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KA PALIEKAME?
I SPECIALUS MELBOURNO Melbourno Dainos Sambūris

Nors ir svetimoje padangėje 
gyvenant, netruko prabėgti ne
toli 20 metų, kai daugumas iš 
mūsų paskubomis, komunistams 
lipant ant kulnų, apleidome sa
vo tėvų lėmę. Kūdikis, kuris 
prieš dvidešimt metų nekaltai 
glaudėsi prie išsigandusios moti
nos krūtinės, tapo vyru arba mo
terimi, o vyras, kuris tuo metu 
stipriai laikė vadeles ir buvo pa
čiame pajėgume, dabar jau baigia 
pražilti ir vis daugiau pasiduoda 
sunkiai senatvės naštai.

Būtų naivu galvoti, kad laikas 
palietė mus tiktai fiziškai, palik
damas mūsų dvasios savybes ne
pajudintas. Būtų taip pat naivu 
galvoti, kad žmonės, kurie bren
do be savo tėvynės, apsupti sve
timų, subrendo tokioje pačioje 
dvasioje, kaip ir tie, kurie paliko 
savo tėvynę subrendę. Viena yra 
aišku, kad jaunoji karta subren
dusi už gimtos žemės ribų, ne
tolimoje ateityje paims į savo 
rankas mūsų tautos populiarini
mo ir laisvinimo darbą, kad nuo 
jų priklausys komplikuotas lietu
vybės išlaikymas tremtyje. Pa
žiūrėkime ir pagalvokime, ar ši
tie žmonės gali pasimokyti ir pa
sisemti jėgų iš mūsų dvidešimt 
metų tremties istorijos.

Dar nespėjus praūžti karo vie
sului dauguma iš mūsų rinko
mės į krūvą, kaip prievarta iš
blaškyti paukščiai renkasi į lan
kas saulėleidy. Kiekvienas iš mū
sų nešėmės į šitą ansamblį dale
lę Lietuvos tokią, kokia ji liko 
mūsų širdyje arba galvoje. Spon
taniškai ir niekeno neraginamos 
gimė įvairios organizacijos, me
niniai, kultūriniai ir net finansi
niai rateliai organizavosi ir gru
pavosi ten, kur susirinko didesnė 
lietuvių saujelė. Iš paviršiaus 
žiūrint atrodė, kad žmonės dar 
su didesniu užsidegimu pradėjo 
dirbti laikinai sutrukdytą darbą, 
kurį buvo pradėję jaunoje, nese
niai prisikėlusioje tėvynėje. Kam 
tuomet galėjo ateiti į galvą, kad 
nepraėjus dvidešimčiai metų, 
mums pritrūks užsidegusių dar
buotojų, kad mūsų vaikai sun
kiai kalbės lietuviškai, kad ken
čiančios tautos reikalai mūsų 
tarpe pasidarys antraeiliu daly
ku, kad mes retkarčiais susirin
kę užuot svarstę priespaudoje pa
liktos tautos reikalus, vienas ki
tam stengsimės primesti nerea-
lias “ideologijas”, kuriose kartais 
patys pasiklystame.

Žmonėms, kurie nepažino Lie
tuvos, bet dėka savo tėvų, išau
go lietuviškoje dvasioje, šitoksai 
mūsų elgesys yra tiek realus, kiek 
realus lieka cukrinis arkliukas 
žaisti pamiršusiam jaunuoliui.

Ar nebūtų pats aukščiausias 
laikas sustoti ir pagalvoti, ką pa
liekame jaunimui, kurį mėgsta
me linksniuoti, bet jo pasigenda
me savo tarpe. Ar paliekame 
jam įspūdį tautiškai subrendusio 
lietuvio, gaivalingai kovojančio 
už savo tautos laisvę, ar tiktai 
įspūdį aštuoniolikto šimtmečio 
bajorėlio, kuris nemokėjo sveti
mos kalbos, bet gėdijosi lietuviš
kos. Gal dabar būtų metas su
daryti konkrečius ir realius pla
nus bei priemones, kuriomis rem
sis ir vadovausis mus pavaduoją 
žmonės, kad Lietuvos vardas bū
tų garsinamas ir liktų gyvas ne 
tiktai lietuviuose, bet ir visame 
civilizuotame pasaulyje. Gal da
bar kartu susėdę su jaunąja kar
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ta turėtume pasvarstyti, kas rei
kės daryti per ateinantį dvide
šimtmetį. Iš trumpos tremties is
torijos galime pasimokyti, kad 
veikdami be plano didžiuotis ne
galime: užuot suglaudę savo gre
tas, jas išblaškėme, gal būt, sun
kiai surenkamai.

Ne tiktai ateities planai popie
riuje, bet ir konkretūs apčiuo
piami pavyzdžiai iš mūsų veiklos 
reikalingi jaunajai kartai. Mūsų 
pareiga palikti tvirtus kultūros 
židinius, įsikūrusius savuose na
muose, židinius, kurie savo jau
kia šilima trauktų ateities kar
tas. Mes turime išugdyti, nuola
tos tobulindami, savo spaudą, 
kad ji būtų ne tiktai prieinama, 
bet ir suprantama jaunai galvo
jančiam žmogui. Pagaliau yra 
svarbiausia, kad nuoširdžiai pa
davę vienas kitam dešinę, sueitu
me vienybėn, dar prieš pasitrau
kiant iš aktyvaus gyvenimo.

J. Pelenauskas

Ž I N
MIN. PIRMININKO IR 

BURMISTRO SVEIKINIMAI
ALB Melbourno Apylinkės V-bos 

pirm. J. Pelenauskas mūsų 16-tos 
Vasario proga pasiuntė raštus 
Victorijos Ministeriui Pirmininkui 
ir Melbourno Miesto Burmistrui. 
J tuos raštus tie žymūs valstybės 
ir miesto pareigūnai atsiliepė ir 
atsiuntė mums per bendruomenės 
pirmininką gražius linkėjmus Lie
tuvos Nepriklausomybės šventės 
proga.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PREMIJA

Šių metų Rašytojų Draugijos 
premija atžymint pereitais metais 
išleistą geriausią originalų lietu
vių rašytojų veikalą paskirta rti- 
šytojui Mariui Katūiikiui už nove
lių knygą “šventadienis už mies
to. Marius Katiliškis yra vienas 
iš šių dienų brandžiausių lietuvių

MENO DIENOS
Šių metų gale ateina Melbour

ne eilė būti šeimininkais didžiu
lio lietuvių susibūrimo, kurio su
lauksime per ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimą, Sporto 
šventę, Studentų suvažiavimą ir 
Rajoninę Skautų Stovyklą. Kad 
šių vadovaujančių ir organizaci
nių vienetų susitelkimas į vieną 
miestą būtų dar iškilmingesnis ir, 
kad jis pavirstų švente ir be išim
ties visiems čionykščiams lietu
viams pagal jau nusistovėjusią 
tradiciją, nuo gruodžio mėn. 26 
iki 31 dienos Melbourne rengia
mos Meno Dienos. Tomis die
nomis kas vakarą vyks kultūri
niai parengimai. Grandiozinėje 
Dainų šventėje tikimės dalyvau
siant visus Australijos lietuvių 
chorus. Tautinių šokių festiva
lis sutrauks šokėjus iš įvairių 
Australijos miestų. Sydnėjaus 
“Atžala” dar iki šiol nematytu 
veikalu užpildys dramos vakarą. 
Literatūros bei solistų vakare 
irgi dalyvaus svečiai iš kitų mies
tų. Jaunųjų menininkų koncer

I o s
rašytojų laisvajame pasaulyje sti
priai užsirekomendavo kaip pasa
korius dar nepriklausomoje Lietu
voje, tačiau pirmosios jo knygos 
pasirodė tik išeivijoje.

MIRĖ GEN. D. MacARTHUR
Pirmadieni, balandžio 6 d. Ame

rikoje mirė gen. Douglas MacAr
thur, vienas iš žymiausių antrojo 
pasaulinio karo herojų rytiniame 
pusrutuly. Jis vadovavo sąjungi
ninkų armijoms rytuose kovose 
prieš japonus ir karui pasibaigus 
administravo nugalėtą Japoniją, 
kur įvedė demokratinę valdžią ir 
pačią Japoniją laimėjo vakaram. 
Australai taip pat jam dėkingi, 
kad jis išgelbėjo Australiją nuo 
japonų invazijos pereito karo me
tu. Net ir Japonijos spauda ir 
vyriausybės atstovai viešai pareiš
kė pagarbą mirusiam generolui 
sakydami, kad tik gen. MacArthur

Elena Zižienė

te pasirodys įvairiose vietovėse 
iš anksto atrinkti talentai. Tame 
pačiame laikotarpyje Melbourne 
vyks Australijos lietuvių daili
ninkų meno paroda, foto mėgėjų 
darbų paroda ir vaikų meno pa
roda. Už geriausius parodose iš
statytus darbus numatytos pre
mijos. Suvažiavimai, šventės ir 
Meno Dienos bus užbaigtos iškil
mingu, visus svečius ir šeiminin
kus sutrauksiančiu Naujų Metų 
baliumi.

Kaip ir ankstyvesnių Meno 
Dienų rengėjai, taip ir mes šias 
melburnines berengiantieji, savo 
pareigas skaitome didele privile
gija ir garbe: gi iš už šimtų my
lių suplauks pas mus svečiai! 
Drauge rūpinamės, nerimstame 
ir jau antri metai pastangų nesi
gailime, kad visi parengimai būtų 
kiek įmanoma geresni, kad juo
se pasirodyti būtų malonu mūsų 
chorams, tautinių šokių šokė
jams, solistams, aktoriams ir dai
lininkams, be kurių talentų ir il
gamečio, nepailstančio darbo jo
kios programos nebūtų įmano
mos; o taip pat, kad juose rastų 
gryną džiaugsmą visi tie, kurie 
atvyks kaip žiūrovai ar klausyto
jai tiek mūsų laukiami iš toli at
keliausią svečiai, tiek ir mes visi 
melburniškiai. Norėtume, kad 
Meno Dienos primintų visiems 
lietuviams kad brangu būti drau
ge ir drauge klausytis savo dai
nos, savo žodžio, didžiuotis sa
vųjų kūriniais ir kad visuose pa
rengimuose, nors maža dalimi 
kalba tai, kas kiekviename iš mū
sų glūdi neišsakyta. Norėtume, 
kad įvairių sričių menininkams 
tos dienos užtikrintų, kad jų kū
rybinės pastangos yra dovana,
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A LB KRAŠTO VALDYBA

sumanumu ir taktu šiandie Japo
nija įsijungusi » į vakarietišką 
bendruomenę, apie ką net nebuvo 
sapnuota prieš 19 metų.

Gen. MacArthur yra taip pat ir 
Korėjos karo herojus. To meto 
Amerikos prez- H. Trumano veda
ma politika sutrukdė jo planus, 
ir jis buvo atšauktas, nors grei
čiausia, jeigu nebūtų sukliudyta, 
šiandie rytinėj Azijoj politinis že
mėlapis būtų visai kitoks.

NUŽUDYTAS BUTANO 
PREMJERAS

Balandžio 6 d. mirė po pasikėsi
nimo Butano (Himalajų kalnuose) 
valstybėlės ministeris p-kas J. 
Dorji. Jis buvo griežtas antiko- 
munistas ir tikima, kad jo žudikas 
buvęs komunistas. Butanas yra 
tarp Tibeto (dabar okupuoto ko
munistinės Kinijos) ir Indijos. 
Šios valstybės užsienio politiką 
vairuoja Indija. Butanas yra ne
didelė valstybėlė su 700.000 gy
ventojų.

kurią visi branginame ir vertina
me. Norėtume, kad mūsų orga
nizuotojo gyvenimo vadovams 
bei visuomenės veikėjams jos 
Įrodytų, kad jų darbas neveltui 
ir kad tebesame tiek tautiniai,
tiek ir kultūriniai gyvi ir gyvas
tingi.

Tačiau, kad toks plataus mas
to pasirodymas pasisektų, jis tu
ri būti atsakomybe ne vien ma
žos rengėjų grupės, bet visos lie
tuviškos visuomenės. Žinome, 
kad būsim.'ų parengimų dalyviai 
jau seniai ruošiasi: įvairių mies
tų choristai, šokėjai, aktoriai 
renkasi kas savaitę ir dažniau ir, 
nebodami kasdieninio darbo 
nuovargio, palikdami kitas parei
gas bei malonumus, intensyviai 
repetuoja, ruošiasi. Kiekviena 
grupė nori pasirodyti geriausiai
— ne tam, kad savo pranašumu 
kitas grupes pralenktų, bet tam, 
kad į šventę atsivežtų nuošir
džiausių savo pastangų geriau
sius vaisius. Tačiau būsimų da
lyvių ruošimosi neužtenka. Me
no dienų rengėjai kviečia visus 
Australijos lietuvius prisidėti prie 
tos didelės šventės pasisekamo 
užtikrinimo ir tai pirmiausia sa
vo dalyvavimu — gruodžio ga
le iš visų Australijos miestų te
gul visi keliai veda į Melboumą,
— o taip pat ir pasiryžimu at
važiavus nepraleisti nei vieno pa
rengimo: aplankyti visas tris pa
rodas, dalyvauti kiekviename 
koncerte ir Naujų Metų baliuje. 
Iš melburniškių laukiame dar 
daugiau: kviečiame visus jau da
bar savo Kalėdų atostoginį laiką 
taip planuoti, kad ne tik nei vie
nas Meno Dienų parengimas ne
liktų nepamatytas, bet ir kad 
kiekviena lietuvių šeima, kiekvie
ni lietuviški namai būtų pasiruo
šę priimti atvažiuojančius sve
čius.

Iki pasimatymo Meno Dieno
se!

SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Dėl vietos pašto tarnautojų 
streiko Mūsų Pastogės pristaty
mas skaitytojams gerokai truk
dėsi. Kol paštas vėl įstos į nor
malias vėžes, Krašto Valdybos pa
vedimu Mūsų Pastogė ateityje 
kurį laiką bus atspausdinama 
penktadieniais taip, kad laikraš
tis laiku pasiektų visus skaity
tojus.

Bendradarbiai, korespondentai 
ir organizacijos prašomos prane
šimus bei korespondencijas Re
dakcijai siųsti iki trečiadienio, no
rint jas paskelbti artimiausiame 
M.P. numery.

Mūsų Pastogės Redakcija 
ir Administracija

ATITAISYMAS
Šio M.P. numerio 7 psl. po nuo

trauka žodžiai “Melbourno Dainos 
Sambūris” nereikalingi. Mielus 
skaitytojus prašome tą sakinį nu
braukti. Af.P. Red.
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Latrobe slėnio lietuviai
Pakeliui iš Meiboumo į Salę, 

85 mylių atstume nuo Melbour
ne), Latrobės upės slėny jaukiai 
ir grakščiai prigludę miestai, kaip 
Moe, Newborough, Hemes Oak, 
Yallourn, Yalloum North, Mor- 
well, Traralgon ir kiti vadinami 
bendru Latrobe Valley vardu. 
Čia susispietusi stambi Viktori
jos pramonė: kelios elektros jė
gainės, rudosios anglies kasyk
los, anglies presavimo, dujų bei 
popieriaus gamyklos ir kitokios 
įmonės, duodančios galimybę tir
štai apgyvendinti sparčiu tempu 
besiplečiančius Latrobe Valley 
miestus ir miestelius.

Tarpe didelį nuošimtį suda
rančių naujųjų ateivių savo kuk
lią vietą užima ir kelios dešim
tys lietuvių: vienas kitas viengun
gis ir keliolika plačiai išsimėčiu
sių šeimų.

Visi įmanomai verčiasi iš savo 
didesnių ar mažesnių uždarbių 
kasyklose, briketinėse, popieriaus 
įmonėje ar kitokiuose darbuose, 
kurių čia prie gerų norų nesunku 
susirasti. Vieni turi atsakomin- 
gesnius ir geriau apmokamus 
darbus, kiti — menkesnius; visa 
tai priklauso nuo sugebėjimų ir 
laimės. Bet visiems užtenka duo
nai, nuosavam namui susikalti ar 
susimūryti ir nuosava mašina pa
sivažinėti...

Morwelly gyvenąs p. J. Lek- 
niusį savo žinioj turėdamas gru
pę darbininkų, kaipo kontrakto- 
rius, verčiasi savarankiškai, po
pieriaus fabrikui pristatydamas 
medieną.

Dirbąs braižytoju S.E.C. raš
tinėj p. V. Grigonis Moes pašo
nėj prilaiko gražų mišrių gėrybių 
ūkį, kuriame kultyvuojama dar
žovės, vaisiai ir raguočiai.

Keli tautiečiai yra savininkais 
keliolikos akrų dydžio žemės ga
balų, ir ateity numato čia ką 
nors pelningo pradėti.

Šiaip čia iš lietuvių tarpo ne
sama nei stambesnių biznierių, 
nei tokių, kurie galėtų girtis sa
vo svaria praeitim. Taip pat ir! 
ryškesnių intelektualinių pajėgų 
dažnai pasigendama. Ką padary
si, visa riebiausioji grietinėlė nu
sistovėjo didesniuose miestuose..

Prieš penkioliką metų, vos tik

APIE MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUS

Kam teko šiuo metu lankytis 
Meiboumo Lietuvių Namuose, 
tas galėjo pastebėti didžiulėmis 
raidėmis išrašytą plakatą ir pa
kabintą fronte. Plakatas aiškiai 
parodo, kad šis pastatas “For 
sale”. Mintis parduoti šį pasta
tą kilo 1963 metų metiniame 
Klubo narių susirinkime. Prieita 
išvados, kad patalpos yra mums 
per ankštos, nėra padorios salės, 
toli: nuo geresnio susisiekimo, 
privačiai gyvenančių žmonių ra
jone. Pats pastatas senas, drėg
nas, reikalingas nuolatinio re
monto. šiuo metu jis yra žymiai 
patogesnis, negu buvo perkamas, 
kadangi buvo atlikta nemaža re
monto darbų ir pristatyta padi
dinta veranda. Nei vieno negali
ma kaltinti, kam toks namas 
anuomet nupirktas.

Viskas tvarkėsi pagal mūsų 
finansines išgales — ką įkando- 
me, tą pirkome. Reikia tik džiau
gtis, kad ši idėja — turėti savo 
namus — buvo įgyvendinta, 
šiandien, kai namas pilnai iš
mokėtas ,galime dairytis ko nors 
geresnio. Kaip ten bebūtų, bet 
šie namai mums buvo ir yra la
bai naudingi, nes juose gali rasti 
užeigą kiekvienas lietuvis ar sve
timtautis. Jame turėjome šimtais 
visokių pramogų bei kultūrinių 
parengimų. Juose turi nuolatinę 
pastogę Soc. Globos Moterų D- 
ja, savaitgalio mokykla, koope
ratyvas “Talka”, skautai, sporti

PADĖKA
Visiems draugams ir pažįstamiems širdingai dėkojame 

už pareikštą užuojautą, gėlių vainikus mano mylimai mamy
tei Anastazijai Polovinskienei mirus. Skausmą lengviau per
nešti, kai prieteliai neužmiršta tamsioje valandoje.

Ypatinga padėka kun. Pr. Vaseriui ir p. A. Krausui už 
jautrius žodžius palydint Mamytę į amžiną kelionę.

Irena O’Dwyer ir Seimą.

atvykus čia grupei tautiečių su 
pirmuoju pabaltiečių transportu, 
buvo imtasi organizacinio lietu
vybės išlaikymo darbo. Deja, 
pradžia buvo labai sunki. Žmo
nės ir darbų pamainos nuolat 
keitėsi, lygiai taip pat ir didesni 
atstumai tarp gyvenviečių nelei
do nei dešimčiai tautiečių susi
mesti vienon vieton.

Nuo 1953 m. Melbourne ALB 
Apylinkės įgaliota p. Veronika 
Koženiauskienė ėmėsi rinkti so
lidarumo mokestį ir sėkmingai 
platinusi Tautos Fondo ženkliu
kus bei pasus.

Vėliau, 1958 metų pabaigoj 
K. Kuncai — Kuncevičiui pavy
ko su keliais lietuviais pradėti 
įmanomą organizacinę tautinę 
veiklą, prie kurios aktyviau pri
sidėjo p.p. Sodaičiai, Sabrinskai, 
p. V. Bučys ir kiti. K. Kuncai pa
sitraukus iš pareigų, porą metų 
gražiai ir kruopščiai tvarkė se
niūnijos visas, dažnai daug kan
trybės ir pasišventimo reikalau
jančias pareigas, Yallourn North 
gyvenąs p. J. Šeštokas.

Be svarbesniųjų tautinių šven
čių minėjimo su atitinkama pro
grama, kartas nuo karto, pagal 
galimybę, būdavo ruošiami ben

Veiklaus Latrobe Valley lietuvių seniūno Fe
likso Sodaičio Šeimynėlė: jo žmona Monika 
mielai savo vyrui talkininkaujanti ruoSiant mi
nėjimus bei parengimus ir trys jų vaikučiai-- 
Dalytė, Vydukas ir mažiausias Petriukas.

ninkai Kultūros Fondas ir kiti. 
Taip pat visos kitos organizaci
jos gali daryti pramogas bei su
sirinkimus.

Daug kas iš mūsų matė ir gro
žėjosi Adelaidės, Sydnėjaus, Gee- 
longo lietuvių namais. Tikrai pa
girtini ir pasektini pavyzdžiai. 
Ar mes negalime panašių namų 
turėti?

Dabartinė Melb. Lietuvių Na
mų Taryba, stovėdama šio svar
baus uždavinio — įsigyti geres
nius Lietuvių Namus — išvaka
rėse, turi labai daug sunkaus ir 
atsakingo darbo, kurį gali pa
lengvinti patys melboumiškiai sa
vo dosnumu, aktyviai prisidėda
mi prie lėšų telkimo bai morali
ne parama.

Taryba mano, kad įsigytas ob
jektas turėtų pasitarnauti VI
SIEMS MELBOURNO LIETU
VIAMS ir kad ateityje neberei
kėtų ieškoti dar ko nors geres
nio arba dvejų namų. Daug ge
rų idėjų ir noro padėti šiame 
darbe parodė mūsų jaunimas ir 
jaučiama, kad jie supranta, jog 
šis neįkainojamas turtas paliks 
jiems ateičiai. Pastaruoju metu 
yra intensyviai ieškoma mums 
prieinama kaina objektas arba 
žemės sklypas, maždaug 5 mylių 
nuo centro spinduliu, prie pato
gesnio susisiekimo. Reikalas iš
sispręstų greitai, jeigu turėtume 
pakankamą sumą objektui už
pirkti, t.y. kad senieji namai bū-

dri smagūs ir nuotaikingi pasi
linksminimai bei gegužinės su 
kaimyninės Salės ALB seniūni
jos lietuviais. Ir galų gale visa 
tai virto gražia bendradarbiavi
mo tradicija, kad ir dabar dar 
bile kokia proga vieni be kitų ne
gali apseiti.

1958 metais kun. dr. P. Ba- 
Činskas pirmą kartą Moes kata
likų bažnyčioj atlaikęs pirmąsias 
lietuviams pamaldas (ta proga 
ir rugsėjo 8-ji buvo paminėta), 
ligi šiol kasmet po kelis kartus 
čionai lankosi, rūpindamasis pas
toraciniu darbu tautiečių tarpe, 
ekrane rodo iš viso krašto lietu
vių gyvenimo spalvotas nuotrau
kas ir lanko šeimas bei pavienius 
asmenis.

Taigi, išeina taip, kad kun. dr. 
P. Bačinskas, p. K. Kunca ir p. 
V. Koženiauskienė yra Latrobe 
Valley lietuvių neskaitlingos ko
lonijos organizacinio gyvenimo 
pradininkai.

1963 metais Latrobe Valley 
lietuviai savo seniūnu išsirinko 
Morwelly gyvenantį p. Feliksą 
Sodaitį. Naujo seniūno atkakli, 
energinga ir taktiška veikla ir pa
čių seniūnijos narių lietuviškas 
susipratimas visą organizacinę 

tų parduoti ir asmens, kurie iš 
anksčiau patiektų anketų paža
dėję suteikti paskolas ar aukoti, 
be ypatingų prašymų įneštų per 
Tarybos iždininką arba tiesiog į 
Commonwealth Savings Bank 
atidarytą “Lithuanian Hall” są
skaitą nr. 4371. Kaikurie iš pasi
žadėjusių tai jau atliko ir tuo da
vė gražią pradžią mūsų fondui* 
Turiu pabrėžti, kad Taryba krei
piasi į-visus Melb. lietuvius, ne
žiūrint ar jis klubo narys ar ne 
narys. Mes gi visi esame tos ne
laimingos tautos vaikai, kuriuos 
riša tie patys tautiniai jausmai, 
kalba, ir papročiai. Taip pat Ta
ryba norėtų ir prašo, kad kiek
viename priemiestyje atsirastų 
savanoriškai pasišventusių žmo
nių, ar bent vienas, kuris sueitų 
į kontaktą su savo rajone gyve
nančiais tautiečiais ir Taryba ir 
padėtų telkti pinigus. Namų Ta
ryboje mes esame visi dirbantie
ji žmonės ir dėl stokos laiko ar 
susisiekimo priemonių keletai as
menų neįmanoma visų reguliariai 
aplankyti. Įnašas gali būti ir 
smulkus, bet svarbu, kad jis nuo
lat plauktų, o be to, pažįstamam 
greičiau ir mieliau duos, negu ne
pažįstamam. Padėtį pablogina tie 
asmens, kurie prižada aukoti ar 
skolinti tada, kai kas nors bus 
perkama arbu duos tik tam ob
jektui, kuris jam asmeniškai pa
tinka. Tokiu būdu susidaro ke
lios dešimtys objektų ir nuomo
nių, o konkrečios jėgos — pini
go, gali neatsirasti. Kiekviena 
ištaiga, kuri turi pasiūlomų ob
jektų, visuomet teiraujasi, kiek 
konkrečiai kapitalo turima. Yra 
klaidinga nuomonė: “Pirkite, 
žmonės duos.” Bet kai ateis sko
lų mokėjimo ratos terminas, iždi
ninkas neatsakys ieškovui, kad jis 
palauktų, kol jo žmonės duos. 
Čia reikia turėti minimalities 
nuolatines pajamas, pagal ku
rias galima apmokėti terminuo
tus mokesčius arba saugiausia — 
nupirkti grynais.

(Pabaiga psl. 9)

veiklą iš pagrindų pagyvino ir 
suprasmino. Iš gauto pobūviuose 
bei minėjimuose pelno stambes
nės pinigų sumos imta skirti lie
tuviškai spaudai paremti bei šal
pai. Patys minėjimai virto kultū
ringesni, turtingesni ir, savaime 
suprantama, skaitlingesni.

