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KOLONIJŲ
VIZITACIJA

Jau nuo seniai kaip taisyklė 
galioja, kad visuomeninė veikla 
tik tada sėkmingiausia, kada 
yra palaikomas tiesioginis kon
taktas vadovybės su plačiąja vi
suomene, arba konkrečiau, ka
da organizacijos, kokia ji bebū
tų, vadovybė glaudžiai ir tiesio
giniai palaiko santykius su sa
vo nariais arba padaliniais.

Mūsų Australijos lietuvių ben
druomenės gyvenime jau prieš 
keletą metų įvyko savotiškas 
persilaužimas, kurį galėtume pa
vadinti konstruktyviu posūkiu 
bendruomenės naudai, kada 
Krašto Valdybos nariai, prade
dant buv. pirmininku p. Jonai
čiu, pradėjo lankyti tolimesnes 
kolonijas ir sueina į glaudesnį 
kontaktą. Labai sėkmingai pra
dėtąjį jau minėto p. Jonaičio žy
gį jau antri metai tęsia dabarti
nis Krašto Valdybos pirminin
kas p. S. Narušis. Jis pernai 
pasinaudodamas savo atostogo
mis ir savais kaštais aplankė di
džiąsias lietuvių kolonijas Aus
tralijos pietuose, šįmet jis pa
kartojo tą patį aplankydamas 
dar vieną koloniją daugiau (Al- 
buryj. Tiek vienos, tiek ir ki
tos vizitacijos metu gauti rezul
tatai tikrai pasigėrėtini: aplan
kytos kolonijos nuoširdžiai 
džiaugiasi, kad turi progos to
kio vizito metu tiesiog per sa
vo organizacijų vadovus išsipa
sakoti savo vargus arba prieš at
vykusį svečią pasididžiuoti įgy
tais laimėjimais.

Sunku pasakyti, kas nulėmė 
— ar tam jau buvo pribrendęs 
laikas, ar jį pagreitino kaip tik 
bendruomenės autoriteto apsi
lankymas ir konstruktyvi jo in
formacija, bet vos tik pradėta 
lankyti iš Krašto Valdybos ati
tinkamos kolonijos, jose pradė
jo gęsti ilgus metus įsisenėję 
nesutarimai ir akivaizdžiai pa
sukta sutartinu kūrybiniu keliu. 
Jeigu šito posūkio ir nebūtų ga
lima priskirti Krašto Valdybai 
turint minty įvykdytas vizitaci
jas, bet yra tikra, kad prie to 
ji pati ir jos narių vizitai labai 
daug prisidėjo ir didelę rolę su
vaidino.

Penkioliką metų trukęs po
pierinis kontaktas tarp Krašto 
Valdybos ir bendruomenės pa
dalinių yra akivaizdus įrodymas, 
kad to neutženka. Gaila tik, kad 
pradėjus naują veiklos barą ne
buvo suspėta aplankyti ir kitų, 
nuošalesnių lietuvių kolonijų, su 
kuriomis tepalaikomas ryšys 
vien tik per laiškus arba kance
liarinius raštus. Yra tokių kolo
nijų, kurios iš tikro net pasi
metusias ir neapsisprendusios, 
ar jos save laiko Australijos lie
tuvių Bendruomenės padaliniu, 
ar yra savarankiškai niekam dė
kui nesakantis lietuvių susibūri
mas. Todėl labai dažnai į ben
druomenės centrinės vadovybės 
raštus retai kada teatsakoma ar
ba niekais nuleidžiami Krašto 
Valdybos raginamai veikti ta ar 
kita kryptimi. Ir tai ne iš kokių 
vietinių išskaičiavimų, bet vien 
dėl to, kad popierinis kontaktas 
nėra patikima priemonė surišti 
juos į vieną nedalomą bendruo
meninį vienetą. Tenka net skai
tyti nusiskundimo laiškų kaip tik 
iš tokių kolonijų, kur sakoma, 
kad kai reikia aukų ar paramos 
vienokiam ar kitokiam tikslui, 
tai ir jos prisimenamos, bet šiaip 
jos jaučiasi užmirštos ir paliktos 
Dievo valiai. Dar kiti rašo, kad

DE GAULLE 
“TARPININKAVIMAS”

Prieš išvykdamas i pietryčių 
Aziją Prancūzijos prez. de Gaulle 
sulaukė laiško iš Amerikos valst. 
sekretoriaus Dean Rusk. Tuo laiš
ku, kuris buvo laikomas didelėje 
paslapty, Dean Rusk prašė prezi
dento tarpininkauti Vietnamo rei
kalu. Amerikiečiai sutiktų palaips
niui atitraukti savo kariuomenę, 
jei Hanoi imtųsi panašių žygių. 
Amerikonai turėjo mažai vilčių, 
kad de Gaulle ką nors atsiektų, o 
tuo labiau, kad kas už juos palan
kiai kalbėtų. Tačiau amerikonai 
buvo pritrenkti de Gaulle elgesiu 
ir jo viešais priešamerikiniais pa
reiškimais.

De Gaulle, kalbėdamas Kambo- 
dijos sostinėje dideliam skaičiui 
susirinkusiųjų, pareiškė, kad esąs 
tik vienas kelias užbaigti Vietna
mo konfliktą - tai amerikiečių pa
sitraukimas iš to krašto. Pagal jį, 
amerikiečiai nieko nelaimėsią, o 
tik užvilkinsią betikslį karą. Ga
lutiniam rezultate amerikiečiai vis

Kr. V-bos pirmininko vizitai
Pereitą savaitę iš savo vizita

cinių kelionių sugrįžo ALB Kraš
to Valdybos pirmininkas p. S. Na
rušis, Aplankęs Albury, Melbour
ne, Geelong ir Adelaide gyvenan
čius lietuvius. Kelionėje išbuvęs 
apie dvi savaites jis grįžo kelio
ne labai patenkintas nors ir ligo
nis, pakely stipriai persišaldęs. Ne
žiūrint to, gautieji kelionėje ir su
sitikimuose su minėtų bendruome
nės padalinių bei jose veikiančių 
organizacijų vadovybėmis įspū
džiai kuo geriausi. Tiesą sakant pa
našią kelionę Krašto V-bos p-kas 

joks svečias iš užjūrio nepadarė 
tiek daug teigiamo įspūdžio ko
lonijai, kiek po septyniolikos 
metų pirmą kartą pasirodęs ir 
juos aplankęs Krašto Valdybos 
atstovas.

Džiugu skaityti tokius atsilie
pimus ir liūdna klausytis kitų 
nusiskundimų. Bet visa tai liudi
ja viena: mūsų bendruomenės 
gyvenime ir jos sėkmingumo la
bui būtina bent kartą į metus iš 
bendruomenės vadovybės pusės 
aplankyti visus bendruomenės 
padalinius, nesvarbu, kur tasai 
padalinys ir koks jis yra. Būtų 
gerai, kad ne tik jas aplankytų 
atskiri Krašto Valdybos nariai, 
bet ir daug reikštų, jeigu pasi
rodytų ir meniniai vienetai ir ten 
pravestų atitinkamas programas, 
ko jie nuo pat atvykimo į Aus
traliją dienos nematė ir negirdė
jo. Bet žinoma, čia yra visai 
skirtingas klausimas ir apie tai 
bus galima pakalbėti kitą kartą.

Reikia ta proga pabrėžti dar 
vieną svarbų bruožą: nežiūrint 
to, kad mes esame visi pažįstami 
ir gal net niekuo nepranašesni 
vieni už kitus, bet aukštai ger
biamas ir pripažįstamas ben
druomenės vadovybės autorite
tas. Štai dėl ko kitur labiau di
džiuojamasi mūsų Krašto Valdy
bos atstovo apsilankymu, negu 
užjūrio autoritetingais svečiais. 
Skaitydamiesi su šios veiklos tu
rimais rezultatais ir paminėtais 
faktais, būsimosios krašto valdy
bos turėtų pasidaryti tam atitin
kamas išvadas. Šita kryptimi 
vykdoma ir plečiama veikla tik
rai atneš šimteriopų vaisių.

(v.k.)

POLITIKOS VINGIUOSE
tiek turėsią bėgti iš Vietnamo, 
kaip kad prancūzai prieš 13 metų. 
Amerikiečiai pasielgtų daug gud- 
driau pasitraukdami garbingai da
bar, negu būti prievarta išstum
tiems.

De Gaulle prileidžia, kad jei sa
vu laiku prancūzai netsilaikė In
dokinijoje, tai kaip galės atsilaiky
ti amerikiečiai, negaudami prita
rimo iš kitų kraštų ir net nuolat 
aštriai kritikuojami? čia de Gaulle 
klysta, nes prancūzai kariavo dar 
nespėjus pagydyti antrojo karo 
žaizdų, gi amerikiečiai šiandie 
kovoja Vietname surištomis ranko
mis. Karui laimėti jiems užtektų 
24 valandų, bet tokios jėgos panau
dojimas tuo tarpu dar nereikalin
gas. Nepaisydamas amerikiečių 
kvietimo tarpininkauti Vietnamo 
reikaluose, de Gaulle ir toliau pa
sirinko likti dainininku Maskvos, 
Pekino ir Hanoi chore.

NETIKĖTUMAI 
PIETŲ AFRIKOJE

Buv. Pietų Afrikos min. p-kas 

apie tą laiką turėjo ir pernai, 
bet šįmetinė kelionė tik dar labiau 
patvirtino pernykštį įsitikinimą, 
kad bendruomenės centriniai orga
nai turi išvystyti tarp atskirų jos 
padalinių kuo glaudesnį ir asme
niškesnį ryšį. O tas ryšys, kaip p. 
Nai-ušis pasakoja, tėra įmanomas 
tik aplankius kolonijas vietoje, as
meniškai susitikus su ten dirban
čiaisiais ir vadovaujančiais asme
nimis išklausant jų nuoskundų sun 
kūmais arba drauge su jais pa
sidžiaugiant jų turimais laimėji
mais.

Sužinoję Albury lietuviai ,kad 
juos vizituos Krašto Valdybos pir
mininkas, susirinko ta proga visi 
lietuviai, išsisklidę šimto mylių 
spinduliu, kad drauge pabuvotų, iš
sikalbėtų. Neatsitiktinai su pirmi
ninko vizitu sutapo ir Albury lie
tuvių ruoštas Tautos šventės minė
jimas, kur pagrindiniu kalbėtoju 
ir buvo pats p. Narušis.

Atsisveikinęs su mielais alburie- 
čiais p. Narušis pasiekė Melbour- 
ną ,kur turėjo progos susitikti ne 
tik su apylinkės valdybos žmonė
mis, bet ir su įvairių organiza
cijų vadovais bei atskirais vietos 
visuomenininkais ir veikėjais. Nuo
taikos ir čia labai geros, teigia p. 
Narušis, ypač kad čionai jau
čiasi vietos lietuvių gyvenime ben
dro sutarimo rezultatai. Jau visai 
baigiama užmiršti kadaise aštrūs 
vidiniai nesutarimai. Kaip tik šito 
bendro sutarimo pasėkoje, galima 
sakyti, atsirado ir Melb. Lietu
vių Namai, pagyvėjo ir visas vietos 
visuomeninis ir kultūrinis gyveni
mas.

Atsisveikinęs su melburniečiais 
p. Narušis pakeliui į Adelaidę už
suko pasimatyti ir su Geelongo lie
tuviais. Pirmininko teigimu, ši ko
lonija yra tikrai veiklus, energin
gas organizacinis vienetas mūsų 
bendruomenėje. Žinoma, jų norai 
ir pastangos labai didelės, bet ne 
viską jiems įgyvendinti, nes pati 
būdama skaičiumi maža kolonija 
stokoja ir darbininkų, čia būda
mas p. Narušis dalyvavo bendra
me pasitarime su vietos veikėjais 
ir aplankė visą eilę šeimų visur 
sutikdamas daug jaukumo ir nuo
širdumo.

Ilgiausiai p. Narušis užtruko 
Adelaidėje. Čia jis oficialiai ir pri
vačiai aplankė visą eilę šeimų ir 
asmenų, dalyvavo Tautos Šventės

(Pabaiga psl. 2)

Veda Vyt. Bernotas ATVYKSTA J. J. BAČIŪNAS

H. Vorwoerd padarė istorinį žy
gį nuvykdamas į Pretoriją ir susi
tikdamas su juodosios rasės vadu. 
Tai negirdėta, kad baltųjų ministe- 
ris vyktų pasitarimams su juoduo
ju! Toks atsitikimas buvo pirmas, 
Vorwoerdui buvo ir paskutinis: po 
savaitės jis krito nudurtas sąmoks
lininko peiliu.

