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LAIMINGO
KELIO

Ištisus metus ruošėmės pirma
jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui dėdami centą prie 
cento, atrinkdami tinkamiausius 
jaunimo kandidatus, kad jie ten 
į Kongresą nuvažiavę atliktų 
jiems pavestą misiją. Į patį Jau
nimo Kongresą ir mūsų atstovus 
viltys sudėtos labai didelės, gal 
būt net perdidelės. Galvojama, 
kad ryšium su šiuo Kongresu 
įvyks kažkoks didelis stebuklas, 
per kurį jame dalyvavę jaunuo
liai pasidarys dar lietuviškesni, 
o iš ten grįžę net gi atlietuvins 
mus pačius. Šitokios viltys yra 
gerokai perdėtos, nors išvykstan
tieji jaučia arba bent tūrėtų 
jausti už tą žygį ir didelę atsako
mybę ir įsipareigojimą tautine 
prasme. Jiems šią kelionę su
teikė lietuviškoji bendruomenė, 
tad ir turi pagrindo tikėtis ir net 
reikalauti atitinkamų vaisių jeigu 
ne tuoj pat, tai bent ateity.

Lygiai kaip ir buvo prieš dau
giau kaip metus pramatyta, šio 
Jaunimo Kongreso pirmoji pusė 
jau įvykdyta susodinant mūsų 
atstovus į lėktuvą: gal būt pa
čią didžiausią Kongreso dalį mū
sų jaunimas įvykdė jam besi
ruošdamas. O šitas pasiruošimas 
tikrai buvo ne tik jaunimui, bet 
ir visai lietuviškai visuomenei la
bai prasmingas. Jaunimas su
bruzdo, suaktyvėjo, netgi labiau 
susidomėjo lietuviškais reikalais, 
nei buvo anksčiau. Stojant į vi
suomeninį ir kultūrinį aktyvumą 
ne vienam gal net akys atsivėrė, 
kad lietuviu būti nėra kokia ne
maloni, prievartinė ir neapsimo
kanti pareiga, bet p r i v i l e- 
g i j a. Per šitą pasiruošimą 
Jaunimo Kongresui jei ne visi tai 
bent daugumas įsigijo tam tikros 
tautinės ambicijos, kuri pas kitus 
išstūmė jau beišsikeriojantį ma-

Įvykiai
AMERIKIEČIŲ RAKETA

I M ĖNULĮ
Gegužės 30 d. amerikiečiai pa

leido bandomąją raketą į mėnulį, 
kad ją nuleistų ant mėnulio pavir
šiaus nesudužusią. Kai kurie 
mokslininkai žiūri į bandymą 
skeptiškai manydami, kad jis bus 
nesėkmingas. Kritiškiausias mo
mentas, kada raketa iš 5900 mylių 
greičio per valandą turi 5 min. 
tarpe pereiti iki trijų mylių.

Bandymas pavyko.
*

Japonijoje pereitą savaitę vyko 
didelės demonstracijos prieš ame
rikiečius įplaukus į Yokosuka uos
tą Amerikos atominiam povande
niniam laivui.

BRITAI TURI PALIKTI
Australija kreipėsi į britų vy

riausybę, kad Anglija nesitrauktų 
iš Azijos, nes jos, kaip pasaulinės 
galybės bazės Azijoje užtikrina 
saugumą pietryčių Azijai ir Aust
ralijai. Dalinis britų pasitrauki
mas prieš keletą metų sukėlė nera
mumų Malajuose ir atsivėrė atvira 
grėsmė taikai kylant konfliktui 
tarp .Malazijos ir Indonezijos.

"IŠSKĖSTŲ RANKŲ” 
POLITIKA

Šalia kruvinų kautynių Vietna
me veikia dar kitas — taikingas 
kelias: Amerika veda akciją, kad 
kiekvienas vietnamietis komunis
tas, perbėgęs į baltųjų pusę, bus 
ne tik kad nebaudžiamas, bet gau
siąs laisvę, atitinkamą premiją ir 

žavertiškumo jausmą.
Pamodami išvykstantiems mes 

pasiliekame šiame krašte ne nu
siminę, bet savotiškai išdidūs: 
mes įvykdėm didelį užsimojimą, 
keleriopai didesnį, negu pradžio
je buvo tikėtasi, ir čia mūsų dar
bas užsibaigia. Mes visi galime 
ramiai ir su pasididžiavimu pa
sakyti, kad šisai įvykdytas žygis 
yra mūsų meilės tautai, mūsų 
rūpesčio ateitimi ir jaunimu kon
kretus rezultatas. Anksčiau gir
dėti net iš to paties jaunimo ats
kirų lūpų priekaištai vyresnie
siems, kad šie apleidę jaunimo 
reikalus ir tik rūpinusi savimi ar 
jaunimui nesuprantamais jų rei
kalais, čia prie lėktuvo laiptelių 
sudužo. Pasiunčiant į Kongresą 
jaunuolių keleriopai daugiau, ne
gu pradžioje manyta, pabrėžia 
mūsų bendruomeninio gyvenimo 
du labai svarbius momentus: 
kad mes gyvename ir aukojamės 
savo jaunimo o drauge ir tautos 
ateities gerovei irkad ten, kur_yra 
svarbus ir konkretus tautinis 
reikalas, esame vieningi ir nepa
laužiami. Ir šiuo atveju išnyko 
mus skiriančios pažiūrų, ideolo
gijų tvoros, kurias ypač vyres
niesiems primeta jaunimas ir 
kad mes visi rėmėme išvykstan
čius neklausdami, kokių pakrai
pų ir nusistatymų yra parinkti 
jaunuoliai ar jaunuolės. Mūsų 
rūpestis tačiau kaip buvo taip ir 
paliko — kad jie paliktų lietu
viais jei ne daugiau, tai bent tiek, 
kiek mes tokiais esame. Šitas 
įvykdytas darbas ir yra mūsų pa
sididžiavimas.

Sakydami laimingo kelio iš
vykstantiems lauksime jų sugrįž
tant su viltimi, kad jie iš Kon
greso, to didžiulio lietuvybės gai
sro, parsiveš kiekvienas po lieps
nelę kaip tos šventos olimpinės 
ugnies, kuri neges jų širdyse ir 
kuri gal sušildys ir čia pasiliku
sius. Taigi, laimingo kelio, lai
mingo kelio! (v.k.) 

aprūpinamas. Amerikiečiai skel
bia, kad šitoji akcija turi pasise
kimo: į baltųjų pusę perbėga per 
mėnesį apie 2000 raudonųjų karių. 
Netolimoje ateity tokių dezertyra
vimų iš komunistinio fronto tiki
masi daug daugiau. Tas liudija, 
kad komunistų karių moralė smu
kusi ir kad toje raudonųjų ka
riuomenėje yra ne savanoriai par
tizanai, o prievarta sumobilizuoti 
vyrai.

— ★ —
Komunistų partija Vilniuje lei

džia keturis laikraščius — parti
jos organus. Du lietuvių kalba — 
dienraštis Tiesa ir tris kart sa
vaitėje leidžiamas Valstiečių laik
raštis, vienas dienraštis rusų kal
ba — Sovietskaja Litva ir 1952 
metais pradėtas leisti dienraštis 
lenkų kalba — Czerwony Sztandar 
(Raudonoji Vėliava). Dienraščiai 
drauge vadinami ir respublikinės 
valdžios organais. (E)

— * —
Sovchozų buhalterių (sąskaity- 

bininkų) atlyginimas Lietuvoj svy
ruoja tarp 60 ir 75 rublių mėne
siui, priklausomai nuo darbo apim
ties ir tarnautojo patirties. Ta
čiau, jei sovchoze samdomi du bu
halteriai, tai bendras jų atlygini
mas neturi prašokti vidurkio tarp 
60 ir 75 rublių ribų. Pavyzdžiui, 
jeigu vienam iš jų būtų mokama 
75 rubliai mėnesiui, tai kitam ne
begalima mokėti daugiau kaip 60 
rublių. (ELTA

JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS AUSTRALIJOS 
MINISTERIO

AUSTRALUOS LIETUVIŲ 
DELEGACIJA Į PASAULIO 

LIET. JAUNIMO KONGRESĄ

Cibas, Romualdas (Vadovas) 
Didžys, Martynas 
Didžytė, Ieva 
Kazlauskas, Algis 
Kišonas, dr. Gerutis 
Kolakauskaitė, Judita 
Labutytė, Daiva 
Mališauskaitė, Nijolė 
Maželytė, Daina 
Pullinen', Juhani 
Pullinen, Pajauta 
Račkauskas, Romualdas 
Reisgys, Rimantas 
Reisgytė, Jūratė 
Sagatys, Dalius 
Sagatys, Evaldas 
Skuodaitė, Danutė 
Stankūnavičius, Balys 
Stepanas, Antanas 
Straukas, Vytautas 
Šimkus, Algis 
šiukšterytė, Emilija 
Vaičiurgytė, Nijolė 
Zdanavičius, Kazys 
Zinkutė, Ramunė 
Žiedaitė, Rūta

Australijos Delegaciją galės 
papildyti ir kiti Australijos jau
nuoliai, šiuo metu esantieji už-
jūry. Taipogi yra iš keliaujančių rjJ.r rj_.----__-rrrr,----- rrtrrr

GERO VĖJO

Birželio 11 d. Sydney apyl. V-ba buvo suruoŠusi Sydnejaus jaunimo atstovams į 
J. Kongresą išleistuves. Nuotraukoje pirmoje eilėje išvykstantieji (iš kairės): J. 
Reisgytė, R. Zinkutė, J. Kolakauskaitė, R. Cibas (J.K.C. K-to p-kas), P. Dauku- 
tė-Pullinen, N. Vaičiurgytė. Stovi Sydney apyl. Valdybos nariai ir svečiai (išk.): 
V. Kanažauskas, A. Vinevičius, V. Miniotas (apyl. p-kas), S. Narušis (Kr. V-bos 
p-kas), kun. P. Martuzas ir kun. P. Butkus. Nuotrauka A. Chodos

“ĮDOMŪS” KURSAI

Nusibodo vadinamasis politinis 
švietimas Lietuvoj. Tą liudija vie
nas iš to švietimo inspektorių 
Kaune (Sov. Litva, 66-120).

Esą, vienoj tokioj politinio švie
timo klasėj, sąraše turinčioj 15 
klausytojų, inspektoriaus apsilan
kymo metu buvę ne visi. Dėstyto
jas kalbėjęs apie Lenino darbus 
1918-22 metais. Kalbėjęs neįdo
miai, o gale paklausęs — ar kas 
turi klausimų? Jokių klausimų ne- 
pasigirdę. Dėstytojas bandęs 
įtraukti klausytojus į pokalbį, bet 
veltui: visi tylėję...

Kitoj vietoj — politinių moks
lų seminaras. 30 dalyvių, daugiau
sia įmonės inžinieriai ir technikai. 
Vadovauja pats įmonės direkto
rius. Skaitomi du referatai apie 
kapitalistinių kraštų savitarpines 
varžybas dėl tarptautinės rinkos. 
Abu referatai trukę... tik 16 minu
čių. Inspektorius laukęs, kad kiti 
seminaro dalyviai papildys refera
tus, bet niekas nei neprasižiojęs. 
Inspektorius bandęs pats išprovo- 

su Australijos Delegacija, kurie 
žada dalyvauti PUK Chicagos 
programoje. Jų anketos pasiųstos 
anksčiau.

R. Cibas Jr. " 
Australijos Delegacijos 

Vadovas

LAIKINASIS CENTRINIS 
KOMITETAS

Centrinio Komiteto pirminin
kui ir kitiems nariams išvykus į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon-
gresą, Komitete įvairias pareigas 
perima šie Komiteto nariai: pir
mininko pareigas A. Šimaitis (36 
Sussex St., Cabramatta), tel.

JAUNIMO ATSISVEIKINIMAS

Australijos Delegacijos vardu dėkoju visiems Australijos lie
tuviams, organizacijoms, spaudai ir ypač ALB Krašto Valdybai 
nenuilstamai ir vispusiškai rėmus bei įgalinus mus dalyvauti istori
niame PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE.

Taip pat dėkojame visiems Jaunimo Peticijai parašų rinkimo 
talkininkams. Išvykstant Australijoj buvo surinkta 5,000 parašų.

