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JAUNIMO METUS

PRADEDANT JAUNIMO HRB&S IR ŠIRPIS
Pradedame antruosius Jaunimo 

Metus. Šie antrieji, kaip ir 1966 - pir
mieji, Jaunimo Metai yra Pasaulio Lie
tuviu Jaunimo Kongreso ženkle.

Jaunimo Kongresan suvažiuos lie
tuviškojo jaunimo atstovai iš įvairių 
laisvojo pasaulio kraštų. Suvažiuos 
Šaukiami tų pačių idėjų, tų pačiu - vi
siems bendrų tikslų - lietuvių Tautos 
gyvasties išlaikymo ir Lietuvos lais
ves atgavimo.

Suvažiuos mūsų jaunimas bendro
mis jėgomis ieškoti kelių ir būdų oku
panto prispaustajam lietuvių jaunimui 
Lietuvoje pagalbos rankai ištiesti. Su
važiuos ‘statyti pylimų nutautėjimo 
bangoms sutramdyti’.

Reikia džiaugtis, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdyba šių 
pylimų^ statybos inžinieriais kviečia 
jaunimų. Jie geriausiai pažįst a šių lai
kų medžiagas ir priemones.

Mūsų, lietuviškojo jaunimo, tiks
lai yra tie patys, kaip ir vyresniosios 
kaitos- lietuvių I'autOs uidyoe ir Lie
tuvos laisvė.

Ne taip dažnai linksniuojamas 
‘kartų skirtumas’, ar net ‘praraja’ mus 
skiria nuo vyresniųjų, bet tik priemo
nių ir metodų pasirinkimas ir pritaiky
mas bendram tikslui siekti.

Jei mūsų vyresnieji tvirtai laiko
si savo jaunystėje sukurtų ir tam gyve
nimo laikotarpiui tikusių, veiklos for
mų, savo atsivežtų ideologijų bei pa
saulėžiūrų, jei jie interpretuoja visa 
tai, kaip bendruomenės dvasių, kurią, 
žūt būt, reikia ginti įvairiomis cenzū
romis ar net sunkiai, demokratiniam 
pasaulyje įsivaizduojamais netoleran
tiškumo poreiškia's, tai žinoma, mums, 
laisvam krašte brendusiems, o net ir 
gimusioms, tai yra visiškai svetima 
ir nesuprantama.

Ši Mūsų Pastogės numerį išleisti 
ėmėsi iniciatyvos P L Jaunimo Kongre
so Komitetas Sydney. Jį suredagavo 
ir spaudai techniškai paruošė Jūratė 
Reisgytė ir Antanas Laukaitis.

LIETUVIU TAUTUS ATEITIS
Mes nelaukiam, kad kiekvieno is 

musų, kiekviena pareikšta nuomonė, 
būtų visiems priimtina ir užgirta. Bet 
mes norime ir laukiame, kad ji butų 
išklausyta su derama tolerancija ir pa
garba žmogui.

Mes norime bendruomenės veikla 
matyti dinamiškų, veržlių, konkrečiais 
darbais, o ne mėnesiais trunkančiais 
raštų rašinėjimais, paremtų. Tokia ben
druomeninė veikla jaunimui imponuos 
ir nereikės jo nei ieškoti, nei klausi
nėti, kodėl jo nesimato.

Judrumas, dinamika, veržlumas, 
nesibaidyn p rizikos - yra jaunystės 
natūralūs bruožai.

Šie Jaunimo Metai, tebūnie metai, 
kada mūsų jaunimas išeis į didelę vie

MIELAS AUSTRALIJOS JAUNIME! 
Peržengėme dar vieną išeivijos metų slenkstį. Naujieji, 1972 metai, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos paskelbti Jaunimo Metais, mums yra ypatingai 
reikšmingi. Tai metai apvainikuoti Antruoju Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresu. 
Jų prasmingumas priklausys nuo mūsų užsiangažavimo ir pastangų. Jaunimo Kon
gresas tai kelrodis ir tuo pačiu įrankis, kuriuo statomi dabartines jaunimo kartos 
keliai.

Kongreso metu iškeltas mintis, sutelktas informacijas, padarytus nutarimus ir įsi
gytą patyrimą, išsivesime į mūsų atstovaujamas vietoves. Tuomet prasidės antro
ji dalis šių metų veiklos, kadangi Jaunimo Kongreso užmojai turės būti įgyven
dinti paskirų vietovių jaunimo vienetų. Tų vienetų pokongresinės veiklos efekty
vumu matuosime pačio Jaunimo Kongreso pasisekimą.

Darbas didelis pareikalauja iš mūsų visų entuziazmo, originalumo, drausmingumo 
ir paprasto juodo darbo. Neužmirškime, kad dirbame ne tik sau ir mūsų ateičiai, 
bet ir mūsų broliams bei seserims pavergtoje tėvynėje. Jaunimo darbas ir širdis - 
lietuvių tautos ateitis!

Antrojo Pasaulinio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komiteto vardu sveikinu Jus lin
kėdamas džiaugsmingų ir laimingų, o ypatingai, darbingų Jaunimo Metų.

Romas Sakadolskis
II PLJK Kom. Pirmininkas

ninga demonstracijų parodyt, kad jie 
gyvi, kad jų daug, bet kad jų ne savo
tiškai bijoti, bet juos vertinti, reikia.

Pradžia tam jau yra. Didžiosiose 
mūsų kolonijose jau veikia Jaunimo 
Komitetai. Jų veikla aktyvi ir pozity
vi. Reikia tikėtis, kad ir Kongresui 
praėjus, jų veikla nenutruks, o iš Kon
greso grįžusiųjų žiniomis ir patyrimu 
praturtinta, apims dar didesnius lie
tuviško darbo plotus.

Šiais Jaunimo Metais mes turime 
visi - ir jauni, ir vyresni, - į savo Šir
dis ir protų neišdildomom raidėm įra
šyti, kad tik ‘JAUNIMO DARB AS IR 
ŠIRDIS - LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS!

J. Reisgytė
****

Kairėje PL Jaunimo Kongreso Komi
tetas Sydney. Iš kairės: L. Apinytė, 
B. Aleknaitė, dr. K. Bagdonavičius, 
U. Kazokaitė, V. Vasaris, J. Reisgy
tė (pirmininkė), K. Matulis, A. Lau
kaitis ir V. Bitinaitė. Nuotraukoje 
trūksta G. Zigaitytės ir K. Kazoko.

VLIKO PIRMININKAS REMIA 
JAUNIMO KONGRESĄ

Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas, 
gruodžio 4-5 d.d. įvykusiame VLIKo 
seime ‘patikino, kad VLIKas rems Jau
nimo Kongresą ir jis džiaugiasi, kad 
Kongresas vyks lietuviškoje, patrioti
nėje dvasioje. Valiūnas savo žodį bai
gė tardamas ‘Atverkime Širdį ir protą 
Lietuvai, nes mes juk esame viena 
Tauta’. (Elta)’

Romas Sakodolskis
II PLJ Kongreso K-to Pirmininkas

II PL JAUNIMO KONGRESO 
STOVYKLA

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo sekcija sušaukė 1971.11.19 
posėdį - pasitarimą ateinančio jaunio 
mo kongreso stovyklos klausimu. Jo 
tikslas - sudaryti stovyklos ruošimui 
darbo komisiją ir komitetus. Į stovyk
los komisiją įeina: Gediminas Breich- 
manas pirmininku, J. Čeponkutė vice- 
pirm., Gabija Juozapavičiūtė ir Laima 
Gustaitytė sekretorėm ir iždininkais 
Algis Juzukonis ir Andrius Gutauskas. 
Sudaryti darbo komitetai: registracijos 
(vadovaus sės. M. Igne), informacijos 
ir spaudos (Gabija Juozapavičiūtė ir 
Algis Stankus), technikinis stovyklos 
paruošimas (Benis Čeponkus), ūkio 
reikalų (Rimas Stirbys), programų vyk
dymo (Vilija Baukytė). Dar liko tvar
kos ir drausmės komitetas, kuriam šiuo 
metu ieškoma žmonių. Posėdyje aptar
tas kongreso baigimo klausimas ir stu
dijų dienų klausimas.

Stovykla ivyks Romubos stovyk
lavietėje prie Huntsville, Ont. Stovyk
la numatoma 500 asmenų.

BRAZILIJOS JAUNIMAS
Nuomuoja lėktuvą skristi į II PLJK. 
Ekskursija išskris birželio 28 d. ir 
JAV bus mėnesį laiko.

****
ARGENTINOJE

Sudarytas Lietuvių Jaunimo Komitetas, 
kuris rūpinasi II PLJK reikalais. Ko 
mitetas suruošė Studijų Savaitę sau
sio 6-9 d.d. Buenos Aires mieste. Taip 
pat organizuojami susirinkimai ir šo 
kiai lėšų telkimui.
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Sakoma, kiekviena diena, kiekvie
na nauja pažintis praturtina žmogaus 
žinias, praplečia akiratį. Tas tinka ir 
lietuviškumo savybei. Gyvendami in- 
suliariniame pasaulio užkampyje sun
kiai išvengiame riboto, čia įprasto, 
aplinkos supratimo ir gyvenimo įvykių 
įvertinimo. Drįstu tvirtinti, panaši pa
dėtis yra ir su mūsų lietuviškumu.

Australijos lietuviai esame ne 
tik lojalūs šio krašto piliečiai, bet ir 
lietuviai patriotai. Tačiau, kai mūsų 
įnašas į šio krašto gyvenimą nėra ryš
kus, tai atvirkščiai, kurdami ‘Lietuvą 
Australijoje’ išliejame tulžies, ener
gijos, veiklos ir karšto oro palygina
mai neblogiau, negu XVIII amžiaus 
seimeliai Lietuvoje. Baiminuos, kad 
ir išdavos bus panašios.

Mes, įsteigę lietuviškumo vari- 
jantą stovyklinėse aplinkybėse išvys
tame jį iki tobulumo šiame krašte. Tuo 
lietuviškumu ir gyvename ligi šiai die
nai. Paskendę įpročio bei mintijimo 
patogume ir saugume einame per tą 
pačią rutiną lyg tai užsikirtęs patefo
nas. Tad ar stebėtinas mūsų jaunimo 
abuojumas lietuviškumui.

Aš manau, kad, siekiant jaunimo, 
naudingo mūsų tautai ir Lietuvai, kai
po politiniam vienetui, ‘Lietuvos-Aus- 
tralijoje’ įtakos neužtenka: ji gali bū
ti net slopinanti. Turėtų būti aiškiai 
pabrėžta, kad esame lietuvių kilmės, 
bet australai. Mūsų pagrindinis įna
šas yra kraštui, kurio piliečiais esa
me. Tuo pačiu, irgi žinome, kad turi
me svarią duoklę atiduoti lietuvių tau
tai - iš pagarbos savo kilmei, iš mei
lės tėvams. Sakyčiau, kiekvienas iš 
mūsų turėtume jaustis ir veikti kaip 
Lietuvos garbės konsulas užsienyje, 
tarnaująs Lietuvai.

Pasiruošti tam, geriausia yra ke
lionė į užsienio lietuvių centrus pa
saulyje. Naujos pažintys, stebėjimas 
gyvenimo būdo, idėjų, praturtina ži
nias ir praplečia lietuvišką akiratį,

II-SIS PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS

Datos ir vietos
Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (sutrumpintai II PLJK) įvyks 
1972 metais.

a. II PLJ PARODOS, birželio 24 - liepos 4 d.d. Chicagos Lietuvių Jaunimo 
Centre.

b. II PLJK ATIDARYMAS, birželio 30 - liepos 4 d.d. Conrad Hilton viešbu
tyje.

c. n PLJ STUDIJŲ DIENOS liepos 4-8 d.d. galutinai nenuspręstoje vietovėje.
d. II PLJ STOVYKLA, liepos 9-15 d.d., Romuvoje, Kanadoje.
e. II PLJK UŽDARYMAS, liepos 16 d., Toronto, Kanadoje.

Trumpas programos apibūdinimas
a. II PLJ Parodos dalinamos į. eilę kategorijų. Kai kurios parodos bus kon

kursinės. Jauni menininkai, parodų dalyviai, turės progos laimėti pinigines pre
mijas. II PLJ Parodos užims visas Chicagos Lietuvių Jaunimo Centro patalpas.

b. II PLJK Atidaryme bus patiekta tiek jaunimą, tiek plačiąją lietuvių visuo
menę dominanti akademinė programa. Bus iškelta tai, kas svarbu ne tik jaunimui, 
bet ir jaunimo reikalais besisielojautiems vyresniesiems. Kultūrinėje programoje 
jaunos meninės jėgos pasirodys dramos bei talentų spektakliuose ir estradinės 
muzikos pasirodymuose.

c. II PLJ Studijų Dienų programa skiriama konkrečiam jaunimo reikalų gvil
denimui. SD dalyvaus lietuviškojo jaunimo išsirinkti atstovai, su mandatais, iš 
Europos, Australijos, Afrikos, Azijos, Pietų ir Šiaurės Ameriką. Jauni paskaiti
ninkai, pranešėjai, svarstybų pravedėjai, diskusijų vadovai ir visi kiti dalyviai 
svarstys įvairius išeivijos lietuvių jaunimo keliamus rūpesčius.

d. II PLJ Stovykloje, suvažiavusiam jaunimui bus parodyti lietuviško kultū
rinio* gyvenimo eksponatai. Pramatomi įvairūs kursai, atsižvelgiant į mažų kolo
nijų reikalavimus. Bus įvairūs kiti užsiėmimai ir stovyklautojų suplanuota vaka
rinė programa.

e. II PLJK Uždarymas. Visuomenei bus paskelbti Studijų Dienose padaryti 
nutarimai, ir apkalbėtos ateities darbo perspektyvos. Iškilmingo uždarymo proga 
ruošiama speciali meninė programa.
11 PLJK ŠŪKIS
H PLJK šūkis buvo priimtas II PLJK Komiteto 1971 metų rugsėjo 22 dieną, Dai
navos stovykloje suruoštame posėdyje. II PLJK šūkis: JAUNIMO DARBAS IR ŠIR
DIS - LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS!
Ii PLJK BŪSTINĖ

JAUNIME. NERŪDYK NAMUOSE:
Keliavimo ir Lietuvos Aplankymo Įtaka Lietuviškumui

Rašo Vytenis Šliogeris 
duoda sveikesnį kriterijų palyginimams. 
Atsiminkime, kad dauguma lietuvių pa
saulyje gyvena įvairiuose žinių ir idė
jų pasikeitimo mazguose, be to yra 
žymiai plačiau ir dažniau keliavę, ne
gu mes.

