
KA VEIKIA
I

JA UNIMAS?
Pernai buvo Jaunimo Metai ir 

jų eigoje visiškai pagrįstai bu
vo tikėta išjudinti lietuvių jau
nimą pasirodyti viešumoje su 
gyvesne, jaunimui charakteringa 
impulsyvia veikla. Kaip atsime
name, jaunimas pasirodė, pasi
rodė bent tiek, kad visi pama
tėme, jog lietuviškai galvojančio
jaunimo turime, tik jį reikėjo iš
judinti, pastūmėti, paskatinti.

Ir pačiu Jaunimo Kongresu 
atvirai kalbant labiau rūpinosi 
vyresnieji, kad pats kongresas 
įvyktų ir kad jame dalyvautų 
kuo daugiau jaunimo. Tiesa, 
Australijos lietuvių jaunimo gru
pė, dalyvavusi Jaunimo Kongre
se pasirodė be priekaištų ir dau
geliui net ir šiandie paliko kaip 
gražus, pavyzdys. Tačiau jau 
baigiasi ištisi metai po Jaunimo 
Metų, virš metų praėjo ir po 
Jaunimo Kongreso, bet Austra
lijoje, deja, ryškiai nesimato, 
kad mūsų jaunimas būtų užėmęs 
atitinkamą poziciją mūsų lietu
viškame gyvenime arba bent 
kuo išsiskyręs, kad, štai, išju
dintasis jaunimas išvystė tam tik
rą aktyvumą. Gaila, gyvenimas 
be jokių perversmų vyksta sena 
vaga, kaip kad vyko prieš Jau
nimo Metus, lygiai ir dabar: va
dinamoms jaunimo organizaci
joms vis tebevadovauja kaip ir 
anksčiau vyresnieji, neprisišauk
dami jaunųjų pavaduotojų, ben
druomenės susirinkimuose nesi
mato jaunesnių veidų ir t.t. Bū
tų net galima prieiti išvados, 
kad pernai šiek tiek pasireiškęs 
jaunimas parodė aktyvumo tik 
tuo motyvu, kad gal kaip nors 
bus galima dalinai visuomenės 
lėšomis išvykti ir pasidairyti po 
pasaulį...

Tai sakome turėdami minty 
Australijos lietuviškąjį jaunimą. 
Jaunimo Metai ir Jaunimo Kon
gresas kitų kraštų lietuvių jau
nimui paliko gilių pėdsakų, štai 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mas, anksčiau niekad negirdėtas, 
šių metų pradžioje visu svoriu 
buvo įsijungęs į Pietų Amerikos 
lietuvių kongreso ruošimą, o 
štai metų pabaigoje organizuoja 
plačiausiu mastu Jaunimo savai
tę, kurios metu numatoma jauni
mo stovykla ir kitokie jaunimo 
veiklos darbai. Šitoj vietoj dar 
tuo charakteringa, kad Pietų 
Amerikos lietuvių dabartinis jau
nimas yra jau ten gimęs antros 
ar trečios kartos, kai pas mus 
vis dar tebesiėkaito jaunimas 
pirmos kartos, būtent arčiausiai 
lietuvybės.

štai čia pat jau metų pabaiga 
ir australiškai imant atostoginis 
laikotarpis. Nieko nesigirdi, kad ro. Jeigu tautinis motyvas mūsų 
mūsų jaunimas ką nors planuo- jaunimui nėra pakankamas aks- 
tų, kad kaip nors tinkamiau iš- imas jų veržlumui ir akcijai, tai
naudojus atostogas, tinkamiau ta yra ir kitų sričių. Tačiau ir ki- mas — “Lietuvos sovietų sočia- džiai apgailėtinus faktus, reiškiu
prasme, kad jos būtų ir asme- tur jo nesimato nei organizuo- listinė respublika” yra sovietų vjitį, kad ateis iaikas, kada Jung-
niškai malonios ir lietuviškai tai, nei kaip kitaip. Štai proble- vyriausybės naudojamas tikrąjai tinė’ Tautos pajėgs padaryti pri-
prasmingos. Tiesa, skautai be- ma, kuri kelia nerimo vyresnie- Lietuvos padėčiai paslėpti. valomą visiems savo nariams
veik kiekvienas tuntas jau su- siems, bet juo labiau ji turėtų Todėl p. Diržinskaitė — Pilju- tarptautinių įstatymų vykdymą,
planavęs stovyklas, greičiausia rūpėti ir pačiam jaunimui. šenko tėra sovietų okupacinės kuris reikalauja taip pat Lietu- 
stovyklų surengs ir vienur kitur (v.k.) valdžios Lietuvoje tarnautoja, vos nepriklausomybės atstatymo.
ateitininkai, bet lygiai kaip ir 
anksčiau, stovyklas užpildys pas 
skautus vilkiukai ir paukštytės 
žilaplaukių vadovų priežiūroje, 
panašiai ir su ateitininkais. Tie
sa, studentai, sportininkai turės 
savo metinius suvažiavimus. Ta
čiau lygiai ir prieš Jaunimo Me
tus bei Jaunimo Kongresą visa 
tai vyko gal net su didesniu en
tuziazmu.

Gal ir nereikėtų šito klausi
mo liesti, bet jis nuolat ir nuo
lat keltinas, nes vis tik iš mūsų 
jaunimo pusės didesnio aktyvu
mo reiktų tikėtis. Kol dar vai
kai ar jaunuoliai tėvų priežiū
roje ir priklausomybėje, tol jie 
yra ir jaunimo organizacijose, ir 
bendruomenėje, bet kaip tik pa
tys atsistoja savarankiškai, tai 
tik vienas kitas pasirodo lietuvių 
tarpe, o ką jau bekalbėti apie 
atitinkamas pareigas ar iniciaty
vą. Štai sportininkų, rodos, to
kia sena ir gausi organizacija, 
bet keista, ir po penkiolikos me
tų jai tebevadovauja tie patys 
jau dabar pražilę ir praplikę va
dovai, kaip ir anksčiau. Argi 
tai nekelia susirūpinimo? Tas 
pats ir visose kitose srityse. Kiti 
gerai į padėtį neįsigilinę dažnai 
priekaištauja vyresniesiems, esą 
šie jaunųjų neįsileidžia. Gi iš 
tikrųjų iš jaunimo niekas ir ne
siveržia.

Kum Msroct
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VYTAUTAS BERNOTAS

BESIKEIČIANTI JAPONIJA

Antrojo pasaulinio karo metu 
bombų sugriauta Japonija kaip ir 
vak. Vokietija sparčiai kėlės iš 
griuvėsių. Pralaimėtas japonų ka
ras ir prarasti 1.5 mil. žmonių 
užmuštais pamokė arogantišką ja
ponų tautą nusižeminimo ir pri
vertė skaitytis su kitais. 0 buvu
sį Japonijos militarizmą tiek pa
laužė, jog dabar japonai yra griež
čiausi pacifistai (nusistatę prieš 
bet kokį karą).

Pokarinės Japonijos demokrati
nė santvarka davė pasigėrėtinus 
rezultatus. Eilę metų Japoniją vai 
dę laisvieji demokratai ir šių me
tų rinkimuose įrodė pranašumą. 
Laisvieji demokratai, vadovauja
mi Japonijos min. pirmininko Ei- 
saku Šato, dar kartą įrodė, kad 
Japonijos demokratiškas subrendi
mas gali likti nepamainomu pa
vyzdžiu paprastai chaotiškoje Azi
joje.

JAPONIJA ŠIANDIENĄ

Japonija niekada taip gerai negy
veno kaip šiandieną. Tai ne žvaigž 
džių ar Buddos nuopelnas bet gry
nai jų pačių sukurtos demokrati

Taigi, praėjus metams po Jau
nimo Mėtų tikėtojo renesanso 
jaunimo veikloje taip ir nesu
laukėme. (įia yra kažkas ne vi
sai tvarkoj, kur nors glūdi klai
da, kurią reikėtų vienaip ar ki
taip išaiškinti. Jeigu jaunimui 
nepatinkamos vyresniųjų sukur
tosios organizacijos ar veikimo 
laukas, kodėl nesimato net ini
ciatyvos, kad pats ką nors nau
jo kurtų ir veiktų savoje srityje. 
Tada atkristų visokie priekaištai 
dialoge su vyresniasiais. Teisina
masi, kad besimokąs jaunimas 
neturįs laiko, nes perkrautas 
darbais mokyklose. Vis dėl to 
turėjome ir tebeturime pavyz
džių, kad besimokant galima ak
tyviai ir ryškiai reikštis ir tauti
nėje veikloje, jeigu tam yra no-

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D SYDNEY TOWN HALL!

Laiko beliko tik trys savaitės. Apsirūpinkite bilietais iš anksto sudarydami savas gru
pes prie staliukų.

Vietas skirsto V. KAZOKAS (tel. 70 8395)
PAKVIETIMUS PLATINA:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 649 9379
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 637 4613
P. Pullinen, 3 Castle Howard Rd., Cheltenham, tel. 86 8180
K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 77 5262
J. P. Kedys, 93 A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas prie bažnyčios Lidcombe
P. Alekna, Sydney Liet. Klubas, 39 Church St., Lidcombe, 

tel. 649 8879
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield, tel. 747 5727
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.

— tai iškilmingiausias parengimas ir pats šauniausias balius vi- 

asmeniui. Nedirbantiems studentams ir pensininkams — $ 2.00.
Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga — 2 vai. ryto.

Rengėjas — ALB Krašto Valdyba
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SPAUDOS BALIUS 
same Pietų Pusrutuly!

Įėjimas — $ 3.00

!♦!

POLITIKOS VINGIUOSE
nės sistemos; jų prisitaikymo prie 
sunkių pokarinių gyvenimo sąly
gų; jų įdėto darbo, kantrybės ir 
sumanumo.

Japonijos aukštai išsivysčiusi 
pramonė pasaulyje užima penktą 
vietą (pirmoje J.A.V-bės, seka S. 
S.S.R., vak. Vokietija, Anglija ir 
Japonija). Visgi gyvenimo lygis 
nėra toks aukštas, kaip pavyz
džiui vakarų Vokietijoje. Palygi
nus su kitais Azijos kraštais gyve
nimo lygis Japonijoje kur kas 
aukščiau stovi, tačiau pasaulinė
je plotmėje randasi 21-je vieto
je, tuoj pat po Italijos. Imant ke
turių žmonių šeimą vidurkiu, to
kiai šeimai nevisai atitektų trys 
nedideli kambariai. Nors Japoni
joje gaminama daugybė lengvų 
mašinų, tačiau tik vienas gyvento
jas iš 46 pajėgia ją įsigyti.

Japonija turėdama mažą milita- 
rinę galią, pasaulio politinėje plot
mėje užima gana svarbią vietą. 
Iškilus kiniečių - sovietų ideolo
giniam skilimui Maskvos akys pla
čiau atsivėrė į Japonijos pusę. 
Amerikonai taip pat daugiausia 
skaitosi su Japonija, kaip bet su 
kokia valstybe Azijoje.

