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NE LIETUVOJE

Mūsų lietuviškasai gyvenimas 
Australijoje klostosi gana dau
ginančia linkme. Vyresnieji kar
tais su rūpesčiu žvelgdavo atel- 
tin, klausdami savęs — kas mus 
pavaduos, kai turėsim iš lietuviš
kojo fronto pasitraukti? Drauge 
su nepasitikėjimu žvelgta į bręs
tantį jaunimą, kuriem lietuviški 
reikalai neatrodė labai prie šir
dies. Šiandie kortos labiau atsi
skleidžia: tai vienur tai kitur gir
disi ir matosi, kaip iš jaunesnių
jų ateina ir drąsiai imasi darbo. 
Neskaitant jaunimo organizacijų, 
štai ir į bendruomenės vadovau
jančias vietas to jaunimo vis daž
nėja.

Dar daugiau tenka džiaugti,*, 
kada ir mūsų tikrasis elitas uni
versitetus čia baigę akademikai 
subruzdo organizuotis statydami 
sau tiesioginiu tikslu kelti ir gy
vinti lietuvišką veiklą, kovoti už 
lietuvišką kultūrą. Štai Sydnėjuje 
neseniai įsisteigė Sydnėjaus Fi
listerių Būrelis — grynai jaunų
jų lietuvių akademikų organiza
cija, kuri savo veiklos pagrindan 
deda vien tik lietuviškus reikalus, 
tautinę kultūrą ir jos plėtotę mū
sų tarpe. Tai tikrai nepaprastos 
svarbos faktas, kuris be abejo 
teigiama ir labai teigiama pras
me lemtingas mūsų visam lietu
viškam gyvenimui. Mūsų lietu
viškoji bendruomėnė tuo įgyja 
nepaprastai stiprų užnugarį, ku
ris vieną dieną išeis į priekį ir 
jai vadovaus. Nėra abejonės, kad 
Sydnėjaus pavyzdžiu paseks ir 
kitos didesnės lietuvių kolonijos, 
kur irgi mūsų jaunų akademikų 
— filisterių su kiekvienais me
tais atsiranda vis daugiau ir dau
giau. Šisai jaunųjų akademikų 
tarpe gaivališkas užsidegimas lie
tuviškais reikalais liudija, kiek 
giliai tebėra mumyse gyvas lie
tuviškas jausmas.

Charakteringa ir tai, kad ši 
naujoji filisterių organizacija ša
lia lietuvybės dar akcentuoja ir 
to būrelio nepasaulėžiūriškumą. 
Tuo norima tik pabrėžti, kad 
šiandie lietuvybė mūsų gyvenime 
yra pirmoje vietoje. Ja galėjome 
nesirūpinti namie, nes tenai nei 
pabėgti nuo jos, nei jos pamesti 
nebuvo įmanoma. Tuo tarpu čia 
tenka už ją neatlydžiai kovoti. 
Mūsų akademikai tai labai gerai 
suprato išjungdami asmeniškai 
pasaulėžiūrinį momentą ir iškel
dami kaip tik tų dalyką, kuris 
mums visiems prasmingas ir 
svarbus. Šis bruožas būdingas vi
soms naujoms išeivijoje įsisteigu
sioms lietuvių organizacijoms: 
neskaitant senųjų, dar Lietuvoje 
veikusių organizacijų tęstinumo, 
visos kitos susikūrė nepasaulė- 
Žiūriniu pagrindu, įskaitant ir pa
čią lietuvių bendruomenę visa 
apimtimi. Šitokia forma labiau
siai ir atitinka mūsų lietuviškus 
reikalavimus išeivijoje.

Ta proga norėtųsi tik nuošir
džiai pasveikinti naujai įsikūru
sių organizacijų — Sydnėjaus Fi
listerių Būrelį ir drauge palinkė
ti, kad jų entuziazmu užsidegtų 
ir kitų kolonijų jaunieji filiste
riai.

L.D.

CIKLONO AUKOS
Pereitą savaitę penkiolika va

landų trukęs ciklonas — uraga
nas nusisiaubė rytinį Pakistaną. 
Neskaitant padarytų nuostolių 
ciklonas nusinešęs daugiau kaip 
10.000 žmonių gyvybių.

Prisimindami anas siaubingą
sias 1941 m. birželio dienas, ka
da rusai okupantai masėmis sui
minėjo ir trėmė Lietuvos gyven
tojus, pasaulyje pasklidę lietu
viai kasmet renkasi paminėti tų 
skaudžių įvykių ir prisiminti to 
rusų trėmimo paliestų aukų. 
Renkamės ne tik paminėti, bet ir 
protestuoti prieš rusų vykdomą 
Pabaltijy tautų genocidą, kuris 
sau lygaus tiek metodais, tiek 
ir brutalumu neturi istorijoje. 
Mūsų pareiga šaukte šaukti 
pasauliui, kad šitam valstybi
niu mastu vykdomam nusi
kaltimui būtų pastotas kelias,

Paveiksle vienas iš šių dienų geriausių pasaulio pia
nistų amerikietis Van Cliburn, 28 m., koncertuojąs 
Kremliuje, Maskvoje. Pir mą savo viešą koncertą su 
simfoniniu orkestru jis davė būdamas 13 metų.
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POPIEŽIUS AGONIJOJE

Paskutinėmis dienomis Romos 
popiežius Jonas XXIII guli mir
ties patale ir skaitomasi su jo 
mirtimi kiekvieną valandą. Jam 
buvo suteikti paskutinieji sak
ramentai ir gydytojai nustoję 
vilties, kad jis gali pakilti. Po- 
piėžius pats pareiškęs, kad jis 
mirties valandai esąs pasirengęs. 
Visas katalikiškas pasaulis ir net 
nekatalikiškos krikščioniškos 
kongregacijos meldžiasi už po
piežių. Yra nuomonių, kad su 
popiežiaus mirtimi galįs būti 
Bažnyčios visuotinis susirinkimas 
nutrauktas.

NAUJASIS IZRAELIO 
PREZIDENTAS — 

AMERIKIETIS
Pereitą savaitę išrinktasis nau

jas Izraelio valstybės preziden
tas Zalman Shazar yra amerikie
tis. Prieš kiek laiko Amerikoje 
važiuodamas traukiniu jis buvo 
pametęs bilietą. Konduktorius 
įtikinėjo jį nusipirkti kitą bilie
tą. Shazar tada atsakęs: “Gerai, 
bet jeigu aš nesurasio pamesto
jo, aš nežinosiu į kur važiuoti;’’

RUSAMS NEĮDOMU
Į amerikiečių pasiūlymą Že

nevoje sustabdyti visus atomi
nius bandymus atvirame ore, ru
sų delegatas pareiškęs, kad Ru
sijai toks pasiūlymas visai neį
domus. Iš to daroma išvada, kad 
rusai rengiasi naujiems atomi
niams sprogdinimams. 

kad toji dvidešimtojo amžiaus 
vergija nėra vien tik gėda tiems 
kurie ją praktikuoja, bet gėda 
visam pasauliui, kuris ją tole
ruoja! Labai gražu, kad tie mi
nėjimai drauge virstų galinga an
tirusiška ir antikomunistiška de
monstracija,- kur dalyvautų ne 
vien tik visos komunistų paverg
tos tautos, bet kuo daugiau ir 
vietos žmonių, kad jie pamatytų 
ir įsitikintų, jog toji pati kančia 
gręsia ir visiems tiems, kurie 
šiandie džiaugiasi laisve ir bando 
susikalbėti su agresorium. Ir 
šiemet, kaip ir anksčiau tuos 
birželio trėmimų minėjimus Aus-

HONG KONGE TRŪKSTA
VANDENS

Hong Konge vandens rezervu
arai visai išsekę ir vanduo mies
te jau kuris laikas normuotas. 
Šiomis dienomis Hong Kongui 
vandenį pradėjo pristatyti lai
vais iš Japonijos ir Filipinų.

SUGRIUVUS GELEŽINKELIO
STOČIAI 52 UŽMUŠTI

Lisabonoje (Portugalijoj) griu
vus vienai geležinkelio stočiai 52 
užmušti ir kita tiek sužeista. 
Prieš metus statytas cementinis 
stoties stogas sugriuvo.

PASITARIMŲ NESĖKMĖ
Pasitarimai tarp Indijos ir Pa

kistano dėl neišsprendžiamo klau
simo — Kašmiro provincijos pa
sibaigė nesekme. Indai reikalauja 
Kašmirą Indijai be jokių sąlygų, 
tuo tarpu Pakistanas siūlo tuo 
reikalu leisti Kašmiro gyvento
jams patiems pasisakyti už In
diją ar Pakistaną balsavimo keliu. 
Indija su tuo nesutinka. Kašmiro 
gyventojai daugiausiai yra. maho
metonai.

AUSTRALIJA DIDINA
GINKLAVIMOSI IŠLAIDAS
Australija nori savo silpniau

sią tašką — gynybą sustiprinti 
padidindama karinių dalinių skai
čių. ir įsigyti tinkamų ginklų. 
Australijos N. Gvinėjoje norima 
australų karines įgulas padvigu
binti. 

tralijoje rengia Pabaltijo tautų 
pabėgėliai — lietuviai, latviai ir 
estai, bet norėtųsi, kad ateityje 
apie gresiantį pavojų laisvoms 
tautoms kalbėtų visi pavergtieji, 
ii- kad savo šauksmu komunistų 
vedamą propagandą užgesintų. 
Kvieskime į tokius minėjimus — 
demonstracijas ne vien tik ofi
cialius vietos valdžios žmones bei 
kultūrininkus, bet drauge kiek
vienas atsiveskime ir eilinių 
žmonių, kad jie išgirstų ir tuc 
pačiu suprastų, kas yra prakti
koje komunizmas, kokiu keliu ir

Minėjimai
BIRŽELIO DEPORTACIJŲ 
MINĖJIMAS ADELAIDĖJE'

Birželio deportacijų minėjimas 
šiais metais įvyks birželio 16 die
ną, sekmadienį. Jį ruošia Baltų 
Taryba.

Minėjimas pradedamas 2 vai. 
15 min. po piet padedant vainiką 
prie žuvusiems Kariams pamink
lo North Terrace.

Padėjus vainiką visi vyksta į 
Town Hall, kur minėjimas pra
dedamas 3 vai. po piet.

Town Hall’e programa:
1) Jungtinis choras sugieda 

God Save the Queen;
2) Jungtinis choras sugieda 

Requiem už žuvusiuosius;
3) Parlamento atstovo Dr. 

Forbes žodis;
4) Rezoliucijų priėmimas. 

Pertrauka 15 minučių.
5) Koncertas;
6) Minėjimas užbaigiamas su- 

giedant Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos Himnus.

Visi tautiečiai, kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti. Pagei
daujama, kad moterys, pagal ga
limumą, dėvėtų tautiniais drabu
žiais.

Savo skaitlingu dalyvavimu pa
rodykime, kad mes dar nepamir- 
šome tų siaubingų Birželio die
nų, kai okupantai rusai, pamynę 
bet kokią žmogiškąją teisę ir patį 
žmoniškumą, gaudė ir grūdo j gy
vulinius vagonus niekuo nekal
tus Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmones, neskirdami nei moterų 
nei vaikų, ir išvežė juos žiauriai 
mirčiai į Sibiro taigas. Net ir 
Muravjovas korikas blanksta 
prieš naujųjų laikų barbarus.

’ALB-nės Adelaidė* Apyl.
Valdyba

įvykiai
Filipinų pakraščiuose, netoli 

Luzon salos laivui sudužus ryk
lių tuntas surijo 22 iš sudužusio 
laivo besigelbstančius žmones. Iš 
42 tuo laivu keliavusių tik 15 iš
liko gyvų. Kiti mirė iš bado ir 
troškulio, ypač vaikai, kol juos 
paėmė į globą atvykę į pagalbą 
kiti.

TEISIAMAS IŠDAVIKAS
Anglijoje atiduotas teismui pe

reitą savaitę suimtasis atominių 
elementų tyrinėtojas italas moks
lininkas Guiseppe Martelli, kuris 
dirbo anglų atominių tyrinėjimų 
institute Oxforde ir perdavinė
jęs atomines paslaptis sovietams. 

priemonėmis auga sovietinė rusų 
imperija ir kaip baisiai yra šioje 
sistemoje pažemintas žmogus. 
Drauge ir mes patys kuo skait- 
lingiau šiuose minėjimuose daly
vaukime atsimindami, kad išvež
tieji ir bolševikų nukankintieji 
nukentėjo pirmoj eilėj ir už mus 
pačius, nes bolševikai ėmė ir trė
mė pirmoj eilėj kaip tik tuos, 
kurie buvo sąmoningesni, akty
vesni tautos sūnūs ir dukros.

Birželio trėmimų minėjimai 
Australijoje (pagal šiandie turi
mus pranešimus):

MINĖJIMAS SYDNĖJUJE

Artėjant mūsų tautos tragiš
kųjų įvykių minėjimui mes kvie
čiame tautiečius prisiminti mū
sų tautos Golgotą ir skaitlingu 
dalyvavimu pagerbti birželio 14 
dienos aukas.

Laikas savo daro, ir mes, gy
vendami laisvame pasaulyje, le
pinami įvairių patogumų, prade
dame pamiršti tas skausmo ir 
baimės pilnas dienas; jos atrodo 
tartum neįtikėtina pasaka. Bet 
deja — tai karti tikrovė, ypatin
gai tiems, kurie prarado savo tė
vus, motinas, vaikučius, artimuo
sius arba kurie dar ir šiandien 
kenčia klajodami tolimose Sibiro 
taigose.

Nuleidę galvas prieš aukas, su
dėtas ant mūsų tėvynės aukuro, 
tvirtai pasižadėkime nenuleisti 
rankų, bet skelbti pasauliui tą 
baisią skriaudą, padarytą mūsų 
tautai, kovoti ir nenurimti tol, 
kol žiaurusis komunizmas bus su
naikintas ne tik mūsų tėvynėje, 
bet ir visame pasaulyje, o Lie
tuva vėl taps laisva ir lygi tarp 
kitų Europos tautų.

IŠKILMINGAS 
KONCERTAS — MINĖJIMAS 

paminėjimui tragiškųjų birželio 
įvykių įvyks birželio 15 d., šeš
tadienį, 4 vai. p.p. Latvių Namuo
se 32 Parnell st., Strathfield.

Programoje dalyvauja visų bal
tų tautų geriausios meninės pa
jėgos. Įėjimas laisvas.

Baltų Komiteto vardu
V. Bukevičius

Melbourne: birželio 14 d. 8 vai. 
vakaro masinis susirinkimas — 
demonstracija Assembly Hall 
(156 Collins Str., City).

RAUDONOJI KINIJA
SIEKIA PLATESNIŲ RINKŲ

Kinijos užsienio prekybos mi- 
nisterio pavaduotojas Ženevoje 
pradėjo prekybinius pasitarimus 
beveik su visomis vakarų Euro
pos valstybėmis. Ypač kiniečiai 
interesuojasi pramonės įrengi
mais.

500 AFRIKIEČIŲ STUDENTŲ 
Į VAKARUS

Iš 700 rytų bloke studijavusių 
afrikiečių studentų 500 perėjo į 
Vakarus teigdami, kad rytuose jie 
jaučia žeminantį politinį ir rasi
nį nusistatymą.

Gegužės 13 — 19 d. d. Gruzijoje 
vyko “Lietuvos kultūros dienos”. 
Buvo rodomi Lietuvoje pagaminti 
agitaciniai filmai: “žingsniai nak
tį”, “Svetimi” ir kt., buvo su, 
rengta bolševikmečio metais su
kurtų dailininkų darbų, dar pla
kato, knygos parodos. Iš Lietuvos 
į Gruziją buvo nuvykę pavergtos 
Lietuvos kultūros min. pavaduot. 
M. Požarskas, kino rež. R. Vaba
las, operatorius V. Starošas ir kt. 
Birželio pradžioje ir Lietuvoje 
rengiama Gruzijos kultūros savai
tė.

