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VYTAUTAS BERNOTAS

JEIGU TAIP
VISI

POLITIKOS VINGIUOSE

Kaip gratų sapnų prisimena
me praėjusias pereitų metų pa
baigoje Australijos Lietuvių Die
nas Sydnejuje. Tikrai buvo kuo 
ir pasigėrėti, pasidžiaugti, net 
pasididžiuoti. Nežiūrint vieno 
kito šešėlio daugelis ii tų dienų 
dalyvių nepaprastai gražiai atsi
liepia apie įvykusius parengimus 
nevengdami pridurti, kad tai bu
vęs vienas ii geriausiai ir skland
žiai surengtų Australijos lietuvių 
sąskrydžių. Žinoma, ir iį kartą 
neišvengta kai kurių trūkumų, 
bet jie, atiku, nėra esminiai ir 
apie juos galima iypsomis nu
moti ir žiūrėti, kad ateity ir to 
būtų išvengta.

Tačiau ryiium su Australijos 
Lietuvių Dienomis iikyla eilė 
minčių, kurių vieną kitą no
rėtųsi ir čia priminti. Mes visi 
žinome, kiek skaičiumi nedaug 
mūsų čia esame. Vargu ar sie
kiame dešimtį tūkstančių įskai
tant visus, kurie gyvena ir did
miesčiuose, ir giliausioje provin
cijoje, ir apie kuriuos mažai ką 
girdime. Iš minėto skaičiaus vos 
apie dešimtadalis aktyviai įsi
jungia į veiklą, prisideda ar tai 
darbu, ar lėšomis prie bendrų 
pastangų, ir štai gaunasi apčiuo
piami rezultatai tiek meniniuose 
parengimuose, tiek ir visuomeni
nėje veikloje. Čia ir kyla klausi
mas — ką mes galėtume nuveik
ti ar atlikti monumentalaus, jei
gu šiame darbe ir veikime daly
vautų aktyviai ne keli šimtai, o 
keli tūkstančiai nuoširdžių pat
riotų lietuvių? Be vietinių Syd- 
nejaus lietuvių iš kitur buvo at
vykusių lietuvių su specialiom 
pareigom ar vien tik pasisve
čiuoti virš tūkstančio. Gražu ir 
tas, bet įsivaizduokime, kokia 
gautųsi lietuviška demonstracija, 
jeigu į tokią retą šventę būtų su
plaukę iš visos Australijos kokie 
penki tūkstančiai lietuvių! Kitas 
pasakytų, kad neįmanoma reika
lauti, kad visi staiga suvažiuotų. 
Suprantama, kad visi ir nesuva
žiuos, niekad nesuvažiuos, bet 
buvo daugelis, kur atvažiavo su 
visom šeimom, iš kurių veik 
kiekvienas narys su kokia oficia
lia misija, bet buvo ir taip, kad iš 
visos kolonijos buvo atvykęs ir 
dalyvavo vos vienas ar du as
menys. Ir tai iš tokių kolonijų, 
kurios yra čia pat prie Sydne- 
jaus, vos kelios valandos kelio.

Visa tai primenant visai netu
rima intencijų viešai priekaištau
ti kam nors — asmeniškai ar 
bendruomeniškai, kodėl nedaly
vauta masiškai, bet tik pasvars
tykime, koks efektas gautųsi 
mums patiems ir aišku visai ap
linkai, jeigu visuose parengi
muose mūsų būtų buvę kelerio
pai daugiau. Išvadas tepasidaro 
kiekvienas, kuris dalyvavo ir ku
ris nedalyvavo.

Šitokia visuotinio dalyvavimo 
ar nedalyvavimo lietuviškame 
gyvenime svarba 
reikšminga tiek visuotiniuose su
važiavimuose, koks buvo pereitų 
metų pabaigoje Sydnejuje, tiek 
ir vietiniame gyvenime. Taip ir 
apylinkėse lietuviškas gyveni
mas virte užvirtų, jeigu juo rū
pintųsi ne keli tautinio entuziaz
mo ir iniciatyvos kupini asme
nys, bet keli šimtai vietinės ko
lonijos narių.

Susumavus viso pasaulio lie
tuvius mūsų susidarytų milžiniš
ka jėga — apie kelių milijonų. 
Toks skaičius ne tik pats savy 
imponuojantis, bet dar pridėjus 
antra tiek mūsų tautai simpati
zuojančių ir mūsų aspiracijas pa
laikančių draugų svetimtaučių, 
jau būtų šis tas, su kuo skaitytų- 
si ne tik vietinių kraštų valdžios, 
bet ir internacionaliniai veiks
niai. O tą galima labai lengvai tenka tik vieno — pakelti galvą 
pasiekti palaikant vienybę lietu- ir prisipažinti, kad garbė būti
viŠkumo principu: skiriant jėgas lietuviu, priklausyti lietuvių ben-
lietuviškumo klestėjimui ir ug
dymui. Pasidairius aplinkui pas
tebėsime, kad yra daug mažes
nių vienetų, kurie vieningai veik
dami išvysto milžinišką jėgą. 
Nesidairant toli paimkime tik 
Australijos komunistus. Jų yra mas, ir su mumis būtų skaitoma- 
gal mažiau, negu čia lietuvių, o si ne kaip prisitaikančiais prie 
gal ir apie tiek, bet jų veržima- gyvenamų sąlygų, 
sis, jų organizacinė iki fanatiš
kumo drausmė pasiekia tiek, 
kad kaikuriais atvejais turi su atveju daug prasmingiau, negu 
jais skaitytis ir krašto vyriausy- būti vien pasigailėtinu prisipla- 
bė. Lietuviai galėtų irgi pasiro- kėliu. (v.k.)

VEIKSMAI SURIŠTOMIS 
RANKOMIS

Karas Vietname būtų ėjęs prie 
pabaigos, jeigu Amerikos aviacijai 
būtų buvę leista bombarduoti vi
sus strateginius taikinius. Žinoma, 
tokiu būdu būtų neišvengta aukų 
ir civilių gyventojų tarpe.

Ne vien gyventojų aukos apribo
ja lakūnų taikinius. Yra ir kitų 
priežasčių. Taip šiaurės Vietnamo 
uostai karo veiksmų nepaliesti, 
nes juose dažniausiai stovi sovietų 
laivai, su prekėmis, karinėmis me
džiagomis ir sovietiniais instruk
toriais. Pramonės centrai taip 
pat neliečiami, lygiai kaip ir ka
reivinės, aerodromai, nes ir čia 
gali kliūti sovietiam instruktoriui. 
O tas gali užgauti sovietus. Bom
barduojant strateginius taikinius, 
esančius šalia miesto dieną prieš 
tai paskleidžiami iš oro perspėji
mo lapeliai, kad civiliai galėtų lai
ku pasišalinti. Vadinasi, leidžiama 
bombarduoti džiungles, izoliuotus 
karinius įtvirtinimus, transporto 
kolonas, geležinkelius, plentus, ry
žių laukus, daržines ir Lt Pasi
taiko net ir taip, kad vieno prieš
lėktuvinio pabūklo nutildymas ar 
daržinės padegimas kainuoja vie-

Įvykiai
Seniausia ir labiausiai kiniečių 

mėgiama šventė — Naujų Metų 
diena, kuri yra vasario 8 d., šiais 
metais komunistų uždrausta švęs
ti. Spėjama, kad Mao Ce Tung 
uždraudė dėl to, kad per šventę 
išnaudodami nesusikonsoliduotų re 
žimo priešininkai, 
aiškėja kad esamu 
tenkinti ir Kinijos 
rie savu laiku buvo 
nė atspara. Sakoma, kad Šantungo 
provincijoje, kurią sudaro apie 40 
mil. gyventojų, kaimiečiai griauna 
kolektyvinius ūkius ir aktyviai re
mia sukilimą.

Iš pranešimų 
režimu nepa- 

ūkininkai, ku- 
Mao pagrindi-

Sausio 30 d.
VI matėsi su
Podgorny, kuris vizituoja Italiją ir 
lankėsi

yra lygiai

popiežius Paulius 
sovietų prezidentu

Vatikane.

dar neaišaiškinama, kodėl 
Apollo raketa, turėjusi iš-

Vis 
sprogo 
nešti tris Amerikos astronautus į 
erdvę. Visi trys žuvo.

— * —
Rusai skelbiasi išradę X spindu

lius, kurie naudojami kaip antira- 
ketinis ginklas, nukreipiąs priešo 
raketas šimtus mylių nuo taikinio. 
Jeigu iš tiesų toks prietaisas yra, 
tai Amerikos tolimo šaudymo ra
ketos karo atveju pasidarys nepa
vojingos.

Vokietijos kanclerio K. Kiesin
ger vedama politika principu, kad 
Vokietija turinti būti tiltu tarp 
rytų ir vakarų, jau neša vaisių: 
Bonnoje lankėsi Rumunijos minis- 
teris, po karo pirmas kontaktas 

dyti atitinkamai stiprūs, juo la
biau, kad jų veikla ir gyvena
mam kraštui yra pozityvi. Ut- 

druomenei ir jos labui pasidar
buoti.

Taigi, jeigu taip visi... Tada ir 
mes patys ir dvasiniai, ir kultū
riniai praturtėtume, ir mūsų bal
sas daugeliu atvejų būtų girdi-

bet kaip su 
įmonėmis, kurie tino kas yra ir 
ko siekia. O tai yra kiekvienu 

kėliu.

ną sprausminį lėktuvą su lakūno 
gyvybe. Sprausminis lėktuvas 
kaip F-C4 Phantom Amerikos vy
riausybei kainuoja 2 — 3 mil. do
lerių, o priešui padarytas nuosto
lis gali siekti vos kelis tūkstančius.

Tad ir nestebėtina, kad ameri
kiečių lakūnai ir karinė vadovybė 
dažnai nusiskundžia, kad tenka 
kariauti surištomis rankomis.

Ne vien tik amerikiečiams su
rištos rankos. Panašioj padėty jau
čiasi ir Formozos čengkaišekas. 
Amerikos garsusis septintasis lai
vynas, budįs Formozos sąsiauryje 
saugoja ne tik Formozos salą nuo 
komunistų užpuolimo, bet 
laiko nacionalistus išsikelti 
nijos žemyną. Ir čia sunku 
kinti amerikiečių viršūnių 
ir politiką.

Vaizdas Kinijoje pasikeistų, jei 
Amerika atitrauktų savo laivyną 
į Vietnamo vandenis ir leistų lais
vai veikti Čengkaišekui. Tas žino
ma suteiktų vilčių komunizmo pris 
lėgtiems kiniečiams, o taip pat pa
šalintų didėjantį pavojų vaka
rams.

ir su- 
į Ki- 

iššaiš- 
elgesį

DVI KINIJOS 
Komunistams sutriuškinus na

cionalistų pasipriešinimą Kinijos 

su Vokietija iš rytų Europos.
— A —

Neskaitant trijų žuvusių rake
toje pereitą savaitę žuvo dar du 
Amerikos astronautai besitreniruo 
darni. Jie žuvo kameroje kilus 
gaisrui, kur jie buvo aprūpinami 
grynu deguoniu. Taip Amerika 
per trumpą laiką neteko penkių as
tronautų.

Šveicarijoje pratimų metu susi
dūrė du karinai sprausminiai lėk
tuvai. Vienas lakūnas žuvo, kitas 
išgelbėtas.

Rusai skelbiasi sukonstruktavę 
naujovišką elektronini mikroskopą, 
kuris galės padidinti 250.000 kartų 
ir juo bus galima sekti ir studi
juoti mokroorganizmus.

Indonezijoje įtampa auga, kai 
kai studentai ir kitos krašto patrio
tinės grupės reikalauja, kad būtų 
teisiamas kaip krašto išdavikas 
prez. Sukamo.

LIETUVIAI VISUR
Atžymint rašytojo Balio Sruo

gos 20-ties metų mirties sukaktį 
Kanadoje įsteigtas Balio Sruogos 
Fondas, kurio paskirtis išleisti B. 
Sruogos rankraščiuose palikusius 
veikalus, jo monografiją ir jo am
žininkų atsiminimus apie poetą. 
Iš to fondo net numatomas skirti 
literatūrinės premijos. Fondo ini
ciatorius yra Vytautas A. Jony
nas.

