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BAIGIASI 
JAUN. METAI
Iš visų specialiai misijai skir

tų metų (“Maironio Metai’’, 
“Donelaičio Metai”) šie Jauni
mo Metai bene bus patys efek
tyviausi: tai buvo jautrus smūgis 
į gyvybinę išeivijos lietuvių vie
tą, kurios refleksai iššaukė toli
mesnius atgarsius, ir taip Jau
nimo metai virto gyva lietuvių 
bendruomenine akcija per visą 
pasaulį. Ypač visą gyvastingumą 
ir veiklą iššaukė paskelbtasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, kuris įvyko metų vidury 
ir kuris atliko dvejopą misiją: iš
judino jaunuosius, nes pirmiau
sia jie buvo suinteresuoti patek
ti į tą Kongresą, lygiai supurtė ir 
vyresniuosius, kuriems rūpėjo, 
kad kuo daugiau jaunimo patek
tų į minėtą Jaunimo Kongre
są.

Kas buvo tasai Jaunimo Kon
gresas ir ką jis reiškė ar tebe
reiškia plačiajai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei, jau buvo a- 
pie tai daug rašyta ir dar bus 
rašoma. Reikia tik viena pasaky
ti, kad pasibaigus kongresui vėl 
gavosi atskirose bendruomenėse 
du atskiri įtampos taškai: jau
nųjų entuziazmas atslūgo, ypač 
pas mus, Australijoje, kur jauni
mas po kongreso akivaizdžios 
iniciatyvos bendruomeninėje 
veikloje aiškiai neparodė, o vy
resniųjų lūkesčiai dar labiau tem
piasi, nes jų sudėtos viltys į 
jaunimą nepilnai pasiteisino. Bu
vo tikėtasi, kad bent tas jauni
mas, kuris dalyvavo Jaunimo 
Kongrese, parodys kiek daugiau 
iniciatyvos ir bent karštomis, tik 
ką iš Kongreso parsivežtomis i- 
dėjomis bandys uždegti čia pasi
likusius. Gaila, šito per tuos tris 
mėnesius nesulaukta, o vėliau, 
jau visai atvėsus entuziazmui 
(jeigu jo buvo kiek parsivežta iš 
J. Kongreso), vargu, ar galima 
ko daugiau tikėtis. Nenorime bū
ti nepataisomais pesimistais, bet 
atrodo, jog po J. Kongreso vie
tiniame gyvenime padėtis nė kiek 
nepasikeitė.

PASVEIKINIMAS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENOJE

Lapkričio 1 d. Pietų Vietna
mas šventė savo nepriklausomy
bės šventę. Krašto sostinėje Sai- 
gone vyko iškilmės ir jų metu 
vietkongo komunistai miestą ap
šaudė numesdami į miesto centrą 
apie dvidešimt penkias bombas. 
Sužeista daug civilių ir karių. 
Daug yra ir žuvusių.

— ★ —
Australija pasirašė su komunis 

tine Kinija sutartį, pagal kurią 
Kinijai numatoma parduoti 22 su 
puse milijono bušelių kviečių.

— ★ —
Anglijos karo aviacija išvaikė 

apie 10 sovietinių žvalgybos lėk
tuvų, kurie šnipinėjimo tikslais 
skraidė virš Anglijos teritoriali- 
nių vandenų ir iš didelio aukščio 
fotografavo Anglijos pakraščius.

SPROGIMAS SAIGONE
Pereitą savaitę įvyko milžiniš

kas sprogimas amerikiečių bazėje 
prie Saigono, padarydamas milži
niškų karinių nuostolių. Apie žmo
nių aukas nekalbama, bet medžia
giniai nuostoliai didžiuliai. Ka

Lygiai ir Jaunimo Metai mūsų 
jaunimui vargu ar daug ką da
vė: vyresnieji vaizduojamės, kad 
šiais Jaunimo Metais viso pa
saulio lietuvių jaunimas pasi
reikš bent tiek, kad jie bus at
mintini ne vien tik jaunimui, bet 
ir vyresniesiems, kad Jaunimo 
Metų rezultatai paliks gilesnius 
jaunimo įmintus pėdsakus ir vi
soje išeivijoje, jei ne visoje tau
toje. Su rezervuotu atsargumu 
tenka pripažinti, kad tiek Jauni
mo Metai, tiek ir Jaunimo Kon
gresas daugiau galiojo vyresnie
siems, negu jaunimui, kuriam vis 
kas buvo rengiama ir organizuo
jama.

Pravartu būtų priminti, kad 
bent Jaunimo Metų užbaigoje 
lietuviškasis jaunimas pasireikš
tų kiek efektyviau ir įspūdingiau. 
Ypatingai, kad pas mus, Aus
tralijoje irgi yra neeiliniai metai, 
o metų pabaigoje įvyksta Aus
tralijos Lietuvių Dienos, kur ša
lia bendruomeninių, meninių, 
dar bus ir .specialūs jaunimo są
skrydžiai su savomis specialiomis 
programomis. Tiesa, dar nieko 
nežinome, kas numatyta mūsų 
jaunimo sąskrydžių programose, 
bet reikia tikėtis, visos jų pro
gramos bei parengimai bus su
daryti taip, kad tai nėra eiliniai 
studentų suvažiavimai, sportinin
kų sąskrydis, skautų stovykla, 
bet tikimasi, kad visur atsispindės 
Jaunimo dvasia ir ryžtingas už- 
sibrėžimas, bei akcentavimas, 
kad Jaunimo Metai nepraėjo ei
liniu žingsniu, o nuaidėjo žvan
giai ir griausmingai, kad jų ai
du skambėtų ir ateinantieji me
tai.

Kiti galvoja, kad jaunimas lie
tuviškoje veikloje jaučiasi vy
resniųjų suvaržytas ir dėl to ne- 
parodąs didesnio entuziazmo. 
Prielaida yra nepagrįsta, nes vy
resnieji kaip tik visomis išgalė
mis stengiasi tą patį jaunimą iš
stumti į priekį, tik gaila, kad 
tasai jaunimas neparodo atitin
kamo veržlumo, ko iš jaunimo 
pirmoj eilėj yra laukiama. Bet, 
žinoma, vieniems tikėtis, o ki
tiems į juos dėtas viltis patei
sinti niekad nėra pervėlu.

(k.v.)

įvykiai pasaulyje
dangi tai buvo viena iš didžiausių 
amerikiečių karinių bazių, tai 
sprogimą lydėjo eilė kitų sprogi
mų. Aiškinama, kad tai buvo sa
botažas.

— ★ —
Prancūzas mokslininkas neseniai 

pareiškė, kad kai kurių vidinių or
ganų persodinimas iš negyvo žmo
gaus į gyvą organizmą netrukus 
bus paprastas reikalas, ypač iš
radus naują serumą, kuris pašali
na organizmo pasipriešinimą sve
timiems kūnams.

— ★ —
Neseniai įvykęs žemės drebėji

mas Peru valstybėje (Pietų Ame
rikoje) padarė milžiniškų nuosto
lių ir žuvo apie 150 žmonių. Su
žeistųjų esą apie 800.

— ir —
Ateinančių metų pradžioje so

vietų prezidentas Podgorny numa
to lankytis Romoje ir gal net pa
simatyti su popiežium. Jį lydės už
sienių reik, ministeris Gromyko.

— ★ —
Ekonominiais taupymo sumeti

mais suvaržius finansus Anglijoje 
prasidėjo bedarbė. Ryšium su tuo 
dabartinė vyriausybė puolama iš 
visų pusių .

MANILOS — MASKVOS 
KONFERENCIJOS

Renkantis Manilo taikos dele
gatams konferencijai, posėdžiau- 
tojai komunistų bloke skirstėsi na
mo. Kada Maniloje ruoštasi svars
tyti Vietnamo karo paliaubų rei
kalus, Maskvoje jau buvo padary
ti nuosprendžiai, kokiais būdais 
turės būti atsiekta raudonoji per
galė.

Ką kalbėjo Maskvoje komunis
tų vadai, niekas vakaruose tikrai 
nežino. Tačiau vakaruose yra žmo
nių, vadinamų kremlinologistais, 
kurie ir negirdėję posėdžiautojų 
nutarimų dažnai juos atspėja. 
Galvojama, kad dalyvavusieji de

vyni kraštai Maskvoje (Rusija, 
rytų Vokietija, Čekoslovakija, 
Vengrija, Bulgarija, Lenkija, Ru
munija, Mongolija ir Kuba), šį 
sykį turėjo apie daug ką kalbėti 
ir daug ką nutarti. Ekonominė 
padėtis Rusijoje šį kartą nėjo pir
muoju punktu; Kinijos ideologinis 
karas visų dalyvavusių buvo pa
smerktas, karas Vietname buvo 
daugiausia diskutuojamas ir vien
balsiai pritarta jį remti.

Suvažiavusieji Maskvon raudo
nieji dignitoriai turėjo progos at
švęsti ir 49-ją spalio revoliucijos 
sukaktį. Tokias sukaktis mokėjo 
gerai išnaudoti Stalinas, pasislė
pęs už Kremliaus balkonų užtva
rų, o jo komedijas dar tobuliau

VITALEONAS URBONAS

Lapkričio 6 d. Čikagoje Čiurlionio' galerijoe atidaryta dailininko indivi
dualinė paroda. Atidaryme dalyvavo ir pats dail. L. Urbonas.

Plunksnos Klubo klišė

Būdamas Malazijoje, kur jį pa
sitiko Malazijos karalius ir kara
lienė, Amerikos prez. L. B. John
son pasakė 20.000 miniai kalbą 
perspėdamas komunistinę Kiniją 
dėl atominio ginklavimosi. Vysty
dama ir plėsdama atominius gin
klus, pareiškė prezidentas, Kinija 
iššaukia pavojų pačiai sau. Jis 
taip pat pabrėžė, kad tie kraštai, 
kurie nesirūpina savais atominiais 
ginklais, gali tikėtis pilniausios 
paramos iš Amerikos prieš kiekvie
ną agresorių.

— ★ —
Keturios lietuvių šokėjų mėgė

jų poros, globojamos šokio menin- 
kės M. Vaitulevičiūtės, dalyvavo 
rytinėj Vokietijoje rengtuose šo
kių festivaliuose ir ten sėkmingai 
pasirodė. Eisenhuettenstadte pobū- 
vinių šokių konkurse lietuviai šo
kėjai laimėjo pirmąją dovaną.

(E)
— ★ —

Spalio 12 d. iš Vilniaus į Belgi
jos komunistų jaunimo suvažiavi
mą išvykusi komjaunimo delega
cija nusivežė ir pianistą Gytį Trin
kūną, akompaniatorių ir solistą. 
Po pareigų pas belgų komjaunuo
lius, G. Trinkūnas koncertuosiąs 
Briusely, Antverpene ir Lieže.

Veda Vyt. Bernotas

POLITIKOS VINGIUOS^
išnaudojo Kruščiovas. Spalio re
voliucijos sukaktis buvo geriausia 
proga pademonstruoti pasauliui 
“nenugalimos armijos” atsieki- 
mus, pagąsdinti imperialistus di
džiulėmis raketomis. Kaip tik ta
da geriausia proga pasišvaistyti 
garsinančiais žodžiais prieš ame
rikoniškus gangsterius ir jų tiks
lus. Ne kartą Kruščiovas ir karo 
vadas Malinovskis gąsdino vaka
rus atominiu karu ir ne kartą gra
sino visus palaidoti.

Šių metų spalio revoliucijos su
kaktis įgavo kitokį vaizdą. Nebu
vo koliojami vakarų imperialistai 
ir niekas nesiruošė vakarų laido
ti. Tradiciniai sovietų atsišauki
mai, liečią pasaulio proletarų vie

Anglijoje išbandomas naujo ti
po automobilis, varomas elektra. 
Tokio automobilio, varoma bateri
jomis, judėjimo spindulys — 300 
mylių.
Panašius bandymus daro ir kitos 
automobilių firmos, kaip Holden.