Gegužės 15 d. Ukrainoje pra
sidėjo lietuvių literatūros dienos. 
Ukrainoje lankėsi, buvo vežiojami 
po įvairius miestus, įmones, kol
chozus, skaitė kūrybą, tarėsi dėl 
pasikeitimo lietuvių, ukrainiečių 
kūrinių vertimais šie lietuviai ra
šytojai: J. Avyžius, A. Baltakis, 
P. Gelbakas, A. Maldonis, E. Mie
želaitis, E. Matuzevičius, V. Mo
zūriūnas, V. Palčinskaitė, V. Rei- 
meris ir V. Rudokas. Lietuvių 
lankymosi dienomis Ukrainoje pa
sirodė lietuvių poezijos antologija 
“Nemuno dovanos”, paskirtas išti
sas “Literaturnaja Ukraina” n- 
ris. Kaip ir kiti kultūrininkų susi
tikimai, ir pastarieji tarnauja 
partijos peršamai “tautų drau
gystės, inlternacionalizmo” idėjai 
dar daugiau plėsti, labiau sulie- 
dinti Sovietijoje gyvenančias tau
tas. (E)

G. VASILIAUSKIENĖS 
KONCERTAS PER RADIJĄ 
Birželio 18 dieną, antradienį, 

nuo 8.30 iki 9 vai. vakaro per 
Radio stotį 5AN (Adelaidė) so
listė Genovaitė Vasiliauskienė ir 
pianistė Miss Dorothy Oldham 
duos lietuviškų dainų ir muzikos 
atsisveikinimo rečitalį prieš iš
vykstant joms koncertuoti į Jun
gtines Amerikos Valstybes.

JAUNIMAS GRĘŽIASI NUO 
KOMUNIZMO

Bulgarijoj ir Čekoslovakijoj 
vyko valstybiniu mastu organi
zuoti jaunimo kongresai, kuria 
kaip lašas vienas į kitą panašūs: 
sakytos žodis žodin tos pačios 
kalbos. Abiejuose kongresuose 
buvo pasisakyta, kad jaunimas 
persisotinęs komunizmu ir nieko 
nenorima žinoti apie komunisti
nes gyvenimo dogmas ir stilių. 
Jaunimas siekia daugiau laisvės 
ir geresnių gyvenimo sąlygų. Už 
tokias jaunimo nuotaikas dau
giausia buvo kaltinama “negaty
vi” vakarų įtaka. Partijos vadai 
siūlo daugiau jaunimą įkinkyti į 
fabrikus ir pakelti dienos nor
mas.

Vak. Berlyne vokiečiai paruo
šė galingus garsiakalbius, ku
riais perduodamos rytų berlynie
čiams žinios iš vakarų pasaulio. 
Garsiakalbiai yra tokie galingi, 
kad jie aiškiai girdimi trijų my
lių atstume ir naudojant iškelia
mi 30 pėdų augštyje, kad kalbant 
neišbyrėtų artimų pastatų lan
gai.

DOVANA MENO GALERIJAI
Čiurlionio vardo galerija Čika

goje gavo iš Europos meno ko
lekcionieriaus M. Žilinsko meno 
kūrinių kolekciją 20 tūkstančių 
dolerių vertės.
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RAŠO P. DIRKIS

ROJAUS PAUKŠČIO ŠALYJE
(žiūr. pradžią M.P. Nr. 17)

N. GVINĖJOS ISTORIJA
1511 metais portugalas Anto

nio d’Abreu pirmasis pamatė Va
karų N. Gvinėją, tačiau atradėjo 
garbė priskiriama ispanui Jorge 
de Menezes, kuris 1527 meta's 
buvo išlipęs šiaurinėj pakrantėj. 
Inigo Ortiz de Retes šiam kraštui 
davė Naujosios Gvinėjos vardą ir 
1546 metais paskelbė N. Gvinėją 
ispanų kolonija. Tais laikais ir 
Australija buvo žinoma kaip 
Naujoji Olandija.

Po to sekė anglų ir prancūzų 
antplūdis, garsiųjų jūreivių var
dai minimi Australijos istorijoj 
priklauso ir Naujajai Gvinėjai, 
paminėsiu tik kelis: Dampier, 
Cook, Forrester, Shortland, Hun
ter ir D’Entrecasteau. Visos 
tautybės skubėjo, skelbdamos 
įvairias dalis savo imperijų kolo
nijom, komercijos ir prekybos 
tikslui: kūrėsi Rytų Indijos 
Bendrovių skyriai, net buvo sta
tomi fortai. Anglai laikė garni
zoną Restoration įlankoj, olandai 
pastatė de Bus fortą, šiaurės va
karų N. Gvinėja tapo olandų im
perijos dalimi. Devynioliktam 
šimtmetyje sujudo ir vokiečiai, 
čia maišėsi Schleinitz ir Finsch, 
1880 metais Berlyne įsteigta Die 
Deutsche Seehaindelgeęschaefte 
Naujosios Gvinėjos eksplotacijai. 
Kai Bismarck’as paskelbė valsty
binę globą vokiečių pirkliams Pa
cifike, anglai sukruto prijungda
mi Papuą prie Australijos kolo
nijų.

Visi varžėsi už šuns kaulą, nes 
pasakos apie neišpasakytus kraš
to turtus buvo smarkiai perdėtos. 
Auksas — magiškojo patrauklu
mo žodis, varė europiečius į 
skurdą ir nusivylimą, kai tuo tar
pu juodukai šypsojosi rinkdami 
jūrų geldeles. Taigi, ką rado 
europiečių kolonistai? Labai ne
daug: miškus, gumą, perlų ir ko
kus© riešutų; maliarija buvo už
mokestis už gobšumą.

Olandai pirmiausia įsikūrė 
“paukščio galvoj” ir šiandien ge
ografiniai žinomu Vogelkop var
du. Tidore sultanatas, olandų 
protektorate, reiškė pretenzijas į 
Vakarų N. Gvinėją, todėl oficia
liai olandai nusipirko iš sultono 
pietinę Vakarų N. Gvinėjos dalį 
(1905 metais).

LEIS TIK MAŽĄJĄ 
ENCIKLOPEDIJĄ

Baigiantis šeštiems metams nuo 
garsaus pasiskelbimo, kad Vil
niuje būsianti irgi leidžiama lie
tuviška enciklopedija, gegužės 12 
d. Tiesa paskelbė pranešimą, iš 
kurio matyti, kad nutarta “visų 
pirma” leisti tik “Mažąją lietu
višką tarybinę enciklopediją”. 
Vietoj anuomet pažadėtų už bos- 
toniškius dvigubai didesnių to
mų, dabar jau planuoja leisti 
tik tris 45 lankų (720 psl.) to
mus, tai yra, maždaug tokio pa
ties dydžio tomus, kaip J. Ka
počiaus leidžiamosios Lietuvių 
Enciklopedijos tomai.

Nutarimas leisti dešimties sto
rų tomų lietuvišką enciklopediją 
atsirado, pamačius 12-ką tomų 
bostoniškės enciklopedijos. Per 
beveik šešerius metus nuo to lai
ko Bostone išėjo dar penkiolika 
naujų tomų. Iš viso, atrodo, išeis 
ne trys, o gal trisdešimts trys 
tomai, ir tas darbas galės būti 
baigtas maždaug po trejeto metų 
nuo šiol, tai yra gal 1966-tais 
metais. Iki 1966 metų dabar ir 
Vilniuje žada išleisti tris tomus 
“tarybinės” enciklopedijos. Ji, 
kaip matyt, tikrai ir bus “tary
binė”, nes joje žada tik “mark
sistiškai nušviesti Lietuvos TSR, 
Lietuvos revoliucinio judėjimo 
istoriją, lietuvių kalbos, literatū
ros, meno, mokslo, visuomeninės 
minties ir ekonominio gyvenimo 
vystymąsi, duoti periodikos, iš
leistos Lietuvoje ir lietuvių kal
ba užsienyje, vertinimą, nušvies
ti liaudies kovą už Tarybų val
džią”. Numatytą, kad bus apra
šomi ir Lietuvos miestai bei kai

INDONEZIJOS SALYNAS IR 
ISTORIJA

Šia proga būtų pravartu pa
žvelgti dar labiau į Vakarus už 
N. Gvinėjos ribų, į padrikusius 
salynus žinomus Indonezijos var
du. čia rasime visą eibę salų ir 
salelių iš kurių žymiausios yra 
Sumatra, Java, Bali, Borneo 
(Kalimantan), Celebes (Sulawe
si), Halmahera, Lombok, Sum- 
bawa, Timor, Moluccas salynas 
ir šimtai kitų. Iš paminėtų in'do- 
nezai tik dalimi valdo Borneo ir 
Timor; anglai ir portugalai dar 
laikosi šiaurinėse pusėse, dėl ku
rių vis kyla ir dar bus daug vai
dų.

Rytų Javoj rasta priešistorinio 
žmogaus likučių — Pithecanthro
pus kartais vadinamas Javos bež
džionžmogiu, kai kurių moksli
ninkų teigimu yra mūsų tikrasis 
“Adomas”. Dokumentalinė isto
rija prasideda su krikščionybės 
era. Ten jau randame indų ir 
budistų pėdsakų, atkeliavusių iš 
Indijos. Indų pirkliai veržėsi į 
dvi puses į — Afriką ir į Indone
ziją. Tarp 7-to ir 13-to šimtme
čio randame visą eilę nepriklau
somų valstybių, iš kurių Srivija- 
ya ir Majapahit turėjo prekybi
nius ir diplomatinius ryšius su 
kitom Azijos tautom įskaitant 
Kiniją. Arabų ir Indų Musul
monų pirkliai atgabena Mohame 
do mokslą ir jau 1520 metais 
šiaurinėje Javoje gyvuoja nepri
klausomi musulmonų valdomi 
uostai. Portugalams atsidangi
nus Islamas buvo gerokai išpli
tęs. Olandų Rytų Indijos Bend
rovė įsikuria 1602 metais ir peri
ma visą prekybos monopolį į sa
vo rankas. Savo padėtį olandai 
užtikrindavo nuolatos papirkinė- 
dami ir tarpusavyje supjudydami 
vietinius princus, nes kur du 
pjaunasi, tretysis laimi.

Net ir anglai turėjo progos sa
vo nosį įkišti į Javą, olandams 
patekus Napoleono globon; ta
čiau Napoleonui karą pralaimė
jus teko gražinti olandams jų ko
lonijas. Po to sekė visa eilė su
kilimų prieš išnaudotojus — olan
dus, tačiau palaidi ir nesuviertyti 
princai neįstengė įveikti olandų, 
šiaurinę Sumatrą olandai teįs
tengė pajungti tik 1907 metais.

Okupuotoje Lietuvoje
riausiojo darbininkų telkimo ir 
perkėlimo valdyba veikia prie Min. 
Tarybos Vilniuje, o jos įgaliotiniai 
įsikūrę Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose ir Panevėžy, o ra
jonų centruose perkėlimo reikalais 
rūpinasi vykdomieji komitetai.

(£?)
★

Leopoldas Digrys šiuo metu 
laikomas vienu geriausių vargo
nininkų ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Sovietų Sąjungoje. Ligšiol 
L. Digrys koncertavo Taline, Ry
goje, Gorkyje, Maskvoje, Taš
kente ir kitur, o Vilniuje jo pir
masis koncertas įvykęs tik šių 
metų gegužės mėn., nes... vis ne
buvo baigtas Vilniaus konserva
torijos vargonų remontas. Digrys 
išpildė Bacho, Haendelio, Vivaldi 
ir kt. kūrinius. (E)

★
★ Balandžio mėn. pabaigoje į 

Lenkiją su koncertais išvyko stu
dentų- ansamblis. Balandžio 20 d. 
Vilniaus radijas pastebėjo; kad 
studentai išmokę eilę lenkų liau
dies dainų. Ansamblis pavadintas 
“Nemuno” vardu, Baumilas jam 
parašęs ir kantatą. Studentų an
samblis koncertavo Varšuvoje, 
Krokuvoje ir Zakopanėje.

LIETUVIAI NEMOKĖJĘ
SODINTI BULVIŲ

Lietuvoje, sėjos darbams spar
tinti, įvesti vad. reidai — patikri
nimai, o spauda, radijas kasdien 
skelbia varoviškus reportažus — 
raginimus, pabarimus, pagyrimus. 
Vilniaus radijas gegužės 14 d. in
formavo: kai Dzūkijoje sodai pa
balo žiedais, jau atėjęs metas sė
ti kukurūzus. Įvairių kolchozų pa-

mai, tačiau ir čia būsią daugiau
sia rašoma apie “revoliucinio ju
dėjimo įvykius, pogrindinių ko
munistų partijos ir komjaunimo 
organizacijų veiklą, liaudies ko
vas prieš vokiškuosius fašistinius 
grobikus, prieš buržuazinius na
cionalistus”.

Vyriausiu redaktorium pasilie
ka J. Matulis. Jis turės šešis pa
vaduotojus, o prie jų bendroji 
redakcinė kolegija ir paskiriems 
skyriams po kolegiją. Be to, bū
siančios sumobilizuotos visos 
mokslo ii- kultūros įstaigos ben
dradarbiauti to “marksistinio nu
švietimo” gaminime.

Be to, tam leidiniui lyg ir nė
ra numatyta biudžetinės sąma
tos; jau dabar pradedama iš ank
sto rinkti prenumerata, kurios 
surinks, žinoma, nepalyginti dau
giau, negu galima turėti iš ma
žos išeivijoj esančių lietuvių da
lies. Matulio nuomone, jo reda
guojamoji “tarybinė enciklopedi
ja” būsianti “kiekvieno partinio 
bei tarybinio darbuotojo, moky
tojo, gydytojo, agronomo, inži
nieriaus stalinė knyga”. Tai yra 
kontingentas prenumeratorių, ku
riems neprenumeruoti bus lygiai 
taip nepatogu, kaip nepatogu bū
davo “nepaskolinti valstybei” 
kasmet po vieno mėnesio algą.

(LNA)

BIURAI, KURIE RŪPINASI 
PERSIKĖLIMU I 
KAZACHSTANĄ

Pavergtos Lietuvos spaudoje 
skelbia apie “vykdomą organizuo
tą darbininkų telkimą” statybų 
darbams į Kazachijos respubliką, 
Estiją ir į Kauno statybas. Vy- 

Po priespauda tautinės aspira
cijos nenurimo, nors ir princai 
savo kilme buvo svetimi (taip 
kaip Rusijos valdovai Variagai), 
čiabuviai juos pripažino savo val
dovais. Apie tautinę vienybę ir 
kalbos negalėjo būti, bet už tai 
regionalinė, parapijinė neapy
kanta atėjūnui buvo labai didelė.

Jeigu ne Japonijos įsiveržimas 
ir po to sekęs žlugimas, tai kažin 
ar Indonezija šiandien būtų žino
ma. Olandai apie nepriklauso
mybę ir svajoti neleisdavo, todėl 
kai Indonezija pasiskelbė nepri
klausoma respublika paskutinėm 
karo dienom Pacifike, olandai 
juos apšaukė: “Made in Japan”. 
Olandai dar bandė gelbėti padėtį 
steigdami atskiras valstybėles, 
kapitonas Westerling, mums jau 
esant Australijoj, vedė privatų 
karą Javoje užpuldamas Bandun- 
go miestą, Pietų Moluccas suki
limas prieš Indoneziją irgi buvo 
olandų remiamas. Paskutinis 
olandų pasispardymas buvo uni
jos sudarymas su Fedaraline In- 
donesija, bet tai iširo 1954 me
tais Indonezijai pasiskelbus vie
nalyte valstybe.

Rojaus paukščio šalis — N. Gvinėja

MENO KONKURSAS
L.A. Menininkų Klubas, susi

taręs su Čiurlionio Galerijos di
rekcija, 1863 m. sukilimo šimt
mečio proga skelbia 1941-50 m. 
lietuvių tautos sukilimui ir par
tizanų kovoms pavaizduoti daili
ninkų darbų ta tema konkursą.

1. Konkurse gali dalyvauti vi
si laisvame pasauly gyveną dai
lininkai — tapytojai, grafikai, 
skulptoriai, keramikai, dekorato

Liko neišrištas Vakarų N. Gvi
nėjos klausimas.

Vakarų N. Gvinėja buvo olandų 
Rytų Indijos neatskiriama dalimi. 
Valdymo aparatas buvo bendras 
visom salom, taip pat ir Vakarų 
N. Gvinėjai. Oficialioji kalba, 
pačių olandų įvesta valdymo apa
ratui suvienodinti, Rytų N. Gvi
nėjoj yra malajų. Malajų kalba 
vartojama Indonezijoj. Istoriškai 
vakarų pakrantės priklausė indo- 
nezų sultanatui, -panašiai, kaip 
savo laiku Vytebskas ir Smolens
kas priklausė Lietuvai. Turbūt, 
kad svariausia, nors ir nelogiška, 
priežastis yra ta, kad subyrėjusios 
kolonijos dalys suformavo viena
lytę valstybę, tai pašonėje neįjun
gus Vakarų N. Gvinėjos visados 
turėsi savo neapkenčiamą priešą, 
kuris nuolatos grąso karo. inter
vencija ginti savo likusių piliečių 
turto. Viskas, kas buvo olandų, 
dabar turi būti indonezų. - Vaka
riečiams, o ypač australams toks 
priežasčių nurodymas nėra priim
tinas. Pirmiausiai Indonezija yra 
socialistinio diktatoriaus rankose, 
palaiko glaudžius santykius su 
komunistiniais kraštais. Ekonomi
niai smarkiai nušepęs kraštas,

riai ir architektai. .
2. Už geriausią meno kūrinį 

skiriama 1000 dolerių premija; 
antroji premija 500 dol., ir tre
čioji — 250. dol.

