
SENIMO IR 
JAUNIMO 
DIALOGAS

Jaunimo Metai jau pradeda 
įsibėgėti. Australijoje buvo ta 
kryptimi parodyta gera pradžia. 
Toliau prasideda, kaip ir reikė
jo tikėtis, kompetencijų aiškini
masis o su tuo ir neišvengiamas 
papriekaištavimas tai vienai, tai 
kitai pusei. Žinoma, visa tai yra 
labai natūralu, nes tuo keliu ei
nant bus daug kas išsiaiškinta ir 
tuo pačiu gal bus išgriautos už
tvotos tarp abiejų kartų. Atvi
ras ir nuosaikus aiškinimasis vi
sada yra pozityvus, nes tik be
sikalbant vyksta kūrybinis pro
cesas.

Stojant į bendrą darbą ir prcfi 
sideda nuo amžių trunkąs se
nimo ir jaunimo dialogas. Nie
ko nuostabaus, kad šitas dialo
gas lietuvių tarpe turi kiek ir 
neįprastų formų, bet tai yra del 
to, kad lietuvių senimą ir jau
nimą skiria ne vien skirtingas 
amžius, bet ir skirtinga kultūra. 
Senieji į tuos pačius lietuviš
kus reikalus žiūri kaip į savai
me aiškų ir natūralų gyvenimo 
vyksmą ir lygiai to paties reika
lauja ir iš jaunųjų, tuo tarpu 
jauniesiems šitas "natūralūs vy- 
ksrnas” neatrodo natūralūs. Kad 
jis pasidarytų ir jaunimui natū
ralūs, reikia jį prie to privesti, 
kad jis priaugtų arba būtų pri
auginamas prie lietuviškos kultū
ros. Čia jau vyresniųjų dialogo 
žodis ir akcija.

Sįtąs senimo ir jaunimo dialo
gas truks ne tik šiais — jauni
mo metais, bet ir dar ilgiau. O 
dialogo esminė dalis — pastan
gos vieni kitus suprasti. Kol ši
to supratimo nebus, tol visas 
dialogas bus bevaisis. Remian
tis tik iš vienos pusės reikala
vimu, kad jaunieji viską priim
tų, kaip jiems sakoma, ir iš ke
tos pusės vyresniųjų reikalavi
mus kategoriškai atmesti, ka!p 
atgyvenusius ir negyvenimiškus, 
aišku, tebus tik tuščias laiko 
gaišinimas ir bergždžios pastan
gos. Pastangos suprasti vieni ki
tus yra šito dialogo esmė ir tu
rinys. Taip susikalbėjus galima 
tikėtis ir darnaus bendradarbia
vimo ir derlingų metų.

Vien tik pakaltinimai arba 
papriekaištavimai lietuviško rei
kalo nepastūmės į priekį. Čia 
būtinas ir tautinis sąmoningu
mas, kurio vieniems užtenka, ki
tiems gi trūksta. Tik būdamas 
sąmoningas lietuvis supras ir į- 
vertins dirbamo lietuviško dar
bo prasmingumą ir būtinumą. 
Bet gi tasai sąmoningumas nėra 
įgimtas, o įgyjamas. Visi mes 
gimstame žmonėmis, bet tautos 
nariais mes tampame. Gi tasai 
tapsmas arba tautinis sąmonina
mas vyksta per šeimą, mokyk
las, organizacijas ir per artimą 
bendradarbiavimą su tais, kurie 
jau yra sąmoningi. Ir dėl to se
nimo dialoge nereikia išleisti iš 
akių fakto, kad jame kalbasi 
lietuvis su nelietuviu. Tad visai 
nenuostabu, jeigu dialogo eigo
je ir pasisakys jaunieji: padary
kite pirma mus lietuviais, ir tik 
po to reikalaukite, kad mes jus 
ateity pavaduotume. Kad dalh 
mūsų jaunųjų dar nesijaučia lie
tuviais, liudija jų viešose ar už
darose diskusijose keliami klau
simai — ar apsimoka būti lietu
viu? Ar verta? Sąmoningam 
tautiečiui tokie klausimai iš viso 
negalioja.

Nežiūrint visokių abejonių ar 
prošvaisčių, reikia pripažinti,

JAUNIMO KONGRESO VARIKLIS
ALGIS ZAPARACKAS, P.L.J.K. K-TO PIRMININKAS

Šiais Jaunimo Metais didžiau- Algis Zaparckas gimė 1940 
sias įvykis bus Pasaulio Lietuvių balandžio 4 Kaune, Lietuvoje, 
Jaunimo Kongresas, Pasaulio Antano ir Stasės Zaparackų šei- 
Lietųvių Bendruomenės Valdy- moję. Vos penkerių metų sulau- 
bos šaukiamas birželio 30 — lie- kęs Algis paliko Lietuvą ir atsi
pūs 3 Chicagoje. Jau dabar visa- dūrė Augsburge, Hochfeldo sto- 
me laisvajame pasaulyje lietuvių vykioje. 1949 gegužės 30 atvyko 
jaunimas sparčiai ruošiasi vykti į St. Clair, Pennsylvania, o 1950 
į šį istorinį pirmąjį Jaunimo Kon- persikėlė į Detroitą, JAV. Det- 
gresą ir jame dalyvauti. Pagal tu- roite lankė ir baigė pradžios mo
rfinas žinias jau pranešė atvyku- kyklą, gimnaziją, Detroito Lietu
sią apie 70 atstovų iš 14 kraštų vių šeštadieninę mokyklą. 1963 
(neskaitant JAV ir Kanados), baigė mechaninės inžinerijos stu- 
Susidomėjimas Jaunimo Kongre- dijas Wayne State Universitete, 
su visuose kraštuose labai dide<- 
lis.

Jaunimo Kongreso ruošimu ir 
pravedimu rūpinasi Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso Komi
tetas, sudarytas iš JAV ir Kana
dos lietuvių organizacijų pirmi- Lietuvių Skautų Sąjungai nuo 
ninku bei atstovų ir PLB Valdy
bos kviestų asmenų. Komitetas 
slaptu balsavimu savo Pirminin
ku išsirinko energingą, nepapras-

gaudamas Bachelor of Science 
laipsnį. Po studijų dirba didžiulė
je automobilių firmoje, Chrysler 
Corporation, inžinerijos skyriuje 
kaipo inžinierius.

Algis Zaparackas priklauso

1952 metų. Ėjo įvairias parei
gas: adjutanto, draugininko, 
Korp: Vytis -skyriaus sekreto 
riau s, pirmininko, ASS skyriaus 

tai darbštų 25 metų amžiaus in- pirmininko ir t.t 1961 metais pa- 
žinierių Algį Zaparacką iš Dėt- keltas į paskautininkus, 1958 me 
roito. Jis sumaniai vadovauja vi- tais už nuopelnus skautybei ap- 
siems Komiteto darbams, įvai- dovanotas Vėliavos Žymeniu, 
rioms komisijoms, nuolat ieško vadovavo stovyklolms. 1958- 
naujų idėjų ir naujų veiklos būdų 1964 atstovavo lietuvius skautus 
artimai bendradarbiauja su PLB kaipo Neighborhhod Commissio- 
Valdyba ir jaunimo organizacijo- nėr pas Detroito amerikiečius 
mis. Pats būdamas jaunas, gerai skautus.
pažįsta jaunosios kartos nuotai- Algis Zaparackas yra aktyvuspažįsta jaunosios kartos nuotai- Algis Zaparackas yra aktyvus 
kas, galvoseną ir problemas. Yra lietuvių visuomeniniame gyveni- 
gilus ir sąmoningas lietuvis pa- me. Priklauso Lietuvių Bendruo- 
triotas, kuriam vyresniosios kar- menei, 1964 metais buvo Detroi- 
tos rūpesčiai irgi gerai supranta- to Lietuvių Organizacijų CV na
rni. rys, 1964-65 metais atstovavo

Lietuviai visur
VILNIAUS UN-TO

REKTORIUS AMERIKOJE

Pereitų metų pabaigoje Ameri
koje lankėsi Vilniaus universite
to rektorius prof. Kubilius palai
kant kult, ryšius. Neteko girdėti, 
kad jis būtų bandęs ieškoti kon
takto su lietuviais profesoriais ir 
mokslininkais, gyvenančiais Ame
rikoje. Su prof. Kubilium, kaip 
laikraščiai praneša, buvo suorga
nizuotas jaunosios kartos atstovų 
pasimatymas mums gerai pažįsta
mo, anksčiau gyvenusio N. Zelan
dijoje, Geniaus Procutos bute.

Prof. J. Kubilius, Vilniaus uni
versiteto rektorius, sausio 16 die
ną buvo “mokslinės visuomenės ir 
aukštųjų mokyklų atstovų” būrio 
sutiktas jau Vilniaus geležinkelių 
stoty, grįžęs iš Amerikos. Ameri
koj išbuvo tris mėnesius. Spėlio
jimai, kad viešės ištisą pusmetį, 
nepasitvirtino. (ELTA)

NAUJAS VYSKUPAS

LIETUVOJE

Gruodžio 5 d. Romoje buvo 
kupu konsekruotas Juozapas 
bukas, kuris, kaip Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
valdytojas buvo atvykęs į Romą 
ir dalyvavo Bažnyčios susirinki
me. 1946 m. vysk. J. Labukas bu
vo bolševikų suimtas ir dešimčiai 
metų ištremtas išbuvo Sibire.

vys- 
La-

Jaunimo kongreso 
reikalais

ALGIS ZAPARACKAS

Yra gauti patrauklūs P. L. J. K. 
plakatai iš Kanados L. B. Jaunimo 
Sekcijos. Plakatai bus iškabinami 
nuo vasario 16 d. minėjimų įvai
riose lietuvių kolonijose Australi
joj.

★
Vasario 16 d. minėjimą Sydnė- 

juje ruošia Centrinis Komitetas. 
Minėjimo metu bus renkami para
šai Pasaulio Lietuvių. Jaunimo 
Peticijai, kurią visų kraštų jauni
mas, atvažiuodamas į JAV, atveš 
Jungtinėms Tautoms, prašydamas 
Lietuvai Laisvės ir nepriklauso
mybės.

Tuo pačiu minėjimo pelnas bus 
skiriamas apmokėti mūsų atstovų 
kelionei į PLJK. Kviečiame kuo 
gausiau atsilankyti.

P.L.J. KONGRESO PROGRAMA

Birželio SO d.
“Lietuvių jaunimo veidas” 

skaito H. Nagys.

Liepos 1 d.
Organizaciniai pranešimai,
Sekcijų pranešimai, 
Raportai iš kitų kraštų ir 
muzikos — literatūros vakaras.

Liepos 2 d.
“Žvilgsnis į pavergtą Lietuvą” 

— Lozoraitis, Jr.
Simpoziumai:
1) Lietuvos ir Ryt. Europos pa

dėtis.
2) Socialinis realizmas ir tauti

nės idėjos.
3. Pragmatiškoji generacija ir 

tautinė ištikimybė.
Uždaromoji kongreso paskaita 

ir vakare užbaigos banketas.

čia yra tik kongreso programos

Lietuvių Studentų Sąjungą Ame
rikos Lietuvių Taryboje, nuo 
1963 metų yra Detroito Pavergtų 
Tautų Komiteto narys, Detroito 
Lietuviškų Melodijų radio valan
dėlės pranešėjas, LITHUANUS 
Fondacijos valdybos narys, ir kt.

Studijų metu Algis Zaparackas 
buvo veiklus studentų gyvenime. 
Dvi kadencijas iš eilės, 1963-64 
ir 1964-65, vadovavo Lietuvių 
Studentų Sąjungai JAV kaipo jos 
Centro Valdybos pirmininkas.

Lietuvių Studentų Sąjunga, va
dovaujama Algio Zaparacko, 
pirmoji pritarė Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso šaukimo 
minčiai dar 1963 metais. Vėliau 
Algis Zaparackas dažnai siūlė 
įvairių minčių PLB Valdybai, 
kaip įtraukti lietuvių jaunimą į 
aktyvų lietuvišką gyvenimą. Al
gio Zaparacko siūlymu atsirado 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metai 
(jo manymu vien tik Kongreso 
“ ’’ -jaunimo
pasaulyje). Algio Zaparacko min
tis buvo pradėti rinkti Jaunimo 
Peticiją visuose pasaulio kraštuo
se ir ją atvežti į Jungt. Tautas. 
Ta peticija jau ruošiama ir Vasa
rio 16 proga visų kraštų jauni
mas pradės rinkti parašus jai.

★
Dešimts žvejybos laivų specia

listų iš Klaipėdos dirba KUBOJ. 
Jų tarpe trys lietuviai. Drauge su 
jais yra jūreivių kelių laivų įgu
loms. Sako “jie moko kubiečius žve
joti”. Mat, Fidelis Castro pareiš- šaukimas neišjudins 
kęs, kad žuvies pramonė Kubos sa
loj esanti nauja.

Anot Tiesos, “tarybiniai žmo
nės” padeda tą pramonę kurti, tad 
nemaža specialistų į tolimąją Ku
bą “pasiuntė ir mūsų uostamies
tis”. (Elta)

Australijos Lietuvių Jaunimo 
Kongresas pavykęs ir finansiniai. 
Pelno turėta virš £100. Siunčiant 
bent išrinktas Sydnėjaus atstoves 
į PLJK reikia surinkti £1,200. Au
kų vajus dar tebevyksta. Remki- projektas be detalių. Tikimasi ne- 
me iš širdies. trukus sulaukti pilnai detalizuo-

Tik 5 mėnesiai iki PLJK. tos pasaulio Liet. Jaunimo Kon
greso programos.

Taip pat jo sumanymas buvo 
ruošti prieškongresinę jaunimo 
stovyklą. Ir daugelis kitų siūlymų 
kurie yra vykdomi.

Malonu mums visiems išeivi
joje, kad savo tarpe turime jaunų 
ir energingų vyrų, kaip Algis Za
parackas, kurie, tarsi žvaigždės 
spindi mums savo jaunatvišku 
užsidegimu. Malonu ir tas kad 
Jaunimo Kongreso ruošimui va
dovauja patsai jaunimas. Jis gal 
kiek kitaip žiūri į kai kuriuos 
klausimus, negu vyresnioji karta, 
bet esmėje siekia to pačio tikslo- 
laisvos tautos Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir vieningos bei stip
rios lietuvių bendruomenės sve
tur. Turime, gerą jaunimą mūsų 
tarpe, tad didžiuokimės, kad su
gebėjom tokį auginti, ir su juo 
bendrai dirbkime. Algis Zapa
rackas yra vienas iš tų, kurie sa
vo jaunystėje jau daug darbų at
liko. Ir dar daug atliks. Jaunimo 
Kongresas bus vienas iš jų.

V.K.

ŠAUKSMAS IŠ

PABALTIJO

įvykiai pasaulyje
NAUJA AUSTRALIJOS 

FEDERALINĖ VYRIAUSYBĖ
Pasitraukus min. p-kui Sir R 

G. Menžies naujasis federalinės 
vyriausybės premjeras Mr. Holt 
pertvarkė buvusią vyriausybę į- 
vesdamas į kabinetą naujų asme
nų arba pakeisdamas turėtus mi- 
nisterių portfelius senųjų tarpe

117 ŽUVO LĖKTUVO 
NELAIMĖJE

SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS 
QUEENSLANDE

Pereitą savaitę Šveicarijos 
pėse nukrito 
ir žuvo 117

lėktuvas Boeing 
keleivių.

Al- 
707

prezidentas kongrese 
60 milijardų dolerių

ŽUVO 46 AMERIKOS KARIAI
Vietname transportiniam lėktu

vui sudužus žuvo 46 amerikiečiai. 
Iš j ų42 kariai ir likusieji suda
rė lėktuvo įgulos personalą. Lėk
tuvo sudužimo priežastis aiškina
ma.

Amerikos 
pareikalavo 
gynybos reikalams. Ypač gynybos 
reikalams išlaidas didina vykstąs 
Vietname karas.

Pereitą savaitę pasidarė dienos 
sensacija Queensland© balose už
tiktos “skraidančios lėkštės”, ku
rios eilės liudininkų akivaizdoje 
pakilo į erdves palikdamos aiš
kius pėdsakus. Australijos eks
pertai susidomėjo reiškiniu ir ti
ria tas vietas, kur buvęs “skrai
dančių lėkščių lizdas.”

Apie gyvenimą okupuotose Pa
baltijo valstybėse (Estijoj, Latvi
joj, Lietuvoj) vakarus pasiekia tik 
labai skurdžios ir okupanto cenzū
ros rūpestingai persijotos žinios. 
Bet neseniai vienas Danijos žve
jys sužvejojo butelį su laišku is 
Estijos, kur laiško autorius krei
piasi į laisvuosius estus tokiais žo
džiais:

“Brangūs broliai estai, aš no
riu jums pranešti, kad labai ru
sai okupuotoje Estijoje pažeidžia 
mūsų tautinius jausmus. Visur 
mus verčia kalbėti rusiškai, ne
leidžia užimti aukštesnių vadovau
jančių vietų, verčia dirbti sun
kiausius darbus. Į naujai pasta
tytus namus {krausto pirmiausia 
rusus, atgabentus iš Rusijos. Pre
kybos ir žvejybos laivuose estai 
priimami tik eiliniais jūrininkais 
ar motoristais. Ypatingai sten
giamasi ugdyti Estijoje rusų kul
tūrą visur propaguojant rusų fil
mus, rusų spaudą, rusų televizi
jos programas ir t t. Net gatvių 
parašai ir iškabos visur rusiškos, 
iš Estijos eksportuojama 
mai daugiau duonos.”