O už vis vertingiausia lietuvių 
kilmės australui kelionė Lietuvon. Pa
matyti, pajusti tėvų šalį, pažinti nors 
trumpam tikrus lietuvius yra geriau- 
sias būdas įgyti lietuviškumo. Tačiau 
kaip ir visuose pažinimo moksluose, 
taip ir tėvynės pažinimui žmogus turi 
mokintis ir pasiruošti, kad įvertintų, 
suprastų ir palygintų. Pabrėžiu, svar
bu žinoti, kad kaip abstraktus paveiks
las nėra lyginamas su realistiniu pa
veikslu, taip kraštas, kuriame gyve
name nėra lyginamas sti amžių amžiais 
sena Lietuva. Keliaujantysis turi su
sipažinti su tolygiai senomis ar se
nesnėmis šalimis kaip Italija, Graiki

Ugnės Kazokaitės * Baltos burės plazda’

ja, Turkija, Prancūzija ir t.t., kad ga
lėtų lyginti ir spręsti apie gyvenimą 
Lietuvoje.

Jaunuolis, keliavęs ir pažinęs ei
lę kraštų, visuomet grįžta praturtėju
siu žmogum. Jo gyvenimo supratimas 
ir vertybių atrinkimas pasikeičia, iš
sivysto prideramas kuklumas, išsivys
to supratimas, kad žmonės visur pa
saulyje turi panašius norus ir sieki
mus.

Man iškyla kelios mintys, įsidė
mėtinos keliaujančiam Lietuvon. Pir
miausia, siūlau kuklumo ir įžvalumo, 
tuo daugiau durų ir širdžių atversite, 
daugiau pažinsite. Žinokite, yra susi
daręs, pagrindinis gyvenimo savybių 
ir būdo skirtumas tarp mūsų ir jų. Mes 
užaugę ir subrendę sistemoje, kur ma
terialinis ir pozicinis pasiekimas yra 
vienintelis visuomeninės pagarbos kri
terijus, kur veržlumas, nesiskaitymas

LITUANUS. Lituanian Quaterly, 
1971, Vol. 17, No. 2

Sis žurnalas, išeinąs kas 3 mėne
siai, skiriamas vaizduoti ir nagrinėti 
visokius klausimus, susijusius su Bal
tijos kraštais, ypač Lietuva. Per eilę 
metų žurnalas patiekė angliškai skai
tančiai visuomenei, o ir lietuviams, 
kuriems reikalinga medžiaga apie Bal
tijos kraštus anglų kalba, daug vertin
gų straipsnių iš Lietuvos kultūros, vi
suomeninio, politinio, kultūrinio gyve
nimo sričių ir kit. Šiame numeryje pa
skelbta:

1. Vytauto Vaitiekūno straipsnis 
30-ties metų sukakčiai pirmosios so
vietų vykdytos deportacijos Lietuvo
je prisiminti. Straipsnyje duodama ben
dra apžvalga deportacijos organiza
vimo ir vykdymo aprašymas, patiekia
ma vertimai dokumentų, kurie buvo pa
rengti deportacijas parengiant ir vyk
dant, duodama pora tų oficialių doku
mentų faksimilių, suvestinės lentelės.
2. Antanas Musteikis kritiškai apžvel
gia Upton Sinclair romano ‘The Jungle’ 
herojus lietuvius, kiek jie yra atpažįs
tami kaip lietuviai. 3. Aleksander As- 
per patiekia straipsnį apie modernios 
estų literatūros kritikos grindėjus. 4. 
Juozas Tininis (nesenai miręs) svars
to lietuvių tautosakos kai kuriuos ypa
tumus. 5. Įdomus John F. Cadzow 
straipsnis apie I-II Rusijos Dūmas - 
pagal stenografinę medžiagą, kiek ji 
liečia Lietuvą ir lietuvius atstovus. 
Anot autoriaus, lietuvių tautos atsto
vai turėjo progos Rusijos vyriausybei 

su kilu, yra teigiamos savyoes. oaxy- 
Čiau, kad čionykštėj aplinkoj kitaip 
ir būti negalėtų. Industrinė visuomenė 
ugdoma išvystyti gamybą ir gaminių 
sunaudojimą. Gamtos meilė, minties 
lakumas, jausmai kitam žmogui atbu
kinti ar nustelbti.

Lietuvis tėvynėje tačiau užsigrū
dinęs kitomis gyvenimo būdo savybė
mis. Pas jį pastebimai valinga Lietu
vos ir artimo meilė, gili pagarba tau
tos kultūrai ir menui. Tur būt,leng
viausiai pastebimas yra tėvynainio 
jautrumas žodžio ir jausmo niuanšams. 
Stebint jų tyrą džiaugsmą ir spontaniš
kumą artimo ar svečio atveju junti gė
dą to stokodamas. Posakis, kad tau
tietis ir marškinius atiduos pamylėti 
sveteliui, yra pastebimai teisus.

Dabarties Lietuva yra jau indus
trinis kraštas su privalumais ir trūku
mais, kaip gamtos teršimas, darbo jė
gų koncentracija ir t.t. Tačiau kai pas 
mus tik kalbama apie gamtos apsaugą, 
ten visuomenė gina ir saugo Lietuvos 
gamtą. Labai krenta į akis gyventojų 
susipratimas rūpinantis aplinkos gro
žiu ir švara, elgesio kultūringumu. 
Kaip sako, ant šaligatvio net ir deg
tuko nenumesi. Žmonės nesivaržo pa
klydusiam priminti, neklaužadas su
drausti.

Keliauninkai; atprasite su cigare
te dantyse vaikščioti po prekybos įmo
nes, viešus pastatus ar autobusuose. 
Valgyklose ar kavinėse išmoksite pa
likti kelionių tarbas ir paltus rūbinė
se, bare nusiimti kepurę. Priešingai, 
kultūringo elgesio pamokų gausite iš 
visų pusių.

Matysite, kaip žmonės Lietuvoje 
yra kuklūs ir santūrus. Norėdami už
megzti pokalbį patys turėsite užkal
binti - jie jūsų neprašnekins. Gyven
tojai, nepažindami jūsų, nenori būti 
užgaunami, nenori svečio _ užgauti. 
Svarbiausia, visur ir visada atsimin
kite, kad Lietuvos gyventojai didžiuo
jasi savo pasiekimais ir kultūros bei 
dvasios lobiais. O, didžiuotis, turimo
se aplinkybėse, tėvynainiams yra la
bai daug kuo. Atsiminkite, visur žmo
gus turi gyventi susidariusių aplinky
bių ir galimybių rėmuose. Neužgauki- 
te girdamiesi ar darydami palyginimus, 
kurie netinka.

Lietuvių kilmės užsienietis, at
vykęs tėvynėn, bent tam tikram laikui 
praras jausmą, kad Lietuvos net ir var
das daug kur pasaulyje užmirštas ar 
net nežinomas. Lietuvoje viešint vai
kiškas džiaugsmas suims vis girdint 
lietuviškai šnekant, matant lietuviš
kus užrašus, pavadinimus, o svarbiau
sia, juntant, kad tauta gyvastinga.

Keliautojas gėrėsis didinga se
nove, brandžia praeitimi dvelkiančių 
pastatų ir vietovių (daug kur kruopš
čiai ir su meile atstatytų), matys vi
są eilę grakščių modernių pastatų, pa
jus ir pramoninės gamybos išvystymą.

Taip, per gilesnį pažinimą ir lie
tuvių kilmės australo lietuvybės sąvo
ka, jo lietuviškumas pasikeis. Vieto
je insuliarinės Lietuvos-Australijoje 
sąvokos, įgaus lietuviškumą, pagrįs
tą tautos kamienu tėvynėje, sukrus 
dirbti už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą.

pareikšti savo politinius, kultūrinius 
ir ekonominius pageidavimus; čia ir 
politinės partijos, vėliau pasireišku- 
sios nepriklausomybės laikotarpyje, 
turėjo progos susipažinti su parlamen
tarines sistemos įvairumais.

Žurnalo pabaigoje - Giedrės Žum- 
bakienės meno apžvalga: keletas duo
menų apie asmenį ir pridėta 10 kūri
nių nuotraukų.

Lituanus gražiai spausdinamas, 
knygos formato. Prenum. metams $8.00 
USA. Adresas: Lituanus, P.O. Box 
9318, Chicago Ill., 60690, USA.

J. SI.

Įvairiais II PLJK reikalais, kreipkitės į būstinę. Jūsų prašymai bus būstinės šta
bo atsakyti arba perduoti vienai iš darbo komisijų sutvarkyti.
BŪSTINĖS ADRESAS: II Lithuanian World Youth Congress

5620 South Claremont
Chicago, Illinois 60632

BŪSTINĖS TELEFONAS: (Area code 312).737i3300
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Australijos lietuvių jaunimą Jaunimo Metų proga sveikina

Hobarto Sporto Klubas “PERKŪNAS”.
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KALBA PLB VALDYBOS PIRMININKAS
PADUOK, JAUNYSTE, MAN SPARNUS!

Kelios mintys ryšium su artėjančiu ll-ju Jaunimo Kongresu
Gavau iš Australijos Sydney miesto Jūratės Reisgytės laišką. Jai rūpi 

tai, kas šiuo metu rūpi mūsų daugeliui: 1972 m. Įvykstančio antrojo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso pasisekimas. O kongresas pasiseks, kai juo visų pirma 
domėsis pats jaunimas. Tad reikia jaunimą pasiekti, prie jo prieiti. O kaip prieisi, 
kai visi matom ir kai pati Reisgytėmato, jog mūsų jaunimas ‘beveik neskaito nei 
mūsų bendrosios, nei specialiosios jaunimui skiriamos spaudos’? Bet ji iš savo 
patirties žino, kad ‘jaunimas mėgsta spaudoj matyti savo veidus, savo pavardes. 
Jie paskaitys ir savo draugų straipsnius, juos diskutuos’. Tad jai atėjo į galvą 
labai gera mintis: paties jaunimo pastangomis ir jėgomis išleisti 1972 - Jaunimo 
metų pirmąjį ‘Mūsų Pastogės’ numerį. Gavo taip pat Australijos LB Krašto Val
dybos pritarimą bei sutikimą. Ir aš pritariu visa širdimi. Tai visais atžvilgiais 
sveikintina iniciatyva, nes tai yra mūsų jaunimo skatinimas eiti Lietuvos keliu.

$*** **

Lietuvos kelias jau turi ilgą savo istoriją. Jo pradžią jau randam žiloj 
mūsų tautos senovėj. Taip pat randam šiame kelyje ir savo tautos jaunimą. Ran
dam išlikimo pastangose, tautos laisvės kovose. Ir vis pirmosiose eilėse. Ir su
prantama kodėl: jaunystė yra pažymėta idealizmu, entuziazmu, polėkiu.

*

Hobarto Tautiniu Skiu grupe. Is kaires: Jūrate Kantvilaite, Gedimi
nas Statkus (grupes vadovas), Rože Vaiciuleviciute, Jonas Jurevi
čius, Lucija Vaiciuleviciute, Ignas Vaiciulevicius, Maryte Mikelai- 
tyte, Petras Jurevičius, Ona Mikelaityte, Česlovas Ramanauskas, 
Anne Jurkaite, Adomas Kaltinis. Nuotraukoje nėra Dales Kantvilai- 
tes, Gintaro Kantvilos ir Marie Kairytes.

Štai Lietuva prieš 150 metų. Tik ką po treciojo 1795 metų pasidalinimo, 
atsidūrusi Rusijos valdžioje. Vieni taikstėsi prie įvykusio fakto. Tik ne jaunimas. 
Jis buriasi Vilniaus universitete į slaptas savo draugijas, gyvena patriotinėmis 
nuotaikomis, svajoja apie laisvę. Adomas Mickevičius, tebūdamas 21 metų, bet 
jau baigės Vilniaus universitetą, 1820 Kaune sukuria savo mokslo draugams ‘Odų 
jaunystei’. Jos mintys aktualios ir mūsų dienomis. Jaunystei svetima šios žemes 
kasdienybė su ‘rietenomis ir tingiais vandenimis’. Jos žvilgsnis krypsta ‘lig pat 
žydrynės’ — ‘i kraštus, kur Įkvėpimas kuria stebuklus, kur puošia, jis žiedais nau
jovę, tenai viltis — jo palydovė!’ Jaunystė -- dvasia, širdis, drąsa, jėga: ‘Žvelk 
ten, kur nepasieks akis, laužk tai, ko nepajėgia protas!’ Jaunystė -- ateitis: ‘Ir 
iš nakties pakils šviesi dvasia -- ją savo įsčiose pradės jaunystė, sutvirtins sai
tais amžiną draugystę’. Todėl: ‘Išvien visi, draugai jaunieji! Visų bendroji laimė - 
- mūs tikslai!’ Nors parašyta lenkiškai, odė turėjo poveikį ir lietuviams.