PROTESTAS 
JUNGT. TAUTOMS

Lietuvos diplomatijos šefo raštas 
Jungtinių Tautų Organizacijos 

gener. sekretoriui
Einant Jungtinių Tautų Orga

nizacijos dokumentais, į Sovietų 
Sąjungos atstovų XXII-oje Gene
ralinėje Asamblėjoje sąrašą yra 
įrašyta p. L.Y. Diržinskaitės — 
Piljušenko pavardė su “Lietuvos 
sovietų socialistinės respublikos 
ministerių tarybos vice-pirminin- 
kės ir užsienio reikalį ministerės” 
titulu.

Aš laikau sau pareiga atkreip
ti Tamstos dėmesį j tai, kad Lie
tuva, kaip žinoma, yra karinėje 
okupacijoje, kurią Sovietų Sąjun
ga jai primetė jėga ir tęsia prieš 
lietuvių tautos valią. Pavadini-

giles- 
bičiu- 
anks-

metų

AUSTRALIJOS — JAPONUOS 
PREKYBA

Pastarųjų metų ekonominiai rei
kalai verčia japonus su savo pre
kėmis skverbtis į pietus ir ten 
ieškoti turtingų pirkėjų. Kaip tik 
tuo reikalu pereitą savaitę Aus
tralijoje lankėsi min. pirmininkas 
Šato.

Trijų dienų vizito metu neatro
dė, kad Eisaku Šato leistųsi į po
litinio pobūdžio kalbas ar ilgus 
tarpusavio prekybos posėdžius. 
Tam nebuvo laiko. Visgi per trum
pus japonų ir Australijos vyriau
sybės susitikimus paaiškėjo 
nis vizito tikslas, ne vien 
liškas pasisvečiavimas, kaip 
čiau buvo manyta.

Per paskutinius dešimtį
Australijos eksportai į Japoniją 
padidėjo keturis kartus. Susuma
vus į Australiją įvežtas ir išvež
tas prekes, daviniai rodo, kad aus
tralai du kart daugiau eksporuo- 
ja negu importuoja. Esamą ne
lygybę japonai pageidavo išlygin
ti.

Australijos prekybos ministeris 
McEwen nevisiškai sutiko su tokiu 
japonų siūlymu. Argumentuoda
mas, kad 12 milijonų tauta nepa
jėgsianti balansuoti importus su 
100 mil. tauta, o be to Australi
jos rinka jau ir taip perpildyta 
tranzistoriais, foto aparatais, teks 
tile, žaislais ir kitomis japoniš
komis prekėmis.

čia Mr. McEwen irgi truputė
lį apsiriko. Japonai šiuo kartu ne
suinteresuoti prekiauti sardflnė-i 
mis augindami pas save banginius. 
Japonai norėtų, kad australai pirk 
tų daugiau sunkiųjų industrijos 
mašinų, kas ligi šiol buvo britų 
rankose. Japonai norėtų matyti 
sunkiąsias konstrukcijos mašinas

Jos įrašymas aukščiau paminėtu 
titulu į atstovų Generalinėje As
amblėjoje sąrašą ir jos dalyvavi
mas tuo titulu Asamblėjos dar
buose yra nesuderinami su Jung
tinių Tautų statuto dėsniais ir su 
Organizacijos moraliniu autorite
tu.

Pranešdamas Tamstai šiuos di-
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IŠVYKOS AMERIKON REIKALU
Kaip jau buvo skelbta ateinančiais metais rugpiūčio 30 — rugsė

jo 1 dienomis New Yorke Amerikoje įvyksta Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas, į kurį vyksta ir Australijos Liet. B-nės seimo at
stovai. Iš Australijos planuojama grupinė ekskursija sudarant 
atitinkamą grupę, kas palengvintų kelionės kaštus, šiuo reikalu rūpi
nasi ALB Krašto Valdyba. Kas iš Australijos lietuvių norėtų apie 
tą laiką išvykti į Ameriką pasidairyti ir galėtų prisiderinti prie vi
sos grupės, dar gali registruotis pas ALB Krašto Valdybos pirmi
ninką p. S. Narušį (36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.). Visus iš
vykos formalumus su lėktuvų bendrovėmis paprašytas sutiko sutvar
kyti kelionių biuro “City Travel Center” Melbourne savininkas p, A. 
Žilinskas.

Pradžioje planuotoji kelionė Sydney — New York ir atgal susto
jant po porą dienų Honolulu, Los Angeles, Chicago vietovėse kainuo
tų 775 doleriai asmeniui. Dabar gi tą progą išnaudojant siūloma visą 
išvyką praplėsti apkeliaujant aplink pasaulį. Kitaip sakant, grįžtant 

tektų skristi per Europą, pietryčių Aziją ir namo sustojant po dieną 
ar dvi šiose vietovėse: London, Paris, Frankfurt, Roma, Athens, Te
heran, Delhi, Singapore ir Sydney. Taip keliaujant kelionė užtruktų 
apie dvi savaites ilgiau ir tekainuotų tik 838 doleriai asmeniui, atseit 
63 doleriais daugiau, negu tik kelionė į New Yorką ir atgal. Tai yra 
kainoje labai nedidelis skirtumas, galimybės pamatyti yra didesnės. 
Išvykos organizatorius p. S. Narušis prileidžia, kad visi jau užsire
gistravę pasirinks antrą kelionės versiją, būtent kelionę aplink pa
saulį.

Siūlomas išvykos laikas. Būtų išvykstama iš Sydnejaus ateinančių 
metų rugpiūčio 18 d. ir jau New Yorke būtų rugpiūčio 24 d. Gi rug
sėjo 15 d. išvykstama iš New York namo anksčiau nurodytu marš
rutu ir Sydnejuje nusileidžiama spalio 1 ar 2 dieną.

Kelionė, kaip matome, yra labai įvairi ir įdomi ir kviečiame vi
sus, norinčius turimomis lengvatomis pasinaudoti, skubiai registruotis 
pas ALB Krašto Valdybos p-ką aukščiau nurodytu adresu.

Inf.

prie uosto darbų, kanalų, pylimų, 
kelių ir bendrai statybos. Mr. Sa
to pabrėžtinai kalbėjo apie dviejų 
krypčių prekybą ir apie ekonomi
nius sunkumus vieniems be ki
tų. Būdamas atviro būdo, jis 
stebėjosi Australijos unijom, val- 
dančiom šį kraštą.

Australijos vyriausybei nemalo
nu buvo girdėti, kada japonų 
premjeras nusikundė australų dar
bininkų nepagrįstu nusistatymu ir 
diskriminacija prieš japonus dar
bininkus. Mr. Sato davė gerą pa
vyzdį kuris iki šiai dienai nėra 
unijų išspręstas.

AUSTRALAI
NEMĖGSTA UŽSIENIEČIŲ

Mums tai nėra naujiena tokia 
australų laikysena, tačiau stebino 
japonus. Čia reikalas lietė iš Japo
nijos įvežtų į Pietų Australiją 
60 specialistų Port Hedland uos
to darbams. Australijos vyriau
sybė tokį laikiną sutikimą davė, 
bet australai darbininkai atsisakė 
drauge dirbti su japonais. Japo
nams nepaisant reikalavimų, aus
tralai išėjo įstreiką. Streikuojan
čius australų darbininkus visapu
siškai rėmė A.W. Unija ir taip 
pat “Amatų ir Darbo Įstaigos” 
Šios organizacijos, taip kaip ir 
darbininkai, jautė pavojų netekti 
darbo australams ir reikalavo, kad 
japonai grįžtu iš kur atvykę.

Tuo reikalu Mr. Sato leido su
prasti, kad Japonijos vyriausybė 
yra griežtai nusistačius prieš to
kius nedraugiškus incidentus. Jis 
tą aiškiai pasakė ne tik Austra
lijos p-kus Mr. Koltui, bet taip 
pat ir opozicijos vadui Mr. Whit- 
lam’ui. Japonijos min. p-kas Aus
tralijos vyriausybę perspėjo, jei 
60 specialistų būtų grąžinami, tuo 
pačiu ir prekyba tarp abiejų ša
lių pasibaigtų. Šioje vietoje atsis
toja vienas retoriškas klausimas: 
kiek tada Australijos darbininkų 
liktų be darbo?

Gal toks japonų grąsinimas yra 
per daug stačiokiškas. Tačiau jis 
neišvengiamas, jei australai nežiū
rės realiau į esamą padėtį. Aus
tralai turėtų kartą suprasti, su 
kuo ateity turės palaikyti preky
bos ryšius. Apie būsimus pirkė
jus jau dabar reikėtų susimąstyti, 
nes Did. Britanijai papuolus į 
E. B. Rinką, gali būti per vėlu 
naujų rinkų dairytis.

— ★ —

Pietų Amerikoje vienoje iš auk 
so kasyklų panikos metu žuvo apie 
50 aukso kasyklos darbininkų.

ELTOS
INFORMACIJOS

Kaip jau buvo skelbta, VLIK’as 
leidžia biuletenį ne vien tik lietu
vių, bet ir kitomis kalbomis — 
anglų, vokiečių, italų, ispanų, net 
arabų. Svetimomis kalbomis lei
džiamos Eltos informacijos teikia 
žinių apie Lietuvą ir jos dabarti
nę padėtį svetimtaučių žiniai. Lie
tuvių kalba leidžiama Elta dau
giausia remiasi informacija apie 
lietuvių padėtį okupuotoje Lietu
voje ir lietuvių laimėjimus ben 
pasiekimius laisvajame pasauly
je.

Apie gyvenimą Lietuvoje dau
giausia informuojama iš okupuo
tos Lietuvos spaudos ir radijo pra
nešimų. Šioje tarnyboje dirbantie
ji pastoviai seka okupuotos Lietu
vos spaudą ir radiją ir iš turimų 
davinių paruošia atitinkamus ra- 
portažus. Tačiau apie Lietuvių 
gyvenimą lietuvių išeivijoje, apie 
jų pasisekimus ne visada Elta yra 
painformuota. Tokiu būdu Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas ir Eltos informacijų dar
buotojai kreipiasi į visus lietu
vius visame pasaulyje tiekti žinių 
apie gyvenimą lietuvių atskiruose 
kraštuose. Pagal turimos duome
nis ELTA savo korespondentų tu
ri tik kai kuriuose kraštuose, bet 
jų tarpe nematyti Australijos. O 
būtų gerai, kad ir iš Australijos 
atsirastų žmonių, kurie nuolat pa
informuotų Eltą apie gyvenimą 
čia, apie lietuvių pasiekimus ir 
laimėjimus. Iki šiolei Elta pasi
naudodavo patiekdama informaci
jos apie Australijos lietuvius tik 
iš vietinės lietuvių spaudos. Bet 
tos žinios paprastai būna pavėluo
tos, nes spauda paprastu paštu pa 
siekia adresatą .įpėnesiais. Tuo tar
pu šio meto tempais reikalauja 
greičio. Todėl VLIK’as ir Eltos 
informacijos tarnyboje esą dar
buotojai maloniai prašo, kad apie 
atskirų bendruomenių gyvenimą 
ir lietuvių laimėjimus būtų kuo 
skubiausiai painformuojama. Ta
da, gavusi Eltos informacijas ki
ta užsienio lietuvių spauda daug 
greičiau gali skelbti žinias apie 
vietos įvykius.