Mūsų jėgos, mūsų žiruos 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Rimas Cibas jr.
Australijos Delegacijos Vadovas•

J.C.K, Komitetas pasisako
NESUSIPRATIMO 

PAAIŠKINIMAS
“Mūsų Pastogės" Nr. 23 (892) 

iškilus R. Zinkutės reikalu nesusi
pratimams, paaiškinam:

1. Jaunimo Kongreso Centrinis 
Komitetas paskelbė M.P. Nr. 45 
(862) norintiems kandidatuoti į 
PU K sąlygas, išdėstytas A, B, C 
grupėse.

2. Grupės buvo sudarytos grynai 
kelionės apmokėjimui ir pagal ap
mokomą kelionę reikalavimai.

kuoti diskusijas, iškeldamas kele
tą klausimų. Bet ir čia niekas ne
atsiliepę.

Tada paklausęs, kaip gi atlieka 
pareigas patarėjai, - kurie prieš 
kiek laiko buvę toj įmonėj paskir
ti padėti tobulinti politinį švieti
mą. Atsakymas — jokių pareigų 
patarėjai neatliko, kadangi nie
kas jų patarimų nesiteiravo.

(ELTA) 

72 9694), sekretoriaus pareigas A. 
Choda (55 Horsley Rd., Revesby, 
tel. 77 7887) ir iždininkas V. 
Šliogeris (adresas nepasikeitęs).

Jie rūpinsis visais Jaunimo Kon
greso reikalais iki Australijos de
legacijos sugrįžimo iš Kongreso.

ALB Jaunimo Kongreso, 
Centrinis Komitetas

PADĖKA AUSTRALIJOS 
PARLAMENTARAMS

Žemiau išvardintiems Australi
jos parlamentarams reiškiame 
nuoširdžią padėką pasirašius Jau
nimo Peticiją Jungtinėms Tau
toms, prašant grąžinti Lietuvai

3. Visi kandidatuojantys vykimo 
sąlygas gerai žinojo prieš atsto
vų parinkimą.

4. Buvo sudarytos specialios ko
misijos, kurios išrinko atstovus.

5. Pirmo atstovo atrinkimui Cen
trinis Komitetas neskelbė jokio 
specialaus kurso. P. Vidos Kabai- 
lienės pasisakymas “M. P.” Nr. 
23 (892), kad “pirmas atstovas yra 
Ramunė Zinkutė” yra neautori
zuotas.

6. Kadangi išvykimo laikas buvo 
nustatytas 6 savaičių laikotarpiui, 
visi atstovai dėjo pastangas prisi
taikinti, nes kitaip negaunama pa
pigintos kelionės, nežiūrint kas jie 
bebūtų.

7. Centrinis Komitetas, pagei
daujant ALB Krašto Valdybos 
pirm. p. S. Narušiui, padarė R. 
Zinkutei.dvi nuolaidas:

a) leido jai kandidatuoti “A” 
grupėje, nors neatatiko amžiumi;

b) sutiko jai apmokėti pilną pa

PIRMININKO 
LINKĖJIMAI 

J. KONGRESUI
Australijos ministeris pirmi

ninkas Mr. H. Holt per federa
linio parlamento narį Mr. F. E. 
Stewart prisiuntė laišką Austra
lijos delegacijos vadovui p. R. 
Cibui, kuriame išreiškia savo 
linkėjimus sėkmingos kelionės 
Australijos delegacijai ir vaisin
go kongreso Čikagoje.

laisvę.
Federalinio ‘ Parlamento atstovai:

F. Stewart, M.P.,
D. Minogue, M.P.,
P. Galvin, M.P., 
A.S. Luchetti, M.P., 
W.C. Coutts, M.P.,
J. Fitzgerald, M.P.,
W.C. Wentworth, M.P., _

N.S.W. Parlamento atstovai:
K. Stewart, MLA, 
John McMahon, MLA,
V. Durick, MLA,
A. G. Grasby, MLA,
W. E. Wattison, MLA,
L. Johnston, MLA, 
T. W. Daldon, MLA,
N. J.Keanrs, MLA,
J. P. Flaherty, MLA,
E. Quinn, MLA,
J. B. Southee, MLA,
L. F. Bowen, MLA,

P. F. Cox, MLA,
F. G. Downing, MLA,
Rex Jackson, MLA,
R. J. Kelly, MLA,
P. D. Hills, MLA,
H. F. Jensen, MLA.
Jei laikas nebūtų taip greit iš

sibaigęs, gerb. parlamentų atsto
vų parašų būtų galima buvę tikė
tis ir daugiau.

ALB Jaunimo Kongreso 
Cent. K-tas.

AUKOS J.K. CENTRINIAM 
KOMITETUI

Paskutinėmis dienomis Jaunimo 
Kongreso Centrinis Komitetas dar 
gavo papildomų aukų. Komitetui
aukojo:

J. Pocius $10,
V. Juzėnas $15,
ALB Perth Apyl. V-ba

surinko $36,
L.K..V. “Ramovės” prie-

dinė auka *" $20,
Sydney Lietuvių Caritas

Draugija < \ $50,
Tautos Fondo Atstovybė

Australijoje $40,
M. Petronis (klaidingai įs-

kaityta į Studentų Initium
Semestri pelną) $20,

ALB Sydney Apyl. V-ba iš 
gauto “atsisveikinimo ba
liaus” skyrė $36.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

V.V. Šliogeris, 
C. K-to iždininkas

JŪRATEI REISGYTEI 
PAPILDOMOS AUKOS

Stasiūnaitienė $ 2,
Aleksandravičius $10.

pigintą kelionę, nors ji ir "A” 
grupės reikalavimų neišpildo.

8. P. Vida Kabailienė pasisaky
dama, kad “joks rimtai studijomis 
užsiėmęs jaunuolis-ė negali 2/3 
trimestro (t y. 6 savaites) nuo 
studijų pasitraukti” užgauna vi
sus studijuojančius atstovus, vyks
tančiu sį PU Kongresą.

9. šiuo Centrinis Komitetas skai
to, kad į visus neaiškumus atsa
kyta.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas
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Menas galingas
(POKALBIS SU DAIL. L. URBONU 

JO 5-SIOS PARODOS PROGA)

Jonas Šoliūnas

KAS TOLIAU?

Esame didžiojo įvykio išvakarėse. Jaunimo Metų svarbiau
sia apraiška — Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas — čia pat.

Daug kur jau išrinktos karalaitės, sutvarkytas priėmimas 
atvykstantiems svečiams, išsiuntinėtos lėšos atvykstančiųjų ats
tovų kelionės išlaidoms padengti. Su nepaprastu susikaupimu 
ir entuziazmu kongreso laukia ne tik Čikaga, bet ir visas lietu
viškas pasaulis. Rodos, lyg laukiama egzaminų, kuriuose bir
želio 30 - liepos 3 d.d. laikys lietuvių jaunimas Čikagoje.

Tam tikra prasme jaunimas tikrai laikys egzaminą. Pir
miausiai jis turės įrodyti, kad savo jėgomis ir ištverme kovoje, 
dėl laisvės yra praaugęs mūsų vyresniuosius. Antra, jaunimas 
pačiame kongrese turės parodyti, kad yra pajėgus savo intelektu 
perimti kultūrinio gyvenimo vadovavimą iš mūsų senimo. Ir 
trečia, jaunimas turės nenumarinti kongrese to entuziazmo dar
bui ir pasiaukojimui siekiant užsibrėžto tikslo. Va, apie tą pas
kutinįjį ir norėtume čia pakalbėti.

Birželio 16 d. Macquarie Gale
rijoje Sydnejuje buvo atidaryta 
penktoji dail. Leono Urbono indi
vidualinė paroda. Tiek parodų su
rengęs dailininkas jau skaitosi pil
nai įsipilietinęs dailės pasaulyje. 
Apie šių pastarųjų parodų Sydne- 
jaus didžioji australų spauda atsi
liepė pačiais palankiausiais žo
džiais. Net ta proga popietinis 
Sydnejaus dienraštis “Sun” šalia 
parodos kritikos paskelbė ir dai
lininko nuotraukų. Kadangi dail. 
Urbonas, būdamas vienas iš jau
nesniųjų, savo lietuviškumų pa
brėžia ne vien tik kūryboje, bet 
ir ypač kasdieniniame praktiška
me gyvenime, pravartu su juo ar
čiau šios parodos proga susipažin
ti. Be kita ko reikia pabrėžti, kad 
dail. L. Urbonas, sparčiai kopda
mas kūrybos laiptais į meno viršū
nes, pasirinko pačių sunkiausių 
kompeticijos priemonę - tapybų, 
kuri juo sunkesnė, nes Australija 
stiprių tapytojų turi nemažai.

Dail. L. Urbonas

RENATĄ AKENYTĘ 

ir

KAJETONĄ STARINSKĄ, 

sukūrusius lietuvišką šokėjų šeimą, sveikina ir daug 
laimės linki

Geelongo Tautinių Šokių Grupė 
Suktinis

ARCH1T. VYTAUTĄ ŠALKŪNĄ

. *r
NIJOLĘ ŽV1RZD1NA1TĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir linki giedro ir 
laimingo gyvenimo

Pasaulio Liet. Inžinierių ir Architektų
Sąjungos Sydney Skyrius

REISGYTĖS NEUŽTENKA

Tam tikra prasme Reisgytė lietuvių visuomenei tapo feno
menu. Ji vieno mažo įvykio dėka pasidarė bene populiariausia 
mūsų tarpe. Ji savo tikslą pasiekė, užsibrėžtą darbą įvykdė.

Mes nenorime mažinti Reisgytės nuopelnų, tačiau iš kitos 
pusės nemanome nė jų išpūsti, kaip tai jau padarė mūsų spauda. 
Bendras kovos konspekte jos darbas buvo pašėlusiai trumpas ir 
nesudėtingas. Ji apstatė seną sovietų jautį ir pasistengė, kad tas 
faktas iškiltų spaudon. Ir viskas. Tačiau mes negalime pasikliau
ti tokiomis proginėmis priemonėmis. Mums reikia, kad jaunimas 
kovotų sistemingai. Sis kongresas ir turėtų būti to sistemingo dar
bo pradžia. Reikia būtinai atsiplėšti iš vadinamojo rezoliucijų 
žiedimo trafareto. Jeigu mūsų Jaunimo Kongresas baigsis tik 
rezoliucijų priėmimu, tai jis savo tikslo nebus atsiekęs. Reikia, kad 
Kongresas būtų mūsų jaunimo organizuotos veiklos pradžia.

KAS DARYTINA?

Pirmiausiai Šis Jaunimo Kongresas turi jaunimo organizuo
tai veiklai padėti pamatus. Reikia būtinai sudaryti Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Tarybą. Į šią tarybą turėtų įeiti viso lietuviško 
jaunimo atstovai iš visų kraštų, kur tik tokio jaunimo yra. Lo- 
giškiausiai ir demokratiškiausiai toji taryba turėtų būti sudaryta

Daug lengvesnis kelias buvo tiems 
lietuviams dailininkams, kurie pir 
mavo arba tebepirmauja Austra
lijos meno pasauly su tokiu menu, 
kuriame jie sau lygių Australijoje 
neturėjo.

Prieš šių reikšmingų parodų už
kalbinęs dail. L. Urbonų ir pas
veikinęs jį individualiosios, pen
ktosios parodos proga (suruošti 
dailininkui parodų yra tokios pat 
svarbos jam įvykis, kaip rašytojui 
išleisti savo naujų knygų) primi
niau, kad jau laikas arčiau ir Mū
sų Pastogės skaitytojus supažin
dinti su savo kūryba ir juos įves
ti į savo meninį pasaulį.

Atsakydamas dail. Urbonas pa
brėžė, kad jo pasisakymai iška
binti ant sienų ir jie viskų pasakų 
apie jį ir jo išgyvenimus. Jeigu 
jo pasisakymo būdas būtų žodinis,

tai, anot jo, paveikslų iš viso ne
būtų.

— Bet vis tik Jūsų kūryba iš 
pavienių darbų jau išaugo į stam
bų mišką, kur reikalingas ir vado
vas. Bet kas gi gali būti geresnis 
vadovas, jei ne pats dailininkas, 
kur toji giria yra jo paties pasau
lis. Tad sakykite, kaip žiūrite į 
meno tradicijas? Kiek jos turi (tar
kos jūsų kūrybai?

— Aišku, įtakos turi. Net ir 
revoliucionieriai prieš tradicijas 
pažymėti gyvenamojo laiko tradi
cijomis, prieš kurias jie kovoja. 
Tradicijas aš pažįstu, bet jų ne
laikau gyvenimo norma.