Vien tik Australijos Lietuvių 
Metraščio F. Sodaičio iniciatyva 
išplatinta beveik šimtaprocenti
nis pagal Latrobe Valley dirban
čiųjų lietuvių skaičių, kiekis (23 
egz.). Jis pats, užverstas namų 
darbais bei rūpindamasis gausios 
šeimos išlaikymu, randa atlieka
mo laiko seniūnijos reikalų tvar
kymams: pleškindamas nuosavą 
benziną, platina spaudą, renka 
specialias aukas, nario mokestį, 
išvežioja pakvietimus bei prane
šimus ir, kiek galėdamas, sten
giasi visus Latrobe Valley lietu
vius suvienyti ir suburti į savos 
seniūnijos gretas. Gi jam mielai 
ir entuziastingai talkininkauja jo 
geroji žmonelė Monika, niekad 
nebambėdama, kad jos vyrelis 
“tokiems niekams” tik laiką eik- 
vojąs. J., M. Sodaitienė, ir jos 
gera bičiulė Mrs E. Šeštokas 
(nors ir būdama australė) bei p. 
V. Koženiauskienė ir p. Mečec- 
kienė yra Latrobe Valley lietu
viškų parengimų bei kitokių ne-

A. Vaičaitis

VAIKO MENAS
Prieš kurį laiką lietuviškoje 

spaudoje jau minėjome apie ruo
šiamą mažųjų meno parodą Mel
bourne Krašto Tarybos suvažia
vimo metu. Tam mūsų entuziaz
mui sustiprinti kaip tyčia pereitą 
savaitę teko aplankyti internacio
nalinę vaikų piešinių ir tapybos 
parodą. Ta paroda buvo organi
zuota UNESCO komisijos ir da
bar kilnojama po didesnius pa
saulio miestus. Iš įvairių valsty
bių, buvo parinkta apie 200 dar
bų, kurie reprezentuoja skirtin
gas rases ir kultūras. Vaikučiams 
buvo skirta tema: "Mano TėviS- 
kė”, bet jie galėjo laisvai pasi
rinkti mėgiamiausią dalyką iš 
šeimos gyvenimo, vaikų darželio 
ar mokyklos, kaimo ar miesto 
buities, tautinių motyvų, legen
dų ar istorinių įvykių.

Sutelkti įvairių valstybių vai
kučių darbai į vieną vietą paro
do ryškų vieną bendrą entuziaz
mą išsakyti linija ir spalvomis 
lakią vaikų vaizduotę. Vaikai 
vandeniniais dažais, spalvotais 
paišeliais, pastelėmis savo dar
buose paskleidžia nuostabius 
spalvų derinius ir netikėtą spalvų 
gausumą. Jaučiamas didelis no
ras artimos aplinkumos vaizda
vimui, kuri yra nuostabiai vaikiš
kai žavi tikrovė. Motyvai labai 
įvairūs, charakteringi to ar kito 
krašto papročiams ar gamtovaiz
džiui, bet visuose paveiksluose 
jaučiami universalūs vaikiški po
žymiai: naivumas ir keistokas re
alybės suvokimas.

ANASTAZIJAI POLOVINSKIENEI MIRUS

Kas kaip saulė, pleveno, 
ne amžiams užtemo.

M, Vaitkus

Kovo mėn. 5 d. 66-tuosius metus 
baigdama, trumpai ligoninėje pa
sirgusi atsiskyrė iš šio pasaulio 
Kauno ir Šiaulių teatrų artistė 
Anastazija Polovinskienė. Iš Mel
bourne Karališkosios Ligoninės 
velionė buvo nugabenta į Tobin 
Bros, laidojimo direkcijos koply
čią Nth. Melbourne, kur ji buvo 
savo giminių ir bičiulių lankoma 
ir gausiomis gėlių puokštėmis pri
deramai pagerbta bei atsisveikinta 
giliam skausme ir susikaupime.

Pačios laidotuvės įvyko- kovo 
mėn. 9 d. šv. Jono bažnyčioje kun. 
Pr. Vaseris atlaikė gedulingas pa
maldas, į kurias atvyko būrelis gi
minių ir bičiulių. Joms pasibaigus 
gėlių vainikuose skendįs karstas 
su velionės- palaikais buvo nuga
bentas į Footscray kapines.

Prie kapo duobės jautrų žodį 
tarė kun; Pr Vaseris ir sukalbėjo 
laidojimo maldas. Bičiulių vardu 
tarė atsisveikinimo žodį Antanas 
Krausas ir trumpai suminėjo ve
lionės nueitą kelią užbaigdamas 
užuojautos pareiškimu giminėms 
ir artimiesiems. Kiekvienam lai-

Melbourne Dainos Sambūris
(Žiūr. nuotrauką psl. i)

Graži lietuvių kalba, dar gra
žesnė lietuviška daina. Todėl ne
rasi lietuvio, kuris nedainuotų ar
ba kuris nemėgtų lietuviškos dai
nos. Dideli dainos mylėtojai yra 
melboumiškiai, todėl taip skait
lingai yra lankomi dainų koncer
tai, todėl taip gražiai dainuoja 
abu Meiboumo lietuvių chorai.

Dainos srityje šie metai Mel- 
bournui yra nepaprasti, nes čia 
įvyksta III-ji Australijos lietuvių 
Dainų šventė, į kurią suvažiuos 
visi Australijos lietuvių skambie
ji chorai įrodyti pasauliui, kad gy
va ir skambi yra lietuviška dai- 

kasdieniškų pramogų darbščio
sios bitelės, kurioms pelnytai 
priklauso visos seniūnijos pagar
ba ir dėkingumas.

Tokiai, kaip Latrobe Valley 
lietuvių saujelei neįmanoma ly
gintis su stambesnių lietuviškų 
kolonijų veikla bei sugebėjimais, 
bet, kiek leidžia galimybės, tiek 
stengiamasi puoselėti lietuvybės 
išlaikymo darbą.

Yallourno Dulkė

Humoras vaikų paveiksluose 
yra pats ryškiausias, tyriausias ir 
nuoširdžiausias. Tikrai, beveik 
visi sveiki vaikai, kurie vaizduo
ja gyvulius ar asmenis, sukau
pia labai daug humoristiško pra
do. Būdinga, kad tas humoras 
nėra piktas, kandantis, vulgarus 
ar sarkastiškas.

Paprastai, jauni vaikai piešia 
sau, išsako emocijas spalvomis 
ar lipdyba. Vaikui ne tiek svar
bu užbaigto darbo vertė esteti
niu ar kitokiu požiūriu, bet jam 
didžiausią džiaugsmą suteikia 
pats darbo procesas. Piešdamas 
ar tapydamas vaikas žaidžia. Šiuo 
žaismu vaijcas atkuria vaizdus 
ar formuoja objektus, nes regė
jimo galia jam prieinamiausią 
daiktų pažinime. Vaikas progre
suoja natūros suvokime kartu su 
brendimo metais. Vaikų piešiniai 
suaugusiam atrodo be proporci
jų, be mūms įprastos perspekty
vos, nenatūralūs. Bet čia ir yra 
dominantis faktas, esmė ir gro
žis, kad vaikų menas yra stipriai 
nutolęs nuo natūros. Vaiko tik
rovė yra skirtinga suaugusio tik
rovei, bet patys vaikai tiki, kad 
jų vaizduojami objektai ar daik
tai yra tikri, gražūs, normalūs 
net natūralūs. Todėl vaikai net 
pasakų pasaulį išgyvena kaip re
alybę. Kurie iš mūsų būdami 
normalūs vaikai nemėgome pa
sakų ir negyvenome pasakiškų 
vaizdu tikrovėje? Vaikų meną 
mes laikome kaipo vertybę sa
vyje turinčia būdingas savybes: 
naivumą, primityviškumą, humo-

A .A. A nastazija Polovinskienė 

dotuyių dalyviui įmetus kapan po 
saujelę žemės, velionė Anastazi
ja Polovinskienė rado amžino po
ilsio vietą toli nuo savo Tėvynes. 
Gausūs gėlių puokštės ir vainikai 
papuošė naują kapą.

Velionė Anastazija Polovinskie
nė gimė Seinuose 1898 m. kovo 
mėn. 28, d. Gimnaziją baigė Rusi

na, kad net penktame pasaulio 
kontinente sugebame užtraukti 
harmoningą, lietuvišką sutartinę. 
Kad ir paskelbtos atostogos iki 
kovo mėn. pradžios, vis dėl to Melb. 
Liet. Dainos Sambūris sugebėjo 
padainuoti ir 16-to Vasario minė
jimo proga ir dalyvauti tarptau
tiniam koncerte Melbourne Town 
Hall Moomba festivalio proga ir 
susirišti su Amerika dėl 1966 m. 
gastrolių po J.A .V. Gal daug kam 
atrodė, kad Sambūrio noras pa- 
gastroliuoti po Amerikos lietuvių 
kolonijas yra tik nukirstos galvos 
svajonė, bet remiantis laiškais, 
kuriuose garantuojamos įvairios 
sąlygos, įsitikinta, kad tokia ke
lionė yra įmanoma ir greičiausiai, 
kad tai įvyks jau 1965 m. gruodžio 
mėn.

Šiuo metu pradėta ruoštis di
džiajai Dainų šventei. Dėl diri
gento nepatogių darbo sąlygų 
Sambūriui neįmanoma turėti dau
giau kaip vieną repeticiją savaitė
je. Bet, jo manymu, melbourniš- 
kiams neteks raudonuoti dėl Sam
būrio pasiruošimo, nes yra numa
tytas naujas darbo planas.

Remiantis Sambūrio dirigento 
griežtu reikalavimu, vieši pasiro
dymai nebebus organizuojami, kol 
jo manymu, Sambūris nebus tin
kamai pasiruošęs ir kol dainos 
skambesys neatitiks jo muzikinių 
reikalavimų.

Tokiu būdu Melbourne dainos 
mėgėjams teks kurį laiką palauk
ti, kol Melbourne vėl gražiai ir 
darniai suskambės sambūrio' dai
nuojamos lietuviškos meliodijos. 
Bet turint omenyje, kad metų pa
baigoje numatoma Dainų šventė, 
kurioje melboumiškiai turės gra
žios progos pasiklausyti visų lie
tuviškų chorų, manau, kad ger
biami tautiečiai atleis mūsų dai
nininkams už' tokią ilgą pertrau
ką. ELBE 

rą, pasakiškumą, fantastiškumą. 
Vaikų emocinė ekspresija yra 
skirtinga nuo subrendusio kom
pleksinių jausmų pasisakymų. 
Vaikų piešinius mes turime ver
tinti aiškiai suvokdami vaiko psi
chės būseną ir vaiko vaizduotės 
aktyvumą. Užtat vaikų meno ne
galima lygiagrečiai lyginti su su
brendusio žmogaus menu, nes jie 
yra visiškai skirtingo charakterio 
ir skirtingo pajėgumo. Kaip vai
ko fizinė išvaizda yra skirtinga 
nuo suaugusio, taip vaizdiniai re
zultatai spalvų ar formų spren
dime yra irgi kitoniški.

Visi sveiki vaikai žaidžia, visi 
sveiki vaikai piešia ar lipdo. Tai 
yra vaiko aktyvumo požymis. 
Todėl vaikų darželiuose, vėliau 
mokyklose tas požymis vertai yra 
mokytojų iškeliamas ir mergai
tės ar berniukai mokyklose ska
tinami piešti, renkami jų darbai, 
organizuojamos parodos ir net 
skiriami atžymėjimai. Pasaulinės 
firmos, nujausdamos vaikučių 

(Pabaiga pel. 3)

ŽVALGYBA TEBEVYKDOMA

Amerikiečių žvalgyba virš Ku
bos vis tebevykdoma nežiūrint to, 
kad rusiškos raketos nukreiptos 
prieš amerikiečių žvalgybinius 
lėktuvus. Prez. Johnson patarėjas 
užsienii reikalams pareiškė, kad 
Amerika Kuboję neįžiūri sau pa
vojaus, o tik triukšmadare ir in
fekcinių lizdu Naujajame Pasau
lyje.

joję. 1926 m. užbaigė teatro mo
kslą mūsų teatro pradininko Vaič
kaus studijoje. Savo žymią gyve
nimo dalį pašventė vaidindama 
įvairias roles Kauno Valstybinia
me Teatre bei Šiaulių Teatre. Ka
ro metu ir okupacijos laiku reiš
kėsi operetėje ir su gastrolėmis 
yra aplankiusi daug Lietuvos vie
tovių. Savo laiku yra tarnavusi ir 
Finansų Ministerijoje Kaune. Ka
ro nelaimėms užgriuvus mūsų 
kraštą, velionė, būdama įtakinga 
ir jautri, daugeliui mūsų tautie
čių yra padėjusi sunkumuose ir 
įvairiuose pavojuose.

Jos gyvenimo saulė nusileido, 
išgęso scenos rampų šviesos; bet 
velionės šviesus atminimas žydė* 
stebuklingai {burtas lyg baltas lo
toso žiedas.

a, kr.
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A. KRAUSAS

ANGELAI IR NUODĖMĖS
Romualdas Spalis yra gerai ži

nomas lietuviškos knygos skaityto
jams. Jau savo pirmuoju leidiniu 
— feljetonų rinkiniu "Trylika Ne
laimių” gražiai prisistatė skaitan
čiai bendruomenei. Po jų pasirodė 
stambokas jo novelių rinkinys "Di
džiosios Atgailos” (1953), atkrei
pęs dar didesni dėmėsi savo pa
traukliomis ir įdomiomis novelė
mis. Rinkinys buvo trumpu laiku 
išpirktas ir iš karto skaitytojai 
pamėgo autorių gaudyte gaudyda
mi jo knygas. Pasisekimo paska
tintas Romualdas Spalis supla
nuoja visų serijų knygų, apiman
čių vienos kartos istorijų. 1952 m. 
jis išleidžia tos serijos pirmųjį 
stambokų tomų “Gatvės berniuko 
nuotykiai”. Dėmesys tai pasiro
džiusiai knygai buvo išskirtinas ir 
jaunimo mėgiamiausiu skaitiniu 
pasidaręs. Tos gražios apysakos 
ryškūs charakteriai ir atvaizduo
tieji įvykiai žavėjo paauglius ir 
kas iš jų nežinojo Pamidoro ir jo 
draugų nuotykių? Iš rankų į ran
kas ėjo ta patrauklioji knyga už
kariaudama jaunųjų ir net sėnųjų 
skaitytojų širdis. Tuoj latviai iš
sivertė jų savo kalbon ir nemažes
ni pasisekimų turėjo ji mūsų bro
liškos tautos priaugančioje kar
toje.

Tokio didelio pasisekimo paska
tintas Romualdas Spalis po poros 
metų išleidžia antrųjį tos kartos 
istorijos tomų “Ant Ribos”, vaiz
duojanti gimnazistų gyvenimų. Ir 
šis naujai pasirodęs tomas susi
laukė palankaus dėmesio ne tik 
mūsuose, bet ir latviuose. Jis yra 
taip pat išverstas latvių kalbon ir 
mielai skaitomas. Tiek pirmasis,

(Atkelta iš psl. 2)

meno svarbą ir jų piešinių pa
trauklų grožį, vaikiškus piešinius 
sėkmingai panaudoja savo gami
nių reklamai.

Ir šiame kontinente kas metai 
vaikų piešinių parodas aplanko 
daugybė žmonių. Komentuojama 
spaudoje ir pasidžiaugiama vaikų 
fantastiniu pasauliu. Taip pat 
progresyvinėj visuomenėje vaikų 
piešiniai yra medžiaga įvairiems 
tyrinėjimams, kuriais pasinaudo
ja pedagogai, psichologai ir dak
tarai, nustatant apie žmogaus 
vystymąsi tą arba kitą nuomonę. 
Estetai ir menininkai taip pat ža
visi vaikų vaizduotės turtingu
mu ir netikėtu gamtos interpre
tavimu ir formavimu. Dailinin- 

tiek antrasis knygų rinkoje greit 
buvo išpirktas. 1960 m. pasirodė 
ir trečiasis aukščiau minėtos kar
tos istorijos tomas “Alma Mater”, 
vaizduojųs Kauno ir Vilniaus uni
versitetų studentų gyvenimų. Kny
gų leidykla "Viltis” Clevelande, 
išleidusi šį trečiųjį tomų, jau bai
gia platinti. Ypač mūsų akademi
nė jaunuomenė ir filisteriai bus 
dėkingi autoriui už taip spalvotų 
universitetų vaizdų, leidžiantį su
sipažinti su Nepriklausomos Lietu
vos aukštųjų mokyklų gyvenimu.

Vaiko
kai net patys bando ieškoti sau 
kūrybinės medžiagos iš vaikiško
jo periodo. Ir kaip vėlesniųjų 
metų meno raidos pavyzdžiai ro
do, kai kurie iš jų yra sukūrę 
itin įspūdingų, netikėtų paveiks
lų-

Kopijavimas yra liga, kuri nai
kina vaikų pilnesnį vaizduotės 
išsivystymą. Mokytojai ar tėvai, 
kurie skatina vaikų kūrybinio in
stinkto pasisakymą, turėtų sau
goti vaikus nuo kopijavimo įpro
čio. Vaikui turi būti parūpinta 
popieriaus ir dažų ir leista jam 
piešti tai, ką jis labiausia mėgs
ta. Ypatingai ankstyvame perio
de vyresnieji neturi nurodyti vai- 

Ir mūsų studentams bei filiste
riams čia, Australijoje, vertėtų su
sipažinti ir perskaityti šių knygų, 
kuri Lietuvos nemačiusiems leistų 
įžvelgti į akademinės jaunuomenės 
gyvenimų mūsų Tėvynėje, laisvoje 
nuo svetimųjų okupantų.

Rašytojo yra užplanuotas ir ket
virtasis tos serijos tomas, kuris 
atskleis tos kartos gyvenimų rezis
tencijoje mūsų kraštų svetimie
siems okupavus- Su nekantrumu 
rašytojo gerbėjai ir gausingas jo 
raštų skaitytojų būrys laukia to

menas
I 

kui kaip piešti. Vaikui reikia 
leisti laisvai spalvomis “žaisti”, 
taip, kaip jis žaidžia žaislais. Bet 
koks koregavimas darbo procese 
stabdo vaiko entuziazmą ir nar 
tūralų vaiko vaizduotės augimą. 
Koregavimas vyresniųjų ir reika
lavimas piešti taip, kaip natūro
je, siaurina kūrybinio polėkio 
procesą ir uždaro kelius į turtin
gą vaizdais vaiko fantazijos pa
saulį. Tikslu yra vyresniems pa
skatinti mažuosius aktyviai išnau
doti kūrybišką žydėjimo periodą 
užginant jų darbų rezultatus. Ko
regavimas turi būti labai atsar
gus ir tik nusimanančių šioje sri
tyje vyresniųjų. Pasiekus tam

temo pasirodant
Kiek ilgėliau noriu sustoti ir 

įvertinti R. Spalio antrųjį novelių 
rinkinį “Angelai ir Nuodėmės”, 
kurį Nidos leidykla Londone per
nai išleido.

Si šeštoji R. Spalio knyga yra 
15-kos novelių rinkinys, apimąs 
nuo 6 iki 40 puslapių didumo kūri
nėlių. Pradėjęs skaityti šių naujų 
autoriaus knygų, negali nuo jos 
atsitraukti nedaskaitęs iki pasku
tinio puslapio. Novelės parašytos 
patraukliai ir su prityrusia joms 
technika. Jau pirmuoju sakiniu 
autorius pagauna skaitytojų ir gy
vai patraukia jo dėmesį savo iš
baigtais ir ryškiais įvykių ir įvai
rių situacijų estetinio pasigerėji
mo vaizdais. Autorius neapsunki
na skaitytojų perkrautais gamtos 
aprašymo vaizdais. Jo novelės pa
sižymi veiksmo kondensuotumu, 
intrigos vientisumu bei tematikos 
originalumu. R. Spalis jau baigia 
surasti save ir įsigyti savo origi
nalų veidų. Su meistrišku sugebė
jimu rašytojas vaizduodamas ir 
nesudėtingus įvykius ir problemas, 

(Nukelta j psl 4)

tikrą amžių vaikas praranda na
tūralų žaismą dažais, jo protinės 
galios yra nukreipiamos į tiks
liuosius mokslus, kaip matema
tika, fizika ar praktiški amatai. 
Pasiekus išsivystymo metus ir 
įvykus biologiniam pasikeitimui 
organizme, jaunuoliai praranda 
piešimo džiaugsmą ir entuziaz
mą, nes fizinės, protinės ir jaus
mų galios pajungiamos kitiems 
uždaviniams. Taip daugelyje sa
vęs išsakymas ar taip vadinama 
kūrybinė ekspresija baigiasi vai
kyste ir vėlesniame amžiuje, kaip 
žinome iš patyrimo, tik retas be
pajėgia įdomiai nupiešti šunį ar 
katę. Nes subrendęs amžinai pra
rasdamas fizišką vaiko išvaizdą, 
praranda ir vaikystės realybės 
suvokimą. Piešimo ar formavi
mo galia nemiršta tik pas tuos, 
kurie greta fizinių jėgų stiprėji
mo, stiprėja ir kūrybiniame pa
jėgume.

Tačiau šis vaikiškasis kūrybi
nis periodas tiksliai ir sveikai iš
naudotas < labai padeda norma
liam emocijų augimui, nes proti
nis progresas yra tampriai susi
jęs su emocijų kontrolės išsivys
tymu.

Emocijų normalus išsivysty
mas ir pakankamai tvirta jų kon
trolė jaunuoliui padeda pilniau 
išnaudoti jo protinę jėgą. Pasi
baigus vaikystės periodui, toks 
jaunuolis yra pajėgesnis kontrolei 
begalės jausmų, kurie kyla iš vi
daus ir jis yra tikslesnis apsi
sprendimuose su išoriniu pasau
liu.

Juozas Mikitas

NUSIŠYPSOK
Kai tavo sielą audros tranko,
Kai kaupias nerimas širdy,

' Skausme nelaužyk savo rankų, 
Ir būk stipri, būk išdidi.

Nusišypsok, kaip šypso saulė 
Rasos lašelių nuprausta. 
Nebepasieks tavęs apgaulė, 
Nenugalės tavęs klasta.

r ii i- :i
Kažkas godžias rankas tau tiesia,
Bet jos tavęs nebepaguos. 
Ir tu tokia silpna jautėsi 
Dar žydinčių dienų varguos.

O GAL?
O gal visai nebuvo tų dienų, 
Kurias aš taip dažnai prisimenu. 
Kurios kaip žvaigždės švietė man andai, 
Kaip neužmirštamų draugų veidai, 
Kaip mylimos mergaitės šypsena, 
Kaip tėviškės padangė mėlyna...
O gal visai nebuvo tų dienų, 
Kurių džiaugsmu dabar dar gyvenu.

Gal buvo tai tik sapnas įstabus, 
Ir niekad jau dangau tokio nebus.

■ . | .-'J-;;.- .i’1 i •:

Pakluonėj sviro jovarai žali, 
Kokių nėra čia, svetimoj šaly. z •••
Tėvų namai pavėsyje klevų, 
Kur širdžiai buvo miela ir gaivu.
Dabar veltui žvalgausi čia tokių,

< Ir buvusias dienas atgal šaukiu.
Juk gal tai buvo vien tiktai sapnai, \ 
Užgęsę ir išblėsę jau seniai------- - —

STASYS ČIŽAUSKAS - AKIVARA
Literatas, satyrikas ir humo

ristas. Gimęs 1926 m. Šikšnių kai
me, Kybartų valsč. Rašyti pradė
jo Vokietijoje, paruošdamas pro
ginių montažų bei sceninių veika- 
liukų.

Plunksnos darbų jis tęsia ir 
Melbourne, spausdindamas satyri
nius eilėraščius Australijos lietu
vių laikraščiuose. Skaitytojai su 
jo kūryba gali susipažinti iš jo 
dviejų veiksmų komedijos “Bar- 
bekiu”, kurių “Mūsų Pastogė” 
spausdina. Be šios komedijos jis 
yra parašęs šiuos scenos vaizde
lius: 1. Senbernio Teismas (1953 
m.), vieno veiksmo komedija. 2. 
Senbernio galas — dviveiksmė 
komedija. Šias abi komedijas yra 
pastatę Melbourne ateitininkai 
Melbourne ir Geelonge. 3. Augo 
Girioj Ąžuolėlis — dainų ir tau
tinių šokių montažas, kurį Gee- 

ongo Tautinių Šokių Grupė 1954 
m. pastatė Geelonge ir Melbour
ne. 4. Ponas Daktaras Skambutis 
(1957 m.) — vieno veiksmo ko
medija. 5. USA — Vieno veiksmo 
komedija (1958 m.) 6. Moderni 
Pelenė — vieno veiksmo komedija 
(1959 m.) 7. Barbekiu — dviejų 
veiksmų komedija (1963 m.). Šias 
paskutines keturias komedijas yra 
pastačiusios “Džiugo” Tunto vy
resniosios skautės. Paskutinioji —- 
“Barbekiu” buvo nuvežta ir į 
Geelongų, kur su dideliu pasiseki
mu spektaklis praėjo.

Akivarą sugeba stebėti gyveni
mų per sųmojaus akinius ir lite
ratūrine forma patiekti žiūro
vams. Stokojant dramatinių vei
kalų, jis gerai pasitarnauja jau
nuomenės scenai. Linkime jam ir 
toliau nenuleisti plunksnos!1

A. 4

AKIVARA

(Tęsinys)

ANTRAS VEIKMAS '

Barbekiu Puplių sodelyje.
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Kristina: (Dainuoja. Melodija "When there 
is springtime in the Rockies”).

Kai pavasaris už lango,
Vėl šypsosis man žieduos,
Oi, kada bernelį brangų,
Man gegutė iškukuos?

Su paukšteliais širdis gieda,
Vis kažko ilgiuos viena;
Aš nuskinsiu rožės žiedų,
Žiedų, spindintį rasa.

Aš tau jį padovanosiu,
Prie vartelių kai sustosi
Mano prince, tu, kada-------

(Ateina Tešlienė)

Teilienė: Tai, sakau: iš miego šiupinio neišvirsi 
ir su daina bernelio nepriviliosi! Ar tu viena?

Kristina: Tėvai dar viduje.
Teilienė: Gerai! Žinai, dukrele, kad ilgų iešmų 

bedrožiant šuva kepsnį nuneša! Kiek jau čia man 
Nijolė pripasakojo ir kaip mudvi pereitų sekma
dienį kalbėjomės, tai, man atrodo, kad šis tas išeis! 
Tik tu manimi pasitikėk! Klausyk, kų aš pasaky
siu ir tik mokėk prisitaikinti! Beje ir Stygienę 
apšviečiau — ir ji mums padės.

Kristina: Aš tik bijau, kad visai blogai neiš
eitų...

Teilienė: J balų puolęs sausas nekelsi ir be 

skiedros medžio nenukirsi! Blogiau nebus — nesi
jaudink!

(Ateina Pupliai)
Puplys: Labutis, ponia Tešliene! Taip, tai man 

patinka, kad nesivėluojate!
Puplienė: Ponia Tešliene . tai visuomet galima 

pasitikėti! z •
Teilienė: Kaipgi, kaipgi! Ne laikas baliavoti, 

kai jau šaukštai po pietų! Tik šį kartų, tai aš jau 
tyčia stengiausi pirmoji būti: noriu su jumis kaip 
ir privačiai pasikalbėti. Matote, atsirado reikalu- 
kas, kuris liečia Kristinų.