Vorwoerd mirė, bet jo sukurta 
aparteido politika paliko palaiky
dama rasinę nelygybę, žiaurumus 
ir t.t Vienas rašytojas teigia, kad 
P. Afrikoje yra puikiausias miši
nys, jungiąs idealizmą su žiauru
mu. Idealizmo bruožai daugiausiai 
reiškėsi Pietų Afrikoje tik žodžiais 
arba svajonėmis. Jau praėjo 18 
metų, kai aparteidinė politika 
skelbia juodų savarankumą: neg
rams buvo žadama daug “gero” 
atskiriant juos nuo baltųjų, perlei- 
džant jiems' netinkamus žemės 
plotus, kur jie galėtų savarankiš
kai kurtis ir verstis, o jiems pa
kankamai subrendus net būtų su
teikta nepriklausomybė. Tokiose 
negrų ateities valstybėse baltasis 
pasidarytų antraeiliu piliečiu, o
juodieji būtų šeimininkai. Tokių 
negrų rezervatų pasieniuose buvo 
skatinama statyti fabrikus, ku
riems pigią darbo jėgą teiktų neg
rai, o baltieji dalintųsi pelnu. To
kių fabrikėlių vienas kitas išdy
go, bet toli gražu nuo užsimotų 
planų. Niekas iš fabrikantų neno
rėjo investuoti kapitalo kaž kur 
toli nuo susisiekimo mazgų, žalia
vos šaltinių ir gyventojų centrų. 
Tiesa, Vorwoerd sukišo milijonus 
dolerių kuriant taip vadinamas 
bambustu tautas, tiesiant jiems 
kelius bei keliant žemės ūkį. Bet 
šito neužteko.

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ
KONGRESAS

Sugrįžę Jaunimo Kongreso daly
viai iš Chicagos pasakoja, kad 
1967 m. sausio pabaigoje įvyks 
dar vienas lietuvių kongresas. Šį 
kartą Buenos Aires, Argentinoj.

Pietų Amerikos lietuviai jau ke
lintą kartą suvažiuos į vieną mies
tą panašia tvarka ir panašiais 
tikslais, kaip į Tarybos suvažia
vimą Australijoje. Tik šis Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas skir
sis nuo kitų, nes jo proga bus ofi
cialiai uždaromi Jaunimo Metai, 
šiam uždarymui kviečiami visi 
PLJK dalyviai ir bendrai visi lie
tuviai.

Australijos delegacija yra pui
kios nuomonės apie Pietų Ameri
kos ir ypač Argentinos lietuvius 
ir su entuziazmu galvojo daly
vauti ir jų kongrese, bet vien en
tuziazmo kelionei apmokėti nega
na.

Laiko iki Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongreso jau nedaug, bet 
apsisprendimui bei pasiruošimui 
pakanka.

Minties spaustuvė Sydnėjuje išleido antrąją laidą Saulių Są
jungos Istorijos. Pirmoji laida išleista Saulių S-gos 1939 m. Lie
tuvoje. Ją parašė Saulių S-gos vadovybės pakviestas istorikas 

Vykstant į PLJK daugeliui Aus- Dr. Jonas Matusas. Si knyga, nespėjusi plačiau paplisti, raudona-
tralijoj laikas buvo nepatogus; pa
siruošimą reikėjo planuoti iš anks
to. Šį kartą ir jaunesniesiems ir 
vyresniesiems kaip tik gali sutap
ti vasaros atostogos ir jau būtų 
vienu rūpesčiu mažiau. Vykstant 
į Argentiną savaime būtų auksinė 
proga pamatyti ir pažinti iš arčiau 
įvairius Pietų Amerikos kraštus, 
bei trumpiau pabuvoti Meksikoj 
ir Ramiojo Vandenyno salose. Dau
gelis turi ne tik giminių, bet ir 
gerų pažįstamų Pietų Amerikoj, 
kurių dar nėra matę po pereito 
karo. Ir spaudoj jau ne sykį na
grinėta mintis atkelti tenykščių 
lietuvių Australijon. Nuvykus į

ALB Krašto Valdybos kviečia
mas atvyksta metų pabaigoje Pa
baigoje Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas p. J. Ra
čiūnas su ponia. Abu dalyvaus 
ALB Krašto Tarybos suvažiavime 
ir Meno Dienose. Turimomis žinip- 
mis p.p. Bačiūnai atvyksta į Aus
traliją laivu. Smulkiau apie atvy
kimo laiką i rdetales bus pranešta 
vėliau.

Paskutinis p.p. Bačiūnų vizitas 
Australijoje buvo 1962 m., kada 
jis aplankė visą eilę lietuvių ko
lonijų ir dalyvavo Bendruomenės 
atstovų suvažiavime ir Meno Die
nose Adelaidėje.

Žiaurumai Pietų Afrikoje yra 
kasdieninis reiškinys. Pati apar
teido sistema nesilpnėja, bet iš
šaukia naujus, gal dar žiauresnius 
aparteidus. Kraštas yra išimtinai 
policijos rankose, kuriai iki šiol 
vadovavo teisingumo minĮisteris 
Vorster ir kuriam atiteko dabar 
ministerio pirmininko vieta.

Trims milijonams baltųjų val
dyti 12 mil. juodųjų masę nėra 
lengva. Vienintėlis būdas varto- 
j amas negrams sukontroliuoti 
yra policijos brutalus žiaurumas, 
priespaudos ir nelygybės pančiai. 
Negrui kasdien pabrėžiama jo 
nelygybė, kuri jį lydi nuo lopšio 
iki karsto. įstatymai, liečią neg; 
rus, neliečia baltųjų, ir atvirkš
čiai. Jokių politinių partijų ir jo
kio balso negras negali turėti, 
Jis privalo nuolat nešiotis pasą 
su atitinkamais antspaudais: dar
bo netekimui, darbo ieškojimui, 
gyvenvietės, kelionės ir tt Pa
gautas be paso arba be atitinka
mo pase antspaudo jis tiesiai ki
šamas kalėjiman. O čia vėl tokia 
tvarka, kad žmogus gali būti ka-

Pietų Ameriką, kaip tik vietoje 
būtų galima susidaryti geresnį 
vaizdą, kaip šią mintį vertėtų la
biau išvystyti.

Priežasčių ir vilionių nuvykimui 
į Pietų Ameriką būtų galima pri
rašyti visą sąrašą, bet tai ne šio 
straipsnio tikslas, šiuo metu svar
bu žinoti, kas vyksta lietuvių pa
sauly ir kiek svarbu tas mums 
Australijoj.

Jei atsirastų galinčių vykti į 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
są sausio pabaigoje, tą vykimą 
vertėtų koordinuoti, nes būtų ga
lima sutaupyti nepaprastai daug. 
Šiuo metu Qantas vienam asme
niui už grįžtamą kelionę į Buenos 
Aires, skaito $1731.00. Sudarius 
bent 15 žmonių grupę ši suma ge-

SAULIAI, KARIAI, KNYGOS BIČIULIAI, LIETUVAI!

jai armijai okupavus Lietuvą, buvo konfiskuota.
Šaulių S-gos Istoriją perspausdinti mus skatino buvęs šau

lių S-gos vadas a.a. pulk. Pranas Saladžius, miręs 1965 m. Ame
rikoje..

Tai knyga, kurią turėtų įsigyti kiekvienas šaulys, karys, kny
gos mėgėjas ir lietuvis, besidomįs lietuvių kovomis dėl Lietuvos 
laisvės.

Kietais viršeliais, gerame popieriuje, gražiai išleista virš 300 
psl. knyga kainuoja £3.00. Ją galima gauti:

Pr. Nagys, 417 Burwood Rd. Belmore, N.S.W.
P.S. Primename kad minėtoji knyga geriausia dovana viso

mis progomis, o ypač kariuomenės šventės bei Kalėdų proga. Ne
delsiant įsigykite! Knygų platintojai taip pat kreipkitės aukščiau 
duotu adresu. Laukiame ir karių organizacijų talkos.

Minties spaustuvė

P.L.B. pirm.
J.J Bačiūnus su ponia

DAR VIENAS
ŠŪVIS I MĖNULI

Pereitą antradienį amerkiečiai 
paleido naują raketą į mėnulį Sur
veyor JI, kuris turės nusileisti
apie 800 mylių nuotolyje nuo pir
mojo. Mokslininkai tuo nori su
rinkti kuo daugiau ir tikslesnių 
žinių apie mėnulio paviršių ir są
lygas, kad pagreitins pasiruoši^ 
mus nuleisti raketą su žmogum.

linamas 6 mėn. be jokio apkalti
nimo. Žinoma, atsėdėjus 6 mėn. 
laikas gali būti pratęsiamas dar 6 
mėnesiams. Nenuostabu tad, kad 
Pietų Afrikos kalėjimai perpildy
ti ir kalinių skaičius palyginamai 
su gyventojų skaičium proporcin
gai yra pats aukščiausias pasauly
je.

Ką gali europietis, tas draudžia
ma spalvotajam. Negras neturi 
teisės naudotis baltiesiems skir- 
tais autobusais, vagonais, naudo
tis baltųjų patogumais, lankyti
baltųjų mokyklas, jų bažnyčias 
arba net prisėsti parke ant suolo, 
skirto baltiesiems.

Pats Vorwoerd šią politiką lai
kė teisinga ir jis niekad to nesi
gailėjęs.

rokai susitrauktų. Koordinuojant 
vykimą finansinių kliūčių nebūtų 
nes aukų rinkti nerikėtų. Vyktų tik 
tie, kurie galėtų patys sau kelionę 
apsimokėti, o žiūrint objektyviai, 
šiais laikais yra ir Australijos lie
tuvių, kurie su šeima pasivėlina 
sau kelionę net aplink pasaulį ir 
be papiginimų.

Jau kartą masiniai įveikus Ra
mųjį Vandenyną, Australijos lie
tuviams tai pakartoti būtų nesun
ku. Sv. Svogūnaitis
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TALKAI” PENKERI METAI

ŽINIOS

bės 
čio 
vus

velionis paliko visur pla- 
pasaulyje, ir visiems Ho- 
lietuviams netekus visada 
visada draugiško ir taip

Vak. Vokietijoje vis dar ati
dengiami ir teisiami buvę naciai,

Kalbant apie lenkus. Bešvenčiant lOOO-ties metų krikščiony- 
įvedimo sukaktį Lenkijoje Čikagos lenkai išdabino vidurmies- 
gatvę vardais: Kowno, Wilno, ir kt., Lietuviams užprotesta- 
tie pagražinimai su Lietuvos miestų vardais dingo.

šiukaitytė, Pastebėtina, kad ji taip pat yra ir J.A.V. stalo teniso 
meisterė..

Naciai vis tebežygiuoja. Čikagoje naciai ir toliau demonstruo
ja žygiuodami į juodukų rajonus. Paskutinį kartą jie buvo apmė
tyti akmenimis ir buteliais. Jų ruoštame suvažiavime dalyvavo . . . 
65 asmenys.

Iškilmės pavyko. Iškilmingas Šiluvos šventovės šventinimas 
Washingtone pavyko puikiai. Jame dalyvavo apie 10.000 lietuvių 
ir daugybė kilnių svečių.

“Dirvos” kooperatyve 
tarptautiniam banke, 
Baltic India akc. ben- 
Spaudos Fonde buhal-

TOKIOS TOKELĖS
Lietuvaitė - Kanados meistrė. Neseniai pasibaigusiose Kana

dos stalo teniso pirmenybėse to krašto meistere tapo Violeta Ne-

KALBANT APIE JAUNIMĄ
Šiemet mes paskelbėme Jaunimo Metus. Reiškia, kad visas, 

arba bent didesnė dalis dėmesio skiriama jaunimui ir jo proble
moms nagrinėti. Turėjome jaunimo stovyklas, Jaunimo Kongresą, 
mažieji dainavo Dainų Šventėje, jauniai pasireiškė sporto aikštėje. 
Visa tai gražu, bet...

Jau dabar kyla tam tikrų neramumų. Labai dažnai tenka nuo
gąstauti, kad prieškongresinis susirūpinimas, jog Kongreso rezoliu
cijos pasiliks tik gražių žodžių pyne, virs realybe. Visos sudėtos 
viltys nutarimus įgyvendinti gali nueiti niekais. O tokių ženklų 
yra.

Tiesa, laikraščiai dar vis tebesako, kad šįmet yra jaunimo 
metai. Kalbėtojai dar vis šaukiasi jaunimo pagalbos. Tačiau visi 
mažiau teberašo ir kalba apie kokrečiu.s dalykus; kaip 
atnaujinti ir atjauninti esamas organizacijas, kaip įtraukti naujus 
vardus organizacijų vadovybėse.