*
Štai Lietuva prieš 75 metus. ‘Aušros’ laikraštis pradėjo lietuvių atgimi

mo laikus, bet Lietuvoje -- tokia Rusijos žiema, kokios ‘visoje Šiaurėje nėra bu
vę’: pasak Maironio, ‘nei žodžio nei rašto neleidžia erelis, suspaudęs sparnais’. 
Čia minimas Maironis, 33 metų jau Petrapilio dvasinės akademijos profesorius, 
1895 parašo ‘Jaunimo giesmę’, kuria ji ragina mąstyti ‘kitas dūmas’: numesti 
‘rūbą seną, kurį užvilko svetimi’, šarvuotis mokslu, imti ‘arklą, knygą, lyrą’ ir ei
ti Lietuvos keliu. Maironis čia taip pat aiškiai pasako, kas Lietuvos keliu neina. 
Tai tie, kurie tėvynę vieną palieka, kurie jos nemyli, kurie bijo ‘atsižadėt sapnų 
nakties’, kurie vengia tautinių darbų bei žygių. Kelias į Lietuvą - meilė, darbas, 
kova.

Štai Lietuva prieš 50 metų. Lietuvos Valstybės Taryba 1918 vasario 16

TAUTINIU ŠOKIŲ GRUPĖ ’VENTA’ 

HOBARTE (Tasmanijoje)
Prieš porą metų įsisteigė Hobar- 

te tautinių šokių grupe, kurios stei
gėjas ir organizatorius-vadovas yra p. 
Gediminas Statkus; jis atvyko iŠ Mel
bourne ir studijuoja Hobarto universi
tete, surinko Hobarto lietuvių jaunimą, 
išmokino tautinių šokių. Už tai jam 
Hobarto lietuvių bendruomenė labai 
dėkinga.

Neturėdami sav. s salės, renkasi 
šokėjai kas antrą sekmadienį į p.p.

Jurkų namus ir mokosi šokti garaže. 
Kai būna visokį lietuviški parengimai, 
tai jau tautinių šokių grupė visada pa
sirodo, kuriems susirinkę nepagaili 
katučių. ‘Venta’ jau pasirodė su savo 
gražiais šokiais ir australų visuome
nei. Kaip ‘Blue Gum’ festivalyje, ‘Ge
rųjų kaimynų’ koncerte ir 1.1. Jie buvo 
visur publikos labai šiltai sutikti.

Taip pat turime ir mažųjų tautinių 
šokių grupę ‘Rūtą’, kuriai vadovauja 
Ventos šokėja mokine Onutė Mikelai
tyte.

V. Mikelaitis

>##<#«-<#<#*##^#*#*#*#******************************* \r***»*###<*****************

Filisterį Vytenį ir Laimą ŠLIOGERIUS, sulaukus sūnaus, 
ir

Filisterę Mariną ir Laurie COX, gimus dukrai, nuoširdžiai 
sveikina

Sydney Filisterių Būrelis.

*****
paskelbia Nepriklausomybės aktą, bet visi didieji Lietuvos kaimynai į ją, tiesia 
grpbuoniškus savo nagus. Lietuvos laisvę reikia ginklu apginti. Kviečiami sava
noriai, šaukiami kariai. Tada jau mokiaus Marijampolės gimnazijoj ir savo aki

mis mačiau, kaip užsidarė joje vyresniosios klasės, nes neteko mokinių. Jie iš
ėjo į Lietuvos kariuomenę, kai kurie frontuose žuvo. J. Tumas-Vaižgantas tada 
parašė straipsnį ‘Vaikai stoja tėvynės ginti’, o poetas A. Miškinis juos įamžino 
šiuo savo eilėraščio posmu: ‘Vieni laisvi sugrįžo, kitiems rankas pašovė, tretiems 
ant lygaus lauko mediniai kryžiai stovi’.

*
Štai Lietuva prieš 30 metų. Prasideda Vokietijos karas su Sovietų Ru

sija, ir 1941 birželio 23 lietuvių tauta sukyla prieš raudonąjį okupantą. Prieša
kinėse sukilėlių eilėse — vėl mūsų jaunimas: ‘Per kelias kovų dienas žuvo per 
du tūkstančius laisvės kovotojų. Tai didesnis skaičius negu aukos per trejus me
tus kovose dėl nepriklausomybes (1918-21). Žuvusių didžioji dalis buvo jauni
mas — jauni kariai, studentai, daibininkų vaikai ir net aukštesniųjų mokyklų mo
kiniai. Tos aukos liudija lietuvių tautinės sąmonės intensyvumą’ (Alg. M. Bu- 
dreckis, ‘Vienų vieni’ 70-71 psl.).

*
Ne tik Jūs esate, jauni buvome visi. Ir kiekviena karta savo įnašą tėvy

nei ir tautai atiduoda savu būdu. Pagal aplinkybes, pagal turimas sąlygas, pagal 
laiko reikalavimus. Vieni darbu, kiti net savo gyvybės auka.

Šių dienų padėtį stebime patys savo akimis. Tautą tėvynėje plauja ko- 
munistinimo ir rusinimo bangos. Bet ji nuostabiu gajumu prieš jas spiriasi. Lie
tuvos jaunimas lietuviškas. To negalima pasakyti apie visą išeivijos lietuvių 
jaunimą: dalis jo sąmoninga, gražiai vartoja savo tėvų kalbą, susipažįsta su tau
tos kultūra, kita dalis nuplaukia pasroviui — nutausta ir nuo savo tautos atitrūks
ta. Tad svetur metai iš metų nesulaikomai tirpstam, ir nuostoliai dideli: kai ku-

Stasys Barzdukas 
PLB Pirmininkas

>#«x#«##«r<*##w*e******************************** ************************** 
MELBOURNE

Jaunimo Komiteto susirinkimo 
metu, kuris įvyko kovo mėn. 21 d., 
buvo įsteigtas II PLJK Komitetas Mel
bourne, susidarąs iš visų Melbourne 
esančių jaunimo organizacijų atstovų. 
Komitetą sudaro: Pirmininkas - H. An
tanaitis, vice-pirm. - P. Jokūbaitis, 
sekretorė - D. Juškaitė, iždininkė - L. 
Baubinaitė; nariai: A. Milvydas, V. 
Špokevičius, D. Saženytė, R. Vaitie
kūnaitė.

Susirinkimai vyksta beveik kas 
savaitę. Komiteto veikla:

1. Suorganizuota loterija (3 fan
tai - elektrinės prekes).

2. Kartu su studentų valdyba su
ruoštas studentų balius.

3. Suorganizuotas tarptautinis tau
tinių šokių vakaras.

Suruošti jaunimo šokiai (2).
Suruoštas vyno ragavimo vaka-

4.
5.

ras.
6.

KOLUMBIJOS
Lietuvių Jaunimo suvažiavimas ir Stu
dijų Dienos ruošiamos vasario 11-13 d. 
Medelino mieste. Čia bus keliami jau
nimo rūpesčiai besiruošiant vykti į

riuose kraštuose tautiškai organizuoto ir gyvo savo jaunimo jau nebeturim.
*

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresai yra pastangos statyti pylimus, į ku
riuos atsidaužtų nutautinimo bangos. Rodyti kelius į tautą, į Lietuvą. Tai mato
me iš abiejų kongreso Šūkių. Pirmojo: ‘Mūsų jėgos, mūsų žinios laisvai Lietuvai 
tėvynei’, antrojo: ‘Jaunimo darbas ir širdis -- lietuvių tautos ateitis’. Džiaugsmas

Sušauktas viso jaunimo susi-
rinkimas: patiektos informacijos iŠ 
Amerikos ir išsiaiškinta, kas norėtų 
vykti į. Kongresą.

7. Suruoštas Tautos Šventės mi
nėjimas.

8. Susirinkimas su buvusiais kon-
II PLJ Kongresą.

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ

PLJ Kongresas įvyksta kartu su IV-ja 
JAV ir Kanados lietuvių Tautinių Šo
kių švente, kuri rengiama 1972 liepos 
2, sekmadienį, Chicagoje.

MIRĖ FROF. ZENONAS IVINSKIS

1971 m. gruodžio 24 d. Vokietijo
je, Bonnos ligoninėje mirė prof. dr. Ze
nonas Ivinskis, 63 metų amžiaus, ži
nomas mokslininkas - istorikas ir vi- 
suomeninkas. Su jo mirtimi lietuvių 
tauta neteko didelio mokslininko, kul
tūrininko, visuomeninko, kurio šiuo 
metu niekas mums negali pakeisti.

Apie velionį plačiau parašysime 
sekančiame Mūsų Pastogės numeryje.

pripildo krūtinę matant, kad Šimtai visų kraštų jaunimo gyvena šių šūkiu nuotai
komis ir įsitraukia į parengiamuosius jaunimo kongreso darbus. Jaučiam ir Aus
tralijos lietuvių jaunimo gyvybę bei pastangas. Kai kuriais atžvilgiais jis net pir
mauja. Žavimės jo mūsų spaudai duodamais pareiškimais. Tikiu, kad paties jau-
nimo prirašytas bei suredaguotas ir jaunimo kongresui skiriamas ‘Mūsų Pastogės’ 
specialus numeris bus svarus įnašas ypačiai idėjinei kongreso programos daliai. 
Tad padarykite, ką galite, ir geriausiai, kaip galite, ir Jums būsime visi nuosir-
džiai dėkingi už bendro kongreso darbo talka.

Tad ko geriausios sėkmės pagal antraštėje duotus Adomo Mickevičiaus 
žodžius: ‘Paduok, jaunyste, man sparnus!’ Su savo darbu tuojau pat supažindin
kite ir mus: atsiųskite 'Mūsų Pastogę’ PLB Valdybai ir Jaunimo Kongreso Būs
tinei.

Stasys Barzdukas
PLB Valdybos Pirmininkas

NEBE UŽ KALNU BARO-STANKAITYTĖS KONCERTAI!

LAIKAS JAU BUTŲ. RUOŠTIS!
-• »
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gresantais.
9. Surengtas ‘car rally’.

10. 'Susipažinimas su Amerika’ 
vienoje lėktuvų bendrovėje.

INFORMACIJA NORINTIEMS VYKTI
Į II PL JAUNIMO KONGRESĄ
Visi Viktorijoje gyveną asmenys, 

jauni ir vyresni, kurie norėtų vykti į 
II PLJ Kongresą (1972 birželio - lie-
pos mėn.) ir visi, norį pasinaudoti ke
lionės papiginimais, prašomi registruo
tis pas p. H. ANTANAITĮ, 4 Robert

• Str. Nth. Balvyn, tel. 85 77 248. No
rį platesnių informacijų prašomi kreip
tis Į virš minėtą asmenį.

PLJK KOmitetas Melbourne
****
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JAUNIMAS

TARPTAUTINIS AKADEMINIS SĄJŪDIS
1971 m. lapkričio 19 d., Sydne

jaus Universitete, ‘International Hou
se’ patalpose sušauktas Tarptautinis 
Akademinis Sąjūdis, kuriame lietuvius 
atstovavo dvi lietuvaitės studentės ir 
keli lietuviai svečiai. Šito sąjūdžio 
pavadinimas buvo ‘Žvakes Spindulio 
Ceremonija’, kuris įvyksta kasmet 
Tarptautiniame Bendrabutyje. Šiais 
metais net dvidešimt trys tautos repre
zentuotos, įskaitant Lietuvių tautų.

‘International House’ yra vienas 
iš daugelio bendrabučių Sydnejaus Uni
versitete. Šitas bendrabutis pasižymi 
tuo, kad labai daug studentų ir post- 
graduantų iš įvairių tautų yra apsigy
venę jo patalpose. Šitos tarptautinių 
akademikų co-egzistencijos tikslas yra 
dalintis mokslinėm ir kultūrinėm ži
niom, be jokio politinio ar asmeniško 

Leverius ir p. M. Reisgienę. Kai lie
tuviai buvo iškviesti, Birutė perskai
tė priesaiką.: ‘Kaip aušros spindulys 
įžiebia dieną, taip artimo meilė sujun
gia žmoniją. Mes atkeliavę iš skirtin
gų tautų ir apsigyvenę Tarptautiniame 
Bendrabutyje, prižadame nesti artimo 
meilės žibintą į visus pasaulio kraš
tus’.

Po apeigų lietuvaitės atstovės 
susilaukė didelio susidomėjimo tauti
niais drabužiais. Nebuvo klausimų, 
kaip paprastai, apie Lietuvos geogra
finę, poziciją ar gyventojų skaičių. 
Lietuvos reikalais Šito Tarptautinio 
Bendrabučio gyventojai buvo jau pain
formuoti Birutės Leverytės.

Tas vakaras sudarė nuotaiką eiti 
Lietuvių takais...

Liuda Apynytė
****

Laimos Žilinskienės vadovaujama canberros tautiniu šokiu grupė. 
Pirmoj eilėj iš kairės: L. Budzinauskaitė, N. Pilka, D. Meksaite, A. Budzinaus- 
kas, L. Žilinskienė. Antroj eilėj: M. Skukauskaitė, R. Pember, N. Švedaitė, G. 
Genys, D. Antanaitienė, K. Antanaitis, G. Alytaitė, A. Pilka.J.

atspalvio.
‘International House’ bendrabu

čiai existuoja ir kituose Australijos 
ir kitų kraštų universitetuose. ‘Žva
kės Spindulio Ceremonija’ įsteigta 
New Yorko Universitete prieš daugelį 
metų. Apeigos yra išlaikytos tos pačios 
visur. Salės viduryje stovi imponuo
janti savo dydžiu ir pozicija žvakė, 
kuri simbolizuoja vienybę ir artimo 
meilę. Aplinkui sėdi įvairių tautų at
stovai, daugumas dėvi savo tautinius 
drabužius. Po sveikinimų ir kalbų, iš
kviečiamas kiekvienos tautos atstovais. 
Tautų atstovai prieina prie žibinto, už
sidega savo žvakutes. Žvakės švieso
je kiekvienas atstovas savo kalba per
skaito šitai ceremonijai pritaikytą prie
saiką. Ceremonijos pabaigoje visa sa
lė nušvinta vienybės ir artimo meilės 
spinduliu.