Eltos adresas: ELTA, 29 West 
57 St, — 10 fl., New York, N.Y. 
10019, U.S.A.

Norvegijoje pastaruoju metu 
gyvenimas tiek pagerėjęs, kad 
krašto vyriausybė nutarė suma
žinti piliečiams valstybinius mo
kesčius.

1
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JONAS SOLIONAS

SPUTNIKO SUKAKTIS
Spalio mėnuo taip ir išliks istorijoje. Prieš dešimt metų So

vietų Sąjunga paleido pirmąjį sputniką erdvėsna ir per pasaulį per
sirito nepaprastas nustebimas. Jei pasaulis tuo iššovimu buvo nuste
bintas, tai Jungtinės Amerikos Valstybės buvo apstulbintos. Šio 
krašto prestižui suduotas nepaprastas smūgis. Buvo įrodyta, kad 
Amerikos mokslininkai erdvės tyrinėjimuose pralenkti Sov. Rusi
jos. Krašte kilo triukšmas. Sujudo ne tik mokslininkai, bet ir žmo
nės prasčiokai. Užgautoji amerikiečio ambicija turėjo būti atitai
syta.

Nėra abejonės, kad sputnikas Amerikai atidarė akis ir ją pa
budino. Amerikietis aiškiai pamatė, jog vietoje tūpčioti negalima. 
Būtina buvo pradėti stambūs pertvarkymai ne tik mokslinėje tyri
nėjimų srityje, bet taip pat ir bendrai įvairiose mokyklose. Peda
gogai pradėjo reikalauti daugiau dėmesio mokykloms.

Ir dar kas svarbu: sputniko iššovimas į erdves atidarė kelią į 
Amerikos tyrinėjimų laboratorijas užsieniečiams mokslininkams. 
Atrodo, jog Amerika pajuto, kad negalima buvo pasitikėti vien 
savais mokslininkais ir ignoruoti užsieniečius. Mums, užsienyje gi- 
musiems, sputnikas taip pat buvo naudingas. Jeigu lig tol į užsie
niečius Amerikoje buvo žiūrima kreivomis, tai po sputniko iššovi- 
mo užsieniečio markė labai ir labai Amerikoje pakilo. Jis buvo 
pradėtas net garbinti. Ir tai buvo juntama ne tik moksle., bet ir 
bendrai visose gyvenimo srityse. Sakysime, net automobilių parda
vimo įstaigos ieškojo pardavėjų, kalbančių su akcentu... Universi
tetai laikė garbe turėti profesūroje dėstytojus užsienietiškomis pa
vardėmis.

Bendrai, suptnikas Ameriką dar labiau atvėrė pasauliui. Ame
rika dar arčiau prislinko prie Europos ir Azijos pakrančių.

Deja, jeigu mokslinėje srityje sputnikas ir sumažino nuoto
lius tarp Amerikos ir kitų kraštų, jei pasaulis dar daugiau “susitrau
kė”, tai to nebuvo galima pasakyti apie pačių žmonių suartėjimą. 
Žmogus žmogui vis dar tebebuvo vilkas ir įtampa tarp Vakarų — 
Rytų dar daugiau suintensyvėjo.

Prasidėjo lenktynės erdvėse, bet ne žmonių širdyse.. Tos lenk
tynės į erdves tebetrunka. Per dešimtmetį sovietai ir JAV į erdves 
paleido apie 3000 įvairiausių satelitų. O vis dėl to tas tūkstantinis 
satelitų skaičius taikos pasauliui dar neatnešė. Tiesa, Amerika sa
vo konkurentą Sov. Rusiją erdvių tyrinėjimuose pralenkė. Gal būt 
ir ant mėnulio pirmiau nutūps amerikietis, o ne rusas. Bet paklaus
kime savęs ir kokia gi prasmė yra tų lenktynių erdvėse? Prestižas? 
Žinoma, bet ar gi vien to prestižo vardan galima paaukoti bilijonus 
dolerių ir tiek daug laiko? ,

Ar lenktynės erdvėse pateisina Amerikos apsileidimą padėti 
savo vargstantiems ir benamiams? Ar negeriau būtų alkanas tautas 
papenėti, ne Rusiją lenktynėse nugalėti? Štai kokie klausimai šian
dien kyla minint tą nelemtą iššovimą.

Nėra svetimas iššovimo klausimas ir lietuviams. Kaip minėjau, 
tas iššovimas tiesioginiai palietė ir svetur gimusius lietuvius. Ir ki
tais atžvilgiais mes buvome paliesti. Kaip šio krašto piliečiai ir bu
vome ir esame susirūpinę ne tik šio krašto prestižu, bet taip pat 
ekonomine bei socialine padėtimi. Didžiuojamės, jog šis kraštas 
pralenkė ruskelius lenktynėse į erdves, bet kartu ir liūdime, kad 
čia dar vis tebebujoja vargas vargužis. Čia dar vis ne visi piliečiai 
turi lygias teises, ne visi naktį praleidžia namų šilumoje, ne visi 
pavalgę ar apsirengę.

Tokios mintys kyla prisimenant pirmąjį sputniko atsiradimą

LIETUVIAI - PAVYZDYS KITIEMS
(ADELAIDĖS RUSŲ KOLONIJA IR JŲ SIEKIMAI)

Adelaidėje rusų (atmetant uk
rainiečius) yra beveik tiek pat, 
kiek ir lietuvių, tačiau visose 
tautinio gyvenimo srityse jie yra 
toli atsilikę. Dar tik šiandien jie 
pradeda svajoti apie tai, ką lie
tuviai įgyvendino jau prieš de
šimts metų. Gėrėdamiesi lietuvių 
namais ir koplyčia, vietos rusai 
tik dabar labai siauram rately 
pradėjo eiti prie bandymų telkti 
lėšas saviems namams. Jie patys 
pripažįsta, kad kelias bus ilgas 
ir sunkus.

Mes graužiamės, kad esame su- 
suskaldę ir kad kartais nesuran- 
dam bendros kalbos. Adelaidės 
rusai neturi net vilčių sudaryti 
vienalytę koloniją, kurioje ryš
kiai išsiskiria trys grupės: pali
kuonys rusų emigrantų, atsikėlu
sių čia po 1917 metų revoliuci
jos; pabėgusieji po antro pasau
linio karo, ir rusai vėliausiai at
sikraustę čion iš Kinijos. Pasta
rieji, nors ir neskaitlingi, laiko
mi kultūringiausiais ir veikliau
siais. Kiekviena grupė turi prie
kaištų kitoms. Tarpgrupinis ben
dradarbiavimas labai menkas. Bū
dinga, kad tie, kurie pabėgo iš 
Rusijos po II pasaulinio karo, lai
komi jeigu ne raudonais, tai 
bent ružavais. Girdi, šios grupės 
emigrantai, nors ir nekenčia ko
munizmo, tačiau esą persisunkę 
komunistinėm idėjom. Ryškiau
siu jų apnuodijimo bruožu laiko
mas jų nereligiškumas. Cerkvė 
jiems neegzistuojanti, nors senie
siems emigrantams veiklos kelro
džiu buvo ir pasiliko Ikona.

Adelaidėje rusai neturi ir juos 
plačiau apjungiančių organizaci
jų; nieko nėra, kas bent iš tolo 
galėtų priminti bendruomeninę 
struktūrą. Organizuoto tautinio 

veikimo nėra. Atskiros iniciatorių 
grupelės tik kartas nuo karto su
rengia vienokį arba kitokį tautinį 
pasirodymą, pasišauna siekti vie
no arba kito tikslo.

Bene didžiausią tikslą turi nau
ja iniciatorių grupė, kuriai vado
vauja inž. V. Fortunatov, šios 
grupės tikslas telkti lėšas Adelai
dės Rusų Namams. Kol kas ini
ciatoriai dar nėra apsisprendę, 
kokiu keliu jie tas lėšas įteiks. 
Neturint organizuoto vieneto, ne
daug vilčių teikiama savanoriš
koms aukoms. Aukos nepopulia
rumas jau šiuo laiku įstūmė ru
sus į sunkumus — jie negali už
baigti pradėtos statyti cerkvės ir 
nežino kaip atsilyginti bankui už 
paskolą. Ir šiuo atveju kaltės da
lis metama “ružaviems” rusams.

Nežiūrint sunkumų, Fortuna- 
tovo iniciatorių grupė nenuleidžia 
rankų. Ji tikisi išjudinti susido
mėjimą rengdama kultūrinius pa
sirodymus. Fortunatov tikisi, kad 
tie pasirodymai, iš vienos pusės 
pagyvins tautinį susipratimą, o iš 
kitos, įmes vieną kitą dolerį į 
namų fondą.

Praėjusio rugsėjo pabaigoje ši 
grupė surengė Australia Hall ru
sų muzikos ir dainos vakarą, kur 
gražiai pasirodė ir lietuvė solis
tė A. Binkevičiūtė — Gučiuvie- 
nė. Neturėdami jai lygios solistės 
savo tarpe, rusai nuostabiai šir
dingai priėmė lietuvės dainavi
mus ir gražiai ją apdovanojo. A. 
Gučiuvienė šiame koncerte padai
navo Jeanne D’Arc ariją iš Čai
kovskio operos “Orleano Merge
lė” ir Dorgomiszkio “Vestuvės”, 
o bisui — populiariausią liaudies 
motyvais sukomponuotą dainą 
"Mėlyna skarelė”. Būdinga, kad 
tą pačią Čaikovskio ariją solistė

erdvėse. Vilkimės, kad padėtis pasaulyje bus radikaliai pasikeitusi, 
tada kai žmogus atsiras mėnulyje.

TOKIOS TOKELES
Delegacija pas burmistrą. Neseniai Čikagos miesto burmistras 

R. Daley priėmė lietuvių visuomenės delegaciją dėl pašto ženklo 
išleidimo 1968-jų jubiliejinių metų proga.

Teisininkas — pirmininkas. Sekančių metų krepšinio išvykos 
užsienin organizacinio komiteto pirmininku Čikagoje sutiko būti 
žinomas advokatas jaunosios kartos atstovas Algimantas Kėželis.