— Teigiama, kad kūrėjas per
gyvena tam tikrą kūrybinį banga
vimą, kurio metu jis sukuria savo 
kūrinius. Vėliau seka atoslūgis,

kurio metu kūrėjas renka savo 
naujus įspūdžius, brandina idėjas. 
Kaip jūs į tai žiūrite?

— Tai pasenusi samprata apie 
kūrėjų ir kūrybą. Kūrybinė mintis 
yra spontaniška. Kų mes vadina
me kūryba, dažniausiai yra tik kū
rybinė veikla, nes kūrybinis blyks
telėjimas yra žaibiškas, gi jo rea
lizavimas susijęs su laiku ir daili
ninko kantrybe. Jūs galvojate, kad 
dalininkui reikia įspūdžių papildy
mo, jų rinkimo kaip kad istorikui 
istorinės medžiagos. Teisybė, ke
lionės, susitikimai, įspūdžiai pra
turtina asmenybę, bet aš netikiu, 
kad čia yra kūrybinis variklis. Įs
pūdžiai yra gimnastika. Kaip jū
ros paviršius įdomus savo ban
gavimu, tačiau jos turtai slypi gel
mėje kur tyla ir ramybė. Taip ir 
žmogaus kūrybiniai turtai yra jo 
pasąmonėje, kuriai atsiverti rei
kia tylos ir susikaupimo. Jeigu me
nininkas to nepajėgia, tai jo kūry
ba yra liesa, priklausanti nuo ap
linkos ir atsitiktinių įspūdžių. 
Sakyčiau, kūrėjui svarbiau pažin
ti save, negu kokius nors egzoti
nius kraštus.

— Ta pačia proga norėčiau pa
klausti, kaip žiūrite į meno kriti

ką ir pačius kritikus? Kaip kritika 
veikia patį kūrėją?

— Mano žvilgsnis į kritikų yra 
panašus į kritiko žvilgsnį, kaip 
jis žiūri į mano darbų. Jis gali 
kritikuoti mano kūrybą, lygiai ir 
aš galiu vertinti jo sugebėjimų ir 
įsigyvenimų į mano darbų. Kriti
kas yra vienas iš žiūrovų, kuris 
savo įspūdžius paskelbia spaudoj 
arba pasisako kitiems. Jis* kritikas 
niekad negali būti vadovu meno 
pasauly. Tokiu tėra tik pats 
menininkas.

— Metų pradžioje Jūs taip pat 
pasirodėte su portretine kūryba, 
įdomu, lar tai buvo spontaniškas 
išsišokimas, ar grįžimas į tradici
ją?

— Iš to nepadarykite išvadų, 
kūrėjui taisyklių ir tradicijų ne
silaikymas yra jų atmetimas. Jūs 
mane galite pavadinti pionierium, 
bet niekad revoliucionierium: to 
kas buvo, aš negriaunu. Tarp kita 
ko, minėtas autoportretas, rodytas 
Archibald konkursinėje parodoje, 
dar nereiškia, kad dailininkas 
grįžta į akademizmą. Tai buvo 
iššaukianti idėja, kad abstraktis- 
tas dailininkas nemokąs ar negalįs 
pasireikšti konkrečiais atvaizdavi-

JUOKAS PRO AŠARAS
mais. Skeptikams nuginkluoti pa
sišovė idėja ir tokiu pasirodyti.

įdomu, kaip jūs žiūrite į gyve
namos meno krypties ateitį — kur

rinkimų būdu. Jos būstinė turėtų būti Čikagoje, nes čia yra pasau
lio lietuvių centras, ir čia būtų geriausios veikimo sąlygos. Tačiau 
organizavimosi planas turi būti pradėtas Jaunimo Kongrese, ku
ris ir sudaro geriausią organizavimosi pradžią. Čia suvažiuos 
aktyviausio jaunimo dalis, čia bus vyresniųjų atstovai, kurių pa
tarimais galima būtų pasinaudoti. Svarbu, kad Jaunimo Kongre
sas nesibaigtų “rezoliucijų išnešimu”, o organizacinio darbo pra
džia. Už tat tikimės, kad suvažiavę atstovai turės daug pasiūly
mų ir planų organizuotam apsijungimui.

Spontaniški jaunimo pasireiškimai sveikintini ir gerbtini, 
tačiau jais savo veiklos, o ypatingai kovos jokiu būdu negalime 
grįsti.

Gegužės 29 dienos Bankstowno 
Apylinkės visuotinį susirinkimų ki
taip negalėčiau pavadinti, kaip au
dra vandens stiklinėje. Savo išvir
šine forma kelia juoką, o savo es
me — skausmą.

Jau gerokai prieš susirinkimą 
buvo tartasi tarp pačių bankstau- 
niškių, o ir su Krašto Valdybos pir
mininku p. S. Narušiu, kad daug 
geriau būtų visoms trims apylin
kėms susijungti ir įkurti vieną 
naujų Sydnejaus Apylinkę, kuri 
apimtų jurisdikcija visų plačią 
Sydnejaus metropoliją. Tuo labiau 
kad tokius nutarimus Sydnejaus ir 
Cabramatos Apylinkės jau praei
tais metais buvo padariusios ir 
laukė, kų pasakys Bankstowno. 
Apylinkė. Praeitais metais Banks
towno Apylinkė tai idėjai nesoli
darizavo dėl dviejų motyvų: nebu
vo su ta idėja susigyvenusi ir for
maliai skaitė netinkamai pakvies
ta. Todėl šiais metais tam buvo 
pasirengta, — bankstowniškių vei
kėjų būrelis, dalyvaujant Krašto 
Valdybos pirmininkui p. Narušiui 
ir pačiam Bankstowno Apylinkės 
pirmininkui p. Slonskiui, išnagri
nėjus visus motyvus ir sųlygas ir 
priėjo išvados, kad reikia solidari
zuoti Sydnejaus lietuvių bendruo
menei ir dėtis į bendrą darbą visų 
gerovei. P. Slonskis sutiko tam rei
kalui duoti normalią eigų: įnešti 
susijungimo klausimų į metinio 
susirinkimo dienotvarkę.

Šioje vietoje baigiasi susijungi
mo istorija ir prasideda juokai, o 
ašaras pamatysime vėliau. Piktas 
juokas, ar pagieža paleido gandą, 
kad likviduojama Bankstowno A- 
pylinkė.

— Gelbėkite, vyrai, apylinkę, 
knisasi po pamatais. Aš, moteris, 
nenusileisiu, o kaip jūs, vyrai, ar 
tylėsite?

Ir subruzdo vyrai gelbėti apy
linkę po ženklu “nepasiduosime” 
sydniejiškiams.

Šioje vietoje jaučiu reikalo tą 
juokingąją susirinkimo dalį atvai
zduoti kiek galima arčiau tikro
vės, žinoma tam, kad kiti galėtų 
pasimokyti, kaip nereikia daryti.

Susirinkimas prasidėjo įprasta 
tvarka pirmininkaujant p. Reisgie- 
nei. Pirmininkė perskaitė dienot
varkę. p.Reisgys pareikalavo iš
braukti iš dienotvarkės — Vienos 

■ Sydnejaus Apylinkės steigimo 
klausimų.

— Na, kaip čia dabar? Leiskite 
klausimą referuoti, reikia susipa- 

1 žinti su reikalo padėtimi; palikti 
' taip ,kaip jis yra įrašytas, — šau- 
. kė iš salės nustebę kiti.

— Nieko naujo niekas nepasi
keitė, todėl galioja praeitų metų 

, nutarimas, — pasitikėdamas per
gale, nenusileido p. Reisgys.

Klausimas sprendžiamas balsa
vimu. Prireikė mandatų komisijos

PILYPAS IŠ KANAPIŲ

Ir vėl vienas žmogėdra išlindo iš užmaršties. Neseniai Sovie
tuose savo atsiminimus paskelbė buv. Sovietų ambasadorius Lon
done nuo 1932 iki 1943 m. Ivan Maisky. Jo atsiminimuose pa
liestas ir Lietuvos okupavimas. Apie tai labai įdomiai parašė ame
rikiečių žurnalas Atlas (žiūr.. Atlas, June 1966, Vol. 1’1, No. 6, 
p. 334-336).

Ivanas arba Pilypas iš kanapių šitaip rašo:
“Kaip žinome, 1940 m. vasarą Estija, Latvija ir Lietuva buvo 

inkorporuotos į Sovietų Sąjungą. 1940 m. rugpiūčio 15 d. aš ap
lankiau Lord Halifax ir paprašiau Sov. Sąjungos vyriausybės 
vardu, kad Anglija imtųsi priemonių likviduoti britų misijas ir 
konsulatus Pabaltijo valstybėse ir kad panaikintų pabaltiečių pa
siuntinybes Britanijoje. Halifax vengė man duoti tiesioginį atsa
kymą. Galop Halifax priėjo net išvadų, kad Sov. Sąjungos elge
sys Pabaltijo atžvilgiu laikytinas kaip agresija su visomis pasek
mėmis.

Besiklausydamas britų užsienių reikalų ministerio išvedžio
jimų priėjau išvadų, kad jį žinomais argumentais bus sunku įtikinti. 
Tie argumentai atšoktų nuo jo, kaip kamuolys nuo sienos. Gi 
man reikėjo Halifaxui reikalą taip pristatyti, kad tai paveiktų jo 
protą ir jausmus ir kad jis imtųsi praktiškų priemonių (pabrauki
mas Ivano) Anglijos atstovybių likvidavimo Pabaltijo valstybėse”.

Ivanas visą reikalą nutarė taip “suprastinti” ir prilygino Pa
baltijo valstybių padėtį prįg vieno sergančio ruso, kuriam apsirgus 
jo kaimynai išsidalino turtą, nes tikėjosi, kad ligonis mirsiąs. Li
gonis, deja, pagijo, aplankė kaimynus, kurie buvo išsigrobstę jo 
turtą ir turtą vėl atgavo. Ivanas tęsia:

“Gerai, ponas Halifaxai, kaip tu galvoji: valstietis, kuris at
gavo iš jo atimtus turtus, buvo agresorius, ar kas nors kitas?

Halifaxas tylėjo ir vėliau išsitarė, kad tai įdomi pažiūra į 
Pabaltijo padėtį.

Žinoma, aš netikėjau, kad taip suprastintas pavyzdys Hali- 
faxą įtikintų ir atneštų teigiamų pasekmių. Vis dėl to Halifaxas 
niekuomet mūsų daugiau agresoriais nevadino. Gi parlamente ir 
spaudoje buvo daug pasisakymų ir išsireiškimų, jog galbūt esu tei
sus...

Šitaip Ivanas nupiešia atsiminimuose Lietuvos likimą. Jis 
brutaliai šypsodamasis norėjo anglus įtikinti, kad Pabaltijys yra 
Rusijos dalis ir sovietai užimdami jį atsiėmė tik tai, kas jiems pri
klausė. Tačiau ši ruskio versija apie Pabaltijo valstybių likimą ir (?) pakeltom rankom skaičiuoti, 
rusų tiesumu įtikino tik tuos, kurie tokios versijos troško. , ’ ^e^/koSja^Tris^sykSs buvo

keliamos rankos ir tris sykius 
kiekvienas komisuos narys praneš
davo skirtingus balsavimo davi
nius. Nervinosi susirinkimas, ner
vinosi ir komisuos nariai. Paga
liau dalis komisijos narių, įsižei
dę, atsistatydino. Nebuvo iš ko pa
pildyti komisijos nes niekas ne
benorėjo toje komedijoje dalyvau
ti. Padėtį išgelbėjo 3 savanoriai 
jaunuoliai, bet ir jiems nesisekė 
skaičiuoti, ne iš karto suskaičia
vo. Iš sykio niekas negalėjo su
prasti, kas čia dedasi. Skaičius ran
kų buvo tarp 18-22. Pagaliau pa
sirodė, kad susirinkime dalyvavo 
dalis tų žmonių, kurie susijungimo 
idėjai patys pritarė ir dalyvavo 
pasitarimuose, o Vėliau paveikti to 
nelemto gando prisidėjo prie tų, 
kurie nutarė nepasiduoti, jie taip 
greitai pakeldavo rankas ir nuleis
davo, kad ne visi spėdavo pamaty
ti. Tokiu elgesiu pasipiktinę kai 
kurie žmonės išėjo iš susirinkimo, 
tuo tarpu p. Reisgys pareiškė vie
šą pasitenkinimą aplodismentais 
ir žodžiais:

— Taip ir reikia, gerai, tegul 
eina, tokių čia nereikia...
— p. Reisgy, reikia verkti, kad to
kie dalykai dedasi mūsų tarpe, o 
ne džiūgauti, — pastebėjo A. Mau- 
ragis.