Šiais metais, kai Sydnejaus Uni
versiteto ‘International House’ rengė 
šitą sąjūdį, p. Birutė Leverytė atsto
vavo lietuvius. Birutė yra Humanitari
nių Mokslų antro kurso studentė. Su di
deliu atsidavimu lietuvybei, Birutė sa
vo egzaminų laikotarpyje - paruošė 
priesaiką lietuviškai ir suorganizavo 
kitus svečius: p. Liudą Apynytę, p.p.

ADELAIDES PLJK KOMITETO VEIKLA

Kai 1970 m. vidury pasklido gan
dai, kad 1972 metais bus organizuo
jamas II-sis Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas, mūsų lietuviškasis 
Adelaidės jaunimas sukruto. ALB Ade
laidės Apylinkės valdybos pirminin
kas V. Straukas 1970 m. rugsėjo mėn. 
sukvietė jaunimo būrelį, atstovaujan
tį visas mūsų lietuviškas jaunimo or
ganizacijas ir iš jų tarpo išsirinko 
II-jo Jaunimo Kongreso komitetą. Ko
mitetas pasiskirstė pareigomis: pirm. 
G. Šimkus, sekr. B. Mikužienė, ižd. 
J. Mikužis; nariai: A. Grebliūnas, R. 
Kubiliutė, N. Masiulytė, J. Neveraus- 
kaitė (dabar Vasiliūnienė), M. Neve- 
rauskaitė, A. Stepanas, Z. Vasiliūnas, 
J. Vitkūnaitė.

Komitetas uoliai ėmėsi darbo. 
Tuojau buvo suorganizuotas ‘skyloba- 
dis’, kurį jau daugelis tautiečių yra 
matę, išbandę ir gausiai parėmę. Pa
sikeičiant sekmadieniais, tai prie Liet. 
Kat. Centro, tai Liet. Namuose po pie
tų ‘skylobadis’, nors ir ne milžiniško
mis sumomis, bet pastoviai paremia 
Jaunimo Kongreso kasą. O tautiečiai 
iš jo turi daug malonumo ir gali paro
dyti savo duosnumą. Beveik kiekvie
nas, išlošęs didesnę sumą, tuojau pa
aukoja ją komiteto reikalams. O apie 
mažesnes - nėra ko ir kalbėti.

1970 m. gruodžio 6 d. Liet. Kat. 
Centre po šv. Mišių jaunimas suruošė 
mugę ir tuoj po Kalėdų, vasario 29 d. 
pasišokimą ir kovo 14 d. pietus Liet. 
Namuose.

1971 m. kovo 16 d. Jaunimo Kon- 
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VEIKLOJE

Jaunimo Kongreso Komitetas Adelaidėje: Pirmoj eilėj iš k.: J. Vit- 
kūnaitė, J. Mikužis, R. Bielskytė, V. Neverauskas. Antroje eilėje 
B. Mikužienė, pirmininkė M. Neverauskaitė, R. Kubiliutė. Trūksta 
N. Masiulytės su J. L. Vasiliūnu.

greso Komitetas persitvarkė. Dėl įvai
rių sąlygų pradžioje išrinktoji valdy
ba atsistatydino iš pareigų ir pora as
menų net visiškai pasitraukė iš komi
teto. Teko persiorganizuoti. Sudaryta 
nauja valdyba: pirm. M. Neverauskaitė, 
sekr. R. Kubiliutė, ižd. J. Mikužis; 
nariai: R. Bielskytė, N. Masiulytė, B. 
Mikužienė, J. Neverauskaitė, V. Ne
verauskas, L. Vasiliūnas, J. Vitkū
naitė.

Naujasis komitetas nenuleido ran
kų, bet dar smarkiau kibo į darbą. ‘Sky
lobadis’ tebeveikia ir dar, turbūt, il
gai veiks. Balandžio 18 d. įvyko trijų 
premijų loterijos traukimas; gegužės 
30 d. Liet. Kat. Centre po pamaldų 
buvo suruoštas ‘Turgus’ - muge, lote
rija, pietūs. Bendromis pastangomis' 
su studentų valdyba suruoštas studen
tų balius, kurio pelnas buvo pasida
lintas.

Birželio 12 d. Jaunimo Kongreso 
komitetas suruošė įdomų, prasmingą 
ir atmintiną literatūros vakarą. Pro
gramą išpildė vien jaunimas. Prie žva
kių šviesos jaunimo žavesys savo Tė
vyne išsireiškė dainoje, prozoje, po
ezijoje.

Liepos 4 d. pietūs Liet. Namuose 
buvo tikrai skaniai paruošti ir visų 
mielai priimti.

Liepos 30-31 ir rugpiūčio 1 die
nomis Adelaidė paskendo jaunimo su
organizuotame ‘Įvyki!’ Liepos 30 d. 
vakare Liet. Kat. Centre buvo atida
ryta meno ir dailės paroda. Liepos 31 
(šešt.)- - Tautinių šokių vakaras, ku
riam talkininkavo ir atvykusi grupė iš 

Melbourne ‘Klumpakojis’. Taip pat da
lyvavo Adelaidės grupė ‘Žilvinas’, ku
riam vadovavo komiteto narys L. Va
siliūnas, estų, vokiečių ir ukrainiečių 
grupės. Rugpiūčio 1-mą Liet.Kat. Cen
tre buvo ruošiami pietūs. Adelaidės 
jaunimas su savo jaunatviška energi+ 
ja tikrai mielai nustebino visus Ade
laidėje.

Rugsėjo 11 suorganizuotas Kon
greso balius Liet. Namuose. Balius 
labai gražiai ir sėkmingai praėjo.

Kitiems metams komiteto progra
ma jau nustatyta. Anot gandų mūsų 
jaunimas pilnas idėjų!

Kaip matome, mūsų jaunimas dir
ba ir stengiasi. Jau pats faktas, kad 
štai būrelis jaunų žmonių pusantrų me
tų uoliai ruošiasi, dalyvaudami patys 
lietuviškame mūsų gyvenime, suranda 
naujų būdų darbui, atneša ką nors ki
to, ligi šiol nematyto - yra didelis ir 
užtikrinantis Žingsnis į Kongreso pa
sisekimą. Kartu tai yra ir vienas to 
Kongreso uždavinių - įtraukti jaunimą 
į darbą.

Jaunimas dirba, mes jų pastan
gas paremkime. Tuo tik užtikrinsim 
mūsų lietuvišką ateitį.

(xxx)
****

PLJ KONGRESO KOMITETU 
PASITARIMAI

Sausio 2-3 dienomis Melbourne 
įvyko visų Australijos II PLJ Kongre
so Komitetų bendras posėdis: Dalyva
vo: ALB Krašto Valdybos narys jauni
mo reikalams p. J. Neverauskas, Ade
laidės Kongreso Komiteto pirm. M. Ne- 
verauskaitė ir sekr. R. Kubiliutė, Syd
ney Kongreso Komiteto pirm. J. Reis- 
gytė ir sekr. V. Bitinaite, ir visas Mel
bourne Kongreso Komitetas - pirm. H. 
Antanaitis, Žemkalnis, Špokevičius, 
Jokūbaitis, Baubinaitė, J. Milvydas, 
Vaitiekūnaitė, D. Juškaitė, D. Saze- 
nytė.

Posėdyje, be pasikeitimo informa
cijomis apie komitetų veiklą, nutarta:

1. Ruošti jaunimo stovyklą balan
džio 31 - kovo 3 dienomis (Velykų me
tu). Stovykloje privalės dalyvauti visi 
Australijoj išrintieji atstovai j U PLJ 
Kongresą, taip pat kviečiami visų ko
mitetų nariai ir kitas jaunimas. Stovyk
la įvyks prie Melbourne. Numatytose 
patalpose gali tilpti apie 80 - 90 as
menų, todėl stovyklos dalyvių skaičius 
bus ribojamas.

Stovyklos tikslas - pasiruošimas 
II PLJ Kongresui. Pasiskirstytos te-
mos, kurioms atskiri komitetai pakvies 
prelegentus.

Stovykloje bus išrinkta išvykos 
vadovas, korespondentai mūsų laikraš
čiams ir 1.1.

. - 2. Siūlyti III-jį PLJ Kongresą 
ruošti Australijoje.

3. II PLJ Kongreso Komitetų veik
los nesustabdyti Kongresui praėjus, 
bet persiorganizavus veikti toliau Jau
nimo Komitetų vardu. Tuo reikalu ALB 
Krašto Valdybos narys jaunimo reika
lams p. J.Neverauskas informuos apy
linkių valdybas.

4. Kelionės į Kongresą kaina dar 
nėra galutinai paaiškėjusi. Tariamasi 
su atskirom lėktuvų bendrovėm. Kelio
nės reikalus tvarko ALB Krašto Val
dyba.

5. Buvo diskutuotas lietuvių jauni
mo stovyklų reikalas. Stovyklos galė
tų vykti kas antri metai, mažesnių liet, 
kolonijų apylinkėse, kad tuo sustipri
nus tų kolonijų jaunimo veiklą.

Šis bendras visų komitetų posėdis 
praėjo darbingoje nuotaikoje. Plates
nį pranešimą apie ši posėdi buvo įga
liota ir sutiko spaudai parašyti adelai- 
diškė R. Kubiliutė. Reikia tikėtis, kad 
sekančiam ‘M.P.' numeryje jį skaitysim.

J. J.R.
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JAUNIMO KONGRESO
JAUNIMO KONGRESAS IR ATSTOVAI

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas yra toks didžios svarbos įvy-■ 
kis lietuvių ypač išeivių gyvenime, 
kad apie jį reikėtų nuolat kalbėti, apie 
jį rašyti, diskutuoti ir visokiom su
gestijom bei kritikom statyti ir kurti. 
Ypač kad tai yra lietuvių jaunimo kon
gresas, jaunimo, apie kurį tiek daug 
kalbama, kuris taip aukštai vertinamas 
ir su kuriuo taip nesiskaitoma. Pats 
antrasis Jaunimo Kongresas jau tik už 
pusmečio, jau visa organizacinė ma
šinerija įstatyta į bėgius, beliktų tik 
palinkėti gero vėjo. Tačiau ir kelios 
pastabos organizacinei kongreso pu
sei gal sukeltų daugiau ir palankes
nio vėjo.

Visų pirma kreiptinas dėmesys į 
Jaunimo Kongreso atstovus ir daly
vius. Pagal šio kongreso architektų 
planavimą, Antrąjį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą sudaro: 1. atstovai 
sprendžiamuoju balsu, 2. dalyviai be 
sprendžiamojo balso ir 3. svečiai. Ka
dangi į Jaunimo Kongreso sąstatą įei
na ir svečiai, tai tie svečiai irgi yra 
ne kas kitas, kaip tas pats lietuviš
kasis jaunimas. Prileidžiant, kad da
lyviai be sprendžiamojo balso ir sve
čiai sudaro vieną ir tą pačią - žiūrovų 
kategoriją, visas lietuviškasis jauni
mas nežinia kokiu pagrindu padalina
mas tame pačiame kongrese į dvi kla
ses: pirmoji klasė su sprendžiamu bal
su ir antroji klasė be balso. Visa tai 
būtų visai suprantama ir natūralu, jei
gu Jaunimo Kongresas turėtų kokius 
nors specifinius tikslus arba spren
džiamą bei vykdomąją galią, kaip Ame
rikoje atstovų kongresas arba koks re
liginis bei socialinis sąskrydis nu
spręsti kokių konkrečių reikalų. Gi 
lietuvių Jaunimo Kongresas tokių už
davinių neturi. Šio kongreso pati di
džioji užduotis yra sąmoningo lietuvių 
jaunimo manifestacija su tam tikra pro
grama ir jos'rėmuose svarstymais. Jei
gu tų svarstymų išdavos bus patiektos 
rezoliucijų forma, tai jas priima ir de
klaruoja visas kongrese susirinkęs 
lietuvių jaunimas, ne kokie atstovai, 
kurie dažniausiai būna vyresniųjų pa
rinkti, o ne jaunimo išrinkti. Suskirs
tymas jaunimo su balsu ir be balso su
kels, o parenkant atstovus jau kai kur 
ir sukėlė, to paties jaunimo tarpe kar
tėlio ir nepasitenkinimo, nes nepaskir
ti atstovais pasijunta kažkaip antros 
klases lietuviaisJ<as jautresnį pavei
kia žeminančiai ir net atstumanČiai. 
Tuo tarpu Kongreso tikslas, kad kiek
vienas lietuvis jaustųsi pilnateisiu 
lietuviu be idėjinių, partinių ar pasau- 
lėžiūrinių skirtumų. Netgi Kongreso 
organizatoriai bendra tvarka turėjo pa
kviesti į Kongresą ir okupuotos Lietu
vos lietuvius. Jeigu iš ten dėl Žinomų 
politinių ir Okupacinių aplinkybių ir 
niekas neatvyktų, jau bent tuo būtų

išlaikytas tokio kongreso visuotinu
mas, būtent 'Pasaulio’, kuriame telpa 
taip pat ir Lietuva, tegu ir okupuota.

Šitoji Kongreso dalyvių klasifi
kavimo nenormalybė dar nevėlu būtų 
atitaisyti paskelbiant, kad kongrese 
dalyvauja visas lietuvių jaunimas be 
jokio teisių apribojimo vienokiais ar 
kitokiais motyvais. Organizaciniai 
Kongreso komitetai dirba savo darbą 
rūpindamiesi ne vien tik'išrinktais’at
stovais, bet lygiai visais, kurie ata- 
tinka pagrindines Jaunimo Kongreso 
dalyvių sąlygas - įeina nustatyton jau
nimo amžiaus kategorijon ir yra lietu
viai.