Amerikoje ruošiamas išleisti pla 
taus masto leidinys apie Vytauto 
Didžiojo Universitetą, buvusį ne
priklausomos Lietuvos laikais Kau
ne. Leidinio redakcinę komisiją su
daro daugiausia buvę to universi
teto dėstytojai.

iš Melbourne sutiko
Vokietijoje studijuojanti Ramu

tė šeštokaitė 
dėstyti anglų kalbą Vasario 16 
gimnazijoje. Lygiai pasiekė žinios, 
kad į Vokietiją netrukus išvyksta 
ir ir ten būdamas stos mokytojauti 
Vasario 16 gimnazijoje adelaidiš- 
kis Vytautas Straukas.

mėn.Pereitų metų lapkričio 
“Dirvoje” rašoma, kad šiais metais 
Čikagoje statoma lietuviška opera 

prieglobstį Formozos 
tikėjosi, kad čia jie 
laikinai, nes Kinijos 
paragavę komunizmo

sa- 
pa- 
gy- 
sa-

žemyne ■čengkaišeko armijos liku
čiai rado 
loję, kur 
siliks tik 
ventojai,
vaime pasipriešins ir su 'čengkai
šeko užjūrio pagalba su komunis
tais susitvarkys. Deja, nacionalis
tų viltys per 17 metų dar neiš
sipildė.

Abi Kinijos skiriamos siauro 
100 mylių jūros ruožo, bet geogra
finiai, politiniai ir ekonominiai 
skirtumai yra nepalyginamai di
desni. Savo gyventojų skaičium 
Formoza prilygsta Australijai, bet 
žemės ploto atžvilgiu ji yra net 
215 kartų mažesnė už Australiją.

Komunistinė Kinija valdo di
džiausią ir derlingiausią pasauly
je žemės plotą. Bet ir turėdami 
tokias palankias sąlygas jie nesu
geba išmaitinti gyventojų ir eko-

Permainos Jugoslavijoje
Didžiausias nusikaltimas ko

munistų vienpartinėje sistemoje 
yra agitacija, šnipinėjimas ir pa
sisakymai prieš režimą. Bet kokiu 
paragrafu pakaltintas prasižen
gėlis eilę metų nematydavo sau
lės arba iškomandiruojamas į ki- 
t ąpasaulį.

Didelė staigmena įvyko Jugo
slavijoje, kada rašytojas Mihailo
vas už pasisakymą prieš socialis
tinę santvarką vietoje dešimties 
metų tegavo tik 10 mėnesių. Bu
vęs Jugoslavijos viceprezidentas 
Djilas jau nuo 1950-jų metų ka- 
binėjosi prie socialistinės siste
mos netobulumų. Už tai Djilas 
praleido aštuonerius metus kalė
jime ir neseniai išleistas laisvėn. 
Jis paleistas dviem metais anks
čiau su sąlyga, kad nedarysiąs ne
malonumų prez. Tito ir ateity nu
stos rašęs kontraversines knygas 
kaip “Naujoji klasė” arba “Pasi
kalbėjimas su Stalinu”.

Aukščiau minėtų rašytojų nusi
kaltimai buvo labai menki paly
ginus su kitu buv. viceprezidentu 
Aleksandru Rankovič. Pastarasis, 
eidamas krašto saugumo viršinin- 

pareigas ne tik ruošė sąmoks- 
prieš Tito, bet buvo pagautas 
rankos bešnipinėjant. Paslėp- 
mikrofonai su komplikuotais 

užtikti

ko
k
už
ti
perdavimo tinklais buvo
Tito posėdžių kambaryje ir net jo 
rezidencijoje. Rankovič peržengė

— Karnavičiaus “Gražina” kainuo 
sianti apie 65.000 dolerių.

Nenuostabu tad, kad kai kurie 
Amerikos lietuviai ima abejoti, ar 
verta mesti tokias sumas vieno va
karo spektakliui.

Dail. Leono Urbono sekanti pa
roda įvyksta International ga-joje 
Clevelande (U.S.A.) vasario 4 d. 
ir truks dvi savaites. Prieš tai jo 
turėtos parodos Čiurlionio galeri
joje Čikagoje ir Qantas galerijoje 
New Yorke praėjo su dideliu pasi
sekimu. Po parodos Clevelande dai
lininkas L. Urbonas, prieš su
grįždamas namo į Sydney, dar nu
mato suruošti vieną savo darbų 
parodą Toronto mieste 
nuo kovo 20 d.

Kanadoje

revoliuci- 
didesnių

Komunistinėj Kinijoj 
nis sąmyšis aštrėja. Iš 
miestų riaušės persimetė į provin
cijas. Pastebėtina, kad antirevo- 
liuciniame sąjūdy įsijungia darbi
ninkija. Mao Ce Tung skelbia, 
kad Kinijoje neramumams pašalin
ti bus panauduota visa kiniečių 
raudonoji armija.

IŠVYKSTA p.p. BAČIŪNAI

Išbuvę Australijoje nuo pereitų metų Ka
lėdų P.L.B. pirmininkas p. J. J. Bačiūnas su po
nia išvyksta iš Australijos vasario 10 d., penk
tadienį 10 v. ryto Hong Kong kryptimi iš Syd
ney Mascot aerodromo.

Vietos lietuviai kviečiami kuo gausiau su
sirinkti gerb. svečių išlydėti.

Būdami Australijoje p.p. Bačiūnai dalyva
vo Australijos Lietuvių Odenose ir aplankė vi
sas didžiąsias lietuvių kolonijas Australijoje. 
Apie šį trečią p.p. Bačiūnų vizitą bus parašyta 
plačiau.

nominiai smunka. Gi nacionalistai 
mažiau derlingoje, o daugiau kal
nuotoje saloje pilnai apsirūpina 
viskuo ir jau eilę metų gyvena 
klestėjimo laikotarpį. Formozos 
ūkis yra vienas iš stipriausių Azi
joje.

Jei kom. Kinijoje yra trijų mili
jonų armija, tai Formozoje Čeng
kaišekas turi 600.000 karių armi
ją, iš kurių 90.000 yra laikoma 24

baudžiamus nuostatus,visus 
tačiau visų nuostabai bylai pasi
baigus jis paleidžiamas laisvėn.

Prez. Tito amnestuoja kalinius 
ir užmiršta jų nusikaltimus. Tai
gi, Jugoslavijos komunizmas pa
sirinko kitą kelią — artėti prie 
demokratinės sistemos atsisakant 
totalitarinės Jugoslavijai dar toli 
gražu iki demokratijos, bet gerai, 
kad bent į tą pusę sukama.

Permainos Jugoslavijoje vyksta 
visu frontu: gyvenimo sąlygos ge
rėja, ekonomiškai kraštas turtė
ja. Naujų Metų dieną Jugoslavija 
atidarė savo sienas visiems užsie
nio turistams. Norint patekti į 
Jugoslaviją nereikia jokių vizų, 
išskyrus kelionpinigius. Dėl labai 
patrauklių ir palankių sąlygų šiais 
metais Jugoslavija tikisi kelių mi
lijonų turistų ir aišku, daugelio 
milijonų užsienio valiutos.

įvykiai, kokie vyksta Jugosla
vijoje, negirdėti nė vienoje ko
munistinėje santvarkoje. Ne tik 
politiniai kaliniai paleidžiami, bet 
ir vietos gyventojai nevaržomi iš
vykti j užsienį. Krašto saugumo

Vokietijos

Eu- 
san-

pa-
Da-

Ne tiek Vak. Vokietijos užsienio 
politika buvo nepriimtina Prancū
zijos prezidentui de Gaulle, kiek 
greičiausia pati Dr. Erhardo as
menybė. De Gaulle jį laikė paklus
niu Amerikos tarnu ir kaip tokio 
vengė visokiomis progomis. To pa
sėkoje buvę glaudūs Vak. Vokie
tijos - Prancūzijos santykiai visai 
atšalo ir tik dėl bendrosios 
ropos rinktos reikėjo palaikyti 
tykius. ,

Padėtis tarp abiejų kraštų 
sikeitė pasitraukus Erhardui. 
bar santykiai normalėje.

Naujasis Vak. Vokietijos kanc
leris K. Kiesinger savo pirmąjį 
diplomatinį vizitą paskyrė ne bri
tų Wilsonui, ne prez. Johnsonui, 
bet nuvyko pirmiausia j Eliziejaus 
rūmus Paryžiuje.

Kurt Kiesinger pasirodo visai 
atitinka prez. de Gaulle skonį: iš
simokslinęs, mandagus, inteligen
tiškas, geros išvaizdos, prancūzams 
palankus, net laisvai kalbąs pran
cūziškai. Jis taip pat žino ir prez. 
de Gaulle silpnybes, kurias jis ir 
išnaudoja.

Diplomatiniai pasitarimai pra
ėjo labai sklandžiai. Nors de Gau
lle ir bandė nuvertinti NATO, bet 
Kiesinger nesiginčydamas, teigė, 
kad nesant kitokių galimybių vo
kiečiai palieka NATO nariu. Vo
kiečiai sutiko ir su prancūzų siū
loma tarpusavio pagalba, pagal ku
rią 1970 m. abu kraštai turės bend
rą štabą ir tuos pačius ginklus. 
Tačiau neaišku, kaip su branduo- 

valandas paruošties padėty. Na
cionalistų armija ne tik gerai gin
kluota ir paruošta, bet turi taip 
pat stiprų laivyną, apie 500 spraus 
minių bombonešių ir naikintuvų, ir 
yra nuolatinė grėsmė komunistinei 
Kinijai. Kom. Kinija seniai siekia 
šią salą pavergti, bet anksčiau tai 
buvo pavojinga, o dabar nesiryž
tama.

Gal ne tiek komunistai kėsinosi 
užimti Formozą, kiek Čengkaiše- 
kas troško išlaisvinti pačią Kiniją 
iš komunistų. Eidamas 79-sius me
tus čengkaišekas ryžtasi jau dabar 
išnaudojant žemyne vykstančią 
suirutę pradėti išlaisvinimo kovas. 
Tik Amerikos Jungt Valstybės pas 
toja tam kelią, o be amerikiečių 
pritarimo jie negali pajudėti.

Čengkaišekas nenustoja vilties, 
kad išlaisvinimo diena jau netoli. 
Bet jeigu ir jo nebūtų, tai jo pa
reigas perims jo 56 metų sūnus 
Čiang čing Kuo. kuris dabar yra 
Formozos gynybos vadas.

sistemoje irgi matosi stambių per
mainų. Tito panaikino vyriausią 
partijos komandą ir galią sakyda
mas, kad geriems tikslams nerei
kalinga jėga. Režimui sušvelnė
jus iš vidaus saugumo atleista 
apie 5000 tarnautojų. Likusiems 
policijos pareigose ateity bus už
drausta bet ką teisti už uždarų 
durų. Lengvėjant gyvenimo sąly
goms ir gyventojai turi savo rei
kalavimų: kaip ir kapitalistiniuo
se kraštuose jugoslavai streikuo
ja reikalaudami daugiau laisvių, 
didesnių atlyginimų ir trumpesnių 
darbo valandų.

pastangos
liniais ginklais. Prancūzija juos 
turi, vokiečiai negali jų turėti ir jų 
negauna ir iš amerikonų. Negi 
prancūzai rizikuos atominiais gink
lais dalintis su vokiečiais?

Toliau buvo tariamasi apie pa
dalintos Vokietijos suvienijimą. De 
Gaulle paprašytas būti tarpininku, 
o be to ir pats tam pritardamas, 
sutiko tuo reikalu daryti žygių.

Savaitei nepraėjus pirmieji pa
lankūs atgarsiai atėjo iš Rumu
nijos, kuri jau dabar veda pasita
rimus užmegsti diplomatinius san
tykius su Vak. Vokietija. Tą patį 
žada pradėti ir Vengrija bei Bul
garija. Kiek sunkiau susikalbėti 
su čekais, kurie neužmiršta neto
limos praeities. Iš Lenkijos tiki
masi dar didesnio pasipriešinimo. 
Lenkai sutiktų palaikyti diploma
tinius santykius, jeigu Vak. Vokie
tija pripažintų dabartinę Oderio • 
Neissės sieną galutina. Žinoma, su 
tokiomis sąlygomis vokiečiai nesu
tiks.

Vak. Vokietijos vykdomi diplo
matiniai manevrai komunistinėj 
rytų Europoj prasilenkia su ryti
ne Vokietija ir su realybe. Vokie
čiai, užmegsdami diplomatinius 
santykius su komunistiniais kraš
tais nori įrodyti Vokietijos gerą 
valią vieningoje Europoje. Pasiti
kėjimą įgavę vokiečiai tikisi priei
ti ir prie visos Vokietijos apvie- 
nijimo. Tačiau Vokietijos apjungi
mo sprendimas glūdi ne sateliti
niuose kraštuose, bet pačioje Mask
voje.
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JONAS SOLlVNAS

KUR DINGO JAUNIMAS?
Jaunimas — amžina problema. Kai jis jaunas, dažnai net iki 

apsvaigimo linksminasi. Rodos, taip linksminasi, kad net užmiršta 
visa, kas yra kilniau, visa, kas yra lietuviška. Jaunimo vėją vaikiš
kumu dažnai skundėmės, skundžiamės ir skųsimės. Tokia jau mū
sų dalia. Reikia kuo nors skųstis, tai ir sau pačiam mažiau galbūt 
skauda.