Laiško pabaigoje laisvieji 
raginami skelbti pasauliui
priespaudą ir pagreitinti laisvės 
rytojų. Laiško vertimą ir origina
lo fotokopiją paskelbė žurnalas 
“Digest des Ostens” vokiškai.

gali-

estai 
apie

ĮDOMI KARIUOMENĖ

Prancūzijoje komunistų skaičius 
kaskart vis labiau smunka. Tuoj 
po karo prancūzų komunistų buvo 
virš vieno milijono, o dabar pris- 
kaitoma tik apie 200.000.

Miškininkai suskaičiavo, kad šių 
žiemų Lietuvos miškuose gyvena a- 
pie 4 tūkstančiai briedžių, 63 tūks
tančiai stirnų, 7 tūkstančiai šernų, 
240 tūkstančių pilkųjų ir daugiau 
kaip 5 tūkstančiai baltųjų kiškių.

Apie dešimtį metų po karo Lietu
vos miškuose buvo privisę negirdė
tai daug vilkų (Manoma, kad tai 
buvo irgi atėjūnai iš "broliškų 
respublikų”). Buvo sudarytos ga
na palankios sąlygos medžioklės 
sportui, o medžiotojai buvo skati
nami stengtis naikinti vilkus. Da-

Filipinų kariuomenė, kurią su
daro 42.000 vyrų yra tuo ypa
tinga, kad joje tarnauja 
eilinis kareivis. Visi kiti 
atitinkamais laipsniais: 
seržantų ir viršilų, 3500 
kų įvairiais laipsniais.

tik 131 
yra su 

37.000 
karinin-

Amerikos prezidentas pereitą 
savaitę paskyrė pirmą negrę mo
terį teisėja. Ji teisėjaus viename 
iš New Yorko distriktų.

— ★ —

Indijos mirusio premjero susi
tarimas su Pakistano prezidentu 
Kašmiro reikalais įsigalioja: abi 
pusės pradėjo atitraukti savo ka
rinius dalinius į tas pozicijas, kur 
buvo pereitų metų rugpiūčio pra
džioje. Pagal tą susitarimą taip

kad tasai jaunimo 
dialogas prasidėjo, 
pasirodys tik po to, ar dialogo 
metu buvo parodyta ir atitinka
mo supratimo, kantrybės ir iš pat turį būti atnaujinti diploma- 
abiejų pusių geros, kūrybingos tiniai ryšiai tarp abiejų kraštų 
valios.

su senimu 
Rezultatai

ir Kašmiro problemą spręsti tai- 
(v.k.) kingai.

Sovietų artimiausias 
erdvėse paleisti nuolatinį 
nėmis satelitą. Jeigu jiems tas pa
vyktų, tai būtų pradėtas naujas bar visoj Lietuvoj suskaitė jau tik 
puslapis erdvių užvaldyme. 34 vilkus. (Elta)

tikslas 
su žmo-

automobi- 
ir Povilo 
automobi-

Vienas italas bandė 
liu įvažiuoti j šv. Petro 
baziliką Romoje, tačiau 
lio padangos susprogo “belipant” 
aukštyn laiptais, o pats vairuoto
jas nuvežtas į ligoninę.
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Federaciniai Amerikos planai
Jungtinės Amerikos Valsty

bės, jausdamos savo pasaulinį at
sakingumą ir įsipareigojimus, 
ima rimtai galvoti apie Amerikos 
ir Britų tautų šeimų ekonominę 
ir karinę federaciją. Jeigu kada 
būtų prieita prie to, gal tada iš
kiltų nauja mintis ir apie šių 
kraštų politinę federaciją.

Vien tik susidūrusi su dideliais 
gynybos sunkumais pereitą sa
vaitę Anglija pasiuntė į Ameriką 
savo užsienių reikalų ir gynybos 
ministerius į Vašingtoną tartis 
abipusės pagalbos reikalais. O 
toji pagalba Anglijai labai reika
linga turint minty jos įsipareigo
jimus bei interesus Persų pan- 
koje arba pietryčių Azijoje. Tu
rimu savo kariniu ir ekonominiu
pajėgumu britai nesitiki be Ame
rikos pagalbos minėtose vietose, 
savo interesus apginti. Galimas 
daiktas, kad tuose svarbiuose pa
sitarimuose (rašiant šias eilutes 
britų minėtoji delegacija tik bu
vo išvykusi į Vašingtoną) ame
rikiečiai į britų pasiūlymus gal 
pasižiūrės neigiamai, tačiau grei
čiausiai bus iškeltas Amerikos ir 
britų kraštų ekonominės ir ka
rinės federacijos klausimas, ku
ris seniai sėdi Amerikos viršū
nių galvose ir laukia, kol ši min
tis bus galutinai pribrandinta. 
Jai tiesiai iškelti gal būt šioje 
konferencijoje ir bus atėjęs me
tas.

Amerikai jau seniai rūpi per
svarstyti Amerikos ir Anglijos 
bei kitų britų imperijai priklau
sančių kraštų santykius. Visuo
se kraštuose, pradedant arti
miausiu kaimynu Kanada ir bai
giant ' sutartiniais įsipareigoji
mais remti ekonomiškai ir ginti 
kariškai tokius kraštus kaip Aus
traliją ir N. Zelandiją, nekal
bant apie pačią Angliją, visur 
Amerika yra investavusi savo 
milijonus ir užėmusi atitinkamas 
karines pozicijas. Tačiau sutar
tys lieka sutartimis ir tokiais at
vejais, jeigu sutartis pasirašiusių 
kraštų su Amerika interesai ar
ba vedamos politikos siekiai ski
riasi, Amerika vargu ar susi
lauks paramos ir tuo pačiu su
griaus santąrvininkų pasitikėji
mą. Panašiai atsitiko su Sueso 
karo istorija, kur Anglija nedve
jodama įstojo į karą, o Amerika 
atsistojo priešais Angliją. Šito
kie ir panašūs politinių posūkių 
atvejai ir veda Ameriką prie 
minties, šiuos giminingus kraštus 
suglaudinti ne vien tik sutarti
niais ryšiais, bet ir bendru likimu 
Sakysim, tokios Australijos, Ka
nados ir N. Zelandijos saugu
mas tiesiog priklauso nuo Jungt. 
Amerikos Valstybių. Pačios An
glijos galybė kaskart vis labiau 
dyla. Sudėjus britų tautų šeimos 
pajėgas vienon krūvon pasirodo

SOVIETU PASLAPTYS
SSSR GEN. ŠTABO PULKININ
KAS APIE BOLŠEVIKŲ KARO 

PLANUS

Sovietų generalinio štabo pulki
ninkas A. Penkovskis, pasiryžęs 
stoti kovon su rusų tautą sukaus
čiusią raudonąją tironija, ne tik 
teikė žinias vakariečiams, bet ir 
atskleidė daug sovietinių paslap
čių, kas dabar išspausdinta šį mė
nesį išėjusioj knygoj “The Pen- 
kovskij Papers”, čia jis rašo, kad
Rusija nėra tikra, jog jai pavyks 
visą laiką išlaikyti savo satelitus:

— Mes ‘Sovietai’ vykdome špio
nažą kiekviename pasaulio krašte, 
įskaitant ir savo draugus — ‘liau
dies demokratijų’ kraštus, nes kas 
gali žinoti — kurią nors dieną tie 
kraštai gali tapti mūsų priešai.

AMERIKĄ LAIKO PAGRINDI
NIU PRIEŠU

/
Toliau jis sako, kad Sovietai 

vykdo provokacijas, šantažą, te
roristinius ir sabotažo veiksmus. 
Ypatingas gi dėmesys yra atkrei
piamas į JAV, kurios laikomos pa
grindiniu Sovietų priešu .Sugau
tiems Sovietų agentams įsakyta ne
prisipažinti, geriau nusinuodyti, 
nusišauti, iššokti per langą... Jei
gu pastebima, kad kuris Sovietų 
šnipas svyruoja, gali išsiplepėti, 
toksai nunuodijamas ar kitaip nu
žudomas. Maskvoje yra patalpa, 
kur dieną naktį slaptomis radijo 

nėra pakankamai stiprios ir ga
lingos susidariusiam pavojui at
remti. Iš kitos pusės Amerikos 
Jungt. Valstybės lygiai taip pat 
reikalingos britų tautų šeimos 
užnugario, kaip kad šios reika
lingos Amerikos garantijų. Gali
mas daiktas, kad šioje svarbioje 
konferencijoje bus ne tik iškeltas 
federacijos klausimas, bet gali 
būti padėti ir tos ekonominės 
bei karinės federacijos pagrindai. 
Vargu, ar Amerika, siūlydama 
federaciją su britų kraštais, sie
kia praplėsti savo hegemoniją 
pasaulyje. Savo internacionali
niuose santykiuose ir įsipareigo
jimuose Amerika iki šiol įrodė, 
kad savo tokia galybe ji nepasi-

- VISI ARBA NIEKAS -
ARBA: KAIP LIETUVIAI GALI TAPTI MILIJONIERIAIS

Visi arba niekas, visi arba nie
kas, visi arba niekas — — —. 
Brangus skaitytojau, pakartokit 
šias eilutes dar keletą kartų, pas
kiau jau nubraukime “Niekas”, 
liks tik “Visi”. Bet nepamirškit, 
kad tas “Niekas” pradžiai yra 
lygiai svarbus, ir mes turim įsi
sąmoninti sau, kad lengvai ga
li būt, jog liks tik “Niekas”, o 
“Visi” pasitrauks iš kovos kaip 
pavargęs senis.

Jeigu mes turėtume begales lai
ko, arba Redaktoriaus malonė 
man būtų neišsemiama, aš mė
ginčiau, mielas skaitytojau, įro
dinėti tau, jog nuo “Sūnaus Pa
laidūno”, iš Biblijos laikų, ligi 
“Beatelmanijos”, šių dienų, jau
nimas nebuvo toks, kokį senimas 
norėjo matyti. Mokymai, deja
vimai, gąsdinimai arba grasini
mai, nieko nepadėjo. Jaunimas 
ėjo ir eis savais keliais, eis kaip 
visas gyvenimas!! O mes pavargę, 
su dideliais norais apsikrovę, se
nų idėjų pilni, negalim, nemokam 
eiti drauge su jaunimu. (Ak, tas 
jaunimas ir tas jų Twist).

Mūsų nuobodžios jiems kalbos 
vis sunkiau juos pasiekia, bei pa
siekus nieko nepalieka. Nesigin- 
čykim dėl būdų juos susendinti, 
jie to kratysis kaip žydas kry
žiaus, beto mes niekad nebūsim 
tikrai patenkinti jais, nesvarbu, 
ką jie darys, juk jau tokia yra 
nelaimingoji žmogaus prigimtis. 
Sutikim, jog juo daugiau mes 
juos kvaršinsim, juo labiau jie 
norės mumis atsikratyti, atseit, 
lauks kol atsuksim savo biednas, 
lietuviškas kojas apautas, (gali
mas daiktas) pigiausiais batais, 
durų link. Teisybė, kur mes eisim 
ten batų nereikės, kaip ir viso 

bangomis palaikomas ryšys su šni
pais užsienyje.

Sovietai imasi klastos. Pvz. 1961 
m. buvo pasiųsti raudonųjų agen
tai į Pakistaną; jie turėjo sudary
ti įspūdį, jog jie yra Indijos šni
pai, kad tik tuos du kraštu supiu- 
dytų.

PLANAI ŽUDYNĖMS

Kai buvo Berlyno krizė, sovie
tų žvalgybos 5-sis skyrius buvo iš 
anksto sudaręs planus, jei kiltų 
konfliktas, kuriuos žmones NEW 
YORKE, Washingtone, Londone ir 
kitur nužudyti, kuriuos pastatus 
išsprogdinti. Sovietų kariniai atta
che iš anksto numato, kokie sabo
tažo veiksmai turi būti atlikti, jei 
kiltų su tuo kraštu karas. Net iš 
anksto sudaromi spausdiniai, ku
rie turėtų klaidinti žmones. Turi
ma specialiai teroristų ir sabota
žininkų mokykla, kur nuolat ruo
šiama apie 200 žmonių.

Sovietų šnipams užsienyje pa
tariama apsigyventi toliau nuo 
svarbesnių strateginių punktų, 
kad bobardavimo metu jie nežūtų.

TAIKI KOEGZISTEICIJA — 
VEIDMAININGAS MELAS

Sovietų vadų kalbas apie taikią 
koegzistenciją Penkovskis vadina 
hipokrizija, taip pat pažymėdamas 
jog Sovietams labai gerai žinoma, 
kad amerikiečiai myli taiką. Pen

naduoja. Klausimas tik yra, kad 
dabarties nėtikrumo šešėlyje rei
kalingas organiškas vienetas, bet 
ne vienetas, sudarytas atskiromis 
sutartimis.

Kaip pastebėjome iš pereitų 
metų Kanados laikysenos, Kana
da pamažu jau atsiriboja nuo 
priklausomumo Anglijai ir dau
giau susiriša su Amerika. Toje 
pačioje Kanadoje ne nuo šian
die girdisi pasisakymų, kad Ka
nada daug greičiau progresuotų 
susilydžius su Amerikos Jungt. 
Valstybėmis. Šitas požiūris dis
kutuojamas privačiuose rateliuo
se, kartais prasikiša ir spaudo
je, bet reikia pripažinti, kad jis 
tikriausiai svarstomas ir Kana

kito, gal atlaidų krepšelis susiga- 
dys pakeliui, daugiau niekas. Mū 
sų nevykę vaikai pasiknisę po 
mūsų senas nuotraukas, medalius, 
diplomus, titulus, susiradę banko 
knygutę įsidės ramia sąžine į ki
šenių, o visa kita į šiukšlių dėžę. 
“Ashes to ashes, Dust to dust”.

Nekaltinkim vaikų, jaunimo, 
jie taip labai greitai, turės tas 
pačias problemas. Laikas yra 
mūsų didysis priešas. Laikas, kar
toju, laikas atėmė mums namus, 
vaikus, titulus, diplomus, sveika
tą, gyvybę. Viską jis sunaikino, 
išskyrus, (skaitytojas jau matė) 
banko knygutę.

Va, štai ir yra mūsų vaistas, 
tas tikras ginklas tęsti mūsų ko
vą (tu senas kovų vilke), jeigu 
tu tai panaudosi kovos tikslams. 
Pinigas, auksas turtas, tas ma
giškasis geltonas metalas, dėl jo 
augo ir mirė, kentėjo ir žuvo, 
buvo laimingi ar nelaimingi. (Aš 
kalbu apie žmones).

Jau mes išbraukėme žodį “nie
kas”, liko tiks “visi”, ir labai svar
bu, kad .visi suglaustume sa
vo išmintingas galvas, jeigu kas 
turit, uždegit taikos pypkę, in
dėnų būdu, taikos dėliai. Dabar 
aš noriu ypatingo jūsų visų dė
mesio, brangūs idėjos draugai! 
Mes galime būti mulkiai arba ge
nijai (Tarp jų mažas skirtumas). 
Galėtume sukurt tautą už Tėvy
nės ribų su sava maža pramonė
je, savu iždu, savais sodžiais, ap
sodintais berželiais. Ir gal Rūpin
tojėlis rastų pastogę prie mažos 
koplytėlės sodžiaus gale. Arba 
pasiliksim kaip dabar, bežvejo- 
dami jaunimą, kad tas tęstų mū
sų ubagavimą nesibaigiantiems 
mūsų reikalams. (Pavadinkim 
lietuvybės išlaikymui).

Mūsų yra 3000 (imu lygų skai
čių). Sudėkim po 100 svarų. Visi. 
Mane prakaitas pila, mielas skai
tytojau, patikrinsiu dar kartą —, 
vistiek gaunas 300,000 svarų, ar
ba dar gražiau, 600,000 dolerių. 
Pasakiška suma- (Lietuviai jau 
pusmilijonieriai). Aš patarčiau 
jums brangieji, galvoti apie sva
rus, kuomet reikės mokėti, — ma-

kovskis toliau liudija, kad kiekvie- ir kituose Sovietų pareigūnuose, 
nas į užsienį išleidžiamas Sovietų Penkovskis net rašo: “Tarp mano 
pareigūnas gauna specialų uždavi- draugų kompartijos narių nei vie
nį — ką su kuo kalbėti, ko teirau- nas netiki į komunizmą”. Sovieti-
tis.

Užsienin išleidžiami mokslinin
kai dažnai instruktuojami teikti 
melagingas informacijas, pvz. kad 
Sovietai atkakliai stengiasi pasiek
ti kokį išradimą. Tai uždega už
sieniečius patiems šioje srityje pa
sistūmėti, o kai užsieniečiai pasie
kia laimėjimą, Sovietai per savo 
šnipus surenka davinius ir apsi
saugo nuo didelių išlaidų, surištų 
su tokio išradimo išvystymu.

Išvykstant kam į užsienį, Sovie
tų pareigūno draugai įprašo atvež
ti įvairiausių dalykų, kurių jie ži
no užsienyje esant gausu. Ypač 
Sovietijos žmonės mėgsta užsienio 
batus, ieško Rusijoje beveik neįma
nomų gauti baterijų.