Čia reikia pa'sakyti, kad Kraš
to Valdybos pirmininkas kalbėjo 
dar prieš balsavimą aprašydamas 
susirinkimo reikalų spręsti rimtai 
ir dėtis drauge su visais visų la-

bui, bet išdidžios galvos nenorėjo 
jo nė klausyti. Deja, tas išdidu
mas greit praėjo, kai reikėjo suda
ryti valdybą, kai reikėjo nuo len
tos išbraukinėti kandidatus ir tol 
kartoti, kol visos pavardės buvo 
išsemtos ir jų pritrūko. Ar tik ne 
du sydnejiškiai išgelbėjo tą padė
tį pasilikdami kandidatuoti?
Dar vienas žingsnis ir — nusiže
minimas .Tie patys, kurie anks
čiau nenorėjo nei klausytis Krašto 
Valdybos pirmininko kalbos, dabar 
prašo, kad jis tarpininkautų ben
dradarbiavimui, kad padėtų išly
ginti nesklandumus su Sydnejaus 
Apylinke.

— Ką, aš galių padaryti, kad 
jūs patys nenorite ir kad taip ne
rimtai pažiūrėjote j šitų reikalą, — 
atsakė pirmininkas.

— Gal būt, kad mes kitais me
tais prieisime prie susijungimo, — 
pareiškė p. Eidėjus.

— Kodėl ne šiandieną, kodėl ne 
tuojaus? — paklausė A. Maura- 
gis.

Tokioje nuotaikoje baigėsi su- 
ssirinkimas. Ir kas toliau? Prieš 
akis dideli darbai — meno dienos, 
suvažiavimai, o mums trūksta ben
dradarbiavimo dvasios, nuoširdu
mo ii- supratimo bendrųjų reikalų.

Štai menkas dalykas, bet realus 
pavyzdys, kaip mūsų 3 Sydnejaus 
Apylinkės dirba. Berašant man ši
tas pastabas, iškilo reikalas pada
ryti išleistuves Sydnejaus jaunuo
liams vykstantiems į P .L. K. Ąme-

ji veda? Kas norima ja atskleisti 
arba užakcentuoti?

— Aš nežinau, į kur ji veda, tad 
ir netikiu, kad tikras dailininkas 
turi taikintis į bendrą laiko srovės 
rikiuotę. Tikras menininkas ne 
tiek laikosi to, kas yra, bet visų 
pirma siekia, naujo, prieš tai ne
atskleisto, neįvardinto. Kitu atve
ju gautųsi ne kūryba, bet sustin
gimas formose. Menas savo esme 
yra žmogaus dvasios veržlumas at
skleisti tai, ko šiandie nėra. Atei
ties nėra. Yra tik dabartis. Šios 
dienos geras kūrinys yra rytojaus 
dienos veiklos pagrindas. L.L.

rikon. Kas jas ruoš: viena apylin
kė, ar visos trys? Kas imsis inicia
tyvos ? Į ką kreiptis? Tik į Kraš
to Valdybos pirmininką. Jis turi 
suvesti visas tris apylinkes, kad 
jos galėtų pradėti darbų, jis turi 
jų prašyti. Ar tai normali padėtis, 
ar ne perdaug apsunkintas Kraš
to Valdybos pirmininkas? Ir kai 
visi pripažįstame, kad tokia padė
tis yra nenormali, ir norime soli
darizuoti daugumai, yra keletas 
žmonių, kurie sutrukdo darbų.

Aleksandrins Kęlmietis

Gyventoju
Visuotinis gyventojų surašymas 

Australijoje arba Commonwealth 
Census įvyks birželio 30 d. šitoks 
gyventojų surašymas kraštui ypa
tingai svarbu daugeliu atžvilgių. 
Dėl to būtina, kad visi gyventojai 
krašte šiame darbe kooperuotų ir 
suteiktų reikalaujamų žinių.

Gyventojų surašymo tikslas yra 
surinkti davinius apie skaičių, am
žių, šeimyninę padėtį, lytį, tauty
bę, išsilavinimo lygį ir užsiėmimų 
visų gyventojų, kurie tų dienų 
yra Australijoje. Bus reikalauja
mos ir žinios apie butus ar namus, 
kur kas gyvena.

Surinktos žinios sudarys statis
tinę bazę, kuria naudosis vyriausy
bė, biznio organizacijos, spauda, 
ir kitokie visuomininiai vienetai 
įvariems svarbiems uždaviniams.

Sakysim, vyriausybė turimus su
rašymo duomenis panaudoja norė
dama nustatyti, kiek reikės mokyk
lų, namų, darbų, koks bus pareika
lavimas vandens ir elektros. Da-

surasymas
viniai naudojami planuojant atei
ties imigracijų apsidraudžiant, 
kad darbu aprūpinus naujuosius 
ateivius.

Komercinėje srityje statistikos 
daviniai leidžia pramatyti ateities 
rinkas ir t.t. Tikros statistikos yra 
tiek svarbios, kad Australija įvedė 
gyventojų surašymą reguliariais 
tarpais — kas penkeri metai. Šių 
metų surašymas jau bus septin
tasis.

Australijos statistikos vedėjas 
Mr. Archer primena, kad kiekvie
no yra teisė ir pareiga talkinin
kauti gyventojų surašyme, nes sta
tistikos daviniais remiantis vykx 
dant įvarius uždavinius paliečia
mas kiekvienas gyventojas. Dėl to 
visi gyventojai turi būti įskaity
ti ir turi atsakyti tiksliai į pa
tiektus klausimus, kad statistika 
turėtų pilnų vertę.

Mr. Archer užtikrina, kad visi 
surinktieji daviniai apie asmenis 
bus laikomi griežtoje paslaptyje

ir jie bus panaudojami tik statis
tiniams skaičiams. Dėl to niekas 
neturėtų atsisakyti suteikti reika
laujamų davinių. Kiekvienas tar
nautojas, dirbąs prie gyventojų su
rašymo, prisiekdinamas, kad lai
kytų paslaptį. Pagal įstatymų nie
kas negali skelbti asmeninių ar or
ganizacinių gyventojų surašymo 
anketų. Daviniai gali būti panau
dojami ar skelbiami tik neasmeni- 
niais statistiniais skaičiais.

Kad statistika būtų išsami ir 
tikslinga, surašymo anketa yra di
delė su daugybe klausimų. Dėl to 
kai kam gali atrodyti kebli, ypač 
tiems, kurie naujai atvykę į Aus- 
tralijų ir dar nemoka gerai an
gliškai.

Bet kiekvienas tokiu atveju gali 
tikėtis pagalbos anketas užpildant 
žmonės, kurie išdalins gyvento
jams surašymo anketas, yra šiam 
reikalui gerai paruošti ir galės 
suteikti atitinkamų patarimų. Rei
kalui esant jie net galės parūpinti 
ir vertėjų.

Vykdant gyventojų surašymą 
svarbiausia, kad šiame darbe koo
peruotų visi gyventojai. Tiksli sta
tistika svarbu ne vien tik valsty
bei, bet ir kiekvienam gyventojui.
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KOVO PASTANGOS
KOVIEČIAI LAIMI

Šiuo metu Kovo merginos da
lyvauja net dviejuose krepšinio 
turnyruose ir abiejuose jos gra
žiai pasirodo. Rungtynėse prieš 
Universitetą mūsų merginos pa
sirodė daug pranašiai!! ir laimėjo 
67:5 (30:2). Taškai: Jamieson 24, 
Motiejūnaitė 10, čelkytė ir Kos- 
sa po 8, James 6, Paulauskaitė 5 
ir Williams 2.

KOVAS BARBARIANS IV 
36:16 (20:6)

Ir šiose rungtynėse mūsų mer
ginos pasirodė daug pranašiau 
prieš savo priešininkes. Taškai: 
Čelkytė 10, Paulauskaitė 8, Mo
tiejūnaitė ir Meškauskaitė po 6, 
Kossa ir Williams po 2.

KOVAS SATELLITES 30:34
Gražioje kovoje kovietės turė

jo nusileisti gal tik prieš buvu
sias laimingesnes aikštėje savo 
priešininkes. Rungtynės buvo vi
są laiką įtemptos ir permainin
gos.

Kovu — SCARBOROUGH 
PARK 43:39 (15:13)

Ši australių komanda jrra viena 
iš stipriausių Sydnejuje, ir kovie- 
tėa su ja turi labai daug vargo. 
Šiame susitikime mūsų merginos 
ypatingai kietai kovojo aikštėje 
pasirodydamos pranašesnės. Taš
kai: Jamieson 15, Motiejūnaitė 
12, Williams 6, Meškauskaitė ir 
James po 4, Paulauskaitė 2.

VYRAI — GUILDFORD 
LEAGUE 39:44 (23:26)

Pusiaubaigminėse rungtynėse 
Kovo vyrai susikibo su stipriau

PAS AUSTRAL/JOS UETUV/US

Savaitę pasilsėję, šeštadienį 3 
vai. p.p. atsisveikinome su Rober
to, palikome Crystal Brook ir 6 
vai. jau buvome Adelaidėje, kur 
apsistojome pas p.p. K. Pocius ir 
jų nuoširdumu ir pagalba keletą 
dienų pasinaudoję turėjome gali
mybės daugiau pamatyti Adelai
dės. Sekmadienį p.p. Pociai pada
rė barbecque jųjų sodnelyje, daly
vavo ir daugiau svečių, buvo ska
nių kepsnių. Vėliau Adelaidės Mu- 
riejaus įkūrėjo p. J. Vanago >kvie-
fiamas, nuvykome apžiūrėti archy- 
vo-muziejaus. J. Vanagas nuošir
džiai viską mums aprodė, paaiš
kino, supažindino. J. Vanagas ga
lima skaityti antras geneorlas Na
gevičius, kuris pradėjo kurti Lie
tuvos Karo Muziejų iš nieko, ir vė
liau tas liko lietuvių šventove. Va
nagas Adelaidėje pradėjo kurti ir 
iš nieko, be to dar sunkiau, būnant 
svetimam krašte, šiandien yra 
daug ko pasižiūrėti; kiekvienas 
daiktelis — eksponatas kruopščiai 
savo vietoje padėtas, rūpestingai 
saugomas. Kiek, čia kruopštumo 
ir daug laiko padėta! Vanagas 
tam darbui yra talentingas, ir jo 
darbai kalba už save. Manau, 
Adelaidės Lietuvių Muziejus tu
rėtų būti skaitomas visų Austra
lijoj gyvenančių lietuvių Muzie
jum, žinoma, p. Vanagui ir Ade
laidės lietuviams sutinkant. Mū
sų visų pareiga tą muziejų remti 
eksponatais, materialiai ir pan. 
Nors be atlyginimo viską dirba, 
bet reikia įsigyti muziejui baldų, 
lentynų, spintų, dėžių ir t.t. ir t.t., 
tas viskas kainuoja. Tikiu Krašto 
V-ba j tai ir kreipia dėmesio. Ma
nau, būtų puiku, kad per atstovų 
suvažiavimą tuo reikalu būtų vie
nas kitas žodis ištartas.

Kartu su p.p. K. Pociais nuvy
kome pas mums seniai pažįstamą 
p. Vasiliauską, ypatingai mums 
sydnejiečiams gerai pažįstamą so
listę p. G. Vasiliauskienę. Ponai 
Vasiliauskai turi didelį, ant aukš
to kalno namą, iš jo galima maty
ti visa Adelaidė. Maloniai pasikal
bėję, pakėlėme taures už tėvus, 
ir jaunuosius, nes p. Vasiliauskai
tė už kelių savaičių išteka už Min-

sia šio turnyro komanda. Pra
džia kaip ir daugelį kartų anks
čiau, vyrams nesėkminga, ir aus
tralai veda 8-niais, vėliau net 10- 
čia taškų. Mūsų komanda pasi
metusi bando solistiniai, bet ne
sėkmingai. Puslaikis baigiamas 
pralaimėjimu trimis taškais.

