
KAIP SU
JAUNIMU?

Ne kartą mūsų spaudoje už- 
kliudomas jaunimas nevengiant 
jam net priekaištų. Esąs jis aro
gantiškas, nemandagus, suaus- 
tralėjęs ir t.t. Atrodytų, kad mes, 
vyresnioji karta, jaučiamės iš 
savo pusės padarę viską, sudarę 
palankiausias sąlygas tam jauni
mui išaugti jei ne geresniais, tai Registered at the GJP.O. Sydney for tranimheion by po it a* a Newspaper.

(XIX) 1968 — LIETUVOS LAISVES KOVOS METAI — Nr. 43 (1016) 1968 m. spalio 28 d.jau bent neblogesniais lietuviais 
ir žmonėmis, negu patys esame.
O gal manome, kad barniu ir 
priekaištais tą jaunimą tuč tuo
jau pataisysime, ir jau vien dėl to 
jis sekančią dieną pasidarys ge
resnis?

ti, bet geriau vėliau, negu nie
kad. Vis dar turime laiko ta 
linkme pajudėti.

Kitas svarbus faktorius jauni- ■II-JI P. LIET. B-NĖS VALDYBA PLB Kultūros Tarybon numaty
ta įtraukti lietuvių mokslininkų, 
rašytojų, muzikų, teatralų atsto
vai.

Tačiau kai tikrovė mūsų lū- mo lietuviškumui ugdyti būtų 
jaunimo stovyklos. Tokios ben
dros jaunimui stovyklos turėtų pirmojo posėdžio rugsėjo 21-22 die- 
būti organizuojamos kas vasarą nomis Clevelande, dalyvavo visi 
visam Australijos lietuvių jauni- devyni jos nariai. Aptarus PLB 
mui ir vienoj vietoj. Skaitlingi 
susibūrimai jaunimui imponuoja. 
Jaunųjų artimesnis susipažini
mas gal net sumažintų ir mišrių 
vedybų skaičių.

Kaip mūsų jaunimą išlaikyti 
lietuviais be čia suminėtų gal at
sirastų ir kitų būdų. Ši opų klau
simą iš esmės turėtų išnagrinėti 
įvykstantis Krašto Tarybos suva
žiavimas. Suvažiavimas šį jauni
mo klausimą turėtų laikyti pačiu 
esmingiausiu. 
Emigracijoje esame virš 20 me
tų. Čia išauginome pirmąją ge
neraciją savo krašto nemačiusių 
lietuvių. Būtų nedovanotina kal
tė, jei dalį šios generacijos pra
rastame vien todėl, kad neiš
naudojome visų priemonių nu
byrėjimui išvengti.

Br. Straukas

kesčius apvilia, imame jaudintis 
ir dairytis kaltininkų. Priekaiš
tautojams tenka priminti lietuvių 
patarlę — kokia obelis, tokie ir 
obuoliai. Jei jaunuolis nemanda
gus, arogantiškas, varganai su- 
renčia lietuvišką sakinį, tai grei
čiau tėvų, ne jaunuolio kaltė.

Savo tarpe užtiksime eilę jau
nuolių, smagiai kalbančių ir 
šmaikščiai susirašinėjančių lietu
viškai su pakankamais ištekliais 
tautinio idealizmo ir gyvai besi- 
reiškinačių mūsų visuomeninėj ir 
kultūrinėj veikloj. Deja, šalia to
kių atrasime, ir šimtus jaunuolių, 
kurie patys varžosi lietuviškai 
prabilti, nes tos kalbos formaliai 
jau nemoka ar neišmoko.

Besirūpindami įsikūrimu ir 
ekonomine šeimos gerove per- 
mažai kreipėme dėmesio į au
gančius vaikus palikdami juos 
auklėti aplinkai ir australiškai 
mokyklai. Ekonomiškai įsikūrė
me dauguma palyginti gerai, bet 
per tat beveik praradome vaikus. 
Patys angliškai gerai neišmokę ir 
vaikų lietuviškai neišmokinome. 
Ar gali būti kas nors tragiškes- 
nio, kaip kalbinio ryšio šeimoje 
stoka?

Dedame daug vilčių į savait
galio mokyklas, kurios be abejo
nės duoda didelį įnašą. Baigę sa
vaitgalio mokyklą vaikai tėra 
dar perjauni, kad pajėgtų sąmo
ningai suprasti, kas yra toji toli
moji tėvynė ir pati tauta. Baigu
sieji savaitgalio mokyklas toliau 
jaunuoliai paliekami Dievo va
liai.

O iš tiesų kaip tik šį pomo- 
kyklinį amžių reikėtų planingai 
išnaudoti tautiniam auklėjimui. 
Šio amžiaus jaunuoliams gyve
namoji aplinka ir draugai dau
giau įtakoja už tėvus. Veržimasis 
atsipalaiduoti nuo vyresniųjų 
(šiuo atveju — tėvų) jaunimui 
visados būdinga. Bendravimas 
su suaugusiais juos varžo. Sau
giai ir laisvai jie jaučiasi tik ben
draamžių tarpe. Čia jaunuolis 
turi progos atskleisti savo asme
nybę, ugdyti pasitikėjimą savimi, 
imponuoti draugus savo žinio
mis, sąmojum ir t.t. Dauguma 
mūsų tokius jaunimo polėkius 
suprantame, bet neaišku, kodėl 
ta kryptimi nieko nedarome.

Tai suprasdami australai turi 
įsteigę skaitlingus jaunimo klu
bus. Daugelis jų yra menkaver
čiai, bet vis tiek jie pasitarnauja 
jaunimo reikalams.

Tiesa, turime ir patys jaunimo 
susigrupavimus, kurie siekia tam 
tikrų tikslų jaunimo tarpe. Tai 
skautai, ateitininkai, taut, šokių 
grupės, sportininkai ir kt. Bet 
mums trūksta vieno jaunimo 
sambūrio, kuriame tilptų visoks 
jaunimas, reikia klubo ar kaip jį 
bepavadintumėm, kur mūsų jau
nimui būtų vieta plėtoti tautinę 
sąmonę.

Turime savus bendruomeni
nius namus, kitur net po dvejus, 
bet kiek jie tiesioginiai pasitar
nauja jaunimui? Kas vyksta liet, 
namuose kad ir jaunimui daly
vaujant, tai vyksta su tėvų žinia, 
net prievarta, kaip savaitgalio 
mokyklos ir kt. Bet mūsų pri
augančio jaunimo lietuvių namai 
nepatraukia, nes čia neranda pa
sitenkinimo, džiauesmo, o vien 
tik pareigą. Pradėję dirbti jau
nuoliai su bendruomeniniais na
mais ryšius beveik nutraukia.

Jaunimui reikia jaunatviškų 
užsiėmimų ir pramogų ir ypač 
tinkamos aplinkos. Jaunimas no
ri irgi privatiškumo, kur nesikiš
tų nei tėvai, nei vyresnieji. Rei
kią ir ką nors daryti, kad tokią 
vietą mūsų jaunimas turėtų.

Gal tai buvo galima ir anks
čiau apie tai pagalvoti ir padary-

TAIKOS VILTYS VIETNAME
Paskutiniu metu atsirado realių 

vilčių baigti karą Viename. A- 
merikos prezidentas sustabdė šiau
rės Vietnamo bombardavimus pa
rodydamas geros valios susitaiky
ti. Tačiau Paryžiuje taikos dery
bos tebėra vis dar tame pačiame 
taške, kur susirenka posėdžių vie
ni kitiems papriekaištauti.

Trečioji PLB Valdyba susirinko

Valdybos
reigomis

Juozas
Stasys

sis vicepirmininkas,
Antanas Gailiušis

rius ir iždininkas,
Dr. Henrikas Brazaitis — visuo

meninių reikalų vicepirmininkas,
Dr. Antanas Butkus — informa

cijos vicepirmininkas,
Dr. Antanas Klimas — PLB

darbo sritis, sutarta pa- 
pasiskirstyti taip:
Bačiūnas — pirmininkas, 
Barzdukas — vykdoma-

sekreto-

Kultūros Tarybos pirmininkas,
Milda Lenkauskienė — jaunimo 

vicepirmininkė,
Dr. Vytautas Majauskas — fi

nansų vicepirmininkas ir Anta
nas Rinkūnas — PLB Šveitimo 
Tarybos pirmininkas.

Nariai pateikė savo srities veik
los metmenis, pagal kuriuos bus 
sudarytas ir kitame posėdyje ap
svarstytas bendras PLB Valdybos 
veiklos planas. Apsvarstyti ir pri
imti darbo nuostatai, liečią PLB
Valdybos posėdžius ir įvairius pro- greso šaukimu, jaunimo organizaci 
cedūrinius reikalus. Nutarta tęsti jomis, sportu, tautiniais šokiais ir 
buvusios PLB Valdybos darbus: kitokia jaunimą liečiančia veikla.

leisti Pasaulio Lietuvį, sudarant 
redakcinį ir administracinį kolek
tyvą, vykdyti lietuvių menininkų 
išvyką į Pietų Ameriką ir kt.

Valdybos narių iškelti ir ap
svarstyti šie klausimai: Trečią- 
jam PLB Seime kilęs Konstituci
jos peržiūrėjimas, Seimo darbų iš
leidimas, santykiai su VLIK’u ir 
kitais lietuvių veiksniais ir kt Pa
sitarimai su jaunimu ir PLB Jau
nimo Sekcijos sudarymas, kuri tu
rės rūpintis II PL Jaunimo Kon-

Dabartinė (IlI-įi) P.L.-nės Valdyba pirmojo posėdžio metu Clevelande p.p. 
Lenkauskų namuose. IS k.: Dr. H. Brazaitis, A. Rinktinas, Dr. V. Majauskas, 
J.J. Bačiūnas, M. Lenkauskienė, St. Barzdukas, Dr. A. Klimas, Dr. A. Butkus 
ir A. GailiuSis.

solidarumo įnašo pakėli- 
jo išrinkimo euaktyvini- 
specialios bendruomenės 

sekcijos prie PLB Valdy-

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
RINKIMAI AMERIKOJE

Lapkričio 5-tą dieną Amerikos 
gyventojai rinks valstybės 
prezidentą. Vyriausybės rin
kimuose nebus balsuojama tiesiog 
už išstatytą partijos kandidatą, bet 
už rinkėjų koledžą, kuris išrinks 
prezidentą ir jo pavaduotoją. A- 
merikos prezidentas kaip ir pava
duotojas renkami keturių metų 
terminui. Sykiu su prezidento rin
kimais pravedami Senato, Repre
zentacinių Rūmų, gubernatorių ir 
daugybės valdininkų perrinkimai.

Vienas trečdalis J.A.V-bių sena
to, susidedančio iš 100 senatorių, 
bus perrenkamas šešerių metų ter
minui. Kitaip sakant, trečdalis se
nato perrenkamas kas antri me
tai.

Visi 435 reprezentacinių rūmų 
atstovai (vad. kongresmanai) ren
kami dviejų metų terminui. Taip 
pat ir 22 gubernatoriai iš 50 įvai
rių steitų gali pasikeisti artėjan
čiuose rinkimuose.

Dabartinė prez. L.B. Johnsono 
adminstracija didele persvara val
do reprezentacinius rūmus (kon
gresą) ir taip pat senatą. Kongre
se demokratams priklauso 248 vie
tos, respublikonams — 187. Sena
te demokratai turi 64 atstovus, 
respublikonai — 36.

niurną iš 60 esamų steitų. Vietoj 
balsų perdavimo paskiriems stei- 
tams, kongresas gali leisti trečią
ja! partijai derėtis su bet kuria 
partija ir perleisti, arba už rinki
mines ambicijas “parduoti” su
rinktus balsus.