“VARGŠĖ RUSŲ TAUTA”

Penkovskis, pamatęs, kaip užsie
nio žmonės gyvena laisvėje ir per- 
tekliuose, dūsavo:. “Vargšė rusų 
tauta, vargšė”. Panašios nuotaikos

dos aukštuose politiniuose sluog- 
sniuose. Iš viešų pasisakymų ga
lima spėti, kad į Kanados ir JAV 
federaciją žiūrima gana palan
kiai. Nebūtų nuostabu, kad ir 
Australija pasisakytų už federa
ciją su Amerika. Juk Australi
jos politinė ir geografinė situa
cija labai ir labai problematiška 
turint minty jos pačius artimiau
sius kaimynus. Savomis jėgomis 
pati neapsigintų, o iš Anglijos 
tokios pagalbos visai nesitiki. 
Belieka tik Amerika, kurios ir 
šiaip bizniniai interesai jau nu
kreipti į Australiją. Visai tad 
nenuostabu, kad Australija, no
rėdama laimėti Amerikos palan
kumą, net į Vietnamo karą pa
siuntė savo menkučius, greičiau 
simbolinius dalinius. Tai ženk
las, į kur krypsta Australijos 
mintys ir viltys. (1b) 

žesnė suma!' Dabar investavus 
ant 10%, gautųsi 60,000 dolerių 
palūkanų per metus. Pusę to siū
lyčiau dėti atgal, sumoje 30,000 
per metus, tad per 10 metų gau
tus —, kaž kas netvarkoj su 
manąja rokunda, atrodo, kad už 
10 metų mes jau būtume veik 
milijonieriai. Palikim tai vienai 
valandėlei ataušt, o pasidžiau
kim tais kišenpinigiais 30,000 do
lerių sumoje per metus. Tik pa
galvokim kiek kavučių bei alu
čių tas nupirktų. Mes tik lauksi
me progų pasinaudot dyku mau
ku, atseit, nereikės prašyt antrą 
kartą (Bus pavojus kitataučiams 
sulietuvėt). Ir ubagai pradings 
kaip smirdalas prūde.

Aš žinau ką tu galvoji, mano 
drauguži. Ne, tais pinigais niekas 
nepasinaudos. Aš pasakysiu, kur 
tas šuva pakastas! (O gal jau at
spėjo! jūs, gudriosios lapės?) Mes 
padarysim testamentą, jog tie pi 
nigai turės augti, ir tik dalis pa
lūkanų eis į lietuviškąjį kermo
šių. Net ir Lietuvai laisvai ėsant 
bus gera parama, jei gaus už
čiuopiamos naudos. Atseit, net ir 
mūsų dulkės bus Lietuvai naudin
gos. O kas žino? Gal jie ten net 
įrašys mus į garbės lentą, ar is
torijos lapą?

Mums lengva būtų tai padary
ti, jeigu mes darytume VISI tik
rai, paskutinį kartą, pastatant 
sau paminklą ilgiems amžiams. 
Sukišant lietuvybės bėdas į mai
šą, paskandintume kaip nevyku
sią gėdą. Gpventume gyvenimą 
garbingą ramų ir unaravą, ir tas 
viskas vos už 100 svarų!

P.S. Brangus skaitytojau, čia 
pra tik idėja. Nekreipkit, prašau, 
dėmesio į klaidas, ne tam rašiau, 
kad Jus pamokyčiau. Stilius pasi
skolintas iš Vladimir Nabokov 
knygos, vardo geriau neminėsiu.

V. Šopia

DR. J. MACKIEWICZ 
Nervų ligų gydytojas 
sugrįžo iš atostogų.

25 BALSTON ST., ST. K1LDA 
Tel. 524083

jos komunistai yra demoralizuoja
mi, kai kompartijos istorija nuo
lat keičiama. Vieną kartą skel
biama, kad Tuchačevskis buvo prie 
šas ir užsienio šnipas. Kitą kartą 
jau — kad jis buvo puikus patrio
tas ir geras karo vadas. Vienoje 
laidoje įkalta, kad Stalinas yra 
darbininkijos tėvas, kitoje, kad 
jis nusikaltėlis, žudikas. Vakar 
niekas nežinojo, kad Chruščiovas 
buvo prie Stalingrado, šiandien 
jau jis skelbiamas Stalingrado he
rojumi. Ir taip, anot Penkovskio, 
pasidaro nebeįmanoma tarnauti 
“tokiai grupei sabotažininkų”. Dėl 
to Penkovskis pasiryžo:

— Aš jungiuosi į eiles tų, kurie 
aktyviai kovoja prieš supuvusį, 
dviveidį režimą, garsinamą kaip 
proletariato diktatūra. Tikrai, tai 
diktatūra, bet ne proletariato, o 
mažos asmenų grupės. Suklaidinti 
žmonės aukoja savo gyvastį, neži
nodami, kad tai daro už diktatūrą.

NAUJI LEIDINIAI
SPAUDOS CENTRE SYDNEJUJE, 39 CHURCH ST., LIDCOMBE

Sydnėjaus Lietuvių Spaudos Centre, 39 Church St, Lidcombe,
gauta naujų knygų ir plokštelių.
K. Bielinis, Dienojant ..............._...........................................
K. Bielinis, Penktieji Metai .....................................................

‘ S. Kairys, Tau Lietuva ......  '.............................................
S. Kairys, Lietuva Budo.................................................... _....
A. Merkelis, Antanas Smetona ...............................................
VI. Mingėla, Kun. A. Miluką* .................................................
Dr. Matulionis, Nagevičių* ....................................................
Br. Kviklys, Mūsų Lietuva I ir II t. po..................................
V. Biržiška, Aleksandrynas I, II ir III tt. po .......................
J. Girnius, Žmogus be Dievo .................... -..................... . ....
Daukša, Prakalba ...... ....................................................
B. Sruoga, Milžino Paunksmė .................................................
R. Skipitis, Nepriklausomą Lietuvą Statant .........................
K. Žukas, Žvilgsnis į Praeitį .................................................. .
I. Almenas, Upė į Rytus, Upė į šiaurę I ir II t. po ..............
I. Šeinius, Vyskupas ir Velnias .............................................
A. Tūlis, Tūzų Klubas ............................. ..............................
A. Vienuolis, Kryžkelė* ...................................... ...........
S. Salminen, Katryna ...................................................
Kon-Tiki ................................................ . ...................
Lagerkvist, Baraba* .......................................................
B. Armonienė, Palik Ašaras Maskvoje .................. . .............
Alė Rūta, I Kairę ................ ...............................................
Bradūnas, Sidabrinė* Kamanos ......................... ..............
M. Katiliškis, Šventadieni* už Miesto ................1...._...........
M. Katiliškis, Užuovėja .................................................
A. Skirka, Kur Bėga Šešupė ...................................................
Jalusic, Cezari* 3 tomai po 18 šil................„.........................;.
B. Zabiela, Klaida ................... ............................................
Mačernis, Poezija
V. Čižiūnas, Tautini* Auklėjimą* šeimoje .......... ..................
Tautiniai šokiai .............................................. .........
Putinas, Būties Valanda ...................  ..............................
K. Bielinis, Teroro ir Vergijos Imperija .......................... ......
A. Neverauskas, Pajūriai* Pamariai* ....................................
P. Andriušis, Rojau* Vartai .............................................
Maironis, Pavasario Balsai ...................  1......... .................
Šileris, Dramos ....... '........................................................
Skautybė Lietuvaitei ....................................... . ............
Tremtie* Metai ...................................... .......................
Blezdingėlės prie Torenso .................................................
Gulbė Karaliaus Pati ....................................................
Australijos Lietuvių Bendruomenės Metraštis kietais virs.

minkštai* virš.
A. Norimas, Naujas Veidą* ...................................................
Fr. Mauriac, Gimdytoja .....................................................
Pėtruitis, Kaip jie mus sušaudė .............................................
K. Grinius, Atsiminimai ir Mintys, I dalis .............................
V. Krėvė, Rytų Pasakos .....................................................
A. Vienuolis, Užkeiktieji Vienuoliai ......................................
G. d. Maupassant, Karoliai ............................. ....... . ............
Savasis, Kova prieš Dievą Lietuvoje ....................................
Balutis .................... . ............ . .......................
Vanagaitis .......................................................,........
A. Kutkus, Dainininko Dalia ........................................
B. Brazdžionis, Svetimi Kalnai ..............................................
Metmenys, — Jaunosios kartos kultūros žurnalas ..............
Dr. N.E. Sūduvis, Allein, Ganz Allein ..................................
Vilnius in the Life of Lithuania ..... .................. . .................
J. Gliauda, House Upon The Sand ........................................
S. Zobarskas, Selected Lithuanian Short Stories .................
S. Zobarskas, Lithuanian Folk Tales ............................... ..
V. Tamulaitis, Nimblefoot The Ant ........................................
S. Zobarskas, The Maker Of Gods .................... . .............. .
I. Šeinius, Rejuvenation Of Siegfried Immerselbe ..............
V. Ramonas, Crosses ................................................ ;....
S. Zobarskas, Lithuanian Quartet ..........................................
V. Krėvė, The Herdsman And The Linden Tree ...................
V. Kudirka, Memoirs Of A Lithuanian Bridge .....................
S. Zobarskas, Bobby Wishingmore ..........................>..............
L. Valiukas, Lithuania Land Of Heroes, albumas ..........
V. Bielajus, Evening Song ......................... .......................
B. Armonas, Leave Your Tear* In Moscow ..........

i PLOKŠTELĖS
Vaznelis, Dainų ir Arijų Rinkinys .......................... .............
Varpas, Toronto choro plokštelė ...........................................
Lithuanian Songs and Dances .......................
A. Brazis, Kur Banguoja Nemunėlis ....................................
A. Dambrauskaitė, Tėvynė* Meilė Nemari ...........................
Vėl Dainuojame su Rūta .........................................................
V. Stankus, Ar Pameni .................. _.................... „............
Mes Žengiam Su Daina ............................................. ......... .
Dainos iš Lietuvos ..................................... „.................
V. Stankus, Sutemų Garsai ................................................
Songs And Dances Of Lithuania ................ .

RAUDONIEJI BURŽUJAI IR 
MASIŲ SKURDAS

Penkovskis juokiasi iš Sovietų 
vadų, kurie garsinosi Amerikos 
pralenkimu. Išryškina, kad Chruš
čiovas buvo raudonasis buržujus, 
turėjęs net tris vasarnamius netoli 
Maskvos, kelis Kaukaze, Kryme, 
taip pat arti Kievo. Tuo gi tarpu 
Rusijos viduje “padėtis labai blo
ga, gyvenimo lygis žemas, finan
sinis aprūpinimas netikras. Jei 
kiltų karas, pirmąją dieną Rusijo
je būtų tūkstančiai dezertyrų.”

Žmonių aprūpinimas nesutvar
kytas. Vienu metu iš raudonosios 
armijos buvo paleisti du pulkinin
kai. Jiems nebuvo įmanoma gauti 
civilines tarnybas. Tada jie nuėjo 
pas patriarchą Aleksiejų prašytis, 
kad juos padarytų popais. Patriar
chas savo tiesiogine telefono lini
ja paskambino į Kremlių, Žukovui. 
Žukovas turėjo pasitraukti... Anot 
Penkovskio, daugelis žmonių ne te
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ko savo galvų, jei kritikavo Chru
ščiovą.

PASIRUOŠIMAI (CHEMINIAM
IR BAKTERIJŲ KARUI

Sovietai ruošiasi ir cheminiam 
bei bakteriologiniam karui. Yra 
išradę dujas, kurios neturi spal
vos, skonio, neužuodžiamos, bet la- i 
bai nuodingos. Jos pavadintos "a- Į 
merikoniškomis”. Netoli Kalinino, I 
Volgoje yra nedidelė sala, kur lai-1 
komas paruoštas didelis kiekis 
limpamų ligų, net ir maro, bakte
rijų, karo atvejui.

Sovietijai daug ko trūksta ir ji 
negali vesti ilgesnio karo, dėl to 
jų planai sudaromi pagal Hitlerio I 
žaibinį karą, raketų lietumi nai- į 
kinant ir demoralizuojant priešo j 
šalį Dėl to Penkovskis perspėja: 
“Pasaulio tautos, budėkite”. (Drg.)

J.Pr.
Plkn. Penkovskis 1963 m. buvo 
išaiškintas, šnipinėjas Amerikai 
ir sušaudytas.
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Antanas Steponas

Lietuvybė, nutautėjimas, atlietuvėjimas
PASKAITA,

Brangūs kolegos ir klausytojai!

Perspėju iš anksto: jokių gi
lių filosofijų, jokių stebuklingų 
išvadų čia neišgirsite. Tai bus tik 
paprastos mintys apie lietuvių 
padėtį tremtyje.

Esu pastebėjęs, kad svarstant 
lietuvybės klausimą einama iš 
dviejų kategoriškai priešingų 
krypčių. Retai girdisi vispusiš
kos diskusijos.

Iš vienos pusės girdime opti
mizmu persunktus pasigėrėji
mus, kad einame teisingais ke
liais. “Tik žiūrėkite, čia jauni
mas pasirodė, tai, va, puikus li
teratūros vakaras, sėkminga sto
vykla ir t.t. Tik tęskime taip to
liau, ir mųsų ateitis užtikrinta.” 
Tokius pareiškimus aš priimu 
skeptiškai. Jie perdėtai išryškina 
izoliuotus spindinčius įvykius ir 
ignoruoja bendrą vaizdą su pil
kais ir net juodais atspalviais. 
Įtariu, kad šitokia galvosena pa
rodo ko nors ieškojimą nors ir 
menkų pasisekimų, kad pakeltų 
ūpą, duot šiek tiek pasitikėjimo 
dirbant toliau nedėkingą darbą.

Iš kitos pusės turime nepaten
kintų agitatorių. Jų tezė ta, kad 
toli gražu nėra užtenkamai da
roma užtikrinant tremties jauni
mo ir tuo pačiu lietuvių ateitį. 
Jie kaltina už apsileidimą ir žo
džių botagais skatina dirbt smar
kiau ir daug ryžtingiau siekti tau
tiškų idealų. Esmėje aš labiau 
sutinku su šiais pesimistais, bet 
vis dėl to įtariu, kad kartais per
daug jie nori iš lietuvių tremty
je, kaip kad būdavo Lietuvoje. 
Jie ignoruoja asimiliacijos neiš
vengiamą realybę.

Mano akyse vaizdas yra toks. 
Prieš dvidešimt vienerius metus 
mūsų tautos likimas buvo padik
tuotas komunistų kolonizacijos 
teroro. Ieškodami laisvės mūsų 
tėvai buvo priversti prieš visus 
patriotiškus instinktus ir su di
deliais pergyvenimais pabėgt iš 
Lietuvos. Daugelį tas palaužė.

Tremtyje laisvę radome, bet iš 
kitos pusės laisvoj svetimoj ap
linkoj susilaukėme nutautėjimo. 
Tai paradoksiška laisvės kaina: 
kur nėra aiškios priespaudos tau
tiniai idealai apsnūsta ir net pa
sidaro visai ištižę (reikia tik pa
galvoti apie pirmąjį rusų paver
gimą praeitame šimtmetyje — 
vietoj nutautėjimo Lietuva net 
sustiprėjo).

Dabartinis nutautėjimas reiš
kiasi įvairiai: kalboje, skaityme, 
papročiuose ir ypač paramoj kul
tūrinių parengimų ir lietuviškų 
organizacijų. Dažniausiai jis pa
vadintas “Jaunimo problema”. 
Ir tikrai matosi aiškus lietuvių 
jaunimo nutautėjimas, pradedant 
kalbos nemokėjimu, spaudos ne- 
skaitymu ir kultūrinių parengi
mų apleidimu tęsiant su organi
zacinės veiklos nepasisekimu ir 
baigiant mišriom vedybom dar 
nepamirštant entuziastiško priė
mimo australų kultūros bei gy
venimo reiškinių, — vaizdas 
nebekelia džiaugsmo. Pavyz
džiui, kalbant apie liet, jaunimo 
organizacijas beveik be išimties 
jaunimui jos reiškia vien drau
gai: “social clubs”. Labai mažai 
matosi to kūrybinio aktyvumo, 
be kurio organizacijos pasidaro 
neįdomios: vis tie patys žmonės, 
vadai ir nariai, vis tos pačios idė
jos, ta pati veikla; Net stovyklos 
ir suvažiavimai daug kam, atro
do, įkyrėjo ir nusibodo. Pasiekė
me stagnaciją.

Nutautėjimo pagrindas randa-
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si bręstančių vaikų natūraliame 
sukilime, prieš tėvų principus. 
Gaila, kad tautiški idealai kaž
kodėl labai greitai įsivelia į šią 
kovą, nes jie taip neapčiuopia
mi, kad tėvams sunku juos ra
cionaliai apgint, pateisint, kai 
vaikai ar rimtai, ar priekabingai 
klausia — kodėl?

Ir bendrai nesimato pas liet, 
jaunimą gilesnės tautinės nuotai
kos, jis tautai nejaučia atitinka
mos atsakomybės. Daugumai, 
atrodo, nerūpi, ar jis pats asme
niškai liks lietuviu, ar iš viso liks 
Lietuva.

Aišku, yra išimčių. Kai kurie 
jaunuoliai pavyzdingai dirba lier- 
tuvišką darbą ir reiškiasi kaip va
dai. Bet kaip ilgai ištesės jų pa
jėgos, entuziazmas ir idėjos ne
norinčių letargiškų draugų tarpe. 
Aš esu girdėjęs, kaip vienas blo
gas obuolys užkrečia visą maišą, 
bet nesigirdi, apie geruosius 
obuolius, paveikiančius bloguo
sius.

Bet nutautėjimas nėra vien 
jaunimo problema , kaip kad 
perdažnai manoma. Senime jis 
reiškiasi įvairiausiai.

