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KAM DIRBAME?
Visi kalbame apie lietuvybę 

ir visi nuoširdžiai trokštame, 
kad toji lietuviška veikla visur 
kuo gaiviau ir tobuliau bujotų. 
Tai yra kiekvieno doro ir sąmo
ningo lietuvio rūpestis ir siekia
mas. Šitame tautiniame darbe 
mes negalime nubrėžti ribos, 
kad dirbsiu tik iki tų ar tų me
tų, o vėliau išeisiu į pensiją ar
ba veiksiu tik tam tikromis, man 
palankiomis bei patogiomis są
lygomis. Toks samprotavimas 
būtų teisingas ir pagristas tik 
tais atvejais, kada pats darbas 
yra atlyginamas arba jam darbo 
jėga samdoma.

Mūsų gi atveju visa lietuviš
koji veikla grindžiama vien tau
tiniu sąmoningumu ir iš to iš
plaukiančiu tautiniu idealizmu. 
Ištikimybė tautai verčia kiekvie
ną sąmoningą lietuvį jos labui 
darbuotis iki mirties ir net po 
mirties stengiantis perduoti savo 
pareigas palikuonims.

Dirbantysis savo tautai per 
bendruomenę, organizaciją ar 
kitokiu būdu neklausia, ką aš 
už tai gausiu ir kuo man bus 
atlyginta už įdėtas pastangas ir 
darbą, bet tik rūpinasi, kad jo 
veikla, jo pastangos kuo dau
giau ir efektyviau pasitarnautų 
bendrajam tautos labui, jos ge
rovei ir garbei.

Tai yra idealioji mūsų visos 
veiklos išeivijoje samprata. Gai
la, kad toks idealusis ryžtas per 
eilę metų vienur kitur pradeda 
sušlubuoti Vieniems jis išblėsta 
perdaug pasineriant į materiali
nes gėrybes ir siekiant kuo pato
giau įsikurti, kitiems jis susvy
ruoja, kad už parodytas pastan
gas nebuvo atitinkamai visuo
menės pagerbtas ir įvertintas, 
dar kiti nusigręžia nuo to idea
lizmo vadovaudamiesi vien as
meniniais santykiais.

Bendruomeninis darbas visa
dos remiasi atskirų asmenų su
tarimu ir sutartinėmis pastango
mis. Visai tad nenuostabu, kad 
tokiame darbe yra neišvengia
ma trintis ir net nuomonių skir
tumai. Tačiau šito viso būtų 
lengva išvengti ir visados rasti 
darnaus ir kūrybingo sutarimo, 
jeigu mūsų vidinis ego neužgož
tų tų idealų, dėl kurių mes dir
bame ir aukojamės. Įvykus ko
kiam nors nuomonių skirtumui 
silpnesnieji tuoj grasina pasi
traukti arba net pasitraukia tar
si sakytų: pažiūrėsime, kaip iš
gversite be mūsų. Bet papras
tai net vienam kitam tokiais mo
tyvais ir pasitraukus gyvenimas 
nesustoja ir net spragos nepa-

NACIONALIZUOTOS ĮMONES
Indonezija pereitą savaitę na

cionalizavo visą eilę naftos įmo
nių, kurios priklausė Amerikos, 
Anglijos ir Olandijos firmoms.

RINKIMAI 
PRANCŪZIJOJE

Neseniai pravesti Prancūzijoje 
vietos savivaldybių rinkimai pa
rodė, kad juose prez. de Gaulle 
šalininkai smuko ir rezultatai pa
krypo komunistų naudai. Šie rin
kimai daug ką pasako apie bu
simuosius gruodžio mėn. Prancū
zijos prezidento rinkimus.

★
Malezijos žvalgybos šaltiniai iš

aiškino, kad Indonezijos užsienių 
rekalų ministeris Subandrio jau 
dvylika metų esąs slaptas komu
nistų partijos narys.

SĖKMINGAS PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ

III-sis Kongresas
Trečiasis P. Amerikos Lietuvių 

Kongresas, įvykęs vasario 19-21 
dienomis S. Paulo mieste, Brazi
lijoje, savo dalyvių ir svečių iš 
kitų kraštų skaičiumi žymiai pra
lenkė pirmuosius kongresus. Re
gistruotų delegatų ir svečių iš to
limų lietuviškų telkinių, kaip Ar
gentinos, Urugvajaus ir net JAV, 
buvo 150, su Šimtais tautiečių iš 
pačios Brazilijos.

Pirmą kartą PAL Kongrese pa
sirodė vysk. V. Brizgys, Lietuvos 
Diplomatijos Šefas min. St. Lo
zoraitis, prelatai Ig. Albavičius, 
J. Balkūnas ir V. Arminas, PLB 
Centro Valdybos atstovas dr. inž. 
A. Nasvytis, JAV LB atstovė E. 
Armanienė, Liet. Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius, pora žurna
listų iš JAV. Dalyvavo VLIKo 
Valdybos pirm. V. Sidzikauskas, 
jau lankęsis pirmame kongrese 
Buenos Aires. Buvo keliasdešimt 
dvasiškių. Sveikinimus atsiuntė 
visa Lietuvos diplomatinė ir kon- 
sularinė tarnyba, daugelis pasau
lio lietuviškųjų organizacijų, lai
kraščių ir pavienių lietuvių.

Kongresas buvo pradėtas vysk. 
V. Brizgio laikytomis Mišiomis 
lietuvių bažnyčioje. Vila Zelinoje. 
Iškilmingas posėdžių atidarymo 
aktas įvyko Sės. Pranciškiečių 
gimnazijos salėje, kur išrinkti 

lieka.
x Mūsų didieji tautinio atgimi
mo veikėjai irgi daugelio buvo 
puolami, net aršiai kritikuojami, 
bet nė vienas iš jų nenuleido 
rankų, o ištvėrė iki galo turė
dami prieš akis ne savo siaurus 
interesus, o didžiuosius tautos 
siekimus. Jie tebūna kiekvienam 
iš mūsų pavyzdžiu.

Bene pats pigiausias ir že
miausias kelias yra bėgti iš ko
vos fronto. Gaila, kad atsiranda 
tokių, kurie tai laiko heroizmu 
ne tik patys bėgdami bet ir bėg
lius pateisindami. O tai yra liūd
niausia, ko mes galime laukti ir 
tikėtis. Mumyse yra prigijęs di
dvyrio simbolis. Netgi savo 
Himne įsirašę, kad “Lietuva — 
didvyrių žemė”. Taip, lietuvių 
tautoje to didvyriškumo netrū
ko. Ar nereikėtų bent susimąs
tyti, kad išliktume verti vadin
tis tų didvyrių ainiais. O tokiais 
išliksime ne pabėgimu iš darbo, 
iš kovos fronto, o ištverme ir 
ištikimybe.

(v.k.)

įvykiai pasaulyje
SĖKMINGAS SKRYDIS

Pereitą antradienį paleisti į 
erdves dviguboj kapsulėj du ame
rikiečiai astronautai Virgil Gris
som ir John Young sėkmingai atli
ko savo misiją ir be vargo nusi
leido Atlante, šis bandymas buvo 
tuo svarbus, kad astronautai galė
jo patys erdvėje valdyti savo lai
vą ir pereiti iš orbitos į orbitą. 
Mokslininkų teigimu toks bandy
mas yra lygiai taip svarbus, kaip 
ir ruso “pasivaikščiojimas” erd
vėje.

Abu astronautai apskriejo tris 
kartus aplink žemę.

KARAS VIETNAME
Kovos Vietname kaskart darosi 

vis aršesnės. Ilgą laiką Amerika 
stovėjusi nuošaliai stebėtojo ir 
instruktoriaus vaidmeny dabar 

garbės ir darbo prezidiumai. Pir
mininku, vicepirmininkais ir sek
retore buvo nusipelnę Org. Komi
teto nariai: prel. P. Ragažinskas, 
J. Antanaitis, A. Boguslaųskas, 
H. Mošinskienė, be to, ir C. Juk
nevičius iš Argentinos. Keliolika 
garbės prezidiumo dalyvių pasa
kė sveikinimo kalbas. Buvo gau
sūs sveikinimai raštu.