— ★ —
Montrealio parodoj, paviljone 

“Žmogus — kūrėjas”, bus ir prieš 
kiek laiko mirusio skulptoriaus 
J. Mikėno, jau po jo mirties pre
mijuotoji skulptūra "Pirmosios 
kregždės”. Numatoma, kad tame 
paviljone bus apie 160 geriausių

skulptūros kūrinių iš įvairių kraš
tų. (ELTA)

— ★ —
Anglijoje po liūčių slinkdama 

žemė užvertė netoli esančią mokyk
lą ir kitus gyvenamus namus. Dar 
ne visos aukos suskaičiuotos, bet 
vien tik vaikų yra žuvusių apie 
200.

— ir —
Japonijos mokslininkai priėjo 

išvados, kad ne vien cigaretės, bet 
taip pat ir duona bei arbata esą 
veiksniai, kurie gali sukelti orga
nizme vėžį.

SAVAIS REIKALAIS
VLIKo PIRM-KAS KORĖJOJE
Vliko pirmininkas V. Sidzikaus

kas spalio 25 d. išvyko į Seulą 
(Korėjoj) dalyvauti Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo vardu ten 
įvykstančioj Azijos Tautų Anti
komunistinės Lygos konferencijoj. 
Grįždamas kelioms dienoms sus
tos Japonijoj, Tokio, kur japonų 
delegatai konferencijoje rengia 
Pav. Europos Tautų Seimo atsto
vui priėmimą. (ELTA)

LIETUVIŲ VEIKLOJE
Rugsėjo 24 d. Clevelande įvyko 

JAV liet, bendruomenės vadovy
bių posėdis, kuriame dalyvavo ir

Pasaulio Liet. B-nės Valdyba, 
šalia eilės kitų reikalų tame po
sėdyje nutarta:

—ateinančių metų gegužės pa
baigoje šaukti Kanados ir JAV 
kultūros Kongresą, kurio metu 
įvyks ir liet, operos “Gražinos” 
pastatymas. Kongresas numato
mas Čikagoje.

— 1968 metus skelbti jubilie
jiniais Lietuvos nepriklausomy
bės metais. Planuojama labai 
plati tų metų programa. Tų pa
čių metų vidury Čikagoje įvyks 
trečioji tautinių šokių šventė, o 
rudenį bus sušauktas Pasaulio 
Liet. Bendruomenės Seimas New 
Yorke.

nybę, dingo. Tai nepaprastas smū
gis proletarų vienybei 49-siais po
revoliuciniais metais.

MANILOS KONFERENCIJAI 
PASIBAIGUS

Dar konferencijai neprasidėjus, 
buvo galima pramatyti, kad prez. 
Johnsono ir kitų delegatų žygiai 
neatneš gerų rezultatų. Komunis
tai nebuvo užimponuoti Amerikos 
siūlomu jėgų atitraukimu iš Pietų 
Vietnamo, jeigu ir jiems patiems 
iš ten reiksią kraustytis. Tai ži
nodami, komunistai savo agresijos 
Vietname ir nebūtų pradėję.

Manilos konferencijoje nebuvo 
siūloma sustabdyti šiaurės Viet
namo bombardavimo, nes praeitis 
parodė, kad du kartus taip darant 
Hanoi nekreipia į tai dėmesio. Ho 
Či Min tikisi, kad artėją rinki
mai Amerikoje gali pakeisti jų 
užsienio politiką. Nors preziden
tas ir nebus dar renkamas, tačiau 
galį papūsti kitokie vėjai atstovų 
rūmuose. O jei ir įvyktų staigme
nų rinkimuose, Amerikos užsienio 
politika liktų nepaliesta, nes pa
kankamai yra išleistų ir patvir
tintų įstatymų ligi Johnsono ka
dencijos pabaigos. Amerika ir to
liau tvirtai laikysis P. Pietname, 
didins savo pajėgas ir vykdys oro 
antpuolius šiaurės Vietname.

Ilgas karas Vietname Amerikai 
nėra palankus ir ji imsis žygių jį 
sutrumpinti, jei ne prie derybų 
stalo, tai karo lauke.

Maskva ir Hanoi, nekalbant jau 
apie Pekiną, į Manilos konferen
ciją pasižiūrėjo kaip į amerikie- 
kiečių naują laiptą karo suakty
vinimui. Hanoi tam ruošiasi ir 
spėjama, kad esant reikalui, Ho 
šauksis Pekino “savanorių” pa
galbos. Tokios pagalbos Š. Viet
namo bosas vis dar nedrįsta šauk
ti’ žinodamas, kad kartą įsileidus 
“gynėjus” į savo kraštą, jis pats 
taps jų vergu.

APIE DERLIUS RUSIJOJE

Rusija ekonomiškai šiek tiek 
atsikvėpė. Palyginus su praeitų 
metų nuostolingu derlium, kada 
teko išmesti pusę milijardo dole
rių užsieniui už grūdus, šių metų 
derlius žada užpildyti visas buvu-
sias spragas. Javų derlius Rusijo
je pasiekė 160 milijonų tonų, ku
ris prašokęs visu 10% jų buvusį 
rekordą. Ne tik Rusijoje, bet ir 
visoje Europoje šių metų derlius 
buvo pasigėrėtinas. Vietoj javų, 
sovietai galės importuoti daugiau 
esminių produktų, kurių amžinas 
trūkumas jaučiamas miestuose ir 
kolchozuose.

Nors Vašingtono — Maskvos 
santykiai kiek ir pagerėjo, bet ne
žinia ar ilgam, ypač kai sovietų 
ūkis kiek atsitiesia.

PONAI BAČIŪNAI
LANKYS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ KOLONIJAS

Ponai Bačiūnai į Sydney at
plauks laivu “MARIPOSA” gruo
džio 26 d., 1 vai. p.p. Sydney iš
bus iki sausio 10 d. Canberroje 
nuo sausio 10-16 d. ir tuo metu lan
kys Skautų stovyklą. Melbourne 
nuo sausio 16-24, tuo laiku lanky
sis ir Geelonge. Adelaidėje nuo 
sausio 24-7 vasario.

Vasario 7 grįš į Sydnėy ir va
sario 13 išskris lėktuvu į Hong 
Kong. I Australijos lietuvių kolo
nijas skris lėktuvais.

Sydnėjaus lietuviai kviečiami 
gruodžio 26 d., 1 vai. p.p.' Bačiū
nus pasitikti, kurie mus aplankys 
jau trečią kartą.

1
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Kas dainuoja, tas nesensta
DVIGUBA ANTANO KAPOČIAUS SUKAKTIS

abu Kapočiai išliko ir per visus 
choro džiaugsmus ir per visas kri
zes. šitoje vietoje reikia pabrėžti, 
kad juos tokius ištikimus dainin- 
kus ne vien tik riša meilė lietu-

JONAS ŠOLTŪNAS

RINKIMŲ ĮKARŠTYJE

Šiuo metu Amerikos Jungtinės Valstybės yra rinkimų įkarš
tyje. Lapkričio pradžioje šis kraštas renka senato dalį, kongresą 
bei įvairius valstijų ir apskričių pareigūnus. Rinkiminė kampanija 
vyksta jau seniai. Tačiau artėjant rinkimų dienai — lapkričio 
8-jai, visokios kalbos darosi karštesnės. Didėja, žinoma, ir viso
kiausi pažadai.

Demokratai gina esamą valdžią. Jie tvirtina, kad tik per juos 
krašto gerbūvis pakilo kaip niekad. Gal būt čia ir yra dalis teisy
bės, nes dabartinis šio krašto gyvenimo lygis yra tikrai aukštas. 
Įvairių naujų įstatymų bei projektų dėka gyvenimas pagerėjo 
daugelyje sričių. Ypatingai tai pajuto civilinių teisių iešką negrai. 
Buvo pravesti svarbūs civilinių teisių projektai. įvestas nemoka
mas gydymas asmenims virš 65 metų. Demokratai suteikė ne
paprastą paramą vargstantiems bei mokykliniam jaunimui. Ben
drai, demokratų valdymo metu visas krašto gerbūvis nepaprastai 
pagerėjo. Už tat dabar jų kandidatai ir šaukia, kad juos perrinktų. 
Girdi, tik demokratams valdant šis kraštas ir toliau žengs pažan
gos keliu.

Vis tik ne viskas gerai ir perteklium pertekusiam krašte. Tai 
nori įrodyti opozicijoje esanti respublikonų partija. Jos kandida
tai gana teisingai nurodo įvairius trūkumus. Pastarieji kalba apie 
infliacijos pavojų ir apie krašto žemą prestižą užsienyje.

Opozicija nurodo nepaprastai pakilusias pragyvenimo išlai
das, biržos nuosmukį. Iš tiesų, šiandie Amerikoje pragyvenimas 
nepaprastai pabrango. Pakilo ne tik maisto produktų kainos, bet 
ir automobilių, bei kitų būtiniausių reikmenų. Birža skandalingai 
nukrito ir tik paskutiniu metu pradeda atsigauti.

Be infliacijos pavojaus respublikonai dar gąsdina ir Vietnamo 
karu. Jie atvirai teigia, kad Vietname yra Johsono karas. Respub
likonai tvirtina, jog demokratai nemoka sutvarkyti karo veiksmų, 
kad jie daug daugiau praleidžia karui, negu kad skelbia žmonėms.

Nėra nauji šiame krašte nei demokratų gyrimasis, nei respub
likonų gąsdinimai. Tai daugiau priemonė rinkimams laimėti, ka
dangi nėra jau taip labai gerai, kaip demokratai sako, bet ir nėra 
taip blogai, kaip respublikonai piešia. Už tat rinkiminei isterikai 
negali pasiduoti nei amerikietis, nei kito krašto pilietis, stebįs šiuos 
rinkimus. fc

USA prezidentas L.B. Johnson yra labai gudrus politikas. 
Jis opozicijai kerta iš peties. Štai aną dieną jis pareiškė, jog vie
nintelis dalykas, ko šiandie amerikietis turėtų bijoti, tai “respub
likonų partijos!’’ Jo kelionė į Aziją — nepaprastai gudrus žygis. 
Juo amerikiečių žvilgsnius nukreipė nuo esamų trūkumų namuose. 
Spauda, radijas ir televizija perpildyta prezidento kelionės apra
šymais ir vaizdais. Gi tuo tarpu infliacija, biržos smukimas pasida
rė / tik antraeilės žinios. Taip, prezidento išvyka laikytina labai 
suktu ženklu.

Žinoma, šiuo prezidento žygiu respublikonai labai pasipikti
nę. Ir teigia, kad tai nešvarus triukas rinkimams laimėti. Gal ir jų 
tiesa, tačiau jie nieko negali padaryti, ir tegali kalbėti apie krašto 
vidinę padėtį, ką jie ir daro.

Tiesa, daug amerikiečių nepatenkinti Vietnamo karu, bet 
prezidento politikai jie pritaria. Už tat respublikonai, kritikuoda
mi prezidentą už karą Vietname daugiau nurodo karo išlaidas, bet 
principiniai nepasisako prieš patį karą.

Dėl krašto vidinės padėties demokratai nėra laimingi. Nuo
gąstaujama ne vien dėl infliacijos, bet taip pat ir dėl baltųjų pasi
priešinimo civilinių teisių įgyvendinimui. Šiandie baltą amerikietį 
gąsdina ne tik pakilusi duonos kaina, bet taip pat ir juodosios ra
sės gana aštrus ir radikalus reikalavimas civilinių teisių įstaty
mo vykdyme. Už tat kai kas teigia, jog demokratai gali nukentė
ti nuo baltųjų balsuotojų, kurie balsuos už respublikonus vien tik 
protesto ženklai! paasisakydami prieš pergreitą civilinių teisių įs
tatymo įgyvendinimą. Tačiau tai tik spėjimas. Kaip iš tikro bus, 
netrukus pamatysime.

TOKIOS TOKELES...
Baronas vėl premijuotas. Rašytojas Aloyzas Baronas, vienas 

iš “Draugo” redaktorių, neseniai laimėjo Giedros korporacijos 
skelbtą konkursą. Kaip žinome, konkurso vienas svarbiausių rei
kalavimų buvo atvaizduoti nepaprasto kilnumo lietuvę moterį. 
Dabar visi susidomėję laukiame to romano, nes norime sužinoti, 
kaip atrodys toji lietuvė Barono romane. Premijos dydis — 1000 
dol.