Kol jaunimo nutautėjimas su
rištas su asimiliacija, senimas tu
ri kitus vargus. Politiniai religi
niai ginčai dar ir dabar skaldo 
mūsų kolonijų bendruomenę į 
dvi dalis ar net daugiau. Užmiršt 
tautos gerovę ir rodyt asmenines 
ar organizacines puikybes bei 
užsigavimus yra perbrangus liuk
susas mažoms tautom stremtyje. 
Nors dabar jau kovos nėra taip 
aršios, kaip anksčiau, o tik reiš
kiasi kaip letargiškas antagoniz
mas, jos žiauriai silpnina iš pat

LAIŠKAI IŠ N. ZELANDIJOS

TARP SYDNEY IR WELLINGTON

Mielieji,

rašau jums iš lėktuvo. Man 
tai didelis dalykas, nes pirmą 
kartą nuo žemės pakilau taip 
aukštai. Esame jau virš debesų. 
Jie tyso po kojom kaip baltas, 
baisiai baltas patalas. Atsimenu, 
maža būdama norėdavau taip 
pakilti ir padūkti debesyse. Man 
jie tada atrodydavo kaip patalai 
iš balčiausios vatos...
Stebuklingas dalykas — keliau
jam kaip traukiny, ir netgi ma
žiau krato, negu pats moderniš
kiausias traukinys.

Dar vis kylame. Viršuje mė
lynas dangus, nors Sydnejų pali
kome lietuje. Nesimato žemės. 
Tai čia galėtų būti ir Dievo sos
tas. Ir tikrai, atrodo, lyg ange- WELLINGTON
lai ten skrajotų, tie smulkūs, Netikėkite! Aš tik truputį pris- 
lengvi debesėliai... O jei prade- nūdau. Nusileidžiam visai ra- 
tume kristi, tai ant tų baltų miai, o dabar jums rašau aero- 
minkštų patalų kaip į lovą... dromo laukiamajame. Keista

Sėdžiu prie lango, be.t sparnas pagalvojus, kad prieš keturias

SVEIKINIMAS

ALSS Sydnejaus Skyriaus Valdyba sveikina sėkmingus abitu
rientus, peržengusius šį svarbų slenkstį mokslo kely: Kristiną Jana
vičiūtę, Jolantą Onuškaitę — Jacyną, Zitą Šidlauskaitę, J. Belkų, 
A. Jablonskį, V. Pauliukonį, R. Reisgį, V. Tunkūną.

Valdyba atsiprašo tų, jeigu kurie liko nepaminėti ir visus kvie
čia dalyvauti “Initium Semestri” parengime.

ALSS Sydney Skyraus Valdyba

TARPŽINYBINIAME

vidaus bendruomenės struktūrą 
ir griauna tautos vieningą dvasią. 
Bet svarbiausia atsimint, kad to
kios bereikalingos nesantaikos 
numuša jaunimui pasitikėjimą 
senąja karta ir sumažina entuzi
azmą visuomeniškam darbui, nes 
lietuviškas solidarumas pasidaro 
beprasmis jaunimo akyse. Ne 
dėl to mes palikome Lietuvą ieš
kodami laisvės...!

Antras senimo nutautėjimo 
reiškinys tai kad kaikurie tėvai 
atrodo labai mažai rūpinasi, ar 
jų vaikai auga lietuviais, ar ne. 
Nežinau, ar tai tingumas, ar se
kimas “moderniųjų” auklėjimo 
principų, ar pergreitas pasidavi
mas — rankų nusiplovimas, — 

{Nukelta į psl. 4)

“STUDENTŲ ŽODIS” 
NUMERUOJAMAS

Nuo šių metų pradžios “Stu
dentų žodis” bus numeruojamas 
nuo metų pradžios iki galo gu 
atitinkamais metais pažymėtais 
šalia numerio, pavz., Nr. 2 (1966) 
Gaila, šių metų “S.Ž.” pirmasis 
numeris nebuvo pažymėtas.

Numeravimo įvedimas paleng
vins “Studentų žodžio” komplek
tavimą Upaėmus iš karto matysis, 
kur tas numeris priklauso. Metų 
gale “S.Ž.” Redakcija numato 
paskelbti metinį “S.Ž.” turinį, 
kuriame bus sužymėta skelbti 
“Studentų Žodyje” rašiniai, strai
psniai, svarbesni aprašytieji įvy
kiai. Neturint turinio arba sąra
šo atspausta medžiaga praktiškai 
žūsta: praėjus keliems numeriams 
sunku atsekti, kas buvo rašyta, ir 
nežinia, kur ieškoti.

“S.Ž.” Red.

Rašo Ieva Didžytė

užstoja didelę dalį vaizdo. Lau
kiame pietų. Palydovė paduoda 
“menu”; gavome po saldainį ir 
gelbėjimosi ratą. Nežinau, ko
kia nauda iš to rato, jei be para- 
šuto. Pagaliau pietūs. Patieka
lai visi prancūziškais vardais ir 
stebėtinai skanūs. Vos nespro- 
gau persivalgius. Miegas ima...

Oi! Lėktuvas kažkodėl leidžia
si ir krato, krato! Iš garsiakalbių 
girdisi, kad dar valanda iki N. 
Zelandijos.

Pro langą matau ir kiek oke<- 
ano — bangos pasirodo pro de
besis. Laivelis ten siūbuoja, jo 
vėliavėlė plevėsuoja vėjuje... 
Štai, jau mes visai arti... Oi, oi! 
Pliaukšt! Paskendome...

PO SUVAŽIAVIMO
Studentų suvažiavimas pasibai

gė — visi grįžo namo. Atminty 
įspūdžiai dar neišdilo ir laisvais 
momentais mintys grįžta atgal ir 
varto įvykių atsiminimus, apžiū- 
rėdamos juos iš visų pusių.

Visi buvo susirinkę bendram 
praėjusių metų įvertinimui, pra
nešimams apie nuveiktus darbus 
ir taip pat nustatymui ateinančių 
metų veiklai. Užsimezgė daug 
naujų pažinčių tarp pirmą kar
tą dalyvaujančių ir jau kitą kar
tą jie susitiks kaip seni pažįsta
mi, o tarp vyresnių sutvirtėjo 
bendrų minčių ir interesų ryšiai, 
kurie juos jungia Australijos er
dvėse.

Kartu dirbta ir linksmintasi, 
nors reikėtų sakyti — kartu visi 
linksminosi, o kai kurie dirbo. 
Bet tai viena iš žmogaus ypaty
bių, kuri visam pasauliui bendra. 
Nors programoje buvo nedaug 
parengimų, j kuriuos studentai 
turėtų jausti pareigos ateiti, bet 
maža kas tą pareigą pajuto, kaip 
parodė praktika. Ypatingai turė
tų visi ateiti į bendrą susirinki
mą, nes tai yra suvažiavimo pa
grindas. Per metus skyrių valdy
bos turėtų savo nariams įskiepy
ti, kad suvažiavime pasilinksmi
nimai sudaro tiktai šalutinę vei
klą ir rimti parengimai ruošiami 
jiems, jų naudai ir įvertinimui, o 
ne tam, kad programa gražiai at
rodytų.

Gražus bendradarbiavimas bu
vo parodytas tarp studentų Cen
trinės Valdybos ir Jaunimo Kon
greso Komiteto, kurių organizuo
ti suvažiavimai vyko vienu metu. 
Programos buvo taip sustatytos, 
kad parengimai nesikirto ir vie
ni kitų netrukdė. Neskaitant spe
cifinių parengimų visi buvo kvie
čiami dalyvauti, kaip pav., į stu
dentų “Harbour Cruise” ir Jau
nimo Kongreso Tautinių Šokių 
spektaklį. Jeigu ta vienybės dva
sia bus išlaikyta, tai galima ra
miai žiūrėti į ateitį.

Apžvelgus suvažiavimo eigą ir 
metų veiklą reikia sutikti su vi
suomenės kritika, kad akademiš
kas susipratimas mažai tepasi
reiškia, bet tuo pačiu reikia pa
stebėti, kad visuomenė apsiribo
jo kritika ir parodė mažai 
noro pasižiūrėti iš arčiau, kas 
buvo veikiama suvažiavime.

Sekančiame suvažiavime, ku
riame dalyvaus didesnis skaičius 
narių, paaiškės, ar yra progre
sas ir kuria kryptimi žengia mū
sų jaunoji akademikų karta.

«-g.

valandas buvau Sydnejuje., o da
bar visai kitame žemyne.

Aerodrome mūsų niekas ne
pasitiko, tad draugė Lilija bando 
telefonu prisišaukti pažįstamų. 
Keli žmonės dar stovinėja, dai
rosi, kaip pasimetę.

Prie manęs prieina jaunas vy
rukas ir klausia, ar aš ne Lilija ar 
Ieva iš Australijos. Tuo tarpu 
grįžta ir Lilija. Nudžiungame, 
kad tai tas pats, kutą bandėme 
telefonu prisišaukti. Nakvynė 
bus! Gaila, jis pats negalįs mūsų 
parsivežti namo, nes turįs daly
vauti politinėje demonstracijoje 
prieš Vietnamo karą, bet jis 
mums nurodo, kaip pasiekti jo 
namus.

Jo namas tolimame Karori 
priemiestyje. Vykstant autobu
su dar buvo šviesu ir galėjome 
dairytis važiuodamos pro We- 
llingtoną. Lijo, lygiai kaip iš
vykstant rytą iš Sydnejaus. Gat
vėse žmonės pilkais lietpalčiais 
ir juodais lietsargiais skubėjo į 
namus. Pačiame miesto centre 
namai pilki, mūriniai. Beveik 
visur sienos suskilusios nuo že
mės drebėjimų, kurių čia dažnai 
pasitaiko. Priemiesčiai išsimėtę 
ant kalvų ir pakalnių. Namai 
daugiausia mediniai, dviejų aukš
tų, pastatyti ant uolų su laiptu
kais iš lauko. Kadangi tokiems 
namams yra didelis gaisro pavo-

Sveikinam kolegas 
ALDONĄ MIKUZYTĘ 

ir 
RIMĄ DAUGALĮ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą ir linkime laimingo gyvenimo.

Kolegę
MARIJĄ KERULYTĘ 

ir
JANIS BIKAUNIEKS,

sukūrusius šeimos židinį sveikiname linkėdami laimingo 
gyvenimo.

Adelaidės lietuviai studentai

Redaktorius: “Niu ko pradėt, 
nuo ko pradėt, kad veiklos nesi
mato"

Piešinys A. Kęsmino

Padėka
ALSS CENTRINĖS VALDYBOS 

ŽODIS

ALSS Centrinė Valdyba dėko
ja visiems asmenims, prisidėju- 
siems šį suvažiavimą sėkmingai 
surengti. Ypatinga padėka pri
klauso kun. P. Butkui, p.p. Gare
liui, Karveliui, Kazokui, Kęsmi- 
nui, Janavičiui, Laščiukiev, Ma
ksvyčiui, kun. Martuzui, Naru
čiui, Pūkui, Sipavičiui, Straukui, 
ir tėv. Urbaičiui.

Centrinė Valdyba taip pat 
reiškia savo padėką Australijos 
Jaunimo Kongreso Centriniam 
Komitetui, su kuriuo buvo glau
džiai dirbta suvažiavimo metu.

ALSS Centrinė Valdyba yra 
dėkinga p.p. Ankui, Bižiams, 
Griškaičiams, Jablonskiams, La
butytei, Penkaičiams ir Reis- 
giams, kurie leido studentams pa
sinaudoti jų patalpomis įvairiems 
parengimams; taip pat visiems 
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INITIUM SEMESTRI 1966

Gerai žinomas tradicinis Sydnejaus Skyriaus rengiamas Initium 
Semestri įvyks kovo 26 d. (šeštadienį). Bus linksma ir originali pro
grama. Pelnas skiriamas Jaunimo Kongresui.

jus, kiekvienas namas turi iš lau
ko kopėčias, prikabintas prie siek
uos. Daržuose daugiausia vijok
liniai augalai, kurie uždengia uo
lotas pakalnes. Karori priemies
tis ne visas toks kalnuotas. Beau
champ gatvė visai lygi ir name
liai vieno aukšto, skurdesni.

Šioje gatvėje ir išlipome, nes 
čia gyvena mūsų naujasis drau
gas. Eidamos gatve nutarėme, 
kad mums šitas miestas nepatin
ka. Mūsų kuprinės greitai su
drėko nuo lietaus, o mes pačios 
jautėmės kaip žuvys, pasiklydu- 
sios ne po savo okeaną...
Namo durys buvo plačiai atida- 
ros. Pasibeldėm, nes čia turėjo 
būti dar du nuomininkai. Viduje 
girdėjosi ramus knarkimas ir di
delio laikrodžio lygus mušimas. 
Mudvi įslinkom virtuvėn...

Vos neišbėgom vėl laukan su
siėmusios nosis, nes kvapas buvo 
stiprokas! Stalas apkrautas ne
plautais indais, grindys niekada 
nešluotos. Dingo ir mūsų apeti
tas.

Salione nėra vietos atsisėsti, 
nes visur krūvos laikraščių, kny
gų, žurnalų ir seno popieriaus 
kvapas. Koridorius pasirodė 
vienintelė tuščia vieta, kur kojas 
ištiesus būtų galima laukti su
grįžtančio šeimininko.

Jis grįžo tik apie 10 vai. vaka
ro. Mes snaudėm. Apgailėjęs, 
kad neturįs kuo mūsų pavaišinti, 
jis atsinešė glėbį N. Zelandijos 
žemėlapių ir su didžiausiu entu
ziazmu pradėjo aiškinti, kas N. 
Zelandijoje pamatytina. Tuo 
tarpu suvalgėme dar iš lėktuvo

ŽENKLIUKO
KONKURSAS

ŽENKLIUKO PROJEKTO

KONKURSAS,

kuriame prašome kuo daugiau 
dalyvauti. Paskirta £ 10.0.0 
(S 20.00) premija kuri bus įteik
ta laimėjusiam ateinančiame su
važiavime.

Sąlygos:
1. ant ženkliuko turi būti “A.L.

S.S. raidės;
2. pageidautina, kad ženkliu

kas reikštų kokį nors tautinį sim
bolį;

3. dydis, kad tiktų įsisegti švar
ko atlape;

4. terminas — šių metų kovo 
31 d.

Prašome projektus siųsti ALSS 
Centrinės Valdybos- sekretorės 
adresu: J. Kolakauskaitė, . 32
Cornwall Rd., Auburn, N.S.W. 
Tel. 649 9379.

žmonėms, kurie į savo namus pri
ėmė ir apgpvendino iš kitur at
vykusius į suvažiavimą studen
tus.

Gilią padėką tariame p.p. Bi
žiams už įteiktas studentų val
dybai dovanas ir p. G. Dryžai už 
piniginę auką.

Suvažiavimo pasisekimas pri
klausė ir nuo visos studentijos, 
tad dėkui ir visiems bei visoms 
kolegoms bei valdyboms.

ALSS Centrinė Valdyba linki 
visiem^ studentams sėkmės šių 
metų studijose ir tikis visus vėl 
pamatyti šių metų pabaigoje vie
nuoliktame studentų suvažiavime 
Sydnejuje.

ALSS Centrinė Valdyba
(Sydney)

Studentai". “Mūsų reikalavimai 
tnsnf teisėti..."

Piešinys A. Kęsmino

sausainių likučius su sūriu. Apie 
pirmą valandą nakties mes neiš
tvėrėme ir metusios šalin manda
gumą pareikalavome, kad jis at
stotų nuo mūsų su savo žemėla
piais ir leistų pailsėti.

Mudvi paguldė valgomajame, 
kuris kaip ir visi kiti buvo pri
verstas laikraščių ir skendėjo 
dulkėse. Vidury pastatyta sena 
girgždanti lova be čiužinio, o ant 
grindų pripučiama lovelė. Bū
tumėm ir ant žarijų užmigusios, 
tik čia nebuvo žarijų, o greičiau 
ledas, nes naktis buvo labai šal
ta. šeimininkas pametė ir visą 
glėbį apsiklojimo, bet viskas bu
vo taip nešvaru, kad nedrįsome 
klotis.

(Bus daiigiau)

3
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Lietuvybė, nutautėjimas...
(Atkelta iš pel. 3)

kai jų vaikai užsispyrusiai panei
gia jų prašymus. Kaip ten bebū
tų, jei tėvai nieko nedaro, jei 
vaikai nemoka kalbėt ar skaityt 
lietuviškai, nesidomi lietuviškais 
parengimais, organizacijomis, 
man atrodo, kad tada tėvai tie
sioginiai kalti už vaikų nutautė
jimą! Be.t kas blogiausia, tai kad 
nemažas skaičius šitokių tėvų 
skaitosi inteligentais visuomenės 
tarpe. Sunku ir liūdna suprast.

Svarbiausias senimo nutautėji
mo reiškinys yra gailėtinai silp
na moralinė bei materialinė pa
rama jaunimo veiklai — tiek or
ganizuotai, tiek individualinei 
veiklai.

Pirmiausia verkiamai trūksta 
kompetentingų aktyvių žmonių, 
kurie dirbtų kartu su jaunimu 
— tiek su ateitininkais, skautais, 
savaitgalio mokyklom ir kt. O 
kalbėtojų, ragintojų begalės! 
Taip pat yra daug, kurie sugebė
tų dirbt šį darbą, bet dėl įvairių 
priežasčių — ypač asmeninio, 
patogaus tingumo — neapsiima. 
Ypatingai pasigendama filisterių. 
Man rodos, kad suskaičiavus 
kiekvienoj didesnėj Australijos 
lietuvių kolonijoj aktyvius žmo
nes, pasišventusių darbui su jau
nimu kažin ar susidarytų po de
šimtį. Vėl kartoju — o kalbėto
jų, ragintojų perteklius! Tai ko
kia skriauda tiems, kurie apsi
ima tą atsakomybę.

čių. Bet ar ių pasiekimus įver
tina lietuvių bendruomenė?

Tai taip reiškiasi jaunimo nu
tautėjimas. Tingumas, sau pato
gumų ieškojimas neprisiėmimas 
atsakomybės (vis palieka darbą 
kitaml ir bendrai nesirūpinimas 
jaunimo lietuviškumu ir tuo pa
čiu nesirūpinimas Lietuvos atei
timi tremtyje. O kalbėtojų, ra
gintojų veisias kas metai dau
giau.