Kalbėkime pavyzdžiais. Politinėje arenoje, naujovėms nepasi
žymi nei VLIKas, nei ALTas. Dabar dar net negalvojama, kaip 
šių organizacijų veiklą reiktų pritaikinti esamam veikimui. Veik
los metodikoje ta pati sena daina; vadovybėse — tos pačios gal
vos.

Mūsų vyresnieji dažnai galvoja, kad ir toliau VLIKą gali su
daryti senos politinės partijos, kurios egzistuoja tik popieriuje. 
ALTo vadija visomis keturiomis stengiasi išlaikyti status quo pa
dėtį. Abu politiniai organai nepaprastai nusigando Jaunimo Kon
greso metu priimtų rezoliucijų, kur reikalaujama reorganizuoti 
mūsų politinės veiklos organus.

Mūsų nuomone, VLIKas ir ALTas ir toliau merdės savo vei
kloje, jei nebus persiorganizuota ir prisitaikyta esamai padėčiai. 
Vieno ar antro jaunimo veikėjo įtraukimas į vadovaujančių veiks
nių aukščiausius organus nėra ir negali būti laikomas atsinauji
nimu.

Negali būti jokios kalbos, kad dabartinis politinių partijų kro- 
melis VLIKe sulauktų jaunimo paramos, jei nebus persiorganizuo
ta ir priartėta prie esamos padėties. Dar nesu girdėjęs jaunuolio 
kuris norėtų ar matytų prasmės, sakysim, atstovauti Lietuvos Ūki
ninkų Partiją. Nesu girdėjęs didelio pritarimo ALTo padėčiai 
išlaikyti. Kažkaip nerimtai ir nedemokratiškai skamba ALTo tei
gimas, kad JAV lietuvių visuomenės politinė veikla būtų pagrįsta 
“srovių susitarimu”, t.y. vadovybėn įeiną paskirti įvairių 
organizacijų žmonės. O kas yra blogo su tokios vadovybės išrin
kimu? Kodėl mūsų visuomenė negali pasinaudoti demokratišku 
principu — rinkti savo vadovybę?

Vėl gi čia veikia dvi didžiulės lietuvių įkurtos apdraudos 
organizacijos: Amerikos Lietuvių Katalikų Susivienijimas ir Su
sivienijimas Amerikos Lietuvių. Abi turtingos ir tvirtos instituci
jos. Deja, jos mūsų gyvenime jokios rolės nevaidina. O galėtų. 
Tiesa, labai daug lietuvių šiose institucijose apsidraudę ir moka 
pinigus. Bet tai ir viskas. Nors abi institucijos ragina ir prašo lie
tuvius, kad jie remtų abu susivienijimus, bet nė vienas iš jų lig- 
šiol nepasižymėjo savo dosnumu lietuviškai veiklai remti. Susivie
nijimų vadovybės, atrodo,, patenkintos vienos krypties gatve: lie
tuviai mokėkite pinigus, o mes žinosime, ką daryti su jūsų sukrau
tu kapitalu.

Nėra gera padėtis ir mūsų jaunosiose organizacijose. Visuo
met judri ir įtakinga Santaros - Šviesos Federacija taip pat sensta. 
Negali surasti daug bendrakeleivių jaunimo tarpe. Dabartinėje San
taros - Šviesos Federacijoje veikėjauja žmonės, kurie ta veikla do
mėjosi jau prieš penkiolika metų.

Kiek gerėliau yra su skautais ir ateitininkais, kurie dar vis 
įstengia prisiauginti jaunimo. Tačiau ir čia vadovybėse sėdi visi 
senstelėję žmonės.

Jaunųjų veikloje vis dėl to blogiausia padėtis yra su akade
mikais. Jei prieš dešimt metų studentija buvo svariausias balsas 
jaunime, tai šiandie tame studentijos svarume beliko tik iškulti 
šiaudai, šiandien apolitinė ir neideologinė studentų sąjtfnga beli
ko didelė moksleivių grupė, kuriai reikia vadovų, bet iš kurios miai džiaugėsi ir palaiko dabarti- 
niekas negali tikėtis pajėgių vadų. Nesakau, kad ji nebūtų pajėgi 
išauginti, jei jai kas nors padėtų. Dabar nebėra jokio ryšio tarp 
studentijos ir mokslus baigusių alumnų. Baigę studijas akademikai 
išsisklaido po keturis vėjus, ir taip nebelieka, kas vadovautų stu
dentijai.

Bendrai, šiandie dėl jaunimo veiklos reiktų ne rezoliucijas 
rašyti, bet prie bendro stalo susėdus jaunimui ir senimui kartu 
išstudijuoti esamą padėtį ir iš to pasidaryti atitinakmas išvadas.

Amerikoje jau pasirodė cigare- dalyvavę masinėse žudynėse. Ne- 
tės su perspėjimais ant pakelių, seniai pasmerktas kalėti iki gyvos 
kad rūkantieji rizikuoja gauti 
plaučių vėžį. Tačiau, kaip spau
da skelbia, rūkantieji dėl to visai 
nesivaržo ir rūko kaip rūkę.

galvos Dr. H. Schuman, aktyviai 
dalyvavęs Auschwitz stovyklos žy
dų žudynėse.

★
Amerikiečiai skelbia, jog esą 

tikra, kad ir šitoje UNO sesijoje 
raud. Kinijos prašymas į Jungt. 
Tautas nebūsiąs patenkintas.

šiaurės jūroje paskendo Vak. 
Vokietijos pavandeninis laivas 
su 20 vyrų igula. Bandymai išgel- . 
bėti nesėkmingi, nes kaip tik tuo 
metu jūra buvo labai audringa 
ir neįmanoma narams pasiekti pas
kendusio laivo.

Jeparit miestelyje, Viktorijoj, 
kur prieš 70 metų gimė buv. Aus
tralijos min. p-kas Sir R. G. Men
zies, vietos gyventojai .pastatė jo 
atminimui paminklų - 70 pėdų plie
ninį bokštų, šis paminklų atidengė 
pahs Sir. R. G. Menaies.

HANSA TRADING CO

197 FLEMINGTON ROAD

Rūkoriams rūpestis. Neseniai vienas Čikagos daktaras Harold 
Levine paskelbė savo tyrimų pasekmes. Jis teigia, jog rūkoriuose 
tiek padidėjo plaučių vėžys, kad ši problema pasiekusi epidemi
nį laipsnį. Jis sako, kad tiek moteryse, tiek vyruose, kurie rūko 
nepaprastai dažnai, užtinkama vėžio pradžia, ko nerandama pas 
nerūkančius. Taigi, visi rūkoriai turėtų labai rimtai pasvarstyti, ar 
rūkyti, ar rūkius pamesti.

NORTH MELBOURNE, N. 1. TeL 30 3347

Norį tikslaus ir patikimo patarnavimo užsakant įvairias 
siuntas arba persiunčiant jūsų pačių paruoštus siuntinius 
kreipkitės tik į mus.

V /O VNESHPOSYLTORG ĮGALIOJIMUS

Rugsėjo 4 d. Lietuvių Ko-ope- 
ratinė Kredito Draugija Talka at
šventė savo pii-mųjį penkmetį. Bū
damas Melbourne, į Talkos penk
mečio minėjimų atsilankė ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas S. 
Narušis. Pradėdamas minėjimą, 
Talkos pirmininkas L. Barkus pri
statė jo dalyviams gerbiamąjį sve
tį susirinkusiųjų vardu jį pasvei
kindamas ir kviesdamas ■ į garbės 
prezidiumų. Drauge su Krašto Vai 
dybos pirmininku garbės prezidiu
mų sudarė visa pirmoji Talkos 
valdyba: L. Barkus, V. Bartuška, 
F. Gužas, J. Kalnėnas ir J. Šni- 
ras; taip pat, pirmųsis stambiau
sias Talkos indėlininkas K. Šim- 
kevičius (geelongiškis) ir pirma
sis gavęs paskolų L Alekna. Gar
bės prezidiumų sudarus, buvo pa
gerbti mirusieji Talkos nariai. 
Šiais metais mirė Algirdas šni- 
ras ir Silva Valys, o nuo Talkos 
įsteigimo mirė Domas Paliulis, 
Vladas Savaitis, Kazimieras Gra- 
chauskas ir Kazys Kunca.

Penkmečio veiklos pranešimą 
pradėdamas, Talkos pirmininkas 
L. Barkus pažymėjo, kad sudary
tasis prezidiumas pilnai nusako 
ko-operatinės veiklos mintį ir jos 
siekius. O jos siekiai yra šie: vi
sos ALB pritarimas ko-op. vei
klai, sumanus ir teisingas jos ad
ministravimas, aktyvi sava pasiū
la ir paklausa. Suminėjus savos 
kredito draugijos steigimu susi
rūpinusius pirmuosius asmenis, ku 
rių pastangomis buvo sušauktas

VIZITAI
(Atkelta iš psl. 1) 

minėjime, aplankė abejus Adelai
dės lietuvių centrus. Ypač jį stebi
no Adelaidės Lietuvių Muziejus - 
Archyvas, kurį įsteigė ir vis dar 
tebekuria tam pasišventęs specia
listas p. J. Vanagas. Tai yra ne
paprastos svarbos ir reikšmės dar
bas ne vien tik adelaidškiams, bet 
ir visai Australijos lietuvių Ben
druomenei.

Paklaustas, kokias, bendras išva
das apie aplankytųjų kolonijų gy
venimų ir veiklų galėtų pasidary
ti, p. Narušis pabrėžė, kad visur 
jaučiasi vieninga ir kūrybinga dva
sia. Atskiri bendruomenės padali

nės Krašto Valdybos pasirinktą 
kryptį, vedamų ienybės bei gražaus 
sugyvenimo linijų, kad ir ateity 
būtų einama ta pačia susiklausy
mo ir sugyvenimo kryptimi, ši
tokie gražūs atsiliepimai dar la
biau skatina dirbti gerinant tarpu- 
savius santykius. Antras, ypač 
reįkšmingas momentas, kad žmo
nės laiko labai reikšmingu ir tei
giamu faktu asmeninį'kontaktą su 
bendruomenės centriniu organu. 
Gaila, pareiškė Krašto Valdybos 
pirmininkas, kad jis neturėjęs 
daugiau laiko aplankyti ir kitų 
lietuvių kolonijų, bet jis išreiškė 
viltis, kad busimoji Krašto Valdy
ba sieks dar glaudesnių santykių 
su visais net ir tolimiausiais ben
druomenės padaliniais ir kad bus 
sueita į asmeninį kontaktą su vi
somis kolonijomis.

Baigdamas pasakoti savo įspū
džius p. Narušis reiškia nuošir
džią ir gilią padėką visiems jo ke
lionėje sutiktieisems už jam tiek 
asmeniškai, tiek kaip Krašto Val
dybos pirmininkui parodytą nuo
širdumą, atvirumų ir pasitikėji
mų. Ypač gili padėka priklauso 
p.p. Duobams (Albury), Liubi 
nams (Melbuome), Skapinskams 
(Geelonge) ir Vaboliams (Adelai
dėje), pas kuriuos jis pakely bu
vo sustojęs ir kurių buvo globoja
mas.

1961 m. birželio 4 d Melbourne lie
tuvių informacinis susirinkimas, 
kurio metu apie savos kredito 
draugijos reikalingumą praneši
mą padarė L. Barkus, o su vietos 
ko-operatyvų įstatais supažindino 
V. Bartuška. Minimame susirinki
me, iniciatoriams pritardami 18 
susirinkimo dalyvių pareiškė noro 
būti steigiamos draugijos nariais. 
Bet, deja ,9 jų dar ir iki šiol į 
Talką nariais neįstojo. Iniciatoriai 
ir informacinio susirinkimo parin
ktieji asmenys 1961 m. liepos 15 
d. sušaukė kredito draugijos stei
giamąjį susirinkimą, kurio daly
viai: Ignas Alekna, Antanas Aniu- 
ils, Liudas Barkus, Vytautas Bar
tuška, Ferdinandas Gužas, Vla
das Jakutis, Juozas Kalnėnas, Juo
zas Petrašiūnas, Vladas Savaitis, 
Juozas Šniras ir Jonas Valys įs
teigė Lietuvių Ko-operatinę Kre
dito Draugiją Talką ir įsirašė jos 
nariais. įsteigtoji L.K.K.D-ja Tal
ka 1961 m. rugsėjo 15 d. įregis
truota Victoria Valstijos Ko-ope- 
ratyvų Registro Įstaigoje ir 1961 
m. lapkričio 4 d. savo būstinėje, 
Lietuvių Namuose, pradėjo dar
bų. Darbas buvo pradėtas su kuk
liu 11 narių skaičiumi ir 230 dole
rių kapitalu. Ponui K. šimkevi- 
čiui Talkos kapitalų savo stambiu 
100 dol. įnašu ir pirmuoju 1900 
dolėrių indėliu parėmus, ji galėjo 
pradėti duoti nariams paskolas. 
Suprasdamas ko-operacijos ir ko
operatininko paskirtį, pirmųsis 
paskolos Talkoje paprašė ir jų 
gavo Ignas Alekna. Šiuo ir pra
sidėjo konkretus Talkos darbas. 
Metai iš metų Talkos veikla lietu
viams besidomint augo jos narių 
skaičius ir apyvartos kapitalas, 
šiuo metu Talkoje yra 138 nariai, 
o jos apyvartos kapitalas siekia 
20,000 dolerių.