RINKIMINĖ KAINA
J.A.V-bių prezidento rinkimuo

se mažai išstatomas pašalinis par
tijos ne vien dėl mažų galimybių

sismaginus prašokamas šimtas.
J.A.V-bių rinkiminė kampanija 

yra žinoma kaip dvipartinė. Mat, 
dvi pagrindinės partijos (respub
likonai ir demokratai) dažniausia 
lieka dvikovoj. Kitoms partijoms, 
kad ir pav. komunistams, kandi
datuoti į vyriausybę nėra drau
džiama, tik laimėjimo galimybės 
beviltiškos. Paprastai sakoma, kad 
trečioji partija dažniausiai tik 
maišosi rinkimuose. Šiais metais
gana stiprų pavojų sudaro buvu- laimėti, bet daugiau dėl susijusių 
šio Alabamos gubernatoriaus G. milžiniškų išlaidų. Rinkiminė kam- 
Wallace ir į pensiją išėjusio vy- panija G. Wallace partijai kaš- 
riausio štabo oro pajėgų vado Le 
May “nepriklausoma” partija 
Kiek atrodo, G. Wallace partijai 
nėra galimybių laimėti, tačiau su
rinkus nemažą balsų jis gali už
kirsti kitiems kelią į prezidentus. 
Susidarius tokiai padėčiai repr. 
rūmai perima rinkiminį procesą, 
duodami po vieną balsą kiekvie
nam steitui. Tokiu būdu kandida
tas gali pakliūti į prezidentus jei 
surenka absoliutų 26 balsų mini-

tuos 10 mil. dolerių, demokratų 
H. Humphrey 18 mil. dolerių, res
publikonų R. Nixonui — 30 mil. 
dolerių. Susidariusios rinkiminės 
išlaidos padengiamos įvairių biz
nierių, bei šiaip partijai atsidavu
sių individų.
tų reikalaujama nesikompromituo- 

Be finansinių išlaidų iš kandida- 
ją rinkiminiai pasisakymai, atsar
gūs pažadai, geležinė kantrybė, bei 
begalinė fizinė ištvermė.

DERYBOS MASKVOJE

TREČIOJI PARTIJA
Rinkimai Amerikoje nėra priva

lomi. Kas nori, tas balsuoja. Ab
stinentai nėra baudžiami pinigi
niai, kaip pav. Australijoje. Pa
prastai Amerikoje balsuoja dides
nė pusė gyventojų. Toks balsavi
mo rekordas pasiektas 1964 me
tais, kada 64% gyventojų dalyva
vo rinkimuose sprendžiant Gold
water — Johnson kandidatūras.

Australijos privalomuose rinki
muose balsuoja 95% gyventojų.
Tuo tarpu laisvoje Europoje, kur todairos smaugia liberalizmo liku- 
balsavimas nėra privalomas, bal
suotojų skaičius dažnai siekia 80%. 
Gi Sov. Sąjungoje ir jų paverg
tuose kraštuose balsuoja net 
99.99% gyventojų, bet kartais iš-

Praeity sovietų šventa pareiga 
buvo komunizmą ginti nuo impe
rialistų. Užgrobus Čekoslovakiją 
sovietų spaudoje sakoma, kad 
Kremlius turi pilną teisę įsiterp
ti ir vadovauti bet kokiame sate
litiniame krašte, kada partijai grę- 
sia pavojus, 
suka galvas, 
girnas galėtų 
tiniai įvykiai 
lėtų pakeisti
o gal Kremlius ruošia naują dir
vą sąskaitų suvedimui su Alba
nija, Rumunija ar Jugoslavija?

Čekoslovakijoje tuo tarpu sunki 
sovietiška priespaudos letena be a-

Vakarų diplomatai 
ką toks sovietų tei- 
reikšti ? Nejau poli- 
Čekoslovakijoje ga- 
sovietišką doktriną,

liškos. Derybų metu atviroje ir 
draugiškoje nuotaikoje buvo ap
svarstyti klausimai, susiję su da
bartine padėties raida ir aktyvė- 
jimu imperializmo pinklių prieš 
socialistines šalis. Taigi “Tarybų 
Sąjungos vadai, reikšdami drau
gystę ir brolybę, patvirtino esą 
pasiryžę plačiausiu mastu ir la
bai nuširdžiai bendradarbiauti, 
remdamiesi abipuse pagarba, lygy
be, teritorijos vientisumu, nepri
klausomybe ir soicalistiniu solida
rumu”.

Sovietų vadai pažadėjo atitrauk
ti sąjunginę šalių kariuomenę pa
dėčiai normalizuojantis ir nesikiš
ti j Čekoslovakijos respublikos vi
daus reikalus. Derybų pabaigoje 
“Tarybų Sąjunga ir Čekoslovakija 
susitarė duoti ryžtingą atkirtį mi
litaristinėms, revanšistinėms, ne-

ti socialistinę sandraugos galią ir 
•tuo siekti efektyvesnę gynybinę 
Varšuvos sutartį”.

Sovietų piliečiui prisiskaičius to
kio melo ir išmislo net nekyla abe
jonė ar Taiybinė Sąjunga teisin
gai pasielgusi Čekoslovakijoje.

Kokios “derybos” vyko Maskvo
je vaizdžiai apibūdina sugrįžę če
kų delegatai, “šį sykį neteko dis
kutuoti nė vienu punktu. Visi ter
minai buvo padiktuoti ir iš anks
to paruošti. Trūko tik mūsų para
šų apačioje”.

Naujai sudarytame protokole, 
Kremliaus vadai reikalavo ne lai
kino, bet nuolatinio okupuotų jė
gų apsistojimo. Dubčeko įrodinėji
mas, kad buvimas 100,000 sovietų 
karių atims čekų kariuomenei pas
togę, piktai buvo Brežnevo nu
trauktas. Brežnevas atkirto, kad 
reikalaujamą pastogę čekai visuo
met ras, nors ir ketvirtadaliui mi
lijono armijai, Kinijos pasieny. 
Dubčekui tęsiant priekaištus, jog 
sovietai nesilaiką savo pažadų če
kams išpildžius visus sovietų rei
kalavimus, sovietų prez. Podgor- 
ny liepė Dubčekui užsičiaupti ir 
mauti iš kur atėjęs.

Sovietai perspėjo čekus, kad 
tenemano, jog liberalizmo sąjū
dis sulaužys tvirtą socializmo gran 
dinę. Tenemano ir tie, kurie vei
kia prieš Maskvą, kad jie amži
nai atsiskyrę. Tai esąs tik laiki
nas dalykas. Kovoje prieš impe
rializmą visi socialistiniai kraštai 
būsią sujungti. Atseit, visi sovietų 
įtakos kraštai turės tik vieną išei
tį — vieną ir tą pačią Kremliaus 
smaugiamą grandinę.

PRIEŠ 20 METŲ
Politinei įtampai didėjant Berly

ne, vakarų pasiuntiniai vyksta į 
Maskvą ir, kaip patariami Soko- 
lovskio, kreipiasi tiesiog į sovie
tų užsienio reikalų min. Moloto
vą. Daug nepešus iš Molotovo, va
karų delegatams patariama kreip
tis pas Staliną. Stalinas priima 
svečius mandagiai ir gan palan-

Bus sudaryta PLB švietimo Ta
ryba, kuri turės kreipti ypatin
gą dėmesį į lietuviškosios asme
nybės formavimą ir bendruomeni
nio sąmoningumo bei organizaci
nės atsakomybės ugdymą, skiriant 
tam ne mažiau laiko ir dėmesio už 
tiesioginį žinių perteikimą. Kul
tūros Taryba pradės realias pas
tangas pervesti lietuviškas mūsų 
mokyklas į modernią beskyrinę 
sistemą.

Pabrėžta lėšų telkimo reikšmė 
visiems bendruomeniniams dar
bams vykdyti ir šiam tikslui PLB 
Valdyba pasisakė už šių metų 
Jungtinio Finansų Komiteto per
organizavimą j nuolatinę tarp- 
veiksminę finansų instituciją, už 
tautinio 
mą bei 
mą, už 
finansų
bos sudarymą ir kt

Ir toliau lietuviška spauda ir ra
dijas yra prašomi skleisti bei po
puliarinti bendruomeninę idėją, 
pozityviai vertinti ir objektyviai 
informuoti apie jos veiklą, ryški
nant lietuviškojo švietimo, kultū
ros, mokslo siekimus ir laimėji
mus. |

Posėdžio proga Dr. Edmundas 
ir Milda Lenkauskai surengė po
būvį, kurio metu buvo atsisvei
kinta su buvusia PLB Valdyba. 
Pobūvyje taip pat dalyvavo Ohio 
LB apygardos, abiejų CIevelando 
apylinkių, lietuviškosios spaudos ir 
radijo atstovai bei svečiai: Aus
tralijos LB Valdybos pirm. Simas 
Narušis ir N. Zelandijos Seimo 
atstovas Mečys Cibulskis ir kiti.

Posėdis, trukęs 8 valandas, bu
vo darbingas ir visi klausimai 
buvo svarstomi išsamiai, konstruk
tyviai ir solidariai.

Dr. A. Butkus 
PLB Valdybos 

informacijos vicepirmininkas

belieka — vykti at- 
ir ten tartis su So-

Stalino patarimais

kiai. Išsikalbama Berlyno krizės 
reikalais, kelių remontais, susi
siekimo suvaržymais, bei sovie
tams nepageidaujama vakarų kur
suojama valiuta.

Berlyno krizės reikalais Stalinas 
nepasako nieko konkretaus, nes 
tuo reikalu negalįs padėti, kadan
gi visos Kremliaus direktyvos per
duotos Berlyno komendantui Soko- 
lovskiui. Be to, šokti Sokolovs- 
kiui už akių Stalinas taip pat ne
norėtų, nes tai būtų pažeminimas 
komendanto autoriteto. Dėl to, vie
nintelis kelias 
gal j Berlyną 
kolovskiu.

Patikėdami
vakarų delegatai vėl atsiranda 
Berlyne. Deja Sokolovskis iš vis 
neįsileidžia j kalbas, sakydamas, 
kad tuo reikalu reikia tartis tik 
su Molotovu. Nieko nelaimėję Ber
lyne, vakarų pasiuntiniai vyksta 
atgal į Maskvą. Bet ir čia jų 
laukia ta pati giesmė: kreipkitės 
pas Staliną, o Stalinas nurodo tar
tis vėl su Sokolovskiu... Iš Mas
kvos vakarų diplomatai nebeisi- 
ryžta vykti į Berlyną — pasuka 
į namus.

Tik po tokių įvykių po nosies 
vedžiojimo, vakarams paaiškėja ko 
sovietai siekia Berlyne. Tik tada 
vakarams atsidaro akys matant 
sovietišką bendradarbiavimą at
statant sugriautą Europą.

Berlyno krizė išsprendžiama oro 
susisiekimo priemonėmis. Maistas, 
vaistai, drabužiai, kuras... vyksta 
j Berlyną oro keliu, kad nemaišy
tų sovietiškiems geležinės uždan
gos remontams.

čius. Tretysis čekų-sovietų susiti
kimas Maskvoje suteikė okupantui 
dar vieną pergalę. Kaip sovietų 
spaudoje rašoma, tokios “derybos” 
buvo atviros, draugiškos ir bičių- onacianolistinėms jėgoms. Stiprin-

M.P.” SPAUDOS BALIUS

LAPKRIČIO 2 D.
MELB. LIET. NAMUOSE
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JONAS SOLIŪNAS

KAIP TEN BUVO
(PASIKALBĖJIMO SU ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKU TĄSA)

tą pasikviesti. Reikalui esant su
silauktume ir paramos.

— Ar būdamas Amerikoje ir tu
rėjęs progos matytis su mūsų di
džiaisiais 1 Gal dėjote pastangų pa 
sikviesti j mūsų Lietuvių Dienas?

— Pastangų buvo, bet be pasek
mių. Dar metų pradžioje oficialiai 
užkvietė Krašto Valdyba min. Lo
zoraitį, bet jis dėl daugelio prie
žasčių negalįs pasimatyti su Aus
tralijos lietuviais. Užsiminiau apie 
tai ir asmeniškai jį sutikęs PLB 
Seime. Jis padėkojo, pasidžiaugė 
gražia mūsų veikla, kurią jis stro
piai seka ir prašė pasveikinti vi
sus Australijos lietuvius. Min. S. 
Lozoraičio 70 metų sukakties pro
ga pasveikinau jį Australijos lie
tuvių vardu ir įteikiau jam ir po
niai po stilizuotą Vytį, kurį išleido 
Krašto Valdyba.