Puplys: Ir vėl jau!
Puplienė: Kų tu vėl padarei?
Kristina: Jau vėl koki nors nauji pletkai...
Puplys: Tu būk mandagesnė, su vyresniais kal

bėdama !
Teilienė: Ką jau čia — ne be reikalo sakoma, 

kad ant palinkusios šakos visos ožkos lipa! Bet ne- 
pameskim kelio dėl takelio! Taigi, sakau, aš su 
Pupliais visų laikų beveik kaip giminės. Atrodo 
reikalas — tvarkykime kartu! Ar pameni, poniute, 
kaip aname posėdyje Kirvienė liežuviu svaidėsi, 
kad Kristina su kokiu tai bernioku vaikštinėja?

Kristina: Visai ne su bernu...
Puplys: Ne tavęs klausia — tylėk!
Teilienė: Aš taip sau ir sakau: kur lyja, ten ir 

laša! Reikia reikalų ištirti. Taip aš ir padariau.
Pauplienė: Na, ir?...
Teilienė: Neskubėk, poniute, ir pėsčia suspėsi! 

Taigi, kų Kirvienė sakė — dalinai tiesa! Kristina 
rimtai draugauja su tuo bernioku.

Kristina: Na ir kų!?
Puplienė: O Viešpatie!
Puplys: O aukštieji dangūs!
Teilienė: Palikite Viešpatį danguje ir sugrįž

kite ant žemės: Jis ten ir be jūsų apsieis — Taigi, 

kur aš čia buvau? Aha! Taigi, to bernioko pavar
dė yra Jurgėla. Vincas Jurgėla. Atrodo, gana pa
dorus vaikinas!

Puplys: Ne, ne! Iš to nieko nebus!
Teilienė: Neperšokęs per griovį nesakyk “op”! 

Leisk man pabaigti. Kaip minėjau, tas Vincas yra 
gana padorus vaikinas ir iš vienos ir iš kitos pu
sės! Ir jaunas ir gerai atrodo ir prie pinigo pri
silaiko.

Puplys: Tas dar nieko nepasako!
Teilienė: Ko čia pats blaškaisi, it dantį gelia

mas? Daryk žmogui gero, tai jis tau akysna šokėta! 
Atrodytų, lyg aš čia jam tų Vincų už žentų peršu! 
Priešingai, aš visai kitokios nuomonės!

Puplienė: Aš kartoju: ponia Tešliene visuomet 
galima pasitikėti!

Teilienė: Ačiū, poniute! Toks jau mano būdas: 
žmogus man patinka, tai aš jam širdį atiduočiau! Gi 
sakiau — Pupliai man, tai kaip giminės! Taigi, 
dėl to Vinco: iš vieno punkto, tai jis man nepa
tinka !

Kristina: O kų jis jums padarė?...
Teilienė: Vagie, kepurė dega! Nebūtinai reikia 

padaryti! Aš kaip tik jį peikiu už tai, kad jis per 
mažai daro! Matote, jis yra per daug užsidaręs, nie
kur į visuomeninį darbų neįsitraukęs, jokiame vei
kime jo nepamatysi, niekur rankų neprikiša. Jau
nuoliui, ir dar su diplomu, šitas tai nedovanotina!

Puplys: Kaip, kaip, poniute? Pakartokite-------
Teilienė: Sakau, per daug užsidaręs, tik pinigus 

kala...
Puplys: Ar jūs nesakėte, kad jis diplomuotas?
Teilienė: Tai dabar aš čia pačiam visų vakarų 

ir malsiu tų patį, kaip Baltaragio malūnas! Sa
kiau, kad turi diplomų, tai, reiškia, turi!

Puplienė: Kų jūs sakote!...
Puplys: Na, tai ir suprask tu jų dabar! Turi 

vaikinų, kuris ir tėvams būtų prie širdies ir na
mams pagarba, o ji nei žodžio. Na ir suprask!

Kristina: Kad aš ir pati nežinojau, kas daryti 
— jūs visuomet mane barate...

Puplys: Nebarame, tik mokiname! Gi visų lai
kų sakėme: susirask vaikinų kaip pridera, tai kaip 
sūnų priimsime! Ar ne taip, brangioji?

Puplienė: Kų čia ir bekalbėti!
Teilienė: Iš jūsų burnos j pono Dievo ausį!

Puplys: Tai kodėl tu čia nepakvieti, progos ne
sudarai mums su juo susipažinti? Nedovanotinai

Kristina: Aš jį pakviečiau šiam vakarui.
Puplys: A! čia jau geriau skamba! čia jau 

daug geriau skamba!
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(.Ateina Stygienė, Nijolė, Judita ir Vincas)
Stygienė: Labas vakaras, gerbiamieji!
Visi: Labas vakaras!
Puplys: Prašau, prašau — jauskitės, kaip na

muose! Kur kam patogiau — nesivaržykite!
Puplienė: Prašom, prašom — ir pasivaišinti ir 

pasilinksminti! Ponia Stygiene — prašau kur pri
sėsti.

Stygienė: Ačiū, poniute — nepavargau. štai, 
ponas Vincas ne tik jaunimų, bet ir manęs senos 
nepamiršo — savo mašina čia atvežė. Turiu pagirti 
— labai malonus vaikinas!

Puplys: Taigi, taigi — na, tai, Kristina, gal 
supažindinsi mus su juo?

Kristina: Vincas Jurgėla — mano tėveliai.
Puplys: Labai malonu susipažinti su jaunu 

žmogum, kuris pilnai pateisina savo padėtį visuo
menėje!

Vincas: Labai ačiū, ponas Puply! Aš nesitikė
jau tokio gražaus priėmimo-------

Puplys: O kodėl gi ne? Matai, nors mes dar ar
čiau ir nepažįstami, bet apie patį jau daug žinome! 
Tai ponios Tešlienės nuopelnas!

Puplienė: Mes net papeikėme Kristinų, kad ne
sudarė progos anksčiau susipažinti.

Teilienė: Žinai, poniute, kų čią ta vargšė Kriš
na! Arklys keturiomis, o ir tai suklumpa! Aš tik 
sakau, kiek atsirieksi, tiek ir valgysi!

Puplys: Kaip tai, poniute, suprasti?
Teilienė: Ne be reikalo sakoma: neraštingam 

nei akiniai nepadeda! Negi dar reikės pačiam pa
žodžiui išaiškinti, kaip toliau reikalus tvarkyti?

Stygienė: Kų jau čia! Kalbame, štai, anų die
nų kelios susibėgusios: tiems Pupliams tai ir seka
si! Gaus žentų, kaip pridera: ir iš pažiūros, ir ki
šene netuščia.

Puplienė: Ir galvelė nebloga..,.
Kristina: Kų jūs čia dabar...

(Bus daugiau)
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Spauda prikėlė lietuvių tautą 
iš vergovės miego ir uždegė mū
sų brolius kovai už nepriklauso
mybę. Jos veiksnys ir šiandien 
yra nesumažėjęs, jos reikšmė yra 
nepaprasta. Knygų ir lietuviškų 
laikraščių bei žurnalų platinime 
Victorija nuo mūsų bendruome
nės kūrimosi laikų pirmauja. 
Čia lietuviškos spaudos platini
mas geriausiai vykdomas. Jau 
vos tik tautiečiams besiburiant 
ėmėsi garbingos knygnešystės 
Leonas Baltrūnas Melbourne ir 
L. Bertašius Geelonge. Vėliau 
atėjo Napoleonas Butkūnas ir tą 
darbą su dideliu užsispyrimu ir 
pasišventimu tęsia vadovauda
mas Parapijos kioskui. Apie jo 
sėkmingą ir reikšmingą knygų 
platinimą skaitytojas ras atskirą 
straipsnelį.

Mylėdamas nepaprastai kny
gas ir suprasdamas lietuviškos 
spaudos didelę reikšmę lietuviš
kumui išlaikyti, 1961 m. įsteigiau 
Melbourne lietuviškų knygų ir 
plokštelių centrą “TĖVYNĖS 
GARSAI”. Sis aprūpina lietuviš
ka spauda ir lietuviškomis plokš
telėmis bet kuriame Australijos 
kampe gyvenantį tautietį. Iki 
šiol nemaža spaudos ir plokšte
lių “TĖVYNĖS GARSAI” 
centras yra išplatinęs ne vien tik 
Victorijoje, bet ir Pietų Austra
lijoje, Vakarų Australijoje, o 
ypač N.S.W., kur knygų platini
mas apverktinoje padėty. Nors 
abuojumas lietuviškai knygai vis 
didėja, bet su meile ir užsidegi
mu platinant, vis dar išplatinama 
nemaži kiekiai. Visi nauji leidi
niai ir naujai pasirodžiusios plo
kštelės pasekia nedelsiant šį cen
tra ir jomis aprūpinama lietu
viškos knygos ir muzikos mėgė
jai. Nemaži kiekiai yra sandėly.

PARAPIJOS KIOSKAS
Trumpai vadinamas Melbourne 

Parapijos Kioskas įsikūrė 1954 m. 
lapkričio mėn. Taigi šiemet sukan
ka jo veiklos dešimtmetis.

Kioskui pradžią davė tuometinė 
Liet. Parapijos Taryba, kuri nuta
rė prie mūsų pamaldų bažnyčios — 
St. John’s, East Melbourne — or
ganizuoti Parapijos Kioską ir tą 
pareigą pavedė B. Zumeriui. Ta
čiau pirmuoju kiosko vedėju teko 
pasidaryti man dėka kun. P. Vase- 
rio, kuris mane prikalbino to dar
bo imtis. Aš perėmiau iš B. Zu
merio parūpintų kelioliką knygų ir 
keletą laikraščių, o taip pat dalį L. 
Baltrūno, pirmojo Melbourne 
spaudos platintojo, kaikurias kny
gas ir taip rugpiūčio mėn. 8 d. Šv. 
Jono bažnyčios salėje ant kuklaus 
stalo paklojau apie 30 knygų ir ke
letą laikraščių.

Pradžia buvo menka, tačiau jau 
pirmą dieną padaryta apyvarta už 
13 svarų. Vėliau man susirišus su 
JAV knygų leidyklomis, taipgi 
su “Australijos Lietuvio” leidykla 
Adelaidėje ir įsigijus didesnį įvai
resnių knygų, laikraščių ir žurnalų 
skaičių, apyvarta pradėjo augti. 
Per likusius tų metų 5 mėnesius 
buvo gauta pajamų 380 svarų. Se
kančių 1955 metų pradžia buvo 
ypatingai padrąsinanti, nes per 1 
mėn. apyvarta siekdavo iki 300
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” HANSA TRADING CO. autorizuota Vneshpofyltorgo ” 

firma Australijoje, atliekanti visas dovaninių siuntinių ope- ;; 
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SKYRIAI: Brisbanėje, Sydnėjuje, Canberroje, Melbour-

-: ne, Geelonge, Launcestone, Adelaidėje ir Perthe. ;;

Visais informaciniais reikalais prašome kreiptis į Mel- ? 
;; bourno skyrių: !

Hansa Trading Co.
:: TEL. 30-3347
:: 197 FLEMINGTON RD., NORTH MELBOURNE, VIC. ”
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Jau 12 metų, kaip rūpinuosi li
tuanistiniu švietimu Australijoje. 
Per tą laiką teko nemaža litua
nistinių veikalų svetimom kal- 
išplatinti universitetų ir viešosio
se bibliotekose. Būdamas ALB 
Krašto Kultūros Tarybos Litua
nistinės Sekcijos seniūnu be tie
sioginio uždavinio aprūpinti sa
vaitgalio mokyklas vadovėliais ir 
programomis, pasiryžau išvystyti 
platesnę akciją paskleisti ir aprū
pinti visas didesnes viešąsias ir 
universitetų bibliotekas bent pa
grindiniais lituanistiniais veika
lais, kad Australijos mokslinin
kas, studentas bei kitas švieses
nis pilietis turėtų bent pagrindi
nes žinias apie Lietuvą, jos isto
riją, kalbą. Jau esu aprūpinęs 
reikšmingais bei vertingais leidi
niais Victorijos valstijos biblio
tekas ir pradėjęs tą akciją vyk
dyti ACT. Tos akcijos metu iš
platinta leidinių už ca. 300 sva
rų. Iš Krašto Kultūros Tarybos 
tam reikalui iki šiol nesu gavęs 
nei vieno peno. Priėjau išvadą, 
kad privati iniciatyva yra labai 
veiksminga, reikia tik būti verž
liam. Šią akciją parėmė mūsų bi
čiulis J. Bačiūnas ir visa eilė tau
tiečių. 2inoma, norėdamas išju
dinti tą akciją ir pats asmeniškai 
nemaža lėšų tam skyriau ir pa
švenčiau energijos. Paskutiniu 
laiku patyriau, kad ir pačios aus
tralų bibliotekos įsigyja svarbes
niuosius veikalus už pinigus. Si 
akcija nėra lengvai vykdoma, rei
kalinga didelės energijos, entu- 

svarų. Lietuviškos spaudos alkis 
buvo aiškiai jaučiamas, todėl ir 
platinimo darbas atrodė dėkingas 
ir pateisinamas. Tačiau greit po 
to prasidėjo atoslūgis, spaudos pir
kimas ėmė mažėti ir šiuo metu jos 
pareikalavimas yra žymiai suma
žėjęs, nežiūrint, kad mūsų tautie
čiai yra pasidarę daug turtingesni.

šiuo metu kioskas yra išaugęs 
beveik j knygyną. Knygų sąrašuos 
se figūruoja apie 500 knygų, laik
raščių ir kit. leidinių bendroj ver
tėj maždaug už 1.300 svarų. Kios
ko spinta pasidarė permaža, to
dėl didelė dalis knygų laikoma ir 
namuose (9 Cowper Str. St. Kilda) 
Manau nedvejodamas dabar Melb. 
Par. Sp. Kioskas . gali pasigirti 
kaip didžiausias Australijoje lie
tuviškos spaudos knygynas. Labai 
gaila tik, kad tautiečių susidomė
jimas lietuviška spauda yra labai 
kritęs, ypatingai jaunosios kartos 
tarpe; galėtų ir turėtų būti žymiai 
didesnis. Kas keisčiausia, kad ge
riausieji kiosko klijentai yra ne iš 
inteligentų, bet iš žemesnio mokslo 
žmonių tarpo.

Kioskas buvo užsimojęs organi
zuoti ir kitose kolonijose knygų 
platinimo skyrius. Tačiau pasiro
dė, kad kitur knygų pardavimas 
dar sunkiau eina ir kad jų dides-

Melbourne knygnešiai
RASO A. KRAUSAS 

ziazmo, užsispyrimo, patvarumo 
bei kantrybės.

Po ilgesnio patvaraus darbo 
ir jo vaisiai pasirodo. Šiandien 
net kaikurių universitetų austra
lai profesoriai kreipiasi į mane 
prašydami nurodyti atitinkamos 
literatūros apie Lietuvą, apie at
skiras mokslo šakas ir lietuvių 
mokslininkų darbus. Tai man 
moralinis atpildas už įdėtą dar
bą! Čia nenoriu tuo pasigirti, bet 
nurodau kaip pavyzdį, kad su 
pasišventimu dirbamas darbas 
pasitarnauja mūsų tautai. Tą 
kiekvienas iš mūsų galime pada
ryti, jei tik ryžtamės. O turime 
jausti ir pareigą padėti ir tarnau
ti mūsų kenčiančiai Tėvynei! 
Mažiau peštynių ir barnių, as
meniškų ambicijų bei intrigų. 
Tik pozityviais darbais pasitar
naujame savo bendruomenei!

Melbourne jau ilgą laiką vei
kia LKF Biblioteka. Jos knygi
ninku anksčiau buvo Povilas 
Alekna, vėliau Izidorius Gestar- 
tas, o dabar yra ats. pulk. Pri- 
dotkas. Visi trys yra įdėję nema
ža energijos ir pasišventimo į 
šios bibliotekos vadovavimą. Bi
bliotekininkas Pridotkas dirba 
dar nepilnus metus, bet atliko 
neinažą darbą pertvarkant naujai 
jos kartoteką, katalogą. Šiuo 
metu bibliotekoje yra ca. 750 

Pono J.J. Bačiūno, dabartinio PLB Pirmininko ir Ponios išleistu
vių svečių dalis Klausų sodely Maribyrnonge.

nių kiekių kitur laikymas nepa
teisinamas ir nuostolingas. Tik 
kun. dr. P. Bašinskas lankydamas 
lietuvių kolonijas yra nemažą kny
gų kiekį išplatinęs, tuo pačiu dvi
gubai pasitarnaudamas mūsų tau
tiečiams, tačiau, matomai, paste
bėjęs, kad susidomėjimas lietuviš
ka knyga atslūgo, nuo tų “knyg
nešio” pareigų atsisakė.

Per dešimt metų kioskas turėjo 
įvairių nuotykių. Kaip kampinin
kui, prisiglaudusiam prie svetimos 

ANGELAI IR...
(Atkelta iš psl. 3)

moka išvystyti patrauklią intrigą 
ir paveikti skaitytoją, suteikti jam 
estetinio, emocinio pasigerėjimo. 
Novelių sudarymas geras, jų ator 
mazgos būna staigios ir dažnai ne
lauktos, netikėtos.

R. Spalio novelės yra daugiausia 
psichologinės. Nemaža jų veikėjų 
išgyvena vidines kovas ir įtampas, 
pilnas dinaminio dramatizmo. No
velių turinys, temų pasirinkimas 
įvairus ir turtingas, kaip ir pats 
žmogaus gyvenimas, štai turto pa
veldėjimo klausimas (Prakeiktoji, 
Aiškiaregė, Dvaras, Broliai), kitur 
pogrindžio veikla (Akimirka), po
kario sujauktas stovyklinis gyve
nimas, nenusisekusi meilė (Til
tas), būdingas artistų gyvenimas 
(Makbetas), skyrybos (Beprotis), 
dailininko pavainikio margas gy
venimas (Atlyginimas) ir dauge
lis kitų temų, vaizduojančių vidi
nes kovas, mus prirakina prie kė
dės ir suteikia malonių, šviesių 
skaitybos valandų. Yra rinkiny ir 
fantastinio pobūdžio novelė “Mis
terija”, kuri kaikurių kritikų lai- 

knygų. Per devynis mėnesius 
naujasis knygininkas Pridotkas 
yra išdavęs apie 200 knygų skai
tyti.

Nemažą asmenišką biblioteką 
turiu ir aš Maribyrnonge. Ypač 
sustiprintas lituanistinių veikalų 
bei kitų mokslo šakų skyrius. 
Gausus meno skyrius. Joje yra 
veikalai nevien lietuvių kalba, 
bet ir svetimom, vokiečių, anglų 
bei prancūzų kalbomis. Paskai
toms ir studijoms mielai skolinu 
tautiečiams, kurie tik paprašo ir 
sumoka už pašto išlaidas. Pasko
linu ir sunkiai begalinamas ir vi
siškai nebegaunamas plokšteles 
iš savo plokštelių bibliotekos. 
Rašykit man ir tuoj galiu kiek
vienam iš Jūsų atsiųsti jau ne- 
begaunamą dramatinį veikalą 
plokštelėmis “Baltaragio Malū
ną” arba B. Sruogos šauniai su
vaidintą Montrealio Teatro vei
kalą “Milžino Paunksmė”. Dar 
galima užsisakyti ir Lietuvių En
ciklopediją ir naujai pasirodantį 
veikalą “Mūsų Lietuva” bei V. 
Krėvės raštus. Esu gavęs savo 
bibliotekon nemaža dramos vei
kalų. Vaidintojų grupėms mielai 
patarnausiu veikalus paskolinda
mas ar aprūpindamas įsigyti. Ra
šyti šiuo adresu: A. Krausas, 4 
Grandview Ave., Maribymong, 
Vic.

australų parapijos, teko kelis kar
tus kraustytis iš kampo į kampą, 
iš vienos patalpos į kitą, teko kar
tą (keletą savaičių) beveik po 
atviru dangum pabuvoti ir porą 
spintos išlaužimų (kad ir nelabai 
nuostolingų) pergyventi, tačiau 
jis vis tebeveikia. Savo darbe tu
rėjau ir tris pagelbininkus: S. Pe
truškevičių, L. Grumulaitį ir da
bartinį I. Gestartą, kuriems už pa- 
gelbą esu labai dėkingas.

N. Butkūnas

koma psichologiškai neparemta. 
Bet kas bent kiek su okultizmo 
mokslu yra susipažinęs, tam jo 
bus suprantama ir įtikinanti. No
veles “Sutema” ir “Jos apmokė
toji sąskaita” galima priskirti 
prie rėmelių novelių, kurias vokie
čiai “Rahmenerzaehlung” vadina.

Rašytojo kalba taisyklinga, li
teratūrinė, novelėse užtinkame 
gražių kalbos vaizdų, k. a.: “sau
lėta vasaros karščiausia diena tir
po miškų šešėliuose ir upės ošian
čioje vėsoje” (25), “skarota mi
nia” (25), “pražydusį jos kūną” 
(28), “nakties mirtyje” (128), 
“saulės trinamos žėravo kalvos, 
mažais miškeliais besidangstyda- 
mos” (161), “ėjo prigėrę meile, 
jaunyste, artuma” (165). Autoriui 
gyvenančiam tarp svetimųjų, vie
nišam, toli nuo savo tautiečių ir 
negyvenusiam lietuviškame kaime, 
jo kalbai kiek trūksta to sodrumo 
ir turtingumo. Tą trūkumą auto
rius gražiai atperka aukšta nove
lių technika, ryškiomis intrigomis 
ir patraukliu, gyvu pasakojimu. Iš

Antanas Krausas savo įsteigtame lietuviškų knygų ir plokštelių 
centre "TĖVYNĖS GARSAI", 4 Grandview Ave., Maribyr- 
nong, Vic., sudarinėja lituanistinių veikalų anglų kalba rinkinius 
viešosioms ir universitetų bibliotekomš. Šios akcijos mecenatu 
yra Australijos lietuvių nuoširdus bičiulis J J. Račiūnas, dabar
tinis PLB Pirmininkas, kuris neseniai paaukavo didelį vertingų 
lituanistinių veikalų rinkinį Monash Universitetui Melbourne.

M.K. ČIURLIONIO DISKUSIJŲ KLUBAS 
MELBOURNE

1962 m. liepos mėn. 15 d. dail. kasdieninės duonos, ilgisi kultūri- 
A. Vaičaičio ir A. Krauso inioia-1 nio darbo ir bendravimo. Jiems, o 
tyva įsteigiąs M JI. Čiurlionio Dis-[ ir tiems, kurie pasklidę po australų 
kusi jų Klubas. Čia trumpai, kodėl bendruomenę, dirba kultūrinį dar-
jis įsisteigė ir koks jo tikslas.

Žvelgiant į Lietuvių Bendruo
menės dvasinį klimatą, pastebima, 
kad jis nėra palankus intelektua
lui, menininkui. Daug lietuviškos 
energijos išeikvodama neproduk
tingiems ginčams ir barniams. 
Skirstymasis ir dalinimasis į prie
šingai viena kitoms nusiteikusias 
grupes šviesuolius slegia ir liūdi
na. Galvojančiam imagui noris gy
venti pilną gyvenimą, kurti, ben
drauti, mintimis dalintis. Tuo tar
pu kuriančiąją darbu nesidomina, 
kūrėjai paliekami vieni. Todėl ir 
kilo mintis susiburti šviesuolių, in
telektualų, geros valios žmonių bū
reliui, kurio narių tarpusavė drau
gystė padėtų jiems atsiplėšti nuo 
kasdienės pilkumos.

Šalia tų, kurie turi sąlygas sa
vo pasiruošimui atitinkamai rei
kštis, yra nemažai ir tokių lietuvių 
intelektualų, kurie iš savo profe
sijos išmušti, vargsta dirbdami dėl 
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tų 16-kos rinkinio novelių ypač nu
sisekusios ir gyvai pasilieka at
minty savo ryškumu šios: Prakeik
toji, Jos apmokėtoji sąskaita, Aiš
kiaregė, Dvaras, Sutema, Makbe
tas, Misterija ir Broliai. Jos žavi 
mus savo originalumu, savo nauju
mu, savo patrauklumu, išaugintos 
bei sukurtos iš lietuviškos dvasios, 
nesivaikant svetimų skersvėjų.

Romualdas Spalis turi rašytojo 
talentą ir savo kūryba jau išsiko
vojo garbingą vietą mūsų litera
tūros Parnase. Jei jo užimama 
vieta mūsų literatūroje ne tiek 
kritikų, kiek skaitytojų užtikrinta, 
kaltas mūsų kritikų rienšališku- 
mas, kritikos monopolis. Jie daž
niausia /tepripažįsta rašytojais tik 
savus ir gimines rašydami rėkian
čias išliaupsinančias recenzijas, 
juos į padanges keldami, kad tuo 
įtikinus kad be jų giminaičių nė
ra kitų rašytojų. Juk tremty, Vo
kietijoje, kai mūsų klasiko V. Krė
vės pasirodė nepaprastai stiprus 
veikalas “Dangaus ir Žemės Sū
nūs" I dalis, tais metais literatū
rinę premiją laimėjo autorius, pa
kartotinai perspausdinęs savo 
“Italijos Vaizdus”. Tokie šališku
mai mūsų literatūros kritikoje ir 
vertinime ne naujiena.

Dalis kritikų nežmoniškai elgia- 

bą, reikia dvasinių namų. Todėl ir 
susiburta į šį diskusiją klubą. Jo 
pagrindinis tikslas — laisva drau
gystė, savarankiškas galvojimas, 
problemą kėlimas ir aiškinimas.

Turn tikslui skaitomi referatai, 
po jų vyksta diskusijos, kuriose 
dalyvauja visi nariai. Iki šiol yra 
skaitę referatus dailininkai Adol
fas Vaičaitis ir Vincas Jomantas, 
baleto šokėja Regina Vaičaitienė, 
mokytojai Elena žižienė, St. Stan- 
kūnavičius, Jūratė Normantaitė, 
Albertas Zubras, Antanas Krausas 
bei liaudies meno puoselėtojas Ni
kas Cininas. Diskusijų popietės 
'vyksta kas antras mėnuo.

M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubo 
vadovybę sudaro t dail. A. Vaičai
tis, dail. V. Jomantas ir A. Krau
sas. Ateinantį liepos mėnesį klu
bui sueis dveji jo gyvavimo me
tai. Jo narių tarpe yra žymi dalis 
ir iš jaunosios kartos tarpo.

(.k)

si su ne savais rašytojais prikerk- 
dami jiems neužtarnautų blogybių 
ir silpnybių, juodu teptuku išmur- 
zindami pasirodžiusį veikalą, kiti 
pasodina rašytoją į mokinio suolą 
ir moko juos kalbos ir stiliaus 
mandrybių! Tokius kritikus rašy
tojas tik užuojautos šypsniu pa
lydi. Jis laukia tik kūrybinės kri
tikos! Vienas žymiausių žurnalis
tų Bronys Raila palygino R. Spalį 
su prancūzų novelių rašytoju Mau- 
passantu ir gana teigiamai įver
tino pasirodžiusį rašytojo novelių 
rinkinį “ANGELAI IR NUODĖ
MĖS.”