Penkių metų laikotarpyje Tal
ka išdavė 57 paskolas virš 44 tūks
tančių doleriu sumai. Visų laiką 
per 20% narių yra Talkos skoli
ninkai. Visos išduotos paskolos 
skolinimų mirties atvėju yra ap
draustos. Skolininkui mirus, 1,160 
dolėrių jų turėtų paskolų buvo 
pilnai padengta draudimo įstaigos. 
Buvo parūpinta Talkos nariams 
ir kitų, lengvatų. Draudžiantiems 
savo turtą Talkos rekomenduoja
moje draudimo įstaigoje gauna 
22i% draudimo mokesčių nuolai
dos. Talka rūpinasi ir savosios 
bendruomenės reikalais materia
liai juos remdama. Įvairiems lie
tuvių kultūriniams bei sporto rei
kalams ji yra išmokėjusi per 300 
dolėrių. Už paskolas imam 8% 
palūkanų, kurios skaičiuojamos 
kas metų ketvirtį. Už indėlius mo
kama 4%palkkanų. Padėdama sa
viems nariams išvengti imamų už 
paskolas kitų finansinių organiza
cijų didelių proecntų, o už indėlius 
mokamų mažesnių palūkanų, Tal
ka padėjo jiems susitaupyti per 
3000 dolėrių. Palyginamai, tai yra 
nedidelė suma, ji tačiau žymiai 
padidėtų jei padidėtų mūsų tautie
čių susidomėjimas Talkos veikla. 
Penkerių metų laikotarpyje Tal
kos reikalais rūpindamiesi jos 
valdyboje buvo: J. Antanaitis, L. 
Barkus, V. Bartuška, P. Baltutis, 
F. Gužas, V. Jakutis, J. Kalnė
nas, J. Šniras, B. Vanagas ir B. 
Zdanis. Po trumpos L. Barkaus 
padarytos apžvalgos, Talką, jos 
penkmetį mininčią šiltais žodžiais 
pasveikino Krašto Valdybos pirmi
ninkas S. Narušis, pabrėždamas 
iniciatyvos stoką, kitų didesnių 
Australijos kolonijų lietuviams pa
našias ekonomines organizacijas 
steigti. Be to, visus melbuorniš- 
kius pakvietė dalyvauti šiais me
tais Sydnėjuje ruošiamose Lietu
vių Dienose.

Po trumpo penkmečio įpinėjimo, 
sekė metinis Talkos narių susirin
kimas, kurio eiga domėdamasis 
dalyvavo ir Krašto Valdybos pir
mininkas S .Narušis.

Įš Talkos pirmininko L. Bar
kaus pranešimo metiniame anrių 
susirinkime paaiškėjo, kad per me
tus į Talkų įstojo 22 nauji nariai. 
Vienas narys išvykdamas iš Vic- 
torijos valstijos išstojo ir du na-

1966 m. rugsėjo mėn. 26 d.

riai mirė. Dabar yra 138 nariai, 
kurie turi įsigiję 271 įnašą, 2710 
dolerių sumai. Per metus buvo įdė
ta 6267 dolėriai indėlių, o tuopat 
metu indėlių išmokėta 6954 dolė
riai. Liepos 1 d. Talka turėjo virš 
15 tūkstančių dolerių indėlių. Me
tų bėgyje buvo išduota 10 paskolų 
virš 10-ties tūkstančių dolerių su
mai. Metų gale liko neapmokėtų 
19 paskolų 11,985 dolėrių sumai. 
Visos paskolos apdraustos, už jų 
draudimą Talka moka i% me
tams. Už išduotas paskolas buvo 
gauta 1,238 dolėriai palūkanų. Per 
metus turėta viso 1,391 doleris pa
jamų ir 845 dolėriai išlaidų. Me
tų pelnas 546 dolėriai, iš kurio 
reikės mokėti apie 140 dolėrių tak
sos mokesčio. Likusį grynų pelnų 
396 dolerius susirinkimas paskir
stė taip: 135 dol. įnašų dividendui, 
208 dol. atsargos kapitalui ir 53 
dol. Melbuorno Lietuvių Namų re
monto reikalams. Pranešime bu
vo paminėtas ir sava ekonomine 
organizacija nepasitikėjimo klau
simas, kuris lietuvių tarpe savaip 
komentoujamas. Esą už valsybės 
banke laikomus pinigus atsakanti 
valstybė, gi už Talkoje laikomus 
indėlius atsaką nariai; arba, siau
riau galvojant, atsakanti Talkos 
valdyba. Prisimenant, kad vienu, 
šalia kitų, valstybės egzistecijos 
elementų yra jos piliečiai, tad jie 
per savos valstybės reprezentan
tus ir neša atsakomybę už visus 
savos valstybės užsiangažavimus 
bei įsipareigojimus. Materialinė 
atsakomybė nešama valstybės mo
kesčių mokėjimu, kurių dydis įvai
ruoja metinio valstybės biudžeto 
nustatyta norma, bei specifiniams 
tikslams skirtomis valstybės vi
daus paskolomis. Va šitais valsty
bės piliečių mokesčių pavidalu su
telktais kapitalais ir užtikrinama 
valstybės atsakomybė už jos ban
kuose laikomas mūsų santaupas. 
Tokią valstybės piliečių atsako
mybę labai gerai esame patyrę 
mes patys. Kada neįstengėme

prieš galingesnį priešą apginti sa
vos Lietuvos valstybės, praradome 
ne tik valstybės banke laikomas sa
vas santaupas, bet praradome vi
sa, ką tik turėjome, net ir savąją 
laisvę. Šis mūsų asmeniškai patir- 
tąsis faktas duoda teisingą ir ga
lutiną aatskymą, kad už visus val
stybės įsipareigojimus, tame skai
čiuje ir už mūsų santaupas lai
komas valstybės banke, atsakome 
mes patys - valstybės piliečiai bei 
jos gyventojai. Tad ii* už Talkoje 
laikomas savas santaupas, vietos 
įstatymų nustatyta tvarka, atsa
kome mes patys - Talkos nariai.

Kad mūsų organizacijos reika
lai visada būtų gerai tvarkomi, 
privalus visų narių aktyvus jos 
reikalų tvarkyme dalyvavimas. Į 
organizacijos valdybų reikia rinkti 
asmenis, kurie turi narių pasitikė
jimų ir organizacijos darbo nuo
voką. Visi Talkos atliekami veiks
mai yra jos narių pilnoje kontro
lėje, o tuo pačiu ir jų atsakomy
bėje. Iš seno tačiau mes linkę la
biau pasitikėti svetimaisiais, ku
rie, kaip matome iš spaudos, ir čia 
Australijos daugumų, vietos gyven 
tojų yra desėtkais milijonų dolė- 
rių materialiai nuskriaudę. Nea
bejotina, kad nuskriaustųjų tarpe 
nemaža yra ir mūsų tautiečių. 
Šiomis mintimis baigdamas prane
šimą Talkos pirmininkas L. Bar
kus kvietė visus narius, kurių su
sirinkime buvo gana gausiai, ra
ginti visus lietuvius, savus piete
lius ir pažįstamus stoti į Talkų na
riais. Linkėdamas, kad švenčiant 
Talkos dešimtmetį Lietuvių Namų 
salė būtų perpildyta šios organi
zacijos nariais.

Išsiaiškinta susirinkimo metu iš
kelti paklausimai, kurie daugiau 
lietė organizacijos funkcijų pra
plėtimų, o ne pačios organizacijos 
efektingesnį ekonominį pajėgumų.

Vieton, pagal įstatus, iš valdy
bos išėjusių trijų narių, V. Ja
kutis ir B. Vanagas vėl buvo į 
valdybų perrinkti, o J. Kalnėnas 
išrinktas naujos valdybos nariu. 
Kandidatu liko J. Balbata.

Dabartinę Talkos valdybų suda
ro: L. Barkus, P. Baltutis, J. Kai- 

, nėnas, V. Jakutis ir B. Vana
gas. Ko-operatminfau

A. t A. PRANAS JONUŠAITE
teriu ir prekybos skyriaus vedėju 
Ekonominėj Karių bendrovėje. Vo
kiečių okupacijos metu buvo bis
kvitų fabriko vedėjas, iš kur, bol
ševikams artinantis į Lietuvą 
1944 m. vasarą pasitraukė į Vo
kietiją.

Praleidęs keletą metų tremtinių 
stovyklose Waiden’e, Bamberge, 
Garmisch - Partenkirchen’e, paga
liau atvyko į Tasmaniją ir čia Įsi
kūrė netoli Hobarto, dirbdamas 
popieriaus fabrike Boyer. Čia, vos 
metus pasidžiaugęs pensija ir po
ilsiu, sulaukė mirties.

Kurį laiką prieš mirtį jau jau
tė, kad širdis susilpnėjo, šlubuo
ja, tačiau, nenorėdamas prislėg
ti savo artimųjų bei draugų visa
da buvo linksmas draugiškas. Kaip 
“ąžuols drūts prie Nemunėlio” 
Pranas ir tremtyje toli nuo Nemu
no krantų stovėjo tvirtai ir vė- 
-uĮąjvS ‘snągdonjji ‘suRujpapH 
jams pučiant ir audroms siaučiant, 
gas savo darbuose jis buvo atra
ma visiems, kurie prie jo šliejosi. 
Jis buvo pavyzdys ir pasididžiavi
mas visai lietuvių bendruomenei, 
turint savo tarpe tokį kilnų vy
rą.

Skaitlingas būrys giminių drau
gų ir pažįstamų palydėjo Praną 
į amžino poilsio vietą Hobarto ka
pinėse ir su ašarom akyse užbė
rė atsisveikindami saują žemės 
ant jo karsto. ,

Hobarto lietuviai, liūdėdami, ne
tekę mielo tautiečio, užjaučia iš 
visos širdies našlę Almą Jonušai- 
tienę, sūnų Ditą, dukrą Gerdą ir 
visus gimine®. A. KantvUaa

Rugpjūčio 13 d. mirė Pranas 
Jonušaitis, pavyzdingas Hobarto 
lietuvių bendruomenės narys, su
laukęs 67 m. amžiaus.

Neaprašomas skausmas žmonos 
Almos, netekus draugo ir vyro, su 
kuriuo praleido tiek daug džiaugs
mingų pilnų meilės ir susiklausy
mo metų, su kuriuo kentėjo trem
ties vargus ir nedateklius. Skaus
mas vaikams, nustojus tokio gero, 
kantraus ir mylinčio tėvo. Skaus
mas ir liūdesys pagaliau giminėms, 
kurių 
čiame 
barto 
mielo,
kilnaus vyro.

Pranas Jonušaitis paliko ženklų 
savo gyvenimu ir kaip šeimos žmo
gus, ir kaip tiesus ir sąžiningas 
vyras ir kaip garbingas lietuvis.

Gimė jis 1900 m. vasario 12 d. 
Ropkojų kaime, Pagėgių apskrity
je, mokėsi Tilžėje ir kartu su bro
liais Jonu ir Albertu dirbo Ma
žosios Lietuvos organizacijose. 
Sunkių tėvynės valandų jis stojo 
savanoriu ginti jos laisvės ir vė
liau jau laisvoje Lietuvoje kruopš
čiu ir sųžiningu darbu prisidėjo 
prietėvynės ekonominio gyvenimo 

(kūrimo.
Iš pradžių dirbo Šiauliuose 

“Ventos” medžio pramonės bendro
vėje. Vėliau persikėlė į Kaunu, 
kur dirbo 
Lietuvos 
“Quadrat” 
drovėje ir
tariu ir prokuristu. 1938 - 1941 
metų laikotarpiu buvo vyr. buhal-
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VIENAS IS GERIAUSIU...
I

I Pietų Australijos geriausių 
krepšinio jaunių tarpą K. Jaunutis 
pateko ne atsitiktinai. Šis Vyties 
žaidėjas būdamas dar tik 16 -kos 
metų, jau spėjo pagarsėti valsti
jos jaunių rinktinėse. Krepšinin
ko kelią Kastytis pradėjo būda
mas 7 m. Dabar jau greitai žada 
atšvęsti savo žaidimo už Vytį de
šimtmetį.