Lygiai ir p.p. Bačiūnai neža
da greit pasirodyti Australijoje. J. 
Bačiūnas pabrėžė, kad širdyje visa
dos esąs su Australijos lietuviais, 
bet šiuo metu jis esąs kitur reika
lingesnis. Visus mūsų seimo na
rius p. Bačiūnas specialiai globo-

— Pereitą kartą ’ besikalbant 
neatrodo, kad viską išsėmėme. 
Kiek girdisi, juk grįžote iš Ame
rikos netuščiomis rankomis ?

— Taip, Australijos lietuviams 
parvežiau labai brangią dovaną — 
filmą dar iš Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo, suktą 1938 m. bro-

turtas. Ir šį filmą išgavau iš K. 
Motuzo vien tik senos bičiulystės 
vardan. Tikiuosi jį parodyti vi
siems Australijos lietuviams, bet 
žinoma tik ateinančiais metais.

— Skaitėme, ’kad drauge su lie
tuvių delegacija dalyvavote su mi
sija ir Washingtone Valstybės de- 

kandidatai “apšyla”. Hu Motuzų Lietuvoje. Filmas spal- partamente. Kaip jums tai atrodei 
---------- votas ir jame tarp kitų bus gali- ’----------J*’---------- ------- 

ma matyti ir tokie momentai:
1938 m. Vasario 16-sios minėji

mo iškilmės Kaune;
įvairūs vaizdai iš Lietuvos, pa

vadinti “Ten kur Nemunas ban
guoja”; 

Lietuvių Diena iš pasaulinės 
mugės New Yorke 1964 m. 

Yra ir dalis filmo su Lietuvos 
vaizdais, įkalbėta angliškai. Ji bu
vo savu laiku skiriama supažin
dinti amerikiečius su Lietuva. 

Broliai Motuzai kaip susipratę 
kūmų sugeba atlikti jo partneris — kandidatas į viceprezidentus lietuviai 1938 m. buvo atvykę į 
~ • " • ■ ' • ‘ Lietuvą ir savo iniciatvya ėmėsi

filmavimo darbo. Nors tai ne spe
cialistų, bet mėgėjų darbas, bet 
šiandie tai yra neįkainuojamas

RINKIMAMS ARTĖJANT
Pamažu abu šio krašto prezidentiniai ] 

Aštrėja viens kitam kalenimai, dažnėja išsišokimai bei praslvar- 
džiavimai. Tačiau visa tai nėra naujiena. Tai įprastas dalykas, nu
tinkąs šio krašto rinkimuose.

Sprendžiant iš pasakytųjų kalbų ir visuomenės bei spaudos re
akcijos, nėra abejonės, kad šiandien rinkiminiu favoritu yra respub
likonas Richard Nixon. Iš tiesų jo pozicija yra labai aiški, strategi
ja paprastutė; nepasakyti perdaug ir neužrūstinti daugumos bal
suotojų. Užtat nenuostabu, jog įvairiuose, pasisakymuose Nixono 
planai krašto tvarkyme ir užsienio politikoje dažniausia yra nu
sagstyti bendru, nieko specifinio nesakančiu, planu. Jis neturi jokio 
konkretaus plano nei Vietnamo karo baigimui, nei krašte tvarkos 
atstatymui. Žinoma, kalbant bendratimis lengva išvengti kontra- 
ve.rsijos ir beveik neįmanoma padaryti bereikalingų išsišokimų. 
Tačiau jei Nixonas ir nepadaro jokių didelių išsišokimų tai be sun-

— Apie pačią delegaciją, jos su
dėtį ir prasmę jau buvo anksčiau 
rašyta, tai čia nekartosiu. Bendrai 
mano įspūdis toks, kad Lietuvos 
reikalais Valstybės Departamentas 
yra gerai informuotas ir mūsų 
reikalais įdomaujasi. Lietuvos at
stovas Washingtone min. J. Ra
jeckas atlieka didelį diplomatinę 
misiją ir daug dirba kovoje už ne
priklausomą Lietuvą.

departamente buvome 
šiltai sutikti ir nuo- 

pavergtos
Spiro Agnew. Sis vyrukas jau privirė Nixonui nemažai košės. Agnew 
jau spėjo užrūstinti lenkų kilmės balsuotojus, pavadindamas vieną 
jų žeminančiu “polako” vardu. To neužteko. Jis netrukus ir vėl 
išsišoko, pavadinęs japonų kilmės žurnalistą “fat Jap”. Kilo di
delė audra šaukšte, kurioje nuskendo nemažai lenkų ir japonų sim
patijų respublikonams.

Dabar neretai girdima nuomonių, jog Agnew visai nepadeda 
Nixonui Į prezidentus išrinkimui. Užtat daugelis respublikonų, ypa
tingai pažangesnių pažiūrų, pyksta ant Agnew kam šis tiek daug 
kalba, jei nemoka korektiškai kalbėti ir elgtis.

Totaliai skirtinga yra demokratu kandidato Hubert Humphrey 
padėtis. Viena, Humphrey savo kalbose yra daug nuosaikesnis ir 
konkretesnis. Jis pasiūlė net ir Š. Vietname sustabdyti visapu
sišką bombardavimą tuo atveju, jei jis būtų išrinktas prezidentu. 
Žodžiu Humphrey nori atsikratyti primetimo, jog jis aklai sekąs 
Johnsono politiką. Politikos sekimo atžvilgiu daug panašesnis yra 
respublikonas Nixon ne demokratas Humphrey.

Nelabai Humphrey sekasi ir su kalbomis. Jo pasirodymus 
dažniausiai pasveikino šimtinės demonstrantų prieš Vietnamo ka
rą. Šie taikos šalininkai neretai jam neduoda kalbėti, ir todėl Hum
phrey rinkiminė propaganda labai nukenčia. Keista, bet taikos 
šalininkai mažai kur trukdo Nixonui, kuris yra daug griežtesnis dėl 
karo Vietname sustabdymo nei Humphery. Tai šių rinkimų di
džiausias paradoksas.

Neremia Humphrey nė liberalai, kurie dar vis negali atsikvo
šėti nuo jų kandidato pralaimėjimo demokratų nominacijose. Ne
seniai net pats McCarthy pakartotinai atsisakė indorsuoti Hum
phrey dėl pastarojo laikysenos Vietnamo karo atžvilgiu.

-■ Nenuostabu, kad šiandieniniai visuomenės apklausinėjimai ro
do, kad Humphrey yra labai nepopuliarus. Tačiau to negalima pa
sakyti apie demokratų viceprezidentinį kandidatą gubernatorių, len
kų kilmės Muskie. Pastarasis kalba nuosaikiai ir ligšiol nepadarė 
jokių išsišokimų. Užtat jis yra daug populiaresnis nei Agnew. Nė
ra abejonės, jog Muskie kandidatūrą, ir tuo pačiu Humphrey, pa
rems lenkų kilmės balsuotojai. O tai jau didelis pliusas kandidatui 
taip reikalingam daugiau balsų.

Vis dėlto, didžiausias šis rinkimų kurijozas ir siurpryzas yra 
vadinamosios “nepriklausomos” Amerikos partijos kandidatas ra
sistas George Wallace. Ligšiol, kaip apklausinėjimai rodo, Wallace 
yra populiaresnis nei Humphrey! Siam Wallace populiarumui pa
teisinti galima rasti daug priežasčių, tačiau viena svarbiausia tai 
šio krašto didmiesčių betvarkė, demonstracijos ir negrų kova už 
civilines teises. Wallace be jokių skrupulų teigia, jog jis yra vie
nintelis kandidatas, kuris galėtų sutvarkyti: netik Ho Chi Min Viet
name, bet ir kriminalinius nusikaltimus Amerikoje. Su liūdesiu 
reikia pripažinti, kad šiai tuščiai svajonei ir paikam svaičiojimui 
pasiduoda daug amerikiečių. Nenuostabu, nes daug amerikiečių 
šiandien yra jau pavargę nuo Vietnamo karo ir betvarkės didmies
čiuose.

Keisčiausias visų kandidatų yra Vallace viceprezidentinis kan
didatas generolas LeMay. Sis kariškis jau pirmoje savo kalboje 
“įsikišo koją bumon”, pareikšdamas, jog karo užbaigimui Vietna
me jis galėtų naudoti ir atominius ginklus. Žinoma, toks barškini
mas atominiais ginklais gąsdina daugumą piliečių, tačiau tai ne
gąsdina nei paties LeMay, nei Wallace.

Bendrai trečiosios politinės partijos dalyvavimas rinkimuose 
yra naujas dalykas, amerikietiškoje arenoje. Nors atrodytų, kad 
didesnis kandidatų skaičius suteiktų piliečiui ir didesnį šansą pa
sirinkimui, bet taip nėra, nes dar turbūt kaip niekad nebuvo tokio 
artimo panašumo tarp visų trijų kandidatų. Užtat šįmetiniuose 
šio krašto prezidentiniuose rinkimuose eilinis pilietis dalyvaus su 
didele apatija.

Valstybės
tikrai labai
širdžiai išsikalbėjome
Lietuvos klausimais. Po oficialaus
pasikalbėjimo visa delegacija su 
amerikiečiais pareigūnais buvo nu
filmuota.

LAIŠKAI PASAULIUI
Butanas yra pradėjęs laiškų ra

šymo vajų. Laiškus rašyti kviečia
mi visi lietuviai, latviai ir estai, 
kur jie begyventų, kokio jie am
žiaus bebūtų.

Laiškus reikia rašyti vyriausy
bėms tautų, priklausančių Jung
tinėms Tautoms. Vyriausybių gal
vų pavardes, titulus ir adresus 
galima gauti iš Batuno (2789 
Schurz Avenue, Bronx, N.Y., 
10465, USA). Ten pat galima gau
ti ir temų sąrašą. Neturintieji 
laiko patys laiškus rašyt, gali sa
vo tekstą pasiųst Batunui — teks
tas bus mašinėle perrašytas virš 
šimtui vyriausybių, vokai bus tei
singai antrašuoti ir viskas bus 
grąžinta — reikės pasirašyti, už- 
lipdyt ženkliukus ir išsiųst 
rašymas, popierius ir vokai 
nuoja apie $17.00.

Organizacijos — jaunimo,
fesinės, religinės, pramoginės, tau
tinės — turėtų savo narius su
pažindint su vajum ir įsijungt į 
laiškų rašymą. Norintieji pilniau 
susipažint su laiškų rašymo tikslu, 
gali informacijų gaut Batune.

Iki šiol išsiųsta virš 17,500 laiš
kų. Tai “oficialus skaičius”. Laiš
kų išsiųsta jau kur kas daugiau, 
nes ne visi, kurie parašo, apie 
tai praneša Batūnui. Iš gautų 
atsakymų aišku, kad laiškai įta
kos turi. Laiškų rašymui prasi-

Per
ka:-

pro-

dėjus atsakinėdavo tik keturios 
šalys. Dabar beveik į visus laiš
kus atsakinėja jau 31. Atsakymų 
turinys keičiasi. Pirmieji atsaky
mai buvo lakoniški: “Laišką ga
vome, pagarbiai Jūsų...” Vėliau, iš 
tos pačios valstybės atsakymai jau 
skambėjo kitaip: “už Jūsų laišką 
dėkojame,” ar “reikalą pavedėm 
svarstyt atitinkantiems asme
nims”. O jau yra atvejų, kad 
valstybė, pradėjus nuo “laišką ga
vome,” dabar atsakinėja “prezi
dentas sako pranešti, kad yra įsa
kęs savo atstovui Jungtinėse Tau
tose iškilus Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos klausimui, jo svarstymą 
aktyviai remti”.

Iki šiol laiškus rašė latviai ir 
estai. Iš lietuvių kol kas yra įsi
jungę vienas kitas pavienis as
muo, New Jersey lietuviai, ir Nau
josios Zelandijos, Kanados (Lon
dono skyrius), ir Naujosios Angli
jos baltų klubų nariai.