Neskanūs įspūdžiai. Spaudoje ir privačiai pasklido įspūdžiai iš 
krepšininkų kelionės Lietuvon. Jie labai neskanūs. Dalyviai nusi
skundė vargu Lietuvoje ir nepaprasta keliauninkų “priežiūra”.

dainavo prieš 34 metus Paryžiuje 
Konservatorijos išleistuvių kon
certe. Kiek teko patirti, solistė 
netrukus vėl dainuos vietos pran
cūzų draugijai. Galėdama laisvai 
dainuoti septyniom svetimom kal
bom, solistė A. Gučiuvienė dažnai 
kviečiama pasirodyti svetimtau
čiams. Kaip per šį koncertą, taip 
lygiai ir per kitus visada akcen
tuojama, kad programą išpildo 
lietuvė solistė.

Fortunatovo grupės surengtas

koncertas buvo gana kultūringu 
ir įvairus. Rusai turi gerų akto
rių — deklamatorių, turi profe
sionalumo lygį pasiekusią vyrų 
liaudies šokėjų grupę. Deja, to 
negalima pasakyti apie moteris 
šokėjas. Kamerinės muzikos ga
balėlis, kuriuo koncertas buvo 
pradėtas, priminė devynioliktą 
šimtmetį.

Rengėjai nelabai buvo linkę 
kalbėti, kokias pajamas davė kon
certas ir rusiškų “pyročky” bu
fetas, papildytas visai jau ne ru
siškais pyragais ir vaisvandeniais. 
Koncerte galėjo būti daugiausia 
iki 300 žmonių. Būdinga, kad tarp 
jų buvo ir pareigūnų, kurie at
stovauja SSSR Australijoj.

V. Radzevičius

LIETUVIAI
DARIAUS LAPINSKO 
MUZIKOS MOKYKLA

Pereitą mėnesį pagarsėjęs jau
nas lietuvis kompozitorius Ame
rikoje Darius Lapinskas atidarė 
savo muzikos mokyklą kaip tik 
tirščiausiai lietuvių apgyventame 
rajone — Marquette Parke, Čika
goje. Bendrosios muzikinės žinios 
duodamos grupinėse klasėse, bet 
taip pat duodama ir privačių pa
mokų.

Pastaraisiais metais kompozito
rius D. Lapinskas pasireiškė la
bai gaivališkai kaip kūrybingas 
kompozitorius kūrėjas.

— ★ —
Lietuvių katalikų sielovados di

rektorius Vokietijoje kun. Dr. J. 
Aviža pastaruoju metu pakeltas į 
prelatus. Jis ypač aktyviai reiš
kiasi Vokietijos Lietuvių Ben
druomenėje, kur nuolat dirbęs 
vietos krašto valdyboje.

Spalio 4-7 d.d. Romoje įvyko 
pasaulio moterų katalikių orga
nizacijų kongresas, kuriame iš 
lietuvių katalikių organizacijų da
lyvavo: prel. J. Balkūnas, B. Ven- 
skuvienė, G. Vaitiekūnaitė — Ka- 
neb, A. Sungailienė, M. Nimeiko

SVETUR
ir U. Rastenienė. Kongreso atida
romajame posėdyje visų paverg
tųjų kraštų katalikių moterų var
du kalbą pasakė p. B. Vensku- 
vienė.

JAUNIMO SAVAITĖ
1968 metais, sausio 27 — vasa

rio 3 d., Sao Paulo mieste, Bra
zilijoj rengiama Pietų Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Studijų savai
tė.

Rengėjai kviečia dalyvauti lie
tuvių jaunimą bei jo bičiulius ne 
vien iš Pietų Amerikos kraštų, 
o ir iš Šiaurės Amerikos (JAV, 
Kanados), Europos, Australijos.

Jie jau kreipėsi į atitinkamų 
organizacijų vadovybes, prašyda
mi jau dabar, iki lapkričio mė
nesio, pranešti, ar ir maždaug 
kiek svečių jie gali tikėtis iš tų 
kitų kraštų. Rengėjų komiteto 
adresas — Caixa Postal 4118, Sao 
Paulo, Brazil.

Rengėjai jau turi duomenų, 
rodančių, kad Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimas tai studijų savai
tei rengiasi entuziastingai ir da
lyvaus gausiai. Viešnios bei sve
čiai iš kitur praturtintų to ren
ginio turinį ir žymiai padidinti jo 
reikšmę. (E)

A. A.
ALFONSUI ŽEMAIČIUI

mirus, jo žmoną Adelę, vaikus ir artimuosius giliai už
jaučiame ir kartu liūdime.

M. ir F. Sodaičiai

AVA SAUDARGIENE

BUVO BROLIAI DEVYNI
TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

Ir tuoj Auksutė 
iškišo galvutę.
O Zuikiai suriko 
vienu balsu —

ZUIKUČIAI
Ciuk, čiuk, čiuk!
Ar baisu?

AUKSUTE
Nebaisu, 
bet tamsu 
uždarytai tarp linų.

PUIKIS
Manėm, kad žvėris tave ten prarys.

AUKSUTE
Nėra žvėrių! ,
Sen,
suskaičiuokim 
kiek sudėta rankšluosčių! 
Du ir du?

VISI
Bus keturi!

AUKSUTE
Ir dar du?

ŽIOGAS
Tai jau šeši!

AUKSUTE
Ir —

VISI
Septyni,
aštuoni,
devyni!

AUKSUTĖ
Visi!

PUIKIS
Yra priejuosčių?
Gal skarų?

AUKSUTĖ
Nei priejuosčių, 
nei skarų.

O tik krūva skrybėlių!
ŽIOGAS

Duok man vieną!
PUIKIS

Ir man!
AUKSUTĖ

Palaukit!
Nesibraukit!
Kaž kas žiba tarp linų!

ŽIOGAS
Daiktas nematytas — 

AUKSUTE
Žiedas!
Ant jo kaž kas išrašyta! 
Au-k-su-t-ė —

ŽIOGAS
Tavo vardas!

AUKSUTE
Mano vardas —
Jis man tinka ant pirštelio! 
Pažiūrėkite, Zuikeliai! 
Ar matai, Žiogeli?
Čiulba, ulba paukščiai šilo, 
volungėlė ir prabilo.
Visas miškas net nušvito. 
Nėra žiedo tokio kito!

VISI
Tindi, lindi, lingo, lia, 
skamba miškas, tra, lia, lia! 
Ąžuolai, beržai kvatoja, 
kai Žiogelis smuiku groja. 
Tik Pelėda nejudėjo, 
ant sausos šakos tupėjo.
Tindi, lindi, lingo, lia, 
skamba miškas, tra, lia, lia!

Mėtos kieme audiniai. 
Kraitinė tuščia. 
Atsidžiaugt negali, 
Auksutė maža.
Skamba linksma daina, 

nuaidi mišku.
Senas Pilkis, 
iš smalsumo, 
atšlubuoja prie vaikų.

PILKIS
Jeigu prikepėt ragaišių, 
pasikvieskit mane vaisių. 
Duokite ir man kopūstų, 
kad pilvelis išsipūstų.

VISI
Tindi, lindi, lingo, lia, 
skamba miškas, tra, lia, lia!

PILKIS
Gana, jau gana!
Eikit sau, 
Eikit!

VISI
Mes dar neisime namučio, 
u-čia, u-čia, tai linučio. 
Šoksim, suksime ratus, 
grandinėlę per miškus.

PILKIS
Dusulį gausiu —

Pilkį jie apstoja, 
šoka ir dainuoja. 
Žiogas net sukaitęs 
smuikeliu jiems groja.

PILKIS
Padaužos!
Senus kaulus sulaužys.
Ciu-ku, čiu-ku, 
eisiu po kelmuku 
popiečio nusnūsti —

AUKSUTE
Seneli, 
nešokdinsim, jei bijai uždusti! 
Pažiūrėk!
Koks žiedelis nukaldintas, 
mano vardas išmušdintas.

PILKIS
Kur tą žiedelį radai?

AUKSUTE
Mamos kratinėj, 
tarp audinių ir juostų margų!

PILKIS
Mamos kraitinėj?
Mama sakė kraitinės neliesti! 
Neklaužada!
Kaip tu galėjai viską išmesti?

AUKSUTE
Nebarki, 
nebarki.
Atgal sudėsiu 
ir vėl užrakinsiu.

Meta kraitinėn 
kaip kas papuola: 
marškinius, juostas 
ir rankšluostėlius.

PILKIS
Auksute, Auksute, 
kodėl mamos neklausei?

AUKSUTE
Aš —
Norėjau pamatyti 
ką slepia mama — 
Ko ji liūdi-------------

PILKIS
Cit, 
neverk.
Ašarėlės nepadės.

AUKSUTE
Seneli, pasakyk 
kodėl devynias juostas 
audė mama?
Kam marškinėlius siuvo?

PILKIS
Pažadėjau nesakyti — 

AUKSUTE
Se-neliuk —

Auksė šluosto sau akelę, 
pabučiuoja jam noselę.

PILKIS
Man seneliui suki galvą, 
meilinies.
Nori paslaptį mamos 
išvilioti iš manęs.

AUKSUTE
Man gaila mamos-------------

PILKIS
Ir man gaila mamos — 
Gaila brolių.

VISI
Brolių?

(Bus daugiau)
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SVEČIUS IŠLEIDUS

VARPO
Melbourno lietuvių sporto klubo 

Varpo valdyba visą laiką suka 
galvas, kaip surasti priemonių, 
kad klubo nariai gautų daugiau 
progų susitikti su kitų lietuvių 
klubų nariais. Bet tai jau neleng
va pasiekti, nes tolimieji lietu
viški sporto klubai dėl didelių iš
laidų ir tolimo atstumo nenori į

Teko spaudoje skaityti labai šil
tus ir malonius apie brisbaniečius 
atsiliepimus iš Sydnėjaus sporto 
klubo “Kovo” pusės po jųjų apsi
lankymo Brisbanėj, bet iš mūsų
— brisbaniečių pusės iki šiol nie
kas nieko neprasitarė, o manyčiau 
būtina šį bei tą ir mums pasisa
kyti.

Šias eilutes rašančio nėra tiks
las skaičiuoti, kiek tų kamuolių 
krito į vienos ar kitos pusės krep
šius Sydnėjaus “Kovo” krepšinin- 
kams-kėms žaidžiant prieš Brisba
nės australų klubus — rinktines. 
Rezultatai jau buvo skelbti. Noriu 
vien užsiminti, ką mes, brisbanie- 
čiai, matėme, jautėme bei išgyve
nome mūsų sesių — brolių kovie- 
čių į čia atsilankymo metu.