K. Jaunutis gimęs 1950 m. Ko
vo 2 d Pagal amžių gana aukšto ū- 
gio, 6 pėdų ir 1 inčo. žaidžia puo
lėjo pozicijoje, esant reikalui len
gvai prisitaiko ir kitose pozicijo
se. Dvejus metus iš eilės žaidė už 
Pietų Australijos jaunių iki 16 - 
kęs metų rinktinę. Už šią rinkti
nę žaisdamas 1965 m., buvo iš
rinktas ir apdovanotas kaip ge
riausias Australijos jaunis (iki 16 
- kos metų), šiais metais Woolon- 
gong N.S.W jaunių iki 1 8-kos me
tų pirmenybėse jau trečią sykį 
atstovavo Pietų Australiją. Kaip 
ankstyvesnėse rinktinėse, taip ir 
dabar jisai yra pagrindiniame pen
ketuke. Tiksliau pasakius, - vienas 
iš pagrindinų žaidėjų. Labai gerai 
apie ji atsiliepia valstijos krep
šinio vadovai, treneriai ir austra
lų sportiška spauda .Už gerą žai
dimą laimėjo iš australų ir iš Vy

KOVO BARE
k'

PRANEŠIMAS IR PADĖKA
Pranešame, kad rugsėjo 17 die

ną Lietuvių namuose Lidcombe 
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
"Kovo” sportininkų Tėvų Komite
to nariai, vadovaujami pirminin
kės A. Žigaitienės, talkininkaujant 
Sydnėjaus studentų sąjungos pir
mininkui H. Antanaičiui ir spor
tininkėms S. Motiejūnaitei ir A. 
Intaitei, pravedė klubo loterijos 
traukimą.

Pirmą pryzą - šimtą dolerių 
laimėjo V. Ramanauskas bilieto 
nr. 53. Daiktinius pryzus laimė
jo:

| D. Mišeikis bil. nr. 184, J. Lei- 
tonas bil. nr. 353, Mr. J. Me Do

ties Klubo daug trofėjų.
Kastytis jau spėjo dalyvauti ke

turiose Australijos lietuvių Spor
to šventėse. Vyties Klube jisai 
padeda treniruoti pirmąją vyrų ko 
mandą. Žaidime pasižymi apgolvo- 
tais judesiais, gerais metimais, ir 
geru krepšinio teorijos žinojimu. 
Rinktinių treneriai, be to skaity
mas sportinės (krepšinio) litera
tūros, sukrovė jam teorinių žinių 
kraitį.

Geru krepšininku Kastytis neta
po po poros treniruočių - rungty
nių. I krepšinio žaidimą jisai žiū
ri labai rimtai, ir jau seniai yra 
apsisprendęs už šia sporto šaką. 
Dirba užsispyrusiai, sistematiškai, 
kas ir duoda gerus vaisius. Visuo
met labai gerai lanko treniruotes.

Atrodo, kad šiam žaidėjui atei
tis krepšinyje dar tik prasidėjo. 
Dirbant toliau su tokiu pasišven
timu K. Jaunutį dar daug sykių 
matysime tarpe geriausių, šią vie
tą jisai tikrai nusipelnęs savu dar
bu.

Prie Kastyčio pasisekimų, gal
būt, prisidėjo ir jo tėvas J Jau
nutis, ilgametis Vyties Klubo pir
mininkas, A.L.F.A.S. V-bos narys, 
anksti įrašydamas sūnų į Vyties 
krepšininkus. B.N.

nald bil. nr. 640 nr. 855, Mr. S. 
Koffec bil. nr. 601, J. Reisgys bil. 
nr. 959 ir M. Krapauskienė bil. 
nr. 464.

Sydnėjaus lietuvių sporto klu
bo valdyba širdingai dėkoja vi
siems, kurie pirko loterijos bilie
tus. Taip pat širdinga padėka bi
lietų platintojams, sportininkų 
Tėvų Komiteto pirmininkei A. Ži- 
gaitienei ir nariams už loterijos 
pravedimą, studentų pirmininkui 
H. Antanaičiui, sportininkėms S. 
Motiejūnaitei ir A. Intaitei padė
ka už pagalbą loterijos traukime.

Lidcombe lietuvių namų valdy
bai dėkojame už leidimą pasinau
doti nemokamai namų patalpo
mis- ruoštam šokių vakarui kuris 
klubui atnešė didelį pelną.
Sydnėjaus L.S.K. "Kovo” Valdyba

MŪSŲ PASTOGĖ

Bemėtant, bespardant...
Adelaidės sportinio gyvenimo skerspjūvis

Kas pirmas Adelaidėje iš lietu
vių įmetė krepšį, turbūt ir pas 
Vanagą nesužinotume. Betgi tik
ra, kad atvykę iš Europos ir pa
sistiprinę aviena, “vyrukai” tuo
jau pradėjo ieškoti krepšinio. Ne
mokėdami australų kalbos, suras
ti krepšinį turėjo vargo. Austra
lai užgirdę apie sportą, tuojaus 
tempė į Morphetville pas “book- 
meikerius”. Kiti dar parodydavo 
aikštes, kur taikosi įspirti arba
įmesti tarp keturių stulpų pailgą 
kamuolį. Iš viso australai nesu
prato, kokia kančia tais laikais 
buvo lietuviams gyventi be krep
šinio.

Po ilgų ieškojimų užtikta salė 
su jos administratorium Thomu. 
Pasirodo, čia keliolika keistuolių 
australų žaidė kažką panašaus į 
krepšinį. Jų ir Thomo nustebimui 
“boltai” su kamuoliu pradėjo iš
darinėti stebuklus. Ypatingai

DAUGIAU
Norint būti geru sportininku 

būtina žinoti sporto šakos teori
ja. Dar labiau teorijos žinoji
mas reikalingas treneriams. Mū
sų sporto IGūbuose į teorines 
žinias kreipiamas labai mažas 
dėmesys. Plačiausiai kultivuoja
moje šakoje - krepšinyje viskas 
stengiamasi išmokti praktiškai 
aikštėje. Neturint teoretinio su
pratimo apie žaidimą daug il
giau trunka išmokti jį praktiko
je. Dažnai kopijuojant nors ir 
gerą žaidėją kartu įsisavinamos 
ir jo klaidos. Žaidėjas be žaidi
mo teorijos negali pilnai įsijun
gti pačių rungtynių eigon.

Teoretinių žinių įsigyti galima 
lankant tam ruošiamus specia
lius kursus, žiūrint specialius fil
mus ir, galbūt geriausiai, skai
tant sportinę literatūrą. Kaip 
sportininkas, taip dar daugiau 
treneris turi visą laiką papildyti 
savo žinias. Kiekviena sporto ša
ka su laiku keičia savo taisyk
les, atsiranda naujų žaidimo sti
lių, naujų derinių ir judėsiu. 
Kai kurių taisyklių pakeitimai 
Verčia iš naujo perorganizuoti 
žaidimą. Taigi, praktiškai ne
gali būti gero žaidėjo nekal-

džiaugėsi vertelga . Thomas. Jis 
numatė, kad su Kęsto, Algio, Ur- 
nevičiaus, Gursko, Kurausko ir 
kitų pagalba atkus jo “biznis”. 
Tikrai, jis neapsiriko.

Į Wakefield gatvę ketvirtadie
nių vakarais iš visų kampų pra
dėjo traukti lietuviai. Vieni pės
tute, kiti tramvajais, busais, na 
ir turtingesni dviračiais. Suplauk
davo, sugarmėdavo laiptais į vir
šų kaip į atlaidus. Rinkdavosi
ankščiau, kad galėtų pasikalbėti 
apie darbus, atlyginimus, bosus, 
butus, bei pakeikti Australijos 
tvarką. Jaunimas čia skirdavo pa
simatymus, čia numatydavo pro
gramą savaitgaliui. O.B.I. salė ta
po lietuvių susirinkimo punktas, 
kaip ir Lietuvių Namai.

Mėgiamiausia lietuvių vieta sa
lėje buvo balkonas kairėje pusėje. 
Kurie pasivėlydavo ir netilpdavo į 
balkoną, užimdavo vietą apačioje.

B. Nemeika

TEORIJOS
bant jau apie trenerį, jeigu jis 
nesidomi teorija.

Mūsų Klubų žaidėjai ir tre
neriai turėtų lankyti visus aus
tralų ruošiamus kursus - semi
narus ir rodomus tam tikslui 
filmus. Klubų valdybos privalė
tų sudaryti mažas sportines li
teratūros bibliotekas. Tokių bib
liotekų sudarymas labai daug 
nekainuotų, o naudos iš to būtų. 
Apie visas sporto šakas galima 
gauti pigių brošiūrų. Ten tel
pa pilnos žaidimo taisyklės, 
trumpa sporto šakos istorija ir 
suglaustos teoretinės žinios. Kiek 
vienas, pradedąs žaisti - treni
ruotis, privalėtų tokią brogijū- 
rą pilnai ir atidžiai perskaityti. 
Tas sutaupytų ir daug laiko tre
neriams. Dabar Australijoje gali
ma gauti įvairios sporto šakos 
nagrinėjančių knygų. Ne tiek jau 
daug kainuotų užsisakyti ir iš 
užsienio. Ypatingai daug ir ge
ros literatūros yra apie krepši
nį. Klubams čia padėtų ir A.L.S. 
K.S. valdyba, padarydama ben
drus užsakymus. Be knygų bū
tina prenumeruoti keletą rimtes
nių sporto laikraščių, žurnalų. 
Turint lėšų galima būtų gauti 

Rungtynėms prasidėjus, patrijotiz
mas pakildavo iki aukščiausio lai
psnio. Už “Vytį” būdavo pasiry
žę šokti nuo balkono, aišku, ir tei
sėjui ant sprando. Sunkiai uždirb
tais penais apmėtydavo sukčius tei 
sėjus, o jau šaukdavo, net švilpu
ko nebūdavo girdėti. Čia pat išmė
gindavo ant teisėjo darbe pramok
tus stiprius australiškus žodžius. 
Lietuviams mėgino neužleisti lat
viai. Jų žiūrovai taip pat šaukė
ant teisėjų, ir negailėdavo penų 
bombardavimui. Gerai ėjosi Tho- 
mui. Jis vis mažino žaidimo aikštę, 
siaurino suolus, kad tik daugiau 
tilptų lietuvių su latviais.

Kai kada gerą nuotaiką žiūro-

įsigyti statistinių leidinių bei kny
gų apie garsius pasaulio sporti
ninkus. Ir mažą biblioteką papil
dant vis naujais leidiniais ji di
dėtų.

Administravimas tokios bib
liotekos nesudarytų jokio vargo. 
Tą galėtų atlikti Klubų sekreto
riai arba kitas kuris valdybos 
narys ar tam specialiai pakvies
tas žmogus.

Labai būtų naudinga, jeigu 
karts nuo karto būtų ruošiamos 
sportinėmis temomis (nebūtinai 
vien apie žaidimo teoriją) pas
kaitos. Jas galėtų paruošti mū
sų buvę ar esą iškilūs žaidėjai. 
Reikalui esant visuomet gali
ma kviesti pašalinius asmenis ar 
australus, turinčius gerą sporti
nį patyrimą. Po tokių paskaitų 
reikėtų pravesti diskusijas. 
Kaip paskaitų, taip ir diskusi
jų temos turėtų būti lengvos, 
nenuobodžios ir visiems jaunuo
liams suprantamos.

Protaująs, suprantąs žaidimo 
teoriją sportininkas visuomet bu
vo ir bus vertingesnis už tą, ku
ris tik mechaniškai atlieka iš
moktus judesius. Norį progre
suoti Klubai būtinai turi pradė
ti veikti šia linkme. 

PADĖKA
Gerb. kun. P. Vaseriui, Melboumo Lietuvių Klubo Ta

rybai ir mieliems tautiečiams, dalyvavusiems a. a. Kosto 
Mackaus laidotuvėse ir pareiškusiems mums užuojautą 
žodžiu, laiškais ir per spaudą, reiškiame nuoširdžią padėką.

Antanas ir Lena Mackm
Herminė Uigšienė
Elza ir Ignas Sasnaičiai

vams sudrumsdavo klubo valdyba, 
žiūrėk jau kas nors iš valdybos 
ir kiša pro petį aukų lapą. Daž
niausia pakišdavo aukų lapus po
laimėjimo, mat tada patrijotizmas 
garuodavo. Tais laikais dar netu-
rėjome namų, mašinų, televizijų, 
vasarviečių, taigi, ir pinigų ne tiek 
reikėjo jų išlaikymui. Truputį kad 
ir raukydamiesi, bet išmesdavom 
svariuką vytiečių pergalėms sus
tiprinti.