3. Premijuoti kūriniai palieka 
Čiurlionio Galerijos nuosavybė.

4. Čiurlionio Galerijos direkci
ja sudaro Jury Komisiją į kurią 
įeis trys dailininkai ir du kvies
ti visuomenės atstovai.

5. Tapybos darbai neturi būti 
didesni kaip 72 coliai pločio, 
skulptūros ir kitų technikų — 
neaukštesni kaip 72 coliai. Sun
kiai pergabenami darbai pristu- 
tomi pačių autorių priemonėmis. 
Nepremijuoti darbai bus grąžin
ti Čiurlionio Galerijos lėšomis.

6. Visi atsiųstieji darbai, vaiz
duoją 1941 m. sukilimą ir parti
zanų kovų epizodus, bus išstaty
ti tam tikslui organizuojamoje 
specialioje parodoje, kuri bus 
Jaunimo Centre — Čiurlionio 
Galerijos patalpose.

7. Visi kūriniai turi būti pri
statyti Čiurlionio Galerijai iki š. 
m. gruodžio 4 d. imtinai.

L.A. Menininkų Klubo Valdyba 
Čiurlionio Galerijos Direkcija

reigūnai pasakojo, kaip sekasi su 
kukurūzų sėja. Kai kurie pirmi
ninkai skundėsi: pradžioje sėti ne
sisekė, dabar jau geriau...

Varoviški balsai vis girdimi so
dinant bulves, sėjant cukrinius 
runkelius. Vilniaus radijas pri
pažino: ankstesniais metais sodi
nant Lietuvoje bulves būdavo pa
žeidžiami agrotechnikos reikalavi
mai, dėl to užaugdavo maži der
liai. Kaip sodinti bulves — da
bar plačiai aiškinama spaudoje, 
per radiją, siunčiami specialistai. 
Kai kurie laikraščiai, pvz. “So- 
vietskaja Litva” geg. 14 d. teigė; 
agronomas turi atsakyti už derlių. 
Lakraštis nurodė visą eilę agrono
mų padarytų klaidų. Tuo būdu, 
dėl menkų derlių, jau rasti, po kol- 
chozininkų, nauji kaltininkai. Vis 
girdėti skundai — menkai vyksta 
sėja. Cukrinių runkelių sėją įsa
kyta baigti gegužės mėn. pabaigo
je. Pykstama, kad kai kurie, pvz. 
Kelmės ra j. agronomai vietoje sė
jamosios cukr. runkeliams, kolcho- 
zininkams siūlo: darbus atlikite 
rankomis.
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prie nedateklių prisidėjo anksty
vesnės olandų blokados, o po to 
sekė ginklavimosi sparta. Alka
nus pilvus vietoj duonos, dalinai 
galima užkišti propaganda: ro
jaus įgyvendinimui Sovietų Są
jungoj trukdą kapitalistai, o In
donezijoj olandai ir visi kiti kolo- 
nialistai. Australams iliuzijom gy
venti nebeliko laiko, nes Indonezų 
žemėlapis spalvomis rodo Vakari; 
Irian (N. Gvinėja), Rytų Irian (N 
Gvinėja), o pietuose South Irian 
(visą šiaurės Australiją). Kadan
gi žemėlapio pakraštys kerta Aus
traliją pusiau tai taip ir lieka ne
aišku kokia spalva būtų nudažytas 
Melbournas ir kaip jis būtų vadi
namas. Atbundančiom tautom 
grandiozinės didybės yra reikalin
gos dvasios palaikymui, o ypač 
kai pilvas muša dvyliktą kas va
landą. Dėl žemėlapio fantazijos 
nėra ko per daug juoktis, žemėla
pis labai panašus į japonišką iš
leistą karo metu.

Mes, vakariečiai, teigiam, kad 
indonezų įsikūrimas Vakarų N. 
Gvinėjoj pažeidžia tautų apsis
prendimo teisę. Nei geografiniai, 
nei ethnografiniai Naujoji Gvinė

SPAUDOJE
“Draugas“ rašo:

ŽMONĖS BĖGA IŠ SIBIRO

Krasnojarsko ekonominio ra
jono viršininkas Ksintaris rašo 
sovietų laikraštyje Trud, kad gy
ventojai bėga iš plėšinių ir sun- 

.ku juos Sibire išlaikyti. Gi Sibi
re, esą, reikia taip pat specia
listų ir darbo žmonių. Vienas iš 
penkių darbininkų visada pabėga 
lengvesnių gyvenimo sąlygų jieš- 
koti. šis straipsnis atskleidžia, 
kad lietuviai tariamai savanoriš
kai važiuoja į Sibirą yra grynas 
komunistinis melas.

*
Italų dienraštis 11 Quotidian© 

paskelbė Rurazio Leones, grįžu
sio iš Rusijos, ilgą straipsnį apie 
komunizmo santykius su religija 
ir mokslu. “Persekiojimus su
randa materialinius, bet ne reli
ginius kaltinimus...” Baigdamas 
pažymi kad ne tik Kijevo Lavra 
bet ir Vilniaus katedra paverstos 
muziejais.

....” Kadangi religijos negali
ma atimti kaip kitus fizinius gė
rius, turtus, žemes, komuiėstai 
todėl puola ją labiausiai ideolo
giniais ginklais, paskaitoms, raš
tais, ateistiniais muziejais, fil
mais ir kitais propogandos apa
ratais. Ypatingai mielai naudo
jasi parsidavėliais kunigais ir 
specialiai stengiasi surasti išku
nigių — apostatų savo tarnybai, 
tačiau labai vengia kunigus ar ti
kinčiuosius padaryti kankiniais. 
Persekiojamiesiems visados iš
randa politinius ar ekonominius 
kaltinimus, tik ne religinius....”, 
baigiamas įžanginis "Draugo” 54 
nr. straipsnis. —

“Draugo” 23 nr. K. Ubonis 
“Bolševikų Siautėjimas Zarasuo
se” apie maskoliškų desantų 
1942 m. negirdėtas žiaurybes — 
deginimus, žudymus ir kita ju 
(spaudoj nevartotina pamėgimą) 
pažymi: “Karlaitės tragiška mir
tis”. Iš aprašymo seka, kai jau 
buvo įvykdę eibes teroro veiks
mų, maskviniai desantininkai, ap
supę Jono Karlo ūkį. Septynio
likmetė duktė Apolonija suriko: 
“Viešpatie, desantininkai! Vytuk, 
greit slėpkis ant aukšto, gelbė
kis!...” Vytukas prigludęs prie 
lubų klausėsi ir girdėjo rusišką 
kalbą, svetimoj moteriškos juoką. 
Girdėjo sesers Apolonijos malda
vimą — “Ka su manim darot, tu 
moteris — užstok manei...” Vie

ja nepriklauso Malajų archipela
gui. Jau pradžioj minėjau, kad 
jokio skirtumo tarp rytų ir vakarų 
N. Gvinėjos dalių nėra, nebent 
paminėsime kalnus vakarų dalyje, 
kurie savo aukščiu perkopia snie
go liniją ir kad toj pusėj yra tik 
vienas dar neužgesęs ugniakalnia. 
Aš matau tik vieną labai svarbų 
skirtumą: Vakarų N. Gvinėjoj 
alyva sunkiasi iš žemės, o rytuose 
dar ne.

Buferinės valstybės įkūrimas 
Australijos šiaurėj, gal įduos ap
sigynimo skydą, tik tiek kad tas 
skydas jau dabar skylėtas. Indo
nezų pažadai kad po laikino Va
karų N. Gvinėjos valdymo bus 
leista čiabuviams apsispręsti dėl 
savivaldos, yra neverti net to po- 
pierio, ant kurio jie yra surašyti. 
Indonezai iš Vakarų N. Gvinėjos 
geruoju nepasitrauks, anaiptol, 
karinių aistrų ir pergalių. lydima 
šalis nesustos prie teoretinės Va
karų — Rytų sienos. Ir Hitleris 
Muenchenu nepasitenkino. Kada 
ateis Australijos eilė, paliksiu 
pranašams išpranašauti.

(.Pubaii/a)

toj moters užtarimo, Vytukas 
girdėjo jos juoką... Tik vienas 
šūvis. Vytukas išgirdo išeinan
čius žingsnius ir padegtas namo 
šiaudinis stogas suliepsnojo iš vi
sų pusių. Jis šoko nuo aukšto. 
Savo mylimą seserį rado asloje 
išdarkytais plaukais... Įtempęs 
visą jėgą, jau per ugnies liežu
vius ištraukė sesers lavoną į lau
ką...

žmonių iš apylinkės suvažiavo 
tiek daug į laidotuves, kiek nie
kas niekad tiek dar nematė...”

K. Ubonis tarp kita ko pažymi, 
kad jų teroras buvo nukreiptas 
grynai prieš sąmoningus ramiau
sius lietuvius, pagal išdirbtą in
strukciją, pas desantininkus at
rastą...

DONELAITIS LATVIŠKAI

Rygoje neseniai išėjo iš spau
dos Kristijono Donelaičio “Me
tai” latviškai. Į latvių kalbą ver
tė Paulis Kalva. Leidinys ilius
truotas lietuvio grafiko Vytau
to Jurkūno darbais. Ateinančiais 
metais sausio 1 d. sueina 450 me
tų nuo K. Donelaičio gimimo.

★
Pagal “Tiesą” (105 nr. geg. o 

d.) dabar pavergtoje Lietuvoje 
leidžiama 922 pavadinimų laik
raščiai ir žurnalai ir jų bendras 
tiražas siekiąs 1.833.000 egz. 1950 
m. tas periodinės spaudos tira
žas siekęs 597.000 egz.

“VISAGALIS” IR BADAS

Apie diktatorių Maotsetungą 
yra sakoma:

“Kai jis pirštu parodo į kalną, 
medžiai pradeda stiebiąsį augs- 
tyn; kai jis parodo į upę, vanduo 
smarkiau pradeda tekėti; kai jis 
ant sienos žemėlapyje nubrėžia 
liniją, atsiranda plentai ir gele
žinkeliai”.

Taigi, jis viską gali. Gailoka, 
tk, kad “visagalis” negali paga
minti paaknkamai ryžių, ir kinie
čiai miršta badu.

2



MtSŲ PASTOGĖ S

VIKTORIJOS DAINŲ ŠVENTE
“Čia man širdį skaudžia — grau
džia
Svetima šalelė,
Kad neskamba, kad neaiaudžia 
Ašarų giesmelė.”

A. Baranauskas.

Apie toli paliktą Dainų Šalį, 
apie Jos žmones, jų džiaugsmus 
ir vargą karts nuo karto savąja 
daina Melbourno Lietuvių Dai
nos Sambūris papasakoja mel- 
bourniškiams.

šį kartą Sambūris dar pasi
kvietė į talką Geelongo daininin
kus ir net Melbourno naujuosius 
tautinių šokių šokėjus.

šiam, dainų koncertui vado
vaus net trys dirigentai, iš kurių 
p. A. čelna ir p. J. Kymantas di
riguos pavieniams chorams, ir p. 
P. Morkūnas ir p. J. Kymantas 
diriguos po keturias dainas jung
tiniam chorui.

Melbourno Lietuvių Dainos Sambūris, 1962 m.

BIRŽELIO 9 D. MELBOURNE

Kad ir puikiai mums žinomas 
p. Petras Morkūnas,, visdėlto no
risi dar paminėti, kad p. Petras 
Morkūnas yra vienas iš pirmųjų 
lietuviškos dainos populiarintojų 
Australijoje ii’ nepalaužiamas 
darbuotojas muzikos srityje. Dar 
1949 metais matome jį vadovau
jant pirmajam lietuvių dainos 
mėgėjų susibūrimui, kiek vėliau 
jis jau turi vyrų oktetą, kuriam 
dar ir šiandien tebe vadovauja 
Diriguoja ir vadovauja Melb. 
Jaunimo chorui, diriguoja Melb. 
Liet, parapijos chorui pamaldų 
metu, yra antrasis dirigentas ir 
nepamainomas p. A. čelnos ben
drininkas Melb. Liet. Dainos 
Sambūrio sąstate. Vargu ar ras
tume kitą tokį pasišventėlį lie
tuviškajai dainai visoje Austra
lijoje, ir todėl norisi tikėti, kad 
šio koncerto metu gerbiamieji 
klausytojai išreikš jam tinkamą 

pagarbą įvertinant jo darbą Mel
bourno lietuvių tarpe.

Tai yra pavyzdys kitiems tau
tiečiams įrodant, kaip galima pa
sišvęsti dirbant tautinį — kul
tūrinį darbą.

Žinant, kad p. Petras Morkū
nas yra šeimos žmogus, tai lygiai 
pagarba atitenka ir jo žmonai, 
kuri lygiagrečiai prisideda prie 
jo teikiamos aukos sudarydama 
jam sąlygas atitrūkti nuo namų 
ir malonios jo šeimos.

Šis koncertas su turininga 
programa, kurioje pirmą kartą 
Dainos Sambūrio narė Bronė 
Bartašiūtė solo praves choro dai
ną — šermukšnėlė.

Mūsų dabartiniame gyvenime 
lietuviška daina yra tas gyveni
mo jūros blaškomas Tėvynės lai
vas, kurio vairas yra — Tautinė 
Sąmonė, nertuilstomai vedanti ir 
kalbanti, kad mes esame ne kla-

M. Kymantas, 
Geelongo liet, choro dirigentas

jokliai ir benamiai, bet garsios 
ir garbingos Vytauto Didžiojo 
žemės sūnūs ir dukros. Nedėkin
gose sąlygose tenka šiandien mū
sų chorams dirbti. Tik didelio at
kaklumo ir ryžto dėka šalia fab
rikų, dirbtuvių, įstaigų ir fizinio 
darbo diktuojamos tikrovės mūsų 
dainininkai, vietoj ramaus poil
sio namuose, atsisakydami savo 
namų ii’ šeimos šilimos, aukoja 
savo brangų laiką kad ta artima 
mums lietuviška praeitis būtų 
gyva ir kad mes ir mūsų vaikai 
galėtų grožėtis skambiuoju lie
tuvišku žodžiu ir prasmingai har- 
.moninga lietuviška daina.

liki šiol choristai mielai auko
davosi šiam neįkainuojamam dar
bui, nes matydavo, kad mūsų vi
suomenė karštai remia ir domisi 
mūsų dainomis. Tikimasi, kad ir 
šį kartą ne tik melbourniškiai, 
bet ir geelongiškiai atsilankys į 
rengiamą koncertą, nes nuo klau
sytojų priklauso dainuojančiųjų 
ūpas, jų pasiryžimas ateities dar
bui ir chorų ateitis.

Tad iki pasimatymo šioje gra
žioje tautinių šokių ir dainų 
šventėje. ELBE

ST. BARZDUKAS

BENDRUOMENINIU KELIU
Skelbiame Dirvoj tilpusi St. 
Bardzuko, JAV Lietuvių ben- 
drumenės Tarybos pirmininko, 
pasisakymą, kurio mintys ly
giai aktualios ir mums. Red.

•
Bendruomenių apylinkių meti

niai suiirinkimai yra gera proga 
iš arčiau žvilgtelėti į aave: kur 
etame ir kurlink einame? Taip 
pat verčia susimąstyti: kodėl 
mažai domimės reikalais, kurie 
mums yra gyvybinės reikšmės?

BENDRUOMENINĖ JUNGTIS 
mums turėtų būti natūrali, nes 
gi esame tos pačios tautos vai
kai. Apylinkės susirinkimuose tu
rėtų atsispindėti visi mūsų vie
tos rūpesčiai ir reikalai, tad taip 
pat natūraliai turėtume čia telk
tis jų svarstyti ir jais gyventi. 
Juk mūsų lietuvybė tėra viena 
ir ta pati — ji reiškiasi mūsų 
kalba ir mūsų kultūra. Ir pavo
jai šiai lietuvybei svetur tie pa
tys. Kas tad galėtume abejoti 
reikalingumu tautinės Bendruo
menės, jungiančios mus be mū
sų pasaulėžiūrinių ir luominių 
skirtumų bendriesiems lietuviš
kiems mūsų tikslams ir uždavi
niams? Kas galėtume abejoti 
Bendruomenės idėjos didingumu 
ir pažangumu? Jos namų durys 
mums visiems atviros. Bet, kaip 
matom gyvenime, ne vienas pro 
jas praeinam visiškai abejingas 
arba ir pademonstruodamas: kas 
man visi tie Bendruomenės sie
kimai ir pastangos! tuščia jų! Kai 
ką mums galėtų pasakyti kitų 
tautų pavyzdžiai, pvz. kad ir žy
dų, airių ar kinų tautinių ben
druomenių vaidmuo. Bet ir tai 
ne mums!