Antrąjį puslaikį o mūsų vyrai 
pradeda labai puikiai ir jau po 5 
žaidimo minučių veda penkiais 
taškais. Padėtis išlaikoma apie 10 
minučių, tačiau vėliau vėl pasi
metama ir australai santykį išly
gina ir net pirmauja. Nors ir kaip 
koviečiai stengiasi, bet australų 
n'eparklupdo. Šiose rungtynėse dėl 
darbo negalėjo žaisti geras krep
šininkas Daniškevičius. žaidimo 
metu buvo gana blogas žaidėjų 
dengimas ir antram puslaiky per- 
mažai išnaudojamas Andriejūnas, 
kuris šiuo metu geriausiai mėto. 
Taškai: Atkinson ir Andriejūnas 
po 10, Lukoševičius 9, Liutikas 7, 
V. Kraucevičius 3.

Nors šias rungtynes ir pralai
mėjus koviečiai žais ir toliau ir 
gal pateks į didįjį finalą.

JAUNĖS — J.A.S.A. 8:13
Šios rungtynės prieš žydžių 

merginų komandą buvo gana kie
tos. Pirmąjį puslaikį mūsų mer
gaitės, neišnaudodamos pilno ko
mandinio žaidimo, kėlinį pralai
mėjo 4:6. Antrąjį puslaikį mūsų 
mergaitės pradeda labai gražiai. 
M. Saukaitė ypatingai gerai nui- 
minėja nuo lentos sviedinius. 4 
min. prieš pabaigą Kazlauskaitė 
gauna mesti keturias baudas, iš 
kurių išnaudoja tik dvi ir santy
kis 8:10 priešininkių naudai. Abi 
komandos sunkiai kovoja, ir tik

(Žiūr. pradžią M. P. Nr 22) 
daugo Mauragio.

Aplankėme p.p. P. Bielskius — 
Sąjungos pirmininką. Jo žmona, 
berods, Moterų Sekcijos Vice-pir- 
mininkė. Jie augina 4 dukreles. 
Vyriausia 13 metų, visos puikiai 
kalba lietuviškai, o dar puikiau 
dainuoja, vyriausiajai skambinant 
pianu. Padainavo mamytės p. 
Bielskienės komponuotą dainelę. 
Tie malonūs žodžiai ir melodija, 
taip pat p. Bielskienės kompozici
ja, mano mintis nukėlė į mano
kraštą, į tuos takus ir kelius, kur 
aš jaunas būdamas vaikščiojau. 
Turėjau drūčiai laikytis iš susi
jaudinimo. Maloniai leidome laiką 
besikalbėdami apie praeitus lai
kus. Ponų Bielskių lydimi nuvyko
me pas p.p. Reisonus; p. Reisonie- 
nė teisininkė, Moterų Sekcijos pir
mininkė. Mano žmona turėjo su p. 
Reisoniene daug naudingo pokal
bio apie moterų veiklą. Po įdomaus 
pasikalbėjimo, buvome p.p. Reiso- 
nų nuoširdžiai pavaišinti.

Pirmadienį iš ryto, atsisveikinę 
su nuoširdžiai šeimininkais, pali
kome Adelaidę, ir jau važiavome 
Melbourne link. Kelias geras, re
giniai gražūs, tikras malonumas 
važiuoti. 170 mylių nuo Melbour
ne apsinakvojom hotelyje. Čia der
linga žemė, daugiausiai auginama 
bulvės ir svogūnai, iš čionai bul
vėm ir svogūnais aprūpina ket
virtį Australijos. Ūkininkai nuo
širdūs, draugiški ir labai didžiuo
jasi savo žemės gerumu. Sako, ge
riausia žemė visoj Australijoj, o 
kai kas prideda, kad geriausia že
mė visam pasauly. Tegul bus ir 
taip. Perkant ūkį žemės kaina 
£250 už akrą; nėra brangu, turint 
20 akriĮ, galima pasiturinčiai gy
venti.

Pasiekėme Geelong, 45 mylios 
nuo Melbourno. Važiuojant per 
Geelongą kitas įvažiavo į mūsų 
automobilio lempą, sudaužė. Va
žiuoti galima, tai ir važiavome 
Melbournan. Melbourne apsistojo
me pas senus bičiulius p.p. K. 
Mieldažius. Pas juos apie savai
tę ilsėjomės ir draugiškoj atmos
feroj leidome atostogas. Ponai 
Mieldažiai turi didelį naują namą,

Marija Atkinson pagaliau susi
tvarkiusi visus reikalus Adelaidė
je atvyko pas savo vyrą Don j 
Sydnejų. Su jos vyru koviečiai 
ypatingai sustiprėjo krepšinyje ir 
gal būt su Marijos pagalba ką 
nors bus galima išspausti ir iš 
moterų tinklinio. Vienu žodžiu, 
geros sėkmės abiem naujakuriam 
Sydnejuje!

Kaip teko išgirsti, Adelaidėje 
sklinda gandai, jog nusipirko Ko
vas D. Atkinson už 1000 dolerių, 
o gal ir svarų ir tik dėl to jis per- 
sikėlęs į Sydnejų. Įdomu, iš kur 
Kovas galėtų tiek pinigų sukom
binuoti, nes kiek žinau, jis vos 
galus su galais tesuveda. Jei tų pi
nigų tiek “būtų turėjęs, tai tikrai 
jau būtų sporto salės pamatai.

— ★ —
Paskutiniu metu Kovo pirminin

kas jaučiasi kaip septintame dan
guje. Įdomu, kokia “mūza” jam 
kortomis išbūrė?

‘ — ★ —
Atrodo, kad mano “vištos su 

kiaušiniais” palyginimas atnešė 
labai gerų rezultatų, nes atsiliepė 
ir Geelongo sporto vadovai, ir buv. 
visos Australijos sporto galva. 
Tikrai buvo malonu išgirsti kad 
tie visi prasimanymai ir užsipuo
limai apie sportininkus ir buvu
sią sporto šventę Geelonge buvo 
tik perdėtas priekaištas, padary
tas nežinomais sumetimais.

— ★ —
Čikagoje be lietuvių klubų dau

gelis lietuvių žaidžia paskirų gim- 

laimės dėka priešininkės galuti
nai laimi.

Šiose rungtynėse išsiskyrė M. 
Saukaitė su gražiais sviedinių nu- 
iminėjimais nuo lentų, T. Kaz
lauskaitė su keliais puikiais meti
mais, L. Turisz bendrai geru žai
dimu, o visa komanda antrąjį 
puslaikį sužaidė ypatingai gerai. 
Taškai: Kazlauskaitė 6 ir Intai- 
tė 2.

ir augina tris gražias dukreles.
Su p. Mieldažiu aplankėme lie

tuvių Parapijos kleboną kun. Pr. 
Vaserį. Po malonaus pasikalbėji
mo, aprodė parapijos patalpas, 
“T.A.” spaustuvę ir pan. Aš pri
miniau, sakydamas: “Didelė para
pija, o dar laikraštis, kaip Jūs 
galite apsidirbti?” Kun. atsakė 
prie laikraščio turįs gerų pagel- 
bininkų, jie -visi sutartinai pučia 
į vieną dūdą, tai lengviau pūsti ir 
toliau girdėtis. Kun. Vaseris savo 
mašina mus pavažinėjo po Mel-
bourną, aprodė žymesnes vietas, 
pastatus, nuvežė už 45 mylių nuo 
Melbourno į p. Zabielos 5 akrų 
sklypą, kur “Lietuvių Brolijos” 
pradėta statyba. Ponas Zabiela 
sako, jeigu atsiras kokia rimta lie
tuviška organizacija, tai jis sutin
kąs tą sklypą juridiniai, jai per
vesti. Manau, čia Melbourno orga
nizacijoms yra geras kąsnis.

Aplankėme pirmą lietuvių chor
vedį p. P. Morkūną. Jisai pirmas 
Bonegilloje 1947 metais ką tik at
vykęs iš Vokietijos suorganizavo 
vyrų chorą. Jų dainos skambėjo 
Bonegilloje ir vėliau Melbourne. 
Jis ir dabar vadovauja parapijos 
chorui. Ponia Morkūnienė buvo 
paruošus skanius pietus, iš sve
čių buvo kun. Vaseris ir p. A. 
Mieldažienė. Draugiškai besikal
bant, laikas prabėjo labai greitai, 
pasijutome, kad vėlybas vakaras.

Sekmadienį, po pamaldų, pietūs 
pas p.p. Mieldažius. Dalyvavo 
Kun. P. Vaseris ir Kun. Dauk
nys. čia susipažin'au su Kun. 
Daukniu. Jis daug pasakojo apie 
Anglijos, Londono lietuvius, apie 
lietuvių tvirtovę minister; B.'K. 
Balutį. Kun. Dr. Kačinskui išvy
kus, Kun. Dauknys užima jo vietą 
Geelonge.

Aplankiau du buvusius “Mūsų 
Pastogės” redaktorius: rašytoją 
teisininką p. Juozą Bukauską ir 
rašytoją p. Bronių Zumerį. Ponai 
Žukauskai yra puikiai įsikūrę 45 
mylios nuo Melbourno medžiais 
apaugusiam mažame miestelyje. 
Atostogaujančių mėgiama vieta, 
netoli stoties. Turi didelį namą ir 
didelį vaismedžių ir kitų gražių

Sporto nuotrupos
nazijų ar koledžių rinktinėse. Iš 
jų Rito’s gimnaziją atstovauja net 
visas lietuviškas penketukas: ša
kys, Kinčinas, E. Burkauskas, ir 
broliai Obrajenai. Cicero pirmeny
bėse irgi žaidžia gerokai lietuvių 
Vienas iš geriausių jaunių krep
šininkų yra Jankauskas.

— ★ —
Pernykščių metų “Life” žurna-

le (lapkričio laidoje) buvo pa
švęsti net penki puslapiai JAV 
lietuviui rugby žaidėjui Dikui But
kui, iliustruoti jo paveikslais iš 
žaidynių ir gyvenimo.

D. Butkus yra Illinois universi
teto studentas. Pereidamas į Bears 
komandą jis gavo 200.000 dolerių.

— ★ —
Bufalo mieste J. Glenertaitė iš 

Toronto (Kanadoje) laimėjo šio 
miesto plaukimo pirmenybėse vie
ną aukso ir vieną sidabro medalį, 
o jos draugė A. Kučinskaitė lai
mėjo 1 aukso ir 2 sidabro meda
lius.

— ★ —
Anglijoje be mūsų žinomo A. 

Lapšio, kuris žaidžia Londono rin
ktinėje krepšinio jaunių lygoje 
žaidžia komandos kapitonas E. 
Karnilavičius, A. Bondonis, Pet
kevičius ir kt.

— ★ —
Paskutinius kelius mėnesius 

jaunasis 10 mėnesių Marijos ir 
Don’o Atkinsonų sūnus pagyveno 
Adelaidėje pas savo senelius, ku
rie su savo anūku tekalbėjo tik 
lietuviškai. Štai ir Sydnejuje at
vykęs busimasis krepšininkas ne
labai galėjo suprasti savo tėvą. 
Gerai dar, kad šis kiek jau pramo
kęs lietuviškai, taip kad ir kalba 
su sūnumi galėjo rištis.

— ★ —
Kalbant apie lietuvių kalbą net 

keista darosi, kai dažnai girdi jau
nimą, o kartais net ir jų vadovus 
tarpusavy kalbantis angliškai, 
nors lietuviškai lygiai gerai galėtų 
išsireikšti. O gi štai kovietė Anne 
Jamieson, N.S.W. rinktinės žaidė
ja taip nori išmokti kalbėti lietu
viškai, kad laisvu laiku vis prašo 
savo draugių ir draugų ją pomo- 
kinti. O didžioji lietuvių draugė 
Mrs. Wilson ne tik kad mokosi lie
tuviškai, bet net bando skaityti ir 
Mūsų Pastogę, kas jai neblogai se
kasi.

— ★ —
Inž. A. Šimkus kartu su Austra

lijos lietuvių delegacija į Jaunimo 
Kongresą paskirtas ir Australi
jos lietuvių sportininkų oficialiu 
įgaliotiniu Jaunimo Kongrese ir 
bendruose pasitarimuose su Ame
rikos liet, sporto vadovais. Algis 
yra gerai žinomas mūsų sportinin
kas, buvęs Geelongo “Vyties” pir
mininkas, geras krepšininkas ir 
lauko tenisininkas.