Elona 'Vaišnienė

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tėvynės laisvinimo reikalams J. Lapšys 2.00,

surinkta aukų per vienerius me- J. Janulaitis 10.00,
tus (1967 m. spalio mėn. — 1968 V. Skrolis 10.00,
m. spalio mėn.), 721.70 dolerių. M. ir L. Cox 10.00,

Pavienių asmenų aukos: H. Janulevičius 10.00,
Kun. P. Butkus $15.00, V. Vaitiekūnai 10.00,
Vyt. Genys 6.00, P. Kviecinskas 5.00,
V. ir V. Bukevičiai 10.00, B. ir V. Barkai 10.00,
Kun. S. Gaidelis 10.00, L. Karvelis 2.00,
P. Urmonas 5.00, S. Sagatys 5.00,
J. Augutienė 5.00, A. čeičys 50.00,
K., šaulys 10.00, A. Giriūnas 6.00,
A. Žilys 5.00, Nežinomas Geradaris 10.00,
P. Burokas 5.00, J. Meiliūnas 2.00,
J. Sakalas 2.00, V. Bernotas 2.00,
Ę. Baueris 4.00, J. Zinkus 4.00,
J. Karitonas 10.00, P. Ropė 10.00,
P. Ridikas 5.00, J. Kedys 2.00.
L Jonaitis " 5.00, Surinktos aukos pagal TF Atsto-
A. Barzdys 20.00, vybės ar jos skyrių parengtus au-
A. Meliauskas 5.00, kų lapus ir visuomn. organizaci-
A. Kutka 5.00, jų:
P. Nagys 1.00, Canberros Lietuvių Klubas $25.00,
M Gaivaliausklenė 2.00, TFA Sydnėjuje 144.70,
M*. ir J. Steponaičiai 25.00, TF Melbourno Skyrius 237.00.

KVIETIMAS
TALKON

Lietuvos Tyrimo Institutas, ku
riam vadovauja Dr. Jonas Puzi
nas, renka medžiagą apie nukentė
jusius nacių ir sovietų okupacijų 
metu Lietuvoje. Tam tikslui at
spausdinti klausiamieji lapai — 
anketos. Juos užpildyti prašomi vi
si tie, kurie patys yra nukentė
ję nacių ar sovietų okupacijų me
tu (pradedant Klaipėdos krašto 
užėmimu 1939 m.), ir tie, turį ži
nių apie nukentėjusi savo giminai
tį, bičiulį, pažįstamą. Kiekvienam 
asmeniui naudojama atskira an
keta. Surinktoji medžiaga bus pa
naudota išleisti knygai anglų kal
ba apie martirologiją ir genocidą 
Lietuvoje.
Minimos anketos gaunamos ALB 

vietinėse valdybose arba kreipian
tis į Krašto Valdybą.

Užpildytos anketos siunčiamos 
tiesiai Lietuvos Tyrimo Institutui 
šiuo adresu:

Lithuanian Research Institute, 
Ine., 29 West 57 Street, 'New
York, N.Y., 10019. U.S.A.

Visiems aukojusiems reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Kas dar iki šiol šios tautinės pa
reigos neatlikote, prašome nepa
miršti jos, savo auką siųskite šiuo 
adresu:

Tautos Fondo Atstovybė,
Victor Ave., Picnic Point,

N.S.W., 2313
Tautos Fondo Atstovybė

Australijoje
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Vėliau apžiūrėjome Washingtono 
žymesnes vietoves, jų tarpe ir lie
tuvių neseniai įrengtą Šiluvos kop
lyčią katedroje. Po to dalyvavo
me Lietuvos pasiuntinybės priėmi
me. čia tarp kita ko p. Kajeckie- 
nė aprodė kambarį su įvairiais 
lietuviškais išdirbiniais, kaip tau
tinės lėlės, drožiniai, gintaro išdir
biniai, audiniai ir t.t.

— Kiti grįžę iš Amerikos skel
bia, kad eilė Amerikos lietuvių 
menininkų norėtų su 'koncertais pa
sirodyti ir Australijoje. Ką jūs 
tuo reikalu žinote 1

— Australijos lietuvių vardas 
Amerikoje yra plačiai žinomas ir 
tinkamoj aukštumoj, tad ir meni
ninkai atkreipė savo dėmesį į Aus
traliją. Teko ir man tuo reikalu 
kalbėtis ne vien tik su žymiausiais 
solistais, bet ir su PLB vadovybe. 
Džiaugiausi, kad Australija susi
domėjimas didelis ir lygiai džiugi- jo, už ką jam tariu visų mūsų 
no mane mūsų įžymiųjų solistų 
noras pasirodyti Australijoje. Gai
la, pats vienas negalėjau duoti ko
ki nors užtikrinimų. Norint su
laukti svečių, reikia noudugniai 
apsvarstyti visas galimybes, suda
ryti planą ir tada vieną ar kele- siems įdomūs.

atstovų vardu gilią padėką.
Tai būtų ir viskas iš mano tos 

šešių savaičių kelionės. Tiesa, te
ko daug kur oficialiai ir privačiai 
lankytis, bet tai siauresnio masto 
susitikimai, kurie gal ir nebūtų vi-

Mielą
RASĄ ŽI2YTĘ 

ir
J. BLANSJAAR, 

sukūrusius šeimą sveikina ir šviesaus bei laimingo
gyvenimo linki

Sydnejaus Lietuvių Savaitgalio Mokykla

Vyr. skaučių Šatrijos Raganos būrelio vadovę 
v.s.v.sl. RASĄ ŽI2YTĘ 

ir
Jos BLANSJAAR, 

sukūrusius šeimos židinį nuoširdžiai sveikina ir 
saulėto gyvenimo linki

Auiros Tuntas

f MIRUSIEJI f
PIRMAS LIETUVIO KAPAS 

LATROBE VALLEY 
SENIŪNIJOJE

Spalio 11 d. pasirgęs po smūgio 
smegenyse mirė Steponas Raimon
das Davis. Palaidotas spalio 15 d. 
Moe kapinėse.

Velionis buvo 46 metų amžiaus, 
kilęs nuo Telšių. Į Australiją at
vyko prieš 20 metų. Gyveno Gee- 
longe ir Melbourne. Melbourne 
gyvendamas priklausė lietuvių 
chorui. Prieš 15 metų persikėlė 
gyventi į Latrobe Valley — pirma 
Yallournan, kur dirbo S. E. C., o 
paskutiniuosius devynerius metus 
gyveno Moe miestelyje. Buvo ak
tyvus lietuvių bendruomenės na
rys. Velionis paliko našlę, o Lie
tuvoje motiną, tris brolius ir sese
rį-

Gedulingas pamaldas Moe kata
likų bažnyčioje atlaikė ir į kapus 
palydėjo kun. P. Dauknys. Prie 
kapo jautrų atsisveikinimo žodį 
tarė Latrobe Valley seniūnas p. V. 
Pleškūnas. Nors buvo darbo diena, 
bet į Stepono laidotuves susirinko 
labai daug žmonių. Laidotuvėse 
dalyvavo ne tik visi vietos lietu
viai ir draugai australai iš darbo
vietės, bet atvyko lietuvių ir iš 
Melbourne bei Sale ir kitų vieto
vių.

Ilsėkis ramybėje, mielas tau
tieti.

dvare stambaus ūkininko šeimo
je. baigė gimnaziją, lankė Karo 
mokyklą. Atlikęs karinę prievolę 
kiek laiko studijavo Lietuvos uni
versitete, tačiau anuomet trūks
tant valstybinėms įstaigoms inte- 
ligentinių pajėgų Anupras pasi
traukė iš universiteto pasirinkda
mas valstybinę tarnybą. 1928 m. 
baigė Policijos Mokyklą. Policijos 
tarnyboje jis išbuvo iki rusų oku
pacijos sąžiningai eidamas pirmos 
eilės nuovados viršininko pareigas. 
Taip pat veikė ir šaulių Sąjungo
je eidamas įvairias pareigas.

Priartėjus rusų frontui palikęs 
šeimą Lietuvoje Anupras pasitrau
kė į Vokietiją, o 1949 m. su bro-

VISUR

(a. a.)

NAUJAS KAPAS
Adelaidės lietuvių kolonija vėl 

neteko vienos taurios lietuviškos 
širdies. Po ilgesnės ligos spalio 8 
d. mirė ANUPRAS NORKŪNAS. 
Spalio 12 d. šv. Kazimiero koply
čioje kun. A. Kazlauskui atlaikius 
gedulingas pamaldas palydėtas 
gausaus tautiečių būrio ir palaido
tas Adelaidės Centennial kapinėse.

Anupras gimė 1903 m. Utenos 
apskr. Daugailių valsč. Garnių

Amerikoje tuo tarpu, nubaustas 
namų plėšikas keliolikai metų ka
lėjimu. Jo nusikaltimas siekia 
30001 įsilaužimų į privačius namus 
tuom sumušant visus buvusius 
rekordus. Dabar turėdamas daug 
laiko, apiplėšimų ekspertas bai
gia paruošti knygą: “Kaip apsi
saugoti nuo apiplėšimo”

Savo knygoje jis rašo, kad pu
sė apiplėšimų neįvyktų, jei na
mų savininkai būtų atsargesni.

Jis pataria niekada nepalikti 
degančios lemputės koridoriuje 
ar kambaryje. Tokie “numeriai” 
seniai žinomi vagims ir tuo la
biau skatina apiplėšimą. Vietoj 
lemputės paleisti garsiai radją 
arba televiziją, nors ir dienos me
tu.

Nedėti durų, kad atsidarytų į 
vidų kas paprastai daroma. Patar
tina sukeisti “zovieskus”, kad jos 
darytųsi laukan, nes tada sunkiau 
išstumti duris pečiu.

Nevykti į laidotuves visiems, ar
ba paparašyti kaimyno, kad pri
žiūrėtų namus visiems išvykus. Vi
si vagys moka skaityti ir seka 
spaudą, ypač ‘Funerals’. Dėl to, 
dažniausiai nelaimė seka po nelai-

liu Juozu išemigravo i Austra
liją. šiame krašte sunkus fizinis 
darbas, šeimos netekimas ir išgy
venti sunkūs karo audros sukrėti
mai paveikė Anupro sveikatą, dėl 
to jau prieš kelerius metus jau 
buvo išėjęs j pensiją.

Anupras buvo nuoširdus, drau
giškas, sąžiningas ir tiesus vyras. 
Karštai mylėjo savo tėvynę Lietu
vą. Visą laiką troško grįžti j lais
vą gimtinę ir ten susitikti savo 
šeimą. Nuliūdime paliko savo šėi-i 
mą Lietuvoje ir brolį Juozą Aus-’ 
tralijoje.

Netekome taui-aus lietuvio. Liū;i 
desio valandoje lenkiame galvas 
prie naujai supilto lietuviško ka
po. Tebūnie nepersunki kad ir sve
timoji žemelė. Ilsėkis Viešpaties 
ramybėje. '

A. Mikeliūnas

mės: artimo netekimas ir apiplė
šimas. Žinoma, geresnės apsaugos 1 
nuo vagies nėra kaip brangeny
bių apdraudimas. Tada ir plė
šiko sąžinė rami, ir šeimininkui 
nuostolis mažesnis.

Kanados šiaurėje užtikti milži
niški ištekliai naftos ir natūralių 
dujų. Ypač tų turtų užtikta Alas- 
koje, kuri priklauso Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms, šias gėry
bes užtiko amerikiečiai, bet ir Ka
nada savo priklausomose srityse 
tikisi jų atrasti dar daugiau.

Išbuvę erdvėse vienuolika dienų 
trys Amerikos astronautai perei
tą antradienį laimingai buvo nu
leisti ant žemės.

Sovietai paskutiniuose pasitari
muose privertė čekoslovakus lega
lizuoti okupacinę padėti ir pripa
žinti. kad sovietinės kariuomenės 
laikymas Čekoslovakijoje kraštui 
yra būtinas. Krašte jvesta griežta 
sovietinė prievarta ir prasidėjo 
“išdavikų” teismai. .

2



MŪSŲ PABTOOt1968 B. spalio 28 d.