R. Spalio visi spausdinti veika
lai puošia Pensilvanijos universi
teto bibliotekos lentynas, jo raštų 
užtinkame ir Victorijos Valstybės 
Viešoje Bibliotekoje Melbourne. Jo 
raštų greitas plitimas ir skaityto
jo jų pamėgimas akivaizdžiai įro
do rašytojo talentą ir sugebėjimus. 
Laukiame naujų veikalų ir linkime 
sėkmės kelyje į literatūros aukš
tumas.

R. Spalis. ANGELAI IR NUO
DĖMĖS. Novelės. Išleido Nida, 
1963 metais. 252 pusi. Kaina 9/6, 
kietais viršeliais 14/-. Gaunama: 
Knygų ir plokštelių centre “TĖ
VYNĖS GARSAI”, 4 Grandview 
Ave., Maribyrnong, Vic.
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Ieva Didžytė

Buvo tylus ramus vakaras. 
Upelyje kartais pasigirsdavo 
pliaukštelėjimas ir pro nendres 
sužvilgčiodavo sutrukdyto van
dens raibuliavimas. Kažkur toli 
lojo ūkininko šuo.

Matilda ir Matiejošius pamažu 
artinosi prie upelio. Buvo sun
kiai apsikrovę visokiais meške
riojimo reikmenimis, kaip dera 
prityrusiems žvejams. Atėję su
stojo ir tylėdami stebėjo vandens 
paviršių. Tada pasižiūrėjo į vie
nas kitą ir paslaptingai linktelė
jo galvom, duodami suprasti, kad 
čia labai gera vieta, kad čia plau
kioja šimtai ungurių.

Atsiklaupę ant žolėto kranto, 
jie tylėdami pradėjo ruošti meš
keres. Išėmė kabliukus iš dėžu
tės ir pritaisė prie siūlo; maišus 
ištiesė ant žemės, kad būtų gali
ma ungurius tuojau įmesti, žo
džiu, viską paruošė. Ir jau būtų 
ramiai atsisėdę meškeriojimui, 
jei ne maža kliūtis — Matiejo
šius buvo pamiršęs masikliams 
mėsą. Nepatenkintas grįžo per 
laukus į palapinę mėsos. Tuo 
(arpu Matilda kantriai laukė. 
Akis įsmeigusi į juodą vandenį 
skaičiavo ungurius, kuriuos bū
tų galėjusi per tą laiką sugauti.

Jau arti šimto pliaukštelėjimų 
buvo suskaičiavusi, kai Matiejo
šius galų gale atnešė mėsą. Gal
būt jis nebūtų taip ilgai užtrukęs, 
jei nebūtų taip dažnai užkliuvęs 
už spygliuotų tvorų ir jei nebūtų 
reikėję tokio didelio vingio pa
daryti, kad išvengtų ūkininko lo
jančio šuns. O pagaliau, teisy
bę pasakius, jam nebūtų iš viso 
reikėję eiti, jei būtų iš karto įki
šęs ranką į kišenę, nes ten ta 
mėsa gi visą laiką buvo!

Matiejošius nerado ypatingo 
reikalo prsipažinti, kad jis tą 
mėsą galų gale rado, o Matilda

©igSM mm
APŠIURĘS NEAPOLIS, ŽAVINGA CAPRI, 

SENOJI IŠKILMINGA ROMA

NEAPOLIS TIK DAINOJ
Paskutinis laive balius “Neapo- 

liškoji Naktis”. Atsisveikinę su 
"Flavia”, išlipom Neapolio uostei 
Su mumis dvi sydnėjiškės, — Mar
garet ir Norma, — abi jos madų 
salonų modelininkės, šiaip jau la
bai malonios bendrakeleivės ir su-, 
sigyvenusios su mano žmona. Visi 
keturi iškeliavom pastogės jieškoti. 
Nelabai sekėsi, nes apie tą laikę 
Neapolyje turėjo prasidėti Pan — 
Mediteraninė olimpiada, ir visi 
didesni viešbučiai jau buvo sporti
ninkų ir svečių užimti. Per turistų 
biurų sužinojau, kad dar galima 
gauti vietų pensionuose. Į kelis 
paskambinę, vienų radom su dviem 
laisvais kambariais. Ten nuva
žiuoti truko apie 20 minučių, ir 
taksiukui reikėjo 2000 lirų sumo
kėti. Vėliau sužinojom, kad tas 
pensionas tik 500 metrų nuo uosto. 
Visur tat sukčiauja!

Iš lauko mūsų pensionas atrodė 
prastai. Tas pats ir viduj. Kam
bariai apšiurę, be vonios, baldai 
dar prieškariniai, patalai, nors iš
plauti, bet smarkiai apdėvėti. Vie
nintelė vonia gale karidoriaus ir 
be karšto vandens. Rankšluoščius 
reikia savo naudoti. Išgirdę kai
nų, net išsižiojom — 3000 lirų 
dienai! Absurdiškai brangu už 
tokių landynę. Bet kų padarysi, 
kai nieko geresnio nėra.

Kiek pasilsėję, išėjom Neapolio 
apžiūrėti. Gal mes ne ten kur rei
kia vaikščiojom, bet miestas mums

jaunimo

Redaguoja A. Zubras, 46 Malane Str., Ormond, Vic. Tel. 58 6421

Ieva Didtytė

MEŠKERIOTOJAI
nedrįso paklausti, nes bijojo savo 
balsu ungurius nubaidyti.

Netrukus abudu jau sėdėjo 
meškeres suleidę į vandenį, ste
bėdami raibuliavimus ir kartais 
lyg jausdami, kad kažkas bando 
kibti. Tačiau dvi valandas įtem
ptai laukė ir dar niekas nepriki
bo. Matiejošiaus naujai gauta 
knyga apie šį sportą perspėjo, 
kad svarbiausas dalykas — kan
trybė, nes ji esanti vėliau dvigu
bai atlyginama. Tik šita mintis 
palaikė meškeriotojų nuotaiką ir 
padėjo jiems iškentėti uodų kan
džiojimą.

Nors knygoje pasakyta, kad 
jokio triukšmo meškeriojant ne
turi būti, tačiau Matilda staiga 
pajutusi smarkų timptelėjimą, 
negalėjo Susivaldyti nesušukusi:

— Turiu, turiu!
— Tai trauk laukan!
Matilda traukia siūlą, o un

gurys iš ano galo taip pat. Taš
kosi, painioja siūlą aplink nen
dres, griaužia, ir capt, pragriau- 
žęs siūlą, pasprunka su visu kab
liu:

Matiejošius, kuris visa tai 
įtemptai sekė, negalėjo nepratar
ti kai kurių šiurkščių žodžių, Ma
tildai taikytų:

— Kitą kartą tu neliesk, o 
duok man ištraukti. Tu nieko 
nežinai apie unguriavimą.

Piktai susiraukęs jis pasitrau
kė į kitą vietą, už kelių aviečių 
krūmų ir ten ėmė vienas pats sau 
meškerioti. Kad negadintų ner
vų.

Matilda, vos spėjo iš naujo 
įmesti meškerę, kai vėl pajuto 
stiprų trūktelėjimą.

— Matiejošiau, greičiau, grei
čiau, tikras milžinas!

Pašauktasis atskuba iš tamsu
mos, pro aviečių krūmus ir, ne
paisydamas subraižytų blauzdų, 
greitai perima visą reikalą į savo 
rankas. Matilda drausmingai 
atiduoda jam meškerę ir, atsi-

VISVALDIS ALEKNA 

nė kiek nepatiko. Gana nešvarios 
gatvės, namai seni, bet neužtenka
mai, kad būtų istoriškai įdomūs; 
krautuvės prastos, gražių kavinių 
ar restoranų, atrodo, visai nėra. 
Bendrai paėmus — nieko gero. 
Gaila tik dienos.

FOMPEJOS GRIUVĖSIAI
Kitą rytą sakom — užteks Ne

apolio, važiuojam į Pompėją! Šei
mininkės sūnus — dailininkas pa
siūlė mus ten nuvežti. Penkiese 
susėdom j jo mažytę, kažkokios se
nos, negirdėtos gamybos mašinėlę 
ii' iškeliavom. Nepavažiavom nei 
pusės valandos, kai staiga motoras 
pradėjo kosyti, barškėti, ir paga
liau sustojom. Mūsų vairuotojas 
paaiškino, kad nėra kaa kreipia 
dėmesio — taip dažnai atsitinką. 
Paknibinėjo motorų, aš rankoves 
pasiraitęs jam padėjau, ir šiaip 
taip mašinėlę vėl užvedėm. Pa
važiavus kokias dvi mylias, vėl tas 
pats. Kol mes vėl jų tvarkom, sa
vininkas man aiškina, girdi: “Kai 
važiuojam plentu, neužtenkamai 
mašina kratosi ir užtat benzinas į 
motorų nepatenka. Reikės važiuoti 
mažom, akmenimis grįstom gatve
lėm, tai viskas bus tvarkoj”.

Tuo tarpu saulė kepina baisiau
siai, mašinoj karšta kaip krosny, 
o moteriškės beveik alpsta. Bet 
pėsti neeisim, o kokiam Neapolio 
užkampyje esam, neturim supra
timo. Reikia kentėti. Taip vin
giuotom gatvelėm bevažinėdami, 

traukusi į šalį, pasiruošia baisiam 
vaizdui. Šį kartą vargšas ungu
rys nebepaspruks.

Ungurys, gyvybės pilnai ir ge
rokai išgąsdintas ne taip lengvai 
pasiduoda, kaip Matiejošius bu
vo numatęs. Įkarštyje jis nebega
li prisiminti, kas knygoje para
šyta apie tokią padėtį. Ungurys 
nardo dumblus, sukinėjasi tarp 
nendrių kotų. Kaip gimęs akro
batas. Matiejošius tik traukia už 
siūlo, kaip galvą pametęs. Ungu
rys pašoka į orą, pamato, kad 
tai Matiejošius prie ano siūlo ga
lo ir paneria į vandenį. Bet jam 
dabar pavojus mažesnis, nes siū
las beviltiškai apsipainiojęs apie 
nendrių kotus.

Jei Matilda ten pat nebūtų 
stovėjusi, Matiejošius tikriausiai 
būtų tuojau pasidavęs. Ir taip jai 
buvo lemta parodyti, kad leng
viausias dalykas paprastą ungu- 
rėlį iš vandens ištraukti. Tem
pia, traukia, dantis sukandęs ir 
visai užmiršęs, koks silpnas tas 
neilono siūlas. Matilda gi tuo 
tarpu šoko į vandenį nendrių 
rauti.

Ir štai išrovus kelias nendres, 
žiūrėkit, jau ir ungurys ant kran
to besirangąs! Didelis, blizgantis 
ungurys.

— Ale milžinas! Matilda ne
žino, ar džiaugtis ar gailėtis.

— Neplepėk, o duok lempu
tę! Nieko nematau! — šaukia pa
nikos pagautas Matiejošius. — 
Kur peilis? Laikyk maišą! Duok 
peilį! Ko nešvieti man su lem
pute?!

Matilda veltui bando aiškinti, 
kad lemputė perdegusi, nebevei
kia, o peilio tamsoje negali ras
ti.

Ungurys nesuvaldomai plėšosi, 
draskosi, ir slysta vis vandens 
link, kaip gyvas sidabras. Nėra 
kaip rankom pagriebti — per
daug slidus ir vikrus. Matiejo
šius viena ranka dar laiko siūlą, 
o antra ranka tikisi ungurį kaip 
nors įstumti į maišą, kurį Ma
tilda laiko atdarą. Kai kiša gal
vą, ungurys pasprunka * šoną;

Tautinių Šokių grupės "Klumpakojis" Šokėjai:
IS kairės į deSinę: J ieva Didiytė, Jūratė Paragytė, Dana Vingrytė, Dana Jokū- 
bauskaitė, Jūratė Normantaiti, Vijūną Kepalaiti. Stovi: Algis Kepalas, Bronė 
Bertašiūtė, Algis Bulokas, Rūta Ziedaitė, Šarūnas Žiedas, Kazys Zdanavičius, 
Audronė Paragytė, Raimondas Kazlauskas, Rasa Zižytė, Algis Šimkus, Rūta Svam- 
barytė. (Kaikurių grupės narių ir vadovės A. Karazijienės trūksta).

dar du kartu sustoję, pasiekėm 
Pompėją. Mūsų vežėjas atsiprašė, 
kad negalės su mumis pasilikti ir 
atgal į miestų parvežti, nes jam 
kažkur toliau reikių važiuoti. Ačiū 
Dievui, mes pagalvojom!

Pompėja labai įspūdinga. Net 
nuostabu kai pagalvoji, kad seno
vės romėnai gyveno visai neblo
giau negu šių dienų neapoliečiai. 
Tik sunku suprasti: ar dėl to, kad 

kai kiša uodegą, iššliaužia pro 
kojas. Dar laimė, kad nespėjo 
nukąsti siūlo.

Momentas, kai Matiejošius pa
junta, kad turi ungurį maiše. Un
gurys tačiau šmukšt iš maišo, 
Matildai pro kojas ir link van
dens. Matiejošius puola paskui 
jį. Griebia už uodegos, bet per 
vėlai. Ungurys į vandenį, o Ma
tiejošius, klimpdamas į dumblą, 
paskui jį. Didelis pliukštelėji- 
mas! Lyg būtų milžnas įkritęs į 
upelį. Ungurys iš išgąsčio nu
kanda siūlą ir linksmai grįžta pas 
savo povandeninius draugus.

■, Kova baigta.
Sušlapęs Matiejošius ir jo 

kompanijonė surenka nuo žolės 
visus daiktus ir pamažu žings
niuoja atgal per laukus į palapi
nę. Palieka juodąjį upelį, dairia
me ir toliau girdėtis žuvų pliau
kštelėjimai.

Sugrįžę randa kepimo aliejų, 
keptuvę ir citriną, kuriuos buvo 
paruošę ungurių kepimui. Ma
tiejošius iš pykčio paspiria.

— Nesirūpink, Matiejošiau! 
Iškepsiu skanių blynų. Nenumir- 
sim badu ir net geriau pavalgy
sim. Ne veltui australai ungurių 
nei gaudo, nei valgo!

Taip kalbėdama Matilda, ima 
maišyti blynų tešlą.

Klumpakojis
’ Tautinių šokių idėja Melbour

ne — tai lyg paberti karoliai — 
ir yra, ir negali pasipuošti, nes 
karoliukai kas sau po pakampes 
išbyrėję.

Laiks nuo laiko kas nors su
renka karoliukus, kurį laiką pasi
džiaugia ir vėl pameta. Kai kurie 
karoliukai, kaip A. Karpavičiaus 
vadovaujama grupė, ilgą laiką 
gražiai žvilgėjo. Paskui rodėsi 
jaunesnių šokėjų grupės, vado
vaujamos p. Ždanavičienės ir p. 
Statkuvienės.

1963 m. pradžioje vyresnysis 
jaunimas nutarė savo trobą pa
šluoti ir vėl bandyti karoliukus 
surinkti.

romėnai buvo taip toli pažengę, ar 
dėl to, kad dabartiniai italai yra 
smarkiai atsilikę? Pompėjoj pra
leidom visų dieną ir atgal grįžom 
traukiniu.

SPALVINGOJI CAPRI SALA
Kitų rytų išplaukėm į Caprį 

salą. Nepaprastai žavu. Dar nie
kur tokio gamtos ir kartu žmogaus 
sukurto grožio nebuvau matęs.

ORGANIZACINIAM GYVENIME

JAUNIMAS
Daug girdime apie pastangas iš

laikyti jaunimų aktyviais lietuvių 
bendruomenė* nariais. Sakoma, 
kad jaunuoliai neįvertinų dedamų 
pastangų, esu joms abejingi. Pa
kviesti į kurių nors lietuviškų or
ganizacijų, ateinu kelis kartus ir 
vėl dingstu. Tuomet jie kaltina
mi: esu nemandagūs, nedrausmin
gi, nepareigingi. Sutikime, kad 
yra ir taip.

Bet ar visuomet jaunosios kar
tos kaltė? Gal tarp vyresniųjų 
yra tokių pasireiškimų bei veiks
mų, kurie atbaido jaunąsias jė
gas? Dažnai organizacijose mato
me senimo atstovų išmintingai lin
guojantį galvų ir suprask: “Dar 
jaunas. Subrųs ir susipras!” Tie
sa, posėdžių pradžioje esame kur- 
tuaziški. Atėjus ar įsimaišius jau
nosios kartas atstovui, jis pasvei
kinamas, pabrėžiama, kad pasita
rimuose nebus vyresniųjų ir jau
nesniųjų — reikalai būsiu tariami 
tarp lygių, svarbu ne amžius, bet 
nuomonė, mintis ir jos pagrindi
mas. Tačiau tereikia pasiekti pir
mąjį darbotvarkė* punktų ir išsi
tarti jaunosios karto* atstovui, kai 
pirmininkaujantysis arba greta jo 
sėdįs ima galvą linguoti, o dažnai 
ir tiesiai išdroža, kad esąs reika
las nesuprastas, trūkstą įsigilini
mo bei patyrimo. Bendrai — kal
bamasi kaip su nepilnamečiai* 
vaikai*. Gi kai kalbama, tai kiek
vienu sakiniu stengiamasi pabrėž
ti, kad atidengiama didžiausia iš
mintis, kurio* ten ar čia esantieji 
jaunuoliai nėra girdėję. Bet šie 
mano kitaip. Jie iš anksto jau pa
siruošę diskutuoti, reikalu* nagri
nėti, o ne tik klausyti* ir semti* 
išmintie*. Dažniausiai ir apie tuo* 
išmintie* perlu* jie savo nuomo
nę turi, ne* juo* ne kartų yra gir
dėję. Mūsų jaunosios karto* atsto-

Vyriausios “šlavikės” — Nor- 
mantaitė, Paragytė ir Zižytė — 
ėmėsi darbo. Su kai kuriais buvo 
lengva: vienu kitu brūkštelėjimu 
apsnūdimo dulkes tereikėjo nu
šluoti, bet kai kuriuos teko gero
kai šluotkočiais pabaksnoti, kol 
iš pakampių iškrapštė. Bet iš
krapštė. Susidarė gražus būrelis.

Padėti apsišlifuoti pasikvietė 
devynių amatų gizelį A. Karazi
jienę ir pradėjo darbą.

Kūdikystė buvo sunki. Nei na
melio, nei lopšelio; nei skarelės, 
nei kepurėlės. Bet kūdikėlis spar
dėsi ir augo, stiprėjo. Bendruo
menė pradėjo dairytis koks čia 
naujas sutvėrimas pašonėje kru-

Viskas švaru, tvarkinga; namai 
įvairiausios statybos, visokiom 
spalvom dažyti, gėlėm, sodais ir 
vynuogynais apsodinti, gatvės 
augštyn — žemyn po kalną vin
giuoja, jūra mėlyniausia, uolos 
kaip kokia didinga skulptūra. Vai
zdas pasakiškas. Uostas nedidelis, 
bet pilnas būrinių ir motorinių 
laiviukų, jachtų. Gatvėse prie uos-

(Nukelta į psl. 6)

IR SENIMAS
vai, kurie reliktai aktingai orga
nizaciniam darbe, yra baigę viena 
ar kitę šio krašto mokykla, kur 
mokoma buvo ligiiko samprotavi
mo ir diskutavimo — įžvelgti da
lyko esmę, aiškiai ir suglaustai 
reikšti mintį ir formuluoti išvadų. 
Jokiu būdu nepaliesti nuvertinan- 
čiai ar pašiepiamai asmenį ar as
menis, kurie tau oponuoja. Mūsų 
vyresniesiem* (aišku, ne visiems) 
labai dažnai šito* drausmė* pokal
biuose bei diskusijose trūksta. La
bai jau mėgstama nuklysti nuo 
pagrindinė* temo* į šunkeliu*', 
kalbėti labai ištęstai. Bot, gink 
Dieve, nebandyk grąžinti nusikal
bėjusio prie temo* ar paprašyti 
sutrumpinti. Tad* esi nemanda
gus, neišauklėtas, o atkertama: 
“Aš dabar kalbu”. Atsitinka, kad 
vyresnio amžiau* žmogus pašokę* 
pradeda aiškinti, Ided ji* yra ati
dirbę* organizacijose, kiek daug 
medalių gavęs, ir kaip čia, pien
burni ,drįsti mane kritikuoti. Ga
lima suprasti, kų tuo momentu pa
galvoja jaunimas.

Žmogus, kur* tikrai turėtų to
kį didelį organizacinio darbo pa
tyrimą, niekad taip nekabė*. Vi
suomenininko bei organizatoriau* 
pirmasis požymi* — pakanta kitų 
nuomonei ir ištvermė situacijose. 
Dar dažna pa* mus, tai diktato
riška* polinkis. Tokie žmonės ne
sileidžia į jokia* diskusija* dėl 
savo idėjų, o mėgsta tik įsakinėti 
bendradarbiam*. Jei šie turi savo 
nuomonę ir jų pareiškia bei gina, 
tai greitai pakaltinami organiza
cijos griovimu. Dar blogiau, kai 
posėdžiuose aptartų sutarti ir nu
tarti reikalai diktatoriškų polin
kių žmonių apverčiamš augštyn 
kojom ir vykdami visai priešin
gai. Tada organizuotas darbas tu
ri irti, išskyrus, kur dirbama dėl 
duonos ir iš baimė*. Bet tai ne 
vien vyresniųjų silpnybė.

Jauniu* Iksaiti*

ta.Pirmoji kūdikėliu susirūpino 
“Daina”.

“Ką tu čia, nekrikštai, spar
daisi”, sako, “nei šis, nei tas. 
Šitaip tu niekad pilietybės tei
sių negausi”.

“O ką aš vargšas galiu dary
ti?” sako kūdikėlis, “kas mane 
pakrikštys?”

“Ogi aš tau pabūsiu krikšto 
močia”, sako “Daina”, “nebijok, 
aš tave išvesiu į pasaulį."

Ir surengė Daina šaunų vaka
rą Kew rotušės salėj. Daina dai
navo, o kūdikėlis, pasivadinęs 
Klumpakoju, šoko.

“O ko gi tu Klumpakoju pasi
vadinai?” klausė kai kurie sve
čiai.

“Gi kad man iš baimės klum
pa kojos” šaiposi Klumpakojis, 
“ypač kai reikia šokti, o muzi
kanto nėra.

šaiposi Klumpakojis, o širdy 
visvien neramu — kiek prašyta, 
kiek klausinėta — nėra Mel
bourne akordeonistų, kurie no
rėtų jam groti. Vienam koncer
tui vienas pagroja, kitam kitas
— net iš Geelongo akordeonistė 
atvažiuoja, o Melbourne visiems 
per toli...

Šoko Klumpakojis Kew salėj, 
Melbourne universitete, Yarra 
Bend parke ir sporto šventės ati
daryme.

Šiais metais dalyvavo Tarp
tautinio Raudonojo Kryžiaus 
koncerte Mumbos metu. Po di
delės panikos šiam koncertui su
rastas akordeonistas K. Kuzmic
kas ketino ir ateity talkininkau
ti. Kaip čia atsitiko, kad Klum
pakojis jo anksčiau nesurado?! 
Na, gal jau dabar muzikinės bė
dos pasibaigs.

Dabar po šito koncerto Klum
pakojis pilnu tempu imasi mo
kytis naujų šokių ateinančioms 
Meno Dienoms. Darbo numato
ma nepaprastai daug. Dauguma 
šokių bus masiniai, ir žinoma tu
rės būti išpildyti nepaprastai pre- 
cizingai.

Atrodo, kad laiko marios, bet 
kai dauguma studentai ar moks
leiviai, kurie metų gale turės lai
kyti visokiausius egzaminus, ir 
tik sekmadieniais gali repetuoti
— tas laikas praskris ir nepa- 
stebėsim.

O jau per Meno Dienas kojos 
tikrai neturės klupti!

Klumpi
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SEKMADIENIS SU SPORTININKAIS
Vienų sekmadienio popietę, tuoj 

po pamaldų, nutariau nuvykti į 
Melbourno krepšinio pažibų — di
dįjį stadionų Albert Parke ir pasi
žiūrėti, kaip jaunieji mūsų krepši
ninkai ruošiasi artėjančiom Vikto
rijos žiemos pirmenybėms.

Turbūt, daugumai jau žinoma, 
kad ne tik Australijoj, bet vargu 
ir visam pasaulyje ar rastumėm 
geriau įrengtų krepšinio stadionų, 
kokį turi Melbournas. Tie, kurie 
nesate matę — nepatikėsite, kad 
šiame pastate, po vienu stogu, tel
pa net aštuonios pilnų išmierų 
krepšinio aikštės, kurių kiekviena 
yra aprūpinta modernišku, elekt-

KVIESLIO
NAUJA STUDENTŲ VALDYBA

Kovo 17 d. Melbourno lietuviai 
studentai išsirinko naujų valdybų: 
med. Karolis Kazlauskas, 
mech. inž. Zigmas L i n i k a s, 
mokyt.. Henrikas M a 1 a k ū - 
n a s, soc.-hum. Jūratė P a r a- 
g y t ė ir arch. Rasa Ž i ž y t ė. 
Pareigomis pasiskirstė: pirminin
kas — K. Kazlauskas, vicepirmi
ninkė — R. žižytė ir sekretorė — 
J. Paragytė. Dėl iždininko dar ne
susitarta.

Melbourno skyriaus valdyba šie
met eina ir ALSS centrinės val
dybos pareigas. Iki suvažiavimo, 
reikia tikėtis, skyriai bus priėmę 
įstatų pakeitimų, nes tik tuo keliu 
ir pats suvažiavimas pasidarys 
įstatinis studentų valdomasis or
ganas. įgyvendinimo laukia jau 
seniai nutartas studentų ženklelio 
reikalas. Artimiausias rūpestis tai 
gegužės mėnesyje įvykstantis me
tinis balius.

Pats laikas, kad susiorganizuotų 
filisteriai, Sydnėjus jau tų padarė.

zx

GRIŽO PRIE MOKSLO
Rimas Žitkevičius, me

tus mokytojavęs, šiemet vėl sugrį
žo į universitetų studijuoti gamtos 
mokslų. Elektros inžinierius Rim
gaudas Sližys užsirašė uni
versitete komercijos mokslų studi
jai. Dirba Victorijos Elektros 
Energijos įstaigoje.

1 • I

SYDNĖJIŠKSĖ MELBOURNE
Juta Kolakauskaitė, 

dvejus metus studijavusi Sydnėju- 
je socialinius mokslus, šiuo metu 
Kew psichiatrinėje ligoninėje lan
ko gailestingųjų seserų kursus. 
Kitais metais vėl grįšianti prie so
cialinių mokslų.

PATIKSLINIMAS 
IR PAPILDYMAS

Praeitame J.K. netiksliai buvo 
parašyta apie Vidos K u n c a i- 
t ė s studijas. Ji, ištikrųjų, Mel
bourno universitete pasirinko 
prancūzų kalbų ir psichologijų.

Rūta švambarytė tre
čius metus Melbourno universite
te studijuoja humanitarinius mo
kslus. Kristina Stankūne- 
v i č i ū t ė trečius metus tęsia 
Monash universitete germanisti
kos studijas. 