Šio skyrelio apimtis neleidžia plačiau čia tos problemos pa
liesti. Be to, ir neverta. Negražu, kai sviestas sviestuotas. Manding, 
mes šiandien užtektinai ir rašome, ir kalbame apie jaunimą. Tik 
va, man šiandie užėjo toks noras knibstelėti mūsų vyresniuosius. 
Šią pagundą iššaukė mūsų poetas Kazys Bradūnas — dabartinis 
“Draugo” kultūrinio priedo redaktorius.

Neseniai poetas Bradūnas “Drauge” nusiskundė, kad iš mūsų 
visuomeninės veiklos ir kultūrinės dirvos dingo tūkstančiai jauni
mo. Girdi, jie finansiniai neremia tokio svarbaus žurnalo Lituanus, 
o kurie sugeba kūrybiškai reikštis, leidžia plunksnoms rūdyti.

Kaltinimai dideli ir dalinai teisingi. Tiesa, kad jaunimas fi
nansiniai neremia Lituanus. Tačiau lazda turi du galus: gali būti ir 
leidėjų nemokšiškumas prieiti ir paimti tą paramą iš jaunimo. Pa
ramos būtų, jeigu kas mokėtų tą paramą tvarkyti.

Redaktoriaus Bradūno nusiskundimas, kad jaunimas nesireiš- 
kia kūrybiškai, yra teisingas. Tačiau ir vėl priežastys ne tos, kokias 
jis nurodo. Jaunimo nenugąsdina netobulas kalbos žinojimas. Jį gąs
dina vyresniųjų pirkliškas dviveidiškumas. Jaunimas nebijo rašyti. 
Visai ne. Visas vargas, kad čia, Šiaurės Amerikoje mūsų senimas 
bijo spausdinti tai, ką jaunimas parašo. Kalbėkime atvirai. 
Bradūno minėtasis kūrybiškumas negali būti užskliaustas tik lite
ratūriniame kūrybiškume. Visas rašytas žodis yra kūryba: žurna
listiniai aprašymai, diskusijos įvairiais klausimais, politiniai ir ki
tokie straipsniai. Va, šitam kūrybiškumui, visapusiškam žodžiui 
mes šiaurės Amerikoje neturime laisvos tribūnos. Tai tvirtinu la
bai atvirai.

Jaunimas kūrybai turi turėti laisvą tribūną. Tol, kol jos ne
bus, veltui mes tebeverkšlenkime — jaunimas ir toliau tylės. Tie
sa, viena kita mergaitė sukurs saldų eilėraštuką, vienas kitas vai
kiokas sulipdys noveliūkštę. Bet... tai ir viskas. Tačiau ar tai bus 
jau galima vadinti mūsų jaunimo kūryba? Labai abejoju.

Kitas dalykas. Jaunimą mes šeštadieninėse mokyklose moko
me rašyti ir skaityti. Tai gražu ir gera. Tačiau lig šiol negirdėjau, 
kad kur nors mūsų kūrėjai mokintų mūsų jaunimą kūrybos. Kur 
yra literatūriniai rateliai? Kur yra literatūriniai jaunimo vakarai? 
Kur jaunimui skirti literatūriniai leidiniai?

Nešaukiu kaip iš medžio iškritęs. Mes steigiame premijas, fon
dus, idant padrąsintume mūsų kūrėjus kurti. Bet kiek iki šiol parė
mėme mūsų jaunimą premijomis? Nieko.

Jaunimą turime mokinti kurti. Šią pamoką gali atlikti tik mū
sų vyresnieji rašytojai. Jie turi imtis iniciatyvos iš jaunimo išugdyti 
ateities kūlėjus. Be vyresniųjų vadovybės kūrėjų neišaugs.

Lietuvių bendruomenė turėtų rūpintis literatūrinių vakarų jau
nimui propagavimu ir jų globa.

Sutinku, kad vyresniesiems paskatinti kurti reikia premijų. 
Tačiau jeigu vyresniesiems reikia, tai jaunimui to reikia dar la
biau. Iš skirtųjų premijų niekas nepragyveno ir nepragyvens. Būtų 
savęs apgaudinėjimas, jeigu mes manytume, jog rašytojas kalnus 
nuvers gavęs tūkstantinę. Ne.

Jaunimui premijos būtų dar didesnė paskata kurti, negu se
nimui.

Gerai, kai mūsų vyresnieji a la Bradūnas kelia jaunimo klau
simą. Tik negerai, kad tas klausimas keliamas turbūt tam, jog su
rastum vyresniųjų pasiteisinimą. Man rodos, kad teisintis, jog dėl 
jaunimo nekūrybiškumo esąs kaltas pats jaunimas, šiandien ne
verta. Esame kalti visi. Dabar belieka tik kaltais prisipažinus stoti 
darban.

TOKIOS TOKELES
Tarėsi veiksniai. Sausio 14-15 d.d. New Yorke buvo susi

rinkę mūsų politinio ir kultūrinio gyvenimo veiksniai — Vlikas, Al
tas, Pas. Liet. B-nė ir kt. Buvo daug kalbėta apie esamą padėtį ir 
tartasi dėl ateities darbų. Buvo daug prižiesta rezoliucijų skam
biais vardais. Apie tą mūsų veiksnių konferenciją parašysime vė
liau.

AStuoni vyrai. Neseniai Čikagoje į kariuomenę savanoriais 
stojo aštuoni draugai (jų tarpe ir vienas lietuvis — Juozas Krin- 
čius). Jiems visiems bus leista kartu kariuomenėje, būti. Tai šios 
dienos savotiška sensacija.

Sudaryta komisija. 1968-jų metų sportinės išvykos galimybes 
tirti sudaryta prie Sporto Sąjungos komisija iš čikagiškių: V. Adam- 
kavičiaus, P. Žumbakio, V. Kleizos, Vyt. Grybausko, P. Petručio, 
J. šoliūno, B. Žemaičio ir kun. G. Sabataičio, S.J.

Lietuvių tauta iš gilios senovės 
ir net prosenovės yra buvusi žem
dirbių tauta, kuri neturėjo jokio 
kontakto su jūra. Nors šių dienų 
Lietuva siekia Baltijos jūrą, pra
dedant nuo Šventosios iki Nidos, 
etnografiškai visas pajūris pri
klauso kuršių tautelei, kuri nors 
yra baltų arba aisčių tautų šei
mos narys, bet kalba lietuvių kal
bai gimininga kuršių, arba kaip 
jie patys vadinasi, kūrų kalba.

Kuršiai būdami pagrindiniai žve
jų tauta apgyvena visą pajūrį 
siaurame ruože nuo maždaug 
Ventspilies iki Rasitės, (apie 20 
klm. į pietus nuo Nidos) ir seno
vėje taip pat gyveno net rytiniame 
Kuršių marių pakraštyje iki Ven
tės rago. Tai yra matyti ne tiek 
iš dabartinių Neringos gyventojų 
kalbos, kiek ir iš daugelio asmen
vardžių ir vietovardžių aplink 
Klaipėdą ir pamaryj. Pačios Kurš
marės nuo jų gavo vardą. Klai
pėdiškių pavardės, kaip Purvinas, 
Buntinas, Ozelis yra tik sulietu
vintos kuršinės pavardės Purvinš, 
Ozols, Buntinš ir kaimų vardai 
Nimmersatt, bet kokio tai Nemero 
kaip buvo lietuvinamas vokiečių 
Nimmsatt, bet kokio tai Nemero 
sodyba), Svencelė, Maižė, Žagat- 
purviai ir kiti rodo aiškiai kur
šišką kilmę.

Tiktai 1918 ar 1919 Lietuva, ta
pusi savaranki valstybė, pasiekė jū 
rą politiniai, įsigydama tą, ligi tol 
Latvijai priklaususį siaurą pajū
rio plotą nuo Šventosios iki Palan
gos, mainant už tai žemės plotą ap
link Ilušką prie Dauguvos upės. Ir 
tiktai 1923 m. sausio 15 d. sukili
mu, kurio sukaktį mes šiandieną 
švenčiame, jungiant dalį Mažosios 
Lietuvos, būtent Klaipėdos kraštą, 
prie Lietuvos, Lietuva pagaliau ir 
čia pasistūmė prie jūros, tuo pat 
įsigydama uostą, kurio turėjimas

KAIP RINKTINOS VALDYBOS 
APYLINKĖSE

ŽINIOS
Vilniuj, Kaune ar kitur Lietu- jai graudžiai pasakoja, kaip pama- 

voj pastaraisiais laikais apsilankę tę gatvėj einantį kada buvusį ar- 
vakariečiai, lietuviai ar nelietuviai timai pažįstamą asmenį ar buvusi 
parsiveža vieną vienodai patirtą mokytoją, ir kaip toks, nors ir pa- 
įspūdį, kad ten labai reta pamaty- žinęs ar net per apstulbimą pra- 
ti gatvėj viens kitą pasisveikinan- siveržusį žodį sumurmėjęs, skubiai 
čius, o dar rečiau — sustojančius nusisuko ir pasišalino, lyg nieko 
pasikalbėti. Visiems atrodo keista, nematęs ir nepastebėjęs... 
kad tokio palyginti dar nedidelio — * —
masto miestuose tiek maža viens Prancūzė Marie Jose Igolen jau 
kitą pažįstančių. Lankytojai, ku- dveji metai kaip atsidėjusi studi- 
rie Lietuvą anksčiau gerai pažino- juoja lieuvių kalbą tikėdamasi ją 
jo, yra turėję patyrimų, tiksliau dėstyti viename iš Prancūzijos 
paaiškinančių tokio “didmiestietiš- universitetų. Pasirodo, susidomėji- 
ko” reiškinio priežastį: žmonės bi- mas lietuvių kalba Prancūzijoje 
jo, vengia gatvėj pasirodyti, kas su esąs didelis, o jos dėstytojų trūks- 
kuo pažįstamas. Kaikurie lankyto- ta.

Neužilgo bus šaukiami ben
druomenės apylinkių susirinkimai 
išrinkti naujas valdybas, kurių 
sudarymas kasmet darosi vis sun
kesnė problema. Kad palengvinus 
šį dalyką, apylinkių valdybos tu
rėtų pasekti Krašto Valdybos pa
vyzdžiu. Jau eilė metų, kai Kraš
to Valdyba baigdama savo metų 
kadenciją, suranda tinkamus kan
didatus būsimai krašto valdybai 
ir juos pasiūlo kratšo tarybos su
važiavimui. Be šių kandidatų 
kiekvienas suvažiavimo dalyvis 
gali siūlyti dar savo kandidatus. 
Todėl, neprasilenkiant su demo
kratiniais principais, krašto val
dybos rinkimai praeina greit, 
sklandžiai ir toks metodas yra 
praktiškas ir sėkmingas.

Visi žinome, kaip sunkiai seka
si išrinkti apylinkių valdybas. 
Dažnai susirinkimai iš pirmo kar
to neįvyksta dėl mažo narių skai
čiaus. Yra tautiečių, kurie dėl 
rimtų priežasčių negali įeiti j val
dybą, bet, nenorėdami aiškintis ir 
atsiiminėti savo kandidatūrų, vi
sai neatvyksta į apylinkių susi
rinkimus. Daug laiko sugaištama 
besiūlant kandidatus ir juos vėl 
braukiant iš lentos. Dėl laiko sto
kos lieka neapsvarstyti kiti apy
linkės reikalai. Pagaliau per prie
vartą išrinktos apylinkės valdybos 
veikla esti nevaisinga. Labai gra- 
žiai tai pavaizdavo Pulgis And
riušis savo feljetone, skaitytame 
per Literatūros vakarą Sydneju- 
je, kai pirmame apylinkės valdy
bos posėdyje pasireiškia nuomo
nių skirutmai ir tą pačią naktį į 
valdybą pakviečiamas trečias 
kandidatas.