TARP DIDYBĖS IR 
MENKYSTĖS

Taigi, mūsų Bendruomenė ne 

be sunkumų. Juos matome ir ži
nome. Jie glūdi mumyse pačiuo
se. Ir mes, kurie savo Bendruo
menei atsidedam, jai daugiau 
mažiau dirbam, esam taip pat 
riboti. Žinom, kad nepadarom 
tiek, kiek gedėtume padaryti. 
Gal ką - ne - ką ir negerai pada
rom. Juk esame taip pat žmo
nės, ne kokie dievai.. Bet mūsų 
Bendruomenė yra taip pat sle
giama ir mūsų praeities paliki
mų,. glūdinčių tautiniame mūsų 
charakteryje. O ta praeitis — tai 
nuolatinis svyravimas tarp didy
bės ir menkystės.

Didi buvo mūsų protėviai, su
kūrę galingiausią anų laikų val
stybę ir mušę savo priešus kovų 
laukuose. Bet taip, pat žinom, 
kad mūsų kunigaikščiai nemokė
jo rasti nė bendros kalbos, ir 
Lietuvą vienyti reikėjo jėga. Di
dikų valdymo laikais, kaip liudi
ja mūsų istorija, "seimai iro, li
berum veto žydėjo, o savanaudiš
kumas, kyšininkavimas^ sauvale 
ir anarchija graužė kraštą tary
tum vėžys” (Sruogienė). Tai nu
vedė į pasidalinimus. Ir naujų
jų laikų nepriklausoma Lietuva, 
sužibėjusi nepalyginamais kūry
biniais laimėjimais, taip pat sir
go dideliais negalavimais: "Vi
suotinio ir lygaus balsavimo są
lygose (srovių) varžytynės ėjo 
ligi demagogijos ir rietenų, ku
rios visuomenę ne tiek auklėjo ir 
organizavo, kiek demoralizavo ir 
skaldė” (Šapokos istorija). Tai 
jau patys pergyvenom. Dėl to ir 
dabar kalbam apie kraštutinumų 
žalą.

NEIGIAMASIS 
NUSISTATYMAS

Nepamirštamasis mano moky
tojas a.a. St. Šalkauskis, sieloję
sis savo tautos likimu ir pažan-

(Pabaiga psl. 4.)

TAUTINIS IZOLIACIONIZMAS IR
LIETUVYBE

(SANTRAUKA PASKAITOS, KURIOS DALIS B UVO SKAITYTA CANBERROS "ŠVIESOS” 
SKYRIAUS SUSIRINKIME)

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.) RAŠO JULIUS VĖTEIKIS

Bendrauti ar tik bendradarbiauti su savaisiais?
Ketvirtoji tautinės izoliacijos tvirtovė, many

čiau, bemaž pati esmingiausia ir reikšmingiausia 
(kadangi ji sutraukia daugiausia mūsų tautiečių) 
yra pasilinksminimų, dvasios atlydžių ir poilsio 
progų išnaudojimas lietuviško bendravimo forma 
organizacijų rengiamuose baliuose, šokių vakaruo
se, piknikuose, gegužinėse, ekskursijose, o dar la
biau tarpusavio bendravimas privačiuose namuo
se per gimtadienius, vardines ar kitas šeimos šven
tes.

Pirmojoj sakinio daly išminėta pasilinksmini
mo aspektai (baliai, šokių vakarai, gegužinės ir 
Lt.) vis dar priklauso sąmoningo lietuviškos ap
linkos kūrimo sferai, ką organizuoja arba ALB 
apylinkių valdybos ar kitos organizacijos. Tatai 
yra rimtas veiksnys tarpusavio bendravimo loby
ne, jei jis yra nuoširdžiai ir sumaniai organizuo
jamas bei vadovaujamas.

Iš šitokių pobūvių, kiek man teko patirti, šiuo 
metu yra išsivystę du pobūdžiai, kurių vieną drįs
čiau vadinti bendravimu, o kitą tik bendradarbia
vimu.

Bendravimą čia taip pat reikia suprasti tik 
ten, kur susirenka išimtinai tik lietuviai. Mišrūs 
baliai, mišrios iškylos, mišrūs šokių vakarai išmu
ša iš tokių vakarų svarbiausią ginklą 
kalbą, nes mes, kaip šeimininkai, rodydami man
dagumą, būname tokiuose mišriuose subuvimuose 
priversti taikytis prie svečių kalbos, ir mūsasis 
jaunimas, kuris dalyvauja tuose mišrainiško po
būdžio pasilinksminimuose, nejaučia mažiausios pa
reigos kalbėti lietuviškai.

Tatai, . žinoma, tik viena šios rūšies bendra
vimo medalio pusė. Antroji yra daug svarbesnė ir 
esmingesnė, būtent — pasilinksminimų formos ben
dravimas turi būti nuoširdus ir vieningas, nesis- 
kyriojant į paskiras grupeles, į paskirus būrius 
su savo būrio ar grupės valgiais ar gėrimais. Kiek 
patyriau iš įvairių lietuviškų iškylų į gamtą, iš 
gegužynių ar kitokio pobūdžio piknikų, lietuviš
kasis reikalas, ypač tautinis solidarumas, pilnai 
išvystomas tik tuo atveju, kai išvykus į mišką ar 
prie upės, ar prie jūros kelioms dešimtims lietu
vių, linksminamasi drauge, valgoma viską sukro
vus prie vieno stalo, visiems solidariai dalijantis 
valgiais ir gėrimais. Tatai ugdo sugyvenimą, 
draugystę, nuoširdumą, ir tokios iškylos galima 
lakyti lietuviškuoju bendravimu, kai tuo tarpu 

■ priešingo pobūdžio subuvimai, kur atskiriomis gru
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pelėmis valgoma pakrūmėse ar savuose automobi
liuose, teskaitytina tik nepalankaus ar nenuošir- 
daus bendradarbiavimo forma, dažnai sukelianti 
neskoningą pasipiktinimą, pavydą ir tarpusavį 
žvairiakiavimą.

Lietuviškos institucijos — tik lietuviams!
Atskira tema, kai kalbama apie tokių lietu

viškų institucijų išeivijoje kūrimą, kurios vienokia 
ar kitokia įstatymine dvasia įgauna mišrią su kito
mis tautybėmis form. Gvildenant izoliacinio ben
dradarbiavimo klausimą, šios klauzulės negalima 
apeiti ar bent ją palikti nuošaly.

Atsimenu prieš kelerius metus Australijos lie
tuvių spaudoje kilusios diskusijos dėl lietuviškų pa
rapijų steigimo, šiuo klausimu buvo dvi nuomonės: 
vieni palaikė tik grynai tautinių parapijų kūrimo 
tezę, kiti teigė, kad, girdi, nebūsią jau taip bloga, 
jei įsisteigsiančios ir mišraus pobūdžio parapijos 
su dominuojančia lietuvių dauguma, šis klausi
mas tačiau netrukus buvo pamrštas, susidūrus su 
juridiniais sunkumais ir, gal būt, įsitikinus, kad 
mišrių parapijų steigimas priartins lietuvių inves
tuoto kapitalo praradimą ir nutautėjimo pavojų, 
kadangi visa eilė Amerikos lietuvių mišraus po
būdžio parapijų laikui bėgant išsprūdo iš lietuvių 
vadovybės rankų ir atiteko amerikonams, kurių 
skaičius natūralaus prieauglio keliu persvėrė lie
tuviškąjį elementą.

Suprantama, mišrių parapijų įsteigimas gal ir 
nėra jau toks pavojingas lietuvybės išlaikymo pro
cese, kaip kitokio pobūdžio institucijų, sakysime 
mišrių sąjungų, organizacijų, namų ar klubų, nes 
parapijos bažnyčioje, jei joje yra lietuvis kunigas, 
vis dėl to bus giedama per lietuvių pamaldas lietu
viškos giesmės ir sakomas lietuviškas pamokslas be 
vertimo, kai tuo tarpu kitose mišriose instituci
jose šis klausimas atsiduria visiškai nepageidau
jamame akligatvyje, jei į tą instituciją lygiatei
siais nariais priimami būna ir svetimtaučiai, ypač 
gyvenamojo krašto šeimininkai.

Iki šiol, kiek žinau, dar niekur pasaulyje lie
tuviai nebando praktiškai kurti mišrių institucijų, 
išskiriant, kaip minėjau, mišrias parapijas, nes 
jie puikiai suprato, kad mišrių organizacijų ar 
institucijų kūrimas anksčau ar vėliau neišvengia
mai įduos tas instucijas į svetimtaučių rankas, o 
ir kultūrinė veikla jose reikės taikinti prie kita
kalbių narių naudojantis jų kalba ir atsižadant 
esmingiausio lietuvybės bruožo — mūsiosios kalbos. 

Pastaraisiais metais, kiek žinoma, vad. Amerikos 
lietuvių Vyčių organizacija kuriai daugumoje 
priklauso amerikiniai lietuvių kilmės atsargos ka
riai, vietomis pradėjo vesti savo susirinkimus an
glų kalba, tačiau ši aplinkybė turi gana rimto pa
teisinimo, nes tie visi vyrai jau yra gimę Ameri
koje ir ne pirmos kartos. Jau ir jų tėvai gal ge
rokai primiršę lietuviškai, ir tiems vyrams, savai
me aišku, gal jau neįmanoma rasti savųjų tarpe 
tokių žmonių, kurie bent pakenčiamai mokėtų lie
tuvių kalbą raštu ir žodžiu. Tačiau ir senųjų lie
tuvių vyčių organizacija dar nesikviečia į savo ei
les ar klubus svetimtaučių narių, nes nors ir ne 
savo protėvių, o vietine kalba, jie nori vis dėl to 
tarnauti ir dirbti lietuviškam reikalui — bent pa
dėti politiniu atžvilgiu propaguojant Lietuvos at
statymo reikalą. Kiek žinau, iki šiol anglų kalba 
'•ėda savo susirinkimus tik kelios vyčių kuopos, kai 
tuo tarpu dešimtys tokių kuopų tesinaudoja lie
tuvių kalba.

Ar priklausymas svetimoms organizacijoms 
neskriaudžia lietuviškų reikalų?

Šį klausimą giliau pasvarsčius vis tik galima 
būtų tvirtinti: bet koks savanoriškas (išjungiant 
biznio, geresnio pragyvenimo siekimo ir t.t. naudą) 
dalyvavimas vietinių gyventojų organizacijose bei 
institucijose, kada yra paralelės lietuviškos organi
zacijos, vis dėl to yra skriaudimas lietuviškų rei
kalų ir laikytinas ne bendradarbiavimu, bet integ
raciniu bendravimu.

Leiskime, kad tūlas mūsų brolis ar tūla sesuo 
pilnai susižavėjus įsirašo į vietinę parapiją (jei 
tame mieste yra ir lietuvis kapelionas), ar į vie
tinį klubą, ar į šalpos organizaciją ir t.t., kuris 
ar kuri reguliariai dalyvauja šių institucijų su
sirinkimuose bei pobūviuose mokėdami nario mo
kestį, aukodami vietinės bendruomenės šalpos rei
kalams ar ktokiais būdais (atliekamu savo laiku) 
pasitarnaudami toms institucijoms. Savaime su
prantama, kad ir tos aukos ir tas sugaištas laikas 
yra atitraukiami nuo lietuvių bendruomenės rei
kalų —■ reikalėlių, nes lietuvių bendruomenė rei
kalinga kiekvienos aukos ir savo sergančių narių 
šalpai, ir Vokietijoje pasilikusiems ligoniams, ir 
Punsko lietuviams, ir iš Sibiro grįžusems ar oku
puotame krašte vargstantiems savo giminaičiams, 
tautiečiams, o ir čia — ir lietuviškai knygai, cho
rui, lietuviškai plokštelei, savam laikraščiui, žur
nalui ir t.t. ir t.t.. Nemanyčiau, kad mūsų tarpe 
jau yra bent nežymi dalis tokių turtuolių, kurie 
galėtų pilnomis rieškučiomis paremti lietuvišką 
reikalą ir likučiu savo išteklių dar dalyvauti ir vie
tinės bendruomenės šalpoje, kuri, kiek žinome, mū
siškių niekada nešelpė ir nešelps.

Pabaigos mintys
Šiame pranešime, mano galva, logiškai teigia

mas ii- propaguojamas bendradarbiavimo formos 
izoliacionizmas, atmetant integracinį bendravimą, 
kaip lietuvybės laidojimo veiksnį, kaip bekompro- 
misinę kapituliaciją ir sąmoningą ar nesąmoningą 
nutautėjimo iššokį. Kaip žinome, prieš kiek laiko 

Amerikos spaudoje jaunieji lietuviai panoro suras
ti kažkokią naują lietuvybę, atseit, lengvesnę lie
tuviškos veiklos formą, kurion galėtų tilpti ir tie, 
kurie nesistengia išmokti savo gimtosios kalbos ar 
savojo krašto istorijos, ši mintis tačiau greitai 
prigęso, nes buvo suprasta ir įsisąmoninta, kad 
naujos lietuvybės jieškojimas tremtyje yra tos pa
čios lietuvybės žudymas, kadangi lietuvybė yra vie
na, vis ta pati, niekad nesikeičianti, pastovi ir 
amžina. Pagrindinis lietuvybės pažymys yra šne
kamoji ir rašomoji lietuvių kalba. Kas jos nemoka 
ar ją pamiršta, kas ir mokėdamas ja nekalba, tai 
argi tas jau begalima likyti ir vadinti lietuviu?

Tačiau tas, kuris nors ir pasiduoda viliojančiam 
aplinkos miražui, kuris gal ir labai toli stovi nuo 
lietuviškos širdies ir lietuvybės meilės realumo, bei 
jei jis vis dar kalba savo gimtąja kalba, vis dar 
nors ir slapčiomis pasvajoja apie lietuviškus rei
kalus, jis vis dar laikytinas lietuviu, kiekvienu 
metu galįs atsibusti iš ištaigaus gyvenimo apkvai
tintos narkozės, ir, lyg ligonis po sunkios operaci
jos vėl išgyja savai tautai ir ateities valstybei.

Sunku suprasti tuos tėvus, kurie dėl vienokių 
ai- kitokių aplnkybių numoja ranka dėl savo vaikų 
lietuviško auklėjimo. Sunku patikėti, kad jie neži
notų, jog vaikai yra savo gimdytojų atspindys. 
Juk ir nemokėjimas ir nevartojimas savo tėvų 
kalbos yra tolygus netekimui esmingiausios savo 
sielos dalies. Juk niekas neginčys tiesos, kad vaikas 
nėra savas, kuris kitaip negu jo tėvai kalba, ir ki
taip galvoja, ir kitokias idėjas brandina. Nepavy
dėtina tikrovė tų tėvų, kurie nenori, nesugeba ar 
nemoka perteikti savo vaikams savojo palikimo — 
lietuvių kalbos, papročių ir to sielos lūkesčio, ku
riuo gyveno jie paįys ir daugelis dar dabar tebe
gyvena.

Išvadoje pabrėžtina: lietuvybė yra tarsi tau
tinė religija. Ji nustatoma ir normuojama pasto
vių tradicinių dogmų, ji disciplinuota tautinio iš
silaikymo pajautimo, jos veikla priimta Lietuvių 
Chartos ir Bendruomenės Statuto nuostatais, ap
svarstytais ir nustatytais žmonių su giliu patyrimu 
ir lietuviškos meilės jautrumu.