SUSIŽINOJIMO ARBA RYŠIŲ ISTORIJA Paruošė Verus

(Tęsinys)

LAIKRAŠČIAI — kai Jonas 
Gutenbergas išrado judamas 
raides, įvyko susižinojimo is
torijoje didžiulė revoliucija. Jo 
išradimas įgalino pigiai, spaus
dinti knygas ir laikraščius.

SPAUDOS LAISVĖ — Leidė- WEBSTER — 1828 amerikietis 
jo J.P. Zenger byla Ameriko- Noah Webster pradėjo leisti 
je iškėlė spaudos laisvės mint), aiškinamąjį enciklopedinį žody- 
šia spaudos laisve ir šiandie r.ų, kas paskatino leisti pagrin- 
naudojasi laisvojo pasaulio dinius mokslinius veikalus. Vos 
spauda. pasirodžius žodynui tuojau bu

vo steigiamos ir viešosios bib- 
(Bus daugiau) iiotekos.

ros pagalba veikiančiu, taškų 
skaičiavimo aparatu. Prie kiekvie
nos aikštės, metalinėje pintoje, dė
žėje yra laikomi du geri krepšinio 
kamuoliai, kuriuos gali naudoti 
krepšininkai, atėję į treniruotę. 
Tokiu būdu, nei klubai, nei atski
ros komandos bei žaidėjai nebeturi 
rūpintis nuosavais kamuoliais. 
Prie kiekvienos aikštės yra pakan
kamai suolų, ant kurių gali atsi
sėsti atsarginiai, pažįstamieji arba 
šiaip pasižiūrėti rungtynių atėję. 
Pagrindinė, reprezentacinė aikštė 
yra skirta tik lygos komandų rung
tynėms arba yra pravedamos di
desnio masto varžybos. Šioje aikš-

KRONIKA
ROTA LEE PRADEDANT 

MOKSLO METUS
Melbourno Savaitgalio Mokykla 

pradėjo darbų vasario mėn. 23 d. 
Mokiniai su labai pakelta nuotaika 
susirinko naujų mokslo metų die
nų, nes turėjo nepaprastų malonu
mų išklausyti lietuvaitės Rūtos 
Lee — Kilmonytės, filmų artistės, 
atidaromųjų kalbų, pasakytų Tau
tinių Šokių Šventėje Amerikoje ir 
jos prisipažinimų — meilę Lietu
vai. Nors Rūta ir svetur gimusi ir 
nemačiusi Lietuvos, savo kalbos 
taisyklingumu ir šiltais jausmais 
Tėvynei sužavėjo mokinius. w

Kažin, ar jai pasiseks laimingai 
suvažinėti šiomis dienomis išvykus 
savo mirštančios senelės Lietuvoje 
aplankyti T (K)

BELLA
(Atkelta 

to daugybė vaisių, vyno ir suve- 
nirų krautuvėlių, kavinių ir ma
žų, bet labai įdomių viešbučių. Už
važiavus keltuvu į patį Caprį 
miestukų, dar gražiau.

Mano moteriškos ten vos tik iš 
proto neišėjo, bevaikščiodamos po 
krautuvėles ir bežiūrėdamos į rū
bus, kurie ypatingai gražūs, kaip 
kad filmuose kartais galima pama
tyti; papuošalai, kokių Australijoj 
visiškai nėra; batai ir rankinu
kai, kokių dar nebuvom matę nei 
reklamose. O vaizdai aplinkui 1 
Sunku apsakyti! Aš net du spal
vuotus filmus sunaudojau nuotrau
koms. Vos jėga moteriškas ištem
piau iš čia, ir nuvažiavom apžiū
rėti mėlynųjų grotų. Nuostabiai 
gražu. Jei kitai dienai nebūtumėm 
turėję bilietų į Romų, tai tikrai čia 
būtumėm pasilikę ilgiau. Yra net 
sunku patikėti, kad viešbučiai 
Capri žymiai pigesni negu Neapo
lyje. Kaip gailėjomės, kad to ne
žinojom išlipę Neapolyje iš laivo.

SENOJOJ ROMOJ
Romoj atsiradom rytų. Vidų ir 

Margaret liko stotyje lagaminų 
prižiūrėti, o aš su Norma išėjom 
pajieškoti viešbučio. Neapolyje 
pasimokę, nenorėjom į kokių skylę 
pakliūti. Romoj padorų ir neper- 
brangų kambarį rasti gana sunku, 
bet po dviejų valandų atradom la
bai malonų pensionų Piazza de la 
Republica aikštėje, beveik pačiam 
Romos centre. Tas pensionas yra 

tėję įvyks ir Amerikos lietuvių 
krepšininkų rungtynės. Šitoji aikš
tė turi grindis, ant - kurių 
1956 m. buvo žaidžiamos Olimpinės 
krepšinio rungtynės. Iš šalies žiū
rint atrodo, kad šios grindys turėtų 
būti labai slidžios, nes turi labai 
dailiai blizgantį paviršių, bet pasi
rodo, kad jos yra tepamos specialiu 
tepalu, kas sustabdo slidumų. 
Aplink šių gražiųjų aikštę yra am
fiteatro pavyzdžiu įrengtos sėdy
nės, kurios talpina apie 3000 žiūro
vų. Taigi, į šį moderniškai įrengtų 
stadionų sekmadieniais susirenka 
Melbourno lietuviškasai jaunimas 
ir “senių” krepšininkų priežiūroje 
semiasi krepšinio mokslo, idant at
stačius Melbourno lietuvių gerųjį 
krepšinio vardų, kurį eilė metų 
pasiveržę Adelaidės lietuviai krep-

MELBOURNE SLIDININKŲ 
KLUBAS

Praėjusiais metais liepos mėnesį 
įsisteigė Melbourne Slidininkų 
Klubas “Neringa". Tai naujau
sias organizacinis vienetas. Jis 
turi 22 narius. Klubo svarbiausias 
tikslas — populiarinti slidinėjimo 
sportų tautiečių tarpe.

“Neringos” Klubo v-bų sudaro 
šie: K. Mikliu^, Vyt. Vasaris ir J. 
Mašanauskas. Jam priklauso dau
giausia jaunesniosios kartos atsto
vai. *Klubo nariai talkos būdu, at
likdami prievolę, gerokai įpusėjo 
statydami kalnuose — Mt. Bulla, 
160 mylių nuo Melbourno pastatų, 
kuris kainuos ca. 2500 svarų. Jam 
planų padarė archit. J. Žalkauskas.

Sėkmės “Neringai”! (K)

ITALIA
iš psl. 5)
vieno pastato viršutiniam augšte 
ir viena iš švariausių ir gražiausių 
vietų, kokioj teko būti. Grindys, 
laiptai, palangės ir vonia — balto 
marmuro, ant grindų nauji, spal
vuoti kilimai, sienos nepopieriumi, 
bet žaliu šilku išmuštos; baldai vi
sai nauji, patalai balčiausi. Net 
didelis balkonas su keliais medžiais 
ir gėlėm, nuo kurio matosi didesnė 
Romos dalis. Kaina tik 1500 lirų 
už dvigubų kambarį.

Sekančias tris dienas praleidom 
vaikščiodami nuo pat ryto iki va
karo, besigrožėdami Romos vaiz
dais. Nors 1959 metų kelionės 
proga jau daug kų buvom matę, 
vistiek labai įdomu buvo viskų dar 
kartų pamatyti ir parodyti mūsų 
draugėm. Aplankėm Kolizeumų, 
Forumų, Vittorio Emanuelle pa
minklų, Trevi fontanus, Ispanų 
laiptus, Borghese parkų, Viale Ve- 
netto, Vatikanu, įvairias arkas, 
daugybę mažiau garsių vietų ir, 
žinoma, įvairias krautuves, kurios 
moteriškėms, atrodo, daugiau pa
tiko negu istorinės garsenybės.

Margaret ir Norma išvažiavo į 
Brussels, o mes dar palikom vienai 
dienai ir nuėjom apžiūrėti Romos 
vadinamojo “Blusų turgaus”. Tai 
labai įdomi vieta, kur parduodami 
įvairiausi dalykai, pradedant nuo 
senų dantų šepetukų ir baigiant 
žymiųjų dailininkų paveikslais. 
Viskas labai pigu, bet reikia išsi
derėti. Vida ten nusipirko storų, 
gražų Mohair megstinį už 30 ši- 

šininkai, vis išsiveždami laimėtojų 
laurus.

Daugumas gal jau spėjo užmirš
ti, kad prieš trylika metų Mel
bournas didžiavosi savuoju krepši
niu, nes tuo laiku lietuviai žaidė 
lygos klasėje ir jųjų žaidimo pasi
žiūrėti atsilankydavo keletas šimtų 
tautiečių. Tuo laiku lietuvių krep
šinio žaidimas buvo visa klase 
aukštesnis už australų. Todėl aus
tralai su pagarba kalbėdavo apie 
lietuvių sugebėjimus šiame žaidime 
ir mūsų žaidėjų pavardės kaip 
Darginavičiaus, Gasiūno, Baltrūno 
ir visos eilės kitų buvo plačiai žino
mos. Tuo laiku mūsų žaidėjai ne 
tik, kad žaidė ir už Viktorijos bei 
Australijos rinktinę, bet ir treni
ravo šias rinktines.

Seniesiems “šulams” pasitrau
kus į “atsargų”, atslūgo susidomė
jimas krepšiniu ir reikėjo laukti 
net trylika metų, kad Melbourno 
lietuviai vėl pradėtų degti meile 
krepšiniui, žaidimui, kuris buvo 
pasidaręs mūsų tautiniu sportu.

Nepatikėjau savo akim, kad tai 
galėtų būti tiesa — trijose aikšte
lėse su šešiais sviediniais trenira

MIDUS

MNnunaus šutai po vienos stei
giamosios sueigos. Sėdi iš kairės: Algis Se
nėtas, Algis Cininas ir Narcizas Ramanaus- 

s; stovi — Ričardas Valutis, Viktoras 
Adomavičius ir Algis Kazlauskas.

lingu.
Romoj buvom galvoję pirkti 

mašinų ir toliau važiuoti per Ita- 
lijų, Austrijų, Vokietijų ir Belgiją 
savo priemone. Bet nieks iš to 
neišėjo, nes ten senos mašinos ma
žai kiek pigesnės negu Australijoj. 
Tat toliau į Genoa traukiniu.

SUDIEV, ITALIJA!
Romos stotyje, ilgo tarptautinio 

traukinio paskutiniam vagone at
radom laisvų vietų ir patogiai įsi
taisę išvažiavom Genoa link. Arti 
Romos, Italijos lygumos nėra per
daug įdomios, bet kuo toliau va
žiuoji į šiaurę, tuo daugiau kal
nuota darosi ir kartu įdomiau. I 
pavakarę vis daugiau ir daugiau 
tunelių pravažiavom ir neužilgo 
turėjom pasiekti Genoų. Kokias 
8 minutes prieš tvarkaraštyje pas
kelbtų laikų traukinys sustojo il
gam tunely, ir mes abu pradėjom 
kilnoti savo bagažus, ruoštis išlip
ti. Palaukus 6 ar 7 minutes, trau
kinys pradėjo judėti. Pro , šalį 
einančio konduktoriaus paklau
siau, ar tuoj bus Genoa stotis? 
“Seuza, Seniore!” Jis man paaiš
kino, kad stotį jau pravažiavom. 
Kodėl mes neišlipę, kai traukinys 
buvo sustojęs? To tik betrūko 1 
Karštai ir vaizdžiai išpyliau savo 
nuomonę apie Italijos gelžkelių 
valdybų, apie pačius italus ir jų 
tarnautojų bukumų. Bet tai ir 
viskas. Atsisėdom su Vida ir gal
vojam. Supratom, kas atsitiko. 
Genoa stoties neperilgas peronas 
prasideda tik iš tunelio išvažiavus. 
Mūsų traukinys tuo tarpu buvo 
žymiai ilgesnis, taip kad paskuti
niai trys vagonai netilpo į peronų 
ir sustojo tunelyje. Niekam, žino
ma, nė į galvų neatėjo, kad pasku
tiniam vagone sėdi du lietuviai iš 
Australijos, kurie nori išlipti iš 
tarptautinio traukinio ir apžiūrė
ti italų Genoų! Taigi, Genoa liko 
nepamatyta. Supratę padėties ju
morų, pradėjom su žmona juoktis, 
kad net ašaros byrėjo. Pasitaisė ir 
nuotaika ir nutarėm važiuoti, kol 
traukinys veš. Kitos dienos rytų 
jau buvom Gare du Nord — Pa
ryžiuje. 

vosi Melbourno jaunimas. Vienoje 
aikštelėje krepšinio meno sėmėsi 
16 jaunių, iš kurių dalis taip gra
žiai pasirodė paskutinėje lietuvių 
sporto šventėje. Visi jie atidžiai 
vykdė trenerio Rimo Baikausko 
reikalavimus ir su jaunatvišku už
sidegimu, kupini energijos stengėsi 
praverti krepšinio kamuolį pro tų 
nedidelį lankų, kuris kartais atro
do lyg užkerėtas, vis nustumia ka
muolį i šalį. Kitoje aikštelėje, 
dvylika gražiai nuaugusių lietu
vaičių stengėsi įrodyti, kad ir 
Melb. krepšininkės ruošiasi artė
jančiom varžybom išsekančioje 
Sporto šventėje nebebus “lengva 
duona” kitom komandom, čia Ra
polas Vaišutis ir Vytas Kuncaitis 
gražiai valdydami mergaičių už
gaidas verčia jas dailiais judesiais 
užvaldyti priešininkių krepšį. Gi 
trečioje aikštelėje, dar tik pirmų 
kartų, treniruojasi Melbourno jau
niausi krepšininkai, kurie akylai 
seka savo mokytojo Raimundo 
Kazlausko nurodymus.

Turėčiau kiek plačiau iškelti šj 
reikalų, nes jeigu šiandien į Melb. 
lietuvių krepšinio treniruotes atsi-

J.K. redaktoriui vienas “Mi
daus” komandos šulas prisiuntė 
šį raštų:

— Po praėjusios sporto šventės 
Melbourne susidarė jaunuolių gru
pė, kuri sutarė sudaryti krepšinio 
komandų. Tai daugumas artimi 
ir panašaus amžiaus draugai, ku
rie sportų laiko viena lietuviško 
bendravimo apraiška ir priemone 
savo kūnui ir dvasiai sudraus
minti. Be abejo, kiekvienos spor
tinės komandos ambicija yra pa
siekti lygmens, kad galėtų rungtis 
su kitomis komandomis, o ypač 
tinkamai pasirodyti kasmet vyks
tančiose lietuvių sporto šventėse. 
Turi tas ambicijas ir naujoji krep
šinio' komanda. Pasiekti tam tiks
lui komanda renkasi kas šeštadienį 
ir griežtai laikosi nustatytos tre
niruotėms programos, kuri yra 
išdėstyta vadovėlyje “Krepšinio 
Treniruotė — V. Kalakauskas, 
Vilnius, 1956 m. Kad nenusibostų 
mokytis pagrindinių krepšinio 
žingsnių — ėjimo, susimėtymo ir 
metimo į krepšį, treniruotės pra
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SPAUDOS KIOSKE Jūs galite gauti daugumą išeivijoje J - 
išleistų knygų, taipgi užsisakyti laikraščius ir žurnalus. Dide- ]: 
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NE MELBOURNE GYVENĄ KREIPKITĖS 
LAIŠKAIS, SIŲSKIT SAVO FILMUS IR UŽSAKYMUS) 

ŠIUO ADRESU: ;

N. BUTKŪNAS,
9 Cowper Str., St. Kilda, Vic. Telef. XJ 4671. ;

lankė net per 30 jaunųjų krepši
ninkų, kurie visų sekmadienio po
pietę praleidžia sveikai besimankš
tindami lietuviškoje nuotaikoje, 
tai galima tikėtis, kad šiam jauni
mui nėra pavojaus nutautėti ir Šj 
jaunimų reikia laikyti mūsų atei
ties lietuviškojo gyvenimo avan
gardu, kuris, atėjus laikui, perims 
Melb. lietuviškųjų reikalų vadova
vimų. Manau, nesuklysiu pasakęs, 
kad šiandieniniai mūsų tautinio 
gyvenimo vadeivos turėtų atitin- 
karnai pagerbti šios veiklos inicia
torių Raimundų Kazlauskų, kuris, 
būdamas Melbourno lietuvių skau
tų “Džiugo” tunto aktyvus narys, 
nenuilstamai per eilę metų kalbino 
tunto skautus įsijungti į krepšinio 
treniruotes ir tik jo dėka kasmet 
eilė naujų skautų įsijungia į šią 
gražių sportinę veiklų.

Džiugu matyti senuosius Varpo 
sporto klubo krepšininkus taip su
maniai, sistemingai ir nuoširdžiai 
prižiūrint ir mokinant jaunuosius 
mūsų sportininkus ir linkėtina, 
kad visų mūsų sportininkų gražus 
ir pasiaukojimo pilnas sporto dar
bas atneš gerų derlių ir Melbourno 
lietuvių krepšininkų geras vardas 
vėl bus laikomas tinkamoj aukštu
moj.

ELBE

vedamos su kombinacijomis ir pa
naudojant kelius kamuolius. Iki 
šiam laikui pravestos 10 laipsniš
kai sunkėjančios treniruotės. Atei
nančiose treniruotėse bus pakar
tojama krepšinio pagrindai ir mo
komasi kombinacijų iki to laipsnio, 
kad būtų galima pravesti pilnas 
komandines rungtynes, kur kiek- 
vienas žaidėjas žino savo specifinį 
uždavinį.

Komanda pasivadino Midaus 
j vardu.

Linkėtina, kad per “Midų" šioji 
organiška sportininkų grupė, pa
remta artima pažintimi į bei drau
gyste, tikrai siektų kilniųjų spor
tininko idealų. Kaikuriems jų, at
rodo, “Midus" gali padėti ir laši
nėlius numesti. t

Ir tas gerai.
J. J.

VARDO KILMĖ
Žodis midus yra senesnis 

už medų. Tai iŠ senųjų go
tų kalbos patekęs į lietuvių: got 
midų. Iš germanų turime dar 
šiuos skolinius: liet, gatvė, kvie
tys, šarvas — got. gatwo, hwaiteis, 
sarwo. Germaniškos kilmės skoli
niai yra dar alus, kvietys, pini
gas; jiems gotiški ar kitų germa
nų kilčių atitikmenys — sen. vok. 
alų, alus, got. hweiteis, germ, pen- 
ningaz, sen. vok. pfenning. Iš go
tų kalbos baltai tiesiogiškai yra 
pasiskolinę 9 žodžius. Tas bus įvy
kę dar prieškristiniais laikais ar 
labai anksti mūsų eroje. Jie galėjo 
ateiti pas mus tik per senuosius 
mūsų giminaičius prūsus, nes tik 
šie siauru ruožu prie Baltijos te
turėjo bendrų sienų su gotais. Ap
skritai germaniškos kilmės žodžių 
į mūsų kalbų yra patekę kiek dau
giau, bet neperdaugiausia. Taip, 
pavyzdžiui, germaniškos kilmės 
žodžiai yra kunigas, sen. vok. ku- 
nig; rikis, got. reikeis, vok. das 
Reich stiklas, got stiksl. Iš šiaurės 
germanų skoliniai atėjo tiesiog į 
lietuvius ar latvius per vikingus 
bei švedus ar danus. Red.
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TALKOS
Savosios tautinės kultūros po- 

reiškius puoselėjame ir naujus 
kuriame lietuviškąja literatūra, 
muzika, daina, įvairių šakų me
no kūryba ir kitais iš savo tauti
nio genijaus gimstančiais pavie
niais ir organizuotais veiksmais, 
šių visų darbų visuma ir sudaro 
mūsų bendruomeninę veiklą, ku
ria išreiškiama mūsų išskirtini 
savitumai bei tautinio charakte
rio bruožai. Į šias dar(bo sritis 
kultyvuojančių organizacijų šei
mą Melbourne neseniai įsijungė 
viena nauja, savo veiklos pobū
džiu skirtinga organizacija — 
Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija Talka. Jei visos eilės 
seniau veikiančių organizacijų 
veikla akimi matoma, ausimi gir
dima, jausmu juntama ir visų šių 
apraiškų kompleksas sužadina 
mumyse savąjį tautinį nusiteiki
mą, tai paskutiniosios — Talkos 
veikla šių efektų neturi. Jos dar-Į 
bas remiasi praktiškuoju racio
nalizmu, kuris savo pagrinde tu
ri tikslą materialiai remti paski-‘ 
rų mūsų bendruomenės narių bei 
jų bendruomeninį tautinių aprai
škų kūrybiškąjį stiprėjimą ir bu- 
jojimą. Išeinant iš Talkos darbo 
paskirties, ji viešai pastebimais 
savo veiksmais mūsų tautiečius 
neturi galimumo imponuoti, to
dėl jos vardas bendruomenėjei 
retai teminimas. Gi lėkščiau į 
bendruomenės reikalus besigili
nančių, Talkos darbas laikomas 
nedidelio skaičiaus tautiečių, nie- 
ko bendra su plačiosios bendruo
menės interesais neturinčiu biz-| 
niu. Tuo nuostabiau, kad taip ar. 
panašiai pasisako net tie asme
nys, kurie vienu ar kitu būdu( 
prisideda prie bendruomeninės, 
veiklos, o kartais net jos organi
zacijoms vadovauja. Atrodo, kad. 
ekonominio faktoriaus bendruo-j 
meniniams reikalams vertinimo 
prasme mes tebegyvename dar 
praeito šimtmečio pabaigos nuo
taikose; kada mūsų tėvynėje vi
sokiais verslais ir pinigų apy-j 
vartos bizniais rūpinosi visi kiti, 
tik ne lietuviai. Argi mes nieko

Lietuvių Kultūros Fondo veikla 
Melbourne praėjusiais metais ribo
josi lietuvių bibliotekos išlaikymui 
ir viešų paskaitų rengimu. Ats.' 
pulk. Pridotkas jau beveik metus 
veda ir pasišventusiai kruopščiai 
tvarko L K F Biblioteką. Jis hau-l 
jai sutvarkė katalogą, kartoteką' 
ir, nežiūrint savo sveikatos nega
lavimų, kiekvieną šeštadieni regu
liariai budi bibliotekoje. Jis džiau
giasi kiekvienu nauju lietuviškos 
knygos skaitytoju ir sielojasi ribo
tu jų skaičiumi.

L K F Bibliotekos vedėjas Pri
dotkas, susitaręs su savaitgalio 
mokyklos vedėju L. Vacbergu ėm^ 
praktikuoti sėkmingą būdą moki
nius aprūpinti skaitiniais. Mokyk
los vedėjas L. Vacbergas paima sa
vo žinion tinkamas mokiniams kny
gas ir pats jas išdalina skaityti. 
Tuo būdu tinkamiau mokiniai ap
rūpinami reikalingais ir naudin
gais skaitiniais. Praėjusiais me
tais L K F Biblioteka sėkmingai 
parėmė Newcastlio Apylinkės Val
dybos įsteigtą biblioteką 135-kio- 
mis knygomis iš savo dublikatų

BROLIAI LIETUVIAI
Melbourne Lietuvių Brolijos ti

kslas yra parūpinti pastogę Betu
riu kilmės seneliams ir pagelbėti 
nelaimėn patekusiam tautiečiui.

Organizacinė pradžia buvo sun
ki, bet dabar, prabėgus keletui me
tų, Brolija turi per 40 aktyvių na
rių ir keletą šimtukų banke. Be to, 
netrukus numato turėti savo ži
nioje namą, kurį paskolina dešim
čiai metų Brolijos iniciatorius.

Kiekvienas šalpos darbas yra ne
dėkingas. Pirmiausia tenka susi
durti su piniginiais reikalais. Nors 
lietuviai yra dosnūs labdaringiems 
reikalams, bet to neužtenka, reikia 
ieškoti ir kitokių būdų ir priemo
nių lėšoms sutelkti.

Daugelis tautiečių visiškai ne
kreipia dėmesio į sunkų lėšų klau
simą ir lyg su pajuoka užklausia, 
kodėl Brolija pasirenka mišką, o 
ne smėlėtą pajūrį. Kur galutinai 
Brolija įsikurs, dabar sunku yra 
atspėti. Tai yra Brolijos vyriau
sio organo — visuotino narių susi

KELIAI
gera šioje srityje ir nepriklauso
mybės laikotarpiu nepasimokėme 
ir nuo anos galvosenos dar iki 
šiol neišsivadavome? Nuolat 
skundžiamės, kad vieno ar kito 
bendruomenei reikalingo darbo 
negalime atlikti todėl, kad sto
kojame pinigų. Gi tuo pat metu, 
dėl savo neorganizuotumo eko
nominiuose reikaluose, desėtkus 
tūkstančių kasmet iš savos ben
druomenės prarandame.

Talka pradėdama savo darbą 
ir ryžtasi, nors Victorijos valsti
jos ribose, savąjai bendruomenei 
ekonominiuose reikaluose talkin

GYVENIMAS
ti, o šio darbo pasisekimas pri
klauso nuo mūsų visų geros va
lios. , ’

šiuo metu Talka turi virš šim
to narių, šiame skaičiuje yra 
apie 6% mūsų akademinio ir stu
dijuojančio jaunimo, šių metų 
pinigų apyvarta siekia virš de
šimt tūkstančių svarų. Apie 20% 
narių naudojasi Talkos išduoto
mis jiems paskolomis. Paskolų 
dydis tarp £100 i? £1000, ku
rios duodamos apdraudžiant ati
tinkamomis garantijomis. Be to, 

S LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA 
%

LIETUVIŲ NAMUOSE, 12 FRANCIS GROVE, 

THORN BURY, VIC. Tel. 44 3691

Priima indėlius, išduoda paskolas.

TALKOS nariais gali būti visi Victorijos valstijoj 
gyveną lietuviai. ,
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fondo. Jų biblioteka dar turi ir 
daugiau ir mielai pasikeistų jais 
su kitomis bibliotekomis. I

Knygų skaičių reikėtų didinti, 
tik gaila, kad mes, lietuviai, esame 
pasidarę šykštoki lietuviškai kny
gai. Bibliotekos vedėjas Pridotkas 
gražiai padėkos už kiekvieną at
neštą knygą. Biblioteka atdara 
šeštadieniais 3 — 5 vai. Aukoja
mas knygas galima ir paštu atsiųs
ti jo vardu ir adresu:
12 Francis Grove, Thornbury, Vic.

Paskaitų lankymas vidutinis, 
lankosi pastovus klausytojų būrys. 
Teko nustebti, kad į jaunimo atsto
vo, kompetetingo lektoriaus aktu
alią paskaitą iš jaunųjų teapsilan- 
kė labai mažas skaičius.

Turime įdomių, gerai paruoštų 
paskaitų, tinkamų atspausti, bet 
nėra kur jų spausdinti. Mūsų sa- 
vaitraščiams jos perilgos, nors tų 
laikraščių atkarpose kai kada 
spausdinama antraeilė medžiaga.

rinkimo — sprendimas. Dabar 
Brolija daro tai, kas šio meto są
lygomis yra įmanoma.