Jeigu apylinkių valdybos pasi
rūpintų iš anksto surasti kandi
datų ir tai būtų žinoma apylinkės 
nariams, tada apylinkių susirinki
mai nebūtų vengiami, jei pasida
rytų skaitlingesni ir įvyktų iš pir
mo karto. Bendruomeniniam ir 
šiaip visam kitam lietuviškam 
darbui savanorių kaskart mažėja, 
tačiau asmeniškai paprašytas ir 
įtikintas tautietis sutinka prasidė
ti prie veiklos. Gi tautiečių, ku
rie iki šiol laikosi nuošaliai, tu
rime labai daug. Todėl apylinkių 
valdybos neturėtų pasitenkinti tik 
susirinkimo sušaukimu, bet turė
tų pasirūpinti ir savo pakaitalu,

MŪSŲ PASTOGĖ

V. Didžys

LIETUVA IR JŪRA
(Paskaita Melbourne Jūros dienos proga)

yra gyvybiniai svarbus kiekvienai 
valstybei, norinčiai laisvai ir be
tarpiai santykiauti ir prekiauti su 
plačiu pasauliu.

Vien tik tas aukščiau minėtas 
faktas ,kad lietuvių tauta per am-
žius buvo žemdirbių tauta, leidžia 
mums suprasti tą keistą lietuvių 
nesidomėjimą jūra, kurį ji parodė 
per visą savo istoriją. Visi Lie
tuvos valdovai, gyvendami patys 
toli nuo jūros, visas savo jėgas 
metė į Rytus, užimdami didžiau
sius nelietuvių apgyventus plotus, 
kaip Polocką, Voluiną, Ukrainą ir 
kitus, labai mažai kreipdami dėme
sį _į vakarinius kraštus, leisdami 
kryžiuočiams sunaikinti prūsus ir 
kęsdami nuolatinius kryžiuočių įsi
brovimus į Lietuvių žemes ir net 
1410 m. po kryžiuočių sumušimo 
paliko visą Mažąją Lietuvą jų ran
kose. Per 700 metų Mažosios Lie
tuvos gyventojai buvo palikti ats
kirti nuo tautos kamieno, vergau
dami vokiečių ponams baudžiavo
je ir vėliau, baudžiavą panaikinus, 
toliau liko pažeminti, ponų išjuokti 
pastumdėliai.

Tautinis atbudimas 19 tame 
šimtmetyje, kuris Didžiojoj Lietu
voj dėka carų represijos kilo iš in
teligentijos ir rado gyvą atgarsį 
liaudyje, Mažojoje Lietuvoje kaip 
tik dėl trūkumo inteligentijos tik 
labai vėlai galėjo plėstis. Vokie
čių kultūros svoris užgulė tą mažą 
“atsilikusį” Reicho kampelį, taip 
kad beveik visi išėję bet kurį moks
lą norėjo kuo greičiau kilti iš tų 
paniekintų “langhaarige Litauer” 
kaip vokiečiai bėgdavo lietuvius pa
vadinti, ir vadintis ar tapti vokie
čiais, net užsigindami bet kurios 
lietuviškos kilmės. Tokiu būdu tau
tinių vadų tik labai mažai atsira
do, ir tiems buvo sunku išjudinti 
platesnes mases, kurios nors atkak
liai laikydamosios savo lietuviš- 

stengiantis įtraukti į darbą nau
jų žmonių, o ypač iš jaunosios 
kartos, čia galėtų būti pakviestas 
vienas antras dar pajėgus pensi
ninkas, kurių kasmet dabar didė
ja.

Lietuvių bendruomenė yra mū
sų tautinio išsilaikymo svarbiau
sias pagrindas, todėl kiekvieno 
lietuvio pareiga remti bendruo
menę ir ieškoti įvairių būdų, kad 
bendruomenės apylinkės turėtų 
tinkamus reprezentantus. R.V.

A. f A. A.
Antaniną Vaičiūtę — Milašienę 

mirtis aplankė sausio 23 d. jos vy
resniojo sūnaus Rimo Milašo na
muose, Sydnejuje.

Velionė Antanina gimė 1893 m. 
vasario 29 d. Šiluvos parapijoj, 
prie Dubysos krantų. Ji baigė 
namų ruošos mokyklą ir ištekėjo 
už Jono Milašo, kuris anuo metu 
buvo Tauragės burmistras, o vė
liau kalėjimo viršininkas. Darnus 
šeimos gyvenimas tęsėsi neilgai, 
nes jau 1932 m. velionės vyras 
staiga mirė nuo persišaldymo.

Likusi našlė ir augindama du 
mažus berniukus — Rimą ir Algį, 
velionė nepasimetė, o iš kuklios 
vyro pensijos sugebėjo abu sūnus 
ne tik leisti į gimnaziją, bet ir į 
aukštuosius mokslus. Algis stu
dijavo Prekybos Institute Šiau
liuose, o Rimas — tęsė filosofijos 
— teisės studijas.

Lietuvą užėmus bolševikams, o 
vėliau ir vokiečių okupacijos me
tu, velionės Milašienės namas 
Tauragėje tapo lietuvių rezisten
cijos buveine. Ten rinkdavosi pa
triotai pasitarti, pasiguosti ir pa
rengti planų, kaip išsaugoti tau
tinę dvasią, kad tinkamu momen

Mylimai motinai, uošvei ir bobutei

ANTANINAI MILAŠIENEI

mirus, jos sūnus Algį ir Rimą, jų šeimas ir artimuosius 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Vingiliai

kos kalbos ir papročių vis dėlto 
buvo įpratusios žiūrėti į vokiečių 
kultūrą kaip į “aukštesnę”.

Čia nekalbėsiu šiandien apie tau
tinį atbudimą Mažojoj Lietuvoj, 
tik noriu pasakyti, kad tiktai dėl
tų nedaugelio tautiniai susipratu
sių Tilžės ir Klaipėdos lietuvių, 
kurie veikė XX šimtmečio pradžio
je ir kurieprieš Pirmąjį Didįjį 
karą buvo jau ir politiniai susi
organizavę, Mažoji Lietuva tapo pa 
galiau sujungta su Dižiąja Lie
tuva. Minėdami Sausio 15 dieną 
kaip Klaipėdos atvadavimo dieną 
mes neturėjom užmiršti 1918 m. 
lapkričio 30 dienos, kada Tilžėje 
įsikūrė Mažosios Lietuvos Tauti
nė Taryba, kuri iškilmingai skel
bė aktą, pareikšdama, kad Mažo
ji Lietuva nori būti atskirta nuo 
Vokietijos Reicho ir nori būti su
jungta su Didžiąją Lietuva į vie
ną valstybę. Tuo ir buvo padary
tas pirmas žygis, kuris 5 metus 
vėliau privedė prie sausio 15 d. 
sukilimo.

Reikia prisiminti, kad Lietuva, 
būdama žemdirbių kraštas, nebu
vo pasiruošusi prie naujos padė
ties, kuri ją staiga padarė jūros 
valstybe. Dabar turėjo uostą, bet 
viskas, kas buvo surišta su jūri
ninkyste, valdžios žmonėms buvo 
svetima. Nebuvo laivų, nebuvo kas 
juos aptarnautų. Buvusi vokiečių 
laikais Klaipėdoje Jūrininkystės 
Mokykla buvo uždaryta, reikėjo 
siųsti jaunus vyrus į Suomiją ir 
Italiją paruošti jūros personalo, 
laivo kapitonų, šturmanų, locų ir 
mašinistų. Uosto įrengimai, kurių 
vokiečių laikais pakako mažam, ne
reikšmingam uostui be hinterlando 
buvo nepakankamai valstybinio 
masto apyvartai. Reikėjo plėsti 
baseinus, statyti kranus, sandėlius, 
gilintį uostą didesnių laivų naudo
jimui. Reikėjo organizuoti ir pa
jūrio apsaugą, nes be apsaugos 
kontrabanda pradėjo laisvai plauk
ti į kraštą.

Reikia pripažinti, kad Lietuva 
tą didelį uždavinį labai gerai at
liko. Netik patobulino uostą ir įren 
gimus palyginti greitu laiku, bet 
ir įsigijo nemažą prekybinį laivy
ną. Tai, žinoma, galėjo būti pada
ryta tik palaipsniui: pirmieji lai
vai buvo maži ir gavo “Utenos” 
ir “Kretingos” vardus ir plaukė po 
svetimtaučiais kapitonais su mūsų 
bekonais į Angliją. Vėliau, užau
gus mūsų jaunajai jūrininkų kar
tai, jau didesni laivai ir su savo 
lietuviais kapitonais nešė jau di
desnių miestų, “Marijanpolės” ir

MILAŠIENĖ

tu atstatytų tautos suverenumą.
Traukiantis vokiečių kariuome

nei iš Lietuvos, pasitraukė į Va
karus ir abu jaunieji Milašai. Mo
tina, karo veiksmų išdavoje sude
gus jos namui, apsigyveno kaime 
pas savo brolį, netoli Raseinių. 
Čia velionė pergyveno didžiau
sius bolševikų okupacijos sunku
mus. Ji dirbo kolchoze už menką 
saują grūdų, sielojosi ir, kiek gtP- 
lėdama, gelbėjo “miško broliams” 
— Lietuvos partizanams.

Tik po eilės metų (1961 m.) pa
sisekė jos sūnums atsikviesti mo
tiną Australijon. Džiaugėsi velio
nė vėl suradus savo vaikus, kurie 
jau buvo sukūrę šeimas ir augino 
savo jos anūkus. Atrodė, kad gy
venimas susitvarkė, senatvės ra
mybė sugrįžo, tačiau ar kas nu
ramins lietuvės sielvartą kai jos 
mintyse ir vizijose vis slypėjo pa
liktosios Tėvynės vaizdai, kupi
ni nerimo, baimės ir tik retų 
džiaugsmo prošvaisčių.

Pamenu, kai jai tik ką atvykus 
į Australiją, turėjau malonios 
progos su velione išsikalbėti ir tą 
pokalbį pateikti “M.P.” skaity-
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“Kauno” vardus ir rodė mūsų tris
palvę Anglijos, Prancūzijos, Bel
gijos ir Olandijos uostuose. Net 
ir užuomazga karo laivynui buvo 
sukurta: Karo laivas “Preziden
tas Smetona” po barzduočiu kapi
tonu Kaškeliu atliko jaunų laivo 
įgulų apmokymą ir pūsdamas dide
lius juodų dūmų kamuolius raižė 
Baltijos vandenis, įvarydamas bai
mės ir išgąstį kontrabandininkams.

Supažindinti platesnei publikai 
su jūros įdėja valdžia dėjo dide
lių pastangų. Kasmet buvo sureng
ta jūros diena, kuri įgalino kiek 
galint daugiau žmonių — neretai 
pirmą kartą savo gyvenime — ma
tyti jūrą, uostą, jūrlaivus. Eks
kursijos į atvirą jūrą Uosto valdy
bos laivu “Perkūnu” buvo populia
rios. Kaune įsisteigusi “Moterų 
Draugija Tautiniam Laivynui rem
ti” darė pinigų vajų ir apie 10,000 
litų skyrė Jūrų skautams įsigyti 
gražiam kuteriui “Malaya”, ku
ris buvo mūsų jūros apsaugos pa
jėgų sučiuptas ir muitinės iš var
žytinių parduotas. Jūrų skautų pa
vadintas “Budys”, šis gražus, tvir
tas laivas po Kristupu Plonaičiu 
davė nemažam skaičiui jaunų vy
rų jūrininkystės mokslo ir paty
rimo, kol vieną audringą dieną jau 
ni drąsuoliai, perdaug pasitikėda
mi savo sugebėjimu, be savo vado 
mėgino išplaukti į atvirą jūrą. 
Stipri audra užvarė “Budį” ant 
molo, kur šėlstančios bangos jį 
sudaužė. Kartu paskendo ar ne du 
jauni skautukai.

Tuo pat laiku įsisteigė Klaipė
dos Jachtklubas. Jame susibūrė 
privatūs jachtklubų savininkai su 
stipria valdžios finansine pagal
ba klubas galėjo įsigyti keletą gra
žių jachtų, jachtoms uostą ir han- 
garą. Jūrų skautai ir kitos orga
nizacijos, kaip Santara, Paštinin
kai ir šaulių Sąjunga taipat įsi
gijo jachtų, kurios visos buvo su
burtos į Lietuvos Buriuotojų Są
jungą ir plaukė po LBS vėliava. 
Visos šios jachtos ne tiktai kas 
savaitgalį buriavo Kuršmarių van
denyse, plaukdamos į Juodkrantę, 
Nidą, Ventės Ragą ir toliau, bet ir. 
kasmet dalyvavo kaimyninių Pabal 
tijo valstybių surengtose rega
tose, ar tai Rygoje, Paernu,, Ta
line, aplink Gotlandą ar Helsin
ky ir nemažai sidabrinių taurių - 
trofėjų parsivežė. 1938 m. Klai
pėdos buriuotojai paruošė Klaipė
dos uoste, marėse ir jūroje tarp
tautinę regatą, į kurią suplaukė 
jachtos iš Latvijos Estijos ir Suo
mijos.