Tenisas
Mums gerai pažįstamas Šiaurės 

Amerikos lietuvių krepšinio rinkti
nės treneris Vytautas Grybauskas', 
kuriam pavesta suorganizuoti te
niso žaidynes Jaunimo Kongreso 
proga, sužinojęs, kad atvyksta į 
Kongresą veteranas A. Remeikis, 
pakvietė Australijos lietuvius iš
bandyti jėgas Šiaurės Amerikos 
lauko teniso pirmenybėse.

Gavus pakvietimą nesunku buvo 
surasti antrą kandidatą teniso 
komandai sudaryti, nes išvykstan
čiųjų tarpe yra iškilusis Geelon
go “Vyties” sportininkas Algis 
Šimkus, kuriam 1963 m. Sporto 

medžių sodą. Čia sutikome p-lę I. 
Didžytę, Dr. Didžio dukrą. Ji šioj 
apylinkėj gimnazijoj mokytoj au
na. Ponios ir Pono Žukausko bu
vome nuoširdžiai priimti ir vaiši
nami, čia ir pokalbis užsimezgė be 
pertraukos ypatingai iš praeitų 
laikų. Taip keletas valandų malo
naus laiko ir prabėgo.

P.p. Zumerius buvau lankęs ir 
anksčiau. Prieš kiek laiko p. Zu
meris su žmona turėjo automobilio 
katastrofą, daugiausiai nukentėjo 
p. Zumerienė, kuri jau baigia pa
sveikti.

Visuomenininkas, vegetaras p. 
A. Krausas pakvietė pietums. A. 
Krausas nevalgo mėsos nuo 13 me
tų amžiaus, o žmona nuo ištekėji
mo. Jis yra buvęs Dr. Vydūno mo
kinys ir dabar jo pasekėjas. Ruo
šia knygą apie Dr. Vydūną. Su-

— * —
Kiek girdisi, labai daug vilčių 

sužibo apie sporto salę Bankstow- 
ne. Jau buvo net konkrečiai aiš
kintasi su statybininkais ir tuo 
tarpu tebelaukiama, ką šiuo rei
kalu pasisakys visuotinis Banks- 
towno Liet Namų susirinkimas.

— ★ —

Kaip jau anksčiau buvau spėjęs, 
atrodo, kad teisybė, kad žinomoji 
Kovo krepšininkė Dana Paulaus
kaitė kitą mėnesį su savo tėvais 
palieka Australiją ir išvyksta ne
sugrįžtamai į Ameriką. Atrodo, 
kad jos išvykimas bus skaudžiau 
jaučiamas ne tik pas lietuvius ir 
Sydnejaus krepšininkus, bet ir ki
tur Australijoje. Atsisveikinant 
daug laimės Amerikoje.

— ★ —

Newtowno Policijos salę, 
vyks visos būsimos sporto šventės 
pirmenybės jau galutinai pertvar
kė krepšiniui ir šiuo metu ji yra 
viena iš geriausių Sydnejuje. ša
lia to ji bus pritaikinta ir pasilin
ksminimams — šokiams, žodžiu, 
joje bus linksma dienomis ir vaka
rais.

— ★ —

Sekantis Kovo vakaras ir kiek 
girdėjau labai linksmas, įvyks lie
pos 9 d. Bankstowno Namuose. 
Manau, jau dabar laikas taip' su
tvarkyti savo reikalus, kad to šeš
tadienio vakaras būtų praleistas 
su sportininkais.

— * —
Sov. Sąjungos krepšinio rinkti

nėj, kurios vienas geriausias žai- 
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kongrese
Šventėje teniso varžybose pavyko 
prasimušti iki finalo, čempiono 
titulo jis nepasiekė, nes dėl per
krautos šventės programos nebu
vo pravestos finalinės rungtynės.

Numatoma, kad minėtose J. Kon
greso proga teniso žaidynėse be 
Australijos lietuvių dalyvaus To
ronto, Hamiltono sportiniųkai Ka
nados bei New Yorko, Cleveland©, 
Detroito ir trys Čikogos lietuvių 
komandos. >

Linkime mūsų teniso reprezen
tantams A. Remeikiui ir A. Šjm- 
kui geriausios sėkmės.

pažindino mus su savo biblioteka 
Lituanica.

Iš Pasaulio Skautų Jamboree 
suvažiavimo Pillipinuose, atvertė 
didžiulį albumą su įdomiomis nuo
traukomis, tikrai buvo įdomu žiū
rėti. Mūsų vizito proga, p. A. 
Krausas, žmonai ir man padova
nojo mūsų tautiečio Juozo Bačiū- 
no išleistą knygą apie Antaną Ol
šauską.

Su p. Mieldažiu užėjome į Lie
tuvių Namą-Klūbą. čia radome be
sitvarkantį namų valdybos iždinin
ką. Jisai mielai mums viską apro
dė. Patalpos didelės, arti centro ir 
susisiekimo, man atrodo, pirkinys 
labai geras.

Aplankiau didelį žvejotoją p.p. 
Ragauskus. Jisai labai mėgsta 
meškerioti, važiuoja už kelių šim
tų mylių, nes vietinės upės išžve

dėjas yra M. Paulauskas, viešint 
Brazilijoje, vienos rungtynės buvo 
sužaistos vieno geriausio Brazili
jos krepšininko — du kart pasau
lio čempijono Voldemaro Blatkau- 
sko tėviškėje Pirasikardaboje. Ir 
šiose rungtynėse prieš sovietinę 
rinktinę už šio miesto brazilų 
rinktinę žaidė vidurinis puolikas 
stud. Mindaugas Radvila. Sov. Są
junga šias rungtynes laimėjo 64: 
39 santykiu.

— * —

Uragvajaus sostinėje Montevi
deo įvyko jau trečios tarptautinės 
lietuvių krepšinio rungtynės tarp 
Argentinos ir Uragvajaus lietuvių 
rinktinių ir jas laimėjo argentinie- 
čiai lietuviai 52:45. Iki šiol abi 
rinktinės buvo pasiekusios po vie
ną laimėjimą.

— -k —
Jack Sharkey (Šarkis) buv. sun

kaus svorio pasaulio bokso čempi- 
jonas šiuo metu yra 63 metų am
žiaus. Jis dalyvavo sporto atosto- 

kur gų ir laivelių parodos programoje 
Čikagoje. Jis čia demonstravo žu- 
vavimo meną, ir apie jį bei jo lie
tuvišką kilmę plačiai rašė Čikagos 
amerikietiška spauda.

— ★ —

Meksikoje, kur 1968 m. įvyks 
olimpinės žaidynės, pasiruošimo 
darbai vyksta pilnu tempu. Jau 
dabar šis miestas turi 110 didžiu
lių sporto centrų ir dar statomi 
penki nauji. Olimpinis kaimelis 
užima 98 akrus ir bus tik 10 my
lių nuo miesto centro. Meksikiečių 
pasigyrimu ši olimpijada praneš 
ir Romos, ir Melbourne, net Tokyo 
olimpijadas. Iš karštų meksikiečių 
visko galima tikėtis.

Rimas Gailius

jotos. Ponas Ragauskas netik mo
ka pagauti ungurių, bet ir moka 
skoningai paruošti “išvenzyti-išrū- 
kyti”, o valgytojų atsiranda — 
netrūksta.

Buvau kviečiamas ir norėjau 
daugiau aplankyti pažįstamų, bet 
gaila, laikas bėgo taip greitai, ne
pajėgiau. Neskiriant titulo ar pro
fesijos, ką sutikau ir užėjau, visur 
jaučiaus kaip savas pas savą. Te
ko man pravažiuoti miestus ir 
miestelius, N.S.W. VIC. ir SA. 
Visi jie puikūs, bet aš grįštu į 
Sydney, Bardwell Park.

Penktadienį iš ryto atsisveikinęs 
su gerais prieteliais Kaziu ir Apa- 
lonija Mieldažiais, išvykome iš 
Melbourne, Sydney link. Albury 
užsukome pas p.p. Valius. Besi
kalbant ir besidalinant įspūdžiais, 
atėjo vėlybas vakaras. Šiltai pa
miegoję, šeštadienį iš ryto atsi
sveikinome su maloniais ir nuošir
džiais p.p. Valiais, išvykome pas
kutinę distanciją, į Sydney, Bard
well Park.

Arti 4 savaičių keliaujančių ato
stogų parvažiavome laimingai, pa
darėme 2,630 mylių. Kelionėje ke
liaudamas nemačiau, tokių gražių 
žydinčių pievų lankų kaip Lietu
voje.' Nemačiau, kad čia taip links
mai šokinėtų ėriukai, veršiukai ir 
kumeliukai, kaip ■ Lietuvoj. Tiesa 
mačiau jų labai daug, bet jie toki 
tinginiai, vos tik kojas pavelka. 
Taip pat neprivažiavom ir to ke
lio vieškelėlio, kur gyveno šalty- 
šius... Parvykę namon, radome 
šeimą belaukiančią, mūsų šeima ir 
apipylė mus įvairiais klausimais.

Antanas Bauiė
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GEELONG

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

ILGAS SAVAITGALIS
Karalienės gimtadienio savait

galis Geelongo lietuvių buvo išnau
dotas linksmai ir kultūringai, šeš
tadienį tautinių šokių grupė “Suk
tinis” išskrido pas Tasmanijos lie
tuvius pademonstruoti savo meno.

Sekmadienį oras pasitaikė gra
žus ir daugelis dairėsi, ką beda
ryti. North Shore lietuviai šven
čia savo gimtadienius, Viktorijos 
rajone Antaninės kiti vėl išmonių 
prasimanė.

Vargšai skautai susirūpinę, kad 
gali niekas nepasirodyti jų rengia
mame “barbekiu”. Bet jų nuotai
kos pasikeitė, kai prie Liet. Namų 
sustojo apie 20 mašinų, kaip nie
kada.

Su nuotykiais pasiekėm numaty
tą vietą ir visi'stojo prie darbų: 
kas malkas kirto, kas ugnį kurstė, 
kas kepė virė, kol visi susėdo pa
sistiprinti. Pasidairęs pagalvojau, 
kad tokios iškylos dar neturėjom 
— čia visa valdžia :apyl. p-kas Dr. 
Skapinskas, kapelionas kun. Dau
knys, “Vyties” klubo p-kas A. Obe
liūnas, Tėvų K-to p-kas V. Bindo- 
kas, choro pirm. J. Gailius, Šat
rijos tun-kas A. Karpavičius ne
kalbant jau apie juos gausiai at
lydėjusius pavaldinius...

Pasisotinus prasidėjo varžybos.

Seniai kaip paprastai prakišo ori
nį ir lenktynes jaunimui, bet vir
vės traukime išėjo laimėtojais.

Prasidėjus temti A. Karpavi
čius skautukus užkoinandavo lau
žui ir po kelių programinių dainų 
skirstėmės.

Pirmadienis — tai sveikatos tai
symas, pasiruošimas darbams. 
Apyl. V-ba spausdina savo “Biu
letenį”, Bažnytinis Komitetas ren
ka aukas naujo klebono naujam 
automobiliui, nes adelaidiškiai pa
leido kunigėlį pėsčiom į Geelongą, 
o buvęs kapelionas savąjį iškeitė 
į valiutą.

Bet džilongiškiai dėl to nesijau
dina ir toliau eina visi kartu vie
nas kitą palaikydami ir gražiai gy
vena.

Dalyvis

SYDNEY

Aušros Tuntas

Au&ros Tuntas

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, laimingo gyvenimo 
linki

‘ GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS
Birželio 11 d. Bankstowno Lie

tuvių Namuose buvo surengtos 
jaukios išleistuvės vykstantiems į 
Jaunimo Kongresą Sydnejaus jau
nimo atstovams. Prie specialaus 
išvykstantiems pagerbtuvių stalo 
buvo susodinta išvykstantieji jau
nuoliai — R. Cibas, R. Zinkutė, N. 
Vaičiurgytė, J. Reisgytė, J. Kola- 
kauskaitė, P. Daukutė — Pullinen, 
ALB Krašto V-bos p-kas p. Naru
šis, A. Baužė, abu vietos kunigai,

s.v. si. MINDAUGĄ MAURAGį 

ir p-lę

VIOLETĄ VASILIAUSKAITĘ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, laimingo gyvenimo 
linki

ps. VYTAUTĄ SALKŪNĄ ir 

skautę NIJOLĘ ZVIRZDINAITĘ,

Adelaidės Jaunimas

■i ’

MŪSŲ PASTOGĖ

Bankstowno apyl. p-kas p. Eidė- 
jus. Oficialią išleistuvių dalį pra
vedė Sydnėjaus apyl. p-kas p. Mi
niotas, kuris savo įžanginiame žo
dyje išreiškė linkėjimus ir viltis, 
kad mūsų rinktinis jaunimas tik
rai atliks savo misiją ir pateisins 
čia pasilikusių lūkesčius.

