiai 
Kultūros, Tarybos 
K. Kavaliauskui,
Kult. Tarybos p-kui p. J. Rama
nauskui ir poniai, Bankstowno 
Liet. Namų “Dainavos” Valdybai 
ir administratoriui p. E. Eidėjui 
ir visiems kitiems, savo darbu ir 
rūpesčiu prisidėjusiems prie šių 
kursų suorganizavimo ir sėkmingo 
jų pravedimo.

Ypatingai gili mūsų padėka pri
klauso kursų vadovei Krašto Kul
tūros Tarybos Taut Šokių Sekci-

Club sa- 
vieta ma
čią bend-

jaunimo ir

dainos, šo-
Užkandžiais

Tauragės) prie Surfers 
lės, kur bus rezervuota 
šinoms ir palapinėms, 
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 
gal iš esančių svečių.

Po to seks bendros 
kiai, žaidimai, vaišės, 
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 j 
Corrimal salę.

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

Sydney ateitininkai ir 
Wollongong Apyl. Valdyba
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PAPILDYMAS
Išvykdama atgal į Kanadų čia 

viešėjusi kanadietė p. E. Paunks- 
nienė M. P. Nr. 1 paskelbė padėkų 
už globų ir rūpestį visiems čia su
tiktiems bičiuliams ir artimie
siems. Apgailestaujama, kad toje 
padėkoje netyčia išleistos p. p. 
Apinių ir Antanaičių pavardės, 
kuriems viešnia lygiai giliai dė
kinga už jai parodytų bičiulišku- 
mų ir širdį.

M. P. Red.
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DR. J. MACKIEWICZ 
Nervų ligų gydytojas 
sugrįžo iš atostogų.

BALSTON ST., ST. KILDA 
Tel. 524083

ramovėnai suprato sunkių choro 
finansinę padėtį. Tikiuosi, kad 
atitinkami Krašto Valdybos orga
nai vienų dienų šį klausimų ap
svarstys.

Galutinai norėčiau apeliuoti į 
dainos mėgėjus, jeigu jų sųlygos 
leidžia, įsijungti į chorų. Aš ne
matau jokios priežasties, kodėl 
Sydnejaus lietuvių choras negalė
tų susidaryti mažiausiai iš pen
kiasdešimties asmenų.

Tad pasilieku su viltimi, kad šie 
metai bus darbingesni ir našesni 
ir kad metų pabaigoje įvykstan
čioje Dainų Šventėje mūsų “Dai
nos” choras pasirodys žymiai sti
presnis, negu jis yra dabar.

A. Kramilius
“Dainos” choro Administratorius

jos seniūnei p. B. Lapšienei, su di
deliu rūpestingumu ir kantrybe 
kursus pravedusiai ir mus pamoki
nusiai.

Taip pat nuoširdus ačiū mūsų 
mielajam Algiui Plūkui už muzikų 
ir talkų organizuojant ir prave
dant kursus.

Jūratė Reisgytė 
Taut, šokių Kursų 

Administratorė

, PADĖKA
Mieloms talkininkėms p.p. Eidė- 

jienei, Belkienei ir Zigaitienei už 
triūsų ruošiant užkandžių bufetų 
N. Metų sutikimui ir jo priežiū
rų vakaro metu Namų Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. Ta pačia pro
ga Namų Valdyba dėkoja visiems 
tautiečiams, taip gausiai atsilan
kiusiems tų vakarų Dainavoje.

Be to, Namų Valdyba atsipra
šo visų dalyvavusių už tikrai ne
patenkinamų tų vakarų grojusį 
orkestrų. Valdyba buvo pasam- 
džiusi vienų iš populiariausių šo
kių orkestrų, bet firma be jos ži
nios atsiuntė jai nežinomus muzi
kantus, kurie savo grojimu nesu
gebėjo patenkinti Svečių bei Val
dybos norų.

“Dainavos” Namų Valdyba

PADĖKA
Prisidėjusiems prie pereitų me

tų pabaigoje (gruodžio 13 d.) 
rengto “Pavasario baliaus” daina, 
muzika, šokiu ir aukojusiems gė
rybių Sydney Skautų Tėvų ir Rė
mėjų Komitetas reiškia nuošir
džiausių padėkų.

Taip pat dėkojame talkinin
kams, įrengusiems (atsisėdimus 
skautų žemėje ir skautų tėveliams, 
glaudžiai visur bendradarbiavu
siems. Nuoširdžiausias visiems 
ačiū.

Sydney Skautų Tėvų ir 
Rėmėjų K-tas
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