Antroji šio rašinio pastaba grei
čiau tiktų kaip sugestija pačiam Jau
nimo Kongresui. Tai jaunimo spaudos 
klausimas. Iš tiesų lietuvių jaunimas 
savos spaudos neturi, kur jis galėtų 
nekontroliuojamas pasisakyti ir save 
išsakyti. Tiesa, lietuviškos spaudos 
pasaulyje yra gana apsčiai, bet ji yra 
ištisai partinių bei ideologinių susi- 
grupavimų rankose ir kontroliuojama 
senųjų konservatorių, kuriems jauni-

SAVO AR SUDĖTOMIS LĖS OMIS lll-jį JAUNIMO KONGRESU

Artėja II-sis Jaunimo Kongresas, 
ir dažnai iškyla klausimas: ar verta 
taip toli iš Australijos siųsti į Ameri
ką atstovus? Nors ir nenuneigiama to
kio kongreso prasmė, bet pakraipoma 
galvomis, kai susiduriama su reikalu 
bendruomeniniu keliu tokią kelionę 
medžiagiškai paremti.

Melbourne Lituanistiniuose kur
suose, p. A. Karazijienės klasėje, tas 
klausimas nesenai buvo diskutuotas 
pamokos metu. Forma buvo pasirinkta 
Australijoje praktikuojamas debatų fo
rumas. Tezė - kiekvienas Jaunimo Kon
greso atstovas turi į Kongresą važiuo
ti savo lėšomis. Tezę rėmė trys pozi
cijos kalbėtojai, ir jiems oponavo trys 
opozicijos kalbėtojai. Moderatorius 
buvo Vytas Juška. Adjukatas buvo sve
čias p. A. Zubras.

Sutrauktai pozicijos punk
tai. Pirmojo poz. kalbėtojo: iš pasku
tinio kongreso bendruomenė maža nau
dos tegavo; atstovai patenkinti apmo
kėtomis atostogomis ir prapuolė; nėra 
didelės prasmės palaikyti ryšius su 
pasaulio lietuviais, nes išeiviuose 
lietuvybė žūna; tėvai gyvena praeityje 
ir kalba apie nepriklausomą Lietuvą, 
bet jie išsigąstų pamatę, kaip ta myli
moji Šalis yra pakitusi; kaip gali lie
tuvybė išsilaikyti, jei lietuviai tarp 
savęs nesugyvena; geriau taupyti pi
nigus vertingesniam reikalui kaip kon
gresas. Antrojo poz. kalbėtojo punk
tai: gal kongresas ir naudingas reika
las, bet ar tiek, kad reikėtų važiuoti. 
iš Australijos; Amerikoje ir Europoje 
bus mokyklų atostogos, o čia mokslo 
metai - jaunimui susitrukdys mokslas; 
su bendruomenės pinigais siųsti atsto
vai turi didelę atsakomybę ir įpareigo
jimą, gal todėl bloga iš jų tiek prašyti. 
Trečiojo pozicijos kalbėtojo punk
tai: ką tas kongresas padės lietuvybei 
išlaikyti Australijoje? Einantieji į 
šiuos kursus padeda tėvų lietuvybės 
išlaikymo iliuzijai; grįžę kongresu bus 
nusivylę, lygiai kaip buvo nusivylė 
pirmuoju; pinigus reikia dėti ten, kur 
burna; jei žmogus nori vykti į tą kon
gresą, tai tegu pats save gabena.

O p o zicijos punktai. Pir
mojo opoz. kalbėtojo punktai: I-jo kon
greso dalyviai aktyvūs mūsų bendruo
menėje; parinkti reikia tokius, kurie 
pažįsta vietinį lietuvių jaunimą; dele
gatai važiuoja ne sau, bet atstovauti 
Australijos lietuvių jaunimą; tokiems 
atstovams bendruomenė bei organiza
cijos turi apmokėti kelionę, jei ne vi

REIKALAIS
nto polėkiai nesuprantami, jaunimo min
tys ir požiūriai eretiški ir net kenks
mingi. Todėl nenuostabu, kad dabarti
nėje spaudoje jaunimo nesimato ne tik 
bendradarbių, bet ir skaitytojų greto
se, nes joje jaunimas neranda nieko 
sau artimo. Skatinimas, kad jaunimas 
rašytų į dabartinę spaudą, nesusilau
kia vaisių, nes tame skatinime glūdi 
perspėjimas, kad jaunieji rašytų tik 
taip, kaip senieji konservatoriai nori, 
nes visa kita yra kenksminga ir nepa
triotiška. Gaila, kad paskelbtoje Kon
greso svarstymų programoje iš viso 
net neįtrauktas jaunimo spaudos klau
simas. O toks jaunimo laikraštis ar 
žurnalas pasitarnautų, kaip lango pra- 
kirtimas, pro kurį pats jaunimas galė
tu pažvelgti į pačią lietuvybę savomis 
akimis. Kokio pobūdžio toks Čia siū
lomas lietuvių jaunimo laikraštis ar 
žurnalas turėtų būti leidžiamas, į tai 
turėtų atsakyti patiekiant projektą pa
čiam kongresui speciali komisija, ku
ri programiniu punktu galėtų būti įtrauk
ta į studijų dienų programą ir prieitos 
išvados galėtų būti priimtos viso kon
greso rezoliucijos forma.

Ir šitoji sugestija dar nėra pavė
luota ir nesunkiai įgyvendinama. Ga- 

sai tai bent dalinai. Antro opoz. kal
bėtojo punktai: kelionė ir pragyveni
mas Amerikoje labai brangu; kongre
sas vyksta nepalankiu laiku mums, to
dėl reikia paremti tuos, kurie aukoja
si; reikalinga lietuviams išblaškytiems 
sueiti ir užmegsti ryšius; suėjus dis
kusijose kils naujų minčių; bendruo
meniniais pinigais nuvažiavęs jausis 
įpareigotas bendruomenei; mūsų atsto
vai, jei gerai užsirekomenduos, gali 
pravesti siūlymą III-jį Jaunimo Kon
gresą turėti Australijoje; rinktiems at
stovams kelionę apmokėti ir $100 ki
šenpinigių. Trečio opoz. kalbėtojo punk
tai: Jaunimo Kongresas svarbu lietu
vių išeivijai, ir būtų vietinės bendruo
menes mirtinas apsileidimas, jei nepa
siųstų bent vieno delegato į kongresą. 
Delegatas atstovautų mums diskusijo
se, pranešimuose, paskaitose, susu
mavimuose bei išvadose; priimtomis 
rezoliucijomis būtų duotos gairės atei
čiai, sudarius darbo sekcijas - tęsti-

ALDONAI DVIDEŠIMT VIENI...
Australijos lietuviams gerai pa

žįstama sportininkė Adelaidės vytietė 
Aldona Morkūnaitė atšventė savo dvi
dešimt pirmą gimtadienį. Ji ilgametė 
Australijos lietuvių lauko teniso Čem
pionė, Australijos moterų tinklinio 
rinktinės žaidėja, taip pat daug sykių 
atstovavusi Pietų Australijos moterų 
tinklinio rinktinę.

Aldonos tėveliai Lietuvių Namuo
se surengė jai didelį pobūvį. Svečių 
buvo apie 90 asmenų. Tai sukaktuvi
ninkės draugai ir draugės, dalis jų iš 

.Melbourne, ir jos tėvelių, svečiai.

Jūratė Reisgytė PLJK Komiteto 
Sydney pirmininkė

limas daiktas, kad iki kongreso dienos 
atsiras programose ir daugiau papil
dymų bei pakeitimų. Iš tikro, Jaunimo 
Kongreso ir studijų dienų programose 
perdaug abstraktybių ir politikos, o 
permažai konkrečių svarstymų, kuriuos 
išgvildenus ir priėmus jau būtų šis tas 
pasiekta arba užsimota padaryti kas 
nors apčiuopiamo. Jeigu per dvidešimt 
metų vyresnieji bepolitikuodami ir be- 
sigriaudendami nepasiekė apčiuopia
mų rezultatų, tai bent tegu jaunimas 
šitai pamato ir tos pačios klaidos ne
kartoja.

numas ateities kongresams; etninę są
monę marinantieji yra lygūs tiems, ku
rie propaguotų žmogui nevalgyti ir ne
gerti.

Sekė diskusijos ir moderato
riau s V. Juškos Žodis. Pastara
sis labai kritiškas dėl išeivijos vyres
niosios kartos ir apskritai dėl dabar
tinės padėties. Tačiau tiki: ‘Lietuvy
bė tol išliks gyva, kol bus bent keli, 
kurie idealiai galvos ir veiks’.

Adjukatas A. Zubras baigiamaja
me žodyje pagyrė abi puses dėl argu
mentų suformulavimo. įspėjo, kad vie
šumoje žodį reikia sverti, o ypač mi
nint pavardes. Jei etninė grupė nori 
gyventi, tai ji turi rūpintis prieaugliu - 
jaunimu. Pirmasis kongresas pasiekė 
labai daug, ir dėl jo dar šiandien tebe
kalbama. Paneigė kriteriumą ‘verta’, 
tinkantį tik medžiaginėms vertybėms 
apspręsti. Etninis indentitetas yra da
lis žmogaus ir idealioji vertybė, todėl 
apie tai svarstant netinka ‘verta’ ar 
‘neverta’ sąvokos.

Diskusijas juostelėn įraše G i n- 
tas Kaminskas; santrauką 
spaudai paruošė Jurgis Meiliū
nas.

****

Vaišės pradėtos sugiedant sukak
tuvininkei ilgiausių metų, palydint 
šampano tostu. Aldonos tėvelis J. Mor
kūnas tarė žodį, linkėdamas dukrai 
sėkmes. Sporto Klubo ‘Vyties’ pirmi
ninkas A. Skiparis uŽgyre Aldonos at
siektus laimėjimus sporto aikštėse, 
pasidžiaugė, kad Aldona yra veikli 
Klubo valdybos narė ir informavo, jog 
sporto Klubas ją išstatė kandidate į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
Amerikoje.

Atsakydama Aldona padėkojo tė
vams už rūpestį ją užauginant ir vi
siems draugams, svečiams už atsilan
kymą į pobūvį. B.N.
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XXII-JI SPORTO ŠVENTĖ
Praeitų metų gruodžio 27-31 die

nomis į Sydnejų jau 22-jį kartą, susi
rinko Australijos lietuviai sportinin
kai išbandyti savo sportines jėgas, at
naujinti arba naujai užmegsti savo 
draugiškas pažintis, pabūti šiame di
džiausiame Australijos lietuvių jauni
mo festivalyje ir tuo pačiu parodyti 
musų vyresniajai kartai ne tik savo 
sportinį pajėgumą, bet taip pat ir mūsų 
gražųjį lietuvišką prieauglį. O jo tik
rai buvo nemažai ir šį kartą.

Gruodžio 27-ją dieną jau gerokai 
prieš 11-tą valandą ryto lietuvių turi
mos bažnyčios šventorius buvo užpil
dytas mūsų sportuojančiu jaunimu, pa
sipuošusiu savo sportiniais švarkais 
ir kitomis sportinėmis uniformomis. Į 
bažnyčią, paskui savo vėliavas įžy
giavo šioje šventėje dalyvaujančių 
septynių Australijos lietuvių sporto 
klubų sportininkai. Sydnejaus lietuvių 
klebonui kun. P. Butkui, buvusiam jau
nystėje taip pat geram sportininkui ir 
visoje Lietuvoje buvusiam vieninteliui 
dvasiškiui, turėjusiam sidabrinį Kūno 
Kultūros ženklą ir dabar esamam Syd- 
nėjaus ‘Kovo’ Garbes Nariui, atlaikius 
iškilmingas pamaldas, su sportininkams 
specialiai pritaikintu pamokslu, Banks- 
townow lietuvių salėje įvyko bendri pie
tūs. Šiuose pietuose dalyvavo ir Aus
tralijos lietuviai studentai, kurie savo 
suvažiavimus jau eilę metų derina kar
tu su sporto šventėmis, nes dauguma 
studentų yra ir geri sportininkai. Svei
kinimo žodį pasakė šventės šeiminin
kas ‘Kovo’ valdybos pirmininkas Vla
das Daudaras, Studentų V-bos pirmi
ninkas V. Vaseris ir sporto klubų iš
rinktas posėdžių prezidiumo pirminin
kas K. Starinskas.

Po puikiai paruoštų ir skanių pie
tų, kuriuos paruošė sportininkų ir jų 
rėmėjų mamos, vadovaujamos niekada 
nepavargstančios Birutės Binkienės, 
ketvirtą valandą po pietų įvyko įspū
dingas šios šventės atidarymas Syd
nejaus Krepšinio Stadijone.

Stebint dideliam skaičiui žiūrovų, 
į salę įžygiuoja, nešini savo vėliavas, 
Adelaidės ‘Vyties’, Bankstowno ‘Ne
ries’, Canberros ‘Vilko’, Geelongo ‘Vy
ties’, Hobarto ‘Perkūno’, Melbourne 
‘Varpo’ ir Sydnejaus ‘Kovo’ sportinin
kai, dėvį vienodai blizgančias savųjų 
klubų uniformas, išsirikiavus šiems 
300 sportininkų, žiūrovai pakviečiami 
atsistoti. Garbingai įnešama kartu su 
dr. J.K. Valiūno paaukota didinga Spor
to Švenčių Trofėja, Australijos lietu
vių Olimpinė vėliava.

iškilmingąją šventę pradeda Syd
nejaus ‘Kovo’ pirmininkas V. Daudaras, 
sveikindamas visus atvykusius spor
tininkus, linkėdamas jiems ne tik spor
tinės sėkmės, bet taip pat pažymėda
mas, jog mes būdami lietuviai turime 
kartu su sportu išlaikyti ir savąjį lie
tuviškumą, bei mūsų senas lietuviš
kas sportines tradicijas. Savo žodį jis 
baigė mūsų lietuvių olimpinės priesai
kos žodžiais.