Tiems, kurie jieško kažkokių naujų lietuvybės 
kelių, kurie lietuviškai kultūrai puoselėti ir lietu
vybei išlaikyti auką skaito ubagavimu, ir tiems 
kurie nori išbėgti iš lietuvių kultūros izolacinio ra
to nejučiomis slinkdami į vietinį mišrainišką gy
venimą, dažnai gal nesąmoningai pažeisdami lie
tuvių tautos garbę ir didybę, pacituoju čia kelias 
eilutes jauno lietuvio patrijoto, Naujojoje Zelan
dijoje užaugusio ir subrendusio ir jau universite
tą baigusio Geniaus Procutos iš jo straipsnio, til- 
pusio š.m. Mūsų Pastogės 9 numery: “Lietuvių iš
siskyrimas iš vietinės australų visuomenės yra vi
siškai sveikas ir normalus reiškinys. Kiekvienoje 
socialinėje struktūroje yra didesni ar mažesni kla
siniai, religiniai, tautiniai, profesiniai ir kiti skir
tumai. Todėl visiškai nenuostabu, kad tautinėje 
bendruomenėje pasireiškia izoliavimosi reiškinių; 
kai tas išsiskyrimas išnyksta, tai išnyksta ir ta 
grupė — nesvarbu, ar tai būtų tautinė, religinė 
ar dar kita". Pabaiga.
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MŪSŲ PASTOGĖ

200 METŲ ANTANUI STRAZDELIUI BENDRUOMENINIU...
(Atkelta iš psl. 3)

IR ATSKRIDO

Ir atskrido juodas varnas,
Ir nuleido savo sparnus, 
Ir ant baslio atsistojo. 
Klausykit, ką anas jums loja:

“Kai tik svietas prasidėjo, 
Dievas lygumą uždėjo.
Žmonės kai Dievą užmiršo 
Ir velnią sau nusipiršo,

Liepė šėnavot balvonus 
Ir tuočės uždėjo ponus...
Mums tik juodą duoną krimsti, 
Sunkas bėdas tankiai kęsti —

Ponams uliot, kortom groti, 
Minkštuos pataluos gulėti, 
Lietuviškai nekalbėti, 
Ant žmonių kreivai žiūrėti.

Svetimos tik procos laukia, 
Bet tik ant žmonių pritraukia; 
Paskutinį kraują traukia, 
Kada dvaran nusišaukia.

Nors kūną kaip mes nešioja, 
Dėl to kasdien mus pešioja... 
Jau prikalta daugel plieno, 
Ateis tokia dėl jų diena!...

Jie nemyli lietuvininkų, 
Prastų žmonių, darbininkų, 
Chamais anuos jie vadina, 
Ir mokestim apsunkina.

Ne tokiais jų tėvai buvo.
Katrie dabar jau pražuvo.
Jie Lietuvos kraštą, kalbą 

mylėjo,
Su žmonėm draugystę turėjo”.

ORGANIZUOTAI ATSIEKSIME DAUG
Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Glo

bos D-jos Valdyba, sėkmingai dir
busi dvejus metus, šaukia susi
rinkimą naujiems valdybos rinki
mams birželio mėn. 9 d. 4 vai. p.p. 
Dainavoje, Bankstowno salėje. 
Kiekvienai narei jau išsiųsti į su
sirinkimą: Kvietimas ir D-jos Įs
tatai.

Ši maža knygelė vaizdžiai įro
do paskutiniųjų dvejų metų Val
dybos sugebėjimą pastatyti D-ją 
ant tvirto ir reikšmingo pagrindo, 
būtent, . išsirūpinimą oficialaus 
D-jos pripažinimo valdiškose aus
tralų įstaigose; D-jos teisių suly
ginimo su kitomis šio krašto lab
daringomis draugijomis.

Ligonių lankymai, mirusiųjų lai
dojimai, jų kapų sutvarkymai ir 
eilė kitų darbų rodo, kad D-jos 
veiklai nusakyti nereikia griebtis 
saldžiažodžių, nes patiekti faktai 
kalba už save. Nors rašant apie 
šiuos įvykusius faktus užtenka ke
lių eilučių, jiems įvykdyti buvo 
pareikalauta tiek iš valdybos, tiek 
iš veiklių D-jos narių daugybės 
darbo valandų, pasiaukojimo, su
manumo ir pasiryžimo.

Peržvelgiant buvusios Valdybos 
veiklą, lengva pastebėti Valdybos- 
pasistatytą tikslą — užtikrinti 
D-jos gyvavimą ateityje^ kurį ji 
ir įvykdė. , Už tai buvusi Valdy
ba užsitarnauja dėkingumo ir pa
garbos ne vien tik iš narių, bet ir 
iš visų tautiečių, kuriems D-jos 
veikla rūpi.

Besidomint organizuota moterų 
veikla įvairiuose kraštuose, tenka 
stebėtis kjek daug' nuveikia mote
rys, veikdamos organizuotai. Pa
vyzdžiui Australija gali pasigirti 
motęrų draugijų skaitlingumu ir 
jų veiklumu. Kiekviena draugija 
yra susiskirsčiusi į sekcijas, kurios 
veikia pagal narių sugebėjimus. 
Ta veikla apima tokias plačias gy
venimo sritis, kad čia suminėsiu 
tik pačias stambiąsias.

Jos, tos draugijos, steigia Kū
dikių Sveikatingumo Centrus, ku
riuose gailestingoji sesuo motinų 
suvežtus kūdikius sveria, aptaria 
su motinomis tinkamą jiems mais
tą; reikalui esant pataria kūdikį 
parodyti gydytojui. Taigi, besirū
pindamos kūdikių sveikata, tuo 
pačiu kelia visos tautos sveikatin
gumą.

Aukoja didžiules sumas Flying 
Doctor Services — organizacijai, 7“™“,7 
kuri yra daug gyvybių išgelbėjus au ’ •

Šį mėnesį sukanka lygiai 200 
metų, kai Kriaunų bažnytkaimy
je, Dusetų valsčiuje, Zarasų ap
skrity gimė kunigas Antanas 
Strazdelis — Strazdas, lietuvių 
liaudies dainius. Visa jo sukur
toji poezija yra dainuotinė, savo 
forma labai artima lietuvių liau
dies dainoms. Jo visa kūryba 
skirta lietuvių liaudžiai — apdai
nuoja lietuvio baudžiauninko 
vargus ir skriaudas, guodžia jį 
ir kelia vilčių, kad “ateis pava
sarėlis”. Šalia pasaulietiškos kū
rybos, jis yra sukūręs visų eilę 
bažnytinių — religinių giesmių, 
kurių pati populiariausia yra 
“Pulkim ant kelių”.

Savo kūrybos rinkinių jis ne

GIESMĖ PRIEŠ MIŠIĄ

Pulkim ant kelių, visi krikščionės, 
Trokšdami dėl sau Jėzaus malonės.

Su ašaromis, pulkim su viera
Prieš tą strošniausią Jėzaus afierą. 

Prašau Tau, Jėzau, su karšta širdžia, 
Malonėj Tavo man patį girdžiu.

Priduok man loskąTave garbinti, 
Idant galėčiau su Tau gyventi.

Pabagaslovyk, Jėzau Saldžiausias, 
Maldomis mūsų, Tėve Aukščiausias;

Pabagaslovyk mūsų nameliam, 
Duok urodzajų gausų laukeliam. 

Duok zgadą, meilę, duok ir pakajų, 
O dūšioms čysčiaus dangišką rojų.

Gyviem sveikatą, duok čėsą gerą 
Per tą švenčiausią mišios afierą.

Puolam po kojų, Mielaširdingas, 
Jėzau saldžiausias, Jėzau garbingas,

Laikyk mum visus apiekoj tavo, 
Turėk visados po sparnu savo.

šiam beribio dydžio krašte, šelpia 
našlaičius, aprūpįndamos prieglau
das padėvėtais vaikiškais drabu
žiais, žaislais ir pinigais; ruošia 
Kalėdų eglutes; suranda šeimas, 
kurios našlaičius adoptuoja, ar 
bent pasiima savaitgaliams į na
mus. Išsirūpina iš savivaldybių 
leidimus ir įrengia parkuose supy
nęs, šliuožynes, lipynes ir kt. Na
rės nepaliaujamai mezga šiltas 
skaras, megstinius ir kojines se
neliams, paskutines savo gyvenimo 
dienas bebaigiantiems senelių prie
glaudose.

Kai kurie organizaciniai moterų 
vienetai pasistato sau tikslą ska
tinti jaunimą į aukštąjį mokslą. 
Skiria premijas goriausiems mo
kiniams, perka mokjslui knygas, 
aplanko gerai besimokančių moki
nių tėvus, apklausinėja finansinę 
jų būklę ir reikalui esant, sušel
pia, kad tik gerai besimokąs vai
kas dėl piniginių sumetimų moks
lo nemestų.

Visoms mano . išvardintoms ir 
kitoms — neišvardintoms išlai
doms padengti reikia kokiu nors 
būdu tuos pinigus surinkti. O ren
ka visokiausiais galimais būdais: 
aukas gatvėse; įvairiuose baliuose,

Iš "LAIŠKŲ CIKLO". INA ČESNAITĖ

O, ČIKAGA, ČIKAGA!
Ir vėl įspūdžių maišatyje, nors 

tik kelios dienos čia.
Nežinau dabar iš kurio galo be

pradėti “garbinti” tą didžiausią 
Lietuvybės Centrą užsienyje, ka
me tikriausiai ne mažiau kaip du 
šimtai tūkstančių Tautiečių gyve
na susispietę grupelėmis įvairiuo
se priemiesčiuose.

Dienomis esu laisva, tad susi
planavau pirma būtinai apžiūrėti 
šį didmiestį, pasimatyti su gimi
nėmis, susipažinti žmonių; ir tik 
tada vėl, pagal žmonijai paliktą 
testameną, “prakaitu pelnytis sau 

paliko. Tebuvo išleista tik viena 
knygelė “Giesmės svietiškos ir 
šventos” (1814), kurioje tilpo 
vos 11 kūrinėlių (trys giesmės ir 
8 dainos). Visa kita Strazdelio 
kūryba pasklido po žmones ir įsi
liejo į lietuvių liaudies dainas, 
kurios ir šiandie dar tebedainuo- 
jamos.

Pats Strazdelis savo asmeniu 
buvo labai originalus — neatlai
dus ir ciniškai kandus savo su
penėjusiems kofratrams, net vir
šininkams, bet be galo nuoširdus 
ir gailestingas vargo žmonėms 
Mirė Antanas Strazdelis 1833 m. 
ir palaidotas Kamajų kapinėse. 
Šios jo sukakties proga skelbia
me kun. A. Strazdelio keletą pos
mų.

iškilminguose parengimuose, ves
tuvėse laiko bufetus. Rengia gė
lių parodas, ruošia filmų vakarus, 
vaidinimus, pasišokimus ir t.t., 
žodžiu, uždirba draugijoms pini
gus kada tik gali ir kur tik gali.

Kiekvienos kultūringos tautos 
moterys organizuojasi į draugijas, 
kurių tikslas — kelti tautos ge
rovę.

Sydnėjaus lietuvės moterys, su
prasdamos, kiek daug galima at
siekti organizuotai, turėtų jungtis 
į Liet. Mot. Soc. Globos Draugiją, 
kuri, turėdama daugybę narių, ga
lėtų pagalvoti apie drąsesnius už
simojimus.

Nuo pat įsikūrimo dienos, Syd
ney Liet. Mot. Soc. Globos D-ja 
ėjo nepaprastai sunkius kelius, 
nes buvo laikas, kada niekas ne
norėjo eiti į valdybą, niekas neno
rėjo pagelbėti valdybai dirbti; bu
vo daug balsų šaukiančių: “Kam 
čia tų bobelių organizacija reika
linga? Gyvensim ir be.jos!” Ta
čiau dabai’ galima drąsiai pripa
žinti, kad tų balsų, "bobeles” nie
kinančių, nebegirdėti, nes nuveik
tais darbais D-jos reikalingumas 
tapo įrodytas. Paskutiniųjų dve
jų metų Valdyba nekartą yra

Pirma išvyka buvo į miesto 
centrą “Loop”.

Bevažiuojant traukiniu per prie
miesčius ir vėl tie patys vaizdai 
lėkė pro akis: aukšti suodini ir 
niūrūs namai — kaskart į depre
siją puolu juos stebėdama.

Po to tokių neigiamų įspūdžių 
buvo begalo malonu pamatyti, kad 
pačiame miesto viduryje yra pa
saulinio masto Kultūrinis Cent
ras su puikiausiu Meno Institutu, 
Gamtos ir Industrijos Muziejum, 
Natūralios Gamtos Muziejum, 
įvairiomis bibliotekomis etc., ku
riuose būtų galima ne tik valandų

AUŠRA

Pasvydo, pasvydo, 
Aušros žvaigždė pasvydo, pas
vydo, 
lr gaidelis pragydo, pragydo.

Vieversys, vieversys, 
Vieversėlis siausdamas 
Šoka vėju plakdamas, plakda
mas.

Padangėm,
Siaudžia griaudžia padangėm.. 
Vištos karkia palangėm.

Jautelis,
Jaučias laukan eidamas, 
Kasa žemę baubdamas.

Gėreliai su ožkeliais —
Kazokėlį šokdami, 
Štukeles rodydami.

Kas gi ten?
Kas gi tenai už miško 
Žiba, tviska, ištiško?

Saulelė,
Saulelė ten tekėjo, 
Aukso žiedais mirgėjo.

Sujudo, sušneko,
Juda Šneka paukšteliai, 
Žydi rožėm liekneliai.

Raselė,
Krenta perlų raselė, 
Linksma žalia pievelė.

Gegužė,
Gegužėlė kukuoja,
Ir karvelis burkuoja.

Kiškelis,
Lekia lygiom pievelėm, 
Kerpa gudriom auselėm.

Pražuvo, 1
Pikti čėsai pražuvo, 
Vis jau kitaip neg buvo.

džiaugusia narių klusnumu ir 
darbštumu, žodgiu, organizuotai 
sydnėjiškių lietuvių moterų veiklai 
visi keliai yra atidaryti — telie
ka jungtis ir veikti. I š. m. birželio 
mėn. 9 dienos susirinkimą visos 
narės turi jausti pareigą ateiti, 
išsirinkti valdybą, kuri, jos jau
čia, geriausiai sugebės pradėtus 
darbus tęsti, D-ja kels nevien 
materialiniai, bet ir moraliai, veik
lą plėsdamos į platesnius akira
čius.

Kiekvienos narės atsilankymas 
į šį susirinkimą D-jai yra begalo 
svarbus. Jei kuri narė nenorės bū
ti renkama į valdybą, niekas jos 
per prievartą nerinks, tačiau nau
jai išrinktai valdybai bus daug 
smagiau mestis į darbą, jei ji bus 
išrinkta iš daugybės narių tarpo.

Kiekviena sydnėjiškė lietuvė, 
kuri ir nėra D-jos narė, bet domisi 
D-jos veikla, yra nuoširdžiausiai 
kviečiama ateiti ir savo nuomonę, 
sumanymą, ar pageidavimą pa
reikšti.

Susirinkimas bus užbaigtas ar
batėle narėms, jų vyrams ir sve
čiams, kurios metu bus pasidalinta 
įspūdžiais, bendrai pasvajota apie 
tuos didžiulius užsimojimus, ku
riuos D-ja, įtemptai dirbdama, po 
kelių metų pavers realybe.

A. Grinienė.

valandas, bet ir dienų dienas pra
leisti ir semtis sau žinių, džiaugs
mo ir jėgų dvasiniam gyvenimui.

Visą dieną praleidau vien tik 
Meno Institute, kur bežiūrinėjant, 
besigėrint ir neatsigrožėjant iš
statytais unikumais nė nepajutau, 
kad jau atėjo laikas apleisti- šį 
“panteoną”. Buvo liūdna pagalvo
ti, kad negalima pratęsti tos die
nos valandų ir ilgiau pagyventi tų 
mano akis pagavusių — “šedevrų” 
dvasia.

Po poros tolimesnių ekskursijų 
pamačiau ir įsitikinau, kad “auk
sas ir pelenuose žiba” ir mėginu 

ga, yra tiesę* šiam kilimui kelius 
ir rodęs kliūtis. Viena tokia dide
lė kliūtis buvo ir tebėra linki
mas neigiamai kritiškai nusista
tyti dirbančiųjų žmonių ir jų at
stovaujamų idėjų atžvilgiu, nors 
jos neabejojamai mūsų gyvenimo 
pažangai naudingos. Čia, šiame 
neigiamame nusistatyme, Šal
kauskio teigimu, ir glūdįs tiesiog 
katastrofiškas mūsų žmonių ber- 
gždumas sutelktinėje kūryboje; 
“Jei grupė žmonių yra suėjusi į 
darbų su neigiamai Ikritiįškuoju 
nusistatymu, tai, aišku savaime 
jokio našumo iš tokio darbo ne
galima tikėtis”. Klausiame: ar 
netenka šioj vietoj taip pat ieš
koti ir dabartinės mūsų Bendruo
menės sunkumų?

BENDRUOMENĖ IR
ORGANIZACIJOS

Ne vienam kelių į Bendruome
nę taip pat pastoja ir organiza
cija: dirbam savo organizacijose, 
tai kam dar ta Bendruomenė?