SPORTININKU DIENA 
ADELAIDĖJE

VARPO
Anę šeštadieni Melbourne Sp. 

K. Varpo pakvietos atvyko Gee- 
longo lietuvių keturios krepšinio 
komandos, kurios turėjo draugiš
kas rungtynes su varpiečiais. 
Jaun. mergaitės pradėjo rungty
nes, ir viešnios pirmame puslanky
je pasirodė pranašesnės, laimėda- 
mos 12-6. Antrame puslaikyje var-

VEIKLOJ
tų Varpo pirmininkas vakarienės 
metu visų krepšinio komandų tre
neriams (V. Sohai, R. Baikauskui, 
V. Mockui ir M. Katiliui) pareiš
kė viešę padėkų už jų darbę ir 
kiekvienam įteikė savo darbo dova
nelę (Gerai turėti pirmininkę, ku
ris yra ir menininkas), šeiminin
kių tarpe matėsi ir naujų veidų,

TIK PER ANGLIJĄ.
Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė

lius savo artimiesiems Lietuvoje.
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 

dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.
Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 

labai naudingus siuntinius.

8 
8 
R

Jau kelinti metai Adelaidėje 
sportininkai švenčia savo dienę. 
Šiais metais Sportininkų Diena 
buvo atšvęsta spalio 13 d.

Šventė pradėta pamaldomis. Pa
maldose sportininkai dalyvavo su 
savo vėliava. Adelaidės klebonas 
A. Kazlauskas pasakė šiai pro
gai pritakytę pamokslų. Tolimes
nė šventės eiga vyko Lietuvių Na
muose. Prieš prasidedant sporti
nėms varžyboms, Sportininkų Die
nos atidarymo proga tarė žodį 
A.L.F.A.S. Valdybos pirmininkas 
S. Urnevičius.

Pirmos rungtynės įvyko tarp 
iki 12-koe metų jaunių berniukų 
ir iki 16-kos metų jaunių mergai
čių. Nors “vyrai” labai stengėsi 
bet, būdami mandagūs pralaimė
jo.

Antras rungtynes žaidė berniu
kų iki 14-kos metų komanda su 
antręja Vyties mergaičių koman
da. Šį sykį vyrai juokų nekrėtė 
ir laimėjo.

Modernius laikus gyvenant, at
rodo, norėta išsiaiškinti, kuri gi
minė (vyrų ar moterų) yra pra
našesnė. To išvadoje, įvyko dar 
vienos varžybos tarp berniukų iki 
16-kos metų ir Vyties mergaičių 
pirmosios komandos, šį sykį vy
riškoji giminė be abejonių įrodė, 
kas pranašesnis. Berniukai rung
tynes laimėjo 65-16 rezultatais.

Lietuvių Namų salėje buvo pra
vestas mergaičių stalo teniso tur
nyras. Laimėtoja tapo M. Decky- 
tė, antroje vietoje paliko progresy
vi žaidėja R. Bielskytė.

Po varžybų žiūrovai ir sporti
ninkai persikėlė į salę, kur įvyko 
oficialioji ir meninė dalys. Klu
bo, pirmininkas supažindino su Vy
ties atsiektais laimėjimais ir at
liktais darbais. Jisai taip pat pri
statė sportininkus, kuriems buvo 
įteiktos davanikės už geriausių 
treniruočių ir rungtynių lankymų.

Iš vyrų pirmos komandos pir
mas buvo A. Reivytis ir antras 
R. Daugalis. Iš antros vyrų ko-

finansiniai, tėvų komitetas viskę 
paruošė, ir išvadoje — tikrai pui
kios vaišės mūsų jaunimui.

šios programos metu sportinin
kų tėvų komitetas nepamiršo ir 
gausiai susirinkusių žiūrovų. Išal
kę galėjo pasimaitinti cepelinais 
ir kitais skanėstais.

Po ilgos ir nuotaikingos dienos 
išvargę sportininkai, tėveliai ir 
žiūrovai vėlokai vakare išsiskirstė 
namo. B.N.

KOVO KLUBE
Klubo valdyba, ruošia šokių va- 

karų-iešminę (B.B.Q.) Bankstowno 
Lietuvių salėje lapkričio 30 dienę 
(šeštadienį). Pelnas skiriamas 
sportininkų kelionės išlaidų paden
gimui vykstant į Sporto Šventę 
Adelaidėje.

Spalio 19 dienę “Kovo" vyrų 
tinklinio komanda lėktuvu išvyko 
į New Caledonia draugiškoms 
tinklinio varžyboms kurios vyks 
Numea National stadijone.

Komandoje visi nelietuviai iš
skiriant vienų K. Krapauskų kuris 
rūpinosi šios išvykos organizavi
mu ir yra šių metų NSW tinkli
nio sųjungos pirmininkas. Kelio
nės išlaidas apsimokėjo patys žai
dėjai todėl dėl šios sųlygos nega
lėjo kiti lietuviai sportininkai iš
vykoje dalyvauti.

Kovietis V. Karpavičius, eilę 
metų buvęs pajėgus stalo teniso 
žaidėjas pasitraukė iš aktyvių 
sportininkų tarpo.

Klubo valdyba dėkoja V. Kar
pavičiui už įdėtų darbę einant sta
lo teniso sekcijos vadovo parei
gas.

Po ilgos pertraukos pradėjo žais
ti krepšinį Dr. G. Grudzinskas 
ir ruošiasi vykti j Sporto Šventę.

V.A.

pietės geriau dengė, bet laimėji
mas atiteko narsiom vytietėm 23- 
22. Taškus pelnė: Vytis — Dec- 
kytė 12, L. Luckutė ir Bungar- 
daitė po 4, L. Luckutė 2 ir Vaiče
kauskaitė 1. Varpas — R. Savai- 
tytė 8, A. Savaitytė 6, M. Tamo- 
šauskaitė 4, R. Tamošiūnaitė ir L. 
Smilgevičiūtė po 2.

Geelongo jaun. berniukai leng
vai laimėjo rezultatu 50-20. Pir
mas puslaikis buvo apylygis, bet 
antrame Melbourniškiai visiškai 
pasimetė. Taškai: Vytis — A. Ja
kubauskas 15, P. Obeliūnas 13, 
J. Obeliūnas 10, S. Karpuška 8, 
F. Vasils 3 ir J. Kymantas 1. 
Varpas — A. Baltrūnas 6, A. Pet
raitis ir A. Vingrys po 4, A. Paš
kevičius 3, A. Karazija 2 ir A. 
Virbyla 1.

Abi vyr. mergaičių komandos 
neparodė gero žaidimo. Vytietės 
geriau sužaidė komandiniai ir 
rungtynes laimėjo 25-24. Varpie- 
tės daro daug klaidų. Sunku tre
neriui sulipdyti komandų, kai ne- 
visos žaidėjos lanko treniruotes. 
Taškai: Vytis — E. Buckytė 13, 
R. Starinskienė 8, N. Wolf 4. 
Varpas — R. Milvydaitė 14 (ge
riausia aikštėje), D. Statkutė ir 
N. Stanaitytė po 4 ir M. Tama
šauskaitė 2.

Varpui pralaimėjus trejas rung
tynes visi laukė pasirodant vyrų, 
kur Varpo komanda, kaip ir buvo 
tikėtasi, lengvai laimėjo 57-31. 
Taškai: Varpas — V. Soha 20, 
A. Milvydas 11, Žiedas 6, Urbo
nas 5, Skimbirauskas 3 ir A. 
Baltrūnas 1.

Po rungtynių visi sportininkai, 
jų vadovai ir tėveliai susirinko 
į lietuvių namus, kur sportininkų 
mamytės laukė su vakariene. Mel
bourne Varpo pirm. J. Tamošiū
nas pasveikino svečius su laimėji
mais ir gražiu pasirodymu ir kar
tu priminė saviesiems, kad norint 
atsiekti geresnių rezultatų reikia 
daugiau treniruotis. Dažniausia 
pasitaiko, kad daugiausia dirban
tieji retai būna paminami, šį kar

kas ypač džiuginančiai nuteikė 
sporto V-bų, nes jos savo darbu 
tiek daug jiems padėjo.

JAUNIEJI SP.KL. EILĖSE
Daug rūpesčių dėjo valdyba, kad 

sudarius jaunučių krepšinio ko
mandas. Surinkus komandų netek
davo trenerio, prikalbinus trenerį, 
nesugaudydavo vaikų. Bet šį kartų 
viskas teigiamai išsisprendė. Su
darytos dvi jaun. berniukų ir 
jaun. mergaičių komandos. Berniu
kus atėjo treniruoti visiems spor
to darbuotojams pažįstamas Myko
las Katilius, o jaun. merg. iki 14 
m. pasiėmė į savo globę V. Moc
kus, kuris treniruoja jau anks
čiau sudarytų iki 16 m. komandų. 
Tai pirmų kartų Melbourne turime 
net .7 krepšinio komandas. M. Ka
tilius taip pat terniruoja berniu
kų iki 18 m. komandų, kuri da
lyvaus sporto šventėje Adelaidėj. 
Jaunieji jau rungtyniauja. Jie lo
šia Albert Park stadijono šešta
dieniais iki pietų, bet vėliau jie 
loš Coburg stadijone, kai šis sta- 
dijonas bus galutinai įruoštas. 
Berniukų iki 14 m. komandų su
daro: M. Katilius, R. Vyšniaus
kas, J. čėsna, J. Vaitiekūnas, J. 
Sakalauskas, R. ir G. Trainiai. 
Paskutines rungtynes laimėjo 38-4.

Iki 16-kos metų kom. sudaro: A. 
Virbyla, P. Baltrūnas, J. Aniulis, 
A. Karazija, R. Muceniekas ir 
V. Eimutis. Paskutines rungtynes 
laimėjo 20-13.

Mergaičių iki 14 m. komandų su
daro: M. Šidlauskaitė, A. Savaity
tė, A. Tamošiūnaitė, E. Vyšniaus
kaitė, R. Šidlauskaitė, V. Dagytė, 
V. Katiliūtė, R. ir K. česnaitės. 
Paskutines rungtynes laimėjo 12-5. 
Linkime daug sėkmės naujiems 
žaidėjams ir jų treneriams.

VARPAS — M.L.S.
Mūsų vyrai seniai jau buvo lai

mėję prieš latvius, bet šįkart juos 
sutvarkė 43-27. Taškus pelnė: So
ha 18, A. Baltrūnas 9, Brazdžio-

S VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia

ga, 3£ jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50, vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats 
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai.

siūti'

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
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.

mandos pirmas M. ! Talanskas, 
Antras E. Pocius. Iš berniukų
iki 16-kos metų pirmų vietų pasi
dalino. A. Jaunutis ir R. Beinora- 
vičius. Berniukų iki 14-kos metų 
pirmas buvo K. Jaunutis, antras 
A. Ignatavičius.

Jaunių berniukų iki 12-kos me
tų grupėje geriausiai treniruotes 
lankė E. Jucius, ir už tai apdova
notas Klubo ženkleliu. Be šių spor
tininkų dar įteiktos dovanikės 
anksčiau minėtų mergaičių stalo 
teniso turnyro laimėtojoms ir pa
vyzdingiausiai lauko teniso žaidė
jai A. Morkūnaitei.

Treneriai gavo po sagutę kakla
raiščiui su įgraviravimu ir po 
paslaptingų vokų.

Vyties Klubų apleidžiančiai I. 
Pečiulytei įteikta Klubo dovana. 
Irutė buvo viena iš pavyzdingiau
sių Vyties sportininkių ir labai 
apgailima jų išleidžiant į Queens- 
landę, kur žada, sukurti šeimų.

Klubo rėmėjas L. Vasiliūnas įtei
kė vertingų asmeniškų dovanų jau
niausiam ir pažangiausiam Vyties 
treneriui K. Jaunučiui.