Modestavičius Pietų Amerikoje. Visiems gerai pažįstamas mū
sų krepšinio rinktinės dalyvis Edvardas Modestavičius išvyko Pie
tų Amerikon su garsiąja Čikagos komanda Jamaico Saints, kuri 
dalyvaus didžiuliame krepšinio turnyre.

Netekome Molio. Vienas pagrindinių Čikagos Neo-Lituania 
krepšinio komandos narių Wayne Molis pradėjo žaisti profesinį 
krepšinį New Yorko komandoje. Taigi, jo daugiau jau nematy
sime mūsų krepšinio aikštėse.

Praplečiamas centras. Tėvų jėzuitų Jaunimo Centro pastatai 
numatoma praplėsti pastatant sporto salę bei kitas jaunimui bū
tinas sales, šiuo jėzuitų žygiu džiaugiasi visas lietuviškasis jau
nimas.

Lapkričio 1 d. sydnėjiškiui An
tanui Kapočiui suėjo 70 metų ir ta 
proga spalio 29 d. jų namuose įvy
ko kuklus šio įvykio paminėjimas 
dalyvaujant gausiam būreliui su
kaktuvininko artimųjų ir bičiulių.

Sulaukti atitinkamo amžiaus iš 
tiesų nėra nei sulaukusiojo didelis 
nuopelnas, nei kiti šito labai aukš
tai nevertina. Bet ryšium su tuo 
prisimenami sukaktuvininko per 
tą laiką atlikti darbai ir kaip tik 
dėl jų jis ir pagerbiamas.

Šį kartą kalbant apie sukaktu
vininką įvykis yra labai retas: A. 
Kapočius nesiveržia nei į didelius 
žmones, nei nori, kad apie jį būtų 
iškilmingos kalbos: jis yra kuklus, 
doras ir nuoširdus lietuvis, rūpes
tingai atlikęs savo turėtas ir turi
mas pareigas tiek tėvynėje, tiek 
ir išeivijoje. Tačiau retas kas iš 
mūsų yra tiek savo gyvenimą su
rišęs su lietuviška daina, kaip An
tanas Kapočius. Penkiasdešimt me
tų jis išdainavo lietuvių choruo
se be pertraukos ir jis ir šiandie 
yra vienas iš uoliausių dainininkų 
Sydnėjaus lietuvių “Dainos” chore. 
Kiti tariasi moką ir įpratę chore 
dainuoti ir dėl to sau leidžia kar
tas nuo karto nepasirodyti repeti
cijose arba kaip nors kitaip nusi- 
muliuoti tardamiesi jie vis tiek 
pasivysią arba prisitaikinsią. Vi
sai kitaip į dainą ir ypač į sutar
tinę dainą chore žiūri mūsų su-
kaktuvininkas Antanas Kapočius. 
Ne vien dėl to, kad jis yra di
džiai pareigingas ir lanko repe
ticijas visokiems “orams” esant, 
bet jis visų pirmiausia visa tai
daro'iš meilės pačiai dainai, šito
ji lietuviškai dainai meilė ir išti
kimybė jį ir išlaikė nenutrūksta
mai chorose ištisą penkiasdešimtį 
metų. Lygiai jis ir dabar dainuo
ja chore drauge su visais kitais 
nežiūrint, kad jam jau septynias
dešimt metų, kai kiti jo amžiaus

17-SIS LITUANIOS KONCERTAS
Spalio 22 d. Adelaidės Lietuvių 

Namuose įvyko septynioliktasis 
metinis Lituanijos choro koncer
tas.

Visi, o ypač adelaidiškiai, žino, 
kad per tuos 17 metų chorui ne
nuilsdamas vadovauja muz. V. 
Šimkus. Septyniolika metų yra-il
gas laiko tarpas žmogaus gyveni
me, o ką bekalbėti apie didelį vie
netą. Lituania choras per tuos 
metus žydėjo, merdėjo ir vėl atsi

gavo. Dabar štai gražiai išsitaisęs 
ir daug dirbdamas davė mums tik
rai puikų koncertą, kurio pasi
klausyti susirinko pilnutėlė salė 
tautiečių.

Koncertą pradeda moterų cho
ras, sudainuodamas keturias dai
nas. Dainos skambėjo gražiai ir 
švelniai. Dėmesys buvo kreipiamas 
į dainos išpildymą, ne į balsinę jė
gą. Klausytojai priėmė šiltai nesi
gailėdami plojimų.

sulaukę vaizduoja karšinčius ir 
mėgaujasi poilsiu. Tik ne Antanas 
Kapočius!

Lygiai tokia pati dainos mylėto
ja ir entuziastė yra ir ponia O. Ka- 
počienė. Ji net ir būdama pusiau 
ligonė, nuolatinėje gydytojų prie

žiūroje neapleidžia nei choro repe
ticijų, nei koncertų. /

Kalbant apie Sydnėjaus “Dainą’ 
vos besitveriant chorui abu buvo 
ir būsimo choro iniciatoriai ir pir
mieji dainininkai. Per ilgesnį lai
ką chore veidai nuolat keitėsi, bet

Ištikimieji dainos mylėtojai 
Antanas ir Ona Kapočiai

viškai dainai, bet gal juo labiau 
tautinis sąmoningumas. Juk cho
ro vaidmuo, ypač išeivijoje, turi 
neapsakomos reikšmės ne vien tik 
pačiam dainininkui, bet juo labiau 
visai kolonijai ir net visai bendruo
menei. O tokią gilią įžvalgą tega
li turėti tik tokie asmenys, kurie ne 
ribotai myli dainą ir kurie yra 
tikrai gilūs sąmoningi tautiečiai.

Sveikindami Antaną Kapočių su 
jo dviguba sukaktimi, turime pa
brėžti, kad jo ir jo žmonos įnašas 
mūsų lietuviškame gyvenime yra 
tikrai pavyzdinis ir labai daug ką 
pasakantis. Štai dėl ko irfįinint 
sukaktuvininko 70 metų sukaktį 
daugiau sustojom prie jo antros 
— 50 metų dainos tarnyboje su
kakties, nes čia yar ir žmogaus 
apsireiškimas, ir darbas, ir cha
rakteris.

Dar viena charakteringa pasta
ba: pažvelgus į Antaną Kapočių 
niekad jo nepalaikytumei 70-ties 
metų seneliu, o greičau tik kiek 
vyresniu ir brandesnių už jauną 
žmogų.

Kartą kažkas išsireiškė, kad kas 
myli dainą ir pats dainuoja, tas 
tikrai nesensta. Tinkamiausia šios 
tiesos iliustracija yra mūsų šios 
dienos sukaktuvininkas Antanas 
Kapočius.

Ilgiausių metų ta pačia proga 
abiem Kapočiam!

/.Z.
' \ • " ’

Kodėl
GIRTAVIMO PRIEŽASTYS

Alkoholiniai gėrimai nepasižymi 
skanumu, taip pat nėra nei geras 
maistas, nei prieskonis, gal tik 
apetito žaidintojas, neįpratęs ger
ti tokį viskį ar džiną paragavęs 
tikriausia išspiautų ir niekad jų

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos Melbourne Liet. Parap. Kioske prieš ir po lietuvių 

pamaldų, arba paštu, rašant — N. Butkūnui, 9 Cowper St., St. Kilda 
South, Vic.
Dievo Avinėli*, dr. Ant. Maceina, 267 pusi. 3.15
Laumių juosta, Atsiminimų kronika Br. Raila, 348 pusi. 5.40 
Šaulių Sąjungos Istorija, dr. J. Matusas, 277 pusi. 3.00
Siaubingos dienos (1940-50) atsim. J. Kapočinskas 2.70
Tremties lietuvis idėjų sūkury, J. Eretas 0.25
Vilniaus rūbas, Romanas, Petr. Tarulis, 495 pusi. 1.90
Žaižaras, pasaka, D. Cibas, iliustr. A. Korsakaitė 1.35
Šventasis Augustinas, Giovanni Papini, 173 psl. 2.70
Lituanus. Pavas. (Iš pogrindžio spaudos ir kt), 96 psl. 0.90

Be to dar gaunama:
Aukso žąsis, 3 veiksm. komed. B. Pūkelevičiūtės 1.80
Antroji pradalgė, Literatūros metraštis, 446 psl. 1.90
Metraštis, I ir II, Liet. Moksl. Akademijos ® 5.40
Suvažiavimo Darbai IV,V t. LKM Akadem. leid. @ 5.40
Baisusis Birželis, 3 dramos, P. Naumiestiškis 3.15
Lietuvos Istorija, dr. V. Sruogienės, 6-ta laida 5.40
Manoji Dzūkija, atsiminimai, Jon. Miškinis, 192 psl. 1.25
Per giedrą į audrą, M. Vaitkaus atsiminimai, 272 psl. 1.55
Vienų vieni, 25 m. rezistencijos, Sūduvis, 424 psl. 3.60
Kalėdiniai atvirukai, spalvoti, 15 rūšių @ 0.08

Toliau jauna Adelaidės lietuvių 
pianistė N. Masiulytė pianinu pas
kambino V. Jančio “Viziją”. Pia
nistė tobulėja ir savo talento ne
užkasa: mielai pasirodo saviesiems 
tautiečiams įvairiomis progomis 
kaip solistė ir akomponiatorė.

Po N. Masiulytės scenoje pasi
rodo solistė G. Vasiliauskienė, vi
sų mūsų labai mėgiama ne vien tik 
už puikų dainavimą, bet ir už nuo
širdumą. Ponia G. Vasiliauskienė 
padainavo tris dainas: solistei 
akomponavo p-lė N. Masiulytė.

Nors plojimų ir nesigailėta, bet 
gaila, daugiau iš p. Vasiliauskie
nės padainuoti ir neišprašėm.

Dabar išsirikiuoja mišrus Litu
ania choras, padainavęs penkias 
dainas. Nuoširdžiais plojimais bu
vo palydėta kiekviena daina ir dar 
ilgai buvo plojama uždangai nusi
leidus.

Pertraukos metu koncerto sve
čiai turėjo progos aplankyti Ade
laidės lietuvių foto mėgėjų darbų 
parodą, suorganizuotą p. V. Vosy
liaus. Šalia jo dar su savo darbais 
dalyvavo parodoje A. Budrys, G. 
Andriušis, P. Snarskis ir V. Mi- 
keliūnaitė. Matėme daug puikių 
nuotraukų, įdomių savo tematika, 
technika, meniškumu. Nenuostabu, 
kad lietuviai foto mėgėjai laimi 
premijas foto parodose, ypač Bu
drys ir Vosylius.

Antrąją koncerto dalį pradėjo 
vyrų choras sudainuodamas tris 
dainas. Vyrai, sulaukę daug ploji
mų, visai įsismagino ir paskutinę 
dainą visų pasitenkinimui dar pa
kartojo.

Po vyrų choro scenoje dar kar
tą pasirodo solistė G. Vasiliauskie
nė padainuodama dvi F. Schuber- 
to dainas.

Pabaigai dar kartą į sceną išeina 
mišrus Lituania choras ir sudai

N. Butkūnas

geriama?
neberag^utų; gyvuliai taip pat, 
kad ir ištroškę, nebando gerti, tai 
kodėl gi žmonės moka didelius pi
nigus, perka ir geria? Žmonės yra 
protingiausi Dievo tvariniai ir 
jiems mokslininkai, gydytojai, die- 
tistai yra įrodę, kad alkoholis yra 
sveikatai kenksmingas ir maitini- 
muisi labai netikęs maistas, tačiau
nežiūrint į visa tai jie jį geria. 
Kodėl?

Šiam klausimui atsakyti negali
ma remtis logika. Čia turime pas
tudijuoti žmogaus psichologiją ir 
alkoholio veikimą į jo psichiką į 
jo socialinį gyvenimą, žmonių is
toriją ir pan.