Kad seneliams namai yra reika
lingi, daugumas tautiečių pritaria 
ir vienokiu ar kitokiu būdu padeda 
ar žada paremti, bet yra tokių lie
tuvių, kurie atrodo viską galėtų 
padaryti, kad tik tokių namų orga
nizavimas būtų pačioje pradžioje 
sugriautas.

Brolija iš prieglaudos nesitiki 
turėti jokio pelno. Tai yra vien 
labdaringas darbas. Brolija neda
ro jokios konkurencijos kitoms or
ganizacijoms. Melbourne Lietuvių 
Brolija yra visiškai savarankiška 
organizacija. Dabar vadovaujasi 
laikinais įstatais. Brolija yra pasi
rinkusi palankius australiškus šal
pos įstatus, jie yra išversti į lie
tuvių kalbą ir išdalinti patikėtiems 
tautiečiams, kad tuos įstatus pri
taikintų mūsų reikalavimams. Kai 
viskas bus pilnai išsiaiškinta, Bro
lija bus užregistruota valdiškose 

skolininkų mirties atveju, pasko
los apdraustos draudimo įstaigo
je. Apie 25% visų narių turi Tal
koje atidarę savas taupomąsias 
indėlių sąskaitas. Narių įnašai ir 
indėliai sudaro Talkos apyvar
tos kapitalą, nes didelių atsargos 
kapitalų dar nespėta per trumpą 
laiką sudaryti. Už indėlius moka
ma 3i% palūkanų, o už įnašus 
5% dividendo. Paskolos duoda
mos iš 7|% palūkanų, kurios 
priskaitomos kas metų ketvirtis 
už likusią skolos dalį. Įstatų nu
statyta tvarka ir metinio narių 
susirinkimo nutarimu, gautojo 
pelno dalis skiriama lietuvių kul
tūriniams ir socialiniams reika
lams. Kiekvienam lengvai suvo-

kiama, kad turimas savas san
taupas Talkoje laikant, o reika
lingas paskolas joje skolinantis, 
susidaręs pelnas liktų saviems 
bendruomeniniams reikalams. 
Kaip patiriama, kituose konti
nentuose gyveną lietuviai šia 
kryptimi dirbdami ekonomiškai 
daug laimėjo. Todėl ir Australi
jos lietuviams šiuo keliu einant, 
pozityviai galvojant ir dirbant, 
savosios bendruomenės reikalai 
žymiai sustiprėtų.

L. Barkus
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Tuo būdu yra žuvę neatspaus
dintos puikios velionies V. žižio 
lietuvių istorijos, paremtos arche
ologiniais duomenimis, paskaitos. 
Inai V. žižys savo laiku paprašy
tas paruošti spaudai paskaitas, pa
klausė: o kur spausdinsite? Taip 
ir liko kruopščiai paruoštos jo pa
skaitos neatspausdintos. Čia gal 
pravartu būtų paklausti ar mes. 
lietuviai Australijoj, nepajėgtume 
išlaikyti vieną periodinį mėnesinį 
leidinį. ?

Melbourne yra dokumentinių fil
mų centras, iš kurio būtų galima 
gauti nemokamai jų pasiskolinti. 
Rengiamas paskaitas būtų gailma 
jomis paįvairinti. Gaila, kad netu
rime aparato filmoms rodyti. Gal 
atsiras koks mecenatas ir padova
nos filmų aparatą LKF-dui ar Lie
tuvių Namams.

Laukiame iš visuomenės atsilie
pimų, pageidavimų ir pozityvios 
kritikos paskaitų reikalu.

A. Mikaila

įstaigose.
Artėja laikas, kada Brolijai teks 

ne vien lėšų telkimas, bet tiesiogi
nis pastogės aptarnavimas. Darbas 
žymiai pasunkės, bus daugiau su
dėtingesnis ir atsakingesnis. Tiki
mės, kad daugelis tautiečių prisi
dės prie šio kilnaus darbo. Nors ir 
maža auka, ar tai pinigais, ar daik
tais, ar darbu bus didelis įnašas 
ir pagalba nelaimėn patekusiam 
tautiečiui.

Stengsimės, kad ta lietuviška 
pastogė būtų jauki ir galimai pa
togi, kad ji seneliui būtų tikraisiais 
jo namais. Mes visi lietuviai turi
me rūpintis lietuviškais senelių 
prieglaudos namais. Jei mes patys 
nestatysime sau namų, niekas ki
tas mums nepastatys. Jei mes pa
tys nesirūpinsime senelių pastoge, 
niekas kitas nesirūpins lietuviais 
seneliais. Turime dirbti dabar, iš 
anksto gerai viską persvarsčius ir 
išsiaiškinus, kad lietuviška pastogė 
būtų suorganizuota ant gero pa
grindo, kad patikėtas darbas ne
nueitų veltui.

ARTIMO TARNYBOJE
... dar yra ir tokių, kurie duoda ir nežino davimo skausmo, 
nesiekia nei džiaugsmo, net nelaiko dosnumo dorybe...

Rankomis tokių Dievas kalba ir jų akinus Jis Šypsosi 
pasauliui...

Melbourno Lietuvių Moterų 
Soc Globos Draugijai jau greit 
sueis dvylika metų. Pažiūrėjus 
atgal, tai gana ilgas metų laikas. 
Per tą laiką daug padaryta: lan
kyta ligoniai, nelaimėje paguosta 
ir sušelpta. Prisidėta ir jaunimo 
lietuviškai veiklai paremti.

D-ja nėra labai gausi narių 
skaičiumi, bet už tat turime la
bai nuoširdžiai dirbančių narių, 
kurios lyg senovės mūsų Gabija, 
amžinai liepsnoja, amžinai dega. 
Žinome patarlę: kas veža — tam 
ir krauna. Todėl ir mes perdaug 
apkrauname tas vežančias nares 
darbais, nes žinome, kad jos ne
atsisakys prašomos. Jų širdys ir 
rankos uoliai tarnauja artimo 
meilei, o paslaugumas jų nepa
prastas įvairiems sėkmingiems 
šalpos darbams, reikalingiems

MELBOURNE

Melbourno "Džiugo” tunto Stabas 1963 m.
Melbourno Dainos Sambūris

MELBOURNO BLAIVININKAI
Matant kokią žalą mūsą tautie

čiams ir ypač mūsą jaunimui daro 
alkoholis, kažkurią blaiviai žiūrin
čią tautiečių jau seniai kilo min
tis pradėti blaivybės propagavimo 
akciją. Prieš porą metą prie Mel
bourno Apyl. Valdybos buvo suda
ryta, kad ir neoficiali taip vad. 
Blaivininką Sekcija, kurios seniū
nas buvo Jonas Normantas, o jo 
pavaduotojas Antanas Krausas. Ši 
sekcija daugiausia pasireiškė, kad 
ji pabandė bendruomenės susirin
kime pravesti rezoliuciją drau
džiančią alkoholinią gėrimą pro
pagandą, tačiau dėl pirmininkau
jančio priešiško nusistatymo rezo
liucija nepraėjo.

Šis nepasisekimas tačiau nepa
laužė blaivininką dvasios. Po il-

MINDSZENTY | VATIKANĄ?
Esą pagaliau sutarta, kad kar

dinolas Mindszenty paliks ameri
kiečių ambasadą, kurioje jis gy
vena nuo 1956 m. sukilimo, atsi
sakys savo vietos ir išvažiuos į 
Vatikaną, kur jam būsiančios pa
skirtos aukštos pareigos.

Taip pat išvažiuosiąs į Vatikaną 
ir Čekoslovakijos arkiv. Beran, 14 
metų išbuvęs izoliuotas ir tik pe
reitą rudenį paleistas. 

» ,» •
Komunistinė Kinija paskelbė, 

kad ji išmokės 100.000 svarų auk
su, kas jai atgabens Formozoje 
esantį U-2 “žvalgybinį" lėktuvą 
arba Lockheed Neptune bombone
šį, o už specialius motorus turin
čius mokomuosius lėktuvus iki 
2.500 svarų.

Brolija siekia bendradarbiavimo 
su panašiomis organizacijomis ir 
jau turime keletą ryšių užmezgę.

Melbourno Lietuvių Brolijos 
Valdyba

Kahlil Gibran.

pasišventimo ir meilės. Jų dėka 
ji gyva.

Dažnai esame baramos, daug 
rečiau giriamos. Kartais visai be- 
reikalo esame peikiamos. Kar- 
Kartais neaplankome ligonio, nes 
jei niekas nepraneša, iš kur gi 
galime žinoti. Tik iš mus baran
čiojo sužinome, kad buvo ligo
nis. Draugijos narės taip pat yra 
šeimos motinos ir žmonos. Dau
gumoje dirbančios. Kitos net vie- 
nintėlės šeimos išlaikytojos. Tik 
tas tobulai visas pareigas atlie
ka, kuris jokių pareigų neturi. 
Kritikuoti lengviau negu dirbti. 
Gal geriau būtų išmesti akmenį 
iš rankų ir prisidėti prie mūsų 
darbo.

Laikui bėgant viskas keičiasi, 
todėl ir D-jai teko taip pat po 
truputį perstatinėti gavo gaires, 
štai priėjome prie persitvarkymo 

gesnią pasitarimą kilo sumanymas 
steigti visai savarankišką blaivy
bės draugiją. Praeitą metą rug- 
piūčio 25 d. sušauktas A. Krauso 
namuose susirinkimas šią mintį ir 
realizavo, nusprendęs ir įsteigęs 
Melbourno Liet. Blaivybės Drau
giją, išsirinkdamas savo valdybą 
iš pirm. N. Butkūno, sekr. A. Po
ciaus ir nario J. Normanto. Drau
gijoje įsirašė 12 narių.

Draugija nusprendė sudaryti sa
vo įstatus ir priėmė N. Butkūno 
pasiūlytus principinius dėsnius, 
kur girtuokliavimas pristatomas 
kaip nelemta žmonių yda, trau
kianti juos į nelaimę, nekultūrin
gumą ir tamsumą, su kuria kovoti 
reikalinga ir būtina. Draugija pri
siima altruistini tikslą padėti savo 
tautiečiams aiškinant alkoholio 

♦ /

Naytura Kavinė ii
Geriausias kelias mineralus ir vitaminus pasisavinti yra -- 

" šviežios sultys. ATEIKIT Į NAYTURĄ, kur žinovai jum 
“ padės išsirinkti geriausią sunkų gamintoją. Taip pat sąžinin- ;; 
” gai atliekama ir sunkų gamintojų pataisymai.

:: ar jūs žinot?

;; NAYTURA yra pagarsėjusi savo skaniais valgiais, pilnų «
" grūdų duona, biskvitais ir pyragaičiais. Taip pat virimui nau- 
” dojama tik daržovių alyva, nevalytas cukrus ir medus saldy- 
” mui ir gryna vaisių ir daržovių sunka. -
< ► ’ *
• ■ PIETŪS 12 — 2.30 VAL.......... VAKARIENE 5 — 6 VAL. *;

” Taip pat gaunama priepiečių ir popiečio arbata. ’•

” NAYTURA HEALTH FOOD STORES LTD. -
” 300 LITTLE COLLINS STR., MELBOURNE. ::

ir apsisprendimo kryžkelės.
Pribrendo senelių namų klau

simas, nes vis daugiau atsiranda 
pensininkų. Senas amžius atsine
ša ir visokių negalavimų, kar
tais ir sunkesnių chroniškų ligų. 
Net ir sveikam gyventi vienam 
labai nuobodu, liguistai nuobodu. 
Daugumai ne prieglauda reika
linga, bet lietuviškas bendrabu
tis, nes jie .galėtų ir norėtų savo 
pragyvenimu išlaidas apmokėti. 
Senelių namams yra susikūrusi 
Brolija, bet to dar maža, nes 
d-ja apima didesnę soc. globos 
sritį ir jos reikalingumas neabe
jotinas. Pasekusios Sydnėjaus 
Moterų Soc. Globos D-jos pavyz
džiu, galėtume senelių namų pla
ną įgyvendinti. Valdžia padėtų, 
turėutme teisę daugiau aukų rin
kti ir loterijomis. Dalis moterų 
galvoja, kad būtume Bendruome
nės sekcija, kaip Adelaidėje. Ši
tuo klausimu galėtų visa ben
druomenė pasisakyti, nes tai lie
čia mus visus, ne vien tik mote
ris. Taip pat būtų labai malonu 
išgirsti ir iš būsimųjų pensininkų 
senelių namų klausimu.

A. Matukevičieni

NAUJA APYLINKfiS 
VALDYBA

Kovo 22 d. įvykusiame bendruo
menės susirinkime išrinkta nauja 
ALB Meboumo Apylinkės Valdy
ba šios sudėties: J. Pelenauskas, 
J. Meiliūnas, J. Barkuvienė, L. 
Vacbergas ir R. Sližys.

MIRĖ J. TINTERIS

Kovo mėn. 30 d. kiek pasirgęs 
mirė ats. kapitonas J. Tinteris, 
eidamas 71-uosius metus. Laido
tuvės įvyko balandžio mėn. 2 d.

kenksmingumą, raginant kovoti su 
girtavimo įpročiu, duodant sveiką 
blaivumo pavyzdį ir ieškant kito
kių kovos būdą.

Nors du kartu po to šaukti susi
rinkimai dėl įvairią nenumatytą 
priežasčių neįvyko, tačiau valdyba 
mano, kad tinkamu laiku ir vietoje 
susirinkimas įvyks ir narių skai
čius dar žymiai pakils. Lietuviai 
yra negreiti siūlytis, tačiau papra
šyti ir paraginti nuo kilnaus ir 
altruistinio darbo neatsisako. Mū
sų dvi socialinės pagelbos moterų 
draugijos jau eilę metų labai gra
žiai veikia ir didelius darbus nu
veikė. Blaivininkai tiki, kad jos ir 
Blavybės Draugiją parems, kur ir 
kaip tai bus reikalinga. Taip pat 
BD valdyba mano, kad ir skautą 
bei ateitininką vadovų tarpe ras 
sau didelę paramą, nes juk šios 
organizacijos savo įstatuose net 
turi blaivumo reikalą ugdančius 
dėsnius, o blaivumo reikalas jau
niems žmonėms taip nepaprastai 
svarbus ir reikalingas.

Blaivybės Draugija ypatingą dė
mesį žada atkreipti į mūsų jauni
mą ir jaunuoliai nariai bus džiau
gsmingai priimami. Tačiau nebus 
pamirštami ir senieji, ypač kada 
je bus reikalingi patarimą, paaiš
kinimų, įrodymą, pavyzdžių. N^et 
ir išgeriantieji bus priimami j 
draugijos narius, jeigu tik paro
dys noro ir pasiryžimo kovoti su 
šia yda ir vengti alkoholio.

N. Butkūnas

7
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS
Redaguoja v.». Antanas Krausas, 4 Grandview Ave, Maribyrnong, Vic. Tel. FU 8382

I

Melbourne lietuviai skautai
Melbourne skautų “Džiugo” 

Tuntas yra pati seniausia lietuvių 
organizacija Melbourne. 1948 — 
49 m. lietuvių skautų vienetas 
sėkmingai reprezentavo lietuvius 
Didžiojoj Pan-Pacific Džiamborėj. 
Juo metu, kai lietuviai pradėjo 
judėti Australijos kryptimi, pir
mieji atvykę skautai, vos spėję ap
šilti Australijoj, išėjo atstovauti 
lietuvių. Suorganizuoti reprezen
tacinį vienetą nebuvo lengva, nes 
pirmiausia dar nedaug iš viso jų 
buvo Australijoje, o antra ir tie
buvo išsiskirstę po viso krašto val
stijas. Reikėjo juos surinkti, su
daryti vienetą, aprūpinti stovyk
lavimo reikmenimis, pasiruošti 
paširodymams ir tik tada buvo ga
lima įeiti į viso pasaulio skautų 
šeimą. Nors tai buvo daroma pa
skubomis, bet žinant skautų prin
cipus “Būk pasiruošęs” mūsų 
skautai šauniai atstovavo lietu
vius. Mūsų vienetą sudarė daugu
moje skautai vyčiai, vyčiai kandi
datai ir šiaip vyresnio amžiaus 
skautai. Kadangi šį vienetą suda
rė lietuviai skautai suskridę iš vi
sų Australijos kampų, tarsi vie
tovių atstovai, todėl stovykloje 
buvo išdirbtas Australijos lietuvių 
skautų rajono planas ir įsteigti 
tuntai bei vietininkijos. Tokiu bū
du atsirado ir Melbourne lietuvių 
skautų vienetas, pavadintas “Vik
torijos — Tasmanijos” tuntu.

Pirmieji tunto skautai buvo vy
čiai, kurie pirma buvo susiorga
nizavę į korespondencinį — skau
tų vyčių būrelį, o jiems suvažia
vus į Melboumą buvo įsteigtas 
pulk. Juozo šarausko skautų vy
čių būrelis, jūros skautai ir vy
resnės skautės. Tai buvo daugu
moje patyrę skautai-ės ir visi jei 
ne Lietuvoj, tai Vokietijoj būdami 
priklausė lietuvių skautų viene-

RAJONO VIENETUOSE
STOVYKLON LAIVU

J. psktn. A. Gabaa

tams ir tik keli buvo jaunesni — 
skautiško amžiaus skautai. Tikrie
ji busimojo tunto skautai tuomet 
dar gyveno šeimų stovyklose. Pir
moje tunto sueigoje suėjo visi 5 
skautai-ės, tuntininkas ir jo ad
jutantas. Tai tokia buvo tunto 
pradžia. Vėliau atvykstant dau
giau vaikų iš šeimos stovyklų ir 
tuntui įsisteigus savaitgalio mo
kyklą, kurios visus mokinius mo
kytojai kai-tu ir tunto vadovai 
įtraukė į skautų eiles. Tuntas skai
čiumi gana sparčiai augo. Suruo-

stovaujami visi tunto vienetai: 1. 
jaunesni skautai — vilkiukai, 2. 
jaunesnės skautės — paukštytės, 
3. Skautų draugovė, 4. Skaučių 
draugovė, 5. Skautų vyčių ir kan
didatų būreliai, 6. Vyresnių skau
čių ir kandidačių būrelis ir 7. 
Jūros budžių įgula, šalia išvardin
tų tunto padalinių Melbourne vei
kia ir Skautininkų Ramovė.

Skaičiai rodo, kad Melbourne 
skautai yra subūrę labai didelę

Išlaikydami seną tradiciją Mel
bourne jūros budžiai ir šiais me
tais stovyklon plaukė 18 pėdų bur
laiviu.

Sausio 5 dieną, buriuodami 
prieš vėją (Philipo įlankoje) iš 
Williamstowno į Mt. Marthą ke
lionėje išbuvo 14 valandų, nu
plaukdami 50 jūrmylių. Vėjui vi
sai nurimus, išplūduriavo 5-kias 
valandas viduryje įlankos, kol pa-> 
vakaryje prie gana stipraus piet
ryčio tamsoje (10 vai. v.) pasiekė 
M t. Marthos smėlėtą pakrantę ir 
išlipo prie Yacht Klubo patalpų.

“Nidos” laivo įgulą sudarė 4 
budžiai: M. Didžys, B. Jarašius, 
A. Staugaitis ir A. Gabas. Sto
vyklos metu atliko trumpus pasi
plaukiojimus su svečiais Mt. Mar
thos pakrantėmis.

Sausio mėn. 12 dieną vėl ketu
riese grąžino laivą atgal į Wil- 
liamstowno prieplauką. Tiktai B. 
Jarašiui išvykus, jo vietoje buria- 
yo A. Bulakas. Grįžtant išbuvo

jūroje 9 valandas. Ir šį kartą ne
turėdami pakankamai vėjo iki pie
tų — 12 vai. vis dar plūduriavo 
netoli Morningtono pakrančių, kol 
pagaliau stiprėjantis pietryčių vė
jas smagių bangų palydimas nu
nešė juos skersai įlankos per ke
lias valandas iki pat prieplaukos.

Kelionių patyrimai bei įspū
džiai dar ilgai liks budžių prisi
minimuose ir bus naudingi sekan
tiems plaukiojimams.

Gero Vėjo!

DĖMESIO

Auttralijos lietuvių .skautų isto
rijoje atskleidižamas naujas lapas 
— tai jūros skaučių įsisteigimas. 
Keturios “Džiugo” tunto vyr. se
sės, susipažinusios su jūros skau
čių programomis, nusprendė atei
ti jūros budžiams talkon, sklei
džiant jūrišką dvasią, ideologiją 
ir pažinimą lietuvių tarpe.

Tai sesės: Ieva Didžytė, Danu-

Krambambulio redakcija: 
Ieva Didžytė ir 

Alena Karazijienė

tė Jakūbauikaitė, Danutė Vingry- 
tė, ir Vėjūna Kepalaitė. Be šių 
pareigų jo» “Džiugo’ ’tunte atlie
ka ir kitu* atsakingus darbus.

Gero Vėjo Sesėms!

Melbourne jūros budžių “Nerin
gos” įgulos vadui Martynui Didžiai 
vadovaujant Hobsono įlankoje sa
vaitgaliais pravedami apmokymo 
plaukiojimai burlaiviu.

Be budžių dar buriavimo moko
si kai kurie vyčiai ir vyr. sesės. 
Susidomėję buriavimo menu bro
liai bei sesės dėl sekančių plaukio
jimų ir toliau prašomi kreiptis pas 
Martyną Didžį.

A.G.
šus skiltininkų kursus buvo aprū
pinta geru kadru skiltininkų, kas 
labai palengvino tunto skautišką 
darbą. Kitais metais t.y. 1951 m. 
tuntas jau buvo pajėgus suruošti 
šautų stovyklą, kurioje stovykla
vo per 30 skautų-čių. Tai buvo pir
moji skautų stovykla ne tik Mel
bourne, bet ir iš viso Australijo
je. 1955 metų tuntui minint ||yo 
5 metų sukaktį, sueigoje dalyva
vo jau 128 skautai-ės. Tuo metu 
Melbourne skautai buvo pajėgūs 
aprūpinti skautišku inventorium 
apie 80 skautų-čių.

Melbourne skautai kiekvienais 
metais rengia vasaros stovyklas, 
daro iškylas, atstovauja lietuvius 
skautus Pan-Pafific Džiamborėse 
— skautų sąskrydžiuose. Melbour- 
niškiai atstovavo lietuvius skautus 
Filipinuose Pasaulinėje Džiambo- 
rėje ir dalyvavo net Indijoje, Pa
saulio skautų Vadovų Konferenci
joje. 1958 m. prie Melbourne įvy
ko Tautinė Stovykla 40 m. LSS- 
gos sukakčiai paminėti.

Šiais metais Melboumo skautai 
buvo suruošę M.Marthoje, Mor
ningtono australų skautų Parke 
stovyklą, kur buvo susirinkę 102 
nuolatiniai stovyklautojai — jos, 
keliolika svečių bei nenuolatinių 
stovyklautojų. Stovykloje buvo at-

Melbourniškiai budžiai su savų jachta 
"Neringa".

AUŠROS
PAMINĖTA

NEPRIKLAUSOMYBES
ŠVENTĖ

Vasario mėn. 16 d., tuoj po pa
maldų, kuriose tuntas dalyvavo su 
vėliava, Lidcombe bažnyčios salė
je, įvyko tunto sueiga. Savo žody
je tuntininkas ps. A. Alčiauskas 
nušvietė skautų S-gos bu jojimą 
Nepriklausomoje Lietuvoje ir ragi
no visus gyventi ir dirbti jos ne
priklausomybės atstatymui. To
liau, tuntininkas ragino jau dabar 
pradėti ruoštis Rajoninei stovyklai 
prie Melboumo. Išlaidoms kiekvie
nas turėtų susitaupyti pats iš gau
namų pasmaguriavimams pinigų.

Lauželio programoje pasirodė 
visos skiltys, kaikurios net po ke
lis kartus. Ten pat, skautės sulau
kė kelių naujų kandidačių.

DHugiečiai vadovai Mortos Kalnelio stovykloje: A. Krausas, A. 
Karazijienė, L. Baltrūnas (viršininkas), P. Celnaitė, I. Didžytė,
E. Nagulevičius ir J. Normantaitė.
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lietuviško jaunimo dalį. Daugu
mas skautų tėvų irgi yra buvę 
skautais, todėl kaip tokie žino ge
rai skautų tikslus, pažįsta skautų 
organizaciją, jos siekius ir norus, 
todėl ir drąsiai patiki savo vaikus 
skautų vadovams auklėti ir moky
ti. Bet yra nemažai ir tokių tėvų, 
kurie ar dėl nepažinojimo skauty- 
bės, ar dėl kitų priežasčių, savo 
vaikų į skautų organizaciją nelei
džia. Yra ir tokių, kurie yra susi
darę klaidingą nuomonę apie 
skautus, prikišdami jiems politinį 
atspalvį.

Lietuvių Skautų Sąjunga yra 
nepolitinė ir su jokiomis politinė
mis grupėmis nesusirišusi. Taigi 
jokios politinės ar partinės gru
pės į skautų gyvenimą įtakos ne
daro. Ji yra nesrovinė LSS-ga lie
tuviško jaunimo organizacija. LSS 
-ga yra valstybinė. Ji tokia buvo 
Lietuvoj, tokia yra ir dabar, to- 
dė ją painioti su bet kokiomis 
Lietuvoj veikusiomis grupėmis ar 
partijomis yra neteisinga.
Taip pat neteisinga skautus laiky
ti internacionaline organizacija. 
Tiesa, skautai yra visame civili
zuotame ir laisvame pasaulyje, 
bet tai'nėra internacionalinė. Lie
tuviai skautai yra lietuviška or
ganizacija, jai gali priklausyti tik 
lietuviai. Skautų obalsis Dievui, 
Tėvynei ir Artimui tinka visų 
kraštų krikščioniškam jaunimui, 
todėl šiais laikais visame laisva
me pasaulyje sunku rasti tokį 
kampelį, kur nebūtų skautų vie
netų. Skautų obalsis įpareigoja 
kiekvieno krašto jaunuolį tikėti į 
Dievą, mylėti savo kraštą ir būti 
ištikimu jam, gerbti ir respektuo
ti kitą žmogų, padėti silpniesiems 
bei pagelbos reikalingiems. Skau
tų obalsis nekeikiamas, gali keis
tis ir keičiasi tik kalba, kuri šiuos 
idealus skelbia savo krašto jau
nimui.

Melboumo skautams, kaip val
stybinei jaunimo organizacijai L. 
B. Valdyba pavedė saugoti ir glo
boti tautinę vėliavą, kurią įteikė 
mūsų kariai — savanoriai 1952 
metais. Skautai nuo to laiko per 
tautines šventes ir kitomis progo
mis tautinę vėliavą neša į bažny
čią ir į iškilmingus lietuvių minė
jimus bei susirinkimus.

VILNIAUS TUNTE
ADELAIDE

IŠKILMINGA TUNTO SUEIGA
Kovo 7 d. 1 vp.L popiet Lietuvių 

Namuose įvyko iškilminga "Vil
niaus" Tunto sueiga. Sueiga su
šaukta šv. Kazimiero šventės pro
ga. Dalyvavo daug skautų ir skau
čių bei vilkiukų.