Klausimas platus, -bet nesun
kiai atsakomas. Šį atsakymų ran
dame Šv. Rašte, kalbančiame 
apie tai, kas bendra ir atskira. 
Antai, Kristus vakarienės palygi
nimu aiškiai nepritarė tiems, ku
rie, valdovo kviečiami į vakarie
nę, ėmę išsikalbinėti: pirkau ūkį 
ir turiu eiti jo apžiūrėti, pirkau 
penkis jungus jaučių ir einu jų 
išmėginti, vedžiau pačių ir todėl 
negaliu ateiti. Kristus nepasisa
kė nei prieš ūkį, nei prieš jau
čius, nei prieš pačių, bet vaka
rienę jis laikė svarbesniu daly
ku, todėl norėjo, kad valdovo 
namai būtų pilni. Tad nepasisa
kome prieš savo draugijas, klu- 

ir partijas. Visa tai reikalin- 
kiek kas turi gyvenime rea- 
atramos. Bet taip pat būti- 
kad ir mūsų Bendruomenės 

'būtų pilni”, nes ji sėk- 
per '.mūsų 
uždavinius,

bu*

lio*
na,
namai
mingai tiesia tiltus
skirtybes ir vykdo
kurie mums bendri ir kurie tega
li būti įstengiami visų mūsų ben
dromis pastangomis.

susigyventi su tuo “industriniu” 
miesto charakteriu, pradžioje tokį 
gilų ir negatyvų įspūdį man pa
dariusiu.

Man labai patinka, kad esu pa
jėgi viena be jokių palydovų lan
kyti tas kultūringas įžymenybes. 
Mat, miestas yra suskirstytas 
kvartalais, todėl labai lengva su
sigaudyti ir susirasti norimą vie
tą. Be to nusipirkau specialiai tu
ristam paruoštą knygutę “See 
Chicago on your own”, iš kurios 
pasirinkau keturis pasivaikščioji- ‘ ten galima pigiai pernakvoti, 
mus (Walking Trips) ir tokiu bū-' 
du žinau, kur yra tie visi “pa
slėptieji turtai” su tais neįkainuo
jamais “deimančiukais”.

Carson-Pirie-Scott krautuvėje 
mačiau neišpasakytai įdomią 
Skandinavų parodą su atskiromis 
Danų, švedų, Norvegų ir Suomių 
šakomis, išskirstytomis atskiruose 
aukštuose. Pavyzdžiui Suomių pa
roda tilpo aštuntame aukšte, kur 
jie dar tą pačią dieną atskiroje 
auditorijoje išpildė ir koncertą. 
Tie mūsų Tolimosios Tėvynės ar
timieji kaimynai, man atrodo, la
bai vykusiai reprezentavo savo 
kraštus tautišku menu ir išdirbi
niais.

žymusis Conrad Hilton hotelis 
yra 25 aukštų ir gali sutalpinti 
3000 svečių, kurių aptarnavimui 
dirba 2200 žmonių su 75 telefo
nistais (operators), čia buvo ne
seniai apsistojusi ir Anglijos ka
ralienė Elžbieta II.

Peacock .brangenybių krautuvė 
atrodo gana didelė ir man net akys 
apraibo bežiūrint tų visokiausių 
brangiųjų metalų ir vertingųjų 
akmenų spalvų ir kombinacijų, čia 
tik žėri ir, tarytum, blykčioja di-

NEGESINKIME DVASIOS
Bendruomenės dvasia mūsų gy

venime gali būti ugdoma, bet ji 
gali būti ir gesinama. Iš to, kai 
sakyta, galim matyti, kad Ben
druomenės dvasių gesinam sass 
nesidomėjimu ir kraštutiniu savo 
individualizmu, tematančiu tik 
tai, kas sava. Gesinam visi tie, 
kurie nesidomim organizaciniu 
Bendruomenės gyvenimu, jos sie
kimais, pastangomis ir darbaii. 
Gerai žinau, kad šis balsas likt 
neišgirstas, bet atsakomybę pri
minti yra kiekvieno pareiga it 
uždavinys. O atsakomybė jau yra 
šis tas daugiau nei balsas.

(Drv.)

IDEOLOGINĖ KONFERENCIJA 
MASKVOJE IR KINAI

Atidėtasis kompartijos ck ple
numas Maskvoje prasidės birželio 
18 d., o pasitarimai su kinais — 
liepos 5 d.

Vakarų stebėtojai nurodo, kad 
sovietai į delegaciją tartis su ki- 
nais, paskyrė aukšto rango parti
nius pareigūnus — Michailą Sue- 
lovą, Andropovą, Iljičiovą ir Po- 
nomariovą. Atrodo, nusistatyta 
rimtai tartis. Tikrumoje sovietų 
noras atidėti pasitarimus, jų pa
sirinktas terminas ir faktas, kad 
ne sovietai, bet kinai atvyks pasi
tarimams j Maskvą, reikštų, kad 
šiais atvejais bus laimėjęs Mask
vos nusistatymas.

Visi atidėliojimai siejami su 
įvairiais pasimatymais, vizitais — 
pvz. birželio mėn. numatomos 
Chruščiovo “atostogos” Jugosla
vijoje, laukiama britų opozicijos 
vado Harald Wilsono ir danų min.
pirmininko Krago apsilankymų, 
birželio 18 d. prasidės CK plenu
mas ideologiniais klausimais (su 
pagrindiniu Iljičiovo referatu), o 
birželio 24-29 d.d. Maskvoje dar 
vyks ir “pasaulinis” moterų kon
gresas taikos, nusiginklavimo 
klausimais. (E)

džiuliai briliantai, rubinai, safy
rai, smaragdai (emerald), akva
marinai ir kitokie.

Didžiulė Goldblatt krautuvė yra 
žydų rankose ir parduoda “šlamš
tą”. Tuč tuojaus pastebėjau, kad 
“ponai” šioje krautuvėje neper
ka — tą galima lengvai spręsti iš 
besisukinėjančių klijentų išvaiz
dos ir elgesio. Kadangi aš dar ne 
“ponia”, tad daug negalvodama 
įsigijau keletą man reikalingų 
smulkmenų.

Y.M.C.A. hotelis yra aukštas ir 
nekaip atrodantis viešbutis, bet

Michigan’o gatve negalima būtų 
praeiti nesustojus ir nepasigrožė
jus tuo “grandiozišku” ir nebepa
mirštamu vaizdu, iškylančiu prieš 
akis: iš vienos pusės rudens gels
vomis ir rusvomis spalvomis nusi
dažę medžių lapai, o iš kitos — 
didžiuliai gražūs pastatai su to
lumoje stūkstančiais dangorai
žiais.

Užsukau ir į seną šv. Marijos 
(Old St. Mary’s) bažnyčią — ma
žą bet jaukią ir mieste žinomą dėl 
garsaus berniukų choro, 
tėlė figūruoja lankytinų 
sąraše).

Kaip įspūdinga, kad 
triukšmingam miesto centre, kelių 
milijonų žmonių apsuptame, štai 
randasi ši mažytė kiekvienam pri
einama, kiekvienam atidaryta “ra
mybės ir paguodos salelė”.

Pasitenkinimą, dėkingumą ir 
dvasios ramybę pajutau, kai susi
kaupiau s Dievo Motinos Akivaiz
doje. Pasijutau tarytum tik ką 
nuslinkusi nuo motinos kelių po 
vakarinių poterių, kaip anais kū
dikystės laikais Palangoje... be 
baimės, be abejonių ir be rūpes
čių.

(Balny- 
pastatų

tokiam

KARTAIS

NEUŽMIRŠOTE

LAIKAS

RUOŠTIS

JAU DABAR

MUSU

9 SPAUDOS BALIUS
ĮVYKSTA RUGPJŪČIO 31 D. (ŠEŠTADIENI)

FATHER J. O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE PARK RD., AUBURN 
(prie Mary Str. sankryžos, ten, kur vyko kun. P. Butkaus jubiliejaus proga pietūs)
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Vyties tinklinis

1963 m. birželio 5 d.

Redaguoja: Antanai Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Jau kelinti metai iš eilės Adelai
dėje vyksta vyrų ir moterų tinkli
nio pirmenybės, šias Pietų Aus
tralijos tinklinio pirmenybes orga
nizuoja Tinklinio Sąjunga, šių 
metų pirmenybėms “Vyties” spor
to Klubas buvo užregistravęs dvi 
vyrų ir vieną moterų tinklinio ko
mandas. Viena vyrų komanda 
žaidė “A” grupėje ir antroji suda
ryta iš jaunų žaidėjų “B” grupėje. 
Moterų komanda žaidė “A” gru
pėje (ši viena grupė tėra).

Pirmenybėms užregistruota 24 
vyrai žaidėjai ir 10 moterų žaidė
jų. Vyrų pirmoji komanda varžy
bas pradėjo gana gerai, nors daž
nai ir trūko “žvaigždžių” žaidėjų. 
Pirmam varžybų ratui einant prie 
pabaigos kiekvieną sykį sekėsi 
sunkiau sudaryti komandą. Sąs
tatas būdavo papildomas “bėdos” 
žaidėjais, ir žaidimo lygis smar
kiai krito, šios komandos pagrin
diniai žaidėjai neturėjo nė vienos 
treniruotės, — išskyrus porą, ku
rie ateidavo šiaip sau pamušti ka
muolį.

Esant tokiai padėčiai Sekcijos 
Vadovas, pasitaręs su komandos 
kapitonu, pasibaigus pirmam var
žybų ratui komandą iš tolimesnių 
varžybų išbraukė.

Antroji vyrų komanda buvo su
daryta iš jaunų patyrimo neturin
čių žaidėjų, šie žaidėjai turėjo 
noro žaisti, bet jokio noro treni
ruotis. Pakeitus varžybų tvarka
raštį ir įvedus po dvejas rungty
nes per savaitę, dėl mokslo sąlygų 
dauguma žaidėjų negalėjo toliau 
dalyvauti rungtynėse. Taigi ir ši 
komanda po pirmo rato turėjo būti 
nubraukta.

Moterų komanda buvo vienatinė, 
kuri užbaigė pradėtą sezoną. Var
žybų pradžia šigi komandai daug 
ko nežadėjo, ypatingai nustojus 
geros žaidėjos M. Kelertaitės. Vis
gi, pradėjus lankyti treniruotes ir 
laike žaidimo diriguojant treneriui 
buvo pasiekta gana gerų rezulta
tų. Kai kurios žaidėjos padarė 
didelę pažangą ir buvo nugalėtos 
tokios pajėgios komandos kaip D. 
V. (latvės), Lion (ukrainietės), 
Volga (rusės), neskaitant silpnes
nės Hollandia (olandžių) koman
dos. Su finalo dalyvėmis estėmis 
buvo sužaista iš trijų setų ir gar-

bingai pralaimėta po geros kovos.
Vaizdas visiškai pasikeitė ant

rame rate, žaidėjos, pramokusios 
permušti kamuolį per tinklą ir at
siekę keletą laimėjimų, pasijuto 
viską mokančios. Pradėta neregu
liariai ir visuomet pavėluojant po 
pusvalandi arba po valandą lanky
ti treniruotes. Treneriui kiečiau 
reikalaujant vietoje sunormavus 
netikslumus ir treniruočių lanky
mą, buvo pareikštas nepasitenki
nimas pačiu treneriu.

Esant tokiai padėčiai ir žaidė
joms neprisitaikant prie trenerio 
reikalavimų į treniruotes ir rung
tynes pradėjo neatvykti ir trene
ris. To pasėkoje pradėta pralai
mėti labai blogais rezultatais vi
soms komandoms iš eilės. Pirma
me rate surinkti laimėjimų taš
kai visgi davė galimybės patekti 
į ketveriuką.

žaidžiant ketvirčio finalus buvo 
skaudžiai pralaimėta prieš D. V., 
ir iš tolimesnių varžybų iškrista 
pasitenkinant ketvirta vieta. Iš

Pietų Australijos stalo teniso 
pirmenybės šiemet vykdomos per
formuotai. Pergrupuotos divizijos, 
kuriose komandų skaičius suma
žintas iki penkių, ir jos tarpusa
vyje rungtyniaus tris kartus žie
mos sezono metu. Iš pirmenybių iš
jungti dvejetų žaidimai. Koman
dą sudaro trys žaidėjai, kurie 
tarpusavy susitinka po vieną kar
tą. Išskyrus pačias žemiausias 
divizijas, pirmenybės vyksta stalo 
teniso salėse. Kiekvieną kartą 
rungtyniaudami žaidėjai sumoka 
po 2/6 salės ir stalo nuomai ap
mokėti. Tas neliečia antros Vyties 
mergaičių komandos, nes jos kaip 
ir anksčiau naudojasi Lietuvių 
Namų patalpomis.

Adelaidės L. S. K. Vytis pir
menybėse reprezentuoja keturias 
komandas. Pereitų metų pirmoji 
vyrų komanda varžybose nedaly
vauja. Sekcijai vadovauja Aldona 
Mikužytė. I-ji vyrų komanda: Pet
ras Snarskis (kapitonas), Algis 
Gudaitis, Povilas Urbašius ir Juo
zas čižauskas. Rungtyniauja be 
pralaimėjimo pirmoje B divizijoje.

Vytis — University 7:2. A.

STALO TENISAS

MŪSŲ PASTOGE

Skelbiamas vajus MURRAY’S
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Sydnėjaus Liet. Sporto Klubo 
“Kovo” Valdyba savo gegužės 
26 d. posėdyje, nutarė: būtiniems 
sporto klubo reikalams pravesti 
vieno mėnesio aukų rinkimo va
jų, skaitant nuo birželio 1 d. iki 
liepos 1 d. Bus renkama aukos

pas Sydnėjaus ir apylinkių vi
suomenę, aplankant namuose. 
Klubo Valdyba maloniai prašo 
liet, visuomenę, kiek kas galite, 
aukokite sporto klubo reikalams. 
Iš anksto dėkojame.

Sp. Kl. "Kovai" Valdyba

kelių šios komandos žaidėjų galėtų 
būti geros smūgiuotojos ir bendrai 
komanda turi galimybės kilti, bet 
tik per sistematiškas tvarkingas 
treniruotes.

Velykų švenčių metu Adelaidėje 
įvyko Australijos tinklinio pirme
nybės. Dalyvavo Pietų Australi
jos, Victorijos ir New South Whi
les steitų komandos, čempijonų 
vardą laimėjo Pietų Australija.

Laike šių varžybų buvo sudary
ta Australijos tinklinio rinktinė, 
kuri, sąlygoms leidžiant, atstovau
tų Australiją Tokijo Olimpiadoje. 
Taip pat buvo įkurta Australijos 
Tinklinio Federacija. Ateity nu
matoma rengti ir moterų tinklinio 
pirmenybes.

Tinklinis nors pamažu bet jau 
atranda kelią į mokyklas ir ima 
populiarėti australų tarpe. Aus
tralijos lietuvių sporto Klubai 
taipat turėtų labiau kultyvuoti šią 
sporto šaką ir daug intensyviau 
ruoštis ateinančiai Sporto Šventei. 
Vienas iš Klubų, einąs šia linkme, 
yra Sydnėjaus “Kovas”. Reikia 
tikėtis, kad jų įdėtas darbas duos 
vaisių galbūt jau ir Melbourne.

Gudaitis 3, J. Čižauskas 3, P. Ur- 
bašius 1. Vytis — Hyde Park 7:2. 
A. Gudaitis 3, P. Urbašius 3, P. 
Snarskis 1. Vytis —B. P. (Austr.) 
6:3. P. Urbašius 3, P. Snarskis 2, 
A. Gudaitis 1.

II-ji vyrų komanda: Antanas 
Stepanas (kapitonas), Vygis Ma
želis, Romas Jablonskis ir Alfre
das Vasiliauskas. Rungtyniauja 
antroje D divizijoje. Vytis — Ma
rino 1:8. V. Maželis 1. Vytis — 
Hyde Park 5:4. V. Maželis3, A. 
Stepanas 1, R. Jablonskis 1. Vy
tis — Teachers College 3:6. V. 
Maželis 2, A. Stepanas 1.

I- ji mergaičių komanda: Aldo
na Mikužytė (kapitonė), Irena 
Gudaitytė, Nijolė Lėlytė ir Birutė 
Mikužytė. Rungtyniauja antroje 
divizijoje. Vytis — Norman Me
morial 2:7. I. Gudaitytė 2.
Vytis — Woodville 7:2. I. Gudai
tytė 3, A. Mikužytė 2, N. Lėlytė 2. 
Vytis — Hyde Park 1:8. I. Gu
daitytė 1.

II- ji mergaičių komanda: Rasa 
Pacevičiūtė (kapitonė), Aldona 
Urnevičiūtė ir Kristina Pacevičiū
tė. Rungtyniauja septintoj divi-

/R SOVIETUOSE NUSIKALSTAMA
Bolševikinė spauda gana daž

nais protarpiais Lietuvoje pasa
koja apie “Vakarų supuvimą”, 
kuris tarp ko' kita besireiškiąs 
jaunuomenės ištvirkimu ir nusi
kalstamumu. Su pasimėgavimu 
pasakojami įvairūs iš Chikagos, 
New Yorko ir kitų didmiesčių. 
Kadangi ši spauda nepaprastes- 
nius nusikaltimus visada plačiai 
aprašo, tai medžiagos tokiems 
papasakojimams niekad nestinga.