Senovės žmonių tyrinėtojai — 
antropologai tvirtina, kad žemos 
kultūros tautose girtavimas yra 
retas dalykas. Jeigu ten ir įvyks
ta maištavimas prieš normalią 
tvarką, ar savo rūšies orgijos, tai 
jos vyksta drauge visai žmonių 
grupei ar giminei dalyvaujant. Bet 
jeigu tauta ar giminė dėl kurių 
nors priežasčių patiria kokių sun
kumų, rūpesčių, nepasisekimų, tai 
girtavimo orgijos padažnėja. Kaip 
antropologas Horton tvirtina, kad 
girtavimų dažnumas bendruome- 
rėse yra pareinąs nuo būkštavimų 
ir patirtos baimės tose bendruome
nėse. Jis ištyrė 118 primityvių tau-

nuoja net šešias dainas, iš kurių 
paskutinę — B. Budriūno “Mano 
protėvių žemė” dainuoja drauge 
su soliste G. Vasiliauskiene akom- 
ponuojant N. Masiulytei.

Koncertas užbaigiamas Tautos 
Himnu, dovanų įteikimu ir labai 
nupelnytais nuoširdžiais ploji
mais.

Tai buvo vienas iš geriausių 
Lituanijos choro koncertų. Kaip 
matėme, Lituania nepasitenkina 
vien tik mišru choru, bet lygiagre
čiai dar dirba atskiri vyrų ir mo
terų chorai. Tas pareikalauja dar 
daugiau darbo ir laiko iš choristų 
ir dirigento V. Šimkaus.

Prie visų malonių koncerto įs
pūdžių norėtųsi dar pridėti vieną 
pageidavimą ateičiai: mieli daini
ninkai (ir dainininkės), nebūkite 
scenoje tokie rimti ir įsitempę. Iš- 
pildant linksmas dainas reikia ne 
tiek greitumo, kiek linksmos nuo
taikos ir giedros veiduose.

Koncertas buvo suorganizuotas 
gerai. Vykusiai sustatyta ir plati 
programa.

Ačiū Lituaniai, ačiū p. Šimkui, 
p. Vasiliauskienei, p. Masiulytei ir 
visiems, padėjusiems suorganizuo
ti ir pravesti šį puikų koncertą. 
Dar vienas gražus įnašas į mūsų 
lietuvišką kultūrinį gyvenimą, ir 
geros sėkmės Sydnėjuje, Lietuvių 
Dienose!

(;-«-)

Spalio 12-13 d. Vilniaus Filhar
monijos salėje koncertavo čekų es- 
traditinis orkestras, balsinis-ins- 
trumentinis kvartetas ir du daini
ninkai. Tai vienas iš tokių kon
certų, per kuriuos ir vilniečius 
kartais pasiekia “vakarų vėjai”.

(ELTA)

tų Azijoje, Afrikoje ir Amerikoje 
ir nustatė, kad girtavimo dažnu
mas pareina nuo dviejų socialinės 
baimės faktorių: 1) nuo netikrumo 
dėl maistu apsirūpinimo ir 2) nuo 
įtempimo , kilusio dėl sąlyčio su 
Vakarų kultūros tautomis ir per 
tai dėl socialinių saitų susilpnė
jimo... Juo labiau tie faktoriai 
kurią bendruomenę veikdavo, tuo 
dažniau joje įvykdavo girtavimo 
orgijų.

Socialinė diferencijacija ir indi
vidualinių reikalų skirtumai išau
ga kylant bendruomenėje civiliza
cijai ir kultūrai. Gyvenimas daro
si vis labiau komplikuotas, atskiri 
individai pasijunta sunkiai spau
džiami atlikti jiems uždėtas prievo
les, ima būkštauti, kad turės ap
riboti ar atsisakyti kaikurių savo 
poreikių, kad prisitaikius prie 
aplinkybių. Tų įtempimų atleidi
mas dažnai prasiveržia girtavimu. 
Ullman A. D. Savo veikale “Ben
druomenė, kultūra ir gėrimų rū
šys” tvirtina, kad griebimasis al
koholio yra ne kas kita, kaip prie
monė įtempimui atleisti. O įtampa 
yra universali, žinoma, pasaky
čiau, civilizuotose tautose. Dakta
rai Kessel ir Walton tvirtina, kad 
ten, kur kultūra palaiko girtavi
mą, alkoholizmas plačiai, gyvuoja. 
O kuris gi kultūringas kraštas ne
palaiko girtavimo, ar bent saikin
go alkoholinių gėrimų gėrimo. Tas 
gėrimo paprotys taip visur yra 
plačiai įsigyvenęs, kad kova su 
juo pasidarė labai sunki.

Civilizuotą žmogų varžantieji 
pančiai jaučiami visur, bet ypa
tingai kur jie uždedami šiurkščiai 
ir su baudžiamąja grėsme. Keršto 
bausmės baimė asmeny ypač ryš
kiai pasireškia, kai reikalas liečia 
pykčio ir seksualinį poreikį, kurie 
itin ryškias konfliktų situacijas 
asmenyse sukelia. Laikas nuo laiko 
šie konfliktai yra palengvinami 
ar atleidžiami alkoholio pagelba. 
Kartais per viešas šventes ir ju- 
biliacijas, kai tvarkos priežiūra 
kiek atleidžiama, žmonės triukšma- 
vimu ir girtavimu atleidžia savo 
įtempimus ir dvasinius konfliktus. 
Ir po tokių švenčių eina ramus ir 
taikus periodas.

Tačiau tvarką meėgstančios tau 
tos ir per viešas šventes didelių 
girtavimų, ypač su išsišokimais, 
nepakenčia ir persekioja. Vidinis 
įtempimas nėra atleidžiamas ir gal 
dar padidėja. Iš to kyla alkoho
lizmas — nuolatinis girtavimas, 
besaikis girtavimas. Taigi besai
kis girtuoklis Vakarų pasaulyje 
gera prieš savo bendruomenę, 
maištaudamas prieš ją. Tuo būdu 
susidaro palankios sąlygos alkoho
lizmui.

Vakarų pasaulio įvairiose tauto
se tas girtavimo būdas ar šablo
nas įvairuoja, keičiasi. Tam turi 
įtakos klimatas, geografija, eko
nomika ir vietos papročiai. Pav. 
Prancūzijoje apskričiai daugiausia 
pajamų gauna iš alkoholinių gė
rimų pardavinėjimo; jų adminis
tracija tarytum iš alkoholio ir lai
kosi. Todėl apklausinėjime prancū
zai pasisakė, du trečdaliai iš jų, 
kad vynas yra “geras jų sveika
tai”, ir vienas ketvirtadalis pasi
sakė, kad vynas yra jiems neišven
giamas, ir todėl prancūzai išgeria 
jo žymiai perdidelius kiekius ir 
geria jį per visą dieną, nuolat iš
laikydami alkoholi savo kraujuje 
ir nuolat save nuodydami. Ten al
koholis yra pasidaręs tautine pro
blema.

Italija yra kitas iš vyno daug 
uždirbąs kraštas. Ten 10% visos 
ariamos žemės apsodinta vynuogė
mis daugiau negu Prancūzijoje. 
Tačiau vyno konsumeija ten nėra 
taip išsivysčiusi kaip Prancūzi
joje, ir tai dėl to, kad Italijoje 
girtavimas dienos metu nepriim
tas ir net nepageidautinas. Mažiau 
nei penktadalis italų geria kitu 
laiku nei po valgio, ir 1 litras 
vyno per dieną skaitoma žymiai 
per didielis kiekis. Geriama pa
prastai valgio metu ir tik žarno
je, girtumo demonstravimas yra 
nepageidaujamas, todėl ir alko
holis nesudaro ten didelės proble
mos.

(Bus daugiau)
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SPORTAS MELBOURNE
TARPTAUTINIS 

KREPŠINIO TURNYRAS 
Graikų suruoštose pirmenybėse, 

kuriose be jų dalyvavo lietuvių, 
italų ir žydų komandos, mūsų vy
rams pirmose rungtynėse nesisekė 
ir pralaimėjo italams, kurie nuga
lėję graikus laimėjo 1-mų vietų. 
Varpietės lengvai nugalėjusios žy
dukes finaluose susitiko su aukš- 
taūgėm graikėm, bet užtikrintai 
laimėjo. Prieš žydukes daugiausia 
taškų pelnė N. Stanaitytė — 18 
ir R. Milvydaitė 12, o prieš grai
kes D. Statkutė 16. Graikų konsu
las pasveikino mūsų mergaites ir 
įteikė gražių taurę.

Bendrai paėmus turnyras buvo 
blogai suorganizuotas, bet tai ne 
mūsų kaltė.

Sydnėjuj sporto vadovybės būti
nai turėtų aptarti mūsų rinktinių 
sudarymo ir jų pasirodymo klau
simų. Buvo labai gražu, kai prieš 
kiekvienas rungtynes Austr. Lie
tuvių Sporto Klubų S-gos pirm. V. 
Binkis pasveikino išsirikiavusias 
komandas ir prisiminimui svečams 
įteikdavo po vėliavėlę.

VARPAS — AJAX 
59—28

Pirmų kartų gražiai laimėta 
prieš stiprių žydų komandų. Taš
kus pelnė: A. Skimbirauskas 18, 
V. Soha 15, Š. Žiedas 11, S. Urbo
nas 8, A. Milvydas 5 ir V. Moc
kus 2.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
RINKTINIŲ PASIRODYMAS 
Rengėjai turėdami galvoj, kad 

po kelionės žaidėjai bus gal kiek 
pavargę arba nesusižaidę, šešta
dienio rungtynėms pakvietė Mel
bourne latvių komandas, kurių vy
rai žaidžia tik B klasėje, o mote- 
ys irgi silpnokos. Ir koks nuste
bimas — abi komandos mūsų rin
ktinės pralaimėjo. Padėtį šiek tiek 
gelbėjo Varpo jaun. mergaitės 
priešžaismio rungtynėse, nugalė
jusios latvaites. Sekmadienį rink
tinės susitiko su truputį stipres- 
nėm australų komandom, bet mū
siškiai neturėjo jokios galimybės 
laimėti. Moterys, kaipo komanda, 
gal sužaidė kiek geriau, bet me
timai — metimai! Vyrai šiek tiek 
pasilaikę pirmų puslaikį, antrame 
visiškai pakriko. Pas visus matėsi 
didelis išvargimas (niekam neaiš
ku kodėl), trūkumas ryžto ne 
laimėti, bet ir lošti. Žaidėjai, 
vykę reprezentuoti Australijos 
tuvių, turėtų jausti pareigų
riau pasiruošti ir bent žaidynių 
metu susilaikyti nuo visų vargi
nančių dalykų. Kitaip jie ne tik 
apvilia rungtynių rengėjus, bet 
ir žiūrovus. Sporto šventės metu

VARPAS — ST. KILDA 
41—48

Neturint pakaitų teko pralaimė
ti gerai komandai. Taškus pel
nė: V. Mačiulaitis 20. V. Soha 13, 
R. Firinauskas ir Š. Žiedas po 4.

VARPAS — VYTIS 
45—38

Varpiečiai pradėjo tik keturi 
prieš brolius geelongiškius, kurie 
laimėjo pirmų puslaikį. Vis dėlto 
daugiau laimės turėjo Melbournas 
ir laimėjo. Taškus pelnė: A. Mil
vydas 23, V. Soha ir A. Skimbi
rauskas po 8 ir Š. Žiedas 6.

1921 ir 1922 m. Kaune buvo pra
vestos pirmosios lengvosios atleti
kos varžybos.

1924 m. pirmų kartų Lietuva 
dalyvavo Paryžiuje olimpiniuose 
žaidimuose — futbolo rinktinė, du 
dviratininkai ir kit

1928 m. Amsterdame (Olandi
joj) įvykusiuose olimpiniuose žai
dimuose dalyvavo 17 sportininkų.

1935 m. pirmų kartų Amerikos 
lietuvių jaunimo būrys, jų tarpe 
ir sportininkai, atvyko į Nepri
klausomų Lietuvų užmegzti kultū
rinių ir sporto ryšių. Amerikoj gi
mę lietuviai turėjo progos pamaty
ti savo tėvų gimtųjį kraštų, apie 
kurį tik iš savo tėvų pasakojimų 
buvo girdėję .Sportas ir daina bu
vo pasirinkta kaipo geriausia prie
monė — jungianti Am. lietuvių 
jaunimų su Nepr. Lietuvos jau
nimu.