Meninę dalį išpildė vien jauni
mas. Vytiečiai į talkų atsikvietė 
gabius programos atlikėjus, kurie 
patiekė valandų trukusių turtin
gų, gerai pravestų programų. Pui
kiai baletų pašoko V. Brazauskai
tė. Deklamacijomis ir muzikiniais 
dalykėliais visus sužavėjo Kubi
liai. Čia Rasa su penkiais bro
liais .tikrai gerai pasirodė. Porų 
dalykėlių duetu pianinu atliko G. 
Straukaitė su R. Bielskyte. Kaip 
ir visuomet populiarios ir laukia
mos keturios sesutės Bielskytės

SU MENU DU TURGU

padainavo. Užbaigimui V. Strauko 
vadovaujama tautinių šokių grupė

Sirguliavo čia kurį laikę Dzi- 
doriukė kažikokiom azijatiškom 
zapalenijom ir kelias savaites nėjo 
į darbę. Pramazino visas tautos 
šventės iškilmes ir vyrų Menės 
atidarymų. Užpuolė mane anų ne- 
dėlių; važiuojam į Lietuvių Na
mus ir gana. Norinti tę naujų 
Menę pamatyti. Tegu iš vyrų ji 
nieko gero nesitikinti, ale pažiū
rėt reikia. Nuvažiavom; Dzidoriu- 
kei taip lengvai neatsisakysi.

Pavėlavusiam ir nekviestam tai, 
sako tik spynų pabučiuoti. Rado
me užrakintų Menę. Aš dar stum
telėjau petimi į duris porų kartų, 
bet negi laušies žmogus, kaip į 
bankų.

— Nieko nebus, — sakau. — 
Dvylikę raktų padalino. Gerai už
rakinta; ne bile kožnas gali įeiti.

— Tai kaip čia dabar? — De
juoja Dzidoriukė. — Negi nieko 
nemačius namo grįšiu?! šitiek ke
lio atvažiavus? Gal rasiu kę nors, 
kas raktų turi. Juk ne dvylika 
spynų?! Vienų gal vis atrakins?!

Nuėjus žemyn sussiieškojo ko
kį ten valdybos narį, ar ne narį, 
bet žmogų su raktu.

Dzidoriukė viskę daro labai 
nuoširdžiai. Todėl tų Menę nuo
dugniai, net pačiupinėdama, ap
žiūrinėjo.

— Kas čia tas toks didelis ant 
sienos? — Klausia to žmogaus. 
— Didumo beveik kaip mano kam-

sikišdama, lyg broko ieškotų. Ma
tyt nelabai patiko, ale nebrokijo. 
— O kas čia do spinduliai eina 
per geltonų, žalių ir raudonų spal
vų? Ar saulė kokia, ar kas?

— Simboliškai stilizuotas mūsų 
Tautos Himnas, — aiškina žmo
gus. — Per trispalvę meilė ir 
šviesa vienijasi iš visų keturių 
pasaulio šalių.

— Tai dabar...!? — Nustebo 
Dzidorukė. — Ar negerau, kad 
saulė šviestų sau atskirai ir 
šildytų, o vėliava tegul plėvesuo- 
ja, kur nori?..

Norėjo kų tai sakyti žmogus, 
bet Dzidoriukė nubėgo prie kito 
šono sienos.

—Kas čia dabar per geležna 
vienas ant kito sukrauti? klausia 
pačiupinėjus.

— Čia skulptūra. Lietuvių tau
tosaka: broliai juodvarniai, vai
dilutė, žaltys — senas ir myli
mas lietuvių draugas, žirgai ir ki
ti mūsų tautos pasakų simboliai.

— Na ir padarė! Vyrų kambary 
pasakos. — Ėmė juoktis Dzidoriu
kė. — Čia reikėjo vietoj tų pa
sakų kardus išlieti ir ant sienų 
iškryžmavuoti. Tada bent atrody
tų vyrų kambarys ir reikalui iš
kilus būtų po ranka. Apie kovas 
ir laisvę kalbat, o pasakomis sienas 
lipdote. Va, Adelaidėj žmonės jau 
lazdas rinkti pradėjo, vis ne pli
kom rankom. Per metiežų, sako,

barys. Galėjo kelis paveikslus vie
toj to vieno pakabinti. Šitoks čia

ėjo spragilais, šakėm ir dalgiais 
ginkluoti. Be reikalo tiek gele-

Dzidoriukė.
— Tai ir aš galvoju, kad kokį 

Vytį ar Vyties Kryžių reikia kur 
nors pakabinti, kad būtų lietuviš
kiau. — Sako jau nusiminęs žmo
gus. Nežinau, ar jis valdybos na
rys, ar ne.

— Nagi yra Moterų Seklyčioj 
pates Vytauto antspaudas, — jau 
pykdama šneka Dzidoriukė. — Ga
lite atsidarę duris žiūrėti. O jei
gu iš čia norite matyti, tai tik 
veidrodį tokį, kur atmuša, paka
binkite. Bus tiesiai ant to didžio
jo stalo. Salėj yra Vytis su kry
žiais ir Gedimino stulpais. Prie 
įėjimo durų Gedimino stulpai su 
kryžium. Ne tik Lietuvių Namuo
se, bet jau ir karčiamoj skersai 
kelio yra Vytis ant durų iš lau
ko ii- viduj vienas mačiau yra. 
Galima sakyt, visas kvartalas su
lietuvintas.

— Ar gal didvyrio kokį paveiks
lų... — godoja vėl žmogus su rak
tu.

— Kokius didvyrius čia kabin- 
tumėt? — Klausia Dzidoriukė. — 
Ar manot, kad didvyriai nuo sie
nų nulipę už jus darbus padarys? 
Reikia patiems būti vyrais didvy
riais. Jeigu ne kardu, tai bent 
lazda. Moterys va jau treniruo
jasi; ar lauksit, kad jos visur 
jus vestų, kaip veršius? Galėtu
mėt ir jūs parodyti vyriškumų, o

nis 8, Žiedas 4, Urbonas ir J. Pet
raitis po 2. Greitas rungtynes mū
siškiai laimėjo ir prieš Southern 
District 65-28. Taškai: Soha 21, 
Brazdžionis 17, A. Baltrūnas 14, 
Žiedas 6, Urbonas, J. Petraitis ir 
A. Levickas po 2.

Vyr. mergaitės lošdamos be R. 
Milvydaitės, laimėjo prieš Univers
ity 26-21. Taškus pelnė: D. Stat
kutė 15 ir N. Stanaitytė 11. I
šių komandų perkeltos iš jaun. 
mergaitčių L. Smilgevičiūtė ir M. 
Tamošauskaitė.

Nors priešininkės per dvi pir
mąsias minutes laimėjo 8 taškus, 
bet varpietės priveikė Dukes 52-
35. Taškus pelnė: D. Statkutė 19, likų 
R. Milvydaitė ir Buckytė po 14, L.
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Smilgevičiūtė 4, R. Tamošiūnaitė 
1, M. Tamošauskaitė ir S. Baltru
konytė.

(va)

IŠTEKĖJO
JAQUELINE KENNEDY - 
Populiarioji pasaulyje nužu

dytojo prieš šešerius metus Ame
rikos prezidento J. F. Kennedy 
žmona Jaqueline pereitų savaitė 
ištekėjo už graiko laivininkystės 
magnato A. Onassis. Vedybos su
kėlė didelės sensacijos, nes dabar
tinis jos vyras yra 62 metų, o ji tik 
39. Ypač pasipiktinusi Roma, nes 
Onassis yra išsiskyręs, kas kata- 

požiūriu neleistina katalikei
tekėti už išsiskyriusiojo.

išpildė kelis šokius. Programos per didelis, ba reikia galva suki- žies ant tų pasakų išlieta. O kas 
pranešėjas buvo V. Straukas. nėti labai; iš vieno krašto žiūrė- čia tie paukšteliai su kvietkais?

Po meninės programos sporti- damas kito šono nematai. Dar — čia mūsų liaudies menas. — 
ninkai ir visas jaunimas pakvies- sprandų gali nikstelėti. Aiškina jau pradėdamas nusimin
ti vaišėms, kurias surengė sporti- — šešios pėdos ant aštuonių — ti žmogus. — Ant skrynių, indau-
ninkų tėvų komitetas. Vaišės žino- atsakė žmogus unaravai. jų ir klėties durų tokius malia-
nia, buvo vienas iš populiariausių — Perdaug ant vienos sienos vodavo. Puošnios skrynios tokios
programos punktų. Sportininkų ir man nelietuviškai atrodo, — 
tėvai suaukojo gausiai maisto pro- atsakė Dzidoriukė ir eina toliau 
dūktų, Klubo Valdyba prisidėjo langų užuolaidas prie nosies pri-

ri. Ir jojat sali svyru, svyru, ta
balai, kardais pamosikuodami, nuo 
karčiamos su Vyčiu pradėję. Se
niesiems dar galite kokį parpliukę 
motorėlį įtaisyti, kad nereiktų ko
ja spirtis. Kovotojai mūsų! Per 
“Moomba” mes jus traktorių nu
samdė ant platformos po miestų 
pavežiosime, svietui parodysime, 
Australai gal manys, kad esat 
Miss “Moomba” leibgvardeicai, bet 
tas nesvarbu. Didvyriai!?

Didvyrius reikia mokykloj ka
binti7, vaikams pasakoti; kokiais 
lietuviais turi užaugti, bet ne 
jums. Jūs puikiai žinote apie did
vyrius. Jeigu ir kabintumėte ko
kius, tai tik, gink Dieve, joku bū
du nekabinkit Kudirkos; ba tas 
tuoj užrėks: — Kelkite! Kelkite! 
Kelkite! — Ne, dabar jis galbūt 
rėks: — Statykite, Remontuokite! 
Skubėkite ir nemiegokite! — Jūs 
pirmieji jį norėsit užčiaupti. —

ne ant minkštų kėdžių sėdėti ir
į didvyrių paveikslus žiūrėti. Su- jums ne pakeliui. Jeigu jau sykį

Shut up! sakysit, ba su tokiu

dus... Neduos miegoti minkštose 
kėdėse ir tie kiti. Negalėsite pri
ėję jiems į akis žūrėti ir sakyti: — 
Brolau, aš laiko neturiu ir mano 
pinigas sunkiai uždirbtas. Tavo 
gyvybė, tavo auka, tavo kova?. Kę 
gi tai reiškia prieš mano reika
lus? — Ne, ne, geriau nekabin
kit didvyrių, ba...

Aš pradėjau tempti Dzidoriukę 
už skverno namo, ba man jau net 
baisu ir sarmata pasidarė nuo jos 
rėksmo. Tas žmogus su raktu visai 
jau suglūmytas stovi. Pradėjau 
bijoti, kad jo įsikarščiavus nepra
dėtų muštis.

— Sugadinot, visai sugadinot 
— Išskėtė dar rankas Dzidoriukė 
išeidama. — Niekada neturėjot 
tokių Namų, tai ir nebežinot kę 
daryti.

Išėjęs dar pamačiau, kaip tas 
žmogus pustekinis j karčamę, tę 
kur su Vyčiu, nubėgo. Kurgi ne
bėgs, nabagas?...

Važiuojant namo baru Dzidoriu-
liejot geležį į varnas, pinigų ant numiręs, tai tegu sau ir guli po kę,. kad taip nekaltų žmogų už- 
niekų išmetėt — kę dabar dary- Muravjomo iškapotu kryžium, nes puolė. Sakau jog ir man atrodo, 
šit? — Jau visai pyksta Dzidorių- čia kabodamas primins jums nema kad be ženklų bei didvyrių kamba- 
kė, Aš ir pats nebežinau; ar ji lonias pareigas. Telieka žodžiai rys ne toks, koks turi būti. O 
čia per dantį traukia, ar rimtai? iškapoti; ba je ape darbų, meilę ji savo gieda ir gana. Girdi did- 
— Vietoj tų minkštų kėdžių pa- ir vienybę kalbės. Visokių nesųmo- vyriams yra galerija paskirta ir
pirktumėt Woolworth’e tų medinių nių jis prikalbės nuo sienos į jus visi matys. O paskui visų kelių 

būdavo. obelmušių arkliukų, kur vaikai už tėvynės laisvės troškimu degan- su rnanm nebešnekėjo. Su ja vi«
— Šitokį kambarį sugadino! — penkis centus pasijodinėję. Prati- čiomis akimis žūrėdamas... kaip sada du turgu.