Tuščios abstraktiškos kalbos, 
plikos aklos viltys ir sekimas to 
paties kelio kaip dabar nuves 
mus tiesiog į tautos grabą.

Dabar po dvidešimt metų 
tremtyje yra tikrai laikas susirū
pinti senajai kartai savo ir vaikų 
nutautėjimu. Labai paprastai, 
senimas turi pajust gilią atsako
mybę tautai, susitvarkyt vidinius 
reikalus ir savo nuoširdžiom ir, 
svarbiausia, bendrom pastangom 
duot jaunimui pasitikėjimo, į- 
diegti jaunimui idealizmo, kuris 
nukreiptų jo natūralų aktyvumą 
(to idealizmo pats jaunimas ne
gali gaut) ir padaryt lietuvybės 
išlaikymą įdomia ir svarbia pa
reiga. Pagrinde senimas turi už- 
tiknnt, kad jaunimas pasijaustų 
esąs bendruomenės esminė da
lis. Tik tada jam lietuviškas dar
bas bus reikšmingas.

Iš savo pusės pats jaunimas 
turi ir prisidėt. Lietuvos ateitis

tiesioginiai priklauso nuo jauni
mo ir tą atsakomybę jaunimas 
turi pajust. Tam ir paskelbti 
1966-ji Jaunimo Metai. Yra su
daryta išsami pasaulinio masto 
veiklos programa koordinuoti at- 
lietuvėjimo pastangas.

Centrinis Jaunimo Metų mo
mentas yra Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas Čikagoje. 
Tai pirmas toks jaunimo kon
gresas laisvame pasaulyje.

Mano nuomone kongreso pa
grindinis tikslas yra praplėst jau
nimo lietuvišką akiratį ir duot 
jam pilnesnį tautos supratimą. 
Nes dabar ką Lietuva reiškia 
jaunimui? Šeima, draugų ratelis, 
parapija ir bendruomenė su or
ganizacijom. Iš viso tik keletas 
tūkstančių žmonių. Baisiai siau
ras akiratis, kuris iš savęs negali 
sukelt daug patriotiško entuziaz
mo. Nėra jokios geografinės ir 
labai mažai istorinės identifika
cijos su tauta. Tik susirinkus į 
vieną vietą iš viso pasaulio rim
toj idealistiškoj nuotaikoj gali 
jaunimas pajaust tautos pilnu
ma. Tik tada jam Lietuva gali 
pasidaryt konkretybė ir jos gy
vybingumo išlaikymas reikšmin
gas. Tam ir ruošiamas kongrer 
sas. Už tai reikia mums siųst iš 
Australijos kuo daugiau atstovų. 
Siųsdami du ar tris ir tai tik iš 
bėdos abejodami nauda, aišku

nesusilauksime pasisekimo. Sti
prybė skaičiuose. Senoji karta 
turi remti šį jaunimo nepalygi
namą žygį.

Jaunimo Metai turi būtinai 
atsiekt savo atlietuvėjimo tikslą. 
Tam reikės daug nuoširdaus 
darbo, pasiryžimo tiek iš seni
mo, tiek iš jaunimo pusės. Rei
kės bendrų pastangų — reiškia, 
kiekvienas lietuvis, skaitąs save 
lietuviu turi prisidėt jei ne dar
bu, tai pinigais, ūpu ar vien tik 
liovimusi prieštaraut, ardyt kitų 
darbą (nes net ir to daug matosi 
mūsų bendruomenėje). Kai seni
mas pasirodys esąs atsakomin- 
gas, jaunimas turės pasitikėjimo, 
moralinės paramos — ir to kaip 
tik dabar trūksta.

Baugu pagalvot, kas atsitiktų, 
jei Jaunimo Metai nepasisektų ir 
viskas eitų kaip dabar. Tai ne
abejotinas kelias į tautos laidotu
ves.

Tad atšvęskime dvidešimt vie- 
nerių metų tremties sukaktį pa
rodydami tikrą tautišką subren
dimą šiais Jaunimo Metais.

. Šalia to, trūksta bendros pa
ramos jaunimo vdklai. Girdisi 
viltis keliantis balsas: “Dirbk, 
jaunime, mes padėsime!”. Bet 
kiek šalia dalyvių tėvų ateina į 
talentų vakarus, stovyklų ben
drus laužus, kiek remia iki šiol 
kongreso parengimus — Sydne.- 
jaus filmų vakarą, Adelaidės me
ninį koncertą ir paties Australi
jos liet, jaunimo kongreso paren
gimus? jaunimas, palyginus, ma
žai dalyvauja, bet ar seniai duo
da gerą pavyzdį, ar duoda pasi
tikėjimo, moralinės paramos?

Pagaliau nesimato individua
lių pasiekimų tikro įvertinimo. 
Juk mes turime moksle, muzi
koj, dailiame mene, deklamaci
jose, šokiuose, sporte pirmaujan-

Vincas Kazokas
ŠVYTURYS

Audros metu benamiai paukščiai tave randa, 
Putotos bangos papila po tavo kojomis purslus — 
Tu stovi čia toks didelis ant kranto
Ir uostan atvedi paklydusius laivus.

O kada nors atskris iš marių vėjai,
Kur. neša audrą ir plėšo rudenį lapus,
Ir dūkdami su vilnimis — šokėjom
Jie tavo žiburį netyčia gal užpus.

Ką tada darysi, švytury prie marių?
Ką paukščiai , ką laivai audros metu darys?
Be žiburių, šviesų ir be signalų
Tu jau nebūsi niekad švyturys —---------

“GRAND PRIX”
LIET. FILMUI

Tarptautiniame jaunimo filmų 
f esti valyj e (Cannes, Prancūzi j oj) 
didžiąją premiją (Grand Prix) 
laimėjo lietuviškas filmas “Pasku
tinė atostogų diena” (arba “Mer
gaitė ir aidas”). Filmas gamin
tas Vilniaus kino studijoj. Reži
sierius A. Žebriūnas, operatorius 
J. Gricius. Kiek anksčiau šis fil
mas yra laimėjęs antrąją premi
ją Locarno festivaly, Šveicarijoj.

Didžiosios premijos laimėjimas 
Kanuose, iš daugiau kaip šimto 
filmų, nustebino pačius filmo kū
rėjus ir Vilniaus kultūrininkus.

JAUNIMO METAI
Kai kas mano, kad pagrindinis 

Jaunimo Metų tikslas yra kongre
sų ruošimas — kongresas Kanado
je, Australijoje, Vokietijoje, Čika
goje. Tačiau iš tikrųjų kongresai 
yra tik didesni Jaunimo Metų įvy
kiai. Pagrindinis šių metų tikslas 
yra įtraukti visą mūsų jaunimą į 
organizuotą lietuvišką veiklą, 
įtraukti į bent vieną jau veikiančią

IŠ SUVAŽIAVIMO JUODA KATĖ

JAUNIMAS PAS ALB KRAŠTO 
V-BOS PIRMININKĄ

Jaunimo Kongreso ir Studentų 
Suvažiavimo metu Sydnejuje lie
tuvių jaunimas visur rodėsi, bet 
sunku j vieną vietą suburti.

ALB Krašto Valdybos Pirmi
ninkas p. S. Narušis, norėdamas 
bent su jaunimo organizacijų at
stovais asmeniškai susipažinti, 
pasirinkęs kiek laisvesnį vakarą 
pasirinkęs kiek laisvesnį vakarą 
sausio 7 d. sukvietė juos visus į 
savo namus. Taip susidarė pro-

tytas sveikinimo laiškas, gautas 
iš XVI-sios Sporto Šventės pre
zidiumo.

Likusi laiko dalis buvo smagiai 
praleista su dainom ir šokiais. 
Po to visi susirinko pas p.p. Bi- 
žius. Ponia ir ponfas Bižiai pa
sveikino studentus ir įteikė H. 
Antaųaičiui šampano butelį, o 
Juditai Kolakauskaitei gėlių puo
kštę už pastangas berengiant su
važiavimą.

"HARBOUR CRUISE”

Partietis pasivėlino į susirinki
mą. Pirmininkas klausia, kodėl 
taip atsitiko.

— Drauge pirmininke, — teisi
nasi pasivėlinęs, — juoda katė 
perbėgo man skersai kelią ir to
dėl turėjau pasukti aplinkiniais 
keliais.

— Kaip tu gali tikėti tokiais 
prietarais? — bara jį vadovas. 
— Kai man juoda katė perbėga 
skersai kelio, aš tik persižegnoju 
ir žengiu toliau.

lietuvišką organizaciją — ideolo
ginę, meninę, bažnytinę, bendruo
meninę ar kurią kitą, pagal jų pa
čių pasirinkimą.

Kongresai yra tik tam tikslui 
siekti priemonės. Sveikinu visus, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu pri
sideda prie šio tikslo siekimo.

A. Rinktinas, 
Kanados Liet. Bendruomenės 
Krašto Valdybos Pirmininkas 
ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso Garbės Komiteto 
narys

Remkime savą 
spaudą

gos jauniems vadovams iš visos 
Australijos tarpusavy pabendrau
ti, pasidalinti įspūdžiais bei pasi
tarti. šeimininkui p. Nąrušiui tai 
buvo progos su visais bendrai 
bei individualiai pasikalbėti. Sve
čių tarpe buvo ir didelis jaunimo 
rėmėjas “Mūsų Pastogės” redak
torius.

Stalas, apkrautas skanumynais, 
pamažu aptuštėjo, o p. Cibienei 
virtuvėje susidarė galybė indų 
plauti. Tuo tarpu salione balsų ū - 
žesys vis garsėjo. A. Plūkui užgro
jus akordeonu visi susikibę paleido 
skardžius balsus, kad tiesiog sto
gas kilnojosi.

"Ilgiausių metų” sugiedojimu 
•buvo išreikšta padėka šeimininkui 
už gražų susipažinimo vakarą ii* 
jo nuoširdų jaunimo reikalų rėmi
mą. j. d

SUVAŽIAVIMO VAKARIENĖ
Tradicinė iškilminga studentų 

vakarienė buvo parengta Botany 
Bay pakrašty puikiam restorane, 
pro kurio langus matėsi įlankos 
pakraščiai ir jūra.

Pradedant vakarienę po keletą 
žodžių tarė ALSS Centro Valdy
bos pirmininkas H. Antanaitis, 
Krašto Valdybos pirm. p. S. Na
rušis ir Sydnejaus kapelionas, kun, 
P. Butkus. Taip pat buvo perskaf-

Dainai pasibaigus išnaudoju 
progą ir pasikėlęs nuo laivo bor
to, ant kurio visi sėdi vienas prie 
kito, kaip žvirbliai ant telefono 
vielos, užpildydami visą laivo 
priekį ir dainuoja, — aš einu į 
vidų laivo galo kryptimi. Prasi- 
spraudžiu pro duris ir nusipirkęs 
alaus bonkutę iš mūsų “sandėlio” 
krypuoju kaip jūrininkas į vidu
rinę kajutę, kur draskosi mūsų 
džiazo kapela. Jeigu visi šoka, ne
gali ir pats atsispirti: pakišu sa
vo alaus pradėtą bonkutę po suo
lu, čiumpu merginą ir valei šokt 
polką. Ant laivo smagu polką šok
ti, ypatingai kai supasi: kojos 
trypia vietoje, o abu atsiduriam tai 
prie vieno borto, tai prie kito. 
Sausumoje to niekad neatsitiktų. 
Susiradęs savo bonkutę leidžiuo
si toliau lipdamas pro šokėjus. 
Aha, — pamatau laivo gale susė
dusius ir valgančius “prawn’us”: 
valgo ir mėto galvutes žuvėdroms, 
kurių visas būrys paskui skrenda. 
Tai viena, tai kita vis sminga į 
vandenį pasigauti plaukiančio 
skanėsto. Suvalgęs sau priklauso
mą dalį vėžiukų paridenu tuščią 
bonkutę po suolu • ir apsisuku at
gal kelionei į priekį, kur visi dai
nuoja žvalgydamiesi į žiburiais 
nusėtas pakrantes, plaukiančias 
pro- šalį po žvaigždėtu dangum.

' ■■■“iį*“'f A'

-Suvažiavimo baliuje: — Išgerk, kolega, už meilę ir jaunystę!

Ačiū, Jaunimo Metai — negeriu!

KIEK NUGIRSTA
■ z

(AKADEMINĖS PABIROS)
Danius Kairaitis persikelia į Armidale, kur jis užsiims bioche

mijos tyrinėjimais universitete besiruošdamas magistro laipsniui.
1t

Po “Harbour Cruise” visi buvo taip išvargę nuo dainų ir šokių 
ant besisupančio laivo, kad nuvažiavus pas Daivą Labutytę ir gavus 
po dešrelę visi tuoj sode sumigo, kaip pakirsti grybai. Važiuojant 
namo bergždžiai visi ieškojo Antano iš Melbourne, kol pagaliau užti
ko tik batus skalbinių spintoje. Juos patraukus pasirodė ir Antanas 
rankšluosčių krūvoje.

Skuba kaip studentas į visuotinį susirinkimą.
*

Po “Atsakykite mums” p. Pilka pasiūlius jam cigaretę tik pakra
tė galvą: ačiū, tokių nerūkau — jos man perpigios!

BRISBANĖS ŽINIOS:
Dr. Mida Vilkinaitė persikėlė iš Townsville į Princess Alexandra 

ligoninę — arčiau prie namų ir prie jūros.
Juozas žukelis su entuziazmu pradeda studijuoti mediciną.
Brisbaniečiai, negalėję dalyvauti suvažiavime, tikriausia daly

vaus kitame.
Pastaba: nors brisbaniečiai ir tyli, bet Didžioji Ausis vistiek apie 

juos girdi.
★

Ne taip lengva ir Didžiajai Ausiai: iš džiaugsmo ji net palinguo
ja, kai jos žinios praeina pro Mūsų Pastogės redaktorių "necertzūruo- 
tos!”

★
Suvažiavimo proga Sydnejuje ilgiausiai užtruko Vytautas Strau- 

kas ir Remigijus Bakaitis. Remigijus pats pirmutinis atvažiavo ir 
ryžosi dar ilgiau pasisvečiuoti. Sako, čia jam patinka. Vytautas lūk- 
čiojo, kol buvo pataisyta mašina, kuri pakely į Sydney sustreikavo.

★
Ieva į suvažiavimą atskrido tiesiai iš Naujosios Zelandijos, kur 

ji viešėjo dar gerokai prieš Kalėdas. Rodydama nudėvėtus sandalus 
ji pastebėjo: Ten alus šiltas, silpnas ir neskanus”.

★
Nugirstos pastabos tėvų, pas kuriuos buvo apsistoję keli suva

žiavimo dalyviai: “Mūsų viešnios niekad neskuba į paskaitas — svar
biau gerai pailsėti. Užtat atėjus vakarui visos šoka prie veidrodžio 
su pudrom ir lūpų pieštukais ir skuba į pasilinksminimą.

★
Studentų vakarienės metu “Mūsų Pastogės” redaktorius, pa

klaustas, ką geria, atsakė: “Whisky andaroke” (on the rocks).
I *

Šį kartą mūsų plati visuomenė negalės sąžiningai jaunimo kri
tikuoti : mažai kur apsilankius negali žinoti, kas buvo daroma gerai 
ai* blogai.

♦
Nugirsta, kaip vienas jaunuolis tautinių šokių spektaklio metu 

išsireiškė : “Tai mus šitaip senimas remia. Gerai, palaukit, kai reikės 
senelių namus statyti, tada mes atsiimstm!”

★
Kun. Martuzas pasakė savo kalboje per uždarymo balių: "... ne

sakysiu, kaip buvo — reikėjo patiems ateiti...”
♦

Baliaus metu labai gražiai dainavo Rūta Žiedaitė ir Kęstas An
tanaitis. Užbaigus Kęstas čiupęs gitarą jau rengėsi dingti užkulisiu, 
bet Rūta pamojo jam pirščiuku (nelabai žymiai, kad publika nema
tytų) — palauk, palauk, dar reikia nusilenkti!

Didžioji Auti*

Stud. S-gos gyvenime
1966-67 M. STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Australijos Liet. Stud. Sąjun

gos skyrių valdybų posėdžio me
tu buvo nutarta rengti ateinantį 
suvažiavimą Sydnejuje. Tiksli da
ta dar nenustatyta,, bet suvažia
vimas įvyks kartu su Meno Die
nomis. Sydnejaus Skyriaus Val
dyba šiais metais ir toliau eis 
Centrinės Valdybos pareigas.

SYDNEJAUS GRADUANTAI
ALSS Sydney Skyrius sveiki

na sėkmingai baigusius studijas 
kolegas: Nakutyt'ę, Grudzintką. 
Kišosą ir Vaičiurgį.

STUDENTŲ SĄJUNGOS 
ŽENKLIUKO KLAUSIMAS

Jau nuspręsta Australijos Liet. 
Stud. Sąjungai įsigyti nuolatinį 
ženkliuką. Tam tikslui skelbiamas 
projekto konkursas.

KIEK STATISTIKOS
Dešimtame suvažiavime stu

dentų dalyvavo iš visų vietovių: 
Sydney — 35, Melbourne — 24, 
Canberra — 6, Adelaide — 6, 
Naujoji Zelandija — 1, Brisbane 
— 0.

Kiti negalėjo atvažiuoti, nes 
tuoj po naujų metų turėjo pra
dėti dirbti. Atrodė, kad sausio 
pradžioje suvažiavimas sklandžiai 
vyksta, bet yra dalis ir tokių, ku
riems tokiu laiku neįmanoma da
lyvauti. ,

LIETUVIŠKAS 
PUNKTUALUMAS

Vieta: Stephan Roberts Theat
re Sydney universitete.