Keletas Amerikos lietuvių paliko 
ilgiau gyventi Lietuvoje: dr. Sa
vickas treniravo Lietuvos krepši
ninkus, Knašas — boksininkus. 
Kiek vėliau atvyko F. Kriaučiū
nas, J. Žukas, P. Talzūnas, P. Lu
binas ir kiti. Toks ryšių palaiky
mas turėjo virsti tradiciniu kas 
dveji metai, tarp Amerikos lietu
vių ir nepr. Lietuvos. Nepr. Lie-

piniai žaidimai. I juos atvyko gau
si Amerikos lietuvių sportininkų 
grupė, iš Brazilijos, Anglijos ir 
kit, šiose žaidynėse dalyvavo virš 
2000 sportininkų. Varžybos buvo 
vykdomos įvairiose sporto šakose: 
lengvojoj atletikoj; krepšinyj, fut
bole, lauko tenise, vandens sporte 
ir kit Tai viena ir didingiausių 
sporto švenčių, pagrįsta lietuvių 
tautine idėja — jungti vienumon 
lietuvius, palaikyti glaudžius ry
šius, o svarbiausia nepamiršti — 
Lietuviais esame mes gimę, lietu
viais turim ir būt Tai buvo dvi
dešimtais Lietuvos laisvės, nepri
klausomybės metais. Tai buvo tau
tos šauksmas, burtis į vienų lie-

tuvos ir Am. lietuviams teko pir
mų j į kartų dalyvauti lengvosios 
atletikos, krepšinio, bokso ir kito
se sporto šakose. Tai pirmas, bet 
reikšmingas įvykis, turėjęs tauti
niu ir sportiniu požiūriu Lietuvai 
ir Am. lietuviams reikšmės.

1937 m. Lietuva tampa pirmų- 
jį kartų Europos krepšinio meis
teriu.

1937 m. nepriklausomos Lietu
vos sportininkai vyko Amerikon — 
pabendrauti, pasportuoti, pagyvin
ti lietuviškumų Am. lietuviuose. 
Tiesa, nedidelis būrelis Lietuvos 
sportininkų atvyko Amerikon. Len 
gvojoj atletikoj dalyvavo: VI. Ba- 
kūnas, St. Šačkus, A. Tamulynas, 
L. Puskunigis ir A. Cenfeldas. Lau 
ko tenise: A. Jakutis ir F. Gied
rys. Sklandyme: Pyragius ir Ož
kinis. Krepšinyje: A. Andriulis, 
L. Baltrūnas, Z. Puzinauskas, F. 
Kriaučiūnas, P. Talzūnas ir J. Žu
kas (paskutinieji trys Am. lietu
viai). Didesnėse lietuvių kolonijo- Ąiso pirmenybės. Meisterės vardų 
se buvo pravestos lengvosios atle
tikos ir krepšinio varžybos.

tuviškų šeimų, ugdyti jėgas tautos 
siekiams vykdyti. Nuo šio taip 
svarbaus Lietuvai įvykio praėjo 
28 ; mūsų įsipareigojimai įgavo 
naujų paskirtį — Visa lietuvių 
tauta laukia laisvės.

1938 m. nepr. Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinė Europos krepši
nio pirmenybėse Romoje užėmė II- 
jų vietų.

1939 m. Kaune Lietuva laimi 
antru kartu Europos krepšinio 
meisterio vardų.

Lietuva, netekusi laisvės, ine- 
teko galimybės dalyvauti Europos 
krepšinio pirmenybėse, negali, kaip 
buvo pramatyta, kas ketveri me
tai ruošti tautinių pasaulio lietuvių 
olimpinių žaidimų, negali lietuviai 
sportininkai dalyvauti pasauli
niuose olimpiniuose žaidimuose 
Lietuvos vardu — jie turi garsinti 
pavergėjo vardų. A. Ta/mulynas

KRONIKA
LIETUVAITĖ KANADOS 

MEISTERĖ
Kanadoje įvyko uždaros stalo te-

tik 
at- 
lie- 
ge-

VARPAS —PARAMOUNT 
41—46

Abi komandos sukovojo gerai, 
bet į galų rungtynių laimė atite
ko priešininkui. Taškus pelnė: š. 
Žiedas 13, A. Milvydas 9, ir A. 
Skimbirauskas 8, V. Soha 7 ir 
Š. Urbonas 4.

Prasidėjus ar artėjant egzami
nams mokyklose į rungtynes nega
li ateiti keli nuolatiniai žaidėjai, 
kas atsliepia į rezultatus, nes be 
pakaitalų sunku laimėti.

Labai džiugu matyti, kad nors ir 
laikinai, bet nuoširdžiai kritiškuo
se momentuose varpiečiems vėl pa
deda senas lošėjas V. Mockus.

(va)

PRIEŠ 28 M. — 1938 M.
Prieš 28 m. — 1938 m. liepos 

17-31 d. Lietuvoj, Kaune įvyko 
pirmoji viso pasaulio lietuvių olim-

ne kartų įtarimų kitų valstybių 
tarpe. Tačiau jų rekordai buvo 
oficialiai užskaitomi Europos ir 
pasaulio lengvosios atletikos pro
tokoluose. Bet, kaip sakoma, vie
nų kartų, prieita liepto galas: 
prieš šiemetines Europos pirme
nybes, tarptautinė S-ga, nutarė

HANSA TRADING CO

PTY. LTD

197 FLEMINGTON ROAD
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V/O VNESHPOSYLTORG ĮGALIOJIMUS

Sporto nuotrupos
VYT. BERNOTAS, buvęs žymus 

Kovo krepšininkas ir šiuo metu 
dirbus kai inžinierius vienoje val
stybinėje įstaigoje, sutiko įeiti į 
technikinę sporto salės statybos 
komisijų, kuri savo darbų pasiren
gusi labai greitai aktyviai pradė
ti. Sveikiname mūsų veteranų 
krepšininkų, kurio pavyzdys gal 
paskanins kitus veteranus koviečius 
aktyviau įsijungti į dabartinį spor
tinį darbų.

PRIEŠ KELIAS SAVAITES į- 
vykusios lietuvių krepšinio rinkti
nių rungtynės Melbourne reikėtų 
laikyti nepavykusiomis, nes toks 
skubotas pasiruošimas net nei vie
nos treniruotės neturėjus prieš 
rungtynes yra netikslus bet kuriam 
sportiniam vienetui, o jeigu dar 
pridėjus asmeninę daugumos žai
dėjų iškylų į Geelongų šeštadienio 
naktį, kas padarė visų sekmadie
nį tokį sunkų, tai bendroje pasė
koje ar nevertėtų ateity apie pa
našias varžybas ir su jomis su
sijusias išlaidas geriau pagalvo
ti. Bet, žinoma, čia tik mano nuo
monė.

MELBOURNE LAISVU NUO 
varžybų metu įvyko ir neoficialus 
(ir tik todėl, kad Adelaidės atsto
vas, pradžioje pasisakęs turįs visus 
klubo įgaliojimus, vėliau posėdžiui 
smarkiai įšilus, savo žodį atsiėmė 
ir pasakė, jog jis negalįs už klu
bų kalbėti) klubų ir A.L^S.S. pir
mininkų susirinkimas, kur buvo aš 
trokai pasisakyta prieš Adelaidės 
Vyties kai kurių asmenų paskuti
niu metu varomų politikų.

'C. VALODKA, VETERANAS 
Geelongo Vyties valdybų narys, pir 
mininkų ir atstovų posėdžio metu 
taip gražiai lietuviškais gaspado- 
riškais žodžiais nuramino Adelai
dės "plačiaburnį” kalbėtojų, kad

tas lyg žado netekęs visų vakarų 
sėdėjo. Sveikinam mūsų veteranų.

TAI PAGALIAU galutinai pa
aiškėjo, kas yra ta “asmenybė”, 
kuri taip bando apjuodinti ne tik 
savo buvusį Adelaidės vyrų ge
riausių žaidėjų, bet taip pat ir bu
vusį klubo pirmininkų ir kitus buv. 
klubo žymius žmones. Tikrai su 
tokiais veikėjais” šaunūs adelai- 
diškiai save tik į neapykantos pa
vojų stumia, nes pasirodo, kai kam 
ir lemonadas galvelę apsuka.

ŠIAIS METAIS PASKIRŲ 
sporto šakų laimėtojai be pagrin
dinių laimėtų taurių gaus ir kitas 
iškovotas dovanėles, kurios bus ge
ras šventės prisiminimas.

P. MIKALAUSKAS, žymusis 
Sydnėjaus lietuvis biznierius ir 
nuoširdus sportininkų draugas bei 
Kovo mecenatas ir šios šventės 
metu aktyviai prisideda prie spor
tininkų turimų rūpesčių ir šventės 
atminimui finansuoja šios šventės 
ženkliukų padarymų, už kų spor
tininkai tegali jam tik nuoširdų 
sportiškų ačiū pasakyti.

KAIP JAU MATĖME šio lai
kraščio skelbime, tai mūsų sydnė- 
jiškiai sportininkai ruošia lapkri
čio 12 d. savo jau tradicija vir
tus “žvakučių” vakarų, per kurį, 
jei atsimenate, labai smagu ir jau
ku buvo pernai. Gi šįmet su Ely
tės Eidėjūtės ir Antano Šimaičio 
dekoratyvine pagalba turbūt bus 
sunku ir Bankstowno salę atpažin
ti, kai apie pačių nuotaikų tai ir 
kalbėti netenka. Atsiminkite, kad 
sportininkai jūsų niekad neapvylė 
ir neapvils, todėl visi pas juos!

NESENIAI SYDNĖJUJE BU
VO pasklidusi žinia ( gaila, kad 
tik klaidinga) kad sportininkų 
rėmėjas V. Jankus loterijoje lai
mėjo tūkstantinę doleriukų. Jau 
kai kas buvo pradėjęs ir dantis

galųsti į gabaliuk’ų šio riebaus 
kųsnio, tačiau, gaila, įvyko apsivy
limas

KIEK GIRDISI, ir šiais metais 
Sydnėjuje Sporto šventės metu 
yra numatomas leisti sportinis dien 
raštukas taip, kad visi sportinių 
žinių bendradarbiai baikite valy
ti pradėjusias rūdyti nuo nerašy
mo savo plunksnas, kad švientės 
metu mūsų dienraštis būtų pats 
įdomiausias

KOVIETĘ DANĄ PAULAUS
KAITĘ, atrodo, kažkas Melbourne 
taip sužavėjo, kad ji pradeda abe
joti, ar važiuoti į Ainerikų, ar ne. 
To pasėkoje kartais per rungtynes 
ji lyg ir užsimiršdavo esanti aikš
tėje ir sviedinius papasuodavo žiū
rovams ar žiūrovui.

V. KOŽENIAUSKAS, veteranas 
mūsų krepšininkas ir dabar dar 
aktyviai žaidžiųs šachmatais, su
prasdamas sunkių apgyvendinimo 
padėtį, pasiūlė dviem mergaitėm 
apmokėti visas išlaidas hotelyje. 
Tikrai gražu, Šaknie, ypatingai 
kai viengungiai pradeda rūpintis 
merginomis.

KOVO VYRAI krepšininkai 
Western Suburbs “A” klasės tur
nyre iškovojo teisę žaisti baigmėje 
ir turi labai daug galimybių tap
ti šių varžybų laimėtojais.

KIEK MANO DIDŽIOJI ausis 
nugirdo, tai mūsų didysis svečias 
iš Amerikos p. J.J. Bačiūnas su
tiko oficialiai atidaryti būsmų spor 
to šventę Sydnėjuje. Tikrai bus 
visiems ypatingai malonu ir vėl pa
matyti p.p. Bačiūnus Australijos 
lietuvių sportininkų tarpe.

moterų grupėje laimėjo penkiolika
metė lietuvaitė Toronto Vyčių klu
bo narė Violeta Nešukaitytė, baig
mėje nugalėdama Denise Hunnis 
iš Montrealio 21:13, 21:19, 14:21, sudaryti ginekologinę komisijų vi- 
19:21, 21:12.

Pirmenybių rengėjai tikėjosi, 
kad lietuvaitė, JAV atvirų pirme
nybių meisterė, laimės ir Kanados 
atviras pirmenybes, tačiau mūsiš
kė, posunkios kovos, turėjo pralai
mėti pusbaigminėje būsimai meis- 
terei Priscilla Hirschovitz iš New 
Yorko.