Savo sveikinimo žodyje Australi
jos Krašto Tarybos Pirmininkas prof, 
dr. A. Kabaila paminėjo, kad matant 
taip daug gražaus jaunimo tokiose di
delėse sporto šventėse, žmogus pasi
junti, kad visuomeninis darbas nėra 
tuščias, bet tai yra lyg atpildas ir pa
skatinimas ateities darbui mūsų visuo
menėje.

Oficialiai šventę atidarė Austra
lijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto valdybos pirmininkas J. Tamo
šiūnas sveikindamas ir džiaugdamasis 
mūsų sportininkų gausumu ir pajėgumu 
ne tik aikštėse, bet ir visame mūsų 
lietuviškame gyvenime Australijoje. 
Jis asmeniškai kviete kiekvieną akty
vų šventės dalyvį metu begyje pritrauk

ti į savuosius klubus bent po vieną 
naują narį, nes pačiam sportininkui 
daug yra lengviau tas padaryti, kaip 
kad bent kuriam valdybos nariui.

Šiam iškilmingam šventės atidary
mui buvo pakviesti Sydnejaus ‘Dainos’ 
choras ir Sydnejaus Meno Ansamblis, 
vadovaujami savųjų dirigentų Br. Ki- 
verio ir M. Umbražiūnienės, kurie, iš
einant iš tradicinės plokštelių muzi
kos, puikiai sugiedojo Anglijos ir Lie
tuvos himnus. Išnešus Švenčių Trofė
jų ir Olimpinę Vėliavą ir salę palikus 
sportininkams, prasidėjo pirmosios 
krepšinio rungtynės.

****
KITI PARENGIMAI

Norint visus sportininkus kuo dau
giau laikyti kartu, šeimininkai šventės 
metu buvo surengę pirmąjį vakarą Lie
tuvių Namuose Lidcobe Tešminę - 
B.B.Q.’, kurios metu nei pakilęs au
dringas lietus negalėjo sustabdyti 
lietuviškų dainų skambesio. Antrasis 
parengimas buvo Jaunimo Susipažini
mo Vakaras, kur puikioje salėje buvo 
labai nuotaikingai linksmintasi. Įdo
miausias tai buvo N. Metų balius, kur 
virš 700 sydnejiškių ir svečių Jabai 
džiaugsmingai sutiko N. Metus. Ši di
džiulė policijos klubo salė buvo pačių 
sportininkių koviecių išpuošta ispa
nišku stiliumi, visus pagražinimų ški
cus paruošiant meno mokyklos moky
tojai kovietei krepšininkei A. Krauce- 
vičienei su visa savo klase ir visa 
merginų krepšinio sekcija. Sis puikus 
išpuošimas nustebino ir jaunus ir vy
resniuosius baliaus svečius. N. Metų 
dieną lietuvių skautų žemėje vyko Jau
nimo Kongreso Sydnejaus Išvykos K-to 
surengta gegužinė, kur daugumoje jau
nimas, prie skanių kepsnių praleido 
savo paskutinę šventės dieną Sydneju- 
je. ****

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ RINKTINĖS

Visų klubų krepšinio rinktinių tre
neriai išrinko jų nuomone geriausius 
krepšininkus ir sustatė šios šventės 
krepšinio rinktines, kurios susideda 
iš sekančių žaidėjų:

VYRŲ RINKTINĖ: 1. G. Braz
džionis (kapitonas), 2. V. Brazdžionis, 
3. S. Karpuška, 4. J. Obeliūnas - vi
si iš Geelongo. 5. V. Mačiulaitis, 6.
A. Milvydas - abu iš Melbourne, 7. R. 
Reivytis, 8. A. Jaunutis - abu iš Ade
laidės. 9. A. Čerkesas, 10. P. Gus
tafson - abu iš Sydnejaus.

MOTERŲ RINKTINĖ: 1. S. Gus
tafson (kapitonė), 2. A. Kraucevicie- 
nė, 3. R. Araitė, 4. A. Kasperaitytė - 
visos Sydnejaus. 5. R. Milvydaitė (vi- 
cekapitonė), 6.R. Šidlauskaitė, 7. E. 
Vyšniauskaitė, 8. A. Tamošiūnaitė - 
visos Melbourne. 9. K. Stalbaitė, 10.
B. Latvėnaitė, 11. V. Juciutė, 12. A. 
Stalbaitė - visos Adelaide. Treneris 
A. Merunas - Adelaide.

JAUNIŲ BERNIUKŲ RINKTINĖ: 
1. R. Beinoravičius, 2. D. Jurakas, 3. 
A. Pauliukevičius, 4. M. Talantas -vi
si iš Adelaidės, 5. R. Milašas - Banks
towno Neris. 6. E. Gvildys - Geelon
go Vytis. 7. D. Liubinas, 8. R. Bra- 
niška, 9. R. Leknius - visi iš Melbour
ne. 10. E. Karpavičius, 11. M. Liu- 
binskas, 12. G. Eidintas - visi iš Syd
nejaus. Treneris - A. Jaunutis iš Ade
laidės.

JAUNIŲ MERGAIČIŲ RINKTINĖ: 
1. K. Stalbaitė (kapitonė), 2. A. Stal
baitė, 3 . R. Scholze - visos iš Ade
laidės. 4. R. Šidlauskaitė (vicekapi- 
tonė), ,5. A. Tamošiūnaitė, 6. E. Vyš
niauskaitė, 7. V. Katiliūtė - visos iš 
Melbourne. 8. A. Jančiauskaitė - iš

. . • . . . .'.M- ■

pirm. J. Tamo
šiūnas, salia jo dešinoje sporto skyriaus red. A. Laukaitis. Sėdi is
k. prof. Dr. A. Kabaila, Kovo pirm. V. Daudaras, A. Simaitis. Kai
rėje Kovo sportininkai, dešine j e Geelongo Vytieciai.

sporto šventės rezultatai
VYRŲ KREPŠINIS: I - Geelongo 

‘Vytis’, II - Sydnejaus ‘Kovas’, III - 
Melbourne ‘Varpas’ (šios trys koman- 

- dos surinko po lygiai taškų ir laimė
jimas buvo išvestas pagal procentinį 
įmestų krepšių santykį), IV - Banks
towno ‘Neris’ ir V - Adelaidės ‘Vytis’.

MOTERŲ KREPŠINIS: I - Sydne
jaus ‘Kovas’, II - Melbourne ‘Varpas’,
III - Adelaidės ‘Vytis’, IV - Geelongo 
‘Vytis’, V - Bankstowno ‘Neris’.

BERNIUKŲ iki 18 metų KREPŠI
NIS: I - Adelaidės ‘Vytis’, II - Melbour
ne ‘Varpas’, III - Sydnejaus ‘Kovas’,
IV - Bankstowno ‘Neris’, V - Geelon
go ‘Vytis’.

MERGAIČIŲ iki 18 metų KREP
ŠINIS: I - Melbourno ‘Varpas’, II - Syd
nejaus ‘Kovas’, III - Adelaidės ‘Vytis’, 
IV - Geelongo ‘Vytis’.

HOBARTAS 
Perkūno Klube

Nors ir nedidelė lietuvių koloni
ja, bet kelių sporto mėgėjų įsteigtas 
1957 m. Sporto Klubas Perkūnas be
veik kas metai dalyvauja Sporto Šven
tėse. Per eilę metų keitėsi sportinin
kai, bet nors ir sunkiai, Perkūno spor
tininkai, kad ir pasikvietę vieną kitą 
svetimtautį, gina Perkūno spalvas 
prieš vietines komandas.

Perkūno vakaro metu, kuris įvyko 
1971 m. spalio 30 d., apdovanoti ge
riausi ir mandagiausi žaidėjai, žaidę 
žiemos turnyre. Vyrų pirmoji vieta te
ko Vyt. Radzevičiui, antra vieta P. 
Stanvix. Berniukų iki 16 metų amžiaus 
pirmą vietą laimėjo G. Doherty, antrą 
vietą P. Jurevičius. Berniukų iki 14 m. 
pirmą vietą laimėjo J. Domkus, antrą 
vietą T. Dennison. Mergaičių iki 18 m. 
pirmą vietą laimėjo R. Vaičiulevičiū- 
tė, antrą vietą L. Devlin. Pavyzdin
giausios komandos dovaną gavo mer
gaičių krepšinio komanda. Dovanas 
įteikė Hobarto apylinkės valdybos pir
mininkas p. Juozas Paškevičius ber
niukams, o vyrams ir mergaitėms įjei- 
ke senas sporto vilkas ir vienas iš 
Perkūno steigėjų p. P. Šiaučiūnas.

****

Geelongo. 9. I. Kaciusytė, 10. R. Arai
tė, 11. R. Kasperaitytė, 12. A. Kas- 
peraityte - visos iš Sydnejaus. Tre
neris - A. Merunas iš Adelaidės.

****

BAUDŲ METIMAI: Komandiniai -
I - Adelaidės ‘Vytis’ ir II - Melbourno 
‘Varpas’. Individualiai - G. Brazdžio
nis (Geelongas).

MOTERŲ BAUDŲ METIMAI: Mel
bourno ‘Varpas’. Individualiai - N.Mar- 
cinkevičiūtė (Adelaidė) ir O. Šimaity- 
tė (Geelongas).

VYRŲ TINKLINIS: I - Sydnejaus 
‘Kovas’, II - Canberros ‘Vilkas’, III - 
Geelongo ‘Vytis’.

STALO TENISAS: Vyrų komandi
nės - I - Sydnejaus ‘Kovas’, II - Banks
towno ‘Neris’, III - Melbourno ‘Varpas’. 
Moterų komandinės - I - Canberros ‘Vil
kas’, II - Sydnejaus ‘Kovas’, III - Ade
laidės ‘Vytis’, IV - Melbourno ‘Varpas’.

VYRŲ. VIENETAI: I - V. Binkis,
II - V. Vaseris ir III - K. Bagdonavi
čius (visi trys iš Sydnejaus ‘Kovo’).

MOTERŲ VIENETAI: I - R. Arai
tė (Sydnejus), II - O. Pilkienė (Can
berra) ir III - V. Laukaitienė (Sydne
jus).

MISRUS DVEJETAS: O. Pilkiene 
ir V. Vaseris.

VYRU DVEJETAS: V. Binkis ir 
V. Vaseris.

MOTERŲ DVEJETAS: O. Pilkie
nė ir N. Švedaitė (Canberra).

LAUKO TENISAS: Vyrų komandi
nės - I - Sydnejaus ‘Kovas’, II - Mel
bourno ‘Varpas’, III - Hobarto ‘Perkū
nas’.

Moterų komandinės - I - Sydnejaus 
‘Kovas’, II - Adelaides ‘Vytis’.

Vyrų individualinės - I - R. Gul
binas (Sydnejus), II - A. Krikščiūnas 
(Melbournas), III - E. Karpavičius (Syd
nejus).

Moterų individualinės - I - A. Mor- 
kūnaitė (Adelaide), II - J. Dryžienė ir
III - R. Araitė (abi Sydnejus).

Vyrų dvejeto - A. Krikščiūnas ir 
A. Skimbirauskas (abu Melbournas).

ŠACHMATŲ laimėtojais tapo Syd
nejaus ‘Kovas’.

Žaibo turnyro laimėtoju - V.Liūga 
(Bankstowno ‘Neris’).

GOLFAS: Komandiniai - I - Syd
nejaus ‘Kovas’, II - Canberros ‘Vilkas’, 
III - Bankstowno ‘Neris’, IV - Melbour
no ‘Varpas’.

Individualiai - I - dr. I. Venclova,
II - J. Padagas (abū Sydnejaus ‘Kovas’),
III - V. Šumskas (Bankstowno ‘Neris’).

****
'KOVO' LOTERIJOS REZULTATAI

Sydnejaus ‘Kovo’ loterija, kur I-ji 
premija buvo dviems asmenims apmo
kėta kelionė ir pragyvenimas, duodant 
dar 100 dol. kišenpinigių, Surfer Para
dise, II-ji $50.00 ir III-ji $25.00 buvo 
ištraukta Jaunimo Susipažinimo vaka
ro metu. Kaip keista, tačiau visi lai
mingieji buvo sportininkai svečiai iš 
kitų miestų. I-mą premiją laimėjo 
ALFAS iždininkas O. Baltrušaitis iš 
Melbourno, II-ją premiją Austr. Lietu
vių Krepšinio Rinktinės dalyvis J.V. 
Obeliūnas iš Geelongo ir trečiąją mū
sų Australijos lietuvių lauko teniso 
meisterė Aldona Morkūnaitė iš Adelai
dės. Laiminguosius numerius ištraukė 
p. B. Tamošiūnienė iŠ Melbourno, ku
rie buvo: I-ji premija Nr. 278, II-ji pre
mija Nr. 427 ir III-ji premija Nr. 36.

A. L-tis.
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NEWCASTLE
Siame plieno pramonės mieste - 

kuris nuo Sydnejaus yra tik apie šim
tą mylių ir todėl pusiau juokais kar
tais vadinamas Sydnejaus priemiesčiu - 
lietuviško jaunimo netrūko ir netrūks
ta. Palyginus su didžiaisiais miestais, 
čia jaunimo yra be abejo mažiau, nes 
visa kolonija susideda iš turbūt ne
daugiau poros šimtų asmenų. Tačiau 
jaunimo veikla Newcastlyje yra vis- 
vien stiproka: kadaise Čia veikė ir tau
tinių Šokių grupė, ir meno ratelis, o 
ir dabar lietuviškasis gyvenimas būtų 
žymiai pilkesnis, jei jo neremtų da
barties ar 'buvęs’ jaunimas.