Kiek ilgesnį žodį ta proga tarė 
Krašto V-bos pirm. p. S. Narušis, 
kuris palietė Jaunimo Kongreso 
reikšmę, Australijos jaunimo Ko
mitetų pastangas sutelkti lėšų, 
kad į Jaunimo Kongresą patektų 
kuo daugiau jaunuolių. Šis kon
gresinis pasiruošimas išjudino mū
sų jaunimą ir jis per tuos nepilnus 
metus tikrai išvystė gražią veiklą. 
Nebuvo užmiršta ta proga padėko
ti visiems Jaunimo Komitetams 
už darbą ir ypač Australijos lietu
vių visuomenei už gausią paramą 
jaunimui, ir drauge palinkėta sėk
mingo kelio.

Toliau žodį tarė kun. P. Butkus, 
kuris išreikšdamas savo linkėji
mus išvykstantiems dar Centrinio 
K-to pir-kui p. Cibui įteikė Sydne
jaus Caritas vardu 50 dol. auką ir 
drauge perskaitė Dr. A. Mauragio 
sveikinimą ir įteikė Tautos Fondo 
atstovybės kongreso reikalams 
skirtus 40 dol. Ta pačia proga p. 
Narušis įteikė ramovėnų auką.

Iš kitų kalbėjusių paminėtini: 
kun. P. Martuzas, A. Baužė, E. 
Eidėjus (Banskt. apyl. p-kas), H. 
Antanaitis (studentų vardu), G. 
Dryža (filisterių) ir V. Patašius 
(Šviesos).

Oficialią dalį užbaigė R. Cibas, 
padėkojęs visiems į šias išleistuves 
atsilankiusiems, linkėjusiems, rė- 
musiems Komiteto darbą ir opozi
cionieriams (?).

Toliau vyko bendras pasilinks
minimas. Žmonių gausiai nebuvo.

ta, į balių atsilankė daug daug lie
tuvių, o ant scenos pasirodė net 
pats p. Paleckis ir p. Holt, kurie 
pasirašė kiekvienas sau atitinka
mus dokumentus — Paleckis davė 
parašą Lietuvos laisvus atstaty
mui, o Holt’as atidavė visą Vikto
rijos valstybę lietuviams. Tad sus
kubkite visi tautiečiai iš kitų vals
tybių atsikraustyti į Viktoriją, 
kad patogiai galėtumėt dalyvauti 
sekančiame Studentų Baliuje! Gal 
ir sekančiais metais pasirodys to
kios garsenybės, bus toks pat ge
ras latvių orkestras, ir toks pat 
skanus maistas veltui! Gal sutik
site, kaip aš, seniai nematytų pa
žįstamų iš tolimų vietovių, gal ir 
vėl išlydėsite grupę atstovų į kokį 
Pasaulinį Kongresą, o gal tai jau 
bus išleistuvės pirmiesiems, grįž
tantiems į tolimą tėviškę...

Na, negalima nuklysti nuo te
mos, o tema, kaip gal supratote, 
tai buvęs Melbourne Studentų Ba
lius. Jam paruošti kainavo daug 
rūpesčio ir laiko, kaip naujasis 
Studentų Pirmininkas Jonas Mei
liūnas, jo valdyba, ir visi padėjė
jai gerai žino. Jeigu kas iš daly
vių jaučiasi nepatenkintas jų pa
ruoštu baliumi, tegu pasireiškia!

Pelno buvo nepaprastai daug. 
Mėlboumiškiai, jau tiek daug pa
aukoję jaunimo atstovams į Kon
gresą, nepagailėjo ir vėl didelės 
aukos. Buvo leidžiami loterijoje 
du “meno šedevrai” — T. Zikaro 
ir A. Vingio. Tai laimės dalykas, 
tad dėl to nesikarščiuokime, sekan
tį kartą gal pats laimėsi ką nors.

Iki pasimatymo sekančiais me
tais!

LIETUVIŲ VETERANŲ 
SĄJUNGOS “RAMOVĖS” 
SYDNEJAUS SKYRIAUS 

VALDYBOS PRANEŠIMAS
L.V.S. “Ramovės” centro orga

nų rinkimo reikalu birželio 26 d., 
sekmadienį, tuoj po pamaldų Lie
tuvių Klubo patalpose 39 Church 
St, Lidcombe, šaukiamas visuoti
nis narių susirinkimas.

L.V. Sąjungos Centro Valdyba 
ir Revizijos Komisija renkama ko- 
respondenciniu būdu, tad per susi
rinkimą bus išdalinta balsavimo 
(kandidatų), lapeliai ir pravestas 
slaptas balsavimas.

Visi nariai kviečiami dalyvauti.
L.V.S. "Ramovės” 

Sydney Skyriaus 
Valdyba

MELBŲRNIšKIAI!
ĮSIDĖMĖKITE!

Lietuvių Namuose (50 Errol St., 
North Melbourne) birželio 25 d. 
vietos Soc. Globos Moterų Draugi
ja ruošia Kaukių Balių — Jonines, 
į kur kviečiami dalyvauti visi ir 
iš visur ! Pradžia 7 vai. vakaro.

MELBOURNE
IŠLEISTUVIŲ BALIUS 

MELBOURNE
Raio Ieva Didžytė

Nesvarbu, po kokia valdyba, ne
svarbu, kokiame pastate ar prie 
kokio oro — nors viename baliuje 
kasmet būna užtikrintas tikras pa
silinksminimas — tai Studentų Ba
liuje!

Šiemet, kaip įau buvo pranašau-

. VEDYBŲ TIKSLU

Rimtas pasiturintis vidutinio 
amžiaus lietuvis ieško pažinties 
su lietuvaite.. Rašyti Mūsų Pas
togės adresu prašant perduoti 
p. Juozui. Konfidencialumas 
rantuojamas.

PATIKSLINIMAS
Reiškiant padėką tusiems - ma

terialiai prisidėjusiems prie skau
tų Aušros Tunto kaukių baliaus 
netyčia buvo nepaminėti šie asme
nys: p.p. Vilkaitienė, Rutkauskas 
ir M. Statkienė, kurių nuoširdžiai 
atsiprašome ir siunčiame iš širdies 
skautišką ačiū.

Rengėjai

SKELBIMAS

ga-

na-Už žemą kainą paimu iš 
mų prosijimui baltinius ir vėl 
pristatau į namus, o taip pat 
pervežu prekes bei pakietus. 
Kreipkitės telefonu Nr. 637 2603

PATIKSLINIMAS
M.P. Nr. 21 paskelbtoje užuo

jautoje įsivėlusi korektūros klai
da: Melbourne P.M.G. Bendradar
biai pareiškė užuojautą ne p. Bu
latai, kaip buvo paskelbta, bet p. 
Balbatai. Suinteresuotus maloniai 
atsiprašome.

Red.

1986 m. birželio 20 d.

<■
“DAINA” RUOŠIASI IŠKILMEI

Sydnejaus liet, “Dainos” choras 
ruošiasi paminėti savo krikšto de
šimtmečio sukaktuves, šia proga 
numatomas liepos 16 d. “Dainos” 
jubiliejinis koncertas — balius 
“Dainavos” salėje Bankstowne.

Choras su savo nenuilstamu di
rigentu p. K. Kavaliausku ruo
šia naują dainų repertuarą ir kon
certo metu bus progos pasiklausy
ti dar negirdėtų dainų.

Pereitam M. P. Nr. Bankstowno 
apyl. V-bos “Atsišaukime” paduo
tas netikslus apylinkės p-ko adre
sas: turi būti — 53 Northam Avė. 
Bankstown (ne 35, kaip buvo pas
kelbta). Red.

ATSIŠAUKIMAS -į

ADELAIDĖS J. K. KOMITETO 
VEIKLOS PASKUTINIEJI 

MOMENTAI
Išvykimui į Ameriką artėjant 

Adelaidės skyriaus J. K. Komiteto 
veikla skuba prie galutinės įtam
pos. O po to uždarbis bus reali
zuojamas naujų horizontų prasis
kleidimu.

Jau dabar aišku, kad ne veltui 
Komiteto nariai vieningai liejo 
prakaitą. Nors dar galutinė suma 
nėra žinomą. Komiteto fonde jau 
dabar yra $2.800. Toks nuoširdus 
adelaidiškių bendras parėmimas 
šito lietuvių jaunimo užsimojimo 
tikrai džiugina visus ir vertas gi-

padėkos Kongreso LAIŠKAS REDAKCIJAIKomiteto vardu. -----------------------------------------------
Surinkus šią sumą galima links

mai skelbti, kad Adelaidė pajėgia 
nusiųsti ne tik tris, bet keturis 
pilnai apmokėtus atstovus į P.L. 
Jaunimo Kongresą. Prie Dainos 
Maželytės, Vytauto Strauko ir An
tano Stepano prisideda dabar Emi
lija (Lilė) šiukšterytė, kuri buvo 
nuo pat pradžios pasiūlyta kaip 
kandidatė per atstovų rinkimus.

Šiek tiek žinių apie Milę: šiuo 
metu ji mokytojauja, bet gavo lei
dimą iš švietimo Ministerijos vyk
ti į Kongresą. Australijos lietu
viai geriausiai Milę žino kaip vie
ną iš sėkmingiausių Adelaidės 
sportininkių, kuri ne tik lietuvius 
reprezentuoja krepšinyje ir tink
linyje per sporto Įdubą “Vytį”, bet 
yra žaidžiusi už Pietų Australiją 
tinklinio ir krepšinio rinktinėse 
komandose.

Norėčiau šia proga prisiminti, 
kaip ambicingas atrodė pasiūly
mas, kad iš Adelaidės siųstini trys 
atstovai į Kongresą. Tai buvo 
prieš aštuonis mėnesius. Dabar 
matome, kaip pasiryžimu ir darbu 
galima pilnai ir net su kaupu re
alizuoti net ir didžiausius planus. 
Be abejo, dar ir dabar esame tik
rai dėkingi p. Venslovavičiui, ku
ris pačioj pradžioj uždegė visus 
adelaidiškius ir davė Komitetui 
pirmą darbingumo impulsą savo 
šūkiu — “Tris, ne vieną!” O da
bar jau yra net keturi iš Adelai
dės, kurie reprezentuos visus Či
kagoje.

Didžiausią įnašą į Komiteto 
Fondą be abejo davė aukų vajus 
— $1.590. Didesnę dalį šitos sumos 
(būtent apie $970) surinko patys 
Komiteto nariai, praleisdami ilgus 
vakarus per ištisas savaites beva- 
važinėdami pas tautiečius ir sulau
kdami įvairiausių “pasitikimų”: 
nuo nuoširdžiausių ir maloniausių 
lietuvišįko geraširdiškumo išraiš
kų, iki skaudaus, nusivylimą iš
šaukiančio durų užtrenkime ir net 
grasinimo pakviesti policiją. Ben
drai tačiau imant, buvo malonu 
susitikti su įvairiausiais lietuviais, 
kurių dauguma tikrai atvėrė širdis 
ir piniginę.

Panašių išgyvenimų patyrė ir 
Komiteto pagelbininkai. Tų padė-

jėjų buvo net 15 ir jie fondui su
rinko apie $620. Štai jie (alfabe
tine tvarka) :J. Binkevičius, V. 
Brazauskienė, A. Dumčius, D. 
Dunda, P. Gasiūnas, Dr. A. Jan
kus, V. Jucienė, J. Lapšys, A. 
Morkūnas, V. Ratkevičius, M. 
Reinkė, G. Šimkus, A. Urnevičiū- 
tė, J. Vitkūnas V. Vosylius.

Šalia vajaus gegužės mėn. įvy
ko du baigiamieji Komiteto paren
gimai: vyno ragavimo vakaras 
Liet. Kat. Centre. Paruošimas bu
vo tikrai vykęs — vyno buvo virš

40 rūšių! O pilstytojos — jaunos 
studentės.