Tikslas: visuotinis susirinkimas 
ir paskaita.

Graži moderniška auditorija 
medžiuose skendinčiame univer
sitete, saulutė maloniai šildo ir 
patogus laikas — 2 vai. p.p. Trū
ksta tik mūsų studentų. Jau ne
toli trečia valanda. Prelegentas, 
vienas rėmėjas pasiryžęs užrašyti 
paskaitą į juostelę, aštuoni stu
dentai įskaitant ir valdybų narius 
vis dar laukia pasiklydusių ave
lių, lūkuruoja auditorijos prie
buty (gerai, kad dar foteliai min
kšti). Kilo mintis išsitraukti plun
ksną ir užrašyti, kaip lietuviško 
punktualumo įprotis pasireiškia.

2.00 — 2.45 vai. — vienuolika 
asmenų;

3.00 vai. atėjo trys, vėliau dar 
vienas;

3.10 vai. atsirado net šeši;
3.15 vai. pribūna keturios mer

ginos;
3.30 vai. dar trys...
Taigi, kol mes tradicijas taip 

gerai užlaikom, nėra ko bijoti 
nutautėjimo (aš pats tradicijos 
irgi nepažeidžiau!).

Simą*

AUDRAI IŠTIKUS
Kunigas plaukia per Atlantą 

anglų laivu. Staga kyla smarki 
audra.

— Ponas kapitone, — klausia 
kunigas, — ar esame labai blogo
je padėtyje?

— Jei būtų blogai, tai mūsų jū
reiviai šoktų melstis o dabar jie 
keikiasi, — atsako kapitonas.

Kunigas grįžta į vienutę, bet au
dra nesiliauja. Netekęs kantrybės, 
jis vėl išeina ir pamatęs karinin
ką klausia:

— Ką dabar veikia jūrininkai?
— Keikiasi kaip pašėlę.
— O, tai ačiū Dievui.

4
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SPORTO NUOTRUPOS
NAUJŲJŲ METŲ PROGA Stovyklos sesės, paragavusios jo

gražus būrys buv. Sydnejaus spor
tininkų veteranų patraukė i New
castle, kur buvę žymūs krepšinin
kai Dana ir Bronius Gečiauskai 
savo puikiuose pajūrio namuose 
surengė Naujų Metų sutiktuves. 
Skambant dainoms, kurias pui
kiai pravedė Newcastle choro di
rigentas S. Žukas, čirškiant “bar- 
bekiu steikams” ir pyškant šampa
no buteliams buvę sydnejiškiai 
sportininkai su žmonomis turėjo 
malonų Naujų Metų sutikimų, ku
rio metu prisiminta ir praėjusios 
sportinės veteranų dienos. O gal 
taip, prisimenant praeiti galima 
būtų ir dabar aktyviau įsitraukti 
j sportinį šios dienos Kovo gyve
nimų. Pabandykit, veteranai!

GAL DIDŽIAUSIĄ ŠIŲ šven
čių nuotykį turėjo mano “bosas” 
šio skyriaus redaktorius. Beatos
togaudamas vienų dienų nuvyko į 
skautų stovyklų, kur esant dide
liam virėjų trūkumui jis buvo 
pristatytas i virtuvę padirbėti.

XIV-sios SPORTO ŠVENTĖS ĮSPŪDŽIAI
I

Robrta* Sidabras

Kaip ir kiekviena sporto šven- norėčiau pabrėžti, kad geelongiš- ŠVENTĖS UŽDARYMAS 
tė, taip ir pastaroji (XVI-ji) Gee- kės lauko teniso moterų koman- Apie paradus buvo kalbėta jau 
longe tiek jos dalyviams, tiek ir dinį titulų iškovojo užtarnautai, anksčiau, tad šiuo atveju palie- 
žiūrovams patiekė įvairių ir nuo- Kaip šiandien ausyse tebeskamba sim tik varžybose laimėtus tro- 
taikingų įspūdžių bei sportinių Renatos Akenytės grasinimas pra- tėjus.
staigmenų. eitoje sporto šventėje: Pasitreni- XVI-je Sporto Šventėje Ade-

Pradžioje norėčiau truputį sus- ruošime ir jus numušime”. Bravo! laidės Vyties klubui jų teko net 
toti prie šventės atidarymo ir Tos pačios diertos Sydnejaus 25. Klubas, kuris iš 15 komandi- 
sportininkų parado, kas dalinai vyrų pergalės tinklinio varžybose nių pirmenybių pajėgia laimėti 
liečia ir tų patį paradų šventės prieš Melbourne Varpų negalima 10, o dar priede eilę individuali- 
uždarymo metu. Panašių atvejų pavadinti staigmena, nes nuolati- nių titulų, be abejo to užsitarna- 
pasitaikė ir anksčiau, bet Gee- niai švenčių dalyviai jos laukė ir vo. Tačiau šie skaitlingi trofėjai, 
longe pastebėtas netvarkingas vė- tikėjosi jau eilę metų. išrikiuoti šventės uždarymo metu
liavų įnešimas ir kai kurių sporti- Tikriausiai melbumiškiams bus prie Adelaidės sportininkų suke- 
ninkų laikysena parado metu ver- neužmirštamiausia ketvirtoji var- lia nemažų pavydų sportininkams 
čia šį mūsų sporto švenčių žemi- žybų diena, kai Vinco Sohos tre- tų klubų, kuriems tų trofėjų kibi
nantį vaizdų apie sportininkus iš- niruojami jauniai įveikė Adelai- vo kur kas mažiau. Daug tiesos 
kelti. Tas greičiausiai įvyksta dės Vyties krepšininkus 41:30 pasako Adelaidės vytiečio D. At- 
vien dėl nerūpestingumo. (25:11). Sveikintinas įvykis mū- kinson pasakymas, kuris atkrei-

Gaila, bet yra mūsų tarpe to- S1J sporto istorijoje, nors tai ir pęs dėmesį į Adelaidiškių iškovo
jau, kurie į sportinį judėjimų vis negalėtume pavadinti staigmena, tas taures išsitarė: “Nenuostabu, 
dar žiūri skeptiškomis akimis, nes jaunieji varpiečiai jau perei- kad jie mūsų nekenčia”. Tas 
Mes turėtume stengtis, kad nebū- tose dviejose šventėse buvo sun- jausmas, kurio neturėtų būti mū- 
tų tokiems progų mums paprie- kiai įveikiami vytiečių. Darbštūs sų sportinėje šeimoje, pastebimas 
kaištauti. ’r pilni energijos jaunieji varpie- jau eilę metų. Šiam jausmui pris-

Paradui įneštos vėliavos turėtų čiai iškovojo čempijonų titulų ir lopinti XV-je šventėje sporto klu- 
būti dailiai išlygiuotos ir visos pa- puikų Šiaurės Amerikos Lietuvių bų atstovų suvažiavimas nutarė 
lenktos himno metu. Sportiniu- Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sų- nebevertinti komandinių pirmo
kams, kurie nepajėgia ramiai ir jungos trofėjų. nybių taškais, kurie šventei pasi-
atidžiai išstovėti pusę valandos Paskutinė varžybų diena vėl baigus būdavo susumuoti ir dau- 
rikiuotėje, turėtų būti uždrausta pateikė šį kartų netgi sensacijų giausia varžybose taškų surinkęs 
dalyvauti sporto šventės parade. ’r V^1 Adelaidės sųskaiton. Pri- ______________________________

tyręs Vyties mergaičių krepšinio
SPORTINĖS STAIGMENOS
Prasidėjo jos antrų varžybų die

nų. Kas galėjo patikėti, kad Mel
bourne lietuvaitės krepšininkės, 
kurios dar porų sporto švenčių 
anksčiau gaudavo beveik “šimti
nę” pylos, pateiks XVI-je sporto 
šventėje didžiausių staigmenų, su- 
mušdamos vienų iš favoričių — 
Sydnejaus krepšininkes 34:2’7 
(23:11). Iš Kovo krepšininkių 
tikėtasi aukštesnės klasės žaidi
mo, tačiau, kaip sakoma, koman
da gali žaisti taip gerai, kaip prie
šininkas leidžia. Ir iš tiesų, ko
vingos varpietės ir trenerio Rimo 
Baikausko puikiai techniškai pa
ruoštos neišsigando išgarsėjusių 
Kovo krepšininkių!

Tų pačių dienų įvyko dar viena 
staigmena ir vėl Sydnejaus sųs
kaiton. Nepabūgo ir Geelongo 
Vyties krepšininkai Kovo “žvaigž
džių” ir jau pat* pradžioje paėmę 
iniciatyvų į savo rankas įtikinan
čiai. juos įveikė 31:23 (15:8).

Trečių dienų irgi neapsieita be 
staigmenų, tik šį kartų kliuvo 
Adelaidei. Komandinėse lauko 
teniso moterų pirmenybėse favo
ritės Adelaidės mergaitės po ga
na aršios kovos buvo priverstos 
nusileisti daugiau patyrimo turin
čioms Geelongo sportininkėms. 
Man asmeniškai, kaip Adelaidės 
Vyties lauko teniso sekcijos vado
vui, buvo vienas iš liūdniausių 
šventės momentų, tačiau čia put

gamybos skanėstų, laužo metu jį 
pakėlė i stovyklos virtuvės rite
rius, su samčiu pašventino ir įsa
kė be jų leidimo negalįs apleisti 
stovyklos. Taip vargšas redakto
rius vietoj kelių valandų turėjo 
priverstinai išstovyklauti visų sa
vaitę, kai tuo tarpu jo žmona su 
vyriausiu Mūsų Pastogės redakto
rium bandė jo ieškoti per policijų: 
pirmoji namams, antrasis Sporto 
Skyriui.

ČIKAGOS TINKLINIO RINK
TINĖJE žaidžia ir dvi lietuvai
tės:— Blandytė — Jameikienė ir 
Balonn. Jos yra vienos iš geriau
sių šio miesto tinklinio žaidėjų ir 
neseniai su savo rinktine žaidė 
prieš Amerikos olimpinę rinktinę.

KAIP MATOME, PO ilgesnių 
atostogų ir vėl pasirodė adelai- 
diškis Sporto Skyriaus bendra
darbis R. Sidabras. Sveikiname 
ir linkime ateity neleisti plunks
nai rūdyti.

Rimas Gailius

treneris Aleksas Merūnas pilnai 
neįvertino priešininkių ir prieš 
Geelongo Vytį išstatė silpnos su-
dėties komandų. Perdidelis pasi
tikėjimas davė skaudžių pamokų.

Šį faktų pabrėždamas nenoriu 
sumažinti garbės, kuri priklauso 
Geelongo sportininkėms, o ypa
tingai jų komandos inspiratorei 
R. Akenytei. Renata tik apgy- 
džiusi ankstyvesnėse rungtynėse 
susižeidimų parodė gana retai pas 
mus sutinkamų kovingumų bei 
veržlumų ir pelnė šiose rungtynė
se net 16 taškų. Geelongas — 
Adelaidė 31:27 (20:11). Ir šis 
netikėtas pralaimėjimas galėjo 
atimti Adelaidės mergaitėms 
čempijonių titulų, nes pažangios 
varpietės taip pat patyrė tik vie
nų pralaimėjimų. įmestų krepšių 
santykis titulų nusvėrė Adelaidės 
naudai, bet kokia pamoka ir 
triumfas Geelongui!

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu motu.
Prekė* duodamo* ir išsimokėjitnui. Mes kalbamo vokišlrai.

TINKLINIS
Pirmame susitikime galima sa

kyti buvo sprendžiamas šių me
tų Australijos lietuvių tinklinio 
čempijono vardas. Melbournas, 
susitikęs Sydnejų, laimi pirmų se
tų 15-11, labai prakiša antrų 3-15, 
ir kietai kovodamas pralaimi tre
čių setų 11-15.

Susitikus Adelaidei su Geelon- 
gu vėl reikėjo trijų setų išspręs
ti laimėtojų. Adelaidiškiai smar
kiai prakiša pirmų setų 2-15, po 
gerų pastangų laimi antrų setų 
16-14 ir palūžta trečiame sete 
14-16.

Sydnejus be pastangų užsirašo 
laimėjimų prieš Hobartų. Hobar- 
tiškiai nepajėgė atsispirti daug 
pajėgesniems sydnejiškiams. Re
zultatai: 15-2, 15-3.

KREPŠINIS
Šių dienų pirmame susitikime 

kovoja Sydnejaus ir Geelongo mo
terys. Pirmame puslaikyje veda 
geelongiškės ir tik į rungtynių pa
baigų rezultatų savo naudai nus
veria sydnejiškės. Rezultatai: 21- 
17 (4-6). Taškus pelnė Sydnejui: 
D. Paulauskaitė 9, L. Čelkytė 7, 
G. Meškauskaitė 3 ir S. Motiejū
naitė 2.

PAŠLIŪŽOS SPORTE IR GYVENIME
Pašliūžų sportas visam pasauly

je yra labai populiarus ir mėgia
mas dėl savo įdomumo ir naudos 
sveikatai. Be to, kariai pašliūžas 
panaudoja kariaujant.

Žvelgiant į pašliūžų istorijų aiš
kėja, kad pirmoji žinia apie pa
šliūžas yra užrašyta 770 m. istori
ko Povilo Diakono, kuris suomius 
vadina “slidinėjančiais suomiais”. 
O jau 1199 m. istorikas Saksas ap
rašo suomių karų ant pašliūžų.

1200 m. kautynės prie Oslos. Ka
raliaus Sverre pulko vadų Belte 
siuntė su pašliūžininkų daliniu 
žvalgybom Tačiau 1400 m. pirmos 
žinios apie pašliūžų panaudojimų 
Bavarijoje. 1479 m. kunigaikštis F. 
Kurbskis su pašliūžininkais žygia
vo žemyn Irtyšo prie Obo. 1499 m. 
kunigaikščiui Semioniui F. Kurbs-

Geelongui: V. Vaičekauskaitė 
8, R. Akenytė 7 ir A. Andriukony- 
tė 2.

Adelaide — Melbournas jaunių 
mergaičių rungtynes lengvai lai
mėjo Adelaide. Rezultatai: 52-20 
(29-2). Taškus pelnė Adelaidei? 
N. Vyšniauskaitė 20, V. Jucytė 17, 
M. Lapienytė, I. Beinoravičiūtė 
ir G. Krivickaitė po 4, E. Lapie
nytė 3.

Melbournui: L. Smilgevičiūtė 8, 
S. Uscinaitė 6, I. Smilgevičiūtė 4 
ir N. Muščinskajtė 2.

Adelaidės — Geelongo vyrų 
rungtynės iš pradžių vyko apyly
giai ir tik antrame puslaikyje 
adelaidiškiams 'truputį pasispau
dus pavyko įgauti persvarų. Re
zultatas: 46-34 (13-13). Taškus 
pelnė Adelaidei: R. Daugalis 15, 
K. Jaunutis 12, V. Levickis 7, D. 
Atkinson ir A. Radzevičius po 6. 
Geelongui: G. Brazdžionis 13, R. 
Zenkevičius 12, S. Šutas 4, K. Sta- 
rinskas ir A, Pisarskis po 2, V. 
Brazdžionis 1.

Susitikus Sydnejui su Melbour- 
nu dauguma buvo tikri Melbour
ne pergale. Pasirodo, pranašavi
mai neišsipildė, Melbournas gavo 
pylos. Rezultatai: 48-29 (23-15). 
Taškus pelnė Sydnejui: A. And- 

klubas būdavo paskelbtas šventės 
laimėtoju. Sakyčiau, ne iš tos 
pusės pradėtos reformos. Būtų 
sveika išgirsti daugiau pasisaky
mų šiuo reikalu spaudoje, tačiau 
mano nuomone, reikėtų artėti 
prie varžybose laimėtų trofėjų 
apribojimo, šiuo keliu eidami ne 
tik prislopinsime sportininkų tar
pe vis labiau kylantį pavydo jaus
mų, bet ir sumažinsime sporto 
šventes rengiantiems klubams be
reikalingas išlaidas.

Perdaug trofėjų skiriama pir
mųjų vietų laimėtojams. Pakak
tų vien tik svarios taurės ar sky
do komandinių (atskirų sporto 
šakų) pirmenybių nugalėtojams 
ir kuklesnių trofėjų arba tam rei
kalui įsteigtų medalių individu
alinių varžybų laimėtojams. Kad 
asmeniškai nesijaustų nuskriausti 
komandinių pirmenybių dalyviai, 
jiems, sportiniam stažui pasibai
gus, reikėtų išduoti sporto klubų 
arba vyriausios valdybos pažymė
jimus, kuriuose būtų atžymėtas 
jų dalyvavimas sporto šventėse, 
sporto šakos ir atsiekti laimėji
mai bei užimtos vietos.

BAUDA
XVI-sios Sporto Šventės metu 

kasdien reguliariai pasirodydavo 
“pogrindžio” spaudos leidinėlis 
“Bauda”. Ten tilpo sporto žinu
tės ir kitokie nutikimai. Vyriau- 

kiui vadovaujant pašliūžininkų da
liai, užėmė Jugorsko krašto žemes. 
1549 m. istorikas Gerbšteinas pra
neša apie pašliūžų panaudojimų 
Rusijoje.

1555 m. Olansas Magnusas ap
rašo, kad norvegai pašliūžas var
toja eiliniams reikalams, medžiok
lei ir rungtynėms. XVII a. plačiai 
buvo pradėta vartoti pašliūžas Al
pėse. Skopinas šuiskis suformavo 
4,000 pulkų pašliūžininkų, Troickos 
Lavros apgulimo metu. 1610 m. 
švedų pulko vadas Dela-Gardi su 
4000 pašliūžininkų pulku stojo ko
von prieš Rusijų. 1718 m. Švedijos 
-Norvegijos kare dalyvavo ištisi 
pašliūžininkų batalionai.