Pradėti galima su ZAKARAUSKŲ 
Šeimomis, nes vien skaičiumi jos su
daro stambų šios kolonijos branduolį. 
Iš jaunųjų Zakarauskų, Henrikas, Ju
lius, Česlovas yra sukūrę šeimas ir 
todėl gal jau savęs nebelaiko ‘jauni
mu’, tačiau metų metais jie dainuoja

Rasa Ba ja lyte

chore ir retkarčiais įeina į valdybą,. 
Jadvyga (dabar Burokienė) ir sesuo 
Regina šiuo metu gyvena Sydnejuje, 
tačiau Newcastlyje likusi Benigna nie
kada neatsisako padėti, ar tai chorui 
ar valdybai, ypač kai reikalas sukasi 
apie dainas. Tą patį tenka pasakyti 
ir apie Ziną Zakarauskienę, buvusią 
Barštytę, kuri yra nepamainoma asme
nybė, kai įvairiomis progomis prisirei- 
kia scenos darbuotojų. Ji yra ne tik 
deklamatorė, bet ir choro solistė, o 
kartą teko ją matyti ir perimant choro 
dirigento Stasio Žuką pareigas.

Išimtinai reikia paminėti ALDO
NĄ. ZAKARAUSKAITĘ. Baigusi meno 
studijas, keletą metų ji buvo meno mo
kytoja gimnazijoje, o nuo 1970 m. pra
dėjo dėstyti tapybą ir ‘print making’ 
Newcastle National Art School. Jos 
darbai - ypač tapyba ir kolažas - buvo 
išstatyti keliose parodose. 1968 m. 
ji turėjo individualę parodą vietinėje 
Bertouch galerijoje, 1969 m. savo dar-

PLJ KONGRESO KOMITETAS SYDNEY
PLJK Komitetas Sydney įsteigtas 

18.4.71 Apylinkės valdybai sukvietus 
jaunimo organizacijų atstovų susirin
kimą. Komitetas buvo sudarytas: R. 
Badauskas - pirmininkas, J. Belkus - 
vicepirm., L. Apynytė - sekretorė. Na
riai: R. Skeivys, G. Sauka, D. Gečiaus- 
kas ir ateit, atstovas. Komitetas su
ruošė dvi iešmines - B.B.Q. ir pradė
jo loteriją leidžiant TV aparatą.

1971.9.25 R. Badauskas dėl laiko 
stokos (studijų) iš pirmininko pareigų 
atsistatydino. Dar tą pačią dieną ko
mitetas persiorganizavo, pasikvietė 
j Komitetą Jūratę Reisgytę ir ją vien
balsiai išrinko pirmininke.

Iki Jaunimo Metų pradžios naujai 
persiorganizavęs Komitetas suruošė 
Bohemijos vakarą, lešminę - B!B!Q., 
Organizacijų Pranešimų vakarą, Nau
jų Metų dieną gegužinę, užbaigė TV 
loteriją, pradėjo ‘skylobadį’, pravedė 
atstovų rinkimus, užmezgė ryšius su 
Amerikos Centriniu ir kitų kraštų Jau
nimo Komitetais, ėmėsi iniciatyvos 
išleisti pirmąjį Jaunimo Metų ‘M.P.’ 
numerį.

Dabartinis Komiteto sąstatas: Jū
ratė Reisgytė - pirmininkė, Vytenis 
Vasaris - vicepirm., Violeta Bitinaitė - 
I sekretorė, Liuda Apynytė - II sekre
torė, Dr. K. Bagdonavičius - iždinin
kas.; nariai: Antanas Laukaitis, Chris 
Matulis, Ugnė Kazokaitė, Birutė Alek
naitė ir Kajus Kazokas.

Algirdas Ulanas

bus išstatė Adelaidėje Lidums galeri
joje, 1970 m. suTnaujais darbais ma
tėme vėl pas Bartouch, o 1971 m. su 
trimis kitais Adelaidės menininkais 
pasirodė Adelaidės. parodoje, kurią 
surengė Contemporary Art Society Pie
tų Australijos skyrius. Šiuo metu ji 
rengiasi kelionei į Londoną, kur tiki
si studijas tęsti pasaulinio garso Moo
re koledže.

Kaip jau natūralu šiame nuolat 
judančiame pasaulyje, Newcastlis vie
nus praranda, kitus įsigyja. Prieš ke
letą metų i Newcastle atsikėlė dr. GE
RUTIS KISONAS, kuris netruko įsi
jungti į lietuvišką veiklą ir šiuo metu 
yra vietinio Diskusijų Būrelio pirmi
ninkas. Kartu su juo, Newcastlio veik
la praturtėjo talentais jo žmonos Ži
butės - kadaise iŠ Los Angeles - kuri 
taip pat visur pasirengusi padėti ir vi
sus maloniai nuteikia savo šypsena. 
Algis Ivinskis savęs prie jaunimo gal 
jau nenorės priskirti, tačiau kaip uni- 
versiteto lektorius psichologijoje jis 
yra dar palyginti jaunas žmogus. Ir jis, 
ir jo žmona Jūratė , atsikėlė čia iš Bris- 
banės; betkuri apylinkės valdyba labai 
džiaugiasi turėdama Jūratės pagalbą, 
nes ji, meno mėgėja ir kūrėja, tapo 
nuolatinė lietuviškų pobūvių dekora- 
torė. Šiais metais Algis Ivinskis su 
šeima išvyko studijines kelionės į JAV 
ir Kanadą, bet laukiame grįžtant ir 
Ivinskiu,ir jų dukrų Vidos ir Marinos. 
Vida yra tikrai numačiusi dalyvauti 
šių metų Jaunimo Kongrese Chicagoje.

Newcastlio universitete iŠ nedi
delės lietuviškos kolonijos studijavo 
gana daug. Nepretenduojant į pilną 
išvardinimą, jį ilgesnį ar trumpesnį 
laiką lankė Dana ir Zita Bajalytės,

MURRAY’S H.F. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius i 
.USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos 
i SSR kaip ir ankščiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti 
„ Sovietų Rusijoje pasirinktinai“ arba „Sovietinėms prekėms“. 
Smulkesne informacija duodama telefonu arba asmeniškai ap

silankius mūsų įstaigoje.
HEAD OFFICE MURRAY’S H.F. Stores 646 George St, Sydney

Tel: 26176^
SYDNEY, N.S.W.:
CABRAMATTA: Murray’,s

BANKSTOWN: Murray’s

PARAMATTA: Murray’s

N.S.W.:NEWCASTLE,
Murray’s H.F.Stores, 557 Hunter Street, Newcastle, Tel:2-3 595.
Murray’s H.F.Stores, 93 Northumberland St. Wickham.5el: 61-5180.
MELBOURNE. VIC.:
Murray’s H.F. Stores, c/- Contal Co., Mutual Arcade,

266 Flinders St. Tel: 63-7895

Regina DumŠaitė, Violeta Lizdenytė, 
Renata Jazbutytė, Algis Brūzga (vė
liau majoras Vietname, šiuo metu karo 
studijas tęsiąs Anglijoje,) Vida Ivin- 
skaitė, Algis Ulanas. Ypatingai tenka 
paminėti Algį Šeškų, kuris gamtos 
mokslus baigė netik su ‘Honours\ bet 
ir vėliau, gavęs valstybinę stipendiją, 
užsidirbo dar kitą laipsnį Amerikoje. 
Algis Butkus taip pat šiais metais 
baigia psichologijos studijas ir gal 
dalyvaus Jaunimo Kongrese.

Kalbant apie universitetą, prisi
mena, kad Newcastlio jaunimui arti 
širdies yra mokytojo profesija. Kadai
se mokytojų seminariją (čia ar kitur) 
baigė Dana Bajalytė, Nijolė Levickai
tė, Regina Dumšaitė (kuri vienu metu 
vadovavo ir lietuviškai savaitgalio 
mokyklai), o šiuo metu mokytojo pro
fesijoje yra įsistiprinęs Algis Ulanas, 
kurio niekad netrūksta lietuviškuose 
parengimuose ir kuris yra Jaunimo Kon
greso vietinio komiteto pirmininkas.

Negalima prabėgti pro vietinius 
sportininkus. Sunku būtą užregistruoti 
visokius pasižymėjimus, tačiau kąl-

Vida Savickąite

SLMSG DRAUGIJA ATEINA (TALKĄ 
JAUNIMUI

Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugija kiekvienais me
tais ruošia Užgavėnių Balių. Sis pa
rengimas yra populiarus ir visados su
traukia daug svečių.

Šiais metais SLMSG Draugija, no
rėdama paremti mūsų jaunimą, pakvie
tė PLJ Kongreso Komitetą Sydney šio 
baliaus co-rengėju.

Tokiu būdu, šiais metais, vasario 
5 d. Tradicinį Užgavėnių Balių ruošia 
Sydney Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Komitetas Sydney.

Taigi, mieli svečiai, atsilankę į 
Balių, parems ir SLMSG Draugijos,ir 
PLJ Kongreso Komiteto darbus. 

H.F. Stores, 143 Cabramatta Road, 
Cabramatta. Tel: 728-70 78.

H.F. Stores, 5 Kitchener Parade, 
Bankstown: Tel: 70 9-80 89

H.F. Stores, 293 Church Street, 
Paramatta, Tel: 63 5-9728

bant apie sportą tuoj au prįsimenami 
broliai Meškauskai. Vienas iš jų, Jo
nas Meškauskas nuolat laikraščiuose 
minimas kaip plaukikas, ir vienu metu 
gavo aukso taurę, atstovaudamas NSW. 
Jo brolis Henrikas buvo iškilęs kaip 
rugby žvaigždė ir šiuo metu aktyviai 
dirba kaip treneris.

Neįmanoma išvardinti viso New
castlio jaunimo, bet sunku nepaminėti 
keletos pavardžių, kurias nuolat su
tinkame vietinėje veikloje. Tai Liu
cija Nekrošiūtė (dabar išvykusi studi
joms į Adelaidę), Elena ir Genutė Dau
gėlaitės, Zita ir Kristina Gasparony- 
tės, Bernadeta Liugaitė, Sigita ir Lo
reta Ulanaitės, Romas Brūzga, Danu
tė ir Alytė Bruzgaitės, Vincas Lizde- 
nis, Danutė ir Nijolė RaČaitės, Vytas 
Račas, Valerija ir Robertas Balčiūnai, 
jaunieji Žymantai, Bevilė, Regina ir 
Rūta Meškauskaitės, ir taip toliau ir 
taip toliau.

Kas iš Newcastlio dalyvaus šių 
metų Jaunimo Kongrese? Pirmajame 
Kongrese Newcastlis turėjo vieną at
stovę - Danutę Skuodaitę (dabar An- 
kuvienę). Šį kartą, atrodo, važiuos 
daugiau. Kaip ir pakeliui jau yra Vida 
Ivinskaitė, o tvirtus planus turi Dalia 
Kišenaitė. Galimas dalykas, kad rei
kalai teigiamai išsispręs ir Algiui 
Butkui bei Algiui Ulanui. Su mažesnė
mis viltimis bet stiprių norų į Kongre
są žiūri ir visa eilė kito jaunimo. Gal 
nuvyks dvi artimos draugės Vida Le
vickaitė ir Rasa Bajalytė, kurios, ša
lia Algio Ulano ir Algio Butkaus, suti
ko įeiti į vietinį Kongreso komitetą. 
Newcastlio lietuviai tikisi, kad šį kar
tą Kongrese iš čia dalyvaus bent ko
kia pusė tuzino. Kad taip įvyktų, vie
tiniai tautiečiai padės, kiek išgalės.

vdn.

PASIKALBĖJIMAS

- Kas čia dabar? Padėk radiją vėl 
ant stalo, ten kur jis priklauso!

- Kodėl?
- Kodėl!? Kaip tai kodėl? Todėl, 

kad jis tenai priklauso!
- Bet kodėl? Jeigu aš ant kilimo 

išsitiesęs, tai man geriau radijo klau
sytis, kada jis yra ant grindų.

- A! Tai vis su tais išsikalbinė- 
jimais! Viską jūs turit atbulai daryti!
‘... tai man geriau... tai man patogiau... 
tai man taip, tai man kitaip...’ Tiktai 
nieko pagal tvarką! Tvarka mums gera, 
ir Vokietijoje buvo gera, ir Lietuvoje 
visiems buvo gera, o šitiems mūsų 
jaunikliams - ne! Mat, ponaičiai, turi 
viską savaip daryti! Ir mėgink tik jiems 
paaiškinti, kad tvarka yra tvarka, ir 
be tvarkos nebus tvarkos. Jie vis tą 
savo ‘... tai dabar nauji laikai...’ Ha! 
Nauji laikai! O laikrodžiai tokį patį 
laiką rodo, nauji ar seni laikai. Užsi
auginę ilgus plaukus, pusiau basom 
kojom, ir mano kad jau gali pasaulį 
mokinti!

- Bet ką ilgi plaukai turi bendro 
su radiju?

- Matai? Matai? Ir pamėgink tiktai 
jiems ka nors išaiškinti! Jie vis tą sa
vo ‘ką tas bendro turi?’ Tvarka! Bro
lyti, tvarka! Viskam nustatyta vieta. 
Be tvarkos pasaulyje košė pasidarytų! 
Tvarka ne per vieną dieną atsirado; ir 
radijas laikomas ant stalo!

- Sąmoningai pagalvojus, jeigu aš 
išsitiesęs ant kilimo, ir man geriau gir
dėti, kada radijas yra padėtas ant grin
dų, tada visai racionalu radiją padėti 
ant grindų; kodėl turiu tą daryti, ką 
darė mano dėdė Lietuvoje, dėdės dėdė, 
ir tetos,ir visi kiti?

- Ak, tu sviete mano! Ir vėl jis su 
ta savo litanija! Kas gi yra su tais 
vaikais? Kodėl gi mes tokie nebuvom? 
Kaip t v jsiu šluota per galvą, tai bus 
tau filosofija! Kodėl dėdė taip darė!? 
Todėl, kad tėvų klausė - o jei ne, tai 
ant kelių ir diržu per užpakalį! Žiūrėk, 
ir tu dar man užsidirbsi!