Reikia pažymėti, kad Kanados 
lietuviai jau turėjo ir daugiau 
meisterių titulų: stalo tenise meis
teriais yra buvę Elena Sabaliaus
kaitė ir Pranas Gvildys, o šach
matuose — hamiltonietis Povilas 
Vaitonis.

PAGALIAU SUSEKTA
Aukšti Sov. S-gos moterų at- 

siekimai lengvojoj atletikoj kėlė

sų dalyvių ’ patikrinimui. Ir stai
ga... Sov. S-ga neišleidžia seserų 
Tamaros ir Irenos Ščelkanovos, o 
rumunai - garsiosios Jolandos 
Balaš. Pirmosioms rastas paaiški
nimas - motinos liga, antrajai - 
susižeidimas, o Rumunija nieko 
nepaaiškino. Dėl motinos ligos, 
Sov. S-ga atsisako savo laimėji
mų, aukso medalių! Tikrai negir
dėta priežastis Sov. S-gos spor
to istorijoj. Juk toks paaiškini
mas - tai tik savęs apsijuokimas. 
Gerai būtų, kad ir kitų sporto ša
kų tarptautinės s-gos sudarytų 
ginekologines k-jas, ypač atkrei- 
pdamos dėmesį į Sov. S-gos mo
teris, kurios plaukime, irklavime 
ir kt. sporto šakose atrod tikrai 
atletiškai - nemoteriškai.

EINA GANDAI SYDNĖJUJE, 
kad visos mūsų mūsų jaunimo or
ganizacijos Sydnėjuje bando vie
ningai susijungti ir pabaigiant 
šiuos jaunimo metus Australijoje 
padaryti oficialias šių metų pa
baigtuves gražiai pagerbiant visus 
Jaunimo Kongreso dalyvius, Jau
nimo Komiteto narius o ypatingai 
vieningu pasirodymu išreikšti jau
natviškų padėkų p. J. Bačiūnui. 
Tai reikalas, kuris neturėtų būti 
niekeno ignoruojamas.

KAŽKUR, KAŽKAIP IR IŠ 
KUR Melbourne, Geelonge, o gal 
ir kitur pasklido pikti gandai, jog 
Sydnėjaus sportininkai tokie ne
sukalbami ir būtinai užsimanė 
500 svarų duoklės, kad nebūtų da
romi atskiri Nauji Metai. Tai yra 
melas, ir sportininkai, o kartu ir 
visas jaunimas, daro N. Metų suti
kimų tik dėl to atskirai, kad mies
to rotušės salėje visi negali kar
tu sitilpti. Taip pat nepagrįstas 
kai kieno skleidižamas melas, jog 
Nemotwno policijos salė, kur vyks 
šis balius, yra purvina, kėdės plė
šo merginų kojines ir pan. Salė 
nors ir nelyginant su rotuše, yra 
graži, naujai išdažyta, muzika pui
ki, laimėjusi TV ir klubų paski
ras varžybas, o svarbiausia, kad 
pabaiga 4 vai. ryto. Bet apie tai 
išgirsime dar vėliau.

Rimas Gailius

K.B.

Vietoje patarimo
Atsakymas A. Andriejūnui, Jnr.

VISUR VISAIP ATSITINKA
ĮDOMUS PROTESTAS

Sydnėjaus spaudoje pasirodė 
Australijos vietinių gyventojų 
(aboridženų) protestas, kad Aus
tralija, dalyvaudama ateinančiais 
metais Kanadoje rengiamoje pa
saulinėje parodoje, numato pasiųs 
ti baltosius australus kaip bume
rangų mėtytojus. Aboridženai tei
gia, kad šitam reikalui tegali būti 
pasiųsti tik tikrieji aboridženai. 
Tai irgi nacionalinė ambicija.

Vilniaus mėsos kombinate dirba
ma trimis pamainomis. Naktinės 
pamainos metu darbininkams nėra 
kur užkųsti. Viršininkai paklausti 
kodėl įmonėj neveikia bufetas nak
tinės pamainos metu, atsakė, kad 
niekas neprašė. Be to esu, “kas 
gi naktį valgo! ”Bėt darbininkai 
tuojau pareiškė visai kų kita. Pa
aiškėjo, kad jie dirba net dvi pa
mainas iš eilės, o paskui parų ilsi-

si. Tai es, ir įstatymams priešin
ga, bet profesinė sųjunga nieko ne
sako...

MATEMATIKA
“Skaičiai nemeluoja”, aiškina in

struktorius: “Pavyzdžiui, jeigu vie 
nas žmogus pastato namų per 12 
dienų, tai 12 žmonių jį pastatytų 
per vienų dien ų”.

“O 228 žmonės tų patį namų 
pastatytų per vienų valandų”, atsi
liepia vienas klausytojų, “17.280 
per vienų minutę ir 1.036.800 per 
vienų sekundę. Vadinasi, jei vie
nas laivas perplaukia Atlantu per 
šešias dienas, tai šeši laivai jį per
plauktų per vienų dienų, 
nemeluoja!”

— priešo jėgos keturis kartus di
desnės, ir mes turime kovoti vie
nas prieš keturis!”

Vienas iš raporto klausytojų pir
mas veržėsi į frontų. Po kiek laiko 
mūšiui tebeverdant dalinio vadas 
tų kareivį užtinka snaudžiantį prie 
medžio.

“Ko velnio čia drybsai ir neko
voji?” pasiunta vadas.

“Aš savo keturis jau nukoviau”, 
atraportuoja sėdėdamas kovoto
jas.

NORĖTŲ ŠVILPUKO

Skaičiai

SAVO ATLIKO
Karinis dalinys fronte 

koj padėty. Dalinio vadas 
“Mes turime kovoti kaip velniai

beviltiš- 
aiškina:

Vienas Amerikos fabrikantas 
aprodinėja savo įmonę iš Rusijos 
atvykusiam tos rūšies specialistui. 
Jiem apžiūrint pasigirdo pietų 
pertraukai švilpukas, ir sovietų ats 
tovas išplėtė akis pamatęs darbi
ninkus pametusius darbų ir sku
bančius kas sau.

“Mūsų Pastogėje” Nr. 43 (912) 
buvo patalpintas p. A. Andriejūno, 
jnr. laiškas “Ieškome Patarimo”, 
į kurį jaučiame pareigos atsakyti.

1. Skautų stovyklavietę, kaip ir 
visų skautų tuntų, administruoja 
tuntininkas. Laiške minėtu laiku 
nei laiško autorius, nei kitos or
ganizuotos ar neorganizuotos gru
pės atstovas į tuntininkų nesikrei
pė ir stovyklavietės neprašė.

Turėtų būti suprantama, kad 
stovyklavietės paskirstymas negali 
būti tvarkomas kiekvieno iš 80 
tunto skautų, bet tik tuntininko. 
Anksčiau apie tai buvo skelbta 
spaudoje.

2. Į savo stovyklas skautai su
tinka priimti ir ne skautus lietu
vius jaunuolius, kurie paklus skau 
tų drausmei ir tvarkai: kaip tai 
lietuvių kalbos vartojimas, nusta
tytu laiku poilsis ir užsiėmimai 
bei blaivus užsilaikymas.

Prieš bendras (visų jaunimo or
ganizacijų ir įvairaus amžiaus 
jaunuolių) stovyklas buvo pasisa
kyta 1959 metais pačių jaunimo 
organizacijų atstovų.

3. Skautų stovyklaviete daug 
kartų buvo leista pasinaudoti lie
tuviškomis organizacijoms ir pa
vieniams asmenims )jr be' jokio 
atlyginimo, nežiūrint į tai, kad 
patys skautai moka aukštus savi
valdybės mokesčius.

Tunto Vadija jaučiasi atsakiu
si į p. Andriejūno, jnr. iškeltus 
nesusipratimus ir laiko šį reikalų 
baigtu.

“Aušros” Tunto Vadija

“Dabar jie vis ipabėgs”, jis suri
ko. “Ir kaip juos sugaudysi?”

“Nesirūpink”, atsakė amerikie
tis fabrikantas — “jie patys su
grįš.” Svečias abejingai pasižiū
rėjo į šeimininkų galvodamas — 
tiek tu juos ir matysi.
Bet kai vėl pasigirdo švilpukas, vi
si darbininkai sugrįžo į savo vie
tas.

Po apžiūrėjimo šeimininkas vėl 
suka reikalų prie biznio: “Tai kaip 
— pirksit tas mašinas, kurios jus 
interesuoja?”

Rusų atstovas atsiliepė: “Apie 
tai mes pakalbėsime vėliau, bet pa
sakyk, už kiek tu parduotumei anų 
stebuklingų švilpukų?”

(E)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE kviečiama dalyvauti senųjų skautų 
"židinio” rengiamoje paskaitoje.

MELBOURNE
VENGRŲ SUKILIMO 

DEŠIMTMETIS
Vengrų sukilimo dešimtmetis 

Melbourne buvo atžymėtas dviem 
atvejais. Spalio 15 d. įvyko Vengrų 
Namuose, Wesgarthe, iškilmingas 
priėmimas, į kurį buvo sukviesti 
įvairių tautų atstovai ir senatorius 
McManus, parlamento narys Ben- 
sonas, viso per 100 asmenų. Lie
tuvių Bendruomenę atstovavo Mel 
įbourno Apylinkės pir. inž. A. Liu- 
binas, kun. Pr. Vaseris, VI. Jaku
tis, A. Krausas ir inž. A. šimkus- 

Oficialioje daly Dr. A. Galius 
atidarė šį iškilmingų priėmimų ir 
pakvietė Australijos vyriausybės 
narius tai progai pritaikytoms kal
boms. Po jų sekė pasivaišinimas 
ir bendravimas su įvairių tauty
bių atstovais.

Spalio 22 d. Exhibitions Build
ings rūmuose įvyko viešas Vengrų 
Sukilimo minėjimas. Jam pirminin 
kavo Monasho Universiteto rekto
rius Sir M. Chamberlin. Pradžio
je jis perskaito visų eilę atsiųstų 
raštu sveikinimų. Kalbėtojais bu
vo imigracijos ministeris Opper- 
manas, Melbourno Universiteto 
profesorius S. Ray, senatorius Mc
Manus ir teisininkas Dr. A. En- 
drey. Kalbėtojai iškėlė didelį pa
siaukojimų laisvės kovotojų ir 
vengrų tautos' laisvės ir nepriklau
somybės meilę. Buvo prisiminta ir 
kitos bolševikų pavergtos tautos 
Europoje ir Azijoje (Tibetas). Bu
vo pabrėžta, kad australai pirma 
visai nenusivokė, kas yra praktiko
je komunizmas. Atkreiptas dėme
sys i įvykius Korėjoje, Kuboje, 
Viename. Ypač originalus žodis 
buvo indo prof. S. Ray. Senato
rius MacManus labai ryškiai nuš
vietė bolševikų užmačias ir meto
dus pavergiant tautas. Dr. A. En- 
drey padėkojo visiems kalbėtojams 
atstovams Rytų Europos pavergtų 
tautų, laisvosios Azijos atstovams 
kinams ir indams ir kvietė visus 
kovoti už teisingumų, laisvę ir tik
rų taikų pasaulyje. Vengai ir to- >; 
liau pasiryžę kovoti už laisvę ir 
nepriklausomybės atgavimų Ven
grijai. Prašė, kad australų atsto
vai prie Jungtinių Tautų iškeltų 
posėdy, kad Sovietų Rusija išvestų 
savo kariuomenę iš Vengrijos. Bu
vo priimta rezoliucija. Gausiai 
susirinkusių įvairių tautų atsto
vę didvyriškos dvasios gimnazistai, 
vę didvyriškos dvasios gimnazistai 
studentai, darbininkai, profesoriai 
ir visi kiti, praliejusieji savo krau
jų už Vengrijos, už viso pasaulio 
geresnę ateiti. Laisvės kovotojų 
šūkis “Pro Patria et Libertate!” 
(Už Tėvynę ir Laisvę!) dega ir 
šiandien kiekvieno sumaningo 
vengro širdy, kiekvieno komunistų 
pavergtų tautų atstovų lūpose!