Vasario 19 ir 20 dienomis in
tensyviai posėdžiavo pagrindinė 
kongreso sekcija, pavadinta po- 
litine-visuomenine, kuriai pirmi
ninkavo K. Čibiras iš Urugva
jaus, Lietuvos Pasiuntinybės 
spaudos attachė. Jis išsamiai re
feravo apie P. Amerikos lietuvių 
veiklą ir jos derinimą. Referatas 
sukėlė labai gyvas, nuoširdžias ir 
pozityvias diskusijas, kuriose da
lyvavo apie 30 kultūrininkų bei 
visuomenininkų. Svarstyta speci
finiai ir visiems lietuviams ben
dri rūpesčiai: lituanistinės veik
los pagyvinimas, lietuvybės iš
laikymas jaunoje kartoje, talki- 

Amerikos astronautai John Young (kairėje) ir Virgil Grissom, 
sėkmingai atlikę “dvynių” kelionę aplink žemę. Paveiksle juos 
matome treniruočių metu Cape Kennedy, Floridoje.

aktyviai įsijungė ir savo lėktu
vais nuolat bombarduoja karinius 
taikinius komunistiniame Šiau
rės Vietname. Amerika nesitrau
ksianti iš Vietnamo ir kovos 
drauge su pietų Vietnamu kol 
karas bus laimėtas.

★

Kovo 20 d. Amerika paleido 
dar vieną raketą Ranger 9 į mė
nulį. Šio šūvio tikslas gauti dar 
tikslesnių informacijų apie mė
nulio paviršų, kad būtų užtikrin
tas žmonių saugus nusileidimas. 
Amerikoje parengiamieji darbai 
pasiųsti astronautus į mėnulį 
vyksta visu spartumu. Galimas 
daiktas, kad tas istorinis žings
nis jau gali būti žengtas dar šiais 
metais. 

ninkavimas Lietuvos laisvinimo 
veiksniams, diplomatinių santy
kių atnaujinimas Argentinoje ir 
Brazilijoje, tampresni santykiai 
tarp pačių lietuvių visoje P. Ame
rikoje. Šių diskusijų vedamosios 
mintys buvo išreikštos rezoliuci
jų ir deklaracijų forma. Vienbal
siai priimtas pasiūlymas įkurti 
PA Lietuvių Tarybą, kaip pata
riamąjį organą šių kraštų lietu
viškai veiklai derinti.

Atskirai posėdžius turėjo jau
nimo sekcija ir dvasiškija. Bend
rame posėdyje gimnazijos salėje 
E. Armanienė kalbėjo apie PLB 
ir LB veiklą JA Valstybėse, o 
prel. J. Balkūnas pasisakė prieš 
Lietuvos okupanto genocidinę ir 
antireliginę politiką. Kvietė kon
gresą tvirtai kreiptis į tarptauti
nes institucijas, reikalaujant 
žmogaus teisių apsaugos paverg
toje tėvynėje.

šios dienos programą nuotai
kingai baigė tautinių šokių an
samblis “Rambynas” ir vyrų

LIETUVIAI
Europos Lietuvių Studijų Sa

vaitė 1965 metais įvyks rugpjū
čio mėnesio 1-8 d.d., Vasario 16 
Gimnazijoje. PLB Vokietijos 
Krašto Valdyba savo sausio 15 d. 
posėdyje nutarė sutikti ir šiais 
metais Studijų Savaitę globoti. 
Studijų Savaitės iniciatoriai, EL- 
FB, vasario 6, šaukia organizaci
jų — rengėjų posėdį, kuriame 
bus aptarta Studijų Savaitės te
matika, išrinktas jos moderato
rius, pramatyti paskaitininkai ir

Italijos pasiūlymu šešios Euro
pos valstybės (Prancūzija, Vokie
tija, Belgija, Olandija, Italija ir 
Luksemburgas) greitu laiku nu
mato užsienių reik, ministerių 
konferenciją, kur bus svarstoma 
šių kraštų ne vien ekonominis, 
bet ir politinis apsijungimas.

PREMIJA DAIL. L. URBONUI
Kovo 22 d. buvo atidarytas 

Hunters Hill miesto savivaldybės 
suruoštoji 11-ji konkursinė dailės 
paroda, kurioje augščiausią pre
miją — 100 gn. — už tapybą lai
mėjo žinomas mūsų dailininkas 
Leonas Urbonas. Už akvarelinį 
darbą premiją gavo latvis Uldis 
Abolins.

Minėtoje parodoje iš lietuvių 
dalyvavo be Leono Urbono dar 
Eva Kubbos su akvareliniais dar
bais.

kvartetas. Buvo parodytas A. 
Gustaičio iš Los Angeles atsivež
tas filmas “Lietuva — Europos 
nugalėtoja”.

Vasario 20 d. Miesto Teatre, 
pačiame S. Paulo centre, buvo 
paminėta Vasario 16. Susirinko 
arti 2.000 asmenų. Paskaitą apie 
tarptautinio komunizmo pavojų 
visam laisvajam pasauliui skaitė 
prof. Plinio Correa de Oliveira, 
įžymus lietuvių bičiulis.

Angliškai ir lietuviškai kalbėjo 
VLIKo Valdybos ir LLK pirmi
ninkas V. Sidzikauskas. Apžvel
gęs tarptautinės politikos raidą, 
pastebėjo, kad ji vystosi su pa
lankesnėmis pavergtųjų tautų iš
laisvinimo perspektyvomis. Pri
minė mūsų pačių tautinį gyvybin
gumą tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje.

Meninėje dalyje gražiai pasi
rodė stiprus Vikt. Tatarūno ve
damas S. Paulo lietuvių choras, 
šio choro, ateitininkų ir argen
tiniečių “Rambyno’ tautinių šo
kių ansambliai buvo labai šiltai 
sutikti, o rambyniečiai įvertinti 
kaip nepaprastai originalus ir pa
jėgus kolektyvas.

Paskutinioji kongreso diena, 
vasario 21, buvo pradėta iškil
mingomis pamaldomis katedroje. 
Pamaldos baigtos Lietuvos Him
nu. Po jų padėtas vainikas prie 
Brazilijos Nepriklausomybės pa
minklo.

Užbaigiamajame darbo posėdy
je svarstytos ir priimtos rezoliu
cijos. Deklaruotas solidarumas su 
VLIKu, Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba, LL Komitetu, PLB. Pri
imtos sveikinimo ir padėkos tele
gramos Šv. Tėvui, Prez. John- 
sonui, Prez. Castello Branco, 
Brazilijos vyriausybei, S. Paulo 
Gubernatoriui ir miesto Prefek
tui. Paskelbta protesto deklaraci
ja dėl religijos persekiojimo Lie
tuvoje, kreipimasis į 24 Komite
tą į J. Tautas. Padėkota Vatika
nui, Ispanijos ir Italijos vyriau- 

apsvaratytos visos kitos proble
mos. Tikimasi, kad šių metų Stu
dijų Savaite susidomės taip pat 
JAV lietuviai, LB organizuoja
mosios ekskursijos dalyviai.

★
Vasario 26 d. Lietuvos Nepri

klausomybės akto signatarui ir 
buv, Lietuvos respublikos prezi
dentui A. Stulginskiui suėjo 80 
metų amžiaus. Bolševikų jis buvo 
ištremtas į Sibirą, bet po Stalino 
mirties grįžo į Lietuvą ir šiuo me
tu gyvena Kaune.* '

Paminklinės Šiluvos koplyčios 
Washington© katedroje įrengi
mas kainuos virš 300.000 dolerių. 
Daugiau kaip du trečdaliai pini
gų jau įmokėta. Likusioji dalis 
dar aukų keliu teberenkama.