Remdavome klubą ir Osborno 
salėje, per šokius pirkdavome bi
lietukus loterijai, gėles, kad galė
tume šokti ir dar bilietukus uzbo- 
nams.

Po kiek laiko atsirado tokių ku
riems nusibodo būti žiūrovais. Jie 
įsteigė dar vieną komandą, “Tau
rą”. šioje komandoje visi, nepa
tekę į “Vytį”, stengėsi įrodyt, kad 
jie yra neblogesni už Algio penke
tuką. Keletą sykių tas jiems pa
vyko įrodyti.

Nesnaudė ir ant kitų dirvonų, 
Adelaidės lietuviai. Aišku, len
ciūgėlis jau buvo šokamas, taip 
pat renkami komitetai. Vokieti
joje įsigyti vaizbūniški patyrimai 
irgi nenuėjo už nieką. Pradėta už 
mažus depozitus pirkti sklypai, ant 
jų iš dėžių kalti pašiūres. Atsira
do jau porą turtuolių, įsigijo mo
tociklus. Sekmadieniais prie Juo
zapo bažnyčios, prie pačių vartelių 
pastatyti motociklai suteikdavo di
delę garbę jų savininkams.

Ne visiems patiko tautinis - pa- 
trijotinis sportas, krepšinis. Atsi
rado norinčių spardyti kamuolį. 
Įsisteigė futbolo sekcija. Vėliau 
futbolininkai pareiškė, kad nori 
atskirų, finansų ir išsirinko sau 
atskirą valdybą. Iš krepšinio sa
lių žiūrovai patraukė į parkus. Per 
lietų, per vėją šaukė futbolinin
kams “pirmyn”, ir, kaip pridera, 
keikė teisėjus. Geriau išsireiškus, 
atėjo Kito su Langių era. Klubas 
pirko "bucus’ kamuolį spardyti 
vartininkui kepurę, minkštas kel
nes, na ir itališką komandų papil
dymą...

Maždaug tuo pačiu laiku vienas 
antras adelaidiškis nusipirko au
tomobilį. Greitai atsirado ir namų 
savininkų. Dar nebuvo girdėti apie 
pavardžių išmainymą.

(Bus daugiau)

ZENONAS KUČINSKAS

VII.VAKAKS1S
(Tęsinys)

Nesmagiai pasijuto Petras. Tiek daug klijentų 
ir vienu tuo pačiu metu. Suglumo, net susimaišė 
žodžiuose.

— Atleiskite, ibet kol kas, be pagalbininko nega
liu, — skundėsi jis. >— Palikite, tai tik galėsiu, pir
moje eilėje...

— Pagelbininko? sušuko viena iš būrio.
— Negirdėta! Pagelbėsim mes pačios.
— Prie senio dažnai talkininkauti tekdavo, — 

prisidėjo kita, iš viso pirmą kartą karšyklon pa
tekusi.

— Ypač po, amžiną atilsį, žmonos mirties, — 
pritarė trečia ir, nieko nelaukusi, pradėjo rišti ska
ros kampus.

Vėl pasimetė Petras. Lyg dižaugėsi netikėtos 
pagalbos susilaukęs ir kartu nieko nesuprato. Sutry
pė vietoje, nedrąsiai pasižiūrėjo į susirinkusiųjų bū
rį ir tylomis pasakė:

— Jei panelės taip sakote, aš nedrįstu prieš
tarauti...

Jis priėjo prie karštuvų. Pakėlė stalelį vilnoms. 
Pakišo du naujus, pačio drožtus ramsčius. Ranka 
perbraukė per volus ir atsisuko į Valčiškių būrį.

— Ar mokate katra paduoti vilną į karštuvus? 
— paklausė jis.

Valčiškės susižvalgė. Nebuvo tokios Apie tai 
jos net nebuvo pagalvojusios.

— Tai tamstos darbas. Mes geriau prie ranke
nos, — išgelbėjo nemalonią padėtį toji pati, pirmą
kart karšyklon patekusi, ir, numetusi paltą, pati 
pirmoji prisistatė prie karštuvų rankenos. Jos aps
kritos, kaip vyšnios, akys spindėjo tvirtu pasiry- 

8 žūnu.
— Gal kiek per sunku moteriškei, — suabejo

jo Petras.
— Mes pripratę, — atsikirto kita ir atsisėdo į 

», kertę. __
Petras negalėjo nesutikti. Pats įsuko karštuvus 

ir perleido vyšniaakei. Nuo suolo paėmė jos punde
lį su vilnomis atrišo ir išvertė ant stalo. Papešio

jo, palygino ir stumtelėjo. į priekį. Naujai išaš
trinti karštuvų dantys pasigavo pirmuosius kąs
nius vilnos. Jie plėšė ją į viršų ilgomis barzdomis 
ir nešė vis aukštyn ir aukštyn. Pačiame viršuje 
vilną pasigavo virtinė volų ir volelių ir skaudžiai 
dejuodamai jie glemžė kąsnį paskui kąsnį po sa
vimi, tarytum nepasidalindami pirmuoju grobiu.

Visa popietė ir vakaras praėjo tyliai ir ste
bėtinai greitai. Apie dešimtą valčiškės išsiskirstė 
į namus, nepamiršdamos .pasisiūlyti į pagalbą ir se
kančiai dienai. Prižadėjo net ir tos, kurių vilna bu
vo jau iškaršta Grynai prieteliškai. Petras nesi
priešino. Nerado reikalo. Kol sugalvos ką tikres
nio, darbas jau pradėtas.

Antradienį klebonas atsiuntė savo vilną. Jai 
iškaršti pasiuntė Laužų Antosę į pagalbą ir suga
dino velnio tuziną Tam jis ir klebonas. Antosė pa
žinojo senio karštuvus kaip nuosavus Už tai atė
jusi, nepažino jų. Atrodė kaip ne tie. Metalinės 
dalys blizgėjo kaip naujos. Jokio cypėsio, jokio 
klegėjimo, tiktai vilna čirškė metalinių šukų dras
koma ir ritosi per volus. Antosei atiteko vilnos pa
davimas į karštuvus. Kitos kiek pyktelėjo ant sa
vęs, kad laiku nepramoko karšimo, bet greitai 
vėl nusiramino. Dėl Antosės nebuvo ko baimintis. 
Ne Petrui ji.

Po Antosės atsiradimo Petras neteko darbo kar
šykloje Valčiškės sukibusios dviese suko karštuvų 
rankeną, bet Petro neprileido Visą dieną jis maišė
si, lyg vietos nerasdamas, tai šaipėsi su talkinin
kėmis, tai padėdavo surišti iškarštą vilną, kol pa
vakary atgavo drąsą ir priėjo prie Antosės.

— Jaučiuosi, lyg būčau ne reikalingas. O turiu 
šiek tiek dažymo. Sakau,, gal, panele, viena apsieisi 
su pagalbininkėmis?

Antosė neatsakė nieko. Drovėjosi. Linkterėjo 
galva ir dirbo toliau. Visos kitos nusišypsojo į to
kį Antosės nedrąsumą ir mirktelėjo viena kitai.

Tą vakarą darbą baigė ankščiau. Apie septintą 
Petras įėjo karšyklon ir padėkojo visoms.

— Aš nė nežinau kaip galiu atsilyginti jums 
už jūsų pagelbą, — kalbėjo jis, — Pinigais kol kas 
negaliu. Bet gal bus laikas — neliksiu skolingas. 
O kuri iš jūsų ir toliau norėtų pasilikti prie karš
tuvų, aš sutinku tartis dėl algos...

Karšykloje pakilo triukšmas. Valčiškės nė gir
dėt nenorėjo apie pinigus. Kelios net pasijuto už 
gautos neapgalvotų Petro žodžių. \

— Mes ne dėl pinigo! — pradėjo triukšmą vyš- 
niaakė.

— Pati širdis liepia naujakuriui padėt įsikurt.
— Kad tik gerai sektųsi!
— Ne svetimam, savam miestelėnui.

Petras tylėjo. Ir kokie žmonės tuose Vaišiuo
se? Kitur tokių niekur nerasi. Bet jam už vis la
biausiai rūpėjo Antosė. Be jos pagalbos būtų be
reikalingas dažyklos vardas lentoje. O ji tebesto
vėjo nuleidusi galvą ir tebežiūrėjo į vilną.

— Už keletą litų sutikčiau ir aš..., — nedrą
siai pasakė ji.

Petras žvilgterėjo į kitas ir priėjo prie Anto
sės.

Lietuvoje
TURISTAI VILNIUJE

Vilnius dabar esąs tapęs “turis
tų miestu”: pereitais metais Vil
nių aplankę daugiau kaip 10 tūks
tančių asmenų — “iš įvairių mūsų 
Tėvynės kampelių”, kaip rašo 
Sov. Litva (1966/192).

Didžiuliai metiniai skaičiai ne 
taip tvirtai pateisina Vilniaus ap
skelbimą “turistų miestu”, paskai
čiavus, koks išeina kasdieninis tu
ristų vidurkis. O jis — apie 800. 
Vasarą pakyla iki apie pusantro 
tūkstančio, bet žiemą atitinkamai 
mažiau. Tad, apskritai imant, tu
ristų Vilniaus mieste esti ne dau
giau kaip 1% suaugusiųjų miesto 
gyventojų, skaičiaus. Toks turistų 
tirštėjimas mieste liktų nei se- 
pastebėtas, jeigu tie turistai ne
būtų vedžiojami būriais, pagal

maršrutus vardu “Socialistinis 
Vilnius”, ar “Revoliucinė Vilniaus 
praeitis” (Dalykai, kurių neatsi
mena nuolatiniai Vilniaus gyven
tojai, bet apie (kuriuos galima vis
ko pripasakoti prašalaičiams).

Kadangi turistams patarnavi
mus teikia valdžios nuosavybiš- 
kai valdomos (nors ir “liaudžiai 
priklausiančios”) įstaigos, tai ki
tiems Vilniaus gyventojams tas tu
rizmas — nei šilta, nei šalta: nei 
jie mato, nei jie gali sužinoti, ko
kios ir kiek naudos turizmas duo
da miestui bei jo gyventojams, ir 
jei duoda, tai neturi progos suži
noti, kas su ta nauda atsitinka.

(ELTA

VILNIAUS PILIS
Vilniuje lenkų kalba leidžiama

— Susitarsim, — atsakė trumpai.
Valčiškės suprunkštė, negalėdamos sulaikyti 

besiveržiančio juoko, ir pradėjo skirstytis į namus. 
Jos nemokėjo suprast Antosės. Kas jai svarbiau? 
Pinigai ar vyras? Valčiuose net ūkininkaitės su di
deliais kraičiais nesulaukia jaunikio. O būtų vy
ras, būtų ir pinigo.

Sekmadienį po pamaldų Petras užsuko pas 
Laužus. Valčiškės sekė kiekvieną Petro žingsnį, 
bet dėl jos nesirūpino. Kiekvienas ūkininkėlis taip 
eina samdytis mergos. Antosė karštuvams, ne Pet
rui. Jos žymiai daugiau bijosi viena kitos. Karšyk
loje, vieną ratą sukdamos, retai prašnekėdavo į 
viena kitą ir nekentė viena antros artumos. Su 
didžiausiu nekantrumu jos laukė šeštadienį įvyks
tančios vakaruškos.

— Karštuvų ratas nėra taip lengvas. Lengves
nis tai kurios bilietas pilnas. Bet kurios? Kas žino. 
O šeštadienį, du, trys šokiai ir viskas kaip ant del
no. Nebandyk daugiau paliesti mano karštuvų ran
kenos!

(Bus daugiau)

jame dienraštyje (rugp. 26) be
veik pusė puslapio buvo pašvęsta 
Gedimino piliai, šalia šešių labai 
gerų nuotraukų (viena išorinė, su 
katedros kampu, kitos vidujinės) 
trumpas, 37 eilučių rašinėlis, bet 
jame sudėta daug gero jausmo 
senovės Lietuvos istorijai. Straips
nelis pavadintas “Gedimino bokš
tas”. Rašo:

“Joks mūsų sostinės svečias ne
aplenks Gedimino bokšto... Įeinam 
į viduaramžinį bokštą, kopiam suk
tais laiptais (Dėmesio! Tai ne taip 
lengva!), susipažįstam su muzie
jaus eksponatais, štai miesto ma
ketas iš labai senų laikų, kuni
gaikščio Gedimino viešpatavimo 
laikų, štai ginklai, kuriais miesto 
gynėjai atremdavo nelemtų įsibro
vėlių puolimus. Atrodo primityvūs 
kary? Bet nesijuok, nes anais lai
kais jie buvo baisūs tvirtose nar
sių žmonių rankose!”