Viktorijos vengrai išleido sukili
mo dešimtmečio minėjimo proga 
gražiai įrištų, gausiai iliustruotų 
leidinį “Remember Hungary 1956” 
58 pslp. Jūsų laikraščio korespon
dentas minėjimui pasibaigus išda
lino prie išėjimo 60 egzp. “New 
Digest International”

(fc)

KARIŲ RAMOVĖNŲ 
BALIUS MEIBOURNE

Melbourne karių “Romovės” me
tinis balius, kuris įvyks lapkri
čio 18 d., penktadienį, 8 v.v. ir 
truks iki šeštadienio 2 vai. ryto 
Richmond miesto rotušės salėje, 
bus šiais metais tuo iškilminges
nis, kad rengiamas drauge su Dai
nos Mylėtojų Sambūriu. Sambūris 
atliks specialiai baliui pritaikin
tų įdomių ir turininga meninę pro
gramų. Be to šokiams gros septy
nių asmenų kontinentalinė kapela 
ir veiks Soc. Globos Moterų Drau
gijos bufetas.

Matome, kad tai yra jungtinis 
balius ir todėl jau virš 100 pakvie
timų išplatinta.

GEELONG
PAVASARIO BALIUS

Gavosi įspūdis, kad viso Geelon- 
ko gėlės suplaukė lietuvių salėn. 
Čia jautėsi kvapai išsprogusių ber
želių, pražydėjusių obelų, apsivi
jusių vijoklių. Kur žvelgi — visur

akys susitiko su išsiskleidusiu pa
vasariu, o drauge su juo matėsi 
pakili nuotaika ir visų šiame ba
liuje dalyvavusių veiduose. Šoko 
seni ir jauni, naujus ir senus šo
kius, trypė, kiek kojos leido iki 
paaušrių.

Šitame baliuje svečiai turėjo pro 
gos pamatyti jauną magikų lietu
vį, kuris savo burtais stebino sve
čius .

Nepasakyčiau, kad pavasario ba
liuje būtų buvę daug geelongiš- 
kių, nors (balius vyko Geelonge. 
Salėje matėsi daugiau veidų iš 
Melbourno, nei iš Geelongo. Svei
kiname melbourniškius, kurie su
pranta ir atjaučia kaimynus.

Ypaingų padėkų norisi išreikš
ti p.p. L. ir A. Valodkams, pado
vanojusiems paršiukų loterijai, at- 
nešiusiai gerokai pelno. Taip, jie 
jį padovanojo, iškepė ir bilietų pri
sipirko.

Taip pat visiems kitiems, auko
jusiems produktais ar pinigais, 
reiškia padėkų Bažnytinis Komi
tetas.

Širšė

SVARBUS PRANEŠIMAS 
SYDNEJAUS MOTERIMS

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdyba kviečia savo 
nares dalyvauti .nepaprastam 
Draugijos susirinkime, kuris 
įvyks lapkričio 13 d. 4 vai. p.p. 
Dainavoje. Šis susirinkimas šau
kiamas Draugijos įstatų papildy
mo reikalu. Manome ,kad jis il
gai neužtruks ir narės galės da
lyvauti tuoj po mūsų susirinkimo 
senųjų skautų Židinio ruošiamoje 
paskaitoje toje pat vietoje. Visas 
nares maloniai kviečiame daly
vauti.

Valdyba

PASKAITA TREMTIES 
JAUNIMO REIKALAIS

Dažnai girdime įvairių nusis
kundimų mūsų jaunimu, kad jie 
neveiklūs, nedalyvauja mūsų ben
druomenės bei organizacijų gyve
nime, nesidomi lietuvybe, lietuvių 
kalba ir t.t Bet nevienas iš mūsų 
ir pagalvojame, ar čia daugiau 
jaunimo, ar jų tėvų bei organiza
cijų kaltė.

Tema labai aktuali ir neišsemia
ma. Visa plati visuomenė, kuriai 
įdomūs mūsų jaunimo reikalai,

JAUNIMAS TREMTYJE 
IR KAS TOLIAU

Šioje paskaitoje bent į dalį mums 
rūpiamų klausimų bus bandoma 
surasti atsakymus.

Paskaitų skaiyts ponia E. Jonai
tienė. Po paskaitos seks diskusi
jos, o po to kuklios vaišės prie ar
batos stiklo.

Paskaita įvyks BIRŽELIO 18 
D. SEKMADIENĮ 6 VAL. VA
KARO, Bankstowno Lietuvių Na
muose. Įėjimas visiems laisvas.

Židinio Vadovybė

>3 M

SYDNEY
SUŽIEDUOTUVĖS

Spalio 30 d., sekmadienį, susi
rinko gražus būrelis svečių į p. p. 
Meiliūnų namus patvirtinti ir ap
laistyti jų dukters Lėtos deiman
tinio žiedelio, kurį jai užmovė 
Antanas Kramilius.

SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS “KOVAS”

LAPKRIČIO 12 D. (ŠEŠTADIENĮ) Bankstowno Lietuvių Namuose

rengia savo tradicinį

ZV AKUČIU VAKARĄ
\ »

Salės papuošimas — a la Chevron muzika — laimėjusi TV kapelų varžybas 

Bufetas — kaip niekada anksčiau.

Įėjimas suaugusiems $ 1.50, Nedirbančiam jaunimui 75 centai.

Pradžia 7 vai. vak.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Apkeliavęs aplink pasaulį ALB 
Krašto Valdybos vicepirmininkas 
p. B. Barkus su šeima spalio 19 
d. laimingai pasiekė namus. Ti
kimasi, kad jų kelionė nebuvo vien 
asmeniška, bet iš tų pamatymų ir 
patyrimų šis tas nutrupės ir mū
sų bendruomenei.

Skubėdamas, kad Kalėdos neuž
kluptų svetur, parskubėjo į namus 
ir sydnėjiškis prekybininkas p. V. 
Narbutas, kelias savaites lankęsis 
šiaurės Amerikoje.

Vargas dievų numylėtiesiems! 
Toks yra ir mūsų pažįstamas Al
fonsas Giliauskas, kuris per trum
pų laikų jau turėjo dvi auto ne

NEIŠNAUDOTA PROGA
Spalio 30 d. Maitlande (16 my

lių nuo Newcastle) vyko šios vys
kupijos 100 metų jubjliejinės iškil
mės, kuriose dalyvavo per 45.000 
maldininkų. Pontifikalines Mišias 
atnašavo popiežiaus Delegatas 
Australijai — J.E. arkiviskupas 
Domenico Enriči, koncelebruojant 
Maitlando, Sidnėjaus, Batursto, 
Volongongo ir Zambijos, Afrikoje 
vyskupams. Buvo gausiai susirin
kę ir vietinės dvasiškijos, parla
mento ir miestų pareigūnų, bei 
įvairių nekatalikų konfesijų dva
siškių iš Hunter upės slėnio. Iš
kilmėse nemažai atsilankė ir Mait
lando apylinkėje gyvenančių atei
vių su savo vėliavomis, pasipuo
šusių tautiniais rūbais ir kitomis 
emblemomis.

Newcastelio lietuvių grupė bu
vo neskaitlingiausia — vos iš 25 
asmenų, vis tik dėl savo didžiulės 
Aušros Vartų Marijos vėliavos, 
procesijos tvarkdarių buvo pasta
tyta visoms ateivių grupėms prie
šakyje. Po mūsų žygiavo latviai, 
ukrainiečiai, lenkai ir kiti. Lenkų 
grupė buvo pati skaitlingiausia ir 
įspūdingiausia. Nors visi buvo iš
siruošę iš namų į kelionę laiku, 
dalis lietuvių ir latvių procesijai 
žymiai pavėlavo dėl užblokuotų ke
lių mašinomis.

Paminėtosios iškilmės buvo be
rods viena iš pačių didžiausių re
liginių manifestacijų Maitlando 
ir Newsastelio apyliniįėje šimto 
metų tėkmėje. Oro sėlygos buvo 
puikios, drausmė pavyzdinga.

Tik skauda širdį lietuvių gru
pės organizatoriams dėl New
castelio lietuvių menkai atkreipto 
dėmesio šiai įspūdingai progai. Dėl 
nerangumo ji liko nepanauduota. 
Bepigu būtų čia kaltinti tas ne
laimingas darbo pamainas. Paren
gimuose ir iškylose su alučiu ir sek
madieniais dalyvių netrūksta.

Kaip ten bebūtų, malonu buvo 
Kristaus Karaliaus garbei skirtoje 
procesijoje ir Maitlando vyskupi
jos jubiliejaus didingose iškilmė
se matyti plėvesuojant ir lietuvių 
trispalvę bei Aušros Vartų Moti
nėlės vėliavą nešiną pasišventu
sių newcasteliečių, kurie rado ga
na laiko ir malonėjo atvykti į par 

. rodų aikštę gražiai pasipuošę. Čia

ypatinga padėka priklauso Dr. Vi 
Kišono energingai šeimai, kuri ne
pabojo apie 50 mylių kelio į Mait- 
landų ir M. Rimgaudienei už sko
ningai paruoštųjų Jėzaus Širdies 
pagalvę, kurių atlydėjo jos suor
ganizuotos tautiniais rūbais, o ki
tos baltomis suknelėmis apsiren
gusios lietuvaitės. Tokios pagal
vės pasigedo aikštėje visos kitos 
ateivių grupės, todėl lietuviška pa
galvė atkreipė net fotografų dė
mesį.

Dalyvis.

provincijoje vienam 
beatostogaujant pasi- 
Jis padavė vietiniam 

skelbimų pažadėdamas

laimes. Paskutinį kartų susidūrime 
prie Tarree skaudižausiai nuken
tėjo jo paties Valiantas, kuris 
vargu ar bus prikeltas iš numiru
sių. Juo važiavusieji — pats sa
vininkas A. Giliauskas ir Asevi- 
čių šeima iš šios nelaimės išėjo 
tik su lengvais apsidraskymais ir 
stambesnėmis mėlynėmis .Užuo
jauta visiems, ypač Alfonsui!

Anų šeštadieni Dainavoje įvykęs 
skautų tėvų komiteto ruoštas pava
sario vakaras, kaip pasakoja da
lyvavę, buvęs toks pavasariškai 
skystas, kaip berželis vos sprogs
tančiais lapais: daugiausia matosi 
tik vyresnės šakos be atžalų ir me
tūgių.

Sydney persikėlė televizijos akto
rius lietuvis George Luiker, kuris, 
kaip jis pats pasisakė, gimęs Ja
ponijoje, bet jo tėvai kilę iš Lie
tuvos. Šalia P. Rūtenio turėsime 
ir kitų TV žvaigždę lietuvį Aus
tralijoje.

Anų savaitgailį gerai žinomas 
ypač melboumiškiams kultūrinin
kas ir veikėjas p. A. Bakaitis iš 
Mornington keletu dienų paviešėjo 
Sydnėjuje atvykęs tarnybiniais 
reikalais ir lankydamas specialius 
kursus. Sako, per tų laikų netu
rėjęs progos susitikti nė su vienu 
lietuviu. Gerai kad laimingu būdu 
telefonu prisišaukė Mūsų Pasto
gės redaktorių.

I

TIKRESNIS REIKALAS
Anglijos 

amerikonui 
klydo šuo. 
laikraščiui
už šuns suradimų 100 svarų. Pra
eina kelios dienos, bet laikraštis 
nepasirodo. Amerikonas pats vyks
ta į redakcijų, bet čia atranda tik 
vienų sargų.

“Kaip, ar laikraštis nepasiro
dys?”, klausia amerikonas.

“Abejoju, ponuli. Matai, visa 
redakcija išvykus dingusio šunio i 
ieškoti’.

Meno Dienų Literatūros ir Dai
nos vakare šalia kitų užtikrintai 
dalyvauja ir tokios mūsų bendruo
menės meno pažibos, kaip solisto 
G. Vasiliauskienė ir rašytojas 
laureatas P. Andriušis. Tikimasi, 
kad šis vakaras bus vienas iš pa
traukliausių visose Lietuvių Die
nose Sydnėjuje.