Apie savose akyse pasitaikan
čius-nei krislus, nei rąstus bol
ševikinė spauda paprastai nera
šo. Tarytum ten nei namai ne
dega, nei lėktuvai nekrinta, nei 
automobiliai nesusiduria, nei jo
kių nusikaltimų nepasitaiko, iš
skyrus “spekuliaciją, šnipinėji
mą ar prie apie 10-20 metų pa
darytus nusidėjimus prieš revo
liuciją”. Tik retkarčiais pasirodo 
žinių apie posėdžius ar susirin
kimus, kuriuose svarstoma, ką 
daryti su jaunuolių nusikalti
mais, kurių nepajėgia sudrausti 
nei viešoji, nei pagalbinė milici
ja. Jaunimo nusikaltimai ypač

plinta žmonių skaičiumi, bet ne 
gyvenamomis patalpomis, beveik 
padvigubėjusiuose Vilniaus, Kau
no ir Klaipėdos miestuose.

Vieno įvykio Vilniuje net ir 
bolševikinė Tiesa nenutylėjo. Jis 
rodo, kad ir Vilnius nusikaltimų 
srityje “sėkmingai vejasi” Chi- 
cagą ar New Yorką.

Šių metų pradžioje Vilniaus 
miesto centrinėje dalyje buvo 
rasta išprievartauta ir nužudyta 
mažametė mergaitė. Kaltininko 
pradžioje nesurado. Bet netru
kus buvo patirta, jog kažkaip 
paslaptingai mirė jaunuolis, Ri
mantas Petryla, kurį motina, 
Bionė Petrylienė, stengėsi sku
biai ir tyliai palaidoti. Policija 
susidomėjo ir atrado, kad jaunuo
lis nusižudęs: perplautos krauja
gyslės rankose. Toliau tyrinėjant, 
buvo rastas jaunuolio laiškas mo
tinai, kuriame rašė bijąs būti su
sektas.

Iš motinos prisipažinimų pa
aiškėjo, jog tai šis Jaunuolis nu
žudė mergaitę. Sužinojo apie tai 
ir jaunuolio tėvas, Petras Petry-

la, dėstytojas universitete, su 
žmona — jaunuolio motina jau 
išsiskyręs. Tėvo patarimas sūnui 
buvęs — nusižudyti. Ir motina 
sutikusi, kad kitokios išeities 
nėra. Padrąsinti tokiam žygiui 
motina parūpinusi degtinės. Vie
nas bandymas nusižudyti buvęs 
nesėkmingas, bet iš antro karto 
pasisekė nes motina pati perplo
vusi sūnui kraujagysles. Nepasi
sekimas tik tas, kad nepavyko 
palaidoti be policijos įsikišimo.

Pasipiktinimas buvo nebe tiek 
nusižudžiusiu pirmuoju nusikal
tėliu kiek tėvais. Abiems tapo iš
kelta byla. Motina buvo kaltina
ma nužudžiusi sūnų. Tėvas — tik 
už tai, kad sužinojęs sūnaus nu
sikaltimą nepranešė valdžios or
ganams.

Gegužės 9 d. byla pasibaigė ne
tikėtai švelniu sprendimu. Moti
na nubausta trejus metus kalėti, 
tėvas — metams pataisos darbų.

(LNA)

EUBOPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

” Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
■ • akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai
'■ šešta d. 9-13 vai.
• ■ 8th Floor, Capitol House, 109 Swaaston St
.. Molb., C.I. (Priešai* Melbourne Town Hall)

Tel. 62-2231

Parodoje, kur buvo išstatyti 
abstraktiniai paveikslai žiūrovas 
sustojo ties vienu tų kūrinių ir 
paklausė pasimaišiusį netoli daili
ninką, ką jis čia norėjęs pavaiz
duoti.

— Karves pievoje, — atsakė 
dailininkas.

— Bet aš nematau žolės.
— Karvutės nuėdė žolę.
— Bet aš nematau ir karvių.
— Ar jūs norite, kad karves 

būtų pievoje, kurioje nebėra žo
lės?

SPORTO KLUBO “KOVO” 
PARENGIMAI

a) liepos 27 d. šokių vakaras 
— balius Liet. Namuose Banke
to wne.

b) rugpiūčio 24 d. šokių vaka
ras Liet. Namuose Redferne.

c) spalio 12 d. šokių vakaras 
Liet. Namuose Bankstowne.

d) Naujų Metų sutikimas — 
Auburne.

Sp. Kl. “Kovas” Valdyba

SPORTO ŠVENTĖS 
ŽENKLIUKO KONKURSAS 
Sporto Klubas “Varpas” skel

bia konkursą pagaminti ženkleli 
XIV Sporto šventei, įvykstančiai 
šiais metais Melbourne.

Ženklelis turi būti nekompli
kuotas, nes tas padidina pagami
nimo išlaidas. Kviečiame visus 
lietuvius-es šiame konkurse da
lyvauti. Konkurso laimėtojui- 
sporto šventės metu bus įteikta 
dovana.

Ženklelio projektus iki liepos 
15 d. siųsti šiuo adresu: Mr. A. 
Bladzevičius, 14 Clarinda Rd., 
Essendon, Vic. telef. 37-3192.

zijoj. Prieš South Adelaide ir 
Hoopers laimėjo be kovos. Vytis 
— B. P. (Austr.) 5’4. R. Pacevi- 
čiūtė 3, A. Urnevičiūtė 2.

Ona Mikalainytė, pajėgiausia 
Vyties stalo teniso žaidėja, atsto
vauja Glenelg klubą District Re
serve grupėje. R. S.
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HEALTH FOOD STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.)
TEL.: 21-4254 arba BA-4254

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JOS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami 
kitų skelbimų.

15 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo,ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY:

CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
293 Church St. Tel.: 635-9728.
BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089.
NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
557 Hunter St. Tel.: B 3596.

NEWCASTLE: MURRAY’S HEA LTH FOOD STORES, 
93 Northumberland St., Wickham, tel.: 61-5180. 
MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES,

94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
229 Newcastle St. Tel.: BA 7842.
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Lietuvių sporto klubas “Kovas” 
šiais metais vėl įregistravo dvi 
šachmatininkų komandas į Syd
nėjaus miesto tarpklubines šach
matų varžybas. Pirmoji komanda 
įregistruota į “A” klasės turnyrą, 
antroji į “A” klasės rezervą.

Pirmoji komanda šiais metais 
daug pajėgesnė, nes V. Liūgą, 
1960 metų Sydnėjaus lietuvių 
meisteris, vėl įsijungė į koviečių 
gretas. Praėjusių metų komandos 
penktos lentos žaidėjas J. Kviet-

Bondi 5 — 0 !!! Iki šio laiko to
kio skaudaus pralaimėjimo dar 
neturėta.

“A” RESERVAS
Rezervo komanda šiais metais 

papildyta naujais žaidėjais: ją 
sudaro: V. Augustinavičius, K. 
Simonas, P. Grosas, J. Baikovas 
ir .G Umbražiūnas. Dažnai į pa
galba ateina iš pirmos komandos 
V. Liūgą ir J. Dambrauskas.

KOVAS — POLONIA 3—2
Pirmosios varžybos gana lai

mingos. Nugalėtas praėjusių me
tų turnyro laimėtojas Polonia 
(lenkai). Pirmoje lentoje talki
ninkavo V. Liūgą, šis gražus lai
mėjimas buvo pirmas ir, atrodo, 
gali būti ir paskutinis, nes ketu
rias sekančias varžybas koviečiai 
pralaimėjo:
Concordia 4 —1, Ashfield 4 — 1, 
Riga 3š — Ii ir Marrickville 4 —
1. Komandos silpniausios lentos 
ketvirtoji ir penktoji, bet esant 
geriems norams ir pasiryžimui 
reikia tikėtis pagėrėjimų. Per 
penkas varžybas taškus laimėjo: 
V. Augustinavičius 3, K. Simonas
2, P. Grosas 1, J. Baikovas 0, ir
G. Umbražiūnas i. V.A.

kauskas dėl darbo sąlygų šiais 
metais negalės žaisti. Komandos 
sudėtis pagal žaidėjų pajėgumą: 
V. Patašius, Dr. I. Venclovas, V. 
Liūgą, V. Koženiauskas ir J. Dam
brauskas. Reikalui esant ateina į 
pagalbą V. Augustinavičius.

KOVAS — UNIVERSITY
2i — 2i

Koviečiai, savo komandoje ne
turėdami Dr. I. Venclovo, kuris 
negalės žaisti keletą savaičių, vis
gi pajėgė sužaisti lygiom prieš 
gana stiprią Universiteto koman
dą. Taškus laimėjo: V. Patašius 
ž, V. Liūgą J, V. Koženiauskas 1, 
J. Dambrauskas 0, ir V. Augusti
navičius i.

KOVAS — CHATSWOOD 
4i — i

Dviejų savaičių laikotarpy.) 2 
koviečiai sumušė stiprią Chats- 
wood komandą 4į — J, kurios 
pirmoje lentoje žaidė tarptau
tinis šachmatų meisteris L. 
Steineris ir pralošė praėjusių me
tų turnyrą laimėjusiai komandai

| CABRAMATTA HOTEL
Į Tel. UB 1619 ’>
y moderniškiausias viešbutis prie Cabramattos gelžinkelio tilta. ' ’ 
£ Geriausias RECHES alus ir pilnas pasirinkimas vietinių ir už- < > 
£ sieninių gėrimų. Užsakymai pristatomi j namus. Vakarais — JI 
X gera muzika. J J

Karalienė Elžbieta ll Sydnėjuje

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE

38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbame vokiškai.

WAVAV>VrtW«\\ViAAVAWWlW>V>V>V»W>VA,AY>

NAUJA VYTIES SPORTO 
KLUBO VALDYBA

Gegužės 26 dieną įvyko visuo
tinis Vyties Sporto Klubo narių 
susirinkimas, kuriame gyvai ap
tarti visi sportininkus liečią klau
simai. Taip pat išrinkta ir nauja 
Klubo valdyba: J. Doniela, R. 
Daugalis, A. šliužas, A. Merūnas 
ir P. Andriejaitis. Kandidatais li
ko K. Jačiunskis ir R. Sidabras,

5
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MŪSU PASTOGĖ
I¥. Zelandijoje

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS AUCKLANDE 

(N.Z.)
Gražioj Liston salėje susirinko 

beveik visa nedidelė lietuvių ko
lonija (turime galvoj tuos, kurie 
lanko lietuvių minėjimus, pas
kaitas, pobūvius, nes yra “pat- 
riotingų” tautiečių, kuriems lie
tuviški reikalai nerūpi...). Auck
land© apylinkės pirmininkas p. 
Liutikas savo įžanginėj kalboj 
pabrėžė Motinos Dienos svarbų 
ir ta pačia proga tylos minute 
buvo pagerbta atsistojant miru
sios motinos, taip pat kentėjusios 
ir kenčiančios už savo tėvynę.

Priešais susirinkusius ant žalu
mynais papuošto stalo buvo pa
statytas St. Motuzo (gyv. Vokie
tijoje) pjaustytas medžio kry- 
-žius, o šalia paveikslas — Mado
na su Kūdikėliu.

Viktoriuka* Kamin«ka» padek
lamavo eilėraštį, o E. Mitkevičiū- 
tė paskambino pianinu, (E. Mit- 
kevičiūtė drauge su tėveliais bir
želio pabaigoje apleidžia N. Ze
landiją išvykdami į Ameriką).

Paskaitoj A. CibuUkytė gra
žiai išdėstė mintis apie motinos

• > , ♦

•j ATEINANTĮ ŠEŠTADIENĮ "
* * - *
;; birželio 8 d. ALB Bankstowno Apylinkės Valdyba rengia “

- • Dainavoje nuotaikingą

ŠOKIŲ VAKARĄ
- ►
- * 4 ►
4 * 4 *

C Gros gera kapela — šokių metu įdomi programa — bufete puikūs ”
4 ► -

’’ užkandžiai ir gėrimai. ”
- * O

Kviečiame visus smagiai pasilinksminti.
“ Pradžia 7 vai. vak. ”

TUNTO
IŠKILMINGA TUNTO SUEIGA

Gegužio 26 d. įvyko Sydnėjaus 
skautų “Aušros” tunto sueiga, į 
kurią atsilankė L.S.S. Australijos 
Rajono vadas v.s. V. Neverauskas, 
lydimas Rajonų vadeivų s. B. Ža
lio, s. M. Osinaitės — Cox ir tunto 
štabo narių. Su raportu Rajono 
vadą sutiko tunto adjutantas s.v. 
v.sl. M. Rudys. Rajono vadas savo 
kalboje, pasidžiaugė galėdamas 
vėl aušriečius aplankyti ir palin
kėjo toliau laikytis pirmaujančių 
eilėse. Įnešus vėliavą, buvo per
skaityti Rajono Vadijos ir vietos 
tuntininko įsakymai. Toliau du 
jaun. skautai — kandidatai — 
Aly. Laurinaitis ir E. Šurka davė 
j. skauto įžodį, jiems kaklaraiščius 
užrišo R. vadas.

Sekė skautininko įžodis. Visų 
esančių skautininkų rate, tunti
ninkas A. Alčiauskas davė skauti
ninko įžodį, kurį pravedė R. vadas.

L.S.B. Rajono vadeiva s. B. Ža
lys, įgaliotas L.S.S. Pirmijos Ta
rybos (JAV), prisegė L.S.S. “Le
lijos” ordiną Rajono vadui s.v. V. 
Neverauskui.

Toliau, Rajono V-jos ir tunto 
skautams ordinus prisegė Ra j. va-

PADĖKA
Senųjų Skautų Židinio vadovy

bė nuoširdžiai dėkoja visiems 
skautų bičiuliams, ypatingai p.p. 
Apinienei, Badauskienei, Bau- 
žienei, Bitinienei, Blažinskui, Ci- 
bulskienei, Daudarienei, Daukie- 
nei, Grybams, Jurevičienei, Ka- 
zokienei, Kelertui, Malaitienci, 
Mauragien'ei, Migevičienei, Na- 
rušiams, Nagienei, Osiniefnei, 
Ozalskienei, Protienei, Petroniui, 
Rutkauskui, Skorulienei, Statku
vienei, Staugirdui, Venclovienei, 
Virgenininkienei, Zinkuvienei, 
Žygienei, ALB Cabramatta apy
linkės valdybai ir židinio nariams 
už aukas produktais ir pinigais 
židiniečių ruoštam bufetui skau
tų kaukių baliaus metu 1963 m. 
gegužės 25 d.

Židinio Vadovybė 

meilę, pasiaukojimą vaikams, ko 
mes vaikai kartais ir neįvertina
me. A. Cibulskytė lanko pasku
tinį kursą mokytojų institute ir 
ruošiasi mokytojos profesijai.

Po paskaitos smuiku trejetą 
dalykėlių pagrojo G. Kaminnska*. 
Pradžia tikrai graži. Daugiau pa
dirbėjus turėtume gerą smuiki
ninką. Jis kaip ir E. Milkevičiū
tė uoliai mokosi lietuviškai.

Vėliau dar padeklamavo vieną 
eilėrašti V. Varkalį* ir pabaigai 
pianinu paskambino V. Petroika, 
rimtai studijuojąs muziką. Šiais 
metais žada pereiti į universitetą.

Pasibaigus porgramai visi vai
kai apdovanojo savo mamytes 
gėlių puokštėmis.

Minėjimą baigiant E. Liutikie
nė dalyvavusių motinų vardu pa
reiškė nuoširdų ačiū už taip dai
liai vaikų išpildytą programą.

Po minėjimo valdybos pirmi
ninkas pasveikino valdybos var
du baigusius universitetą: A. Ci
bulsku — chemiją, K. Tarvydą — 
geologiją (tebetęsia studijas 
mokslo laipsniui gauti) ir G. Pro- 
cutą — filosofiją (šiuo metu jbs 
gyvena Amerikoje).

SUEIGA
das. Ordinu “Už Nuopelnus” ap
dovanoti: “Aušros” tunto kapelio
nas s. kun. P. Butkus, L.S.S. Ra
jono vadeivė s. M. Osinaitč-Cox, 
buvęs “Aušros” tunto tuntininkas 
ps. A. Dudaitis ir dabartinis tun
tininkas ps. A. Alčiauskas. “Tė
vynės Sūnaus” žymeniu apdova
notas s.v.v.sl. A. Migevičius ir 
“Pažangumo” žymeniu — “Živi
lės” d-vės adjutante psl. Ramunė 
Zinkutė.