Sueiga pradėki įsakymais. S.v. 
v.sl. J. Neverauskui buvo įteiktas 
ordenas “Už Nuopelnus”, jo pasi
darbavimui atžymėti.

Po trumpos paskaitos apie šv. 
Kazimierą, draugininkai su savo 
draugovėmis turėjo užsiėmimus.

Po sueigos visi skautai ir skau
tės padėjo ruošti fantus Kaziuko 
mugei.

ŠV. KAZIMIERAS 
ADELAIDĖJE

Švenčiant mūsų tautos vieninte
lio bažnyčios pripažinto šventojo 
— karalaičio Kazimiero šventę bu
vo atlaikytos iškilmingos pamal
dos jo vardo koplyčioje. Organiza
cijos dalyvavo su vėliavom. Ypa
tingai gausiai dalyvavo skautai.

Lietuvių šv. Kazimiero Kolegi
jos rektorius prelatas dr. L. Tu- 
laba atlaikė iškilmingas mišias ir 
pasakė labai jaudinantį pamokslą 
apie šventąjį ir jo gyvenimą bei 
mirtį dar taip jaunuose metuose. 
Gražu buvo matyti tiek daug jau
nimo dalyvaujant pamaldose ir 
priimant Šv. Komuniją.

Po mišių įvyko tradicinė skautų 
vyčių ruošiama KAZIUKO MŪr 
GĖ. Net seilė bėga, žiūrint į ba- 
ronkas, meduolius ir į baravykus, 
kuriuos viena sesė labai gražiai pa
darė. Buvo puiki gausi loterija. 
Visi bilietai išpirkti. Mugė tikrai 
labai pasisekė.

Prisikimšęs visokių skanėstų ir 
prisikrovęs loterijos laimikių, grį
žau namo ilsėtis po tokio darbingo 
ryto. Ką jūs manot! Suvalgykit 
jūs apie 20 baronkų, porą grybų 
ir meduolių! O ir ranka pavargo 
betraukiant loterijos bilietus.

Visi laimingi grįžo namo.
I.M.

ADELAIDĖS MENO
FESTIVALIS

Šiame dvimetiniame festivalyje 
dalyvavo lietuvių tautinių šokių 
grupė, kurios nariai daugiausia 
skautai, skautės ir skautai vyčiai. 
Pašoko Gyvatarą ir Subatėlę, ku
riai dainavo “Lituania” choras. 
Buvo apie 3500 svečių.

VASARIO 16 D. ADELAIDĖJE 
....Nepriklausomybės šventės minė
jimas buvo pradėtas 10 vai. Lietu
vių Namų darželyje vėliavų pakė
limu. Tai atlieka, kaip ir daug jau 
metų, skautai vyčiai, būtent L.K. 
Šarūno būrelio nariai.

Minėjimas persikėlė į šv. Kaži-

TUNTE
SKAUČIŲ IŠKYLA

“Živilės” d-vės Lapių ir Bičių 
Skiltys, vadovaujamos drauginin- 
kės v.sl. D. Skorulienės, vasario 
29 d. išvyko porai dienų į pajūrį. 
Traukiniu važiavo iki Thirroul 
stoties, o toliau pusdienis praėjo 
keliaujant ’“pajūriais pamariais” 
pagal kelionės ženklus, morzę ir 
kit. Vakariop, pasiekę p. Gailiū- 
nus, gyvenančius Bulli, kurie pas 
savo apgyvendino, valgydino ir rū
pinosi gan didele “šeima”. Tą va
karą, p. Gailiūnų sodyboje vyko 
lauželis, į kurį įsijungė visi, įskai
tant p. Gailiūnus, jų Vytuką ir 
penkiametę Sigutę. Sekmadienį,' 
kovo 1 d. skautės uniformuotos 
pamaldoms - ėjo į Bulli bažnyčią, 
kurioje viešnias tvarkdariai paso
dino į pirmuosius suolus.

Laikas prabėgo taip greit, kad 
nepastebėjom artėjančio vakaro: 
laikas atsisveikinti vaišingus šei
mininkus ir keliauti namo. Ilgai 
dar ilgai skautės prisimins malo
nią iškylą į Bulli ir dar ilgiau liks 
dėkingos savo globėjams p. Gailiū- 
nams.

SKAUTŲ VYČIŲ SUEIGA
Kovo 7 d. Bankstowne įvyko 

1-mosios Australijos Skautų Vyčių 
“Geležinio Vilko” d-vės sueiga 
Draugovės ir 1-mojo būrelio vadu 
išrinktas s. Br. Žalys, 2-rojo būre
lio vadu — s.v. G .Sauka. Aptar
ta d-vės veikla, tradicinė sueiga, 
kandidatų paruošimas ir kt. Nu
matyta pagyvinti d-vės veiklą.

SKAUTAI KAZIUKO MUGĖJE 
Skautai ir skautės talkininkavo 

rengėjams Kaziuko mugėje, kuri 
vyko Bankstowno Lietuvių Na
muose. Skautės programoje išpildė 
dar porą pasirodymų.

T. inf.

Skautai pagal vaiko — jaunuo-

lio amžių yra pritaikę atitinka
mą programą, kurią vaikai turi 
išeiti ir išlaikyti egzaminus. Tokiu 
būdu, vaikai skautaudami mokosi. 
Kad žinios, kurias vaikai perima 
iš savo vadovų, nebūtų sausos, jas 
paįvairina žaidimais ir dainomis. 
Skautų programa yra plati ir įvai
ri. Skautai ją išėję turi pačių rei
kalingiausių žinių iš religijos, lie
tuvių kalbos, liet, istorijos, liet, 
geografijos, higienos, pirmosios 
pagelbos, visuomenės bei valstybės 
mokslų, topografijos ir įvairių 
specialybių. Turint visa tai prieš 
akis reikia neužmiršti, kad reikia 
sąlygų ir laiko. Kiekvieną darbą 
dirbant reikia didesnio ar mažes-
nio susikaupimo, o ypač mokymo

darbe. Taigi ir skautiškam pasi
ruošimui reikalinga nemažesni© 
dėmesio. Didžiausias skautų pro
gramos vykdymo trūkumas skau
tiškų pastangų ir jų darbo neda- 
vertinimas. Daug kas į tai žiūri, 
kaip i tuščių laiko praleidimą, to
dėl i skautavimą žiūri pro pirš
tus. Tokie tėvai savo vaikus lei
džia tik todėl, kad jų pažįstamų 
vaikai ten yra.

Lietuvoje skautai turėjo visai 
kitokias sąlygas ir iš jų buvo daug 
mažiau reikalaujama negu kad 
mes reikalaujam dabar. Skautų 
vienetus sudarė daugiausia gim
nazijose besimokantis jaunimas. 
Pačią pagrindinę lietuvių skautų

(Pabaiga psl. 9)

micro koplyčią, kur organizacijos 
su savo vėliavom budėjo prie alto
riaus. Kun. Kazlauskas, keliant 
vėliavas, pasakė pamokslą, primin
damas vargstančius tėvynėje ir 
ragino tikėti į jos eventualų pri
sikėlimą ir mūsų grįžimą. Šv. mi
šias atlaikė vyskupas J. Glenson.

Po pietų minėjimas vėl persikė
lė į Lietuvių Namus, kur minėji
mą pradėjo valdybos pirm. V. Pet- 
kūnas. Mūsų tautos didžiausios 
šventės proga sveikino latvių ir es
tų atstovai. Trumpu žodžiu A. Ma
želis papasakojo apie nepriklau
somybės atkūrimą.

Meninę programos dalį išpildė 
Br. Lapšienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė, pašokdama Su
batėlę, Gyvatarą ir Mikitą. Visi 
žiūrovai džiaugėsi atliktais šokiais 
ir buvo girdėti daug gražių komp
limentų šiai ilgus metus veikian
čiai grupei.

“Lituania’’ choras, diriguojamas 
V. Šimkaus, sudainavo tris dainas, 
tuo ir baigdamas meninę dalį.

Po pertraukos vyko Moterų Sek
cijos ruošiamas abiturientų pager
bimas. Sveikino organizacijų va
dovybės, kuriose abiturientai bu
vo nariais.

Minėjimas pasibaigė vėliavų nu
leidimu ir buvo sugiedotas Tautos 
Himnas.

, I.M.
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SPORTO KLUBAS “VARPAS”
Lietuviško sportuojančio jau

nimo organizacija — “Varpas” 
gyvena jau 14 metų. 1950 m. 
vasario mėn. 19 d. iniciatorių 
grupės sukviestas steigiamasis 
susirinkimas įsteigė Lietuvių 
Sporto Klubą (tuo laiku dar be 
vardo), išrinkę į pirmąją v-bą 
Ji Makulį (pirm.), Zaikauską 
(sekr.), V. Lazauską (ižd.), A. 
Staugaitytę (moterų sekc. vad.) 
ir V. Savaitį (v-bos nar.). Iš tik
rųjų dalis sportuojančio jaunimo 
jau buvo susibūręs Melbourno 
Lietuvių Krepšinio komandoj. 
Tačiau, tas vienetas, daug pada
ręs sporto išpopuliarinimui sa
vųjų tarpe, neveikė kaip organi
zacija, bet daugiau kaip grupė. 
Pirmoji v-ba iškart pradėjo pla
čiu mastu propaguoti sportą jau
nuomenės tarpe. Sportas buvo 
priemone sujungti lietuvišką jau
nimą. Norint tą sportą padaryti 
prieinamesnių kiekvienam, buvo 
įsteigta krepšinio, tinklinio, st. 
teniso, buriavimo, futbolo, šach
matų, pramogų ir iškylų sekcija. 
Nepamiršti ir kultūriniai reika
lai. Tam buvo įsteigta vad. kul
tūros sekcija, kuri rūpinosi pas
kaitų, vaidinimų, kultūrinių bei 
sportinių filmų parodymu bei su
rengimu. Tačiau išlaikyti' tiek 
sekcijų naujai įsisteigusiam klu
bui buvo sunku. Trūko sportinin
kų, trūko ir pinigų toms sporto 
šakoms išlaikyti. O, be to, kaiku- 
rias šakas, kaip kultūros, tiesio
giniai perėmė kitos organizacijos, 
kurios tik tam tikslui buvo įsteig
tos. Vos naujai įsisteigęs klubas 
padarė istorinį Australijos lietu
vių sportininkų gyvenime žings
nį: Fiz. Aukl. ir Sporto V-bos 
įgaliotinis (tuo laiku Australijos 
sporto, klubai dar neturėjo savo 
centrinės vadovybės Australijoj, 
buvo tik Amerikoj) L. Baltrūno 
pavedamas 1950 m. liepos mėn. 
S-9 d.d. pravedė pirmąją sporto 
šventę, kuri kaip tradicija tęsia
ma kasmet.

Per 14 metų “VARPAS” per
gyveno daug įvairiaspalvių die
nų. Kaip kiekvienoj organizaci
joje taip ir “Varpe” buvo kilimo 
ir - kritimo laikotarpiai kaip lai
mėjimais, taip ir narių skaičiu
mi. Pirmutinė lietuvių krepšinio 
komanda, kurią sudarė jau Lie
tuvoj ir Vokietijoj žaidę žaidikai, 
tikrai atskaitydavo iki šimto tik 
pradedančioms populiarinti šį 
sportą vietinėms komandoms. 
Tačiau seniesiems “vilkams" pa

J. Marsilius

MELBOURNO ŽIBURIAI
Mielas Keleivi, iš kurios pusės 

neatkeliautum — iš rytų, vakarų 
ar. šiaurės — lėktuvu, automobiliu 
,ar laivu, — Tave visuomet pir
miausiai pasveikins tūkstančių 
tūkstančiai Melbourno žiburių.

Didelio ir gražaus Melbourno, 
kuri mes jau pripratome vadinti 
savo antra laikinąja tėviške, nes 
ligi čia atbloškė mus žiaurus liki
mas, išmetė ant šių krantų, prie 
šių žiburių — ir liepė vėl pradėti 
naują gyvenimą ir naują ateiti sau 
ir savo vaikams.

Rodos, taip neseniai, lyg vakar, 
viskas buvo — kada mūsų, D P pa 
ženklintos; išvargusios ir karų ap
temdytos akys, pirmą kartą išvydo 
šio miesto žiburius... Sakau “dar 
neseniai” — o bus štai lėkte pralė
kę jau penkiolika metų! Penkioli
ka metų — ir aplink matau.mūsų 
veteranų ir bičiulių pabalusias gal
vas, senatve paženklintus veidus 
ir girdžiu žingsnius ir veiksmus, 
kurie stokoja energijos ir gyvumo. 
Per tokį trumpą laiką, kas buvo 
mažas — išaugo, kas buvo jaunas 
— paseno ir kupras išmetė...

Mes jau spėjome užmiršti palik
tus išbombarduotus ir aptamsintus 
lagerių langus, ir mūsų jaunimas 
vargiai bežinos, kaip atrodo prasta 
žibalinė lempa.... Gyvename juk 
Melbourne — mūsų akys jau pri
prato prie gaso, elektros, neono ir 
fluorescent šviesų — o kojos prie 
akmens, kuriuo praėjus pėdų ne
lieka.

Kieti Melbourno akmenys!
Ir bėgame vis tolyn, platyn — 

beieškodami medelio, gamtos, — 
drąsiai miname naujus kelius nau
juose priemiesčiuose — kad nuo

sitraukus iš aktyvaus sporto, stai
giai ir labai išpopuliarėjus krep
šiniui Australijoj, vis sunkiau 
tenka varžytis ne tik “Varpui” 
bet ir visiems lietuvių klubams. 
Nestebėtina, nes australai pasi
rinkdami iš didelių masių ir tū
kstančių žaidikų, gali sudaryti 
tikrai stiprias komandas. O, be 
to, jų klubai ir finansiniai nepa
lyginamai pajėgesni, kas ir suda
ro daug reikšmės sporto klubų 
gyvenime. Tačiau “VARPAS”, 
besisukdamas vis apie ketvirtą ar 
penktą vietą savo varžybų lente
lėse (krepšiny, st. tenise, nes tik 
šiose šakose rungtyniauja su aus
tralais) savo gyvenime, kaip or
ganizacija, yra pasiekęs laimėji
mą — jįs nuolat didėja savo skai
čiumi, vis daugiau apjungia lie
tuviško jaunimo. O pagrindinis 
lietuviškosios sporto organizaci
jos tikslas suburti savuosius. 
“VARPAS” yra palikęs pėdsakų 
ir Australijos sporto gyvenime. 
Tokios pavardės, kaip L. Baltrū
nas (buvo pakviestas Australijos 
rinktinės treneriu), Darginavičius 
— “Mala” — Australijos rink
tinės žaidėjas, V. SirjataviČius, 
Kuncaitis — stalo teniso (Vikto
rijos) nugalėtojai, buvo žinomos 
sportu besidomaujančių australų 
tarpe. O ir šiais metais į Austra
lijos lietuvių krepšinio rinktinę 
įeina V. Soha, A. Vaišutis ir Š. 
Urbonas. Į mergaičių rinktinę — 
N. Adomavičiūtė ir L. Gudeikai- 
tė. Be pirmos sporto šventės

Dalis Melbourno Lietuvių Varpo” sportininkų su Klubo valdyba

St. Albans iki Morningtono ir Wa- 
randytės, iki paties Mt. Dandenon- 
go kas vakarą sušvitėtų nauji 
žiburiai — mūsų uždegami, kad 
labiau matytų, kad šviesiau švitėtų
— kertame, statome vis platesnius 
langus, vis didesnes duris savo mo
derniškose mūrinėse, medinėse ir 
plytinėse dėžėse, kurias mes iš se
no papratimo vis dar trobomis va

idiname...
Platėja Melbournas, platėjame 

ir mes. Jau nebevarginame kojų, 
nes kaimynai, ir bažnyčia toli — 
pėstute nebenueisi, todėl ir perka
me naujus (gražius) patogius au
tomobilius, senus modelius keičia
me į naujesnius, greitesnius... Nes 
laikas — pinigai. Pinigas tapo di
dele vertybe.

Prieš penkioliką metų mes dar 
pažinome ir atsivežėme čia, drau
ge su U.N.R.A.-os keliais nudėvė
tais skudurais ir kitokių vertybių: 
didelę savo krašto ir savo brolių 
meilę, norą pagelbėti kiekvienam 
ir tikros vienybės jausmą... Buvo 
laikai, kada džiaugėmės sutikę lie
tuvį, ėjom su pakeltu ūpu į šventes 
ir minėjimus ir visuomet suradom 
bendrą kalbą... Dar nešvietė tada 
čia mūsų languose žiburiai, nes ne
turėjom nei sklypų, nei namų, o 
apie mašinas nei svajoti dar ne; 
drįsom. Bet vos spėjom apsitverti 
naujas tvoras savo sklypuose, su
kalti pamatų kuolelius ir sudėti 
langus — tuoj atsirado ir nuosa
vi Pasauliai — “Private Property
— Trespassers prosecuted” — ir 
pradėjom peštynes. Tai yra faktas. 
Bet kam, kodėl? Dėl pasenusių 
principų ar dėl žemiškos garbės?

Švita Melbourno žiburiai ki- 

“VARPAS” suruošė V-ją 1954 
m., IX — 1958 m. ir XIV — 
1963 m. Ir šiais metais XV 
Sporto Šventė įvyks Melbourne. 
Turint tokią istoriją ir tokių pa
vardžių savo sportininkų tarpe” 
“Varpas”, kaip organizacija galį 
tikrai pasidžiaugti. Savo laiku 
“VARPAS”, norėdamas išeiti 
daugiau į viešąjį gyvenimą, leido 
net savo laikraštį. 1955 m. lie
pos mėn. 17 d. pasirodė pirmas 
laikraščio “VARPAS” nr. Ta
čiau dėl medžiaginių bei admini
stracinių bėdų jis 1957 m. nusto
jo eiti.

Šiuo laiku “Varpas” turi per 
80 aktyvių sportininkų įvairiose 
sporto šakose. Gyviausios šakos: 
stalo tenisas — 2 komandos, 
vad. J. Ablonskio ir krepšinis 
— jaunių mergaičių komandos, 
treniruojamos V. Kuncaičio, jau
nių berniukų treniruojama R. 
Baikausko, mišri “B” gr. kom. 
treniruojama J. Kuncaičio, vyr. 
mergaičių komn. — treneris R. 
Vaišutis ir vyrų komanda — 
treneris V. Soha.

Ne jėga varomi ir ne pažadais 
viliojami jaunuoliai ir jaunuolės 
susirinko į “VARPĄ”. Tikrasis 
lietuviškas jaunimas suėjo ten, 
kur netik kad klubo spalvos, bet 
ir lietuviškas jausmas juos tam
priai suriša. Klubo narių tarpe 
vyrauja sugyvenimas, nežiūrint 
jų amžiaus, išsilavinimo ar eina
mų pareigų privačiam gyvenime. 
Drausmingumas tikrai pavyzdin- 

tiems, kodėl ne mums? Ar never
tėtų retkarčiais išeiti už miesto ir 
pažvelgti į tų žiburių didybę ir pa
klausti — o kur mes, kodėl esame 
dingę žiburių jūroje? O žadėjom 
švytėti, kad laisvę iškovotume 
tiems, kurie paliko tėviškėje vargo 
ir nelaisvės jungo nešti. Ir už mus. 
Vertėtų prisiminti, kaip išvarginti 
kelionių ir karščių, mes pirmą 
kartą išvydom Melbourno žiburius 
ir apgulę laivo kraštus, kaip pa
vargę, išsigandę paukščiai, stebė
jom mums dar nematytus krantus! 
Kiek nerimo, abejonių ir vilčių te
ko pergyventi!” Ar jau čia mūsų 
kelionių galas? Ar leis čia išlipti, 
ar veš dar tolyn į nežinią — į Ade
laidę, Sydnėj ų, Brisbanę ?”

Tas krantas atrodė taip toli, tų 

Lietuviai skautai
(Atkelta ii pel. 8)

lituanistinių dalykų programą iš
eidavo mokyklose, kaip, mokslo da
lykus. Jiems vadovavo daugiausia 
mokytojai ir vyresnių klasių gim
nazistai, kurie jau patys buvo ge
rai paruošti draugovėms ar skil
tims vadovauti. Todėl anų laikų 
skautams • daugiau- laiko- likdavo 
pramogoms, žaidimams, iškyloms 
ir 1.1. Jų vadovai rūpinosi, kad jų 
skautukai kuo. daugiausia'džiaugs- 
mo gautų, .šiandieną, gyvenant 
svetur,- susiduriam su tokiomis 
problemomis, kokių Tėvynėje ne
buvo. Pirmiausia, didelė dalis mū
sų skautukų nemoka savo gimto
sios kalbos. Reikįa nuo čia ir pra
dėti. Kažkaip svetimai skamba lie
tuvius skautus mokyti kalbėti lie
tuviškai. Mes visi įvairiomis pro
gomis tiek žodžiu, tiek -spaudoje 
sielojamės, kad mūsų priaugantis 
jaunimas išliktų lietuviais,' ' kad 

gas. Ypatingai džiugu, kad visi 
nariai be išimties gražiai kalba 
lietuviškai. Valdybos ir treneriai 
per metų eiles darė viską, kad 
sportuojantis jaunimas turėtų 
kuo geresnes sąlygas, kad kaip 
organizacija įsiteisintų lietuviškų 
organizacijų tarpe. Per visą savo 
gyvenimą “VARPAS” jautė di
delę medžiaginę ir moralinę pa
ramą iš sportuojančio jaunimo tė
vų ir įvairių organizacijų. Tiki
mės, kad ir toliau vyresnioji kar
ta rems jaunimą, o “Varpas” sa
vo darbais įrodys, kad į jį sudė
ti lūkesčiai išsipildys.

Dabartinę Sporto Kl. V-bą su
daro: A. Bladzevičius — pirm., 
O. Baltrušaitis — vicepirm., V. 
Ališauskas — sekr., J. Cervins- 
kas — kasim, P. Dranginis — 
ūkio reik, ved., J. Ablonskis ir 
G. Žvinakis— nariai.

(ab)
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Sav. Zina Kalpokienė
298 VICTORIA ST., NORTH RICHMOND. Tel. 42-3006

į. PUSMETINIAI — DAŽYMAI— ŠUKUOSENOS ir 1.1. f
X Y
Y atliekami prityrusių operatorių. Lietuvėms su nuolaidomis, y
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Mokykloje prieš šventes moky
tojas vaikus moko mandagumo:

— Jei kas jums palinkės'“Links
mų švenčių”, tai atsakykite — 
“Ačiū, ir Jums linkimeto.paties”. 
O dabar jums linkiu linksmų šven
čių ir tikiuos, kad po švenčių susi
rinksite protingesni.

— Ačiū, —atsakė vaikai. — Ir 
jums-linkime to,paties.

mažyčių žiburėlių tiek daug, — ir 
mūsų pavargusios akys nebespėjo 
visų ir apimti. Todėl jie mums nei 
švietė, nei šildė. Ir per visą naktį 
stebėjom juos iš tolo ir drebėjom iš 
šalčio, o gal ir iš nerimo. Ir džiau
gėmės sutikę pirmą lietuvį, ir tie
sėm abi rankas jį apkabinti...

Trumpos tapo mūsų rankos.
Kur yra tas, kurs uždegęs pap

rastą lietuvišką liktarną pašvies 
mums kelią žiburių jūroje ir nuves 
mus prie bendro švyturio? — kuris 
šviestų ne tik mums, bet kad mes 
su pasididžiavimu galėtume jį pa
rodyti kiekvienam pakeleiviui ir 
tikrai drąsiai tarti:

“Tai mes, lietuviai Melbourne 
švitame!” 

jie būtų pasiruošę perimti vyres
niųjų turimus postus ir tęstų lie
tuvybę toliau, čia-ir yra pagrin
diniai skirtumai tarp. Lietuvos 
laikų ir šių dienų skautavimo. Jei
gu Lietuvoje skautavimas buvo 
daugiausia pramoginis, tai šian
dien skautavimas yra priemonė 
mūsų jaunimui auklėti ir mokyti. 
Užtat tiek tėvų, tiek ir skautų va
dovų yra pareiga daboti, kad tas 
darbas būtų sėkmingai ir rimtai 
vykdomas.

Didžiausi vaiko auklėtojai ir 
mokytojai yra jų tėvai. Mokyklos 
ir organizacijos yra jų tik padėjė
jais. Todėl tėvai privalo daugiau
sia dėmesio kreipti kas, kur ir 
kaip su jų vaikais daroma. Jeigu 
mokykloje reikalaujama, kad vai
kai reguliariai lankytų, pamokas, 
taip ir skautiškoji mokykla reika
lauja, kad skautai savo sueigas

APIE MELBOURNO NAMUS
(Atkelta ii peL 2)

Ūkišku būdu ką nors statant, 
reikalas lengvesnis, kadangi kai- 
kuriuos darbus galima atlikti pi
giau ir pradėti juos pakankamai 
susitaupius kapitalo. Bet tas vis
kas užvilkina statybos laiką ir 
sunkiai surandama darbo jėga. 
Kad ir tuo atveju, reikalinga pra
džiai turėti nemažą sumą pinigų. 
Pavyzdžiui, mums reikėtų turėti 
žemės sklypas nemažiau 15000 
— 20.000 kvadr. pėdų, o indus
triniame, komerciniame ar pre
kybos rajone, žemė 5 mylių ra
diuse nuo centro kainuoja nuo 9 
šil. iki 28 šil. ir daugiau už kva
dratinę pėdą.

Atiduodant statyti firmai pas
tatą, įsigytume maždaug 4 mė
nesių laikotarpyje. Firmų kainos 
už statybą įvairios ir jos priklauso 
nuo mūsų reikalaujamų įrengi-
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GAILA, NEPAVYKO

t Onytė stebėjo savo mamytę, kai 
ji tepė sau veidą kažkokia koše.

— Kam ta košė? — klausia
Onytė.

— Čia veido kremas, kad būčiau 
gražesnė.

Kai mamytė vėl nuvalė veidą, 
Onytė susirūpinus pastebėjo:

— Gaila, mamyte, bet tau nepa
vyko.

DAR ĮDOMIAU

Tėtė: Ar nenuostabu, sūneli, 
kaip viščiukai išlenda iš kiaušinio 
kevalo ?

Sūnus: Bet dar nuostabiau, tė
veli, kaip jie į tenai sulenda.

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.SuW.

Rockdale stotis.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.SlW.