1863 m. įvyko pirma įvairių pa
šliūžų tipų paroda. Drontgeime. 
1870 m. Anglijoj Kumberlendo mo
kyklos mokiniai su mokykla ir na
mais susisiekdavo pašliūžomis. Te- 
lemarenijos ūkininkai pirmieji ro
do didelį sugebėjimų kalnų — pa
šliūžų sporte. 1891 m. įsikūrė švar- 
cvalde pirmas Vokietijos pašliūži
ninkų Įdubas. 1894 m. Vienoj įsi
kūrė austrų pašliūžininkų draugi
ja.

1894 m. Rusijos dviratininkų 
klubas ėmė kultyvuoti pašliūžas. 
1895 m. įsisteigė Maskvoj pašliū
žininkų Įdubas. 1900 m. įsikūrė 

riejūnas 20, G. Grudzinskas 15, 
Š. Lukoševičius 9, J. Liutikas su 
D. Kriaucevičium po 2. Melbour
nui: A. Ališauskas ir V. Skimbi- 
rauskas po 6, A. Kazlauskas 5, V. 
Soha 4, S. Žiedas ir S. Urbonas 
po 3, A. Milvydas 2.

Paskutinės rungtynės įvyko tarp 
Adelaidės — Melbourne moterų 
komandų. Po melbourniškių lai
mėjimo prieš Sydnejų visi laukė 
gerų rezultatų. Deja, išėjo atvir
kščiai: Adelaidė laimėjo labai 
lengvai. Rezultatai: 36-16 (20-6). 
Taškus pelnė Adelaidei: V. Jucy
tė II, N. Vyšniauskaitė 8, K. Bač
kutė, M. Atkinson ir G. Krivickai
tė po 4, M. šiukšterytė su E. Ma- 
tiukaite po 2 ir M. Lapienytė 1. 
Melbournui: D. Statkutė ir R. 
Milvydaitė po 8.

Vakare Geelongo meninės pajė
gos Lietuvių Namuose surengė 
koncertų. Į koncertų rengėjų ma
loniam nustebimui beveik šimta
procentiniai atsilankė sportinin
kai. Koncertų pagal vietos pajėgas 
reikia laikyti labai pasisekusiu. 
Po koncerto meninių grupių vado
vus visų sportininkų vardu gėlė
mis apdovanojo A.L.S.K.S. pirmi
ninkas A. Bladzevičius. Jisai ta 
proga tarė trumpų žodį į koncerto 
rengėjus. Po koncerto vyko šokiai.
čia jaunimas gavo geros progos
pabendrauti, pasilinksminti ir pa
sišokti. Ateityje visais laisvais 
vakarais reikalinga ruošti jauni
mui pasilinksminimus — šokius.

GRUODŽIO 30 d. 
KREPŠINIS

Pirmos rungtynės tarp Adelai
dės — Geelongo jaunių mergaičių 
komandų. Adelaidės jaunės leng
vai laimi. Rezultatai: 34:4 (15 — 
2). Taškus pelnė Adelaidei: N.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

siu "Baudos” redaktorium, admi
nistratorium ir spausdintoju buvo 
geelongiškiams gerai pažįstamas 
spaudos darbuotojas. Jam pri
klauso visų sporto šventės daly
vių padėka už pasidarbavimų 
šventei paįvairinti. Paskutinę 
varžybų dienų laikraštis pasirodė 
du kartus ir paskutinis numeris 
buvo atspausdintas šventės daly
viams sutinkant Naujuosius Me
tus.

XVI-ji Sporto šventė Geelonge 
buvo pravesta kaip viena iš sklan- 
džiausių. Už tai priklauso pagar
ba ilgamečiui sporto darbuotojui 
A. Bratanavičiui bei jo energin
giems pagalbininkams ir visai 
Geelongo lietuvių bendruomenei.

pirmas šiaurės Amerikos pašliū
žininkų klubas Ispegingene, Michi- 
gano valstybėje. 1901 m. suomių 
karališkoji vyriausybė panaikinti 
gerai apmokytas pašliūžininkų ka
riuomenės dalis. 1902 m. Prancū
zijoj atidaryta kariška pašl. mo
kykla, ir tais pačiais metais Itali
joj suruošti kariški pašliūžininkų 
kursai. 1902 m. Rusijoj surengtos 
pašl. rungtynės, kurias laimėjo 
Remmertas, 25 klm. distansijų pra 
ėjęs per 2v. 58m. 30 sek. 1905 m. 
susiorganizavo vidurinės Europos 
pašliūžininkų sųjunga. Per rusų- 
japonų karų sanitarinė pagalba 
buvo atliekama pašliūžininkų. Pir
mojo Pasaulinio karo metu rusų 
kariai pašl. dalyvavo rusų-vokiečių 
fronte. 1939 m. suomių kariai pašl. 
labai aktyviai reiškėsi sovietų-suo- 
mių fronte.

1918 m. įvyko pirmos moterų 
pašliūžininkių rungtynės Maskvo
je.

Tai, va, i ššių pateiktų datų ma
tome, kad pašliūžos karo tikslams 
buvo dažnai vartojamos, nors jos 
nebuvo dar gerai prigijusios pla
čiame gyvenime.

šiais laikais pašliūžų sportas 
pasaulyje paplitęs ir tos rūšies 
sportininkų labai mėgiamas.

J.Mškns (Drg.) 

Vyšniauskaitė su G. Krivickaitė 
po 13, V. Jucytė 6 ir M. Lapie
nytė 2. Geelongui: V. Vaičekaus
kaitė 3 ir V. Manikauskaitė I.

Sekančiose rungtynėse Sydne
jaus vyrai lengvai laimi prieš ho- 
bartiškius. Rezultatai: 40-22 (21 
-8). Taškus pelnė Sydnejui: A. 
Andriejūnas 13, G. Grudzinskas 
8, S. Lukoševičius 7, D. Kriau- 
cevičius 6, J. Liutikas 4, K. Ge
nys 2. Hobartui: V. Radzevičius 
10, M. Kozikas su P. Stanwix 
po 6.

Adelaidės — Sydnejaus mote
rų komandų susitikimas turėjo 
įnešti šviesos į neaiškių moterų 
komandų varžybų lentelę. Syd
nejus vyravo ūgiu ir amžiumi. 
Adelaidė mėgino tai atsverti jau
natve ir veržlumu. Rungtynių 
pradžia labai apylygė. J pabaigų 
ilgais metimais į priešakį išeina 
Adelaidė. Prieš pat galų padėtį 
sydnejiškėms taiso mažai anks
čiau pasireiškusi G. Meškauskai
tė. Visgi laimėjimų pasisavina 
Adelaidė. Rezultatai: 26-23 (10- 
10). Taškus pelnė Adelaidei: N. 
Vyšniauskaitė 13, G. Krivickai
tė 6, V. Jucytė 3, M. Lapienytė 
su K. Baškute po 2. Sydnejui: G. 
Meškauskaitė 10, L. Motiejūnaitė 
4, D. Paulauskaitė ir L. Čelkytė 
po 3, A. Grudzinskaitė 2 ir S. Mo
tiejūnaitė 1.

Adelaidės vyrai laimi prieš 
Melbournų 38-25 (18-9). Taškus 
pelnė Adelaidei: K. Jaunutis 14, 
R. Daugalis 12, D. Atkinson 6, 
V. Levickis 4 ir A. Radzevičius
2. Melbournui: V. Soha 6, A. Kaz
lauskas, S. Urbonas, V. Skimbi- 
riauskas visi po 4, A. Milvydas
3, V. Statkus ir A. Ališauskas 
po 2.

Didelis dėmesys buvo kreiptas 
į Melbourne — Adelaidės jaunių 
susitikimų. Praėjusiais metais 
laimėjo Adelaidės jauniai, bet 
jau tada buvo matyti Melbour
ne pajėgumas. Rungtynės buvo 
gana įdomios, bet iš pat pradžių 
matėsi Melbourne pranašumas. 
Adelaidės puolimas buvo parem
tas pavienių žaidėjų mėginimais 
prasiveržti ir subirdavo atsimušęs 
į gerų melbourniškių gynybų. 
Melbourniškiai žaidė komandiniai 
ir puikiai nuiminėjo kamuolius 
nuo lentų. Užtikrintai pelnytai 
laimėjo Melbournas 41-30 (16-13) 
rezultatu. Taškus pelnė Melbour
nui: E. Firirtauskas 14, R. Firi- 
nauskas su A. Milvydu po 10, V. 
Mačiulaitis 5 ir Z. Jokūbaitis 2. 
Adelaidei: K. Jaunutis 13, A. 
Jonavičius 9, P. Kanas 5, E. Bra
zauskas 2, A. Palaitis 1.

Geelongo jaunės laimėjo prieš 
Sydnėjaus jaunes 18-9 (14-1). 
Taškus pelnė Geelongui: V. Vai
čekauskaitė 7, V. Manikauskaitė 
5, M. Savickaitė 4, Ai Andriko- 
sytė 2. Sydnejui: T. Kazlauskai
tė 6, M. Saukaitė 2, D. Mickutė 1.

Sekančios rungtynės buvo tarp 
Victorijos jaunių mergaičių ir 
Australijos. lietuvaičių rinktinių. 
Australikės aukštos žaidėjos bet 
žaidė be pamainų. Jos žaidžia 
lėtų bet gerai apgalvotų žaidimų, 
naudoja blokus.

Mūsų rinktinė neaišku dėlko 
buvo sudaryta ne iš 10 žaidėjų, 
kaip kad nusako šventės statutas, 
bet iš 13. Atrodo, šis nelaimin
gas skaičius daug prisidėjo prie 
mūsiškių pralaimėjimo. Iš didelio 
žaidėjų pasirinkimo niekaip ne
pajėgta surasti pagrindinis pen
ketukas. Visų laikų prie trejeto 
pajėgesnių žaidėjų buvo lipdoma 
pora silpnesnių norint duoti vi
soms pažaisti. Turint didelį žai
dėjų rezervų reikėjo naudoti kie
tesnę gynybų ir spartų. Pralaimė
ta: 24-37 (7-13) rezultatu. Taš
kai: D. Paulauskaitė 6, R. Milvy
daitė 6, V. Jucytė 4, G. Krivic
kaitė 3, N. Vyšniauskaitė ir S. 
Motiejūnaitė po 2, M. šiukštery
tė 1.

(Bus daugiau)

SVORIS NE PROBLEMA...

Pirkėjas: Norėčiau knygų nusi
pirkti, tik nežinau kokių...

Pardavėjas: Išsirinki kokių nors 
lengvesnę...

Pirkėjas: Man vistiek... Aš gi su 
mašina...

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE .
MELBOURNE

LAIMĖJIMAI IR NESĖKMĖS
Mūsų patys jauniausieji moks

leiviai krašto mokyklose dažnai 
pirmauja ir teikia savo tėvams 
džiaugsmo. Pav. Sacred Heart 
kolidže Aokleigh meno dalykuose 
šeštoje formoje pirmauja Laima 
Ališauskaitė. Mokslo metų pabai
gos parodoje jos trys paveikslai 
(Smūtkelis, Uostas ir Jūra) sukė
lė žiūrovuose didelį dėmesį ir bu
vo gerai įvertinti. Antros formos 
mokinė Beatričė Talačkaitė pir
mavo religijos dalykuose. Tos pa
čios formos Audrė Ališauskaitė 
gavo stipendiją. Pirmos formos 
Zita Laimutė Prašmutaitė pirmoji 
klasėje buvo prancūzų Kalboje, 
geografijoj istorijoje ir gamta
mokslyje.

Tačiau mūsų pirmamečiai stu
dentai užbaigė mokslo metus ne
sėkmingai ir keletas iš jų nei vie
no egzamino neišlaikė. Su apgai
lestavimu tenka pasakyti, kad jie 
liko išbraukti už nedarbingumą iš 
studentų sąrašų. Tenka mums 
daugiau susirūpinti pačiais 
niausiais studentais.

k.

BRISBANE

jau-

IR IŠRINKOM...
Brisbanės apylinkės visuotinis 

susirinkimas įvyko sausio 16 d. 2 
vai. p. p. St. Marie’s parapijos sa
lėje Sth. Brisbane.

Susirinko tik 23 mieli tautiečiai 
-tės. Po apyl. valdybos pirminin
ko V. Kaciūno, kasininko J. Luc- 
kaus ir rev, k-jos p-ko Vyt. Lo
renco pranešimų ir patvirtinus pi
niginę apyskaitą nors ir vargin
gai, bet -išrinkome naują Apylin
kės Valdybą, kuri ir ne už ilgo pa
siskirstė pareigomis: apyl. valdy
bos pirmininkas Sergejus Reutas 
(173 Meshgrove Rd., Red Hill, 
Brisbane), vicepirm. Vyt. Lauri
naitis, sekret. J. Andrulis, kasi
ninkas Vyt. Liorencas ir narė me
no reikalams Regina Platkauskie- 
nė.

Revizijos Komisijon išrinkti: R. 
Žukelis, J. Luckus ir Vaidas Stan
kūnas; Garbės Teismas: Stasys 
Sagatys, Mališauskienė ir Ona 
•Stasiūnienė.

Susirinkimui pirmininkavo St. 
Sagatys ir sekretoriavo P. Kvie- 
cinskas.

Už darbštumą ir nuoširdžias 
pastangas apylinkės reikalus tvar
kant buv. valdybai išreikšta visuo
tinė padėka.

AUSROS
SVARBU IR SKUBU

Visos “Aušros” tunto draugo
vės renkasi darbo sueigoms į Ban- 
kstowno lietuvių namus vasario 
5 d. (šeštadienį) 1 vai. p.p. Sueigų 
programoje pasiruošimai minėji
mams, plaukimo karnavalui, dai
nos, rankdarbiai ir kt. Visi 
vyksta uniformuoti.

Lietuvos Neprikalusomybės 
skelbimo šventė Sydnėjuj bus
nima vasario 13 d. Visi skautai-ės 
tą dieną dalyvauja pamaldose or
ganizuotai. Susirinkti prie bažny
čios (Lidcombe) ne vėliau 11.45 
vai.

at-

Pa-
mi-

GAUTI ŽENKLAI
Iš J.A.V. gauti skautų-čių ir vil

kiukų specialybių ženklai. Gauna
mi pas tunto tiekimo skyriaus 
vedėją v.s.v.sl. Ramunę Zinkutę.

Taip pat yra gautas ribotas kie
kis naujai išleistas knygos: ‘Ti
ro Patyrimo Laipsnio Skautas”, 
jos kaina 6/9.

RASTI DAIKTAI
Prieš apleidžiant stovyklą buvo 

rasta įvairių daiktų. Kreiptis 
tuntininką.

i

AUSTRALIJA 
“SKAUTŲ AIDE”

Australiją pasiekė praėjusių 
metų “Skautų Aidas” Nr. 10, ku
riame daug vietos skiria mūsų 
kontinento lietuviams skautams. 
Dviejuose viduriniuose puslapiuo
se, tarp daugelio Australijos lie
tuvių skautų fotografijų, įdėtas 
Australijos žemėlapis, kuriame be 
visų didmiesčių atskirai pažymė
tas Bankstownas -ir Lidcombe.

Taip pat gausu kronikos iš mū
sų tuntų.

GEELONG
KVIEČIAME Į DIDELĘ TALKĄ

Klausimuose ir surrianymuose 
St. Sagatys pasiūlė atgaivinti jau
nimo veiklą, suruošti jam vasaros 
stovyklą ir išsikviesti koki paskai
tininką, menininkų grupelę, ar 
vieną ir kitą ir tuo įnešti gyvumo 
apylinkės gyvenime. S. Reutas 
siūlė ruošti kariuomenės šventės 
minėjimus, o J. Luckus — suburti 
mergaites, išmokyti tautinių šokių 
ir pasirodyti tautybių programoje 
per televiziją.

Visus pasiūlymus naujoji Val
dyba priėmė dėmesin ir darys, kas ** 
bus įmanoma.

Buvusiai apyl. valdybai tariame 
ačiū už jos gerus norus ir sėkmin
gą darbą, o naujai linkime ištver
mės ir visokio pasisekimo. Naujo
sios Valdybos pyragai nelaukia, 
nes jai lipa ant kulnų Vasario 
16-ji. Bet nenusiminkite — mes 
su jumis.

I vestuvinę puotą liet, namuose 
susirinko apie 150 svečių. Adelai
dės lietuvių tarpe šios vestuvės 
buvo pagal australų posakį “we- 
ding of the year”.

Vyties Klubo valdyba ir sporti
ninkai jaunavedžiams linki visoke
riopos laimės ir sėkmės jų ateities 
gyvenime.

B.N.

Pa- 
rū-

na-

Corindas Povele

ADELAIDE

PERTH

SPORTININKŲ VESTUVĖS
Sausio 15 d. Adelaidės lietuvių 

šv. Kazimiero parapijos koplyčio
je buvo sutuokti šeimyniškam gy
venimui Aldona Mikužytė ir Ri
mas Daugalis.

Abu jaunavedžiai plačiai žinomi 
Adelaidės lietuvių tarpe. Aldona 
yra diplomuota buhalterė, aktyvi 
sportininkė ir kitų jaunimo orga
nizacijų dalyvė. Nors ji čia ir už
augusi, bet gražiai kalba lietuviš
kai ir pilna to žodžio prasme su
sipratusi lietuvė.