Paskutinis parengimas buvo tar
ptautinis Jaunimo Koncertas. Tai 
buvo parengimas, susilaukęs visa
pusiško pasisekimo: Liet. Namų 
salė buvo pilnutėlė, kaip per di
džiąsias tautos šventes. Programoj 
daugiausia tik tautiniai šokiai, bet 
ji buvo plati savo įvairumu, ša
lia abiejų liet. taut, šokių grupių 
pasirodė ukrainiečiai, estai, vokie
čiai, malajiečiai, kroatai ir rusai. 
Latvius atstovavo Mara Biezaitis 
— pianistė. Po koncerto šis mar
gas jaunimas gražiai pabendravo 
ir padalyvavo prie gausiai pareng
tų mūsų ponių stalų.

Adelaidės J .K. Komiteto 
korespondentas

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Plačiai po pasaulį keliavęs ži- nomas jaunimo rėmėjas A. Zubras 
nomas amerikietis _ žurnalistas pastebėjo, kad jis turįs svarbesnių 
Hanc Gurt (autorius knygos reįka]ų namuose. Reikalas paaiš- 
"Sounds of Antarctica), būdamas , - - - - ■ - -
Sydnejuje susipažino su dail. L. 
Urbonu ir susidomėjo šio pastaro
jo origanaliomis pažiūromis. Nie
ko nelaukęs žurnalistas pokalbio 
dalį įrašė į garsinę juostelę ir pa
siuntė į Ameriką, kuris bus per
duotas per didžiulį NBC radijo 
tinklą.

(autorius knygos rejųa]ų namuose. Reikalas paaiš- f-arnfwa A hnrinmac .**'*“*• * r
kėsiąs netrukus. Teko nugirsti, kad 
tai kažkas 
bele miške 
atspės?

surišta su mišku, tro- 
ir su jaunimu — kas

TĖVAI, VAIKAI IR JAUNIME, 
BANKSTOWNO APYLINKĖJE.

Pačioje šių jaunimo metų pa
baigoje, tuoj po Kalėdų, Sydnė- 
juje įvyks Aust. Liet. Bendr. 
rinktų atstovų suvažiavimas. Ta 
proga rengiama Lietuvių Dieną 
kultūrinė programa su dainų ir 
tautinių šokių šventėm, kuriose 
dalyvaus kitų miestų lietuvių cho
rai ir tautinių šokių grupės. Lie
tuvių Dienų programoje numa
tytas laikas ir J a n ų j ų Ta
lentų pasirodymui.

Jaunųjų Talentų pasirodyme 
kviečiame dalyvauti vaikai ir jau
nimas sugebąs skambinti gitara 
ar pianinu, groti smuiku, fleita- 
akordeonu ar kokiu nors kitokiu 
muzikos instrumentu. Taip pat 
kviečiami dainininkai dainuoti ir 
šokėjai šokti. Vienu žodžiu kvie
čiami visi kurie ką nors sugeba, 
turi tam talentą.

Tėvai, kurių vaikai gali talen
tų pasirodyme dalyvauti, prašomi 
su savo vaikais aptarti šį būsimą 
Jaunųjų Talentų pasirodymą ir 
savo vaikus jau dabar užregistruo
ti, kad laiku gavus reikalingas in
formacijas, dalyvavimo sąlygas ir 
užtektų laiko pasirengimui. Jau
nuoliai gali patys užsiregistruoti.

Jei Jūs kuo nors abejuojate, pa
rašykite apačioj nurodytu adresu 
laišką. Apylinkės valdyba atsiųs 
Jums žmogų pasitarti.

Registraciją prašom atlikti, laiš
ku, kad išvengus nesusipratimą. 
Negailėkite nei laiko nei popie
riaus. Bet kokiu atveju rašykite 
Bankstowno Apylinkės Valdybai, 
53 Northam Ave., Bankstown.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

jaunėti ir smagiai pasilinksminti!
*

- t _

*

Kodėl tylėta?

Bankstowno savaitgalio mokyk
la garsėja: į jaunimo Kongresą iš 
Sydnejaus vyksta dvi buv.’ mokyk
los auklėtinės ir viena mokytoja!

*
Užklaustas, kodėl pats nevyks- 

-tas į Jaunimo Kongresą, gerai ži-

Žinome, kad eilė lietuvių dirba 
centriniuose paštuose skirstydami 
laiškus. Jie kartais perleisdami 
per savo rankas pažįstamo laišką 
ant voko net prirašo savo linkė
jimų, kas gavėjus labai pradžiu
gina. Štai adelaidiškis p. V. Lin
kus gavo tokį laišką iš Sydney su 
savo bičiulio V. Bitino įrašu ir taip 
maloniai buvo seno bičiulio nuste
bintas, kad per mane siunčia jam 
sveikinimus ir linkėjimus.

Pasaulyje priskaitoma apie 300 
milijonų agliškai kalbančių žmo
nių, kas sudaro apie 10% viso 
pasaulio gyventojų.

sveikinimus

Skaitau kątik gautą “Mūsų 
Pastogę Nr. 23 (892), kur pas
kelbtas p. V. Kabailienės ’ pasira
šytas “Nesusipratimas”.

Keista, kad J.K. C. Komitetas, 
darydamas savo išskirtiną nutari
mą, nepranešė visuomenei jog Syd
nejaus pirmajai kandidatei nesu
tinka apmokėti pilnai kelionės iš
laidų, nors kandidatė tokiomis są
lygomis buvo išrinkta. Jei J.K.C. 
Komitetas nenorėjo ta kandidate 
rūpintis, reikėjo tik viešai praneš
ti, ir esu tikras, kad būtų atsira
dęs specialus komitetas jos kelio
nės finansavimui.

VISUR VISAIP
Šių metų gruodžio mėn. 17 d. 

sueina 100 metų nuo buv. Lietu
vos prezidento, Dr. Kazio Gri
niaus gimimo, (mirė 1950 m. bir
želio 4 d. Čikagoje). 1926 m. jis 
išrenkamas Lietuvos respublikos 
prezidentu ir šiose pareigose išbu
vo iki 1926 m. gruodžio 17 d. per
versmo, kada turėjo pasitraukti iš 
prezidento pareigų. Daugely vietų 
laisvojo pasaulio lietuviai jau da
bar ruošiasi šią sukaktį atitinka
mai paminėti.

Ateities leidykla Brooklyne (U. 
S.A.) šį mėnesį išleidžia stambią 
italų rašytojo G. Papini knygą 
"šventasis 
vertė Dr. 
finansuoja

Augustinas”, kurią 
P. Mačiulis. Išleidimą 
prel. Ig. Kelmelis.

šiaurės Amerika, Sov. Rusija, 
Vakarų Europa, Australija ir Ja
ponija sudaro vieną ketvirtį visų

Iš kitos pusės nesuprantu, kas 
suteikė tokias teises J.K.C. K-tui, 
kuris iš visuomenės suaukotų pini
gų galėtų nesumokėti išlaidų tam 
reikalui sudėtomis aukomis?

Galbūt Ramunė Zinkutė nebuvo 
J. K. C. K-to pilnai įvertinta, kaip 
nedalyvavusi A.L.J. Kongrese — 
karnavale, bet manau lietuvybei ji 
atidavė daugiau negu visas įvykęs 
kongresas. Ramunė savo veiklumu 
skirtinga iš kitų jaunuolių, kurie 
sukruto reikštis tik norėdami pa
tekti į J. Kongresą. Ramunė kan
triai daugelį metų dirba su skau
tėmis ir Bankstowno savaitgalio 
mokykloje.

Kai savo atostogas kiti jaunuo
liai leido besilinksmindami, Ramu
nė stovykloje mokė vaikus lietu
viškai, kalbėti, žaisti ir dainuoti, 
klojo lovas ir migdė mažąsias skau
tes, naktimis rūpinosi sergančio
mis. Tik tokių atsidavusių vado
vų globoje gali augti ir tarpti nau
ja lietuviška ateitas.

Nėra laiko aiškintis ,kas atsa
kingas už tą nesusipratimą,, bet ši
to negalima nutylėti, šiandien, kad 
užtikrinus šios taurios lietuvaitės 
išvyką dėduosi su savo $20 auka 
prie Skautų Tėvų Komiteto fon
do ir linkiu Ramunei geros kelio
nės ir laimingo sugrįžimo. Many
čiau, kad prie skautų tėvų komite
to turėtų prisidėti Bankstowno 
apylinkės Valdyba, kurios ribose ji 
gyvena ir ilgiausiai darbavosi.

P. Sadauskas, Paddington

PADĖKOS
PADĖKA

Sydnejaus Lietuvių Klubo Val
dybai, suruošusiai man išleistuves 
išvykstant į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir tarusiems atsisveki- 
nimo žodį klubo pirm. p. V. Sim- 
niškiui, Sydnejaus Apyl. P-kui p. 
Miniotui ir mielam bičiuliui p. J. 
Kantonui reiškiu nuoširdžiausią 
padėką. _

Povilas Alekna, Cabramatta

fcas gali 
nimui, kad 
spaudos. f ... 
jaunių krepšinio komandos laimė
jimų jaunieji sportininkai pradėjo 
tėvų klausinėti, kodėl apie jų lai
mėjimus nieko nerašo “Mūsų Pas
togė”? (Ku-ka atsakytų: kol ne
buvo laimėjimų, tol nebuvo ir ko 
rašyti!).

prikišti Geelongo jau- 
neskaito lietuviškos 

Štai po keleto “Vyties”

Melbourniškė p. Vida Vaitiekū
nienė išskrido į Paryžių pasitikti 
iš Lietuvos atvykstančios motinos. 
Iš čia vyks į New Yorką pas seserį 
Dr. Nijolę Bražėnaitę.

*
Brisbanėje gegužės 13 d. mirė 

Jonas Kalvaitis, 57 m. amžiaus. 
Lietuvą rusams okupuojant jis, 
kaip gimęs Anglijoje, dar 1940 m. 
išvyko iš Lietuvos ir Anglijos ne
pasiekęs atvyko į Australiją ir įsi
kūrė Brisbanėje. Vėliau atvyku- 
siems lietuviams jis galėjo daug 
padėti, nes jau buvo susigyvenęs 
su kraštu ir mokėjo gerai angliš
kai.

pasaulio gyventojų ir tris ketvir
čius pasaulio produkcijos, gi Pie
tų Amerika, Afrika, Kinija, Indi
ja ir kitos sudaro tris ketvirčius 
visų pasaulio gyventojų ir tik vie
ną ketvirtadali pasaulinės produk
cijos.

PADĖKA
Sydnejaus Apyl. Valdyba reiš

kia viešą padėką prisidėjusiems sa
vo darbu ištekliais ir atsilankymu 
išleidžiant ir atisveikinant su Jau
nimo Kongreso atstovais birželio 
11 d. surengtose Bankstowno Liet. 
Namuose išleistuvėse.

Ypatinga, padėka Sydney Liet. 
Mot. Soc. Globos Draugijos Val
dybai ir jos pirmininkei p. O. Bau- 
žienei, kurių rūpesčiu buvo pareng
ti puikūs užkandžiai. Iš bufeto gau
tas pelnas — virš 10 dol. paskir
tas Jaunimo Kongreso reikalams.

Nemažesnė padėka priklauso p. 
Eirošienei, kurios skanėstais ir tor
tu buvo padengtas reprezentaci
nis stalas, širdingai dėkojame ir 
visoms kitoms ponioms, praturti
nusioms bufetą savo ištekliais: p.p. 
Grybienei, Kedžiams, Kolakaus- 
kienei, Daukienei, Reisgienei, Žy- 
gienei, Vaičiurgienei, Kiverienei, 
Statkienei, J. Statkui, Skirkienei.

Lygiai dėkojame ir p. Bankstow
no Apyl. pirmininkui p. Eidėjui, 
padėjusiam suruošti šį balių.

Nuoširdi padėka Bankstowno 
Liet. Namų Valdybai už nemoka
mai suteiktas patalpas, taip pat 
ačiū p. Eeirošiui už talkininkavi
mą Valdybai pokylio metu ir J.K. 
K-to nariui p. Šliogeriui renkant 
aukas prie įėjimo.

Dar norėtume išreikšti padėką 
fotografams p.p. Chodai ir Vai- 
čiurgiui už padarytas puikias nuo
traukas.

Sydney Apylinkės Valdyba

Geelongo sporto Klubas “Vytis” 
liepos 16 d. ruošia jaunimo balių, 
kuriame net ir senimas galės at-

Sydnejuje pradėjo savo sezoną 
Australijos baletas, kuriame šoka 
ir du lietuviai: Ramona Rataitė ir 
Juozas Janušaitis. Janušaitis yra 
jaunas šokėjas ir neseniai į šį ba
letą įstojo.
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