*
Kad Adelaidėje susikoncentravu

si visa mūsų kultūrinė grietinėlė, 
tai visai nenaujiena: ten stipriau
si mūsų turimi meninkai individu
alistai (solistai, rašytojai, instru
mentalistai), lygiai gal ir stipriau
sios ir kolektyvinės meno pajėgos 
tautiniai šokiai ir net choras, 
bent savo dainininkų gausumu. 
Lygiai ir Adelaidės sportininkai 
paskutiniaisiais kelias metais per 
sporto šventes susižerdavo pačias 
geriausias taures sau į sterblę.*

Sydnėgiški® žurnalas “T.V. 
Times” spalio 26 d. laidoje paskel
bė, kad iš Tokyo (Japonijos) į

Pirmasis jūrinis garlaivis “Sa
vana” Atlantu parpleukė per 24 
dienas. Jis nevežė nei keleivių, nei 
prekių, o pilnas buvo prikrautas 
kuro, bet ir jo užteko tik aštuo
niolikai dienų. Likusį kelių tasai

A. A. mūsų mylimai žmonai ir motinai 
LENAI MAKAUSKIENEI

sergant mirties patale, Jų lankiusiems Kun. P. Butkui ir Kun. P. Mar- 
tuzui, suteikiant paskutinį katalikiškų dvasinį patarnavimų Jai mirus, 
už atlaikytas gedulingas pamaldas.

Dėkojame visiems, lankiusiems namuose ir vėliau ligoninėje. 
Ypatingai dėkojame p.p. Badauskienei ir Jablonskienei už jų rūpes
tingumų ir slaugymų.

Ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse, ir mums 
valandoje už pareikštas užuojautas.

•aut lifideaio

Nuliūdę

duktė Ramutė, sūnūs Algimantas
Andrius, 
ir Manfredas

Šia proga palaimino ir sužie
duotuvių apeigas pravedė kun. P. 
Butkus. Kunigų vardu sveikini
mo žodį tarė kun. P. Martuzas, o 
“Dainos choro vardu E. Lašaitis.

Tikimasi, kad šioji graži pra
džia savo atbaigų ras greitu laiku 
prie altoriaus.

Abu sužadėtiniai lietuvių tarpe 
gerai pažįstami. Antanų dažnai 
matome besidarbuojantį tiek lietu
viškuose parengimuose, tiek ir or
ganizacijose. šiuo metu jis yra 
Dainos choro administratorius, o 
taip pat ir ruošiamos metų pabai
goje dainų šventos administrato
rius.

Lėta nuo pat jaunų dienų akty
viai reiškiasi liet, veikloje pra
džioje šokusi tautinius šokius ir 
dabar dainuojanti chore.

Po visų oficialumų, ir po sužie
duotinių padėkos žodžio už sveiki
nimus ir surengtas vaišes, dar visi 
susirinkusieji ilgokai pasilinksmi
no.

E d.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 12 d. 7 vai. vak. p. 
Juozo Lekniaus namuose, Mor- 
welly 104 Commercial Rd., įvyks 
lapkričio 23-sios minėjimas, po ku
rio ten pat bus šeimyniškas pasi
linksminimas su šokiais, kas duos 
progos smagiai praleisti keletu 
bendrų malonių valandų* Visi vie
tos ir tolimesnieji tautiečiai pra
šomi skaitlingai dalyvauti.

Seniūnas

JAUNIMO REIKALAIS
ALB Jaunimo Kongreso Centri

nio Komiteto kadencija baigiasi 
gruodžio mėn. šiuo metu komite
tas ruošia spaudai Australijos De
legacijos vaidmenį P.L.J. Kongre
se, kurį numato išleisti kaip prie
dų “Mūsų Pastogėje”, šiame lei
diny pakviesti dalyvauti straips
niais, pasisakymais ir pan. kon
grese dalyvavę jaunuoliai.

Centrinis Komitetas ruošia pro
jektų jaunimo veiklai ateityje. 
Projekto reikalais tariamasi su 
Jaunimo Komitetais visuose mies
tuose. Projekto patiekimas ir ga
lutinis apsvarstymas numatomas 
gruodžio 26 d. Sydnėjuje.

INŽINIERIAI SKELBIA
Sydnejaus Inžinierių ir Archi

tektų Draugija atžymint Jaunimo 
Metus yra numačiusi įvesti tradi
cinę dovanų mūsų studijuojančiam 
jaunimui. Draugijos metinė pre
mija, susidedanti iš studentui pa
geidaujamų vadovėlių, bus skiria
ma atsiekusiam geriausių rezulta
tų metiniuose egzaminuose.

Konkurso kandidatai gali būti 
bet kurio amžiaus studentai, stu
dijuoju dienos metu ar vakarinia
me kurse bet kuriame N. S. W. 
valstijos universitete technikos 
skyriaus fakultete. Technikos fa-

garlaivis nuplaukė su burėmis. Po 
tokio prietykio garlaiviams 
tis pranašauta labai liūdna, 
ji ir nepasitvirtino.

atei- 
nors

kie-Turtingas italas Piti buvo 
tai nusistatęs prieš automobilius: 
jis netik kad pats jais nesinaudo
jo, bet net vedė aršių kovų prieš 
automobilizmų. Mirdamas jis už
rašė pusantro milijono lyrų savo 
trims vežėjams, kurie vos tik ga
vę pinigus tuoj įsigijo po automo
bilį.

M.P.

PLUNKSNOS KLUBE
Spalio 29 d. p. V. Šliogerio na

muose įvyko Sydnėjaus Plunksnos 
Klubo susirinkimas, kuriame V. 
Šliogeris jaunesnysis skaito įdo
mią paskaitą apie dabartinę eko
nominę padėtį okupuotoje Lietu
voje. Prelegentas patsai kaip eko
nomistas, buvo surinkęs daug ir 
įvairios statistinės medžiagos iš 
užsieninių ir sovietinių šaltinių 
apie krašto ūkį ir jo pažangą. 
Įdomumo vardan kai kuriuos davi
nius prelegentas bandė palyginti 
su daugeliui žinomais N. S. W. 
valstybės faktais ir daviniais, ku
rie žinoma pasirodo nepalyginami. 
Kadangi daugumas davinių apie 
Lietuvos ūkinę padėtį buvo imami 
iš sovietinių šaltinių, tad jų tik
rumas buvo labai abejotinas, nes 
sovietai skelbiamus davinius ypač 
mėgsta perdėti. Susumavus, prele
gentas priėjo išvados, kad pefr 
tą pokario laiką Lietuvos ūkyje 
jaučiasi šiokia tokia pažanga, ypač 
pramoninėj pusėj, bet nežiūrint to ____  t_______ c____ ____„
bendras Lietuvos gyventojų ger-ginamai su kitomis nepriklauso

momis i valstybėmis Lietuvos dar
bininko uždarbis yra labai žemas 
ir perkamoji uždarbio galia kele
riopai mažesnė už kitų kraštų dar
bininko pajėgumą pirkti.

Autorius savo tema pasirodė la
bai įdomus ir po paskaitos išsi
vysto narių tarpe labai gyvos dis
kusijos. Susirinkimas baigtas jau
kiomis šeimininko vaišėmis, kurių 
metu ilgokai laisvai pasikalbėta 
girdėta vakaro tema ir kitokiais 
reikalais. Pastebėtina, kad Plunks
nos Klubo kolektyvinio leidinio 
“Plunksna ir žodis” didesnė pusė 
jau atspausdinta ir netrukus leidi
nys pasirodys knygų rinkoje.

n.n.

kultetu skaitoma visos inžinerijos 
šakos ir architektūra.

Konkursu suinteresuoti studen
tai prašomi ligi gruodžio 15 d. 
pranešti Valdybai raštu ar žodžiu, 
kokioje srityje siekiama mokslo 
taip pat savo pavardę ir adresų.

Mokslo metų pabaigoje suinte
resuoti kandidatai turės prisiųsti 
ligi sekančių metų vasario 15 d. 
savo egzaminų rezultatus su ati
tinkamais paliudijimais, pavz., 
laikraščio iškarpa ar originalo 
nuorašu.

Valdybos sekretoriaus adresas: 
V. Bernotas, 1 Konrad Ave., 
Greenacre. Tel. 70 4502.

PADĖKA
Sulaukęs kapos metų gavau 

sveikinimų ir dovanų nuo bičiulių 
iš arti ir toli. Visiems mane pri
siminusiems nuošrlžiai dėkoju. Šia 
proga vietoje 'sukaktuvinės puotos 
skiriu Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos stei
giamiems senelių namams simbo
linę šešiasdešimties dolerių aukų.

Povilas Alekna, 
Cabramatta

KALENDORIUS
1967 metų Mūsų Pastogės Ka- sikrovus įvairiais kitais darbais 

lendorių Savaitraščio Skaitytojai 
gaus nemokamai, kaip kasmet

Mūsų Pastogės redaktoriui per-

PATIKSLINIMAS

Suva- 
Kraš- 
suda- 
Julių

R. Cibui išstojus iš “Aušros” 
tunto ir A. Chodai pasitraukus iš 
Cent K-to, įvyko organizacijų ats
tovų pasikeitimai. C. K. kadenci
jos užbaigimui R. Cibas atstovaus 
studentus, T. Rotcas skautus ir N. 
Vaičiurgytė studentus ateitinin
kus.

Centrinis Komitetas

būvis nesimato pakilęs, nes dau
gumas Lietuvos pramonės gaminių 
eksportuojama į Sovietų Sujungę, 
kuriai priklauso ir pelnas. Paly-

KRISTAUS KARALIAUS IR 
ATEITININKŲ ŠVENTĖ 

SYDNEJUJE
Spalio 30 d. Sydnejaus ateiti

ninkai atšventė savo metinę šventę 
drauge su Kristaus Karaliaus 
švente.

Iškilmingų pamaldų metu giedo
jo Dainos choras ir ateitininkai' 
jose dalyvavo organizuotai su sa
vo vėliava.

Iškilmingas posėdis vyko ten 
pat parapijos salėje. Įnešus vė
liavas ir sudarius garbės prezidiu
mui, įžodį davė nauji ateitininkai 
— Leonas Baravykas, Virginija 
Savickaitė ir Ramutis Laukaitis. 
Įžodžio apeigas pravedė ir ženkliu
ku sprisegė kun. P. Butkus, šven
tės proga sveikino ALB Krašto 
Valdybos atstovas p. K. Kava
liauskas, plkn. V. Šliogeris ir kt 
Apie at-kų veiklą Sydnejuje refe
ravo p. M. Slavėnienė.

šios šventės pagrindinę kalbą 
paruošė p. A. Stasas, kurį pers
kaitė p-lė N. Vaičiurgytė.

Vėliavas išnešus prasidėjo me
ninė dalis, čia daugiausia pasi
reiškė su deklamacijom, muzika ir 
dainom vietos ateitininkai; pro
gramą pravedė A. Vaičiurgis.

Visa švento buvo gražiai paren
gta ir ja džiaugėsi gausus daly
vių būrys.

Aprašant pereitam M. P. nume
ry p. p. Venclovų šeimos jubiliejų 
korespondentas netyčia išleido ne
paminėjęs vieno kalbėtojo: šalia 
paminėtų kun. P. Butkaus ir inž. 
B. Daukaus, dar p. p. Venclovus 
gražiai pasveikino savo, savo šei
mos ir ALB Krašto Valdybos var
du ALB Krašto Kultūros Tarybos 
pirmininkas p. K. Kavaliauskas. 
Už tai suinteresuotuosius maloniai 
atsiprašome.

ryšium su Krašto Tarybos 
žiavimu ir Meno Dienomis, 
to Valdyba š. m. Kalendorių 
ryti ir redaguoti pakvietė 
Vėteikį.

Užtikrinama, kad kalendorius 
bus žymiai didesnio formato ir 
gausesnis puslapiais.

Lietuvius verslininkus maloniai 
prašome savo skelbimais paremti 
kalendoriaus išleidimo pastangas.

“Af. P.” redakcija

PAMALDOS
Sekančios pamaldos Newcastelio 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos lapkričio 13 d. 11 vai. (ne 9.30 
vai. kaip buvo anksčiau!) šv. Lau
ryno bažnyčioje, Brodmedove.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
10.30 vai. prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis S. J.

Red.
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