Numojo ranka j liaudies menų mama bus ir mediniai kardai ge- kūns ima stingt, dvasia jau susnū- • Rapolas
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

INFORMACIJA IŠ PLB SEIMO
Sekmadienj, spalio 20 d. Sydne- 

jaus Apylinkės Valdvbos pastan
gomis buvo suorganizuotas visuo
menei viešas pranešimas, kaip vy
ko ir praėjo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės trečiasis Seimas. 
Pranešėju buvo pakviestas ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas p. S. 
Narušis, kuris pats dalyvavo sei
me ir pats vadovavo ekskursinei 
lietuvių grupei, kuri vyko i Ame
rika ryšium su seimu. Laikinose 
Liet. Klubo patalpose p. Narušis 
suinteresuotiesiems (apie 80 asme
nų) plačiai nušvietė visų seimo 
eigą dar papildydamas savo asme
niškais {spūdžiais iš kelionės po 
Ameriką ir viešus susitikimus.

Iš pranešimo klausytojai galėjo 
susidaryti įsnūdi, kad seime nebu
vo ko nors ypatingo nuveikta. Bū
damas visada optimistas ir entuzi
astas n. Narušis stengėsi kuo švie
sesnėmis spalvomis nušviesti visą 
seimo eigą pabrėždamas ta proga 
vykusius kultūrinius parengimus, 
kurie atrodo titrai buvo gerai or
ganizuoti. Vis tik iš nranešėio su
pratome, kad seimas buvo Praves
tas labai nas^ubomig ir kad nebuvę 
laiko giliau ir išsamiau panagri
nėti g-nrubinius mūsų bendruome
nės reikalus.

Po nraneš’mo dar atsirado vie- 
P-" Ht,r>s paklausimas iš auditori- 
jo* i kuriuos atsakydamas n. Na
rušis dar išsamiau nunasakojo 
gaut-xi Įspūdžius ir iš'pyvenimus.

Svdneiaus Anyl. pirmininkas p. 
A'. Tmd"itis malomai padėkojo p. 
Nar”ši”i rg išsamu pranešima ir 
taip visi skirstėsi savais keliais.

1.

PAS INŽINIERIUS
Ši mėnesi perrinkta P.L.I.A.S.

Neseniai pasibaigusiuose rinki
muose P. L. L A. S. Centrinių 
Organų vadovybė atiteko Kanados 
Ottava ir Toronto skyriams. Pir
mininku išrinktas inž. J. V. Da- 
nys-Daniliauskas. Revizijos komi
siją perėmė Montreal skyrius. P. 
L. I. A. S. Australijos įgaliotiniu 
pakviestas inž. V. Bernotas.

GEELONG
JAUNIMO POBŪVIS

Spalio 26 d. Geelongo Lietuvių 
Namuose įvyko galbūt pirmą kar
tą tokios rūšies pobūvi. Tai mokyk 
linio amžiaus vaikučių, kurie lan
ko savaitgalio mokyklą ir bendrai 
dauguma to paties amžiaus. Visi 
pasipuošę kaukėmis vyko i Lietu
vių Namus. I šį pobūvį buvo pa
kviesta ir Melbourne parapijos 
savaitgalio mokykla, tad ir šis po
būvis buvo toks skaitlingas, kad 
susidarė įspūdis, jog tai mūsų ma
žųjų šventė.

Pati šventė — pobūvis praėjo 
labai sklandžiai. Čia pasirodė pa
vieniai ir grupėmis deklamuotojai, 
žinoma, visi su kaukėmis ir tik iš 
pranešėjos patyrėme, kas ką atli
ko. Šalia dar tautiniai šokiai ir 
Geelongo savaitgalio mokyklos cho
ras.

Jaunimui buvo tikrai suteikta 
graži proga pabendrauti. Reikia 
tikėtis, kad toks gražus sumany
mas ir ateity bus praktikuojamas 
bei tobulinamas taip, kad išsivys
tytų gera jaunimo šventė. Garbė 
Geelongo Tėvų Komitetui, o ypač 
p. Jomantui, kuris labai daug pa
sidarbavo šį pobūvį organizuojant. 
Žinoma, nemažiau darbo įdėjo ir 
abiejų mokyklų mokytojai paruoš- 
dami vaikučius šiai šventei. Links
minosi jaunimas, o tėveliai džiau
gėsi tokiu gražiu lietuvišku jau
nimu.

Buvęs

NEWCASTLE
Dar viena australiška gražuolė 

pagavo gražų niukastelio lietuvį. 
Spalio 19 d. 26 metų amžiaus p. 
Liudas Brazaitis sumainė vedybi
nius žiedus su p. Carmel. Vestu
vės įvyko Branxton miestelio baž
nyčioje (apie 40 myl. nuo Niukas
telio). Didelė miestelio salė leng
vai talpino 120 vestuvininkų. Mi
nioje maišėsi 6 Niukastelio lietu
viai. Vestuvės vyko pagal angliš
kas tradicijas; daug kalbų, daug 
“Jolly good Fellows”. Oficialioms 
ir spontaniškoms kalboms pasibai
gus, trinktelėjo trys muzikantai. 
Aišku, pasiutpolkės niekas ten ne
šoko, bet ir be jos buvo galima 
uodegą pakraipyti. Senis tėvas net 
alaus bačkelę atkimšo. Ali Bran- 
xton population agreed, it was a 
very happy wedding. Jaunieji p.p. 
Brazaičiai žada apsigyventi Gos- 
forde, kur p. Liudas dirba miesto 
policijoje. Gražios ateities jaunie
siems linki Niukastelio lietuviai.

Sekantis Niukastelio lietuvių 
diskusijų būrelio susirinkimas 
įvyks lapkričio 24 d. p. p. E. Kris
tensen namuose: 47 Cathrine str. 
Kotara South. Kur 6 vai. vakare
p. Benediktas Liūgą skaitys pas
kaitą: “Lietuviai emigrantai Ru
sijoje prieš 1 pasaulini karą”. Bū
relio nariai, ir svečiai kviečiami
atvykti, pasiklausyti paskaitos ir
smagiai pasiginčyti.

ŠNEKUTIS

MELBOURNE
KULTŪRINĖ POPIETE

Spalio 20 d. Melbourne Lietu
vių Namų Tarybos pagalbinis Mo
terų Komitetas suruošė kultūrinę 
popietę. Programoje: kalbėjo dail. 
A. Vingis apie priėjimą prie mo
dernios dramos, meno, muzikos,

(Pa«a”lio Lietuviu Inžinierių ir 
.Architektu Saiun>w») Svdnėjaus 
skyriaus valdvba. Valdybos sąsta
tas ” nepasikeitė. Sekančiu metų 
kade"riiąi išrinkti ir pareigomis 
posiskirtė: p-kas Dr. R. Zakare
vičius. ižd. A. Adomėnas, sekr. V. 
Bernotas.

Susirinkimą pravedė F. Sipavi
čius, sekretoriaujant V. Vazgele- 
vičiui.
Inžinierių metiniam susirinkimui 

įdomią nast-eita paruošė A. Cho- 
da, apibūdindamas inžinerijos 
svarbumą tvrinėjant ir klasifikuo
jant Australijos pagrindinį eks
portą vilną. *

Eile metų Centrinę P.L.I.A.S 
Valdybą sudarė J.A.V-bių skyriai.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Viktorijos Dainų šventė įvyks gesnį laiką pavargti.
lapkričio 9 d. Geelonge. Dalyvau
ja Geelongo liet choras, Melbour
ne Dainos Sambūris ir taut, šo
kių grupė Suktinis.

Kariuomenės šventės minėjimas 
Sydnėjuje numatomas lapkričio 
23 d. Dainavos salėje Bankstowne. 
Minėjimo meninę dalį atliks Syd- 
nėjaus Liet. Meno Ansamblis. Nu
matoma originali programa.

įsivaizduokite - Melbourne vaikš
čioja visai pagrįstos kalbos, kad 
Sydnėjaus lietuviai visai neketi
na statytis bendruomeninių namų, 
o tik susirasti tinkamą olą. į ku
rią galėtų sutalpinti visą lietuviš
ką veiklą. Gal ir teisybė, nes tik
rai gera idėja. Nors sydnėjiškiai 
pavyzdžių ir turi, bet tikriausiai 
apie tai nepagalvojo.

Jau antra savaitė, kai susirgęs 
vidiniais negalavimais sydnėjiškis 
poetas ir aktorius Antanas Gasiū- 
nas. Atrodo, kad jam teks dar il-

VIETOJE VAINIKŲ 
LIETUVIŲ FONDUI

A.a. buv. Lietuvos karo aviaci
jos majorui Kazimierui Šimkui pa
gerbti vietoje vąnikų ant kapo 
LIETUVIU FONDUI aukojo: 
po $3: J. Normantas ir N. Butkū- 
nas: no $2 A. Mickus. N. Igaunis,
J. Jasiulaitis, A. Pridotkas, kun. 
P. Vaseris ir A. Sadauskas; po 
$1 J. Mulokas, J. Plečkaitis. A. 
Joknbauskas, B. Vanagas. K. Miel- 
dažvs, J. Seliokas, P. Morkūnas,
K. Kuzmickas, J. Kvietelaitis, Alb. 
Pocius, V. S”tbeviči”s ir V. Lin- 
binas. Viso $30. Priimčiau Lie
tuviu Fondui am. $33-33. Trūksta 
ibi rilno inašo am. $66.67. Gimi
nės ir artimiausi bičiuliai papildy
kite iki pilno inašo.

A "kas nnEtu siuskite: 
Lithuanian 'Foundation 6643 South 
Maplewood Ave.. Chicano, III,, 
60629 USA., Melbourniškiai as
meniškai prie bažnvčios sekmadie
niai galite iteikti L.F. vajaus ko
miteto nariams ir lietuviškos snau- 
dos ir plokštelių platintojams p. 
N. Butkūnui ar p. A. Krausui.

Aukavusiems ir tiems, kurie dar 
aukos, L.F. vardu širdingai dėko
ju.

LJf. J valio finis \AuAtratijoje 
Jonas Normantas. P.O. Box 157

Richmond, 'Vic. 3121

Nežinia, kokia šventė aną šešta
dienį ištiko Minties spaustuvinin
kus p.p. E. ir P. Nagius. Sekan
čią dieną dalyvavę toje iškilmėje 
skundėsi gerklės ir rankų skaus
mais — tiek buvo šaukta ir kilno
ta ponios E. Nagienės garbei!

Pasižiūrėjus i jaunuosius Mau- 
ragius Canberroje gali net pavy
dėti, kaip mūsų jaunajai kartai 
lengva vaikus auginti: bobutės 
viena per kitą naujagimį prižiūri 
nepasidalindamos, o jaunai moti
nai nieko kito nebelieka, kaip nau
jo tikėtis...

Kai melburniškis A. Zubras į- 
sikūrė neseniai įsigytuose savuose 
namuosse, tai taip apie jį ir nieko 
nesigirdi. Gal kartais nevalioja 
pats vienas apsikuopti?

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seime svarbiausias uždavinys 
buvęs išrinkti Miss Lithuania, ši 
garbė atiteko p-lei Orentaitei iš 
Cleveland©.

•
Pereitą penktadienį, spalio 25 d., 

ištekėjo aktyviai lietuviškame gy
venime pasireiškusi architektūrą 
bebaigianti Rasa Žižvtė. Jos išsi
rinktasis yra laivininkystės kari
ninkas Mr. J. Blansjaar. Linki
me gražaus ir saulėto gyvenimo!

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio 
mokyklos vadovybė, išleisdama j 
“marčias” savo kolegę — mokyto
ją Rasą Žižyte, kaip vestuvine do
vaną padovanojo metine Mūsų 
Pastogės prenumeratą. Tai tikrai 
labai prasminga dovana, už ką 
tektų nuoširdžiai pasveikinti mo
kyklos vadovybe ir tuo naciu tiki
mės, kad ir Rasai šitoji dovana 
bus labai arti prie širdies.