«
Į ALB Krašto Valdybos sveiki

nimą jo 85 m. sukakties proga 
Lietuvos ministeris Londone B.K. 
Balutis atsakė padėkos raštu 
drauge siųsdamas savo linkėjimus 
ir visiems Australijos lietuviams.

Vietos spaudoje ši paroda įver
tinta kaip labai augšto lygio. Jos 
atidaryme dalyvavo virš 400 žmo
nių. Dar tą pačią atidarymo die
ną visa eilė paveikslų buvo par
duota. Šia proga tenka tik pasi
džiaugti mūsų sparčiai progresuo
jančio dail. Leono Urbono laimė
jimu ir palinkėti jam geriausios 
sėkmės. i

'DAIL. P. DOMAŠAITIS
1964 metais laimėjo meno kon

kursą, skirtą visai Pietų Afrikai. 
Jury komisija, susidedanti iš žy
mių Pietų Afrikos dailininkų, 
vienbalsiškai premiją pripažino P. 
Domšaičiui, kuris ten žinomas, 
kaip lietuvis.

Iš 450 įvairių dailininkų kūri
nių, Jury komisija aukščiausį 
įvertinimą padarė P. DomšaiČio 
3-ms paveikslams. Visa Pietų Af
rikos spauda plačiai šį konkursą 
aprašė, pažymėdama dailininko 
tautybę, kurią ir jis pats visada 
pažymi.

Premijos proga P. Domšaičio 
garbei buvo šaunus bankietas ir 
susuktas filmas, vaizduojantis 
dailininko kūrybą ir dabarties gy
venimą. Ta proga daug parašyta 
ir apie Lietuvą bei okupacinę jos 
nelaimę. Taipgi paminėtos meno 
galerijos, kurios yra įsigijusios 
Domšaičio kūrybos paveikslų.

Dail. Pranas Domšaitis dabar 
turi jau 84 metus, bet darbingas 
nepaprastai: dirba nuo ankstyvo 
ryto iki vėlaus vakaro. Darbingu
mą ir gerą sveikatą dailininkas 
mano esąs paveldėjęs iš savo mo
tinos žemaitės (Putinaitės).

sybėms už lietuviškas radijo 
transliacijas.

Vigą eilė kalbėtojų dar kartą 
pasisakė dėl svarstytų klausimų 
ir atsisveikindami pareiškė pasi
gėrėjimą dėl darnios nuotaikos 
viso kongreso metu. “Mūsų Lie
tuvos” redaktorius T.J. Kidykas 
padarė tokią išvadą: “Kongresas 
praėjo nepaprastai šiltoje, jau
kioje nuotaikoje. Neįvyko nė vie
no aštresnio susikirtimo. Kituo
se kongresuose neteko patirti to
kios darnios, vieningos atmosfe
ros”,

Pačių Brazilijos lietuvių tvirti
nimu, šis kongresas tikrai išjudi
no jų entuziazmą ir ryžtą. Jo 
reikšmė neabejotinai susilauks ir 
platesnių atgarsių. Kongresas per 
"Amerikos Balsą” perdavė žodį 
lietuviams pavergtoje Tėvynėje. 
Ispaniškai ir portugališkai infor
muota Lotynų Amerikos visuo
menė. Sao Paulo spauda, radijas 
ir televizija skyrė daug dėmesio 
kongreso vaidmeniui, pabrėždami 
ir jo antikomunistinį pobūdį. (E)

IV P. AMERIKOS KONGRESAS 
NUMATOMAS ARGENTINOJE

Sao Paulo, Brazilijoje leidžiama 
“Mūsų Lietuva” (nr. 8) pranešė, 
kad kitas, ketvirtasis, Pietų Ame
rikos lietuvių kongresas numato
mas 1967 m. Buenos Aires, Argen
tinoje.

MIN. S. LOZORAIČIO
KELIONES P. AMERIKOJE
Lietuvos Dipl. Tarnybos šefas 

S. Lozoraitis, dalyvavęs P. Ame
rikos Kongrese Sao Paulo, vėliau 
nuvyko į Rio de Janeiro, kur susi
pažino su Lietuvos atstovybės sta
tuso reikalu. Kovo m. pradžioje 
jis lankėsi Montevideo, Urugvaju
je, kur buvo priimtas užsienio rei
kalų ministro. Iš Montevideo min. 
S. Lozoraitis vyko į Buenos Aires 
ir vėliau į Kolumbiją.

1
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Jaunimas Bendruomenėje
VIKTORO MARTIŠIAUS PASKAITA, SKAITYTA ALB KRAŠTO TARYBOS 

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIME MELBOURNE 1964 M. GRUODŽIO 29 D.

TĖVYNĖS LAISVINIMO 
KLAUSIMAS

Nėra jokios abejonės, kad ben
drai kalbant šioje srityje egzis
tuoja apatija jaunojoje kartoje, 
kas labai piktina senesniuosius 
veikėjus. Yra išsivystęs gan stip
rus skeptiškumas dėl galimybių 
kada nors išvysti laisvą Lietuvą, 
ir tai yra dalinai pateisinama, nes 
sunku kovoti prieš pasaulyje pri
pažintą jėgą.

Taip pat neatsiranda didelio 
entuziazmo kovoti už nepriklauso
mybę, nes jeigu jinai ir būtų at
gauta, abejotina, ar daug kas iš 
jaunimo grįžtų, nebent tik atosto
gų-

Nors dėl šių priežasčių nėra 
daug optimizmo jaunimo tarpe, 
vis tik daug jaunimo jaučia, kad 
kas tai reikėtų daryti. Įvyktų di
delis pergyvenimas, jeigu vakarų 
pasaulis dabartinę , Lietuvos padė
tį pripažintų “de jure”.

Teko nugirsti kritikos prieš var
tojamus metodus vedant tėvynės 
laisvinimo kovą. Atvirai kritikai 
neišdrįsta pareikšti savo nuomo
nės, nes ši tema yra gana jautri 
ir be to nenori būti išvadinti “ko-

(Pradžia pr. M.P. numery) 

munistais”, “paklydusiais intelek
tualais” ir kitokiais piktžodžiais. 
Bet vis tiek būtų laikas pasisaky
ti nežiūrint pasekmių.

Mes piktinamės dabartine oku
puotos Lietuvos spauda už faktų 
klastojimą ir melą. Mūsų kova už 
laisvę turėtų remtis tiesa. Patį 
Lietuvos laisvinimo reikalą reikė
tų rimčiau apsvarstyti, nes mato
si, kad dauguma dabartinių dar
bų nėra efektingi. Būtina pasi
dairyti, ar nebūtų galima atrasti 
naujų kelių, naujų veiklos ir ko
vos formų.. Dabartinėje akcijoje 
jaučiama stagnacija.•

KULTŪRA IR 
KŪRYBINGUMAS

Palyginus su kitom mūsų vi
suomeninės veiklos sritim kultū
rinė yra be abejonės giedriausia. 
Australijos lietuvių jaunimas ga
na daug reiškiasi mene, muzikoj 
ir tautiniuose šokiuose. Tą jau te
ko pastebėti Meno Dienų sureng
tose programose. Žinome, kad 
Adelaidėje įsisteigė jaunųjų cho
ras, kas irgi yra sveikintinas žin
gsnis.

Gaila tik, kad dauguma mūsų

Vladas Radzevičius

AMERIKOS NEGRAS (I)
(SENOS KOVOS NAUJI ĮSILIEPSNOJIMAI)

— Rusai vaikštinėja po erd
ves, o amerikonai skaldo neg
rams pakaušius. — Tai būdin
gas gatvės žmogaus komentaras 
apie paskutinius įvykius, kurie 
šiuo metu stovi susidomėjimo, 
nustebimo, o kartais ir pasipik
tinimo centre.