Rimas Daugalis yra vienas iš . 
geriausių Australijos lietuvių ■ Lemperheim 
krepšininkų. Anksčiau buvęs Vy- " 
ties klubo sekretorium, dabar tre
niruoja jaunus krepšininkus ir 
vadovauja Vyties pirmai vyrų 
krepšinio komandai. Jisai, kaip ir 
Aldona, baigęs čia mokslus ir dės
to meną gimnazijoje. Keletą^kartų 
yra pasirodęs studentų ruošiamo
se meno parodose su savo kūri
niais. Vienu metu buvo Studen
tų Sąjungos Adelaidėje valdybos 
nariu.

Šios puikios poros vedybomis 
džiaugėsi ne tik jų tėveliai, arti
mieji, bet ir visas Adelaidės liet, 
jaunimas, kur jie labai daug dir
bo.

Jaunosios tėvai — Dr. Mikužiai 
iškėlė dukrai labai šaunias vestu
ves. Pabrolių, pamergių buvo net 
keturios poros, būtent: V. Dauga
lis — N. Lėlytė, J. Mikužys — B. 
Kmitaitė, A. Užubalis — L. Dau- 
galytė, J. Morkūnas — V. Bra
zauskaitė.

SVEČIAS IŠ ITALIJOS
Š. m. sausio mėn. 19 — 23 d. d. 

Perth’e viešėjo selezietis kun. Pet
ras Urbaitis. čia laikė lietuviams 
pamaldas ir atliekamu laiku lankė 
kai kurias lietuvių šeimas, o taip 
pat ir gražesniąsias vietoves Per- 
th’o apylinkėse. Kuįn. Urbaitis 
čia buvo nuoširdžiai globojamas 
Ap. V-bos pirm. p. Jaso.

Kun. Urbaitis čia sustojo pa
keliui į Indiją. Jo lankymosi čia 
tikslas, atrodo, buvo suorganizuoti 
didesnę paramą Lietuvių Selezie- 
čių Įstaigai Italijoje (Instituto 
Salesiano Lituano Castelnuovo 
Don Bosco (Asti) Italia).

Parodytas įstaigos vaizdų spal
votas filmas. Filmas gerai pa
ruoštas, vaizdai ryškūs, spalvos 
gražios ir aiškios. Gaila, kad ne
bylus. O būtų buvę malonu ir įdo
mu pasiklausyti mokinukų kalbų, 
jų dainų, krykštavimų. Aukoda
mi šiai gerai įstaigai, nepamirški
me ir kitos tiek pat geros ir labai 
svarbios lietuvybės išlaikymui įs
taigos, būtent vasario 16-sios gim
nazijos (Litausches Gymnazium 
1_ ..._:_J (Hessen) Schloss 
Rennhof W. Germany). Jos yra 
tolygios ir abiem mūsų parama 
yra reikalinga.

Tad nepamirškime nė vienos.
A. Vembutas

PRANEŠIMAS
Mūsų Pastogės Administracija 

praneša, kad Adelaidėje Mūsų 
stogės prenumeratos reikalais 
pinasi ir juos tvarko:

p. Patupas, apyl. valdybos 
rys (Adei. Liet. Namai) ir

A. Kubilius, parapijos kiosko 
vedėjas (Katalikų Centre, St. Pe
ters) .

Sydnejuje Mūsų Pastogės pre
numeratą priima kiekvienu metu 
ir bet kur Mūsų Pastogės admi
nistratorius B. Stašionis, redak
torius, Lietuvių Klube Spaudos 
Centro vedėjas p. P. Alekna (39 
Church St., Lidcombe) ir p. Za- 
blockienė, knygų platintoja prie 
bažnyčios.

ORGANIZUOJASI VIKTORIJOS 
LIETUVIAI PROTESTANTAI
Vasario 20 d. 14 vai. Lietuvių 

Namų Koplyčioje, 50 Errol St. 
North Melbourne, šaukiamas visų 
lietuvių protestantų susirinkimas. 
Bus protestantiškos giesmės iš 
plokštelių ir pasitarimas dėl stei
gimo Melbourne ir Geelongo lietu
vių protestantų bendros parapijos. 
Po susirinkimo pasiliksime Vasa
rio 16-tos minėjime, kuris Lietuvių 
Namuose numatomas pradėti 
17 vai.

Visi, šį pranešimą skaitę, prašo
mi jį garsinti po visą Viktoriją, 
kad sužinotų ir tie lietuviai protes
tantai, kurie Mūsų Pastogės nes
kaito. Iniciatoriai

DĖMESIO SYDNEY LIETUVIAMS!

VASARIO 16 D
MINĖJIMĄ

ŠIAIS JAUNIMO METAIS

ruošia

A LB Jaunimo Kongreso Centrinis Komitetas 
talkinant A LB Sydnėjaus Apylinkės Valdybai.

MELBOURNO LIETUVIAMS
Melb. Liet. Klubo Taryba vasa

rio 12 d., šeštadieni, 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose (60 Errol St. 
Nth. Melbourne) rengia 

vakaruika — alutį.
Visi leidimai gauti. Kviečiame 

gausiai dalyvauti.

Minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 13 d. tuoj po lie
tuviškų pamaldų, St. Joachim parapijos salėj, Lidcombe.

Smulkesnės informacijos bus paskelbtos vėliau.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS PAREMTI MOŠŲ 
ATSTOVUS Į PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESĄ SIUNČIANT.

Susisiekimas Lietuvoje

TUNTE
IŠSIŲSTI STOVYKLOS 

ŽENKLAI
Visi skautai-ės, stovyklavę IX- 

toje “Aušros” tunto stovykloje, 
gauna (nemokamai) stovyklos 
ženklą. Ženklai praėjusią savaitę 
buvo visiems įduoti arba išsiųsti 
paštu.

ALČIAUSKAS KELIAUJA
Ps. A. Alčiauskas savo kelionė

je laic’ll į JAV jau pasiekė Hava
jų salas. Sausio 20 d. rašydamas 
iš Honolulu jis siunčia visiems ge
riausius linkėjimus.

- T. in f.

Motorizuotos susisiekimo prie- Šeimai ar asmeniui įsigyti leng- kilometrus padalinus lygiomis kiek 
monės Lietuvoj, kaip ir visur, jau vąjį automobilį nedraudžiama, bet vienam gyventojui, išeina po 1,250 
beveik ištisai užima senųjų susi
siekimo priemonių vietą. Bet Lie
tuva jomis aprūpinama tik pagal 
Rusijos pavyzdį. Nenumatoma, 
kad lengvieji automobiliai virstų 
masine susisiekimo priemone, kaip 
Vakarų Europoj ar Amerikoj.
Lengvųjų automobilių gamyba Ru- valstybė” atlygina už darbą, ap- 
sijoj menka ne tik kokybe, bet ir 
kiekiu. Valdžia — gamybos val
dytoja, — nenumatydama pajėg
sianti patenkinti platesnių masių 
apetitą turėti automobilių, įtikinė
ja, kad lengvieji automobiliai ma
sėms būtų tik nereikalinga ir ne
pateisinama prabanga. Lengvasis 
automobilis, kaip susisiekimo prie
monė, lieka neribotam laikui tik 
vyresniųjų pareigūnų privilegija.

privatus automobilis (kaip ir pri- kilometrų per metus. Tai yra ma- 
vačiai pasistatydintas namas) sa- žiau kaip po pusketvirto kilometro 
vininkui yra pavojingas, nes suke
lia pavyduolių, uolių komjaunuo
lių ir net prokuratūros atstovų {ta
rimą, —• iš kur pinigai jam įsigyti. 
Žinodami, kaip “darbo žmonių

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pereitą savaitę adelaidiškis Vyt. 

Straukas dar buvo pastebėtas Syd- 
nejuje, nors Jaunimu Kongresas 
jau seniai pasibaigė. Jam vyks
tant į kongresą po auto katastro
fos pakely sužeistos kojos spėjo su- 
gyti, bet mašina vis dar tebetai- 
soma.

*
Šiais metais Sydnėjaus univer

sitete odontologijos fakultetą iš 
dvidešimt baigusių baigė vienintė- 
lė mergaitė ir tai pačiais aukščiau
siais pažymiais. Toji mergaitė yra 
lietuvaitė Sofija Jokubauskaitė iš 
Fairfield. Sofijos motina taip pat 
yra dantų gydytoja. Pereitos sa
vaitės dienraštis “The Sun” pa
skelbė Sofijos nuotrauką su pui
kiu atsiliepimu.

*
Pereitų metų pabaigoje Lietu

voje mirė Margarita Vymerytė, 
paskutiniu metu dirbusi Lietuvos 
Mokslų Akademijoje Vilniuje. Vo
kiečių okupacijos metais ji buvo 
Kauno universitete germanistikos 
katedroje lektorė. Jos buvusių 
studentų yra ir Australijoje.

*
Paviešėjusi apie mėnesį N. Ze

landijoje melburniškė Ieva Didžy- 
tė “M.P.” redaktoriui parvežė 
lauktuvių... du saldainius. Laimin
gas redaktorius, kad jaunos mer
gaitės ir jį prisimena toli už Aus
tralijos ribų...

Mirus motinai, uošvei ir senelei

JOANAI LINARTIENEI,

p.p. Daukų ir Kovalskių šeimas giliai užjaučia

L. ir H. Karveliai

Anąsyk Sydnėjaus Liet. Klube 
“M.P.” redaktorius susirinku
siems riktelėjo: “Skubėkit sumo
kėti už Mūsų Pastogę dabar, nes 
netrukus teks mokėti dvigubai.” 
Skaitytojai urmu klojo svarus, 
kad sutaupytų dolerius.

*
Meno pasauly daug dėmesio (ir 

triukšmo) sukeliančiose Archi
bald, Wynne ir Sulman parodose 
šiais metais aktyviai dalyvauja ir 
lietuviai. Nors iš tų trijų konkur
sinių parodų nė vienam lietuviui 
neskirta premija, bet kritika at
kreipė dėmesį į Sulman parodoje 
išstatytuosius E. Kubbos ir H. 
Šalkausko darbus, kurie tikrai esą 
verti premijos. Pastebėtina, kad 
Archibald portreto konkursinėje 
parodoje “dalyvauja” ir H. Šal
kauskas be jau minėtų V. Meškė
no ir L. Urbono: dail. Vaike Lai
bus tapytas H. Šalkausko portre
tas irgi parodoje išstatytas.

*
Sydnėjaus Kaziuko mugėje šiais 

metais šalia kitų įdomybių numa
toma ir jaunųjų menininku pąvei- 
kslų paroda. Organizatoriai numa
to jaunuosius menininkus aplan
kyti ir paprašyti paveikslų. Mūgė 
įvyks kovo 6 d. Bankstowno "Dai
navoje” ir gautas pelnas skiria
mas Jaunimo Kongresui. Ku-ka

skaičiuoja, kad tik favoritai ar 
‘^kombinatoriai” gali turėti lėšų 
automobiliui įsigyti ir išlaikyti. 
Šiaip jau taupaus darbo žmogaus 
biudžetas gali išsitekti tik dvira
čiui ar, daugiausia, motociklui.

Tokiose sąlygose, motorizuota
me susisiekime vyrauja sunkveži
mis, autobusas ir taksi, — viešo
sios susisiekimo priemonės. Po 20- 
ties metų šių susisiekimo priemo
nių plėtojimo, jų apimtis Lietuvoj 
kaip pasakoja V. Martinaitis (Ato- 
mobilių transporto ir plentų minis
tras Vilniuj), esanti tokia:

Motorizuotam susisiekimui tin
kamų kietos dangos kelių — 12 
tūkstančių kilometrų. Iš jų 4 tūks
tančiai kilometrų dengti asfaltu. 
(Visi šie keliai maždaug Amerikos 
“kaimo kelių” lygio). Tikras, dvie
jų atskirų krypčių greitkelis bai
giamas tiesti tarp Vilniaus ir Kau
no, apie 100 kilometrų, 
žemės ūkiai (kolchozai, sovehozai) 
turį iš viso 16 tūkstančių sunkveži
mių. (Šie dažnai vartojami ir eks
kursijoms, ne vien prekėms vežti). 
Stambesnių sunkvežimių turi val
diniai autotransporto skyriai.

Autobusų linijų Lietuvoj dabar 
esą 1422, jų ilgis — 72 tūkstančiai 
kilometrų, ir jos esančios aptar
naujamos 2450 autobusų. Kasdien 
jais pavažiuoja 1,200,000 keleivių 
(apie 41% gyventojų). Apie 60,000 
asmenų kasdien pasinaudoju tak
siais. Taksių esą visuose rajonuo
se. Autobusai kursuoją 38-iuose 
miestuose — rajonų centruose.

Didesniuosiuose miestuose jau 
ir Lietuvoj esanti aštri “skubos 
valandų” problema: prieš darbo 
pradžią ir darbui pasibaigus — 
spūstis, tiesa, ne gatvėse, o pačiuo
se autobusuose ar troleibusuose. 
Dėl to Vilniuj, Kaune, gal ir Klai
pėdoj galvojama įvesti diferenci
juotą darbo laiko sistemą: įstai
gos ir įmonės turėtų ne tuo pačiu 
metu pradėti ir baigti darbą.

Važinėja tuo tarpu netoli. Sta
tistika rodanti, kad pravaažinėtus

kasdien, arba kiek daugiau kiap po 
pusantro kilometro (viena mylia) 
ten ir atgal.

Miestiečiai, (fesą, vidutiniškai 
mieste pravažinėja apie 150 valan
dų per metus, arba po 25 minutes 
per dieną: po 12 ar 13 minučių nu- 
nuvažiuot ir sugrįžt.

Kadangi privatiniai automobi
liai retenybė, beveik kiekvienam 
motoriniam vežimui reikia samdy
to vairuotojo. Vairavimas yra ir 
turi būti tik specialistų verslas: 
patarnavimo ir tąsymo vietų tin
klas labai retas, todėl vairuotojas 
turi būti ir automobilių mechani
kas. Kasmet iš šoferių mokyklų 
išleidžiama apie pustrečio tūkstan
čio mokytų vairuotojų, bet dėl to
kių sąlygų ir dažnai nemalonios 
atsakomybės, daug vairuotojų meta 
tą verslą. Motorvežimių turinčios 
įstaigos bei įmonės nuolat per laik
raščius skelbiasi, kad joms reikia 
šoferių. Apie vairuotojus, prava- 
žinėjusius motorvežimių kokį 100, 
000 kilometrų (apie 60, 000 mylių) 
be kapitalinio remonto, rašo lai
kraščiuose, kaip apie herojus.

(ELTA)

1964 m. spalio 4 d. Geelongo • 
apylinkės visuotiniame susirinki
me buvo nutarta rašyti Geelongo 
lietuvių istoriją. Tuo pačiu laiku 
buvo sudaryta Geelongo Lietuvių 
Istorijos Rašymo Komisija (G. L. 
R. K.), į kurią įėjo V. Bindokas, 
M. Kymantas ir Dr. S. Skapins- 
kas.

Kad toji Geelongo Liet, istorija 
būtų pilnesnė, teisingesnė, įdo
mesnė ir bešališka, kad joje tik
rai atsispindėtų tikras Geelongo 
lietuvių bendruomeninis ir kultū
rinis gyvenimas, G. L. I. R. Komi
sija prašo visų esamų ir buvusių 
geelongiškių prisidėti prie šio di
delio darbo prisiunčiant laikraš
čių iškarpas bet kokia kalba, nuo
traukas, laiškus, prisiminimus iš , 
pirmųjų Geelonge gyvenimo me
tų.

Visą turimą medžiagą prašome 
siųsti G. L. I. R. Komisijos pirmi
ninkui Dr. S. Skapinskui 6 Glen- 
leith Ave., Drumcondra, Geelong, 
Vic.

Mūsų (G. L. I. R. Komisijos) 
darbas yra sunkus, ilgas, nedė
kingas, bet mes pilnai tikime, kad 
jūsų vaikams ar vaikų vaikams 
bus be galo naudingas. Atsikū
rusi Lietuva žinos, kad kadaise 
Geelonge lietuvio gyventa, kuris 
dirbo, aukojosi, rūpinosi, sielojosi 
norėdamas išvysti laisvą brangią 
tėvynę Lietuvą.

Iš anksto dėkojame už nuošir
dų bendradarbiavimą.

Geelongo Liet. Istorijos
Rašymo Komisija

NAUJI LEIDINIAI
Mūsų Pastogei atsiųsta pami

nėti :
Pasaulio Lietuvis, Nr. 18 1965 

m. spalis. Šiame numeryje: Jau
nimo metai, Kanados Liet. Jauni
mo Kongresas, Lapkričio 13 žygis 
į Jungtines Tautas, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės padaliniuo
se, darbai, įvykiai ir žmonės.

“Pasaulio Lietuvis” Australijos 
Liet. Bendruomenę šiame numery 
pristato kaip pirmaujančią prieš 
kitų kraštų bendruomenes, kurios 
dėmesys ypač nukreiptas į lietu
vių jaunimą.

Juozas Eretas, Tremties lietu
vis idėjų sūkuryje. Tai dalis prof. 
Dr. Juozo E'reto svarstymų tema 
“Tremtis — prakeikimas ar užda
vinys”. Išleido “Šaltinis” Angli
joje 1965 m.

Vaclovas Biržiška, Aleksandry- 
nas, I, II ir III tomai. Lietuvių 
raštijos istorija su rašytojų bio
grafijomis ir bibliografijomis. Po
mirtinis autoriaus leidinys. Išlei
do Amerikos Lietuvių Bendruo
menė 1960 — 1963 metais.

KEISTAS SUTAPIMAS

Teisme išklausius bylą:
— Už laikrodžio pavogimą jūs 

baudžiamas dvejais metais kalė
jimu, — sako teisėjas kaltinama
jam. ,

— Aš tai iš anksto žinojau, — 
sako baudžiamasis.

— Iš kur tamsta žinojai?
— Laikrodžio sąskaitoje para

šyta: Garantija dvejiem metam...

musu Pastoge
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