Po oficialiosios sueigos dalies 
sekė lauželis, kurį pravedė pats 
tuntininkas ps. A. Alčiauskas.

FILISTERIAI CEMENTUOJASI
Gegužės 26 d. įvyko visuotinis 

Sydney Filisterių Būrelio susirin
kimas. šio būrelio tikslai: 1. su
jungti į organizuotą vienetą N.S. 
W. gyvenančius lietuvius filiste
rius. 2. Glinti savitarpy akade
mines žinias ir skatinti veiklą 
tautinėj ir kultūrinėje srityje.
3. Ugdyti tautinę sąmonę ir kelti 
kultūrnį lygį lietuviško jaunimo 
tarpe įvairiais būdais, ypatingai 
a) skatinant bendruomenėje ati
tinkamą jaunimo lietuvišką auk
lėjimą; b) siekiant patraukti į

■J

TRADICINIS
JONINIU LAUŽAS

Melbourne? Socialinės Globos Moterų Draugija birželio 22 d., 
šeštadienį, ruošia Laužą Lietuvių Namuose, 12 Francis Grove, 
Thornbury. Bus įdomi programa: garsus vyrų oktetas, solo 
pasirodymai ir paparčio žiedo jieškojimas. Ponių paruoštas 
gausus bufetas. Gros puikus orkestras. Visi kviečiami. Pradžia 
6 vai. Įėjimas aukomis — suaugusiems 10 šil.

Socialinės Globos Moterų

Draugijos Valdyba.

M B

Valdybos pir-kas č. Liutikas 
ragino pagal galimybes aukoti 
Tautos Fondui, Vasario 16-sios 
gimnazijai, Lietuvos Raud. Kry
žiui ir sergantiems, nedarbin
giems tautiečiams Vokietijoje, 
taip pat priminė pareigą apmo
kėti nario mokestį. Ypač pabrė
žė, kad turime dar glaudžiau su
siburti, nes paliekame visai ma
ža kolonija, o lietuviškas dirvo
nas želia.

Po to sekė valdybos paruošta 
kavutė su užkandžiais. Iš čia vi
si nuvykome į gegužines pamal
das. Per visą gegužį kas sekma
dienį lietuviai renkasi geguži
nėm pamaldom ir čia gieda lie
tuviškas giesmes. L.

PADĖKA
Adelaidės Lietuvių Teatro My

lėtojų sambūris dėkoja Melburno 
Lietuvių Dainos Sambūriui, sam
būrio valdybai ir administratoriui 
p-nui L. Baltrūnui už tokį' nuo
širdų priėmimą ir sudarymą gali
mybių pasirodyti mums su vaidi
nimu “Vaiva” Melburne.

Jūsų nuoširdumo ir įdėto darbo 
mes nepamiršime!

A.L.T.M. Sambūris

Pasirodymų metu, skautės iškil
mingai atnešė Raj. vadui tikro 
geriamo vandens (sako, Adelaidės 
vanduo gėrimui netinkąs).

Jau ne pirmas lauželis, pasižy
mintis pasirodymų gausumu, tai 
— draugininkų nuopelnas. Pasi
rodymais pirmauja skautės, bet 
bet jos turi daugiau skilčių, kaip 
skautai.

Sueigoje atsilankęs gausus bū
relis tėvų ir svečių pastebėjo, kad 
skautų eilės žymiai pailgėjo.

Visa sueigos eiga ir lauželis, 
kurie vyko Bankstowno lietuvių 
namuose, p. P. Aleknos buvo įra
šyti į juostą.

In f.

lietuviškos bendruomenės veiklą 
studijuojančius ir kitus intelektu
alus; c) glaudžiai bendradarbiau
jant su Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjunga ir kitomis lietuviš
komis organizacijomis.

Sydnėjaus Filisterių Būrelis yra 
nepartinė ir nepasaulėžiūrinė or
ganizacija. šiame susirinkime įs
tojo nariais 16 filisterių. Dieno
tvarkėje buvo pagrindinai išdis
kutuoti ir priimti Sydney Filiste
rių Būrelio įstatai. Taip pat buvo 
pravesti valdomųjų organų rinki-

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos D-jos Valdyba, 1963 
m. birželio 9 d. 4 vai. p.p. “Daina
vos” salėje Bankstown, šaukia vi
suotinį susirinkimą šia dienotvar
ke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pereito metinio susirinkimo 

protokolo skaitymas.
4. Pirmininkės pranešimas.
5. Iždininkės pranešimas.
6. Kontrolės komisijos praneši

mas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Naujos valdybos rinkimai.
9. Klausimai ir sumanymai.
10. Susirinkimo uždarymas.
Turint omenyj susirinkimo 

svarbą kiekvienos narės dalyvavi
mas būtinas, šauktu laiku kvoru
mui nesusirinkus, po pusės valan
dos susirinkimas bus pradėtas ir 
laikomas teisėtu neatsižvelgiant

KAUKIŲ
Sydney skautai taip didžiuo

jasi savo kasmet rengiamu kau
kių balium, kad išdrįsau ir pats 
į ten nukakti. Jie net ir pakvie
timą įgrūdo per prievartą į ran
kas — tik ateik, broli (paskui 
atsiprašė patyrę, kad ne skautas 
ir tuoj pasitaisė pavadindami po
nu). Kaukės tai nesidėjau — už
teks tų kaukėtų, sakau, ir be 
manęs.

Vietos daug — nors imk ir 
skraidyk po salę nusitvėręs ko
kią kaukę!1 Ant sienos viename 
kampe užrašyta “laimės šulinys” 
— tai loterija, nors iš karto pa
sivaidenę, kad tai Col Worth at
sitverė sau kertelę. Kitoje pusė
je skautė p. Laurinaitienė vaiši
na svečius stikliukais — ir taip 
meiliai, taip lipšniai, kad negali 
žmogus atsispirti negėręs (ma
tyt, ji pati iš lapių skilties!). 
Dairausi po salę: visi matyti, vi
si pažįstami. Nu, galvoju, čia to
kios mandros kaukės — tik su
sikeitę veidais. Palauksiu 11-tos 
valandos, kada nusiimsit savo rū
pestingas kaukes — tai bus juo
ko, kai paaiškės, kad ne su spor
to V-bos pirmininku kalbi, o su 
tunto vadeiva! Bet kur gi skau
tai — liūtai, žirgai, stirnos, la
pės? Mačiau vaikščiojo vienas 
su kazokiška kepure, o viena net 
iš gūdžiųjų Amerikos Vakarų.

Artėja 11-ta valanda. Salėje 
nuotaika kaista, kalbos garses
nės, Šokiai spartesni. Scenoje ra
jono vadas suvaidina loterijos 
traukimą, panelės Ridikaitė ir 
Kymantaitė pasirodė, kad jos ir 
angliškai moka padainuoti, J. 
Vėteikis pasipiktinimą nuplovė 
trims stikliukais iš eilės kad ne 
pagal jo programą vykdomas 
tautinis izoliacionizmas, P. Pil
kai pradėjo vaidentis neseniai 
Australijos dykumų matytieji 
miražai, R. Zinkutė pagreitintai 
traukė laimikus iš laimės šulinio, 
St. Skorulis griebėsi tverti te 
atrą pats inscenizuodamas lenkų 
bajorą iš 18 a., p. Jonaitis tuoj 

mai. Šio būrelio valdybą sudaro: 
pirmininkas Vytenis Šliogeris vi
cepirmininkė Pajauta Pullinen, 
sekretorė Daiva Labutytė ir iždi
ninkas Danius Kairaitis. Revizi
jos komisijon įeina kolegos Algis 
Kabaila ir Nijolė Vaičiurgytė.

Toliau buvo aptarti artimiausi 
veiklos klausimai. Už kelių savai
čių numatomas susirinkimas vie-, 
no kolegos namuose. Ten gilinsi
mės į jauno lietuvio gimnazisto 
psichologines problemas australiš
koje aplinkoje. Referatą skaitys 
ir kolegas supažindins iš savo 
praktiškos patirties australiškose 
gimnazijose filisteris Vaclovas 
Liūgą. Sydney Filisterių Būrelis 
stengsis tuo padaryti nuodugnią 
ir sėkmingą savo veiklos pradžią. 
Tikimės, kad geriau supratę jauno 
lietuvio problemas galėsime jį ge
riau paveikti ir įtraukti į akty
vų visuomeninį darbą. V.š.

Pajieškojimai
Lietuvoje gyvenanti Aldona Ba

kienė, duktė Kazio, jieško savo te
tos Vincės Nausėdienės arba Ed
vardo Nausėdos ir dukters Ditos 
Nausėdaitės. Prašo atsiliepti ir 
jai parašyti šiuo adresu: Lietuva 
Kauno sritis, Jurbarko miestas, 
Komjaunimo g-vė Nr. 7.

Vytas Kizlaitis pajieško sava 
draugo Vyto Galinio, gyvenusio 
c/o Mrs Rowe, 202 Honson St., 
Adelaide, S.A.

Rašyti šiuo adresu:
V. Kizlaitis, Daugelaičių km., 

Kybartai, Vilkaviškio raj. Lithua
nia. S.S.R.

dalyvių skaičiaus.
Visos lietuvės moterys, prijau

čiančios mūsų draugijai, maloniai 
prašomos atsilankyti į susirinki
mą.

Narėms, apsimokėjusioms nario 
mokestį, išsiųsti pakvietimai į su
sirinkimą kartu su draugijos įsta
tais. Jeigu kuri nors narė įstatų 
negavo, prašome tuoj pranešti se
kretorei — telefonu 55-6575.

Apie 7 vai. po susirinkimo bus 
bendra arbatėlė, į kurią kviečiami 
visų susirinkime dalyvaujančių 

ponių vyrai. Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Adelaidiškė ponia Reisonienė 

jau antra savaitė vieši pas savo 
sūnų inž. I. Reisoną Sydnėjuje.

BALIUJE
pradėjo krašto valdybos posėdį 
pasikviesdamas rajono vadą, p. 
Vėteikicnę ir B. Žalį, B. Kiveris 
graudinosi, kad salėje budintis 
policininkas, toks nuolankus ir 
geras, greit išeis į pensiją, ir t.t. 
žmona man priminė, kad jau vi
si nusiėmę kaukes ir kad jau lai
kas jieškoti kelio į namus. Aš 
dar kartą permetu akimis visus 
— visų veidai tie patys ir kau
kes nusiėmus. Paimu už paran
kės mergaitę iš gūdžiųjų Ameri
kos Vakarų ir pasuku durų pu
sėn.

Vėliau teko sužinoti, kad dar 
vyko konkursas, kas buvo tą va
karą linksmiausias. Entuziastas 
Pauliukonis griaužėsi, ' kad ne 
jam teko pirmoji vieta, ir turė
jęs pasitenkinti tik penktąja.

Kaukių balius tikrai buvo įdo
mus. Kitą sykį ir aš žinosiu, ko
kią kaukę užsidėti...

Ku-Ka

Ramovės
NAUJA “RAMOVĖNŲ" 

VALDYBA
Gegužės 19 d. Lietuvių Namuose 

Redfern įvyko L.K.K. Veteranų 
Ramovės, Sydney skyriaus narių 
susirnkimas, kuriame buvo svars
tomi “Ramovėnų” veiklos reikalai 
ir išrinkta nauja Sydney Skyriaus 
Valdyba.

Išrinktoji Valdyba pareigomis 
pasiskirstė:

1) Pirmininku — S. Narušis, 
2) Vice-Pirmininku — St. Pačė- 
sa, 3) Sekretorius — J. Petniū- 
nas, 4) Iždininkas — Inž. A. 
Alekna 5) Narys — J. Kapočius, 
Revizijos komisija: M. Petronis 
V. Danta, A. Andrejūnas.

Pirmame savo posėdyje valdy
ba nustatė šitokį Ramovės darbų 
planą:

Rengti paskaitas iš Lietuvos 
Nepriklausomybės kūrimosi lai
kų, Nepriklausomybės kovų ir iš 
Lietuvos Kariuomenės praeities, 
prisimenant gražias tradicijas ir 
jos atliktus naudingus lietuvių 
tautai darbus, ruošti Kariuomenės 
šventės minėjimus, rūpintis ir 
globoti savo narius ir karo inva
lidus, ligos ar nelaimės atvejais, 
rūpintis Sydney Lietuvių kapais.

Kap nepolitinė organizacija, ku
riai visos Lietuvių Bendruomenės 
kultūrinės, ekonominės bei jauni
mo organizacijos yra lygiai bran
gios — jas visais atvejais remti.

Kad kai-ių veteranų “Ramovė
nų” darbas būtų daugiau efektin
gas, Sydney Skyriaus Valdyba 
nuoširdžiai kviečia visus buvusius 
L. Kariuomenės karius stoti į 
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APYLINKĖS 10-ČIO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

ALB Wollongong apylinkės de
šimtmečio minėjimas ruošiamas 
birželio 22 d., šeštadienį. Daly, 
vavimas tik su pakvietimais, ku
rie gaunami pas valdybos pirmi
ninką 5 Fowler Str., Bulli.' šiame 
minėjime numatoma plati progra
ma. Pakvietimo kaina £1.

*
Birželio 2 d. Redfern Lietuvių 

Namuose įvyko visoutinis Sydney 
apylinkės susirinkimas. Išrinkta 
nauja valdyba, kurion įeina: S. 
Narušis, VI. Patašus, P. Ropė, V. 
Šliogeris (jun.) ir VI. Šablevičius. 
Susirinkimas buvo palyginamai 
labai gausus.

Jaunieji Reisonai neseniai susi
laukė antros dukrelės.

*
Sydney Sambūris Šviesa birže

lio 1 d. Redfern Liet. Namuose 
surengė viešą paskaitą — 1863 m. 
sukilimas Lietuvoje. Paskaitą la
bai rūpestingai ir įdomiai paruoš
tą skaitė Vytautas Patašius. Ap
gailėtina, kad klausytojų skaičius 
nebuvo gausus.

Bankstowno apylinkės valdyba 
nutarė ir liaudžiai leisti pasilinks
minti — birželio 8 d. rengia sma
gų šokių vakarą Dainavoje. Kiek 
teko patirti, tą vakarą tektų lauk
ti staigmenų.

★

Birželio 14 d .(penktadienį 7.30 
vai. vak. Protestant Hall Banks- 
towne (Restwell str., priešais cen
trinę mokyklą) Good Neighbour 
Council rengia filmų vakarą. Bus 
rodomi kultūriniai filmai iš Vo
kietijos. Rengėjai kviečia ir lietu
vius atsilankyti. Įėjimas auko
mis.

★

N. Vaičiurgytė baigusi Sydney 
universitete ekonomiką birželio 8 
d. numato savo džiaugsmais pasi
dalinti su kolegomis ir artimai
siais ir aplaistyti diplomą. Ku-ka
W^^AV.W.SW.WAWA

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Kertelė
Ramovėnų eiles, kur visi .dalyvau
dami parodysime savo organiza
cijos vieningumą, įrodytą Nepri
klausomybės kovų metu.

Savo be išimties visu dalyvavi
mu, mes įrodysime, kad mes mo
kame būti vieningais net ir sun
kiais mūsų tremties gyvenimo lai
kais.

Buvusus karius maloniai prašo
me registruotis,. šiais adresais:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Be
verly Hills, N.S.W. Tel 33-3435., 
arba J. Petniūnas, 10 Drummond 
St., Liverpool.
L.K.V. Ramovės Sydney Skyriaus 

Valdyba
Lenkų “Polish Cavalry and 

Horse Artillery Ass’n” (c/o Z. 
Giera, 81 Kildonan Drive, Scarbo
rough, Ont. Canada) siūlo įsigyti 
lęnkų kavalerijos buvusiojo pulki
ninko Leono Mitkiewicz — Žoll- 
tek knygą. Kaina kanadiška valiu
ta ligi liepos 1 d. penki doleriai 26 
centai. Vėliau kainuos 7.50 dol.

šioje knygoje vaizdžiai aprašo
ma lenkų kavalerijos veiksmai 
1939 m. kare su vokiečiais. Auto
rius buvo pirmuoju karo atache 
Lietuvai. Jo iniciatyva vėliau 1939 
m. tuometinis Lietuvos Kariuome
nės vadas gen. Raštikis padarė 
vizitą Varšuvai, kur. buvo iškil
mingai ir šiltai priimtas. Prasidė
jus Lenkijos — Voketijos karui 
jis buvo iš Lietuvos atšauktas ir 
nuvyko Paryžiun lenkų premjero 
gen. Sikorskio žinion. Tuo ir bai
gėsi trumpas pirmojo lenkų karo 
atstovo egzistavimas nepriklauso
moje Lietuvoje.
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