Tai buvo antroji panašaus iški
lumo mūsų kolonijos šventė,kaip 
ir “Dainos” choro vizito metu. Tai 
istorinis kolonijoj įvykis, nes pir
mas toks, kada Brisbanę užplūdo 
net keturios komandos su svečiais
— palydovais iš Sydnėjaus, net ir 
iš Canberos. Jie švariai išgarsino 
lietuvio vardą mūsų mieste, kartu 
pajudino visą mūsų koloniją. Klu
bo vadovybė ir visi sportininkai- 
kės malonūs, broliški draugiški — 
geriausios nuotaikos. Miela buvo 
su vienais tik susipažinti, su jau 
pažįstamais pabendrauti, tik gai
la, kad laiko tam buvo permažai, 
nes pora dienų pralėkė vėjo grei
tumu.

Mūsų brisbaniečių nuoširdi pa
dėka: A. L. Krašto Valdybai už 
moralinę bei materialinę paramą 
patį vizitą organizuojant, “Kovo” 
vadovams bei visiems sportinin- 
kams-kėms už ryžtą padaryti toli

mą ir varginančią kelionę. Kaip 
pastebėjome, Jūs, koviečiai turite 
“nusitautinę” net keletą australų- 
lių, kurie taip pat ryžtingai, kaip 
ir Jūs, kovojo už mūsų spalvas. 
Jiems ypatinga mūsų visų pagar
ba ir padėka.

Brisbanės bendruomenės padėka 
priklauso ir vietos Apylinkės val
dybai, ypatingai pirm. p. V. Lau
rinaičiui už sklandžiai pravestą 
svečių sportininkų sutikimą, pri
ėmimą bei apgyvendinimą. Žinant, 
kad šios kandencijos valdyba iš
rinkta sumažinto skaičiaus — vos 
iš trijų asmenų, bet valdyba savo 
pareigą atliko pasigėrėtinai.

Ir galiausiai, jei jums, mieli ko
viečiai, čia Brisbanėj teko patirti 
ir kaikurių pralaimėjimų, tai mes, 
kaip ir jūs dėlto nenusimename. 
Senas lietuviškas priežodis sako, 
kad nėra to blogo, kad neišeitų į 
gera. Jei jūs būtumėte iš čia išsi
vežę perlengvą pergalę, gal tuo 
atveju mes ir liktumėm vėl pa
miršti, nes kasgi ryšis atlikti to
kią tolimą kelionę susitikimui su 
silpnu varžovu. Dabar, kada įsiti
kinote, kad ir kietesnio riešutėlio 
čia esama, laikome, kad yra neiš
skirta galimybė Jūsų vėl sulaukti 
revanšui. Remdamiesi tuo mes 
tikim po kiek laiko vėl jus Brisba
nėj sutikti ir Jūsų poilsiui kietes
nės ar minkštesnės lovelės visad 
čia lauks paruoštos. Šis pirmas 
mūsų sportininkų apsilankymas 
tegu veda į vis glaudesnį šiam 
kontinente įsikūrusių lietuvių ben
dradarbiavimą, mūsų skriaudžia
mos Tėvynės ir Tautos gerovei.

Bri^banietis

Melbourną vykti. Ką daryti? Arti
nasi Kalėdos ir Nauji Metai, vėl 
reikės vykti į sporto šventę. Na 
ir kad tinkamiau artėjančiai 
sporto šventei pasiruošus, tai tam 
reikia padaryti nors ką panašaus 
į repeticiją.

Draugiškoms varžyboms spalio 
8 d. buvo iškviestas kaimyninis ir

SPAUDOS BALIUS
LAPKRIČIO 11 D.

SYDNEY TOWN HALL
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artimiausias Geelongo Vyties 
sporto klubas. Na, o kas gi iš 
sportininkų nežino, koks puikus 
Melbourno krepšinio stadionas? 
Kas gi nenorėtų tokioje vietoje 
ir dar su draugais pažaisti?

Atvyko iš Geelongo visos 4 
krepšinio komandos, jaunių mer
gaičių, jaunių berniukų ir suau
gusių merginų ir vyrų komandos. 
Sykiu su jaunais sportininkais at
vyko iš Geelongo ir gana nemažai 
“plojikų”. Tai daugumoje jų tė
vai, giminės ar globėjai. Na, tas 
jau savaime suprantama — ar gi

KLUBE
leis tėvai vaikus į nežinomą did
miestį kur visokių pagundų ran
dasi? Dar ko gero gali kur nors į 
blogą kelią nuklysti.

Sporto salėje daugybė lietuvių. 
Tai tikra sporto šventė, gal tik 
kiek mažesnė, negu mūsų metinės 
sporto šventės. Gana daug gra
žaus lietuviško jaunimo susirinko 
į salę. Mėlynose Vyties uniformo
se daug mergaičių, daugiau, negu 
su Varpo uniforma. Užklausiau 
kažkokį nepažįstamą geelongiškį 
kur jie tiek tų merginų pririnko 
Vyties klubui? Na, sako jis man, 
pas mus Geelonge visos lietuvaitės 
žaidžia krepšinį. Pilnai jam pati
kėjau, nes žinant jų kolonijos dy
dį, tai jis nemelavo.

Rungtynes pradeda jaunų mer
gaičių komanda. Abi komandos 
žaidžia blogai, bet tuojaus matosi, 
kad viešnios geelongiškės jau turi 
daug daugiau praktikos ir moka 
geriau sviedinį valdyti. Per pir
mą puslaikį viešnios padaro 10 
taškų. Gi Varpo jauniausia am
žiumi ir mažiausia ūgiu M. Sa- 
vaitytė pelno 2 tašku. Antrame 
puslaikyje irgi geriau sekasi Vy
ties jaunėms. Rungtynės baigia
mos 10 — 24 Vyties nau
dai. Varpui taškus pelnė: N. Mu- 
šinskaitė 6, L. Smilgevičiūtė 2 ir 
M. Savaitytė 2.

Vyties klubui taškus pelnė: L. 
Valodkaitė 8, Lili Lukas 8, Luci 
Lukas 6, ir R. Vaičekauskaitė 2.

Toliau žaidžia jaunių berniukų 
komandos. Matosi, kad abiejose 
komandose yra jau gana gerų žai
dėjų ir ateityje iš jų bus puikūs 
krepšininkai, kurie turės pakeisti 
jau senstančius ai' mažiau veik
lius. Aikštėje geriau sekasi sve
čiams ir rungtynės baigėsi 27-39 
Vyties naudai. Varpui taškus pel
nė: A. Vingrys — 12, J. Petrai
tis — 11 ir S. Tamulevičius 4.

Vyties: S. Karpuška — 14, P. 
Obeliūnas — 9, T. Jakubauskas 
— 6, H. Renkauskas — 6 ir A. 
čerekavičius — 4.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar

tėjančių Švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti 
pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu
ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą 
jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

MISRUS SIUNTINYS 1967.
3 i jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 

3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški 
nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo
teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv. 
saldainių ir 20 cigarečių.

$ 88.00 (Austr.)

MAISTO SIUNTINYS 1967
3 sv. taukų, i sv. arbatos, į sv. geriamo šokolado, 

i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė
žutė nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, i sv. 
pipirų, i sv. lauro lapų.

$ 25.00 (Austr.)

MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967
3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk

nelei medžiagos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba 
vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirš
tinių, 1 sv. maišytų saldainių.

$ 62.00 (Austr.)

P-3. Vilnonė labai gera medžiaga dviem paltam, 3i 
jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam kostiumui medžia
gos.

$ 62.00 (Austr.)
Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti į bet kurį 

siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, 
šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės.

Baltic Stores Ltd.

PAMOKA MONTREALYJ E
Ryšium su tarptautine paroda 

Montrealyje, Kanadoje, kelis kar
tus dainavo iš Lietuvos atvykęs 
solistas Virgilijus Noreika. Kon
certuose visus ypač žavėdavo ir 
graudžiai pravirkti priversdavo 
šio talentingo solisto dainuojamo
ji “Lietuva brangi, mano tėvy
ne”.

Tačiau rugpiūčio 31 d. koncer
tas baigėsi ir gražiu lietuvišku 
jautrumu ir sovietišku nesusipra
timu. Kas vyko po koncerto, Nau
jienos (1967. IX.9) rašo:

Bet koncerto įvykiai vien plo
jimais nepasibaigė. Salėn susirin
kusius nustebino ponia E. Karde
lienė, Montrealyje leidžiamos “Ne
priklausomos Lietuvos” redakto
riaus žmona ir nepriklausomoje 
Lietuvoje ilgus metus dainavusi 
Lietuvos operoje. Ji pakilo iš pir
mųjų kėdžių ir įteikė didelę gėlių 
puokštę Vilniaus operos solistui 
Virgilijui Noreikai. Salėje kilo di
džiausias triukšmas. Vieni plojo, 
o kiti kuždėjosi ir garsiai kalbėjo, 
kaip galėjo Kardelienė nešti gėlių 
puokštę iš okupuotos Lietuvos at
vykusiam ir su okupantais ben
dradarbiaujančiam žmogui?

Ponia Kardelienė įteikė gėles ir 
tarė šiuos žodžius:

nutarė viešai padėkoti poniai E. 
Kardelienei. Kai p. Kardelienė 
nuėjo nuo scenos, atsisėdo į savo 
vietą ir salė aprimo, Virgilijus No
reika priėjo prie rampos ir tarė:

— Iš tikros širdies dėkoju po
niai Kardelienei už gėles ir linkė
jimus...

Salėje ir vėl pasigirdo gausus 
plojimas. Atrodė, kad solistas no
rėjo dar kažką pasakyti, bet ne
turėjo progos. Aplodismentai ne
leido jam kalbėti. Publikai nuri
mus, p. Kardelienė atsistojo ir 
tarė:

— Kai parvažiuosite, tai pasvei
kinkite Kiprą Petrauską, su ku
riuo man teko dainuoti daugelį 
partijų... Ir pasveikinkite visus 
jaunus dainininkus lietuvius...

Iš Vilniaus atvykęs dainininkas, 
atidžiai išklausęs p. Kardelienės 
prašymą, tarė:

— Brangi ponia, galite būti tik
ra, kad perduosiu Kiprui Petraus
kui jūsų sveikinimus, o jauniems 
dainininkams lietuviams perduo
siu jūsų linkėjimus...

Salė ir vėl paskendo šauksmų ir 
plojimų jūroje.

Plojimams dar nepasibaigus, 
pradėjo leistis uždanga, kuri at
skyrė artistus nuo publikos.

nori, kad aš tylėčiau? — užklausė 
Noreika.

— Kada ji užsiminė apie nepri
klausomybę, tai tau reikėjo pasa
kyti, kad Lietuva laisva, — jam 
atkirto Laurinčiukas.

— Tai tavo reikalas, — atšovė 
Noreika.

— Tu gali jai tai pasakyti...
— Jei nenorėjai to pasakyti, tai 

reikėjo nieko nesakyti, — pridėjo 
Laurinčiukas.

—- Kai užsiminė apie nepriklau
somybę, tai reikėjo numesti gėles 
ir demonstratyviai išeiti.