Taip matome, kad iš žemdirbių 
tautos, kurios vienintelis santykis 
su jūra iki tol buvo buvęs Palan
gos paplūdimys vasaros atostogų 
metu, per palyginti trumpą laiką 
išaugo tauta, sąmoningai įstojusi 
į jūrų tautų eiles, rodydama savo 
vėliavą su nuosavu prekybos lai
vynu su lietuviškomis įgulomis ir 
lenktyniuodama jūros sporte su 
moderniškomis jachtomis greta ki
tų nuo senovės buvusių jūros tau
tų.

Jeigu ir mes šiandien čia Aus
tralijoje švenčiame Jūros dieną, 
tai ši diena mums svarbi ne tik 
dėl sausio 15 d. sukakties minė
jimo, kada Mažoji ir Didžioji Lie
tuva susijungė į vieną kūną, bet 
ji mums ir primena persilaužimą 
žemdirbių lietuvių tautos į jūrų 
tautą, kuri kreipia savo žvilgsnį 
į laisvųjų vakarų plačius horizon
tus.

Su širdgėla stebime, kaip bolše
vikinė okupacija vėl užblokuoja 
lietuvių tautai kelią į jūrą ir į lais
vą pasaulį. Bet mūsų visų karšta 
viltis yra, kad šis kelias kada nors 
vėl bus atidarytas ir Lietuva vėl 
stos lygi su lygiomis į laisvų tau
tų eiles.

tojams. Velionė Antanina ryškiai 
nušvietė okupuotos Lietuvos bui
tį, mūsų brolių vargus, jų kovas 
dėl lietuvybės ir egzistencijos. Ji 
buvo puiki vaizduotoja ir reali 
padėties vertintoja.

Velionė Antanina sausio 26 d. 
buvo palaidota lietuvių kapinėse 
Roockwoode, Sydnėjuje. Dedulin- 
gas pamaldas atlaikė kun. P. But
kus, dalyvaujant kun. Gaideliui ir 
kun. Martuzui. Nors diena buvo 
liūdna, lijo lietus, tačiau didelis 
būrys tautiečių susirinko palydė
ti p.p. Milašų motinėlę į Anapus. 
Bažnyčioje ypač jautrų atsisvei
kinimo žodį tarė kun. P. Butkus, 
kuris velionę Antaniną puikiai 
pažinojo dar Lietuvoje ir kuri, 
pagal jo žodžius, buvo lyg ir ant
roji jo motina.

J.V.
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A. Laukaitis

KAIP SU SPORTO SALE?
Kalėdų atostogos, Lietuvių Dienos, Sporto Šventė ir visi kiti 

didieji ir mažieji švenčių parengimai užslopino Sporto Salės Banks
towne statybos atgarsius ir, kaip daugumas jau galvoja, visas šis 
reikalas tapo užmirštas ir neįvykdomas. Anaiptol ne. Nei sporti
ninkai, nei šios salės statybos iniciatoriai šio reikalo nepamiršo ir 
jo į šalį nepadėjo. Šiais metais su nauja energija ir nauju užsidegi
mu tikimasi šią salę tikrai pastatyti nes atostogos ir visi šie lietu
viškieji švenčių parengimai, nors ir sutrukdę šiek tiek laiko, ta
čiau jokių vilčių neatėmė ir nesumažino noro ir pasiryžimo Sydne- 
jaus ne tik sportuojančiam, bet ir visam lietuviškajam jaunimui pa
sistatydinti nuosavą salę ir turėti ją kaip vyriausią ne tik sportuo
jančio, bet ir viso jaunimo būstine.

Jau daug kartų prieš tai esu šiose skiltyse kalbėjęs apie rei
kalingumą ir svarbumą Sydnėjaus lietuviškam ir sportuojančiam 
jaunimui turėti tokią savąją sporto salę, kam daugumoje pritarė 
ir paskutinieji keli visuotini susirinkimai Bankstowne; to pasėkoje 
ir buvo galutinai nutarta šią salę statyti.

Turbūt daugumui sydnejiškių šiais metais teko vienokiu ar 
kitokiu laiku stebėti paskiras XVII-sios Sporto Šventės varžybas. 
Nežinau, dar bent iki šiol neteko nei man, nei kitiems mano kole
goms girdėti kokių bent mažiausių nusiskundimų paskirų sporto 
šakų sportininkais, kai priešingai daugelio jaunuolių tėvai sporti
ninkus net pavyzdžiu stato kitoms ne tik jaunimo bet ir vyresniųjų 
organizacijoms. Jų drausmingumas, viešas ir privatus užsilaikymas, 
punktualumas ir kt. šiais metais neužsitraukė nei mažiausio šešėlio, 
už ką galima tik pasveikinti visus sporto klubų vadovus ir ypatin
gai pačius jaunuosius sportininkus, kurie išlaikė ir iškėlė aukščiau 
visų kitų gerą sportininko vardą.

Atskirai kalbant apie Sydnėjaus sportininkus, be visų kitų 
gerų savybių šiais metais visa Sydnėjaus ir apylinkių lietuviškoji 
bendruomenė gali tikrai didžiuotis jais ne vien tik už jų gražų elge
sį, bet taip pat ir už puikų pasirodymą sporto aikštėse. Beveik 
po dešimties metų Sydnėjaus koviečiai krepšinyje, tinklinyje, stalo 
tenise ir šachmatuose atsiekė ypatingai gražias pirmaujančias perga
les, kas visą mūsų sydnejiškę lietuvių bendruomenę įpareigoja jais 
dar daugiau rūpintis ir jiems dar daugiau suteikti galimybių dirbti 
savose sporto šakose. Aš tikrai neapsiriksiu sakydamas, kad tu
rint savąją sporto salę, mes dar galėsime daugiau suburti savojo 
lietuviškojo jaunimo po lietuviškąja sportine skraiste, kur jie ga
lės dar daug geriau stiprėti ir reprezentuoti ne. tik mūsų sydnejiš
kių, bet ir visų lietuviškąjį vardą.

Sporto salės statybos reikale jau yra sudarytos dvi organiza
cinės komisijos, tai statybinė ir finansinė. Šioms abiejoms komisi
joms vadovauja buvę veteranai Kovo krepšininkai, prieš keletą 
metų patys aktyviai gynę lietuvių sportinį vardą ir šiuo metu su 
kitais komisijų nariais (apie juos išgirsite, atskirai) daro planus 
greitam savo uždavinių įvykdymui. Pats svarbiausias ir bent šiuo 
metu reikalingiausias yra finansinės komisijos darbas, nuo kurios 
atsiektų vaisių daugumoje ir priklausys salės pastato greitesnis ar 
lėtesnis įvykdymas.

Greitu laiku numatoma pravesti visų Sydnėjaus ir apylinkių 
lietuvių tarpe aukų ir paskolų vajų, kad su gautų pasižadėjimų pa
skolintų pinigų suma būtų galima bent apytikriai žinoti, kiek mes 
jau turime pinigų, kiek mums jų truks ir kiek reikės ar nereikės 
skolintis iš kitur.

Šiuo bent metu Sydnėjaus lietuvių tarpe yra gana daug ir ge
rai pasiturinčių žmonių, auginančių savo jaunąjį prieauglį, kurių 
pareiga turėtų būti kaip nors per sportą, o jis yra tikriausias raktas

t

A. Laukaiti*

Varžybos sporto šventėje
KREPŠINIS

Šioje sporto šventėje krepšinio 
varžybos buvo pačios gausiausios, 
dalyvaujant 6-šioms vyrų, 5- 
kioms moterų ir po 4-rias jaunių 
berniukų ir mergaičių koman
doms. Ypatingai smagu buvo ma
tyti ir stebėti mūsų tolimojo Ho- 
barto perkūniečius ir didelę pa
žangą padariusius sostinės Can- 
berros Vilko jaunuosius žaidėjus.

Po įspūdingo šventės atidary
mo su pirmosiomis krepšinio 
rungtynėmis ir prasidėjo įtemptos 
šventės varžybos.

VYRŲ KREPŠINIS
Atidarymo dieną Adelaidės vy- 

tiečiams atsisakius žaisti prieš 
Sydnėjaus Kovą, pirmąją be žai
dimo pergalę laimėjo Sydnejus.

Antrosios dienos rungtynėse la
bai graži kova aikštėje vyko tarp

tralijos lietuvių meisterio Ade
laidės pasirodymas prieš Hobar- 
tą. Pirmasis puslaikis baigiamas 
10:4 vytiečių naudai, kas paro
dė, jog buvę čempionai šiais me
tais padarė labai didelį žingsnį 
atgal ir komanda, kad ir kaip 
stengėsi, tačiau taškų pasiekimui 
to stengimosi buvo per maža. Ho- 
bartas šiais metais parodė gražų 
kovingumą ir nesikarščiavimą ai
kštėje, ir jeigu tik šioje šventėje 
būtų galėjęs dalyvauti Andriko
nis, tai gal ir kai kurie rezultatai 
būtų buvę kitokie. Pasekmė 30:19 
(10:4) Adelaidės naudai. Taškai: 
Adelaidei — Daugalis 11, Kanas 
8; Hobartui — Radzevičius 6.

Gana kietos ir įdomios rungty
nės buvo tarp Sydnėjaus ir Gee
longo. Pirmąjį puslaikj sydnejiš-

kiai, gal geriau pripratę prie savo 
aikštės parodė gražesnį žaidimą ir 
geresnius mėtymus, tuo ir laimė
dami puslaikį 20:13, kai antraja
me puslaikyje geelongiškiai pa
rodė daug kietesni pasipriešini
mą ir atkaklesnę kovą, nors ko
viečiai ir laimėjo 45:35. Daugiau
siai įmetė Sydnėjaus — Andrijū- 
nas 14, Atkinson 13, Lukoševičius 
ir Reisgys po 9; Geelongui — 
Brazdžionis 12, šutas 11.

Vienos iš įdomiausių antrosios 
dienos vyrų rungtynių vyko tarp 
Melbourno Varpo ir Adelaidės 
Vyties. Pirmąjį puslaikj buvę 
meisteriai atrodė šiek tiek atgavę 
savo senosios formos, parodė ga
na kietą kovą ir gražius praėji
mus, kas jiems suteikė 20:17 lai
mėjimą. Antrajame puslaikyje, 
nenuilstamo Varpo veterano So- 
hos vadovaujami melburniškiai

Geelongo ir Canberros krepšinin
kų. Didelę staigmeną visiems žiū
rovams pateikė sostinės žaidėjai 
ir ypatingai jų jaunasis Palubin
skas, kuris, neuždengiamai pada
ręs 10 taškų, įstengė savo koman
dai išplėšti pirmojo puslaikio per
galę 16:12. Antrajame puslaikyje 
geelongiškiai palaužė jaunųjų 
vilkų veržimąsi ir laimėjo 34:27. 
Taškai Canberra!: Palubinskas 14, 
Gocentas 4. Geelongas: V. Braz
džionis 12, šutas 8.

Gana lengvose rungtynėse Syd- 
nejaus koviečiai nugalėjo Hobar- 
to Perkūną 48:21 (20:9). Taškai: 
Sydnejus — Atkinson, Lukoševi
čius ir Grudzinskas po 10.

Melbourno - Canberros rungty
nėse matėsi varpiečių didesnis 
žaidimo patyrimas ir geresni pra
siveržimai, nors sostinės jaunasis 
Palubinskas rodė savo gražų ver
žlumą ir punkius mėtymus. Pa
sekmė 38:21 (19:10) Melbourno 
naudai. Daugiausiai įmetė: Mel- 
bournui — S. Žiedas 8, Soha ir 
Mačiulaitis po 7; Canberra! — 
Palubinskas 11, Miniotas K:

Vienas iš didesnių krepšinyje11 
nusivylimų buvo ilgamečio Aus-

Sydnejaus L.S.K. “Kovo” vyrų krepšinio komanda lai
mėjusį XVII-sios Australijos lietuvių Sporto Šventės vyrų 
krepšinio varžybas pirmą vietą.

Klūpo iš kairės: V. Lukoševičius, D. Kraucevičius ir 
A. Andriejūnas; stovi: D. Atkinson (komandos treneris) G. 
Sauka, St. Lukoševičius, V. Liutikas ir G. Grudzinskas.