Šiuo metu Sovietų Rusijai 
pavyko pakelti savo prestižą 
pasauliniu mastu, kai tuo tarpu 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
prestižas dėl visos eilės priežas
čių gerokai krito. Viena iš tų 
priežasčių, kuri veikia visuome
nės nuotaikas, slepiasi brutalio
se amerikiečių priemonėse, už
slopinti negrų judėjimą dėl ly
gių teisių.

Brutalumas, kurį mes patys 
savo kailiu patyrėme ir kurį te- 
bekenčia komunistų pavergti 
kraštai, toli prašoka lokalinius 
brutalumus, taikomus negrams 
kaikuriuose Jungtinių Amerikos 
Valstybių steituose. Pasaulis jau 
apsiprato su absoliučiu pilieti
nių teisių panaikinimu komuni
stų užgrobtuose kraštuose, šian
dien niekas nerodo simpatijų 
ir nereiškia protestų, kad ap
gintų vergijoj marinamas kultū
ringas tautas, tačiau kiekvienas 
giliai jaudinasi dėl įvykių, kurie 
šiuo metu vyksta nedideliame 
pietinio JAV steito Alabamos 
miestelyje Šeimoje, turinčioje 
29.500 gyventojų (14.400 bal
tųjų ir 1'5.100 negrų).

Akivaizdoje tų persekiojimų, 
kuriuos išgyvena pavergta lie
tuvių tautos didžiuma, mes pa
tys su nemažu skausmu stebime, 
įvykius Šeimoj ir nuoširdžiai 
trokštame, kad jie pasibaigtų, 
kad kiekvienas, juodasis ar bal
tas būtų, atrastų savo vietą vi
suomenėje.

Stovėdami toli nuo tų vietų, 
kuriose, pagal spaudos praneši
mus, savanoriai tvarkos saugo
tojai (“deputy sheriffs”), dau
gumoje slaptos Ku Klux-Klan 
organizacijos nariai, lazdomis 
ir specialiais buliams tramdyti 
bizūnais muša negrus vyrus, 
moteris, vaikus ir senelius, tik
ro brutalumo vaizdo negalime 
pilnai susidaryti. Daugeliu atve
jų, spaudos pranešimai gali būti 
perdėti. Tačiau tai liečia tik 
brutalaus persekiojimo laipsnį. 
Vistiek neginčijamu lieka fak
tas, kad tam tikrose Amerikos 
vietovėse baltieji visomis jėgq- 
mis stengiasi išlaikyti pirmau
jančias pozicijas. Toj pačioj 
Šeimoj, nors negrai sudaro dau
giau, kaip pusę visų gyventojų, 
rinkėjų sąrašuose baltieji domi
nuoja visais 99%. Negrų rinki
kų tėra tik 1%. Negalėdami bal
suoti, negrai negali turėti jokios 
įtakos. Ir Selma nėra vienintelė 
vieta su panašia padėtim. Ypač 
tai liečia pietinius JAV steitus.

Teoretiškai, negrai turi balsavi
mo teisę, tačiau faktiškai jie. ne
gali ja pasinaudoti, nes baltieji 
įvairiausiomis priemonėmis tru
kdo jiems patekti į rinkikų są
rašus.

Šeimoj šiandien kovojama dėl 
teisės balsuoti. Kaip atsimena
me, dar 1957 metais tie patys 
negrai buvo sukoncentravę sa
vo kovas dėl teisės mokytis ben
drose su baltaisiais mokyklose. 
Tada kovos židiniu buvo tapu
si mažai kam žinoma vietovė — 
Little Rock, esanti kitame pie
tiniame steite, Arkansoje. Ko
vos dėl bendrų mokyklų buvo 
taip įsiliepsnojusios, kad reikė
jo siųsti federalinius tvarkos 
saugotojus, kurie, atstatę vietos 
policiją, ėmėsi globoti negrus. 
Tuometinis Arkansos guberna
torius Faubus, irgi aršus sepa
ratistas, buvo net mokyklas už
daręs, tačiau negrai vistiek lai
mėjo. Atrodo, kad jie laimės ir 
Šeimos mūšį. Tačiau ir čia bus 
tik atskiro mūšio, bet ne visos 
kovos laimėjimas. O baltieji ko
voja su negrais jau labai, labai 
seniai, nuo pat negrų vergijos 
panaikinimo laikų.

Negrai turi visą eilę vadų ir 
vadukų, kurie vadovauja jų ko
voms. Paskutiniu laiku labiau
siai iškilo pietinių steitų, ne
grams vadovaująs Martin Lu
ther King. Jo vadovybėje, esanti 
Southern Christian Leadership 
Conference kovai dėl negrų tei
sių sutelkia ir išleidžia per pusę 
milijono dolerių. Pernai ta or
ganizacija turėjo 625.000 dole
rių įplaukų. Pietinius negrus 
duosniai remia ir National Ur
ban League. Pereitais metais ji 
buvo sutelkusi J 1.900.000.

Įvykiai Šeimoj yra Martin 
Luther King strategijos padari
nys. Jis pasirinko laiką ir vietą 
balsavimo teisių mūšiui. Selma 
jam pasirodė tinkamiausiu. Čia 
negrai labiausiai prispausti. Vi
sų jų pabaisa vietos sheriffas

A.A. POVILAS BUBELIS
Kovo 12 d. vėžio ligos pakirs

tas mirė ALB Sale’s seniūnijos 
aktyvus narys Povilas Bubelis.

Velionis buvo draugiškas ir po
puliarus visoje plačioje apylin
kėje. Jo palydėti į amžinojo po
ilsio vietą susirinko stebėtinai 
skaitlingas tautiečių ir net sve
timtaučių būrys.

Prie kapo atsisveikinimo žodį 
tarė Latrobe Valley lietuvių var
du p. F. Sodaitis ir Sale seniū
nijos vardu p. A. Eskirtienė.

Velionis paliko didžiam sielvar
te žmoną ir du jau suaugusius 
vaikus —dukterį ir sūnų.

Vietos lietuviai giliai pergyve
na velionies Povilo Bubelio mirtį, 

teatro ratelių, kurie anksčiau taip 
gražiai reiškėsi, nyksta, nors tik
rai jų darbas tautinėje veikloje 
yra labai reikšmingas, nes jie 
gali įtraukti dalį lietuvių jaunimo 
į pozityvų lietuvišką darbą.

Neišvengiamai reikia paminėti 
ir mūsų bendruomeninę spaudą, 
kur -jaunimas nelabai daug reiš
kiasi. Galima sakyti retenybė už
tikti rimtesnį straipsnį, parašytą 
jaunesniųjų. Net ir jaunimo sky
riai dažnai užpildomi vyersniųjų 
autorių.

Kalbant specifiniai apie mūsų 
bendruomenės spaudą yra kaiku- 
rių jaučiama, kad ji nėra tokia 
laisva, kokia galėtų būti: vengia
ma dėti kontraversinių temų arba 
straipsnių prieš oficialią liniją. 
Dalis jaunimo gal ir turi gan ra
dikalių idėjų ir reikia sutikti, 
kad modernioje bendruomenėje 
jau nėra visų narių nuomonių so
lidarumo. Neturint jokio savaran
kiško jaunimo žurnalo Australia 
joje tikrai reikėtų leisti visais 
klausimais pasireikšti. Šitoji pa
siūlyta linija nors gal ir nepada
rytų didelio skirtumo jaunimo at
žvilgiu, vistiek vienas kitas gal 
daugiau prisidėtų prie spaudos 
darbo.

SANTYKIAI SU LIETUVA
Nemažas nuošimtis dabartinės 

jaunesniosios kartos visai neatsi
mena Lietuvos, bet tas kraštas 
visvien juos intriguoja. Tėvynė 
yra gyva dabartis. Indomu, koks 
tenai yra progresas, kultūriniai 
laimėjimai ir t.t.

Gaila, iš vakarų pasaulio lietu
vių spaudos žinios apie Lietuvą 
yra labai ribotos ir sukasi dau
giau apie materialinę buitį.