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

lanytų reguliariai, nes jų progra
ma yra gana didelė. Tėvai neturė
tų savo sūnui — dukrai sakyti: 
“Šį kartą apseis ir be tavęs, va
žiuosime pasivažinėti ar pažįsta, 
mų aplankyti.” Sueigų lankymas 
yra pirmas laidas kuris žada tei
giamų darbo vaisių. Tiesa, mūsų 
sąlygose yra sunkumų sueigas lan
kyti. Gyvename išsimėtę po plačią 
Melbourno apylinkę ir vaikams 
dažnai subėgti yra gana sunku. 
Savame krašte šitų sunkumų ne
turėjome. Žinau kaikuriuos tėvų 
priekaištus ir pasiteisinimus dėl 
netvarkingo sueigų lankymo. Sa
ko: Jeigu sueigos būtų planingos, 
gerai paruoštos, punktualiai pra
dedamos, jie — tėvai savo vai
kus leistų sueigas lankyti regulia
riai. Mes pilnai sutinkame su tuo 
priekaištu ir labai apgailestauja
me, kad taip yra. Mūsų norai, kad 
to nebūtų, šis trūkumas priklauso 
nuo vieneto vadovo. Pats pirmasis 
ir svarbiausias vadovas yra skil- 
tininkas. Skiltininkai, pagal skau
tų tradiciją, yra to paties amžiaus 

mų ir užbaigimo kokybės. Kaip 
pavyzdžius galiu patiekti dviejų 
firmų pasisakymus, pav. stato- 
bos firma Philiph a. James Co. 
apsiima pastatyti mūrinį pasta
tą 50 x 100 pėdų ploto, kuria
me būtų salė, scena, virtuvė, ke
letas kambarių ir patogumai už 
7500 iki 8000 svarų. Kita fir
ma — Andasteel Constructions 
Pty. Ltd. už tokio pat pastato 
įrengimą norėtų 12.000 svarų 
minimum, o gal ir daugiau. Pa
minėtą pastato plotą 50 x 100 aš 
paėmiau kaipo pavyzdį, bet jo 
dydis gali būti įvairus, atitinka
mas mūsų reikalavimams, tuo 
pačiu keisis ir jo kaina. Firmos į 
tą pačią kainą įskaito parūpini- 
mą planų ir leidimų. Bet geriau, 
kad planai būtų išdirbti mūsų 
architektų įnešant kaikurių tau
tinių motyvų. Statyba gali būti 
kredituojama. Jeigu turėtumėm 
omenyje 15.000 kv. pėdų žemės 
sklypą (būtina, nes reikalingas 
pakankamas plotas irtašinų pa
statymui) kvadr. pėdos žemės 
vertė 1.0.0 — (geroje vietoje) 
pastato statyba 10.000 svarų (vi
durkis 8000 — 12.000), naujai 
įrengtas objektas mums kainuo
tų apie 25.000. Suma nėra ma
ža, bet ir negąsdinanti esamam 
lietuvių skaičiui Melbourne.

Norėtųsi priminti, kad anks
čiau diskutuotas Nprthcote Thea
tre, kuris dar ir šiandien yra ne
parduotas ir siūlomas už 21.000, 
Klubo Tarybos specialiai suda
rytos inžinierių, architektų, sta
tybininkų ir kitokių specialistų, 
komisijos įvertinimu, kad jį pri
taikintų mūsų reikalams, remon
tui reikėtų skirti iki 6000 svarų. 
Taigi jo kaina prašoktų naujai 
statomojo objekto kainą. Be to, 
jis vistiek pasiliktų 52 metų se
numo, reikalautų daugiau prie
žiūros, didesni mokesčiai ir ma
žesnis žemės plotas. Tarybos 
nuomone, mums apsimokėtų ge
riau nauja statyba, negu senų pa
statų lopymas, kuris vargiai gali 
patenkinti mūšų reikalavimus.

Taryba yra apžiūrėjusi daug 
mūsų reikalams tinkamų objektų 
bei žemės sklypų nuo 15.000 iki 
35.000, bet susilaiko nuo pirki
mo, kol paaiškės mūšų senųjų 
namų pardavimas ir padidės 
Naujų Namų fondas. Galima ma
nyti, kad 1964 m .suvažiavimo 
Melbourne dalyviai dar turės 
progos susitikti mūsų senuose na
muose.

Išvadoje norėtųsi pasakyti,.kad 
mums reikia bendrų, geresnių 
lietuvių namų, kuriuose galėtu
me sutilpti visi. Reikia tik tru
pučiuką užsispyrimo, pasišven
timo ir vienybės, nes ir. patarlė 
sako: “Kai du stos, visados dau
giau padarys?’

M.L.K. Tarybos Pirmininkas

tos pat skilties berniukai — mer
gaitės. Jų gerai paruoštų neturi
me. Ir tik nuo skiltininko priklau
so ar sueiga yra įdomi, naudinga, 
ar ne. Mes stengiamės skiltinin- 
kus paruošti ir šią spragą paša
linti.

Jeigu savaitgalio mokyklų mo
kytojai turi būti lyg tie stebukla
dariai, kurie per trumpiausią laiką 
turėtų išeiti didžiausią programos 
dalį, tai gali artėti prie to idealo 
tik gerai pasiruošę ir patyrę peda
gogai. Taip pat ir su skiltininkais 
bei draugininkais. Jie turi išeiti 
plačią programą taip pat per 
trumpą laiką.

Trumpai peržvelgę nueitą Mel
bourno skautų kelią, pasidžiau
giame jų laimėjimais, atliktais 
darbais. Melbourno skautai atlie
ka reikšmingą lietuvybės išlaiky
mo darbą, papildydami tiek spor
tininkų, tiek dainos mėgėjų eiles, 
bei vyresnieji įsijungdami į ben
druomeninių organizacijų veiklą.

J. M.
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V1HAI
M. Miknelis

TAI KOX !

r

taip ir taip — mūsų pa
stogės paremti!” — perskaičiau. 
I talką, vadinasi, kviečia. Kad 
visas pastoges reikia ramstyti, 
kas to nežino! Mudu su Roza
liutė tik višteles auginam — ir 
tai ne tik ramstom senas, bet ir 
naujas pastoges joms budavo- 
jam. Nepatinka ir joms, kad sau
lei vanojant neturi kur savo 
kvailų galvų pakavoti, o dar dau
giau nemėgsta, kai lietus ant uo
degų ir skiauterių varva ir viso
kie vėjai plunksnas šiaušia. Tai 
ką jau bekalbėti apie bendrą 
bendruomenės pastogę — kiek 
skylių ten, dievaži, reikia jiems 
užlopyti, nepavydžiu. Žinote, aš 
pastoges ramstyti jau pripratęs, 
tik čia, atrodo, su piūklu ir kirviu 
nepatalkininkausi šį kartą.

Hm, pakrapščiau pakaušį ir 
tuoj atsiminiau: reikia eiti pasi
tarti su Rozaliutė...

Taigi, jūs nežinote mano Ro- 
zaliutės. Vieniems Dievas davė 
išmintį ir gabumus, kitiems tur
tus ir visokias ligas, o man tai 
mano Rozaliutę. Tik kas žino
— iš didelės malonės ar už bau
smę ir tėvų padarytas nuodėmes? 
Rozaliutės už auksą neišmainy
tum — tai neįkainuojamas tur
tas. Tai koštuvis, per kurį gali 
visą gyvenimą persijoti: ir savo 
ir kitų... Ir‘jei kur reikia surasti 
teisybę, nušviesti padėtį — ji 
broleli tik jakati jak — jakati 
jak — išutinės, prastai kalbant, 
visų kombinacijų siūlus, išnars
tys po vieną sąnarėlį, visų gražių 
sumanymų projektus — ir turėsi 
viską aiškiai kaip ant delno — 
va, žiūrėk, kas iš to išeina! Ar 
aš nesakiau.” Nes kas bebus likę
— atrodys kaip nutrupėjęs tin
kas — nors imk ir mesk į šiukš
lių dėžę.

Ji ir spalvą gali pakeisti. To
kia yra mano Rozaliutė. Su ži
buriu kitos tokios nerastum.

Užkišęs laikraštį už kombin- 
zono, griebiau už kibiro su kiau
šiniais ir nudūlinau į trobą.

— Reikia, sakau, — dūšele, 
mūsų pastogę paremti...

— Nagi, ar vėl jau griūva? — 
šoko mano Rozaliutė. — Ar se
niai čia pirkai skardas ir naujus 
pamatus dėjai? Pone Karaliau, 
ar nesakiau, kad nelaikys — vi
nių paeailė...

—- Ne mūsų, dūšele — mė
ginau raminti — ne mūsų, bet 
ta Mūsų Pastogę... tą bendrą... 
popierine... — ir ištraukiau ir 
paskleidžiau paskutinį numeri, 
tik ką'gauta. — Čia, matai, lyg 
ir i talka kviečia su. muzika ir 
užkandžiais, ir išgėr... simboli
niai, taip sakant.

,— šneki, kaip girtas — šoko
si mano žmonelė ir ištraukė laik
rašti iš mano rankų. — Pažiū
rėsim!

Brangiai Motinai mirus, 

VYTAUTĄ PUMPUTĮ ir ARTIMUOSIUS 
giliai užjaučia

A LB Melbourne Apylinkės Valdyba

Mielą bendradarbę

p. MILDĄ TAMAŠAUSKIENĘ

ir šeimą, Jos brangiam tėveliui Jonui Tinteriui mirus, 

širdingai užjaučiame.
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LIETUVIŠKA FIRMA

M. Antanaitienė, 
E. Žilinskienė

Olga Jakubauskienė
Irena Ciborowski

— Matai, kad kažkas su ta 
pastoge netvarkoje, aš jau nuo 
pat Naujų Metų pastebėjau — 
tauškėjo manoji. — Va, žiūrėk, 
juodu ant balto — visai kitos 
raidės, o jau stogelis, Dieve ap
saugok — ir M ir Ū ir S kaž
kaip ištyso, išsipūtė, kampuotos 
pasidarė, o visas stogelis vieną 
savaitę krypi į kairę, kitą į de
šinę — net visus adresus ir re
daktorius išstumdamas. O datos 
jau be akinių nebegali žmogus 
rasti — sakiau, kad geru nepa
sibaigs...

— Tai čia naujų menininkų 
dovanos — mėginau įterpti, — 
bet Rozaliutę sunku sustabdyti.

— Gaus jie ir iš manęs do
vanų, jei jiems moralinės para
mos trūksta — nueisim ir savo 
nuomonę pasakyti.

— Kas ar aš? — ėmiau krapš
tyti pakaušį.

MELBOURNO
STUDENTŲ

BALIUS
ARTĖJA

•p ZZ S?zn390

jak.

— Žinoma, kad tu, gal manai, 
kad advokatus samdysim, kaip 
čia tie melbourniškiai darė. Mes 
iš kaimo, čia durnių nėra...

Jakati — jak, jakati 
Autobusas nuvežęs paleido 'mus 
tamsioje gatvėje ir pradėjom dai
rytis, kur čia ta gražioji, švie
sioji salė. Niekur neplevėsavo 
lietuviška vėliava, niekur nesi-/ 
girdėjo dūdų orkestro. Pasirodo, 
to Melbourne) tikrai didelio esa
ma. Visur gatvės ir gatvės be 
vardų. Griebėm vienam praeiviui 
už skverno, griebėm kitam, kad 
sužinotume, kur ta garsioji (St. 
Melb.) Švento Melbourne Town 
Hall — bet pataikėm ant tokių, 
kurie tik “Me no know, me no 
tell... “Policininkų nesimatė — 
taip ir dairėmės, kol susigaudėm, 
kad stovim prie Viktorijos mar- 
keto. Pagaliau sena dama nuro
dė, kad Sankt Melb. Town Hall 
bus Swanston Stfeete — nukelia
vom — visos durys buvo užda
rytos. Mano Rozaliutė pradėjo 

-iš tikrųjų rūgoti.
— Argi jiems sunku buvo iš 

anksto aiškiai parašyti ir gatvės 
vardą ir kokiu tramvajum atva
žiuoti ir kokioje vietoje išlipti. 
Tie rengėjai, matyt, vis dar ma
no, kad rengia vakaruškų kokia
me bažnytkaimy, o ne milijoni
niame mieste — ir yra žmonių, 
kurie į Melboumą atsiduria tik 
po akcidento ir tai tiesiai į ligo
ninę...

— Dūšele, melbourniškiai pės
ti nevaikšto, tramvajais nevaži
nėja, kam jiems tie numeriai... -

— Tai kaip jie į tą šventą Mel-

bourną — ir išsitraukus pakvie
timą mano dūšelė dar kartą tik 
pažvelgė ir akis išplėtė — čia gi 
parašyta South, ne Sankt.

— Tu tikras Pilypas iš kana
pių, kam nesakei! Ar tik ne taxi 
čia vis pro šalį lekia. Stabdyk — 
tegu jis suka galvą, kur čia tos 
visos Town Hall randasi.

Atsidūrėm prie tikrųjų durų 
jau apie 9 vai.

Kol akys priprato prie švie
sų, kol užsigrūdom už ilgo stalo
— čia ne mūsų virtuvės stalelis
— kol atsiprašėm visų kaimynų, 
kurie turėjo atsistoti, kad pri- 
tilptume — jau atėjo ir 10 vai. 
Matėm aiškiai, kad kiekvienas 
“talkininkavo” tik prie savo sta
lo, ir šeimininkų bei šeimininkių 
irgi nesimatė, tai ir vėl teko lipti 
per talkininkų kojas ir ieškoti, 
kur kas valgyti duoda — nes ko
kia čia talka, jei nėra užkąsti ir

išgerti?
Radom, šalutinėj pastogėj siau

roje ir pustamsėje — kairiame 
šone moterys buvo išdėjusios už
kandžius, o dešiniame vyrai trau
kė iš popierinių kartonų bute
lius...

— Griebk ir tu — sako Roza
liutė — paskui gal nebeliks...

Per Šokančių galvas atgabenę 
prie savo stalo gerybes ant po
pierinių lėkščių, pradėjome dai
rytis, kur čia gauti raktelį, kuris 
numautų limonado ir alaus bu
telio kepurėlę. Čia Rozaliutė ir 
pradėjo man šnibždėti:

— Žiūrėk, ar tik mes vieni 
ubagai pastoges ramstome? Kur 
inžinieriai, rašytojai — o kas atė
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DAINAVOJE RENGIA

Sydnėjaus Lietuvių Susiartinimo BALIU
Programa ir salės dekoracjos p. Algio PLŪKO.

Loterijoje vertingi dalykai; gros puiki 4 asmenų kapela, kuri dar iki šiol nebuvo ma
tyta Sydnėjaus lietuvių pobūviuose. Kiekvienam svečiui individualiai bus patiekta vaka
rienė su svaiginamaisiais ir gaivinančiais gėrimais bilieto sąskaiton.

Įėjimas su viskuo tik 1 svaras.
Pakvietimai gaunami pas p. M. Zakarą, telef. UW 5072, p. A. Lelešių, telef. 

70-3573,, p. J. Abromą, telef. 644-2831 ir visus kitus Valdybos narius.
Atėję nesigailėsit! Skubėkite Įsigyti bilietus ir vietas!

Jaunimo dienos — šventės pro
grama jau baigiama sudaryti.

Gegužės 30 d., 7, vai. vak. įvyks 
jaunimo koncertas, Father J. O, 
Relly Memorial Auditorium salėje, 
Auburn.

Koncerto programa bus gausi ir 
įdomi, kurioje dalyvaus: deklamuo- 
tojai — jos, vaidintojai — jos, 
muzikai; pianistai — tės, akorde
onistai — tės, smuikininkai — kės 
ir kitų muzikos instrumentų mė
gėjai, choras, baletas, tautiniai šo
kiai ir t.t...

Maloniai prašome tėvus, kurių 
vaikučiai nedalyvauja: skautuose, 
savaitgalio mokyklose, moksleivių 
ateitininkų organizacijoje, o moko
si čia suminėto meno, galimai 
greičiau registruoti pas S. Naru- 
šį, tel: 53 — 54 — 55 ar pas 
Lelešių, tel: 70 — 35— 73.

Taip pat prašome: Wollongong, 
Canberros, Newcastle Apylinkių 
Valdybas galimai greičiau praneš
ti apie jų apylinkių jaunuosius, 
kurie norėtų dalyvauti Jaunimo 
koncerto programoje.

Po koncerto bus balius — šokiai, 
gros gera muzika.

Gegužės 81 d., sekmadienį 11,30 
vai., Lidcombe katalikų bažnyčioje 
iškilmingos pamaldos. Pamaldų 
metu giedos dainos choras, muz. 
K. Kavaliausko vadovaujamas. 
Jaunimo organiaacijos: skautai, 
sportininkai ir moksleiviai ateiti
ninkai bažnyčioje dalyvauja su 
vėliavomis.

Po pamaldų: 2 vai., Bankstown 
Dainavos salėje bus tęsiama jauni
mo antroji šventės diena.

1. Jaunimo medžio sodinimas, 
namų aikštėje.

2. SPORTAS:
a) mankšta,

jo, ve, sėdi vienas, net žmonos 
neatsivedė.

— Kad jis, dūšele, gal netu
ri...

— Turi, turi, kur neturės, kad 
neturėtų, kitaip atrodytų, aš to
kius pažįstu.

— Nu, gal tai yra vyrų talka. 
Matai ir pats vyriausias gaspa- 
dorius net sušilęs šokdina sveti
mas žmonas... — mėginu gelbė
ti vyrišką giminę. Ir pradėjau 
dairytis vyriausio redaguotojo — 
to, kuriam turėjau savo nuomo
nę pareikšti. Pamatęs juodus aki
nių rėmus ir pavargusią ranką 
ant dar neišgerto stiklo taip liūd
nai parimusią — pagailau žmo
gaus. Tegu pasvajoja, tegu pa- 
rymo, bent čia, pas mus atvykęs. 
Kas žino, koks juodas bus ryto
jus.

— Neradau — sakau dūšelei 
sugrįžęs. — Redaktorius gal 
įkvėpimo ieško — negražu bū
tų išblaškyti... perdidelė atsako
mybė... Palaukim dar mažumė- 
lį...”

Belaukdami tuo tarpų išklau
sėm dainų, “sutrypėm” kelis kar
tus polkutę, kurią jie tvistu va
dina ir jau ruošėmės eiti ieškoti 
į bufetą pyragų, kaip staiga or
kestras pradėjo groti “God 
Save...”

— Kokie čia programos nume
riai, brolyčiai, dar tik vienuolik
ta valanda! — pakilo tautiečių 
galvos nuo stalų, ant kurių spo
ksojo neatidarytų butelių eilės ir 
pyragai neparagauti. — Nejaugi 
varo namo?

Žmonės kėlėsi ir sėdosi, o sar
gai taip pūst pūst — vieną po 
kitos lempas ėmė ir gesino...

Nebeliko nieko kito kaip gel
bėti nuo stalų dar su paskutine 
lempute kas liko iš gėrybių ir 
neštis lauk, nes aiškiai matėsi, 
kad gaspafdoriai nori mus tam
soje paklaidinti.

Ir prasidėjo procesija pro du
ris — su buteliais, pyragais, 
paltais. O mūsų senas bičiulis 
Adomas mačiau visą iškeptą viš
tą tempė į mašiną. Namie, sakė,

JAUNIMO DIENOS SYDNĖJUjtf REIKALU
b) krepšinis, kumštinis, i
c) komiškas sportas (bėgimas 

maiše, kiaušinio kelionė),
3. PARODA: Jaunimas dalyvau

ja parodoje su savo darbais:
a) Rankdarbiais — mezginiais, 

siuvinėjimais, drožiniais, lipdi
niais....

b) Piešiniais — mokyklų ir na
mų darbo...

c) Kepiniais — tortais.
d) Mėgėjų rinkiniai — kolekci

jos: lietuviškų atvirukų, pašto 
ženklų, pinigų, džiovintų gėlių ir 
lapų, margučių, akmenėlių, vab- 
ždžių knygų ir spausdinių; laik
raščių, žurnalų, parengimų pro
gramų, tautinių ženklelių, laikraš- 
čių ir žurnalų iškarpų, mėgėjų fo
to nuotraukų ir t.t. ~

e) Studijų darbų — studijos, 
diplominiai darbai, modeliai, brė
žiniai, paveikslai, planai ir t.t.

Sydniejaus (visų trijų apylin
kių), Wollongongo, Camberros ir 
Newcastle jaunimų maloniai pra
šome dalyvauti parodoje su savo 
darbo eksponatais, kas kokius turi 
ir gali paruošti. Taip pat prašome 
visus, kurie dalyvaus parodoje, 
kad sudarytų sąrašėlį parodai skir
tų eksponatų ir prisiųstų p. Lele
šiui, 36 Hoskins Ave, Bankstown, 
N. S. W. ligi balandžio pabaigos. 
Kada ir kur skirtus eksponatus 
turės pristatyti, bus pranešta vė
liau. '

Parodai pasibaigus bus prizų — 
dovanų įteikimas. Po to vaišės ir 
lietuviškos muzikos koncertas — 
plokštelėse.

JAUNŲJŲ AKTORIŲ DĖME
SIUI: Pianistėms — tams, akor
deonistėms — tams, smuikiniu-

BANKSTOWN LIETUVIŲ 
NAMŲ VALDYBOS 

PERSIORGANIZAVIMAS
1964 m. kovo 22 d. Bankstown 

Lietuvių Namų Valdyba savo po
sėdyje persiorganizavo, ir dabar
tinis Valdybos sąstatas:

1. M. Zakaras — valdybos pirmi
ninkas;

2. Pov. Laurinaitis — V-bos P- 
ko pavaduotojas;

3. Alb. Lelešius — Namų Salės 
Administratorius. (Visais salės 
nuomavimo reikalais prašome krei
ptis pas jį telef. 70-3573, 36 Hos
kins Ave., Bankstown);

4. Jer. Gardis — V-bos sekreto
rius;

5. Vyt. Inkratas — iždininkas 
(toms pareigoms kooptuotas kaip 
buhalteris specialistas);

6. J. Abromas — Pramogų ir 
Kultūros reikalams;

7. Napol. Zaborskis — Turto ir 
Ūkio Priežiūros reikalų narys;

8. Vac. Šliogeris — Revizijos 
Komisijos Narys, (išstojus Vyt. 
Inkratui iš Revizijos Komisijos ir 
perėjus valdybon iždininko parei
goms) ;

Kostas Pauliukėnas, buvęs Val
dybos Pirmininkas savo pareiški
mu iš pareigų pasitraukė dėl lai
ko stokos. Namų Valdyba dėkoja 
p. K. Pauliukėnui už sąžiningai at
liktą darbą.

M.Z.

Agr. S. BALTRAMIJŪNO 
PASKAITA

Sydney Apylinkės Valdyba ba
landžio 18 d. 7 vai. rengia Banks-

paragausiąs.
— Tai tau ir balius! — bum

bėjo mano Dūšelė, besivydama 
vyriausio redaktoriaus galvą, ku
ris išmetęs per vakarą neišgertą 
stiklelį, mėgino smukti pro stik
lines duris, bet pateko atgal sa- 
lėn ir taip išsigelbėjo nuo nenu
matytų siurpryzų — nes mano 
Rozaliutė atsirado drauge su 
žmonių srove ant tamsaus bruko 
ir grįžti salėn nebebuvo nei ke
lio, nei galimybės.

— Kokia čia talka ir koks čia 
balius? — vis dar negalėjo nu-

VALDYBA 

Į kėms — kams, ir kitais muzikos 
instrumentais grojantiems, prašo
me ruoštis patiems pasirinktus da
lykus, ne ilgesnius 5 min. Taip 
pat ir visus kitus, norinčius kon
certe dalyvauti, prašome ruoštis, 
nes laiko jau liko nedaug.

Sekantis jaunimo organizacijų 
vadovų posėdis balandžio 19 d. 
Lidcombe po pamaldų bažnyčios 
salėje. Prašome visus būtinai da
lyvauti, nes tai bus galutinis pro
gramos sudarymas.

Sydney, Bankstown, Cabramatta 
Apylinkių Valdybos
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town lietuvių namuose agr. S. 
Baltramijūno paskaitą, tema: “Da
bartinė civilizacija ir mūsų lai
kai”.

Sydney Apylinkės Valdyba ma
loniai kviečia tiek vyresniąją tiek 
ir jaunąją kartą gausiai dalyvau
ti, nes paskaitos tema aktuali ir vL 
siems bus įdomu pasiklausyti.

Po paskaitos bus šokiai, šokių 
pertraukos metu pasirodys Links
mieji broliai su bijūnėliais su dar 
nematyta programa. Numato ką 
tai įdomaus...

šokių metu veiks gėrimų ir už
kandžių bufetas. Bus gera muzika.

Įėjimas visiems 5 šil.
Sydney Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
MELBURNIEčIAMS

Balandžio 17 d. (penktadienį) 
Richmond Town Halėje Melbourne 
Lietuvių Parapijos choras rengia 
šaunų balių. Šokiams gros konti- 
nentalinis orkestras, veiks bufetas 
su užkandžiais ir gėrimais. Pra
džia 8 vai. vak., pabaiga 1.30 vai. 
ryto. Įėjimas jaunimui pusė kai
nos.

Red. pastabai šis pranešimas 
M.P. Redakcijai buvo siųstas kaip 
skelbimas, bet dėl Sydney pašti
ninkų streiko redakcijų pasiekė 
pavėluotai. Negalėdami nurodyta 
data dėti skelbimo, paduodame tik 
pranešimų.

rimti manoji.
— Mano tėviškėje mes darži: 

nėję ne tokias vakaruškas su- 
rengdavom...

— Eik, jau eik, raminies tu 
vis su tėviške — esam Austra
lijoj, visos Town Halls tokios 
pačios.

— Tas ir yra, kad neturime 
savos bendros daržinės — neri
mo Rozaliutė. — Mūsų klojimas 
buvo toks pats, kaip ir jų tos 
Halis — tik po sąsparom paka
binai liktarnas, abiejuose šonuo
se peludės, kur pelus supildavo 
ir šiaudinius kūlius laikydavom. 
Nušlavei klojimą ir šok per nak
telę, kol saulė patekės, niekas 
nevarys jau vienuoliktą valandą 
lauk ir dar giedoti angliškas gies
mes, kad tu surūgtum. Užteks 
tas svetimas Town Hall ramsty
ti.

-— Taigi, kiek mes čia tą pas
togę parėmėm? — pagalvojau ir 
aš. Talka buvo per trumpa — ir 
giliau po švarku apspaudęs alaus 
neišgertą butelį, įsiritau paskui 
savo Rozaliutę į autobusą, nes 
jau tikrai buvo po talkos!

ŠAUNIOS VESTUVĖS 
GOULBURN’E

Balandžio 4 d. šv. Petro ir Po
vilo katedroje susituokė Irena Stri
maity tė su agr. John Anthony 
Henderson. Pamaldų metu kated
roje p. Marija Bernotienė įspūdin
gai pagiedojo solo.

Iš katedros visi svečiai, kurių 
buvo virš šimto (apie 20 lietu
vių tik iš Sydney) nuvyko į Goul- 
burn Workers Club, kur buvo pa
ruošta vestuvių puota. Vakarienės 
metu grojo orkestras. Ir čia p. M. 
Bernotienė padainavo solo keletą 
dainelių, kuo visi svečiai, ypač aus
tralai, buvo didžiai sužavėti. Dai
nininkei dėkingumo ženklan buvo 
įteikta puošni sidabrinė vaza.

Po vakarienės svečiai susirinko 
p.p. Strimaičių namuose, iš kur 
jaunieji buvo išlydėti "medaus mė
nesiui" į Surfers Paradise.

Jauniesiems išvykus svečiai be- 
sivaišindami užtruko iki ryto.

Vestuvių proga jaunieji gavo 
daug brangių ir atmintinų dovanų.

Dalyvis
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