Adelaidės — Canberros rung
tynės buvo ypatingai gyvos ir 
gražios, nes sostinės krepšininkai 
aikštėje parodė savo žaidimo su
gebėjimus ir keletą kartų taškų 
santykiui būnant apylygiam daug 
kas tikėjosi net sostinės žaidėjų 
pergalės, ypatingai kai jaunasis 
Palubinskas buvo tiesiog nesu
stabdomas ir darė metimą po me
timo. Vytiečiai savo žaidime pa
rodė didelio abejingumo ir nepa
sitikėjimo. Pasekmė: 38:31 (18: 
15) Adelaidės naudai. Taškai 
Adelaidės — Daugalis 15, Jaunu
tis 14, Canberros — Palubinskas 
18, Gružas ir Vaseris po 4.

Pačios kiečiausios ir gal įdo
miausios visų varžybų rungtynės, 
po kurių jau galima buvo aiškiai 
numatyti šventės laimėtoją, įvyko 
tarp Sydnėjaus ir Melbourno. 
Rungtynės pradedamos melbur- 
niečių gana kietai, kai sydnėjiš- 
kiai, lyg ir pasitikėdami perdaug 
savimi, pirmojo puslaikio gale vi
siškai atsileidžia ir, iš turėtos 8- 
nių taškų persvaros, padaro pus
laikį 5-kių taškų persvarą Var
pui, kurio visi žaidėjai pirmąjį 
puslaikį kovoja ir žaidžia su tik
ra pergalės dvasia. Antrajame 
puslaikyje visa koviečių koman
da nuo pat pradžios daro kietą 
aikštės spaudimą ir melburniš- 
kius visiškai užblokuoja. Gražūs 
Lukoševičiaus ir Atkinson meti
mai tuoj pat santykį išlygina ir 
vėliau varpiečiai jokiu būdu ne
gali perimti žaidimo persvaros į 
savo rankas, ypatingai, kai Luko
ševičius Kovui pelno vieną po kito 
taškus. Antrasis puslaikis buvo 
visiškai koviečių naudai, kas 
jiems ir atnešė pelnytą laimėji
mą. 42:32 (16:21) Sydnėjaus nau
dai. Daugiausiai įmetė Kovui — 
Lukoševičius — 19, Atkinson 11, 
Grudzinskas 6; Varpui Mačiulai
tis 8, Soha ir Firinauskas po 6.

Po ankstyvesnių gražių Canbe
rros pasirodymų rungtynėse su 
Hobartu daug kas tikėjosi sosti
nės žaidėjų pergalės, tačiau ho- 
bartiečiai parodė atkaklų aikštės 
dengimą ir geresrtį komandinį 
susižaidimą, kai Vilko Palubins
kas, nors ir kaip gerai žaisdamas, 
nerado didesnės paspirties iš kitų 
komandos žaidėjų ir turėjo per
galę atiduoti Hobartui 33:29 (15: 
10). Taškai: Hobarto — Radze-

atidaryti daugumos jaunuolių širdis, įtraukti juos į lietuviškąjį spor
tinį gyvenimą. Paskolinimas didesnės ar mažesnės pinigų sumos 
sporto salės statybai Bankstowne tik įgalins mūsų vienintelį sporto 
klubą Kovą Sydnejuje atsistoti daug stipriau ant kojų, įsigyti dau
giau inventoriaus, suburti daugiau sportinio lietuviškojo jaunimo, 
o tuo pačiu ir padėti kertinį akmenį bendrųjų Sydnėjaus jaunimo 
organizacijų centrui, kurį tvirtai sukūrus, galėsime būti ne tik ki
tiems Australijos, bet ir užsienio miestams lietuviškojo jaunimo 
vieningumo pavyzdys.

Su Naujųjų Metų pradžia atverkime plačiau savo lietuvišką
sias širdis ir užmiršę bet kokius anksčiau buvusius galbūt ne esmi
nius “parapijinius’ ginčus, supraskime mūsų visų, bendrąjį sportinį 
jaunimą liečiantį, reikalą ir bent kokia auka ir svarbiausia didesne 
paskola, kuri kelių metų laikotarpyje bus grąžinta, prisidėkime prie 
greitesnio Sporto Salės Bankstowne pastatymo, kas bus mūsų visų 
gražiausia ir vertingiausia dovana mūsų lietuviškajam jaunimui.

pradėjo nuo pat pirmųjų minučių 
atkaklią kovą, į ką vytiečiai savo 
žaidimu negalėjo atsispirti. Išly
ginus taškų santykį Varpas peri
ma žaidimo iniciatyvą į savo ran
kas ir laimi pelnytą pergalę 36:32, 
kas juos padaro žaidynių favori
tais. Taškai Melbournui — Ma
čiulaitis 13, Firinauskas 8, Ali
šauskas 6; Adelaidei — Daugalis 
14, Jaunutis 9, Kanas 6.

Trečiosios dienos rungtynėse 
Geelongas gana lengvai įveikia 
Hobartą 41:19 (22:7). Daugiau
sia įmetė Geelongui — Brazdžio
nis I — 19, Brazdžionis II — 12; 
Hobartui — Burr — 7, Radzevi
čius 6.

vičius 12, Burr 10. Canberros — 
Palubinskas 20, Miniotas 5.

(Bus daugiau)

KOVAS SKELBIA

Pranešame, kad vasario 12. d. 
(sekmadienį) 5 vai. p.p. Banks- 
towno lietuvių namuose įvyks 
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
sportininkų, dalyvavusių XVII-je 
Australijos lietuvių Sporto šven
tėje ir klubo rėmėjų

PAGERBIMO POPIETĖ.

Kviečiame visas organizacijas

264 King Street, NEWTOWN Tel 51-3664, 51-7855

R S

FRISCO — NEWTOWN DIDŽIULIS BALDŲ PASIRINKIMAS ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS IR PALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

• MIEGAMIEJI
• TELEVIZIJOS
• SALIONŲ KOMPLEKTAI
• VIRTUVĖS APSTATYMAS
• ŽOLIAPIŪVĖS

• ŠALDYTUVAI
• SKALBIMO MAŠINOS
• RADIJAI IR RADIOGRAMOS
• MAGNETOFONAI
• VALGOMIEJI

IR GALYBĖ KITOKIŲ

Visais naminiais reikalais kreipkitės skambindami ponui Paul FINTĄ netgi sava kalba. 
NAUJAI VEDUSIEMS SPECIALIOS NEMOKAMOS DOVANOS.
Kreipkitės į mus norėdami įkeisti senus daiktus į naujus (Trade-in).

PAGEIDAUJANT MES NEMOKAMAI PAIMAME JUS IŠ NAMŲ IR PRISTATO
ME ATGAL JEIGU NORITE TIK SUSIPAŽINTI SU MŪSŲ PREKĖMIS.

KIEKVIENAM PATARNAVIMUI PASIRUOŠĘ — SKAMBINKITE! 

Telefonai: 51 7855 arba 51 3664 ir neužmirškite prašyti Mr. Paul FINTĄ! 
PO DARBO VALANDŲ TELEFONAS 78 5443.

KOVAS PASISAKO
SYDNĖJAUS LIET. SPORTO KLUBO “KOVO” VALDYBOS 

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
“Mūsų Pastogėje” Nr. 4. sporto 

skyriaus korespondentai R. Si
dabras, V. Bernotas ir B. Nemei- 
ka, aprašydami praėjusios Spor
to šventės įvykius, palietė mūsų 
klubą dėl sportininko D. Atkin- 
sono.

Kad nebūtų klaidinami sporto 
skyriaus skaitytojai ir tautiečiai, 
kurie visokeriopais būdais remia 
mūsų klubą, viešai paaiškiname:

1. 1966 m. birželio 27 d. mūsų 
sporto klubas gavo iš Adelaidės 
sporto klubo oficialų raštą, pasi
rašytą sekretoriaus E. Taparaus- 
ko, kuriame buvo prašoma sumo
kėti už D. Atkinson $170 dolerių. 
Nesumokėjus reikalaujamos su
mos dviejų savaičių laikotarpyje, 
šis reikalas būsiąs perduotas aus
tralų krepšinio sąjungai.

2. Sydnėjaus sporto klubas at
sisakė sumokėti reikalaujamą su
mą už D. Atkinson, ir šiuo reika
lu derybos vyko iki Sporto Šven
tės.

3. Prasidėjus XVII-jai Austra
lijos lietuvių Sporto Šventei vy
riausias Australijos lietuvių spor
to veiklos organas — sporto klu
bų atstovų suvažiavimas nutarė 
leisti D. Atkinsonui žaisti už Syd- 
nejaus sporto klubą, iki suvažia
vimas padarys nutarimą šiuo rei

kalu.
4. Atstovai nutarė, kad Adelai

dės sporto klubas turi leisti žais
ti savo vyrų krepšinio komandai 
prieš Sydnėjaus klubo komandą.

5. Klubų atstovų suvažiavime 
gruodžio 29 d. buvo sudarytas do
kumentas kuris yra Sydnėjaus 
lietuvių sporto klubo žinioje, čia 
duodamas nuorašas: “Aš žemiau 
pasirašęs E. Taparauskas Adelai
dės s.k. sekretorius, gavau iš D. 
Atkinson nario mokesčio $2 už 
1965 m., kad galėtų dalyvauti 
XVII-je sporto šventėje.

Du dolerius gavau: pasirašė: E. 
Taparauskas Adelaidės Sp. K. Vy
ties sekretorius.

Suvažiavimo prezidiumo pirmi
ninko prierašas: “Pakvitavimą ir 
abiejų parašus tvirtinu: A. Blad- 
zevičius (parašas) Prezidiumo 
pirmininkas.”

6. Suvažiavimo atstovai nerado 
reikalo daugiau reikalauti iš D. 
Atkinsono pinigų Adelaidės sp. 
kl. naudai.

7. Sydnėjaus sporto klubas per 
visą savo veiklos laikotarpį ne
pirko iš kitų klubų žaidėjų ir atei
tyje nenumato pirkti. Adelaidės 
sporto klubas dar nėra atšaukęs 
savo aukščiau minėto rašto, ku
riame reikalauja už D. Atkinsoną

atsiųsti savo atstovus, visus mie
lus tautiečius, sportininkų tėvus, 
tautiečius kurie apgyvendino sve
čius sportininkus ir narius rėmė
jus.

Bendrai dalyvaudami pagerbsi
me mūsų sportuojantį jaunimą 
ir pasigėrėsime jų laimėjimais.

Po oficialios dalies šokiai. Veiks 
bufetas. įėjimas visiems nemoka
mas.

Aktyviems sportininkams daly
vavimas privalomas.

Sydnejau* I.».k. “Kovo" V-ba

sumokėti $170 dolerių ir iki šio 
laiko nėra davęs sutikimo šiam 
sportininkui tapti mūsų klubo na
riu.

8. Sydnėjaus sporto klubo val
dyba kartu ir visi sportininkai 
vieningai tiki, kad D. Atkinson 
yra pilnai atsiskaitęs su Adelai
dės sporto klubo valdyba. Nežiū- 
riant kuriuo keliu ir kokiais bū
dais minimas klubas darys žygių, 
kad D. Atkinson negalėtų žaisti 
ateityje savo pamėgto sporto- 
krepšinio, mes stengsimės šiam 
sportininkui daromą skriaudą ati
taisyti.

Sydnėjaus lietuvių sporto klu
bo “Kovo” valdybos vardu:

V. Augu»tinavičiu« — 
pirmininką* 

Z. Motiejūnienė — 
sekretorė

3
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
WOLLONGONG

JŪROS DIENA 
WOLLONGONGE

Jau ir čia tradicija virtusi 
Jūros Diena šiais metais buvo su
rengta sausio 29 d. Corrimal pa
jūryje ir ten pat esančioje salė
je. Jūros Denos rengėjai — Wol
longong Apylinkės Valdyba ir Syd
nėjaus ateitininkai vadovaujami 
kun. P .Butkaus.

Iš ryto atrodė, kad diena bus la
bai palanki, ir nors rengėjai ir ne
pasirūpino šio parengimo spaudo
je tinkamai išreklamuoti, vis tik 
žmonių tiek vietinių tiek ir svečių 
iš Sydnėjaus buvo gana daug.

Anksčiau suvažiavusieji galėjo 
gražiai pasimaudyti, a 12 vai. bu
vo pamaldos Wollongong katedro
je. Tuoj po pietų staiga pasikei
tus orui ir užėjus lietui visi susi
metė į salę ir netrukus prasidėjo 
numatytoji programa.

Trumpu žodžiu programų pradė
jo kun. P. Butkus. Toliau trumpai 
susirinkusius pasveikino ALB 
Krašto V-bos pirm. p. S. Narušis 
ir sekė trumpa p. S. Baltramijū- 
no paskaita apie jūros reikšmę lie
tuvių tautai.