Šioks toks didesnis apsišvieti
mas galėtų būti atsiektas, jeigu 
būtų užmegsti artimesni santy
kiai su Lietuvoje gyvenančiais 
tautiečiais. Kalbant apie sąryšius 
su Lietuva turima mintyje ben
dravimą tarp menininkų, sporti
ninkų ir bendrą kultūrinį pasikei
timą.

Apgailestaujama, kad prade-

Clark ir jo aklai klausą “pava
duotojai” savanoriai tvarkos 
saugotojai. Jokių simpatijų ne
grams nerodo ir miesto burmis
tras Joe T. Smitherman, kuris 
kartu su Alabamos steito guber
natorium George Wallace yra 
aršiausias separatistas.

Ir King kaip tik visą savo 
judėjimą sukoncentravo Šeimoj. 
Dar prieš du mėnesius jis atve
dė negrus prie vietos teismo rū
mų, kad jie užsiregistruotų kaip 
balsuotojai. O užsiregistruoti 
Šeimoj ne taip jau lengva. Prie 
durų visada budi sheriffas arba 
jo pavaduotojai, kurie netole
ruoja masinių antplūdžių regi
struotis. Į vidų tegali įeiti tik 
keli, kad ten asmeniškai užpil
dytų komplikuotas pareiškimų 
formas ir išlaikytų sunkius egza
minus: perskaitytų registruoto
jo parinktą Konstitucijos strai
psnį ir jį savais žodžiais paaiš
kintų. Jeigu registruotojas gal
voja, kad kandidatas perskaity
to straipsnio nesupranta, jis, pa- 
prasčiusiu būdu pareiškimą at
meta ir kandidato į sąrašus ne
įtraukia...

Per septynias savaites negrai 
žygiavo prie teismo rūmų regi
struotis. Per septynias savaites

(Nukelta į psl. 4)

nes toji mirtis iš neskaitlingos 
lietuvių kolonijos pasigrobė pir
mąjį lietuvį, kuris čia atgulė 
amžinam poilsiui toli nuo savo 
gimtinės.

A.a. P. Bubelis buvo gimęs 
1917 m. Kretingos apskr.

Povilai,

Tavo draugai, šeima lankys čia 
Tavo kapą,

Kurį supylė abejingai duobka
sys...

Deja, ant jo nekris čia gimto 
krašto medžių lapai,

Ir nečyrens gimtų arimų vie
versys. kor. 

dant nuo augščiausių tremties lie
tuvių oficialių institucijų ir bai
giant didžia dauguma bendruome
nės narių, pasisakoma, kad tas 
bendravimas neįmanomas, nes tai 
reikštų esamos politinės sistemos 
pripažinimą. Taip pat yra įsise- 
nėjęs įsitikinimas, kad santykių 
užmezgamas nieko konkretaus ne
atsieks, nes viskas Lietuvoje yra 
komunistų patrijos kontroliuoja
ma ir net prileidžiama, kad negali 
būti jokių tautinių vertybių.

Su šia oficialia linija negalima 
pilnai sutikti. Reikia pripažint^ 
kad Lietuvoje yra lietuviškosios 
gyvybės neišsemamoji versmė. 
Reikia taip pat sutikti, kad kas 
Lietuvoje laimima, kokia matoma 
pažanga, yra ne politinės siste
mos laimėjimai, bet laimėjimai 
lietuvių tautos. Palaikyti ryšį su 
tauta nereiškia, kad mes koegzis
tuojame su okupantais ar juos 
pripažįstame.

Pradėjo jau jaunimas iš Aus
tralijos važinėti po pasaulį. Ar 
nevertėtų patarti, kad jis užsuktų 
ir į tėvynę? Gal būt jam neleistų 
daug jos matyti, bet visvien būtų 
pasisemta tautinės dvasios ir pa
bendrauta su tenai gyvenančiais. 
Bet ne tik nesiūloma kam nors to
kią kelionę daryti, bet net atbai- 
doma. Šį klausimą reikėtų pa
svarstyti ne vien jausminiai, bet 
ir realistiškai. Skaitau, kad in
tymesni santykiai tarp Lietuvos 
ir tremties lietuvių atneštų dau
giau entuziazmo dirbti visuome
ninį darbą, suartėtujme daugiau 
su tautiniu kamienu.

j BAIGIAMOSIOS MINTYS
Nepaneigiant individualių pa

žiūrų įvairiais klausimais lietu
vių jaunimas gali dirbti bendruo
meninį darbą su senesniais veikė
jais. Reikia tik iš abiejų pusių, 
ypč iš vyresnės kartos daugiau 
respekto jaunimui ir nuomonių 
skirtumų suderinimo. Jeigu bus 
įtraukta nors kiek daugiau jauni
mo į šį darbą, pamažu paseks ir 
kiti. Tikrai atrodo, kad padėtis 
bendruomeninėje veikloje nėra 
jau tokia beviltiška, kaip daug 
kas yra įsitikinęs. Reikia tik dau
giau parodyti pasitikėjimo ir op
timizmo jaunąja karta, ir lietuvių 
bendruomenė Australijoje dar tu
ri ateitį. (Pabaiga)

Apie anoniminius straipsnius
Dažnai tenka nugirsti pasta

bų, kodėl mūsų spaudoje kar
tas nuo karto pasirodo auto
riaus nepasirašytų straipsnių ar
ba pasirašytų pseudonimais (sla
pyvardžiais bei inicialais. Ypač 
šitai pabrėžiama, kada vyksta 
kokiu nors klausimu viešos dis
kusijos arba polemikos. Tokiu 
atveju net prikaišiojama, kad 
šitos pažiūros laikosi bailiai, 
kurie nedrįsta pasirodyti arba 
prie savo minčių prisipažinti at
virai.

Reiktų pagerbti tuos asmenis, 
už jų tiesumą ir atvirumą, kurie 
kiekvienu atveju pasirašo po sa
vo rašiniu, bet iš kitos pusės ne
reikėtų pulti ir net pasmerkti 
tų, kurie dėsto atvirai ir aiškiai 
savo mintis, bet nemato reikalo 
ar net nenori pasirašyti. Kiek
vienas turi savų tam motyvų, ir 
kiekviena redakcija tokį asmenį 
arba bendradarbio nusistatymą 
gerbia. Tačiau kiekvienu atve
ju redakcija žino, kas straipsnį 
rašo, nors jis ir skelbiamas be 
tikrosios autoriaus pavardės. 
Vargu, ar yra pasaulyje kokio 
nors laikraščio redakcija, kuri 
skelbtų rašinį net nežinodama, 
kas jį rašo. Slapyvardžių prak
tikavimas spaudoje nėra vien 
lietuvių išradimas, bet jis papli
tęs viso pasaulio spaudoje. Ir 
čia nieko nėra negarbingo.