Sydnėjiškiai A. ir O. Baužės 
jau kelinta savaitė svečiuojasi 
Adelaidėje pas sūnų Dr. R. Bauže 
ir marčią, kurie, neseniai sulaukė 
pirmagimio sūnaus.

•
Spalio 20. Adelaidėje buvo su

rengtas pavykęs Vydūno minėji
mas, kur paskaitą skaitė svečias 
iš Melbourne p. A. Krausas. Apie 
Vydūną p. A. Krausas skaitė net 
šešias paskaitas Amerikos lietu
viams. kai buvo išvykęs j Pasau
lio Liet. B-nės Seimą.
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etc. Savo kalboje p. Vingis išryš
kino naująsias meno apraiškas 
iškeldamas ir mūsų bendruomenės 
tautinės veiklos sustingimą. Jo 
nuomone, rodant didesni jomis su
sidomėjimą, rastume būdų gyves
nei tautinei veiklai. Tema labai į- 
domi ir sukėlė karštų diskusijų, 
kurios tęsėsi ir toliau vaišinantis 
kavute.

Popietėje dalyvavo apie 80 žmo
nių.

Tuo pačiu metu buvo traukiami 
Melbuorno Moterų Seklyčios Ren
gimo Komiteto ruoštos Loterijos- 
Raffle laimėtojai. Laiminguosius 
bilietus ištraukė viešnia iš Adelai
dės, ponia G. Vasiliauskienė. Pir
mas prizas, p. A. Vingio dovano
tas paveikslas, laimėjo bilietas 
F 21 (baltas) — p. H. Hounslow. 
Antras prizas tranzistorinis radio 
aparatas. Laimėjo bilietas C 78 
(oranžinis) — Vincas S. Trečias- 
elektrinė antklodė. Laimėjo bilie
tas E 23 (žalias) — B. Petys. Mel
bourne Moterų Seklyčios Komite-

Prane
NAUJA SYDNĖJAUS LIET.

KLUBO VALDYBA
Rugsėjo 22 d. įvykusiame visuo

tiniame Klubo susirinkime išrink
toji Klubo Valdyba yra tokios su
dėties :

tas nuoširdžiai dėkoja visiems bi
lietų platintojams ir pirkėjams. 
Loterijos pelnu sumokama skola, 
nuperkama elektrinė krosnis ir ki
tokios dar reikalingos smulkme
nos. Jūsų nuoširdžiu duosnumu į- 
rengta Moterų Seklyčia, todėl tiki
me, kad tuo pačiu nuoširdumu pa- 
remsite Moterų Komitetą Salės į 
rengimui.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
atsilankiusiems. į mūsų popietę.

Melb. Lietuvių Namų Tarybos 
Pagalbinis Moterų Komitetas

simai
pirmininkas V. Simniškis, vice

pirmininkas V. Jaras, sekretorius 
A. Jasaitis, iždininkas M. Petro
nis; valdybos nariai — A. Burnei- 
kis, V. Lašaitis ir E. Kolakaus- 
kas.

NAUJA DAINAVOS NAMŲ 
VALDYBA

Spalio 20 d. posėdy išrinktoji 
Dainavos Liet Namų Valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirminin
kas Mindaugas Šumskas, vicepir
mininkas Juozas Kurlinskas, iždi
ninkas Mykolas Nakutis, sekreto
rius Kastytis Stašionis, valdybos 
narys Alfonsas Jantauskas, namų 
administratorius Albinas Lelešius.

Visais namų reikalais kreiptis į 
namu administratorių p. A. Lele
šių 36 Hoskins Ave., Bankstown, 
tel. 70 3573.

Dainavos Namų Valdyba

į KMAiSiŠTAOĮpn

Mūs* Pastogės SAVOOSE NAMUOSE"mom

D A V III B KAS BUS: BUFETAS,

kaina: $ 2-oo asmen.

Canberiškis Jurgis Dehn ne tik 
kad nėra skolingas Mūsų Pasto
gei už prenumeratą, bet dar ap
mokėjo už dvejus metus j prie
kį. Daug kas turėtų pasekti jo pa
vyzdžiu bent išlygindami senas 
skolas.

•
Dar nuo liepos mėnesio viešna

gėje Šiaurės Amerikoje spalio 15 
d. sugrįžo į Australiją adelaidiš- 
kiai p.p. K. ir L. Garbaliauskai. 
Laimingi pasimatę su savo arti
maisiais nematytais bičiuliais.

•
Lapkričio 2 d. Melbourne Liet. 

Namuose vyksta vienas iš šauniau
sių metinių parengimų — Mūsų 
Pastogės spaudos balius. Baliuje 
numatoma visa eilė staigmenų.

SKAITYTOJAMS

Sveikinkime savo pažįstamus 
klientus ir bendradarbius Kalėdų 
ir N. Metų švenčių proga per 
“Mūsų Pastogę”. Visus sveikini
mus, pranešimus, skelbimus kalė
diniam numeriui redakcijai pri
siųsti iki gruodžio 1 d. adresu: 
13 Percy St., Bankstown, N.S.W., 
2200.

Red.

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

PAS SKAUTUS
L.S.S. V—TOJI TAUTINĖ 

STOVYKLA AUSTRALIJOJE
Pagerbti Lietuvos Nepriklauso

mybės ir Lietuvių Skautų Sąjun
gos 50-tai sukakčiai organizuoja
ma V-toji Tautinė Stovykla.

LAIKAS: 1969 m. sausio 3-13 
d. Mt. Crawford pušyne, S.A. 
Adresas: Lithuanian Scouts Camp 
Mt. Craford Forest, C/O P.O., 
WILLIAMSTOWN, S.A., 5351.

STOVYKLOS MOKESTIS. 
$17.00 aasmeniui su attinkama 
nuolaida gausesnių šeimų na
riams.

DALYVIAI. Stovykloje turi tei
sę dalyvauti skautai ir skautės 
tik užregistruoti per savo gyve
namos vietos tuntininką, sumokė
ję mokestį ir užpildę atitinkamą 
anketą.

STOVYKLOS VADOVYBĖ. Sto
vyklos viršininkas s. Dr. A. Mau- 
ragis, pavaduotojai — s. V. 
Opulskis ir v.s.v.sl. R. Urmonie- 
nė. Stovyklos adjutantas ps. T. 
Rotcas, skautų pastovyklės virši
ninkas — s. A. Jakštas ir skau
čių pastovyklės viršininkė ps. S. 
Pacevičienė.

v.s. V. Neverauskas 
LSS Australijos Rajono Vadas

PRANEŠTMAS “DžTūno” 
TUNTO SKAUTAMS

1. Nario mokestis dabar yra $5 
nuo pirmo šeimos nario ir po vie

ną dolerį nuo kiekvieno kito.
2. Neužsimokėję nario mokesčio 

negali važiuoti j penktą Tautinę 
Stovyklą ir visi, kurie nori būti 
įtraukti j “Džiugo” Tunto narių 
sąrašą, privalo užsimokėti nario 
mokestį iki lapkričio 1 d.

3. Nario mokestį priima draugi
ninkai.

4. Penkta Tautinė Stovykla pra
sideda 1969 m. sausio 3 d. ir bai
giasi sausio 13 d. I Stovyklą vyks
tama ir grįžtama traukiniu. Sto
vyklinis mokestis renkamas kas 
sekmadienį prie bažnyčios s.v.sl. J. 
Šemetos ir kandidatų A. Baltrū
no ir A. Vingrio. Važiuojantie
ji į stovyklą susimoka už stovyk
lavimą, kelionę ir nario mokestį. 
Tai išeitų kelionei ir stovyklavi
mui: žemiau 15 m. — $25, virš 15 
m. — $28, dirbantiesiems — $31.

Norintieji pasinaudoti papigin
tais traukinio bilietais turi gauti 
mokyklos vedėjo parašą ant kelia
vimo blankų. Keliav. blankos gau
namos prie bažnyčios pas J. Še- 
metą ir jau minėtus kandidatus. 
Stovyklinis mokestis turi būti su
mokėtas iki lapkričio 1 d.

5. Tie, kurie nevyksta ar ne
grįžta su tuntu ar kitaip skiria
si nuo tunto vykimo i penktąją 
Tautinę Stovyklą, turi gauti Tun- 
tininko raštišką sutikimą, jei nori 
dalvvauti penktoj Tautinėj Sto
vykloj.

Negalintieji užsimokėti stovyk
los mokesčio iki anksčiau minėtos 
datos, prašau pranešti kontingen
to vadovui s.v.v.sl. V. Stasiliūnui, 
17 Reserve Rd., Ringwood, 3134, 
tel. 870 5584.

“Dčiugo” Tunto Tuntinmkas

MELBOURNE
KARIUOMENĖS šVENTfĖ

Šiais sukaktuviniais metais Ka
riuomenės Šventės minėjimas Mel
bourne numatomas ypatingai ryš
kiai pravesti. Savaitę prieš patį 
minėjimą, t.y. lapkričio 16 d. Lie
tuvių namuose įvyks balius su 
nepaprasta programa. Atvykę į 
balių pirma galės pasigrožėti 
“Aušros” teatro nauju pastatymu 
— P. Pusdešrio trumpu, bet įspū
dingu veikaliuku “Trys Broliai”.

Lapkričio 23 d. vėl Lietuvių na
muose įvyks didelis koncertas, ku
riame sutiko dalyvauti tokios 
žinomos pajėgos, kaip G. Vasiliaus 
kienė, G. Kalpokas, V. Zdanavi
čius, P. Vaičaitis, A. Šimkaus tau
tinių šokių grupė, P. Morkūno 
Oktetas ir kt

Sekmadienį gi, lapkričio 24 d. 
Šv. Jono bažnyčioje įvyks iškilmin
gos pamaldos už žuvusius dėl tau
tos laisvės, kurios organizacijos, 
turinčios vėliavas, prašomos daly
vauti su vėliavom ir tautiniais 
rūbais. Visuose parengimuose lau
kiame gausaus dalyvavimo.

Ramovės Melbourne sk. "V-ba

TĖVAMS IR JAUNIMUI
Lapkričio 10 d. 10 vai. ryto Lid

combe parapijos mokyklos patal
pose (ten kur visada) įvvks šiais 
metais paskutinis paskaitėlių jau
nimui klausytojų susitikimas. 
Mokslo metų užbaigos pranešimą 
padarys šio kurso vedėjas p. J. 
Janavičius. Toliau numatoma 
bendri pokalbiai, fotografimas. 
Visi šio kurso klausytojai kviečia
mi dalyvauti.

PAMALDOS SYDNEY
Lapkričio 1 d. pirmasis penkta

dienis. Visų Sv. Šventė. Ligonių 
lankymas inrasta tvarka,, ir Va- 
karinės Mišios 6.45 vai. Lidcombe, 
Išpažintys tik St. Joachim’s bažn.
prieš pamaldas.

Lapkričio 2d. — Vėlinės. Šv. 
Mišios ir atlaidai už mirusius.

KAPINIŲ LANKYMAS
Vėlinėse —• Šeštadieni (2 d.) nuo 

2 vai. p.p. talka kapinių sutvar
kymui.

Sekmadieni (3 d.) tuojau po lie
tuviškų pamaldų už mirusius Lid
combe kapinių Rookwoode lanki/- 
mas bei mirusiu!” atminimas.

Lapkričio 3 d. pamaldos ir 
Wollongong lietuviams St. Francis 
Koplyčioje 5 vai. p.p.

PIRMOJI KOMUNIJA
Lapkričio 10 d. pirmoji lietuvių 

vaikučių komunifa. Paskutinės pa
rengiamos pamokos lapkričio 2 d. 
ir 9 d. šeštadieninis nuo 3 vai. p.p. 
Lidcombe bažnyčioj.

Kun. P. Butkus

AUKOS MŪSŲ PASTOGEI
Paskutiniu metu Mūsų Pastogei 

aukojo:
J. Antanaitis $2.00
S. Ruvelis 4.00
J. Pocius 2.00
K. Kazlauskas 2.00
L. Vasiliūnas 2.00

Mieliems aukotojams nuoširdi 
padėka.

ALB 'Krašto Valdyba

HŪSU PASTOGĖ
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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