(ELTA

H
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MŪSŲ PASTOGĖ

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
BRISBANE
IŠKILMINGA

SKAUTŲ SUEIGA
Rugsėjo 4-tą d. p.p. Zabukų

dyboje - Oxley priemiesty, vietos 
skautų “Ventos” vietininkija turė
jo iškilmingą sueigą, kurioje daly
vavo ir Australijos lietuvių skau
tų rajono vadeiva - J. Zinkus.

Gerb. svečias atostogų proga su 
žmona ir dukrele Rasa lankyda
masis Brisbanėj, aplankė ir Bris- 
banės skautus-tes. Manau, pirmas 
“Ventos” vietininkijos istorijoj į- 
vykis, kada buvo aplankyti ir su
ėjo į glaudesnį kontaktą su mūsų 
skautų centrinės vadovybe.

Vietos skautai, sužinoję apie 
svečio atsilankymą į sueigą su
kvietė skautų tėvus bei bičiulius, 
į kur atsilankę svečiai buvo iškil
mingai sutikti. Po raportų, pasis
veikinimų bei susipažinimų, prieš 
mūsų Tautinę vėliavą išsirikiavus 
uniformuotų skautų-čių eilutėms, 
davė įžodį į aukštesnį skautų lai
psnį pakeltieji skautai-tės. Į pas- 
kautininko laipsnį buvo pakelti: 
“Ventos” vietininkijos vietininkas 
Vaidas Stankūnas ir mergaičių sk. 
vadove - Irena Stankūnienė, į vy
resnes skiltininkes - Regina Plat- 
kauskienė.

Po įžodžio svečias p. Zinkus ta
rė žodi, dėkodamas skautams-tėms 
už atliktus darbus bei ragindamas 
ir ateityje uoliai darbuotis skau
tiško idealo labui - Dievui Tėvy
nei ir artimui. Po to kalbėjo vie
tininkas - V. Stankūnas, padėko
damas už' pasitikėjimą, suteiktus, 
gal ir neužtarnautus, kaip jis iš>_ ____ ______  _______  F____
sireiškė, paaukštinimus, kartu pa- ta “Žemės alyvos pramonė Aus- 
žadėdamas Įdek, aplinkybės, leis, tralijoje”, kuri buvo tikrai įdomi, 

” ’ ’ .... iįgaukusi daug diskusijų ir užklau
simų.

žadėdamas kiek aplinkybės 1 , 
suaktyvinti Brisbanės skautų ju
dėjimą.

Iškilmingąją dalį užbaigus, se
kė laužas su paskubomis suorgani
zuota programėle, kurię pravedė , t 
Evaldas Sagatys. Džiugu paminė-. >£ 
ti, kad į programos išpildymą įsi- 
jungė ir patsai vadeiva net ir vi- £ 
sa jojo šeimynėlė, ypatingai dūk- s* 
relė Rasa per gana trumpą lai- ’J 
ką spėjo susibičiuliauti su jaunes- 
niosioms vietos skautėms ir jas su- 
orginizavus nuotaikingai papildė :«• 
programą. Susirinkęs prie laužo ,♦< 
senimas, taip pat neliko vien ste- $ 
bėtojais ir talkininkavo skautams >: 
bent dainomis. Laužo programą •♦< 
užbaigus tradicinė skautų giesme >; 
- Ateina naktis, čia vykusios die- £ 
nos programos dar neužbaige, nes >♦: 
po to buvo rodomas filmas, čia 
p. Zinkus pademonstravo atsiveš- į*į 
tą filmą daugumoj iš Sydnėjaus 
skautų Stovyklinio gyvenimo. Nuo- į»Į 
traukos gana vykusiai pagamin- >*< 
tos ir skautai turėjo progos pama- $ 
tyti jose ir pažįstamų veidų. «

Po filmo visi bendrai dar susi- g 
metė kavutei ir galiausiai pra-

ar

spalio 15 dienos.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Mūsų judrusis Dr. Vytautas 
Doniela neseniai dalyvavo inter
nacionaliniame filosofų kongrese 
Prahoje (Čekoslovakijoje), o po to, 
kiek pabuvęs Heidelberge (Vokie
tijoje) ketina vykti i Angliję. Me
tų pradžioje apleidęs Sydnėjų, 
jis suspėjo pastudijuoti Heidelber
ge, dalyvauti Jaunimo Kongrese, 
pasidairyti ir po kitus Europos 
kraštus.

Jau kelinta savaitė, kaip sydnė- 
jiškis dail. Vladas Meškėnas vie
ši Melbuorne tapydamas portre
tus. Jis net buvo kviečiamas dės
tyti Melb. meno mokykloje, bet 
būdamas išvykęs tik trumpam lai
kui ir specialiam uždaviniui, šito 
pasiūlymo atsisakė.

A

Mums žinomas Plunksnos Klu
bo narys dail. L. Urbonas buvo 
pakviestas į vienę australų kul
tūrinį klubą garbės svečiu, kur 
net skaitė ir paskaitą meno tema. 
Dailininkas su džiaugsmu konsta
tavo, kad lietuvių Plunksnos Klu
bas tiek savo intelektualiniu lygiu, 
tiek ir visais kitais atžvilgiais to
li pralenkia australiškąjį, kuris 
nė iš tolo negali lygintis su mūsiš
kiu.

*
Išnaudodamas savo atostogas 

melburnietis p. A. Zubras pereitą 
savaitę buvo atvykęs į Sydnejų 
ir čia per savaitę laiko turėjo 
progos pasimatyti su savo senais 
bičiuliais. Ta pačia proga kaip 
svečias dalyvavo ir Sydnėjaus lie
tuvių literatų ratelių posėdyje.

*
Rugsėjo 17 d. p.p. Slavėnų na

muose įvyko Sydnėjaus liet, lite
ratų susirinkimas, kurio metu sa
vo kūrybos paskaitė Dr. A. Mau- 
ragis ir pranešimą referatą apie 
J.A. Jūragio poezijos knygą pa
darė p. A. Gasiūnas. Vėliau ir 
prie vaišių stalo pokalbiai litera
tūriniais klausimais truko labai 
gyvai ir karštai. Ta pačia proga 
namų šeimininkė p, M. Slavėnienė 
buvo pasveikinta premijos gavimo 
proga. Sveikino kun. P. Butkus.

Aną pirmadienį Bankstowno or
chidėjų festivalio proga buvo vie
tos australų organizacijų 'suorga
nizuotas tarptautinis koncertas, 
kuriame dalyvavo iš lietuvių “Dai- 

dedama skirstytis. Visi kuo ge
riausioj nuotaikoj - jaunimas ir 
senimas taip jaukiai praleidę sau
lėto sekmadienio popietę malonių 
ir vaišingų šeimininkų - p.p. Za- 
bukų globoje. Kartu atsisveikina
ma ir su maloniais svečiais syd- 
nėjiškiais p.p. Zinkais, kurie vos 
porą dienų čia Brisbanėj pabu
voję, darbų ir pareigų verčiami, 
pirmadienį - rugsėjo 5 d. išskubė
jo atgal į Sydnėjų. Malonu, kad 
mes, brisbaniečiai, vis dar esame 
nepamiršti ir aplankomi mielų 
svečių iš didžiųjų mūsų koloni
jų, kas įneša pagyvėjimo bei suar
tėjimo kartu ir paskatinimo fr 
ateityje neapleisti, kad ir tolimų, 
bet lietuviškų dirvonėlių.

Brisbanietis

SYDNEY
INŽINIERIŲ SUSIRINKIMAIS
Rugsėjo 18 d. įvyko inžinierių 

ir architektų (P.L.I.A.S.) Sydnė
jaus skyriaus susirinkimas. Daly
vių skaičius buvo gana gausus, tik 
daugiau pasigęsta jaunuosios kar
tos atstovų.

Sąryšyje su Jaunimo Kongreso 
įvairiais parengimais praėjusių me 
tų valdyba turėjo mažai galimybių 
pasireikšti savo veikloje. Naujai 
išrinktoji valdyba buvo skatinama 
daugiau pagyvinti skyriaus veiklą.

I naują valdybę buvo išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė: pirmi
ninkas p. J. Grudzinskas, sekr. p. 
V. Bernotas, iždn. p. V. Dauda- 
ras.

Pati įdomiausia susirinkimo da
lis buvo inž. A. Adomėno paskai- 

CANBERROS LIET. KLUBO

METINIS BALIUS
SPALIO 22 DIENĄ 8 V.V. KLUBO PATALPOSE.

Įėjimas 4 doleriai asmeniui ir tautiečiai prašomi bilietus nusipirkti ir stalus užsisakyti iki

nos” vyrų choras, vad. p. K. Ka
valiausko ir taut šokių grupė, 
vad. J. Reisgytės. Į tę koncertą 
susirinko tiek žmonių, kad dau
giau buvo programos išpildytojų, 
negu klausytojų ir žiūrovų.

Geelongo “Suktinis", sako, taip 
besisukdamas susisuko, kad beveik 
ir išbiro. Net abejojama, ar gee- 
longiškių taut šokių grupė daly
vaus Meno Dienose.*

Geelonge įsiliepsnojo toks užsi
degimas sportu, kad iš senų ir 
jaunų susidarė dar dvi komandos, 
kurios net nežino kam priklausyti 
- Vyčiui ar Varpui.

*
Aną šeštadieni Lidcombe Liet 

Namuose sporto klubas Kovas su
rengė tokį šaunų B.B.Q., kad net 
garažo stogas kilnojosi jaunimui 
bešokant.

Neseniai sydnėjiškiai, pagerb
dami vienę bičiulį, surengė jam 
staigmeną - puotę, į kurię pakvies
tas jubilijatas atsisakė vykti sa
kydamas: norėjot staigmenos - štai 
ję ir turit!

SYDNEY SPAUDOS CENTRE
Sydnėjaus Lietuvių Spaudos Platinimo Centre galima įsigyti 

naujausių ir vertingiausių knygų.

SAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA 
GUSTAITIS, Ir atskrido juodas varnas 
LANDSBERGIS, Meilės mokykla 
SUTEMA, Bevardė šalis 
OSTRAUSKAS, Žaliojoj lankelėj 
MACKUS, Jo yra žemė - ' 
MACKUS, Chapel B. 
GIRNIUS, Žmogus be Dievo 
Katiliškis, šventadienis už miesto 
SPALIS, Alma Mater 
ZABIELA, Klaida 
SKIRKA, Kur bėga Šešupė 
Metmenys, Jaunosios kartos kultūros žurnalas 
Spaudos Centras veikia kiekvieną sekmadienį Sydnėjaus 

tuvių Klubo patalpose, 39 Church Str. Lidcombe.
Inf.

MELBOURNE
IŠRINKTI ATSTOVAI 

Į SUVAŽIAVIMĄ
Rugsėjo mėn. 18 d. Lietuvių Na

muose įvyko ALB Melbourno Apy
linkės susirinkimas atstovams į A.
L. B. suvažiavimą, įvykstantį šių 
metų gale Sydnejuje.

Apylinkės pirm. inž. A. E. Liu- 
binas pradžioje iškėlė kelionpini
gių atstovams klausimą. Susirin
kimas nutarė, kad vykstantieji ats
tovai į suvažiavimą patys apsi
moka kelionės išlaidas.

Apylinkės Pirmininkas siūlė 
siunčiamų atstovų skaičių suma
žinti. Šis siūlymas nerado susirin
kusiųjų pritarimo ir paliktas se
nasis skaičius 14. Atstovais išrin
kti pagal balsų skaičių šie: A. 
Šimkus, H. Kaladė, A. Krausas, J. 
Meiliūnas, A. Bikulčius, A. Šei- 
kis, S. Stankūnavičius, I. Didžy- 
tė, A. Zubras, L. Barkus, A. Ba
kaitis, J. Pelenauskas, A. Mikaila, 
ir B. Vanagas. Be šių suvažia- 
viman iš Melbourno vyksta iš pa
reigos apylinkės pirm. A. E. Liu- 
binas ir seimo nariai VI. Jakutis 
ir J. Valys, viso 17 asmenų. Kan
didatais liko: Vai. čižauskas ir J. 
Normantas. Susirinkimas iškėlė 
lietuvių kalbos universitete klau
simą, į kurį plačiau pasisakė gim. 
mokytojas S. Stankūnavičius. Su
sirinkimą informavo VI. Jakutis 
apie vengrų ruošiamą minėjimą š. 
m.1 spalių mėn. 22 d. 5 vai. popiet 
A. Krausas kvietė susirinkusius 
pagerbti mūtų tautos žymųjį dail.
M. K. Čiurlionį ir paremti rašy
tojo S. Zobarsko vadovaujamą kny
gų leidyklą užsiprenumeruojant iš 
anksto J. Gliaudos veikalą “IKA-i 
RO SONATA”. T.....................

kalba, gražiai iliustruotą M. K. 
Čiurlionio paveikslais. Prenume
rata tik 4.50 dol. Pirmieji užsi
prenumeravusieji: Krašto V-bos 
pirm. S. Narušis, A. Krausas, S. 
Stankūnavičius.