Yra skaitytojų, kuriems strai
psnio ar rašinio vertę nusako 
autorius. Teko nugirsti net ir 
tokių pasisakymų: “Koks čia 
straipsnis, jeigu nepasirašytas: 
skaitai ir nežinai, ar jis geras, 
ar ne”. Daugeliu atvejų net ir 
toks požiūris turi racijos, kada 
autorius pasisakomuoju klausi
mu pats prisistato kaip tos sri
ties autoritetas ir gal savo vardu 
net labiau patraukia skaitytoją, 
bet žiūrima, ne kas pirmiausia 
straipsnį parašęs, bet kas tame 
straipsny parašyta. Kitaip sa
kant, kiekvienu atveju straips
nio vertę lemia ne autoriaus pa

POVILUI BUBELIUI mirus, 

jo žmonai ir vaikams reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Elena Žižienė ir vaikai

A.A. mirusio POVILO BUBELIO 

šeimai reiškiame gilią užuojautą. ""

A.L.B. Latrobe Valley Seniūnija

REDAKCIJOS PASTABOS
PAAIŠKINIMAS

Mūsų Pastogės Vasario 16-sios 
minėjimo proga buvo išleistas pa
didintas numeris ir ta proga pa
minėta Geelongo apylinkės 15-kos 
metų sukaktis. Kaikurie skaity
tojai, ypač iš Geelongo ir kaimy
ninių kolonijų pasigedo apylin
kės kultūrinės veiklos aprašymuo
se ir Geelongo lietuvių choro, 
vad. p. M. Kymanto. Patiekda
ma Redakcijai medžiagą Geelongo 
apylinkės valdyba nuoširdžiai ap
gailestavo, kad tiek daug nusipel
nęs apylinkėje lietuvių choras dėl 
susidariusių aplinkybių nebuvo 
reprezentuotas drauge su kitais 
Geelongo apylinkėje veikiančiais 
kultūriniais vienetais Mūsų Pas
togės puslapiuose. Iš kitos pusės 
Geelongo Lietuvių Choro Valdyba 
pareiškia, kad dėl susidariusių 
aplinkybių choras negalėjęs sa
vęs reprezentuoti, nes nebuvę 
pakankamai laiko paruošti med
žiagą. Be to, ir pats Gee
longo choras šiais metais ruošiasi 
švęsti savo sukaktį ir ta proga 
tikisi, kad minėjimas, su choro 
nuotrauka ir jo veiklos aprašymu 
bus paskelbta Mūsų Pastogėje.

Mūsų Pastogės Redakcija džiau
giasi darniu sutarimu ir stengsis 
sukakties proga chorą atitinka
mai pagerbti šio laikraščio pusla
piuose.

M.P. Red.

valdė, bet pats straipsnio turi
nys. Šito nusistatymo laikosi ir 
šio laikraščio redakcija. Juk ne 
kiekvienas mėgsta savo pavardę 
matyti laikraščiuose turėdamas 
savų rimtų asmeniškų motyvų.

Kartais nepasirašytas arba 
slapyvardžiu pasirašytas straips
nis daugelio skaitytojų akyse 
net gali būti objektyviau pri
imamas. Skaitytojas tokį strai
psnį skaito neįtakojamas auto
riaus nei jo autoriteto. Jis žiūri 
į straipsnio turinį ir pats spren
džia, kiek tokio straipsnio turi
nys atitinka jo nuomonei, kiek 
ir kur jis prieštarauja. Kad toks 
autoriaus įtaigojimas gali pa
veikti patį skaitytoją, liudija net 
tokie faktai kaikuriuose konkur
suose, kur statoma sąlyga kon
kurse dalyvaujantiems nepasira
šyti savo darbo ar kūrinio pa
varde, kad būtų išlaikytas tei
sėjų neutralumas. Jeigu auto
riaus pavardė net gali įtaigoti

PADĖKA
Melbourne A.L.B-nės Krašto 

Atstovų Suvažiavimui pravestas 
aukų vajus Žemiau dedame au
kotojo pavardę ir paaukotą su
mą:

Po £10.0.0 J. Pelenauskas, po 
£2.0.0: B. Ovšinskas, A. Undzė- 
nas, E. žižienė. Po £1.10.0: J. 
Dudėnas, J. Pietas. Po £1.0.0: .T. 
Meiliūnas, S. Eimutis, P. Valonis,
A. Lastas, A. Zubras, Dr. I. Kau
nas, I. Antanaitis, J. Janulaitis,
B. Vanagas, J. Normantas, J. 
Valys, A. Bikuličius, Dr. V. Di- 
džys, V. Jakutis, S. Valys, T. 
Daugvila, P. Alesiūnas, L. Ban
kus, J. šilainis, E. Seženis, A. 
Bladzevičius, V. Ališauskas, K 
Prašmutas, Ig. Alekna, J Pleč
kaitis, M. M. Kliukai, N. Butkus, 
J. Jasulaitis, P. Dranginis, L. 
Vacbergas, V. Lazauskas, A. MU-

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 10 tūpusio

je canberiškių užuojautoje įvyko 
nemaloni klaida: paskelbta “Či
kagoje (JAV) inž P. Povilaičiui 
mirus...”, o turi būti “P. Pavil- 
čiui mirus”. Už šia klaidą malū
nai atsiprašome.

Red.

PATIKSLINIMAS
Autoriui prašant. primename, 

kad Mūsų Pastogės Nr. 10 V. Ja
kučio “Del meno mylėtojo — 
anglosakso’ įtaigojimo” antraštė 
“Jautrios pastabos” yra Redak
cijos, o ne rašinio autoriaus (V. 
Jakučio).

šia proga tenka pastebėti, kad 
Redakcija visados naudojasi tei
se skelbiamiems straipsniams pa
rinkti antraštes savo nuožiūra. 
Tas vykdoma daugeliu motyvų.

Red.
DISKUSIJOS BAIGTOS

Pasisakius keliems asmenims dėl 
dailės parodos, įvykusios Meno 
Dienų metu Melbourne tuo disku
sijos ir baigiamos. Redakcija tuo 
pačiu klausimu yra gavusi eilę 
laiškų iš skaitytojų, dėkoja juos 
rašiusiems, bet nenorėdama pole
mikos išplėsti susilaiko juos skelb
ti. Paskelbtieji pasisakymai ir 
gautieji laiškai liudija didelį su
sidomėjimą paroda ir iškeltu 
klausimu ir reikia tikėtis, kad Lie
tuvių Dienų rengėjai ateity iš
keltąsias pastabas paims dėmesin. 
Visiems nuoširdus ačiū.

Red.

specialius teisėjus, tai juo labiau 
tokia galimybė yra įtakoti ir ei
linį skaitytoją.

Žinoma, gali slėptis po slapy
vardžiais ir taip vadinamieji 
bailieji, bet jie slepiasi daugiau 
dėl kokių privačių, politinių ar 
socialinių motyvų. Tie, kurie 
rašo, žino, kad savo rašiniu vis
tiek išeina į viešumą, nes re
dakcija žino ir reikalui esant net 
gali viešai paskelbti. Su tuo ra
šantysis skaitosi ir jeigu jis būtų 
ta prasme bailys, kaip kad ap
šaukiamas, jis niekad nerizikuo
tų. Tokiu būdu nepasirašančiuo
sius arba pasirašančius slapy
vardžiais autorius laikyti bai
liais arba kokiais negarbingais 
būtų irgi nepagrįstas įtarinėji
mas. Belieka tik dar kartą pa
brėžti: imkime straipsnį toki, 
koks jis yra ir vertinkime jį pa
gal jo turinį o ne pagal auto
rių.

V. K-kas

vydas, V. Bosikis, J. Budrys, B. 
Vingrys, Kuncaitis, B. Zabiela, 
A. Krausas, M. Bulatienė, B. 
Adomavičienė, dviejų aukotojų 
davusių po £1.0.0 parašai neiš
skaitomi.

Po £0.10.0: J. Arnastauskas, A. 
Petrauskas, A. šeikis, J. Petra- 
šiūnas, P. Vaičaitis, A. Savickas, 
A. Šimkus, J. Valaitis, J. Valai
tienė, Miklius, V. Bieliauskas, Iz. 
Geštartas, S. žvinakis, O. Alek
nienė, Z. Baubinas, J. Šeštakaus
kas, S. Balsys, K. Baltokas, V. 
Adomavičius, B. Steponavičius, 
J. Mulokas, Rėmėjas, vienas pa
rašas neišskaitomas.

Iš viso aukų šiam tikslui buvo 
surinkta £72.10.0.

Visiems aukotojams Melbourne 
Apylinkės Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja.

Melbourne Apylinkės V-be
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Kaip ten Macedon buvo
Kovo 6 d., šeštadienį visi su- 

važiavom į p.p. Žukauskų di
džiulį namą Macedon miestely
je. Jie. turi daug erdvių kamba
rių ir labai didelį sodą. Graži 
aplinka ir vietos apstu. Pats 
miestelis medžiuose paskendęs 
pūpso Macedon kalno papėdė
je. Nuo Melbourno maždaug va
landa kelio.