Virgilijus Noreika nieko į tą 
neatsakė. Jis tik pasižiūrėjo nuo 
galvos iki kojų į Maskvos agentė
lį, apsisuko ir nuėjo nuo scenos.

Daugelis girdėjo šį dialogą, nes 
tai buvo ne paprastų žmonių pasi
kalbėjimas, bet dviejų atsakingų 
vyrų ginčas. Solistas Noreika iš
pildė sunkią vakaro programą, pa
dėkojo už aplodismentus ir už at
neštas gėles. Jam atrodė, kad jis 
savo pareigą atliko.

Laikraštis nurodo, kad šis įvy
kis labai akivaizdžiai parodo, ką 
reiškia visos kalbos apie kultūrinį 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos 
ir svetur gyvenančių lietuvių.

(E. L.)

Toliaus vyksta jau rimtesnės 
rungtynės: tai moterų komanda. 
Abiejose komandose yra žaidėjų, 
kurios dalyvauja Australijos Lie
tuvių moterų rinktinėje ir žaidžia 
Viktorijos rinktinėje. Nuo pat 
pradžios Melbourno Varpo mergi
nos jau paima iniciatyvą į savo 
rankas ir visą laiką pirmauja. La
bai gerai ir tolimais metimais 
tiksliai svaido R. Milvydaitė, taip 
pat gerai svaido ir N. Stanaity- 
tė. Viešnioms geelongietėms nėra 
sėkmės, nors matosi, kad ir jų 
komanda yra labai gerai ištreni
ruota ir gana stiprus priešas. Ne
siseka mėtymai net ir gana gerą 
sportinę praktiką turinčiai p. R. 
Stariinskienei. Rungtynės baigia
mos 29-17 Varpo naudai. Taškai 
Varpui: R. Milvydaitė 14, N. Sta- 
naitytė 12 ir D .Statkutė 8.

Vyties klubui taškus pelnė: V. 
Vaičekauskaitė 9, M. Savickaitė 5 
ir R. Starinskienė 3.

Toliau dar gražiau. Susitinka 
vyrų krepšinio komandos. Tai jau 
veik iš jų visi moka lošti. Tai 
vyrai dalyvavę keliose sporto 
šventėse, ir parodys ką jie gali. 
Pro šalį praeina toks mūsų klubo 
tipelis, kuris gerai nusimano apie 
visokias rungtynes bei lenktynes. 
Mano tip — sako jis man — 
dėk visus dolerius tik už Varpą, 
jie laimės. Paklausau aš jo, susi
randu sportinį “bookmaker}” ir 
“užbettinu” dolerį už Varpo vy-

(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk„ Melbourne, Vic. 
Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.
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— Mums visiems labai malonu, 
kad Tamsta įvairiuose kraštuose 
labai gražiai garsini lietuvių var
dą...

Šiuos Kardelienės žodžius paly
dėjo gausūs plojimai. Bet savo 
pastabų ji dar nebaigė. Ji tuojau 
pat pridėjo:

— Mums visiems būtų labai 
malonu, jeigu Lietuva ir vėl būtų 
nepriklausoma...

Salėje pasigirdo dar didesnis 
plojimas. Jis pertraukė Kardelie
nės sakinius. Bet kai ūžesys šiek 
tiek aprimo, tai ponia Kardelienė 
šitaip baigė savo sveikinimą:

— Kad Lietuva būtų nepri
klausoma, o mes visi gimtiniame 
savo krašte laisvai galėtume dai
nuoti gražias lietuviškas dainas...

Kardelienės žodžius palydėjo dar 
didesnis plojimas. Pasigirdo Lie
tuvos laisvės reikalaujantieji bal
sai.

Nutilus plojimams, Vilniaus 
operos solistas Virgilijus Noreika

Vos spėjo uždanga nusileisti, A. 
Laurinčiukas, buvęs JAV, bet da
bar gyvenantis Montrealyje ir ati
džiai sekantis kiekvieną parodon 
atvažiavusį lietuvį, pribėgo prie 
solisto Noreikos ir sušuko:

— Kas tave įpareigojo daryti 
tokius pareiškimus?

— Kokius pareiškimus? — nu
stebęs atšovė dainininkas.

— Ką tu pasakei Kardelienei ? 
— vėl šaukia Laurinčiukas.

— Ji man gėlių atnešė, o tu

Sovietų Sąjungoj dar prieš ke
letą metų buvo užplanuota išleisti 
didžiulę komunistų partijos isto
riją, kurios direktorium buvęs 
Pospelovas. Kai 1964 m. pasirodė 
pirmas tos istorijos tomas, jis 
buvo tuoj sulaikytas, nes jame 
perdaug buvęs pabrėžtas Kruščio
vas. Dabar vietoj Pospelovo pa
skirtas šiam veikalui suredaguo
ti tūlas Fedosjevas.

SAVAIS
NAUJI MOKSLO METAI 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
Savo naujuosius mokslo metus 

Vasario 16 gimnazija pradėjo š. 
m. rugsėjo 4 dieną. Tai pirmas 
kartas, kad mokiniai mokslą pra
dėjo po vasaros atostogų. Po įvai
rių visose Vokietijos mokyklose 
vykusių reformų ir dviejų taip 
vadinamų trumpųjų mokslo metų, 
prasidėjo visai normalaus ir į- 
prasto ilgio mokslo metai. Vaikai, 
virš šešių savaičių ar tai pas tė
vus ar tai stovyklose bei suva
žiavimuose atostogavę, pailsėję ir 
saule įdegę, sekmadienio popietę 
vėl užpildė iki šiol nykiai stovė
jusį bendrabutį ir parką.

Pasirodė, kad naujojo direkto
riaus p. V. Natkevičiaus, atskirų 
mokytojų ir apylinkių darbuotojų 
pastangos atnešė gausių vaisių.

REIKALAIS
Jie aukodami savo atostogas, va
žinėjo po atskiras apylinkes ir 
šeimas, ragindami vaikus leisti į 
Vasario 16 gimnaziją. Gimnazija 
savo naujuosius mokslo metus 
pradėjo su 103 mokiniais, (užbai
gusi buvo su 86). Naujai įstoju
sių yra 33. Išstojo iš gimnazijos 
(daugiausia baigę 6 klases) 16. 
Mokinių pasiskirstymas:
a) lytimi — 42 mergaitės, 61 ber
niukų
b) klasėmis — I kl. — 21, II kl. 
— 19, II kl. — 18, IV kl. — 16, 
V kl. 10, VI kl. — 9, VII kl. — 
4, VIII kl. — 6.

ĮDOMI MATEMATIKA 
“Europos Lietuvio” š.m. Nr. 40 

buvęs australietis R.E. Maziliaus
kas savo skyrelyje “Atsitiktinės 
trupmenos” iškelia tokį galvosū

rus.
Sėdžiu ir laukiu, kas toliau bus. 

Kaip ir reikėjo tikėtis pirmą me
timą padaro Varpo veteranas V. 
Soha. Toliau vėl kas tai įmeta 
į krepšį ir jau lentoje matosi re
zultatai 10-0. Varpo naudai. Gai
liuos, kad neturėjau tuo tarpu 
daugiau pinigų lažyboms. Pirmas 
puslaikis baigiasi 23-17 Varpo 
naudai. Bet po pertraukos jau pa
sidarė kitas vaizdas. Geelongo 
Vytis “išmoko” geriau lošti, re
zultatą išlygina ir rungtynės to
liau eina jau tik vienu ar kitu 
tašku su persvara nuolat besikei
čiant. Salėje šauksmas ir ploji
mas. Viena minutė — persvara 
Varpo naudai — kita minutė — 
persvara Vyties. Tai jau tikra 
sportinė olimpijada. Baigiasi lai
kas ir rezultatas tik vieno taško 
skirtumu — 44-45 Vyties naudai. 
Geelongiečiai ploja, šaukia. Apsi
dairau aplinkui, ar nesėdi kas 
nors arti iš Varpo valdybos narių. 
Nesimato. Ploju ir aš už Vyties 
laimėjimą ir už tokį puikų žai
dimą.

Mano patarimas visiems visiems

sporto rėmėjams kurie tik nori 
“lažintis” už sportininkus: Tik 
už Vyties komandą, tai tikrai stip
rus klubas ir jis visur turi lai
mėti.

Visos rungtynės praėjo tikrai 
draugiškoje ir gana švelnioje for
moje, tai ir baudų buvo labai ma
žai.

Po rungtynių Melbourno lietu
vių namuose buvo bendra visų 
sportininkų vakarienė. Varpo klu
bo pirmininkas p. A. Bladzevičius 
padėkojo geelongiškiams už atsi
lankymą ir pageidavo, kad pana
šių susitikimų ateityje reikėtų dar 
daugiau ir tankiau turėti. Vytięs 
klubo vardu p. Obeliūnas padėko
jo už malonų priėmimą ir pažadė
jo greitu laiku varpiečius pasi
kviesti į Geelongą.

Vyrų rungtynėse Varpui taškus 
pelnė: A. Milvydas 14, V. Mačiu
laitis 15, V. Soha 10, S. Urbonas 
2, A. Andrijūnas 2 ir A. Simbi- 
rauskas 1.

Vyties taškai: G, Brazdžionis 
12, V. Brazdžionis 19, S. Lukas 
10, F. Viti 2 ir R. Bražius 2.

P. Šalkauskas

kį:
“Prileiskime, du subrendintus 

atvejus pagrindan paėmę po ke
lias Lietuvos ir užsienio lietuvių 
biografijas. Pirmasis mūsų jung
tinis asmuo būtų Sovietų Sąjun
gos komunistų partijos narys, če
kistas, 1941 m. talkininkavęs lie
tuvių trėmimui į Sibirą, pokarėje 
kovojęs su Lietuvos partizanais, 
galbūt asmeniškai ne vieną jų 
užmušęs, šiandieną jis valdinin
kauja Vilniuje, jo vaikai visi pui
kiai kalba lietuviškai, jaučiasi lie
tuviais, vedę lietuvaites ir gal sa
ve laiką komunistais.

“Antrasis mūsų toks dirbtinis 
asmuo gyvena užsienyje, yra bu
vęs aukštas nepriklausomos Lie
tuvos valdininkas, bet ir išeivijo
je, palyginti, pasiturinčiai įsikū
ręs. Jis išeivių visuomenėje ger
biamas asmuo, įvairiuose minėji
muose pasakąs po labai skambią,

labai patriotišką kalbą. Lietuviš
kų knygų jis jau seniai nebeperka 
tikėdamasis, kad leidėjai, matyt, 
jo buvusių nuopelnų sąskaiton 
knygų jam veltui atsiųs. Jo vaikai 
kalba tik gyvenamojo krašto kal
ba, bendrauja tik su vietiniais 
jaunuoliais ir pagaliau veda arba 
išteka už kitataučių.