- Gerai, gerai! Klausau jau! Aš 
tik norėjau žinoti - kodėl? Vakar Gytis 
skundėsi, kad jis irgi negali su tėvais 
susikalbėti...

... , . ..simas
*****
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MIELAS MŪSlį JAUNIME!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba 1972 metus paskelbė JAUNI
MO METAIS.

Turbūt svarbiausias siu mėty įvy
kis bus Jaunimo Kongresas JAV, į ku
rį atsidėję ruošiasi ir lietuviškas Aus
tralijos jaunimas.

Bet tai dar ne viskas. Jaunimo 
Metai nėra skelbiami tik dėl to įvykio.

Jaunimo Metai yra tam, kad mes 
visi, visose pasaulio šalyse išblašky
ti, dar kartų ir labai ypatingą dėmesį 
atkreiptume į savo jaunimą.

Jaunimo Metai yra tam, kad ir mū
sų jaunimas atkreiptų ypatingą dėme
sį į savo lietuviškumą, savo pareigas 
pavergtai Tėvynei, savo pareigas tė
vams.

Vyresnioji karta, ir kartu Jūs, Mie
las Jaunime, atsidūrėme čia tik todėl, 
kad Tėvynę okupavo priešas. Priešas, 
kuris turi tik vieną tikslų: padaryti ga
lingą, didžiulę Sovietų. Sąjungą, vado
vaujamą rusų, ir išplėsti savo ideolo
giją pasaulyje neatsižvelgiant į būdus 
ir priemones.

Rusinimo varžtai, nors ir pamažu, 
bet intensyviai, veržiami be jokio at
leidimo.

Religija persekiojama visoje So
vietų Sąjungoje, o ypatingai Lietuvo
je, nes lietuviai iki šiol yra parodę 
daugiau atsispyrimo ir pasipriešinimo.

Pasigirsta vienas kitas balsas ir 
iš jaunimo ir iš vyresnės kartos, kad, 
girdi, kova už. Lietuvos laisvę esanti 
kova prieš mūsų pavergtus brolius ir 
seseris.

Mielas Jaunime! Kova už Lietuvos 
laisvę nėra kova prieš okupuotus mūs- 

■ sų brolius ir seseris. Ten, Lietuvoje, 
jie savo patriotiškumu, savo lietuviš
ku užsispyrimu, priešinasi okupanto 
ir jo tarnu pastangoms visomis jėgo
mis. Mes mylime ir gerbiame juos.

Ir dėl tos meilės jiems, dėl tos 
pagarbos, mes, laisvuose kraštuose, 
turime garsinti pasauliui apie Lietu
vos okupaciją, rusinimą, religinį per
sekiojimą. Apie santvarką, primestą 
lietuviams prieš jų valią, prieš jų no
rą. Apie lietuvių atsparumą ir prieši
nimąsi daugeliui okupanto užmačių.

Mes tam turime laisvę ir sąlygas. 
Mūsų pavergta tauta negali laisvai už 
save kalbėti.

Mūsų Čia esančių pareiga skelbti 
pasauliui mūsų Tėvynės laisvės bylą. 
Kiekviena proga priminti jos neteisėtą 
okupaciją ir reikalauti laisvės, laisvo 
apsisprendimo tautai, kuri istorijoje 
pati buvusi didinga, ilgus laikus spy
rėsi ir tebesispiria okupantams ir nors 
slegiama, bet gyva.

Tą geriausia galėsime daryti pa
tys būdami gerais, susipratusiais lie
tuviais.

Mielas Jaunime! Kreipiuosi į Jus 
pavergtos Tautos ir čia esančios, bet 
jau į gyvenimo pakalnę einančios kar
tos vardu.

Nesitraukit nuo lietuviško kelio. 
Stokit į lietuvybės darbuotojų eiles. 
Imkit iš vyresnės kartos, kartais gal 
jau pavargusios, rankų lietuvybės vai
rą. Stokit į darbą jau dabar, nes dar 
yra, ko mes galim iš jūsų gauti ir dar 
daug ko Jūs galit iš musų pasisemti. 
Darbo daug ir jo visiems užteks.

Atminkite, Mielas Jaunime, kad 
vien '‘Krepšiniu ir Lenciūgėliu’ neiš-

Rengėjai.
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Visi, iš arti ir toli, 
kviečiami i

TRADICINĖ JŪROS DIENĄ, 

kuri įvyks
1972 - Jaunimo metais, 

sausio mėn. 3 0 d. South 
Coast pajūryje IVonoona. 

Bus įdomi ir įvairi programa. 

silaikysite lietuviais ir Lietuvai lais
vės neiškovosite.

Likti lietuviu reikia daugiau dar
bo ir pastangų. Taip pat kelias kar
tais gali atrodyti ilgokas ir nelengvas. 
Bet juk ir ‘Roma nebuvo pastatyta per 
vieną dieną’. Reikia pastangų, gerų 
norų ir darbo. Taip pat daug padėtų, 
kad ir ‘senių’ pamokymai nebūtų pra
leisti pro ausis.

Ypatingai kreipiuosi į tuos mūsų 
jaunus žmones, kurie dėl, dažnai, jiems 
nežinomų priežasčių, stovi nuošalyje 
nuo lietuviškumo. Šiais, JAUNIMO 
METAIS, tegul sujuda visas lietuviš
kas jaunimas ir, kartą stojęs į lietu
višką darbo kelią, teeina juo iki Tėvy
nės laisvės atsiekime.

A.L.B. Krašto Valdyba
J. Neverauskas

Narys Jaunimo Reikalams 
****

SYDNEY MIESTO IR NSW VALSTIJOS
Gyveną ir norį vykti į II PLJ Kongre
są prašomi kreiptis dėl informacijų ir 
registruotis pas Jūratę Reisgytę, 135 
Mimosa Rd., Greenacre, NSW, 2190. 
Tel. 70-3978.

PLJK Komitetas Sydney
****

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų 
teto iždą parėmusiems: 
LVS ‘Ramovė’ Sydney Skyriui 
PLIA S-gos Sydney Skyriui 
Poniai Pajautai Pullinen 
Ponui Liutikui (N.Zelandija)

PLJK Komitetas
****

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame ponui V. 
MIKELAIČIUI iš HOBARTO už asme
ninę auką $5.- ‘M.P.’ Jaunimo numerio 
spausdinimo

Pinigai 
tracijai.

Komi-

$30.-
$20.-
$10.-
$10.- 

Sydney

išlaidoms.
perduoti 'M.P.’ adminis-

PLJK Komitetas Sydney 
****

PLJ KONGRESO KOMITETAS SYDNEY
Skelbia SYDNEY JAUNIMO KONGRE
SO VAJAUS KARALAITĖS rinkimus.

‘Karalaitės’ vardą laimės daugiau
sia pinigų surinkusi Kongreso reika
lams. Ji bus paskelbta ir atžymėta Syd
ney Kongreso Komiteto baliuje, gegu
žės 20 d. Menzies Hotel.

Vajaus knygutės gaunamos pas 
Komiteto iždininką dr. K. Bagdonavi
čių. Visos ir visi kviečiami talkon!

PLJK Komitetas Sydney 
****

PLJK KOMITETO SYDNEY LOTERIJA
PLJ Kongreso Komiteto Sydney 

loterijoje leista TV aparatą laimėjo 
Dr. Bakša. Laimingąjį bilietą pardavė 
Ričardas Badauskas.

Loterijos traukimas įvyko Naujų 
Metų sutikimo baliuje, pirmąją Jauni-, 

_ mo Metų valandą.
Mes nuoširdžiai dėkojame visiems 

loterijos bilietų platintojams ir visiems 
juos pirkusiems.

PLJK Komitetas Sydney
****

ALOHA! ALOHA!

SPORTO KLUBO NERIES TRADICINIS

HAVAJŲ, VAKARAS

Vasario 12 d. Father O’Reilly Memorial salėje, Auburn 
Įdomi programa. Bufetas su užkandžiais ir gėrimais. 
Bus renkama vakaro Grožio (aralait3 
Gera muzika. Bus renkama vakaro Grožio Karalaitė. 
PRADŽIA 7.3 0 vai. vak. PABAIGA 1.00 vai. ryto.

Apranga havajietiškai egzotinė

Įėjimas $2.50 Moksleiviams ir pensininkams $1.50

SLMSG DRAUGIJA PRAŠO
Gerbiamų Tautiečių paaukoti Užgavėnių 
Baliaus loterijai fantų. Fantus galima 
iteikti p. O. Baužienei ir kitoms valdy
bos narėms, o taip pat ir Jaunimo Ko
miteto nariams prie Lidcombe bažny
čios prieš ir po lietuviškų pamaldų.

Iš anksto tariame ačiū!
Valdyba

****
DĖMESIO, MIELI SKAITYTOJAI!

Su džiaugsmu reikia konstatuoti, 
kad ‘ M.P.’ Jaunimo numeris susilau
kė daug bendradarbių.

Deja, laikraščio lapų skaičius ri
botas. Susitarta su ' M.P.’ redaktorium, 
kad sekančiame ‘ M.P.’ numeryje bus 
jaunimui paskirtas lapas.

Kviečiame visus šio numerio skai
tytojus skaityti ir sekantį ‘ M.P.’ nu
merį - bus įdomių straipsnių!

IŠ MATAUŠO RAGO
- Sakyk, Mataušai, kaip čia su ta 

Jūros Diena šiais metais? Ar ji ištik- 
rųjų bus? - klausia Vincas primerkęs 
akį.

- O Brangusis! Jūros Diena yra 
tradicinė šventė Wollongongo apylin
kėj. Ji vyksta jau per 10 metų! Tai ir 
šiais metais nėra ko Tau abejoti. Ji 
bus! Ir tikrai geresnė kaip anksčiau - 
porino Mataušas šluostydamas putas 
nuo ūsų.

- Zinai, Vincai, šiais metais mū
sų nekaltinsi. Dedamos visos pastan
gos, kad ne tik Tu, bet ir visi būtų pa
tenkinti. Mes jau tikrai nepyksime, ga
lėsi palikti Sydnėjaus dulkes mūsų sū
riam vandenėlyje ir atgaivinti kūną. 
O apie dūšią - tai ir neklausk! Ko tik 
širdis trokš: jei alkanas būsi - paval
gydinsimi jei ištroškęs - pagirdysim, i

- Sakyk, Mataušai, kokiam paplū
dime ta jūsų Jūros Diena bus šiais me
tais?- neatstodamas klausinėja Vincas.

- Žinai, Vincai, Jūros Diena ir 
šiais metais bus sausio 30 d., sekmai 
dienį. Tik įsidėmėk! Ji bus WONOONA 
paplūdime. Ir čia visai dienai bus išnuo- 
muota Life Saver’ių nauja, graži salė.
O kad Tu nepaklystum, bandysiu pa
aiškinti, kaip lengviau surasti.

Kai nusileisi B u 1 1 i Pass 
pravažiuosi B u 1 1 i . Paskui prava
žiuosi W o n o o n ą . Nuo čia ket
virta gatvė iš kairės GRAY 
STR. Suk į ją ir drožk iki galo. Pa
suk kelias pėdas į dešinę, ir vėl į kai
rę, ir iki pajūrio. Ten jau rasi ir mane 
ir visus kitus.

- Sakyk, Mataušai, ar ir programa 
kokia nors bus, kaip kitais metais? - 
klausia_vėl Vincas.

-Žinai, Vincai, programa bus, - 
sako Mataušas, - tik ji bus įvairesnė. 
Matai, Vincai, šiais Jaunimo Metais 
ir jaunimas nori daugiau kuo pasirody
ti. O apie visą kitą, tai daugiau nesa
kysiu. Atvažiuok, ir pats pamatysi. 
Paslapčių visų negaliu išduoti. Mane 
gali nubausti valdžia!

- Na, Mataušai, jeigu šitaip vis
kas gerai rodos, tai dar po lašelį, ir 
iki pasimatymo Jūros Dienoje! - Už
baigė Vincas.

ALOHA!

SYDNĖJAUS KONGRESIENOS
‘Harbour Cruise* buvo geras. Tu

riu įtarimą, kad kapitonas tyčiomis 
sukiojo laivą priešais ‘Sydney Heads’, 
kur bangos, ateinančios iŠ atviros jū
ros, smarkiai supo laivą. Tas nėra pil
nai gyvenęs, kas nėra šokęs ant sma
giai besisupančio laivo, prie geros mu
zikos - kartais vienu žingsniu atsidu
ri nuo vieno laivo krašto šalia kito. 
Viena mergina pradėjo net jūros ligą 
jausti nuo supimo - mėgino šokti, mė
gino priekyje prieš vėją kvėpuoti, bet 
tiktai ant tvirtos Žemės atsigavo.

vvvvvvvvvv
Bankstown’o stalo teniso specia

listai atidėjo vieniems metams savo 
planą nugalėti Binkį.

oooooooooo
Mįslė.

Kas per krepšinio rungtynes tarp 
Sydnėjaus ir Geelongo, su nepervirši
jamu entuziasmu ir skambančiu balsu, 
iš publikos, rėmė Kovo komandą?

??????????
Neaiškus dalykas: Jaunimo Susi

pažinimo vakare, Hurstvillėje, keli 
geelongiškiai krepšininkai įžygiavo į 
salės vidurį, padėjo ant grindų gitarą 
ir, ant jos užšokę, sutrypė į šipulius. 
Kodėl? Niekas iš mačiusiųjų nežino. 
Tikriausiai ir jie patys nežino.

KKKKKKKKKK
‘Decisions! Decisions!’ Dale - 

iš Horton Street lietuvių valstybės - 
buvo atsidūrus gyvenimo kryžkelėje: 
pirkti mašiną, ar važiuoti į Europą... 
masina laimėjo... (turiu pripažinti, kad 
mašinėlė atrodo neblogai).

oooooooooo 
Gyvenimas

Eina 
Žiūri 
pabaksnoja 
su lazda -- 
nėra.

kongresiukas 
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