Tai buvo paskutinis studen
tams atostogų savaitgalis. Pats 
laikas pasidaryti daug gerų re<- 
zoliucijų ateinantiems mokslo 
metams, prisiekti mokintis iš

NUOMONES

JAUNIMO KONGRESAS
ATSTOVŲ KLAUSIMAS

Neseniai “Studentų Žodyje” 
buvo paskelbta, kad ateinančiais 
metais Amerikoje bus pasaulio 
lietuvių jaunimo suvažiavimas. 
Buvo rašyta, kad tame suvažia
vime bus atstovaujamas ir Aus
tralijos lietuvių jaunimas ir pra
šyta tuo klausimu pasisakyti.

I tą klausimą pasižiūrėčiau ši
taip:

1. Australijos lietuvių jauni
mas pasaulio liet, jaunimo suva
žiavime būtinai turi būti atsto
vaujamas. Iš didelio Australijos 
liet jaunimo skaičiaus bus gali
ma parinkti keletą asmenų, ku
rie turės reikiamas kvalifikacijas 
būti Australijos liet, jaunimo at
stovais.

2. Atstovų parinkimas turėtų 
būti tvarkomas Krašto Valdybos, 
kuri, turėdama Australijos lietu
vių bendruomenės pasitikėjimą, 
už atstovų parinkimą turėtų būti 
ir atsakinga.

3. Atstovams reikiamos kvalifi
kacijos turi būti nustatytos kraš
to Valdybos ir paskelbtos “Mū
sų Pastogėje”, kad kandidatai 
aiškiai žinotų, kokiais pagrindais 
atstovai bus parenkami.

Nustatytos kvalfikacijos turė
tų būti paskelbtos jau dabar, kad 
jaunimas žinotų, ko iš jo laukia
ma. Tai padarius bus išvengta 
paskutinės minutės skubėjimo, 
nesusipratimų ir kitokių galimų 
klaidų.

Be to, paskelbus reikiamas kva
lifikacijas bus galima jas ir pa-

diskutuoti, ir jei reikės, pataisyti, 
kad reikalaujamas atstovų stan
dartas būtų augštas ir kartu pri
einamas mūsų jaunimui.

Audronė Grudzinskaitė

savo atstovo 
apmokėti. Be 
išleisti kelis 
kai kongreso

Aš GALVOJU
Būsimo Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongreso reikalas yra labai 
svarbus, tačiau nemažiau svarbus 
yra ir klausimas ar Australijos 
jaunimas gali taip toli keliauti.

Mano nuomone, mūsų jaunimą 
turėtų atstovauti jaunuoliai iš vi
sų jaunimo organizacijų — skau
tų, studentų, ateitininkų, sporti
ninkų ir kitų. Dėja, abejoju ar 
nors viena šių organizacijų pa
jėgtų surasti lėšų 
kelionės išlaidoms 
to, ar būtų tikslu 
tūkstančius svarų,
posėdžius galima sekti per lietu
višką spaudą ir pasinaudoti jame 
iškeltomis idėjomis. Tokią didelę 
sumą pinigų išleisti būtų patei
sinama tik gyvybiniams lietuviš
kumo reikalams, turintiems tarp
tautinės svarbos. Iš to 
kad Australijos jaunimo 
dalyvavimas yra labai 
įvykdomas, o gal ir visai 
nomas.

Yra viena išeitis — priimti i 
jaunimo organizacijas Filisterių 
Sąjungą, kurioje daugiau gali
mybių, kad atsiras atstovų, ku
rie išgalėtų už sudarytą privile
giją patys apsimokėti bent pu
sę arba net daugiau kelionės iš
laidų.

Rūta Kavaliauskaitė

Momentas iš Macedon studentų kaukių baliaus.
Ar atpažinsit?

išvada, 
atstovų 
sunkiai 
neįma-

Akademiniai nusidavimai
Sydnejiškei kolegei Rūtai Kavaliauskaitei tik nelaimė po nelai

mės. Tikriausiai dėl to, kad ji taip aktyviai vis juda kruta. Dabar 
kenčia susilaužusi'kojos piršteli.

pat pradžios, negaišti laiko ka
vinėse ir aktyviai dalyvauti Stu
dentų Sąjungoje, o svarbiau
sia — nuolatos rašyti “Studen
tų Žodžiui”.

Bet Melbourno Studentų Val
dyba veikia visai kitokiais prin
cipais. Vietoj liūdėjus, kad bai
giasi atostogos, ji surengė savait
galį. O tie mūsų savaitgaliai nie
kados nepraeina liūdnoj nuotai
koj.

Buvo numatytos trys paskai
tos su diskusijom, iškylos bei 
pasilinksminimai, kurie užpil
dytų visas tris dienas. (Mat, 
pirmadienis taip pat atostogos).

šeštadienį po pietų įvyko pir
moji paskaita. Prelegentas inž. 
A. Gasiūnas iškėlė įdomių min
čių apie kapitalizmą ir jo reikš
mę mūsų laikais. Sėdint po pu
šim ant vejos vyko gana gyvos 
diskusijos.

Vakare pasipuošę nuvykome 
į “Farm Lodge” viešbutį, kur 
mums buvo paruošta vakarienė. 
Vakarieniaudami užpildėme tris 
didžiulius stalus, bet vėliau už
pildėme ne tik visą namą, bet ir 
apylinkes savo dainomis ir ko
legės Nijolės akordeono muzika.

Po vakarienės prasidėjo šo
kiai. Ir šokome kaip pasiutę ži
nodami, kad gal ilgesnį laiką 
nebus tokios progos. Sugrįžę pas 
p.p. Žukauskus dar ilgai nega
lėjome nurimti — sėdėdami lau
ke dainavom ir kalbėjomės.

Sekmadienio rytą nuėjom į 
vietinę bažnytėlę. Turbūt toji 
bažnytėlė niekad nematė tiek 
daug jaunų, nors gal ir neišmie
gojusių veidų. Kunigui leidus 
lietuviškai sugiedojome “Mari
ja, Marija”. Šiaip diena praėjo 
kaip kam patiko: vieni ėjo mau
dytis į ežerą, nes oras buvo 
idealus, kiti mėtė sviedinį, guli
nėjo saulėje.

Po pietų p. A. Zubras skai
tė antrąją paskaitą apie socia
lizmą, bet diskusijas atidėję vė
liau padarėme iškylą į “Hang
ing Rock”, kad kalnų oras ge
riau paveiktu smegenis.

Hanging Rock tai didelis ak
menuotas kalnas iškilęs tiesiog 
iš lygumų. Nuo jo viršūnės ma
tosi tolima jlanka ir prie pat 
horizonto pilka linija — tai

Mėlbournas. Gera palaipioti. 
Labai įdomios akmens formaci
jos ir gražūs tolimi reginiai.

Sugrįžę į “dvarą” diskutavo
me. Bediskutuojant ir temti pra
dėjo. O pats laikas priartėjo 
ruoštis kaukių baliui.

Ponia Žukauskienė kolegėms 
leido raustis po jos suknelių 
spintas ir naudotis viskuo,, kas 
patinka. Visiems buvo leidžia
ma eiti į rūsį rinktis visokių se
nų drabužių bei kitokių naudin
gų Jauktų. Rezultatai buvo tie
siog stebuklingi, štai Martynas 
vilkįs išvirkščiu švarku vaizduo
ja elegantišką frantą, kolegė 
Raimonda vaikštinėja pavirtusi 
prancūzišku “poodle”. Algis ir 
Rimantas visus gąsdina išsida
žę kaip žmogėdros. Elena — 
pajacas vis duoda kiekvienam 
kažkokius baltus popieriukus. 
Kalinys Kazys . nusiminęs vis 
velka savo “ball and chain”. 
Motociklininkas Raimondas dai
rosi savo motociklo. Tenisinin
kas Henrikas jieško savo teniso 
sviedinuko. Rasa su kaspinėliu 
ant galvytės klausinėja mamy
tės.