“Kuris iš šių dviejų mūsų api
būdintų bet deja ne iš piršto iš
laužtų asmenų yra lietuviškesnis? 
Ar tas, kurio lietuvybė nebegrįž
tamai išnyks kartu su biologine 
mirtimi, ar tas Lietuvos nepri
klausomybės priešas, kurio vaikai 
ir vaikaičiai bus ir jausis lietu
viais?”

IŠBŪRĖ
— Vakar buvau pas burtininkę 

ir ji, žiūrėdama į delną, pasakė, 
kad esu labai graži.

— Atrodo, kad toji burtininkė 
težiūrėjo tik į delną...

3
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BANKSTOWN

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Spalio 15 d. Dainavoje įvyko 

Dainavos apylinkės svarbus susi
rinkimas, kur buvo išspręsta su
sijungimo su Sydnėjaus apylinke 
klausimas.

Šalia kitų darbotvarkėje buvo 
patiekti svarstymui du klausimai: 
jungtis Bankstowno apylinkei su 
Sydnėjaus apylinke ir sudaryti 
vienų Sydnėjaus apylinkę, ar ir 
toliau palikti savarankiška apy
linke. Po eilės pasisakymų reika
las buvo išspręstas slaptu balsa
vimu. Rezultate susirinkusių dau
guma pasisakė už jungimąsi su
darant vieną Sydnėjaus apylinkę. 
Tokiu būdu nuo šios datos Banks
towno apylinkė nustoja egzista
vusi išbuvus kaip AL Bendruome
nės padalinys nuo 1953 metų ko
vo 15 dienos.

Bankstowno apylinkė kaip or
ganizacinis vienetas per savo gy
vavimo laikotarpį Sydnėjaus lie
tuvių tarpe atliko didelį kultūrinį 
ir visuomeninį darbą. Nekalbant 
detalėmis čia pirmiausia įsisteigė 
savaitgalio mokykla, įkurti lietu
vių bendruomeniniai namai “Dai
nava” ir per ilgesnį laiką, ypač 
turint savo salę, Bankstowne su
sikoncentravo Sydnėjaus lietuvių 
kultūrinė ir visuomeninė veikla. 
Taip Bankstowno apylinkė savo 
aktyvumu ir iniciatyva daugeliu 
atvejų galėjo būti pavyzdžiu ir 
kitoms bendruomenės apylinkėms.

Susijungimo klausimas iškilo 
prieš keletą metų, kai tarp Syd
nėjaus ir Bankstowno apylinkių 
valdybų iškilo konfliktų, iš kur 
grėsė pavojus vieningam Sydnė
jaus lietuvių gyvenimui iširti. Ir 
be to esant Sydnejuje kelioms 
apylinkėms gavosi daugeliu atve
jų nereikalingo dvilypumo tiek 
visuomenėje,tiek ir kultūrinėje 
veikloje juo labiau, kad bet ką 
organizuojant tai vienai, tai kitai 
apylinkei visur dalyvauja tie pa
tys žmonės. Nors dviem apylin
kių valdybom dirbant natūraliai 
galima tikėtis ir didesnių rezul
tatų, vis tik gyvenimo praktika 
parodė, kad kelių apylinkių Syd-

VAJUS “AUŠROS” TUNTO 
STOVYKLAVIETĖS 

APTVARKYMUI

Dar laukiama, kol patvirtins 
stovyklavietės pastatų planą ir 
darbas bus pradėtas tuoj pat. 
Campbelltown savivaldybės in
spektorius apžiūrėjo pačią stovyk
lavietę ir pažadėjo sutvarkyti for
malumus artimiausiu laiku.

Šiuo metu toliau tęsiamas pini
gų rinkimo vajus tų planų įgyven
dinimui. Pagal pirmąjį aukų la
pą aukojo: po $20.00: p.p. V. Gi
lius ir J. Zinkus. Po $10.00: A. 
Kataržis ir M. Rudys. Po $.500: 
J. ir E. Laurinaičiai, A. Maura- 
gis ir A. Šliogeris. Po $4.00: Pr. 
Antanaitis ir J- Kelertas. $3.00 
D. Giliutė. $2.20 R. Saženis. Po 
$2.00: I. Bačiulienė, A. Baužė, K. 
Butkus, kun. P. Butkus, B. Genys, 
A. Jablonskis, J. Maksvytis, A. 
Milašas, kun. P. Martuzas, Z. Mo
tiejūnienė, M. Nakutis, V. Nar
butas, S. Skorulis, A. Stravins
kas, C. Sviderskas, A. Turienė ir 
3 neišskaitomi.

Po $1.00: P. Bačiulis, A. Bra- 
želienė, V. Čižauskas, J. Dam
brauskas, O. Daniškevičienė, L. 
Eidimtas, V. Kasperaitis, V. Ko- 
ženiauskas, J. Kusta, Ed. Lašai- 
tis, F. Marašinskas, O. Motuzas, 
J. Paltanavičius, G. Paulauskas,
S. Paulauskas, Pr. Sakalauskas, 
St. Sankauskas, V. Stasiūnaitis,
H. Stošius, J. šarkauskas, E. 
Šmitas ir 9 neišskaitomi.

Pinigus renka: V. Gilius, gyv. 
24 Rawson Rd., Fairfield — West,
N.S.W. 2165. tel. 604 3091, A. Ka
taržis ir A. Kapočienė.

Skautų Tėvų Komitetas 

Mylimai žmonai mirus,

EDUARDUI ALMINAUSKUI ir 
dukrelei BIRUTEI 

reiškiame gilią užuojautą

A. J. MACKY. (Macijauskai)

nejuje buvo perdaug ir todėl pas
kutiniame susirinkime Bankstow
no apylinkės lietuviai apsispren
dė už vieną Sydnėjaus apylinkę 
su geriausiomis viltimis, kad atei
ty viskas, kas bus daroma, orga
nizuojama ar veikiama, bus atlik
ta su didesniu atsidavimu ir kon
centruotumu. Ar pasiteisins šios 
viltys, parodys pats laikas.

Antras susirinkime keltas klau
simas ką daryti su turėtais Bank
stowno apylinkės kaip vieneto 
įnašais ir sudėtomis aukomis į 
Bankstowno Lietuvių Klubo turi
mus “Dainavos” Namus. Apylin
kė tų namų statybai ir jų geri
nimui turėjo įnešusi netoli pus
antro tūkstančio dolerių, iš kurių 
500 dolerių priklausė apylinkei 
kaip įnašas į tuos namus, už ku
riuos jai priskaitoma 50 balsų, 
visi kiti pinigai buvo kaip aukos 
minėtiems namams. Susirinkimas 
pasisakė, kad tą įnašą ir turėtus 
balsus perleidžia būsimai visus 
Sydnėjaus lietuvius apjungiančiai 
Sydnėjaus apylinkei, o duotos 
aukos taip ir lieka Dainavai au
ka nekeliant į jas jokių preten
zijų.

Be kitų susirinkime dalyvavo 
kaip svečiai ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas p. S. Narušis, 
Sydnėjaus apylinkės pir-kas p. J.

♦4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦;•
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i; Programą išpildo 7 baltų chorai (3 lietuvių) Bilietų kainos $ 1.50, £ 1.00, $ 0.60.
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PAS SKAUTUS DAILĖS PASAULY
OLANDŲ ŠEIMA REMIA 

LIETUVIŲ SKAUTUS

Ponia Milekemp, gyv. Fairfiel- 
de, sužinojusi apie skautų tėvų 
užsimojimą stovyklavietės pageri
nimui, pažadėjo savo šeimos pini
ginę paramą. Ji prašė visus dir
bančius savo vaikus iš ateinan
čios savaitės atlyginimo dalį skirti 
skautams.

Kartais pažadai ir lieka paža
dais, bet prisiminus p. Milekemp 

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Adelaidės lietuviai turi jau be
veik viską: ir namus, ir bažny
čią, ir muziejų, ir biblioteką ir t. 
t. Bet trūksta dar vieno svarbaus 
dalyko — fortepijono, kurį jie 
tikriausiai netrukus įsigys atsime
nant, kad adelaidiškiai lietuviai 
tiek vieningi ir ambicingi kad sa
vo užsimotus darbus visados įvyk
do. Jau sudarytas fortepijonui įsi
gyti komitetas, kuris tam tikslui 
renka aukas. •

Spalio pradžioje Adelaidėje lan
kėsi svečias iš N. Zelandijos Pet
ras Ramutėnas, kuris apžiūrėjęs 
visus Adelaidės lietuvių turtus ir 
susipažinęs su jų veikla išvyko di
džiai susižavėjęs.

Išvykusi pasisvečiuoti į Ameri
ką adelaidiškė M. Fišerienė neti
kėtai mirė Čikagoje rugsėjo 30 d. 
Nežiūrint nuotolių velionės kūnas 
sūnaus rūpesčiu buvo parvežtas į 
Adelaidę ir spalio 10 d. palaido
ta Adelaidės Centenial kapinėse. 
Velionė mirė sulaukusi 67 metų ir 
Adelaidės lietuvių gyvenime buvo 
mėgiama ir žinoma kaip aktyvi 
ir daug pasidarbavusi lietuvė.•

Po ilgos petraukos spalio 14 d.

Vėteikis ir šios valdybos vicepir
mininkas p. V. Deikus.

Susirinkimas praėjo be dides
nių ginčų ir sutartinoje nuotai
koje. Inf.

NEWCASTLE
KAUKIŲ BALIUS

Spalio 7 d. Newcastle Apyl. Val
dybos surengtas Kaukių balius ne
buvo gausus dalyviais, bet praėjo 
labai geroje ir pakilioje nuotaiko
je. Iždininko p. V. Nekrošiaus tei
gimu pajamų buvę tiek, kad tiki
masi padengti baliaus rengimo iš
laidas.

Kaukių (kaukėtų dalyvių) bu
vo mažai ,tik gerai, kad buvusios 
buvo įdomios. Kaukes vertinant 
pirmoji vieta teko poniai V. 
Christensen, vaizdavusiai senovės 
Egipto karalienę Nefreteti, antro
ji vieta p. J. Nekrošienei ir tre
čioji p. J. česnaičiui.

Šokių metu pravesta loterija su 
daugeliu laimikių. Loterijai fan
tus suaukojo V. Nekrošius, O. 
Zakarauskienė, J. Zakarauskas, 
B. Liūgą, H. Zakarauskas, V. 
Barštienė ir J. Nekrošienė. Baliaus 
metu veikė bufetas, kurį aptarna
vo p.p. Z. Zakarauskienė ir J. 
Nekrošienė.

Kor.

SYDNEY
PASKAITA MOTERIMS

Spalio 15 d. p.p. Jonaičių na
muose buvo susirinkusios Sydnė
jaus Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 

šeimos paramą kaukių baliui, ga
lima tikėtis, kad ir šį kartą ji bus
nemaža. Visi šios šeimos nariai 
yra buvę skautais Olandijoj.