Susirinkimą baigiant nutarta iš
rinktiems atstovams mėnesį prieš 
suvažiavimą susirinkti pasitarti.

(A)

GEELONG
TAUTOS ŠVENTĖ

Tautos šventė yra tasai bendras 
aukuras, kurį vieni kurstome, o ki
ti prie jo šildomės. Tad ir neste
bėtina, kad šiai šventei iš anks
to ruošiamės, už tat ir joje nuo
taika pakili ir šventiška.

Geelonge Tautos šventės minė- 
______  ____ , ___ i jimas įvyko rugsėjo 11 d. Pamal- 

RO SONATA”, kurią kalbamoji das atlaikė kun .P. Dauknys, o jo 
leidykla išleidžia 1967 mt. anglų pamokslas buvo persunktas gilia

Sydnėjaus burmistras buvo su
rengęs priėmimą Waratah festiva
lio rengimo komitetui, kuriame da
lyvavo ir tautybių atstovai. Lietu
vių atstovė buvo Jūratė Reisgy- 
tė, kurią su burmistru ir svečiais 
matėme ir televizijoje.

Knygų vajus
Melbouitno LiettuVių Kultūros 

Fondo biblioteka, tas gražus na
šaus darbo liudininkas prieš kiek 
laiko perkelta į Lietuvių Namus 
50 Errol St., Nth. Melbourne. Bib
lioteką kruopščiai ir su gilia mei
le knygai tvarko p. Andrius Pri- 
dotkas. Biblioteka atidara kiekvie
ną šeštadienį nuo 4 iki 5 vai. p.p.

Kad atliktų savo paskirtį biblio
teką reikia nuolat ir nuolat pa
pildyti, tiek anksčiau išleistomis, 
tiek ir naujai leidžiamomis kny
gomis.

Melbourne? Liet. Kult. Fondas 
šiuo ir kviečia visus mielus tautie
čius į talką — į knygų vajų. Visi, 
kas turite knygų, kurių jau nebe
manote kada skaityti, neleiskite 
joms dulkėti, bet atiduokite Liet.

į
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PRANEŠIMAS 
“Aušros” Tunto skautams-tėms 
Spalio 1,2,3 dienomis, Inglebur- 

no stovyklavietėje, įvyksta “Au
šros” Tunto skautų-čių stovykla. 
Neturinčius susisiekimo priemo
nių 1.10.1966. - 8 vai. ryto, iš Ban
kstowno Liet. Namų paims brolis 
K. Narbutas į savo sunkvežimį. 
Pavėlavusių nebus laukiama. Vy
kstą savo priemonėmis į stovyklą 
prisistato iki 11 vai. ryto - 1. 10. 
’66. Stovyklos mokestis (už 3 die
nas) - $1.50.

Svečių lankymosi diena - sek
madienį nuo 2 vaL popiet.

“Austos” Tunto Vadija

S

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Kult. Fondo bibliotekai, čia jos 
bus mielai priimtos, prižiūrėtos ir 
duodamos skaityti kitiems tautie
čiams.

Knygas prašome įteikti vadovui 
p. A. Pridotkui Lietuvių Namuose 
šeštadieniais arba važiuojant į lie
tuviškas pamaldas atvežti prie 
bažnyčios ir įteikti p. Ignui Alek
nai. Tam reikalui yra gautas iš 
klebono kun. P. Vaserio pritari
mas;

Liet. Kult. Fondas iš savo la
bai kuklių išteklių stengsis bib
lioteką papildyti naujai išleisto
mis knygomis, tačiau tik mažą da
lį tegalės nupirkti, todėl laukia
me iš mielų tautiečių ir naujų 
knygų. Knygų aukotojai bus 
skelbiami spaudoje.

Ir pagaliau L.K. Fondas kvie
čia visus tautiečius būti bibliote
kos klientais — jos knygų skaity
tojais Ypač kviečiame jaunimą, 
nes tikime, kad tik" lietuviškų kny
gų skaitymu žymiai praturtinsi
te savo lietuvių kalbos mokėjimą 
ir įsigysite daug gražių lietuviškų 
žodžių bei išsireiškimų, kurių ne 
vienam dabar jau stokoja.

Tad visus kviečiame į talką pa
didinti L.K. Fondo biblioteką — 
į knygų vajų!

Melbourno Liet. Kult. Fondas

MENKA YDA
Kaimietis perka karvę. Paside

rėjęs jis dar kartę klausia, ar 
karvė tikrai gera.

— Sakau, kad gera. Ji tik vie
nę ydą turi — melžiama spardo
si.

— Tai nieko nereiškia, — nu
siramina pirkėjas. — Juk melžti 
teks ne man, bet žmonai.

PASILINKSMINIMAS 
BANKSTOWNE

Jau prieš du šimtus metų lietu
vių poetas Kristijonas Donelaitis 
išreikšdamas pasavasarines lietu
vių nuotaikas dainavo:

“Sveiks, svieteli margs, šventes 
pavasario šventęs,... Sveiks, Die
ve, duok, sulauk dar daug pava
sario švenčių. Irgi, sulaukęs jas, 
sveiks ir drūts pasilinksmink.”

Toks pavasarinis pasilinksmini
mas rengiamas spalio 8 d. šešta
dienį Bankstowno Dainavoje.

Tiek jauni tiek ir apyjauni 
kviečiami pasilinksminti.

meile savo tautai. Bažnyčioje gie
dojo R. Zinkevičiaus vadovauja
mas choras, ir pamaldos užbaigtos 
Tautos Himnu.

Antroji dalis prasidėjo Liet. 
Namuose 2.30 vai. Minėjimą su
ruošė Apylinkės Valdyba priside
dant ir kitoms Geelongo organi
zacijoms. Jį atidarė apyl. pirm. 
Dr. S. Skapinskas ir taręs įžan
ginį žodį paskaitai pakvietė inž. 
A. Šimkų, kuris “grąžino” visus 
susirinkusius į tolimuosius Lietu
vos istorijos laikus kiek plačiau 
sustodamas prie Vytauto Didžio
jo. Ta pačia proga p. A. Šim
kus perteikė savo išgyvenimus iš 
Jaunimo Kongreso.

Meninėje dalyje pasirodė savait
galio mokyklos mokiniai, vadovau
jami mokytojų p.p. Šimaitienės ir 
M. Kymanto. Sesės A. ir O. šimai- 
tytės paskambino dvi liaudies dai
nas duetu. Deklamacijos buvo į- 
jungtos į bendrą mokinių ratelį 
ir jas atliko A. Klovaitė, A. Jan- 
čauskaitė, L. šrederytė, šrederis 
(jun.). Ponų Juškų prieauglis pa
grojo lumzdeliais, kuriuos mes pir
mą kartą išgirdome. Melodeklama 
ciją gražiai’ perteikė A. Kyman
tas gitara akomponuojant jo tėve
liui M. Kymantui. “Šatrijos” tun
to skautai programoje pasirodė su 
skaitymais, kur skaitė A. Andriu- 
konytė, A. Medelytė, V. Zylė ir 
nuvargusią vaidilutę pavaizdavo 
A. Kisielytė. Pabaigai Geelongo 
Liet Choras, vad. R. Zinkevičiaus, 
skambiai padainavo tris dainas.

Po minėijmo Apyl. Valdyba vi
sus atsilankiusius pavaišino ka
vute.

Širšė

ligšio) suauktota:

TĖVŲ JĖZUITŲ MISIJOS 
STATOMAI KOPLYČIAI 
BRAZILIJOJE AUKOJO:

K. Bagdonas, Ingham, Nth. Qld. 
$10.00; S.M.S., Victoria - $5.00; 
banko procentai - $40.00

Su anksčiau surinktomis auko
mis iš viso 

$2519.00 
Visiems 

nuoširdžiai 
Brazilijoje.

Maloniai
liau siųsti įgaliotiniui:

Rev. S. Gaidelis 
264 Miller Street 
North Sydney, NSW

mieliems auktojams 
dėkoja Tėvai jėzuitai

prašoma aukas ir to-

VISUR
AMERIKIEČIAI ERDVĖSE

Aną savaitę paleistas amerikie
čių erdvėlaivis Gemini XI pasie
kė didelių mokslini atsiekimų, ku
rie pagreitins žmogaus kelionę į 
mėnulį. Šį kartą visas numaty
tas skridimas pavyko be jokių kliū
čių ir erdvėlaivis skriejo aplink 
žemę beveik, 900 mylių aukštyje, 
kas laikoma toliausia nuo žemės, 
kiek žmogus buvo iškilęs, šiame 
skridime astronautas palikęs er
dvėlaivį pats išbuvo pats vienas 
erdvėj apie valandą laiko, žino
ma, susirišęs su erdvėlaiviu apie 
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APYLINKĖS SUSIRINKIMAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidės Apylinkės Valdyba 
praneša, kad spalio 9 d. 4 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose įvyks Adelaidės 
Apylinkės narių nepaprastas vi
suotinis susirinkimas, kur bus 
renkami atstovai į Krašto Tarybos 
suvažiavimą Sydnejuje.

Darbotvarkėj:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Susirinkimo pirmininko ir sekre
toriaus kvietimas. 3. Mandatų Ko
misijos rinkimai. Penkiolikos 
Krašto Tarybos atstovų rinkimai. 
5. Klausimai bei sumanymai. 6. 
Susirinkimo uždarymas .

Adelaidės Apyl. Valdyba

BANKSTOWNO APYLINKES 
SUSIRINKIMAS

Bankstowno Apylinkės Valdyba 
kviečia apylinkės narius į visuo
tinį susirinkimą išrinkti atstovus 
į ALB Krašto Taryba. Susirinki
mas įvyks spalio 16 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Bankstowno Lietu
vių Namuose Dainavoje.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. 

Prezidiumo sudarymas. 3. Manda
tų Komisijos sudarymas. 4. še
šių atstovų rinkimas. 5. Klausi
mai ir sumanymai. 6. Susirinkimo 
uždarymas.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

DAR VIENA AUKA
Po ilgos ir sunkios ligos rug

sėjo 22 d. Sydney ligoninėje mirė 
Sydnėjaus lietuviams gerai pažįs
tama ponia Lena Makauskienė, 
dar nesulaukusi 50 m. Nuliūdi
me paliko vyras ir vaikai.

PATIKSLINIMAS
Pereitam M.P. numery klaidin

gai buvo paskelbta p. L. Karve
lio paskaitos data, kurią jis skai
tys Canberros Liet Klube: skel
bta, kad toji paskaita įvyks spa
lio 3 d., gi iš tikrųjų p. L. Kar
velio paskaita bus skaitoma spalio 
30 d. Paliestuosius maloniai atsi
prašome.

Red.

MELB. LIET. NAMŲ BALIUS
Jau ne' pirmą kartą Melbuorno 

Liet. Klubo Taryba susikviečia vi
sus Liet Namų rėmėjus į savo 
metinį balių. Šių metų Liet Na
mų Balius bus skirtingas nuo an
ksčiau buvusiųjų - jis įvyks jau 
savuose namuose, spalio 8 d. 7 vai. 
vak.

Tad visi kviečiami į M. L. K. 
metinį balių Lietuvių Namuose 
44-50 Errol St, Nth Melbourne. 
Klubo Taryba visiems svečiams 
žada gerą nuotaiką, šiltus ir šal
tus Moterų Soc. Globos Draugi
jos paruoštus užkandžius ir be abe
jo geresnės nuotaikos padilgini- 
mui ir įvairiausių rūšių gėrimų.

30 pėdų ilgio “gyvybine žarna”.

Jugosalvijoje n e ta oi i Liublija- 
nos nukrito britų keleivinis lėktu
vas ir visi 98 keleiviai įskaitant 
ir lėktuvo įgulę žuvo. Spėjama, 
kad nelaimė įvykusi dėl to, kad 
lėktuvas peržemai skridęs.

Kinijos vyriausybė kaltina ame
rikiečius, kad šių lėktuvai per
skrendu šiaurės Vietnamo sienų 
ir patenka j Kinijos oro erdvę. 
Tas vykdoma žvalgybosir provo
kaciniais tikslais.

H1ū$u Pastoge
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