Meninėje programoje pasirodė 
Sydnėjaus ateitininkai su dainomis 
ir gitarų muzika. Daug katučių 
susilaukė ir Wollongongo savaitga
lio mokyklos mokinės pašokusios, 
padainavusios, iš kurių dvi (R. 
(Černiauskaitė ir K. Lokytė) pašo
ko dviese ir atskirai stepavimo šo- 
kių. Lygiai du šokius sušoko ir !♦! 
Sydnėjaus Taut Šokių grupė, vad. * 
J. Reisgytės.

Tarius padėkos žodį vietos apy
linkės p-kui p. Černiauskui toliau 
buvo bendras pasilinksminimas su 
pasivaišinimais. Meninę programų

• pravedė sydnėjiškė Vida Pužaitė.
Atrodo, kad ši šventė — Jūros 

Diena prigyja ir tautiečių mielai 
laukiama, tik kažkaip pasigendama 
jos pravedime šio to brandesnio. 
Nesijaučia, kad rengėjai būtų pa
rodę kiek daugiau iniciatyvos Jū
ros Dienos programos parengime ir 
visos dienos pravedime. Vietoj kad 
dalyviai skirstytųsi kiek dvasiniai 
praturtėję daugumas vyko j namus 
abejodami, ar daugiau ryžtis vykti, 
ar ne.

bes aukštas p. Ivaškevičienės ke
pinys (baumkuchenas) su 21 žva
kele nušviestas, kurias solenizantė 
Danutė užpūtė. Sudainuota “Il
giausių metų” ir išgerta šampano 
taurės. Iškilmės buvo fotografuo
jamos ir filmuojamos. Puota tęsė
si prie apkrautų gausingais val
giais stalų, daug 
ir linksmintasi.

šokta, dainuota
(k.)

Gediminas Ka- 
20 d. Lietuvių 

nuotaikingų ir
Ponai Alena ir 

razijos sausio 
Namuose suruošė 
šaunų pobūvį savo sūnui Vytautui 
švenčiančiam 21-ųjį gimtadienį. 
Puoton susirinko apie 50 jaunimo. 
Pabūvio kambarys buvo jaukiai de
koruotas ir apšviestas. Tėvų vardu 
pasveikino ir prasmingų žodį tarė 
p. Alena Karazijienė, Vytauto mo
tina. Tautinių šokių grupės “Klum
pakojis” vardu pasveikino sukak
tuvininkų Vytautų tos grupės va
dovas A. Šimkus.

Sveikinimai baigti sudainuojant

nuotaikingai “Ilgiausių metų” ir 
išgeriant po taurelę tauraus gėri
mo. Daug viešėta, daug dainuota, 
nemaža šokta. Gražu, lead jauni
mas nepamiršo šokti ir tautinių 
šokių, į kuriuos įjungė ir svetim
taučius jaunuolius. Kaikitos dienos 
aušra sušvito, jaunimas skirstėsi 
po nuotaikingo pobūvio namo. Vy
tautas sutiko naujų dienų su sau
lėtu šypsniu, nes Monash Univer
sitetas suteikė jam teisę tęsti uni
versitete studijas ir Pedagoginis 
Institutas paskyrė jam stipendijų 
mokytojo profesijai pasiruošti. 
Įdomu kų Vytautas pasirinks. Aš 
Vytauto vietoje būdamas pasirink
čiau universiteto studijas.

(k.)

ir vėjai”.
Dana Žandoraitė paaukojo 3 

knygas: F. Timmermans “Kaimie
tiškoji psalmė”, N. Mazalaitės “Le 
gendos apie ilgesį” ir Mikelionio 
“Benamai”.

B. Petys - Petkevičius 1 knygų 
— B. Zabielos “Klaida”.

p. X.Y. — knygų (Šekspyro ko
medijos)

p. M. Z. dvi knygas: B. Sruogos 
“Dievų miške” ir B. Zabielos 
“Klaida”

Melb. Liet. Kultūros Fondas 
knygų aukotojams nuoširdžiai dė
koja. Knygos ir ateity iš mielų 
aukotojų bus su dėkingumu pri
imamos.

M.L.K .Fondas

PAIEŠKOJIMAS
Giminės iš Jungtinių Amerikos 

Valstybių paieško Kazio MILIŪ
NO, kuris turimomis žiniomis nese
niai atvyko iš Charbino (Kinijos) 
ir apgyvendintas kažkur Sydnėju
je senelių namuose. Girdėjusieji 
apie pajieškomųjį arba jis pats

KNYGŲ VAJUS
Melbourno Lietuvių Kultūros 

Fondo bibliotekos padidinimui p. 
N. Butkus paaukojo 5 knygas: V. 
Šlaito “Be gimto medžio”, “An- -y- j—
troje pusėje” A. Barono “Debesys prašomi, pranešti Mūsų Pastogės 
plaukia pažemiu” ir “žvaigždės Redakcijai.

SYDNEJAUS CENTRINES IR BANKSTOWNO APYLINKIŲ VALDYBŲ 
SUTARTINAI RENGIAMAS g

<į n

g
» 
S

n.m.

MELBOURNE
NUOTAIKINGI JAUNŲJŲ 

GIMTADIENIAI
Ponai A. ir I. Jokūbauskai sau

sio 21 d. suruošė šaunų ir iškil
mingų pobūvį savo namuose 
Williamstowne dukrelės Danutės 
21-mųjį gimtadienį atžymėti. Į jį 
atsilankė gausingas būrys svečių: 
apie 50 jaunimo ir tuzinas vyres
nės kartos. Puota prasidėjo 6 vai.
vak. ir tęsėsi iki paryčių. Kulmi
nacinę pobūvio valandų susirinko 
visi krūvon. Ponas A. Jokūbaus- 
kas, Danutės tėvas, tarė šiltų, tė
viškos meilės kupinų žodį. įteikė su
brendimo simbolį — raktų, o ponia 
I. Jokūbauskienė prisegė prie krū
tinės dukrai Danutei mažų rak
tukų nuo jai padovanotos mašinos 
gimtadienio proga. Toliau sveikino 
PLB pirmininkas p. J.J. Bačiūnas, 
p. A. Bakaitis, A. Šimkus ir A. 
Krausas. Sveikinimuose buvo pa
brėžtas Danutės veiklus dalyvavi
mas bendruomeninėje veikloje: cho 
re, tautinių šokių grupėje, skau
tuose ir vargoninikės pareigose. 
Kambario vidury stiebiasi į palu-

VASARIO 16
NUOTAIKINGAI ATŠVĘSTOS 

KALĖDOS VASARIO 16 
GIMNAZIJOJ

Vokiečių laikraščiai Weinheimer 
Nachrichten, Manheimer Morgen 
ir Lampertheimer Zeitung išsa- 
mais iliustruotais straipsniais ap
rašo žavingų Kalėdų Šventę, su
ruoštų Vasario 16 Gimnazijoj. Juo
se rašoma, kad lietuviams Kalė
dų šventė yra gilaus vidinio išgy
venimo šventė, kuri iš visų kitų 
yra didižausioji ir reikšmingiausio- 
ji. Be lietuvių, mokinių ir moky
tojų bei bendruomenės pareigūnų, 
joje dalyvavo vokiečiai ir Ameri
kos kariai. Žavinga valanda, ka
da trijų tautybių atstovai užžiebė 
žvakutes, puošančias Kalėdų eglu
tę didžiojoje šventei dekoruotoje 
salėje. Dekanas Trautmann, vietos 
klebonas Maday, amerikiečių ka
riuomenės kapelionas De Benedetto 
ir naujai paskirtas Vasario 16 
Gimnazijos direktorium Dr. kun. 
P. Bašinskas, kaip atstovai trijų 
tautybių, užžiebė žvakutes ir visi 
tarė prasmingus, Kalėdų šventei 
pritaikintus žolžius. Tyliosios nak
ties giesmė sujungė visus. Evan
gelikų religijos mokytojas ir jau
nimo vadovas. F. Skėrys priminė, 
kad Kalėdų šventė mokykloje yra 
tikroji ir vienintėlė šventė, nes 
daugelis gyvena vargingose sųly- 
gose ir ypatingai padėkojo ameri
kiečiams kariams už aukas, kurios 
įgalino šių Kalėdų šventę pravesti 
ir išlaikyti siaurus gimnazijos eta
tus. Nuoširdžiai pasidžiaugė Jau
nimo Metais ir J. Kongresu, kuriuo 
įrodyta nepalaužiama jaunimo va
lia. Tauta turinti tokį jaunimų 
niekuomet nežus. Toliau F. Skė
rys palinkėjo jaunimui ištvermės 
ir stiprybės belaukiant nepriklau
somos Lietuvos ir savo žodį baigė 
šiais žodžiais: “Tegu Kalėdų dvasia 
ir šviesa šviečia visame pasauly

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Auditorium salėje Auburnįvyks Father O’Reilly Memorial

(Park Rd. ir Mary St. sankryža) vasario 18 d. 7 vai. vak.
Paskaitą skaitys inž. V. Bukevičius, dainuos “Dainos” choras, vad. K. Kavaliausko. 

Eilę solo dainų išpildys viešnia iš Melbourno p. B. Tamošiūnienė ir svečias D. Vildo- 
vas iš Albury.

Į minėjimą kviečiama visa eilė įžymių australų, jų tarpe radio ir televizijos atstovų.
Po oficialios dalies vaišės ir pasilinksminimas. Bufetą parengs apylinkių moterys. 

Gėrimai barų kainomis.
Sydnejaus ir Bankstowno Apylinkių Valdybos

H

VASARIO 16 MINĖJIMAI
MELBURNE

16 MINĖJIMAS
Apylinkės Valdyba 
Vasario 16 minėji- 
tvarka:

VASARIO
Melbourno 

praneša, kad 
mas įvyks šia

Vasario 18 d. (šeštadienį) 5 vai. 
p.p. minėjimas Liet. Namuose 50 
Errol St, N. Melb., Paskaitų ir 
gausų bei įvairų meninį pasirody
mų organizuoja mūsų šaunusis jau 
nimas.

GEELONG
PRANEŠIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės . 
kelbimo minėjimas Geeelonge įvyks 
vasario 19 d. 2.30 vai. Lietuvių 
Namuose. Paskaitų skaitys svečias 
iš Adelaidės p. Vasiliauskas. Me
ninėje daly solistė p. G. Vasiliaus
kienė, Geelongo Liet, choras, vad. 
p. Juškos ir tautinių šokių gru
pė, vad. p. Bungardos.

pas-

PERTH
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Perth’o Liet. Bendr. Apyl. Valdy
bos vasario 19 d. 4 vai. p.p. Ader- 
ley str. Mount Claremont’o salėje 
ruošiamas Vasario 16-tos minė
jimas su menine programa. Po mi
nėjimo suneštinės vaišės ir disku
sijos.

Tautiečiai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

Valdyba

Vasario 19 d. (sekmadienį) 11.45 
vai. šv. Jono bažnyčioje (East 
Melb.) iškilmingos šv. Mišios. Per 
mišas giedos parapijos choras, vad. 
p. Morkūno. Gerb. kapelionui mie
lai sutikus ir pritariant visos lie
tuviškos organizacijos pamaldose 
kviečiamos dalyvauti su savo vė
liavomis.

Apylinkės Valdyba kviečia visus 
tautiečius minėjime Liet. Namuo
se ir iškilmingose pamaldose baž
nyčioje skaitlingai dalyvauti.

Melb. Apyl. Valdyba

GIMNAZIJOJ
ir artina taikų ir gerovę”.

Antrojoj programos daly gimna
zijos choras, vadovaujamas muzi
kos mokytojo K. Motgabio, pagie
dojo Kalėdinių giesmių. Amerikos 
lietuvė solistė Laimutė Stepaitienė 
pagiedojo įspūdingai taip pat ka
lėdinių giesmių pynę trimis kalbo
mis (lietuviškai, vokiškai ir angliš
kai) ir priedu “Avė Maria” loty
niškai. Klausytojai buvo sužavėti 
gražiu giedojimu. Protarpiais gim
nazijos mokiniai padeklamavo Ka
lėdoms pritaikytų eilėraščių vokiš
kai, angliškai ir lietuviškai. Lie
tuvių kuopos kapitonas Jonas Va
liūnas su savo kariais padalino 
gausias kalėdines dovanas mokslei
viams. Jis šiais metais yra ir Vo
kietijos Lietuvių Centrinio komi
teto pirmininkas.

(a./cr.)