KIEK KAINUOJA 
STOVYKLAVIMAS

Sekant JAV lietuvių spaudą pa
stebėta, kad ten stovyklautojo 
mokestis dažniausiai būna $25.00 
savaitei. Australų skautai moka 
$40.00 —50.0 0 dešimties dienų 
stovyklai. Australijos lietuvių 
skautai išsiverčia imdami žymiai 
mažesnį stovyklos mokestį.

adelaidiškiai vėl susilaukė teatro 
spektaklio, šį kartą vietos teat
ras “Vaidila” pastatė neseniai mi
rusio rašytojo Antano Rūko ko
mediją “Bubulis ir Dundulis”.

•
Pereitą savaitgalį įvyko lietuvių 

inžinierių sąskrydis Canberroje. 
Mat, Canberroje įsisteigė Pasaulio 
Liet. Inžinierių ir Architektų fi
gos Canberros skyrius ir ta pro
ga “naujagimio” aplankyti suplau
kė inžinierių iš Sydnėjaus ir kitų 
vietovių.

Pereitą šeštadienį V. ir N. Šli- 
teriai Sydnėjuje atšventė savo 
naujų metų įkurtuves, kur dalyva
vo gana gausus artimųjų ir svečių 
būrys.

Jau ateinančių metų pradžioje 
j Ameriką išvyksta melburniškė 
V. Kybartienė, kur žada paviešė
ti apie aštuonis mėnesius. Grei
čiausia išleistuvėms pasirinks 
Spaudos Balių Sydnėjuje, kurį ji 
kasmet aplanko.

*
Aną šeštadienį p.p. E. ir P. 

Nagiai turėjo savo šeimyninę 
šventę į kurią buvo atvykusios pa
saulinės modelistės iš New Yorko, 
Londono ir Paryžiaus. Sako ame
rikietė modelistė negrė Karolina 
buvusi pati įdomiausia ir patrauk
liausia (suvaidino pats P. Nagys). 
Ponai Nagiai turi Sydnėjuje pro
gresuojančią “Minties” spaustuvę, 
kur spausdinama ir Mūsų Pastogė. 
Neklausiame, kokia proga buvo su 
rengta toji iškilmė, bet vis tiek 
p.p. Nagiams linkime geriausios 
sėkmės ir giedriausių metų!

J...............  J
>;< MELBOURNO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIUS MALONIAI KVIEČIAME Į
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I ' I>:< LIETUVIŠKAI SPAUDAI REMTI, fiS 8

kuris įvyks š.m. lapkričio mėn. 4 d., šeštadienį, 7.30 vai. vakare LIETUVIŲ NA-
M MUOSE, 50 Errol St., Nth. Melbourne. M
S • • wGros visų mėgiamas orkestras, šilti ir šalti ponių paruošti užkandžiai. Gaivinantys 

ir taurieji gėrimai. Patogios kėdės prie stalų ir t.t. >J<
K Pakvietimai gaunami prie įėjimo.5 Melbourno Apylinkės Valdyba >$< *
35 narės pasiklausyti ponios E. 
Jonaitienės paskaitos tema “Kri
tiški gyvenimo momentai”. Klau
sytojos buvo taip sudomintos, kad 
vėliau dažna ponia reiškė, kad at
rodė, jog prelegentė savo paskai
toje lietusi ją arba jos šeimos na
rius. Klausytojos buvo tikrai su
žavėtos ir dėkojo p. Jonaitienei už 
tokią įdomią ir rūpestingai pa
ruoštą paskaitą.

Paskaitos metu vyrai, atvežę po
nias, buvo p. L Jonaičio globoja
mi specialiose patalpose, o paskai
tai pasibaigus tapo pakviesti kartu 
su poniomis pasivaišinti arbatėle.

Atsisveikinant buvo nuoširdžiai 
padėkota šeimininkams už jaukiai 
praleistą popietę.

Dalyvė

SKULPTORIAUS V. JOMANTO 
PARODA

Paskutiniu metu Sydnėjaus dien 
raščiuose galėjome plačiai skaityti 
apie lietuvius dailininkus, o meno 
galerijose ir gėrėtis jų išstaty
tais kūriniais.

štai Rudi Common galerijoje 
(Paddington) žinomas lietuvis 
skulptorius Vincas Jomantas iš 
Melbourno išstatęs savo skulptū
ros darbus individualinėj parodoj, 
kuri truks iki lapkričio 4 d. Jo pa
rodą “The Sun” dienraščio meno 
kritikas J. Gleeson labai aukštai 
įvertino skulptoriaus darbus ir jų 
originalumą.

C.A.S. METINĖ PARODA

Farmers prekybos namuose Blax 
land galerijoj šiuo metu vyksta 
visos Australijos modernistų Con
temporary Art Society 29-j i pa
roda, kurioje dalyvauja apie 70 
dailininkų iš penkių Australijos 
valstijų su savo kūriniais, jų tarpe
ir trys lietuviai: Eva Kubbos, H. 
Šalkauskas ir Leonas Urbonas. 
Tas pats meno kritikas J. Glee
son “The Sun” dienraštyje šių 
trijų minėtų lietuvių didžiulius pa
veikslus priskiria prie pačių stip
riausių kūrinių, išstatytų minė
toje parodoje.

Iš Rusijos pranešama, kad so
vietų erdvėlaivis po keturių mė
nesių kelionės per erdves perei
tą savaitę nesudužęs nusileido ant 
Veneros planetos. Radijo signalus 
jau pagavo net ir britų erdvių sek 
liai. Gautomis žiniomis Veneros 
temperatūra siekianti nuo 40 iki 
260 laipsnių Celsijaus, jos atmos
ferą sudaro daugiausia anglies 
dvidegenis, vandenilio labai mažai, 
o deguonies iš viso nesą. Šiaip 
Veneros atmosfera esanti 15 kartų 
tirštesnė už žemės atmosferą. Pla-
neta tinka augmenijai, bet ne gy
viams, kurie reikalingi deguonies. 
Nieko nesakoma apie planetos pa- 
viršų.

Pranešimai
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Canberros Apylinkės Valdyba š. 

m. lapkričio mėn. 5 d. (sekmadie
nį) 4 vai. p.p. Lietuvių Klube, 
Lyneham šiaukia visuotinį meti- 
nų susirinkimą šia darbotvarke:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Valdybos Pirmininko praneši
mas.
4. Valdybos iždininko pranešimas. 
5 Revizijos komisijos pranešimas. 
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Naujų apylinkės vad. organų 
rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Tautiečiai kviečiami gausiai da
lyvauti.

Canberros apyl. V-ba.

PLUNKSNOS KLUBO 
NARIAMS

Pirmininkas prašo paskelbti, 
kad lapkričio 4 d. (šeštadienį) 4 
vai. vak. p.p. Karvelių namuose 
(29 Prairie Vale, Bankstown) 
šaukiamas Plunksnos Klubo narių 
susirinkimas. Posėdžio metu klu
bo einamieji reikalai ir p. K. Ka
valiausko referatas “Muzikinis gy
venimas Lietuvoje”.

Visi nariai kviečiami laiku ir 
skaitlingai susirinkti. Pabrėžtina, 
kad šis susirinkimas šiais metais 
bus paskutinis.

— * —
Melbourniškis dail. Adomas Vin

gis nuo spalio pradžios dalyvau
ja su savo darbais konkursinėje 
“Corio 5 Star Whisky Prize” pa
rodoje Geelonge. Iš šioje parodo
je norėjusių patekti apie 150 vi
sos Australijos dailininkų atrink
ti tik 61, kurių tarpe ir mūsiš
kis Adomas Vingis. Nors jo kūri
nys “Jūros nuotaika” (Sea’s 
Mood) premijos ir nelaimėjo, bet 
vis tiek jis buvo tarp kitų penkių 
pažymėtas kaip “highly commend
ed”.

Kiek teko patirti, šioji paroda 
Geelonge užtruks iki lapkričio 
20 d.

_ * _
Indijoje plečiasi raupų epide

mija, kuri šiais metais jau nusi
nešė apie 10.000 aukų. Indijos 
sveikatos ministeris perspėjo, kad 
liga dar gali labiau plėstis ir pa
reikalaus dar daugiau gyvybių.
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* SKAITYTOJAMS
Nora jau daug kartų buvo pri

minta, kad visa Mūių Pastogėje 
skelbtina medžiaga įskaitant ir 
įvairius skelbimus bei pranešimus 
turi būti siunčiama Mūsų Pas
togės redaktoriaus adresu, bet 
vis tik daugelis nepaisydami šio 
perspėjimo vis tiek siunčia admi
nistracijos adresu (Box 4558, G. 
P.O. Sydney). Adminjistracijos 
adresu redakcijai skirtieji raši
niai dažnai redaktorių pasiekia 
keliom dienom ar net savaitėm 
vėliau, ir dėl to gaunasi nepasiti
kėjimo, kad esą buvo išsiųsta lai
ku ir kodėl nepaskelbta. Ką gi ga
li redaktorius daryti, jei jis gau
na pavėluotai tokius terminuotus 
pranešimus ir jų skelbimas laik
rašty vis tiek būtų pavėluotas. 
Čia klaida pačių siuntėjų ar skel
bėjų, kurie redakcijai skirtą me
džiagą adresuoja ne Redakcijai, o 
administracijai.

Ateity dar kartą primename, 
kad visus rašinius, pranešimus, 
skelbimus ir kita, kas skiriama 
skelbti Mūsų Pastogėje, būtų 
siunčiama tiesiog Mūsų Pastogės 
Redakcijos adresu: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W., 2200. Tada 
bus išvengta daugelio nemalonu
mų ir pačiam redaktoriui neteks 
asmeniškai su kiekvienu aiškin
tis, kodėl tas ar kitas dalykas lai-
ku laikrašty nebuvo paskelbta*.

M.P. Red.

BRISBANE — NEWCASTLE — 
NEW ZEALAND 

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI lapkričio mėn. MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad tarp 
krikščionių ir žydų išsivystytų 
geresnis savitarpis pažinimas ir 
pagarba.
misijų — Kad tikintieji 
Dievui Azijoje vykusiai pasiprie
šintų ateizmui.

Aukščiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti Brisbanės- 
Newcastelio ir Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

BRISBANE
Sekančios pamaldos Brisbanės 

ir apylinkės lietuviams bus laiko
mos lapkričio 5 ir 12 dienomis 
Švenč. Marijos bažnyčioje — Peel 
ir Merivale gatvių sankryžoje, 
Pietų Brisbane. Išpažinčių bus 
klausoma valandą prieš Mišias.

Tuoj po pamaldų, lapkričio 6 d., 
esant tinkamam orui, bus lankomi 
kapai.

Dvasiškio apsistojimo vieta atsi
lankant Brisbane nuo lapkr. 1 iki 
14 d. — Manresa, Kensington Tce, 
Toowong, QLD Telef. 7 3818

Kun. S. Gaidelis, S J.
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