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Per televizijų Wollongonge buvo 
paminėta lietuvių Jūros Diena. 
Gaila, kad laiku nesusirinkus pro
gramos vykdytojams nebuvo nufil
muota kaikurie numatyti progra
mos punktai.

*
Šio skyrelio skaitytojai džiau

giasi čia skelbiamomis žiniomis, 
bet atsiranda tokių, kurie prašo, 
kad būtų Mūsų Pastogėje įvestas 
skyrelis “Kų aš norėčiau sužinoti!” 
Įdomus pasiūlymas. Manau, redak
torius sutiktų tokį skyrelį įsileisti 
į Mūsų Pastogės puslapius; mano 
pasiūlymas visiems - rašykite ir 
klauskite! Tikiuosi, bus įdomių 
klausimų ir dar įdomesnių atsaky
mų. *

Kanados savaitraštyje “Nepri
klausomoje Lietuvoje” spausdina
mos ištraukos iš V. Šliogerio, gy
venančio Sydnėjuje, knygos "An
tanas Smetona...”, kurių pernai iš
leido Amerikoje p. J. J. Bačiūnas.

*
Pereitų metų pabaigoje Ameri

koje mirė garsusis Walt Disney, 
sulaukęs 65 m. amžiaus. Daugelis 
teigia, kad Walt Disney buvęs vie
nas iš genialiausių šio šimtmečio 
asmenų.

«
Australijos rašytoja Maysie C. 

Greig ir jos vyras, pereitais me

tais dalyvavo P.E.N. suvažiavime 
New Yorke, buvo susitikę su lietu
viais rašytojais p.p. S. Santvarų ir 
A. Landsbergiu ir ta proga jiems 
labai šiltai atsiliepė apie Sydnė
jaus lietuvius.

•
Amerikietis dailininkas Kurd 

nupiešė tokį prez. Johnsono por
tretų, kad pats prezidentas, jį pa
matęs tvirtina, jog jis savo gyve
nime bjauresnio dalyko dar nėra 
matęs.

*
Jeruzalėje (Izraelyje) apdova

nota lietuvaitė Šimaitė už drųsumų 
ir pasiaukojimų gelbstint žydus vo
kiečių nacių okupacijos laikais 
Lietuvoje.

•

Visi džiaiugėmės sulaukę šventi
nių sveikinimų bet ypač pradžiu
gintas buvo “Dainos” choras, šven
čių proga iš dėkingų sydnėjiškių 
sulaukęs gražios aukos.

Reikia pastebėti, kad kun. P. 
Butkus beveik kasmet pasirūpina 
panašiai “Dainos” chorų pasvei
kinti imdamasis iniciatyvos pra-

ŠAUNIOS VESTUVES
vesti bažnyčioje choro pastiprini
mui rinkliavų.

Vytautas Skirka, antras sūnus 
Antano ir Adelės Skirkų iš Cabra- 
mattos, susituokė su Miss Angela 
Turner iš Rystone, N.S.W. Vytau
tas yra gimnazijos mokytojas, žmo
na gailestingoji sesuo.

Sausio mėn. 21 dienų, St. 
Joachams Bažnyčioje, Lidcombe, 
įvyko jungtuvės su Šv. Mišiomis. 
Jungtuvių apeigas atliko kun. P. 
Martūzas. Kun. P. Butkus dalyva
vo kaip svečias. Svečių buvo apie 
120. Laike šv. mišių, solistė Ponia 
M. Bernotienė giedojo solo “Veni 
Creator” ir “Avė Maria”; jai 
kompanavo josios akomponistė - 
australe.

Vėliau vestuvių vaišės vyko Pa- 
rramattoje, Grace Bros, salėje. 
Vaišių metu pasakyta daug kalbų, 
sveikinimų, lietuviškai ir angliš

kai. Mr. N. Bisley pakėlė pirmuti
nį tostų už jaunavedžius, linkėda
mas jiems laimingo gyvenimo, ir 
sudainavo “Jolly good fellow” Jau- 
navedis Vytautas atsiliepdamas 
dėkojo jaunosios tėveliams Mr. ir 
Mrs. Turner, už dovanas. Pabrolys 
Kęstas pakėlė tostų už pamerges. 
Kalbėjo ir kitas jaunojo brolis Al
gis. Jaunosios tėvelis Mr. Turner 
savo kalboje linkėjo jauniesiems 
laimingo gyvenimo, ir padėkojo sve 
čiams už dalyvavimų. Kun. P. But
kus kalbėjo anglų ir lietuvių kal
bom, primindamas p.p. Skirkų pa
dorių šeimų, puikiai susitvarkiu
sių, kvietė kad Jų sūnūs, ir jaunie
ji Skirkai eitų tėvelių pėdomis, bū
tų geri katalikai, puikūs lietuviai, 
ir už p.p. Skirkus ir šeimų pakė
lė tostų ir visi sugiedojo Ilgiausių 
Metų!

Vilniuje jau išėjo iš spaudos 
didžiojo lietuvių kalbos žodyno 
VII tomas, apimųs raidę L ir dalį 
M.

p. A. Skirka, žmonos ir savo 
vardu tarė žodį taipat anglų ir 
lietuvių kalba. Jauniesiems linkė
jo laimingo ir malonaus gyvenimo, 
neužmiršti lietuviško žodžio ir pa
pročių, primindamas “man būtų 
didelis džiaugsmas kad už kiek lai
ko mano marti (australe) į mane 
prakalbėtų lietuviškai” Jo kalba 
palydėta dideliu plojimų ir sugie
dota Tautos Himnas. Tuo oficiali 
dalis baigėsi; sekė pasilinksmini
mas.

Dalyvis.

45-jo gimtadienio proga poetą

ANTANĄ GASIŪNĄ

nuoširdžiai sveikina ir šviesių bei kūrybingų 
metų linki

M. ir B. Gailiūnai

Sukūrusius lietuvišką šeimą 
GRAŽINĄ REISGYTĘ 

ir
ROMĄ KATAUSKĄ, 

nuoširdžiai sveikina ir saulėto bei laimingo gyvenimo linki 
M. ir B. Gailiūnai 

~~~~~-----------------------------..---------- -

Pranešimai
BUVO BROLIAI DEVYNI 

MELBOURNE
Pasiekė žinios, kad per Velykas 

Bankstowno savaitgalio mokykla 
vyksta į Melbournų ir ten parodys 
savo spektaklį — p. A. Saudargie- 
nės sukurtų ir surežisuotų trijų 
veiksmų pasakų “Buvo Broliai De
vyni”.

Kiek teko girdėti, daugiau kaip 
dešimtį metų išbuvęs Bankstowno 
savaitgalio mokyklos vedėjas p. B. 
Genys pasitraukia ir prieš apleis
damas mokyklų nori su ja pada
ryti iškylų į Melbournų.

Tikslesnės šios išvykos detalės 
bus paskelbtos vėliau. Tiek težino
ma, kad išvykoje mergaites glo
bos ir prižiūrės ponios D. Skoru- 
lienė ir Zubrickienė, o berniukus 
pats p. B. Genys.

Kaip tik šios išvykos ir drauge 
būsimo spektaklio Melbourne rei
kalais šaukiamas bendras tėvų ir 
mokytojų pasitarimas vasario 26 d. 
9 vai. ryto Bankstowno Liet. Na
muose. Visi tėvai kviečiami pasi
tarime dalyvauti.

BRISBANE 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMALDOS

Pamaldos Brisbanės ir apylikės 
lietuviams bus laikomos vasario 
12 ir 19 dienomis 11 vai., švenč. 
Marijos bažnyčioje - Merivale ir 
Peel gatvių sankryžoje, Pietų Bris
bane. Nepriklausomybės paskelbi
mo paminėjimui bus skiriamos va
sario 19 dienos pamaldos.

Išpažinčių bus klausoma nuo 
nuo 9.30 vai. prieš Mišias. Kadan
gi prieš Velykas nenumatomos ki
tos savosios pamaldos, visi bris- 
baniečiai maloniai kviečiami pasi
naudoti šia proga velykinei atlik
ti, einant sakramentų.

Dvasiškio apsistojimo vieta nuo 
vasario 9 iki 20 dienai: Manresa, 
Kensington Tee., Toowong. Telef.: 
7 3818.

Kun. S. Gaidelis S.J.

VASARIO 16 PAMALDOS
Vasario 16 minėjimų pradėsime 

pamaldomis, kurios įvyks vasario 
12 d. — Sekmadienį, 11,30 vai. 
St. Joachim’s baž. Lidcombe. Ti
kimasi, kad pamoldose giedos “Dai
nos” choras (po atostogų) vad. 
muz. K. Kavaliausko, o visos or
ganizacijos kviečiamos dalyvauti 
su savo vėliavom.

Išpažinčių bus klausoma nuo 10 
vai. Kadangi šios pamaldos sutam
pa ir su pirmu gavėnios sekm. — 
tai ypač kviečiama kuo daugiau 
Šv. Sakramentų ir Šv. Komunijų, 
aukojant jas už Tėvynę.

Antroji rinkliava bus skiriama 
Šv. Kazimiero Kolegijai Romoje.

Kun. P. Butkus

BUS RODOMA 
“AUKSO ŽĄSIS”

Kovo sportininkų pagerbimo po
pietės metu vasario 12 d. sekma
dienį, 4 vai. p.p. Bankstown Liet. 
Namuose bus demonstruojama lie
tuviškas spalvuotas filmas “Auk
so žųsis”. Filmų atvežė atvykda
mas p. J. Bačiūnas ir jis bus de-

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
SYDNĖJUJE

Po ilgesnės pertraukos, vasario 
18 d. — sekmadienį, nuolatinėje 
pamaldų vietoje - vokiečių evange
likų maldykloje, 12 vai. 30 min. 
vėl įvyks pamaldos Sydnėjaus lie
tuviams evangelikams.

Praėjusių metų gruodžio 22 d. 
kunigas Kosticenas su šeima sugrį
žo iš kelionės. Vos sugrįžęs pra
nešė, kad vėl gali įvykti pamal
dos. Teko girdėti, kad jis iš savo 
kelionės parsivežė prisifotografa- 
vęs daug skaidrių (slides) ir yra 
pasirengęs jas parodyti, jeigu at
sirastų jomis besidominčių. Ju trpe 
esųs ir mauzoliejus Clevelanae, 
kurame padėti buvusio Lietuvos 
prezidento A. Smetonos palaikai.

Parapijos Taryba

PRANEŠIMAS
A.L.B. Melbourno Apylinkės vi

suotinis susirinkimas įvyks vasa
rio 19 d. 1.30 vai. Lietuvių Na
muose 50 Errol St, N. Melb. 
Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Man
datų Komisijos sudarymas. 3. Su
sirinkimo pirmininko rinkimai. 4. 
Valdybos pranešimas: a) pirminin
ko, b) iždininko. 5. Kontrolės Ko
misijos pranešimas. 6. Garbės Teis 
mo pranešimas. 7. Diskusijos dėl 
pranešimų ir jų priėmimas. 8. Vyk 
domųjų organų rinkimai: a) val
dybos, b) kontrolės komisijos, c) 
garbės teismo. 9. 1967 m. sųmatos 
priėmimas. 10 Pasiūlymai, suma
nymai bei kita informacija. 11. 
Susirinkimo uždarymas.

Pastaba: ALB Statuto 20 pa
ragrafas sako: “Susirinkimas į- 
vyksta dalyvaujant nemažiau pu
sei plius vienas turinčių teisę bal
suoti tos apylinkės narių. Kviečia
mu laiku reikalaujamam skaičiui 
nesusirinkus popusvalandžio susi
rinkimas įvyksta nežiūrint dalyvių 
skaičiaus, tačiau jis tegali tarti 
tuos dalykus, kurie buvo pažymė
ti susirinkimo darbotvarkėje”.

Tautiečiai kviečiami skaitlingai 
susirinkime dalyvauti įvertinant 
praeitų metų valdybos atliktų dar
bų bei nustatant gaires apylinkės 
ateities veiklai.

Melb. Apylinkės Valdyba

monstruojama visose Australijos 
liet kolonijose. Pirmas toks filmo 
demonstravimas įvyks vasario 12 
d. Filmas pritaikinta daugiau jau
nimui, nes fabuloje pasakiškas tu
rinys. Tai yra pirmas lietuviškas 
filmas išeivijoje, surežisuotas ir 
statytas B. Pūkelevičiūtės Ameri
koje. Vaidina rinktiniai lietuviai 
artistai.

Už filmo pamatymų iš suaugu
sių bus prašoma vieno dolerio au
ka. Jaunimui veltui.

mūsų Pastoge
M
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