Sunku būtų visus ir išvardin
ti. Neįmanoma ir pasakyti, kas 
geriausias, nes kiekvienas vis 
ką kitą vaizdavo. Vis tik pasiro
dė, kad buvo renkama geriau
sia apranga ir net skiriama pre
mija — šokolado dėžė. Kas ją 
laimėjo? Nagi čigonė!

Mes su Martynu ir Raimondu 
dar tą patį vakarą išvykome na
mo. Girdėjau, kad kitą rytą ko
legos vėlai kėlė. Dar buvo nu
važiavę į Macedon kalną, kur 
stovi didelis kryžius — karo 
paminklas ir iš kur vaizdas į vi
sas puses tikrai stebuklingas. 
Buvo ir trečia paskaita — A. 
Zubro apie komunizmą.

Vėliau išsikalbėjus su kitais 
studentais pripažįstama, kad tai 
buvęs pats geriausias savaitgalis 
iš visų buvusių. Pirmininkas Ka
rolis Kazlauskas ir jo valdyba, 
ypatingai Rasa Žižytė tikrai ge
rokai pasidarbavo. Gaila, kad 
nepasirodė kolegų iš kitų valsti
jų, nes būtų pamatę, kad ir 
Mėlbournas kaiką gali...

Ieva Didžytė
Sydnejaus kolegos ir kolegės tik planuoja,, tik diskutuoja, tik 

repetuoja — ruošia ypatingai linksmą Initium Semestri. Laukia vi
sų kolegų ir jų svečių. Specialūs stalai rezervuoti Melboūrnui ir 
Adelaidei > '

LIETUVA — MANO ŠIAURĖS PAŠVAISTE
LIETUVIŲ STUDENTŲ TAUTININKŲ KORP! 

“NEO — LITHUANIA”

Tai pirmoji Lietuvos universi
teto studentų organizacija savo 
gyvenimui ir veiklai tvarkyti pa
sirinkusi korporacinę formą.

Korp! “Neo-Lithuania” tikslas
— lietuvių tautos didybė, jos gar
bė bei gerovė ir valinga, kilni 
bei tauri asmenybė, šūkis — Pro 
Patria! Korp! “Neo-Lithuania” 
savo tikslo siekia vadovaudamasi 
lietuviškomis tradicijomis ir kri
kščioniškos dorovės dėsniais. Ji 
ugdo studentuose tautinę ir vals
tybinę sąmonę, atsparumą ir 
drausmingumą. Rūpinasi savi na
rių doroviniu, kultūriniu ir mo
ksliniu auklėjimu. Neriša savęs 
su jokia politine partija, savo 
santykius su kolegomis ir kitų įsi
tikinimų žmonėmis grindžia tole
rancijos principu.

Oficiali Korp! įsisteigimo data 
yra 1922 m. lapkričio mėn. 9 d. 
(Tą dieną universiteto senatas 
Kaune patvirtino Korp! įstatus).

KorpP spalvos — raudona — 
auksinė — žalia. Juostos spalvos
— raudona — auksinė — raudo
na

Narių skaičius steigimo metu 
buvo — 13; 1940 m. virš 500, ne
skaitant filisterių. Nariai skirsto
mi i junjorus (Kandidatai), sen
jorai, extraloci (dėl kokių nors 
priežasčių pertraukę studijas), 
inaktyviai (išklausę universiteto 
kursą, bet dar neįsigiję diplomo) 
ir filisteriai.

Vyriausias Korp! organas yra 
senjorų sueiga. Ji renka Korp! 
valdybą: pirmininką, vice pirmi
ninką, sekretorių, iždininką, jun- 
jorų tėvūną, vyr. dainininką, 
metraštininką ir arbiter elegan- 
tiarum.

Korp! veikė profesinės sekci
jos, be to visuomenininkų ir lite
ratų sekcijos.

Korp! “Neo-Lithuania” pirmoji 
Lietuvos universitete pradėjo 
leisti studentijos reikalams žur
nalą “Jaunoji Lietuva” (1923 
m.), vėliau jis virto moksleivių 
žurnalu. Studentų reikalams 1931 
m. išleistas dvisavaitinis “Stu
dentų Balsas”, o nuo 1932 m. jį 
pakeitė “Akademikas”.

Korp! “Neo-Lithuania” inicia
tyva 1927 m. buvo įsteigta tauti
nės minties moksleivių draugovė 
“Jaunoji Lietuva” ir kaimo jau
nimui “Lietuvių tautinės jaunuo
menės Jaunosios Lietuvos sąjun
ga”.

Tos pačios ideologijos kaip 
“Neo-Lithuania” yra didžiausia 
studenčių Korp! “Filiae Lithua- 
niae” (1940 m. turėjusi apie 400 
narių), Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademijoje Korp! “Jaunoji Lie
tuva”, Klaipėdos prekybos bei 
pedagoginio institutuose Korp! 
“Herkus Monte” ir Vilniaus 
universitete Korp! “Geležinis Vil
kas”.

Korp! “Neo-Lithuania” filiste
rių sąjunga įsisteigė 1926 m. Ji 
perėmė tvarkyti Korp! ekonomi
nius reikalus, įsteigė Korp!1 savi
šalpos kasą. 1940 m. filisterių są
jungoj buvo 452 nariai.

Korp! “Neo-Lithuania” Kaune 
turėjo savo rūmus, kur koncen
travosi Korp! gyvenimas: laikraš
čių redakcijos, biblioteka, val
gykla, gyveno kelios dešimtys 
korporantų. Tų rūmų salė buvo 
viena iš geriausių Kaune, deko
ruota Korp! insignijomis ir Lie
tuvos miestų istoriniais herbais.

Tremtyje Korp! “Neo-Lithua
nia” ir Korp! “Filie-Lithuaniae” 
1955 m. susijungė į vieną viene
tą ir veikia Korp! “Neo-Lithua
nia” vardu. Ji turi savo padali
nius Bostone, Čikagoje, Detroi-

Dr. Irvis Venclovas praėjusi šeštadienį atsisveikino su sydne- 
jiškiais kolegomis ir jau išplaukė į Europą gilintis savoj specialybėj.

Sydnejiškė Vida Griškaitytė skubiai taupo, kad irgi galėtų išva
žiuoti j U*S.A. Jau pardavė ir mašiną ir pėstute vaikštinėja. Sako
— puspadžiai pigesni už benziną.

★ ★
Berepetuojant Initium Semestri programą pas kol. Cibą grin

dys lūžo. Kažin kaip atlaikys Dainavos grindys pravedant pačią 
programą!

★ ★
Nors Ievutė ir neprisipažino, bet “šarka” vistiek sužinojo, kad 

Macedon kaukių baliaus prįzą laimėjusi “Čigonė” buvo toji pati 
Ievutė, šarka sveikina ir kviečia atvykti į Sydney ateities išburti.

★ ★
Adelaidė liūdi netekus Violetos, o Sydnejus — Mopsio! Ji Can- 

berroj, jis Norfolk Island. Šarka

MUSIC A PERENNIS
Kadaise buvo era, kai mu

zika buvo grožio ir kilnumo sim
bolis. Gaila, ta era jau pradeda 
dulkėti istorijos puslapiuose.

Tada muzika buvo menas, dėl 
kurio tobulumo kūrėjai — kom
pozitoriai viską aukojo. Užtenka 
tik įsivaizduoti W.A. Mozart. Jo 
paskutinės didžiausios simfonijos 
Nr. 39 Es majorinė, ,Nr. 40 G mi
norinė ir Nr. 41 C majorinė yra 
pripažintos beveik kaip kompozi
ciją stebuklai, ypač žinant sąly
gas, kuriose jos buvo sukurtos.

Ludwig van Beethoven, nors 
apkurtęs 31-se savo gyveninio me
tuose, sukūrė tiek daug genialią 
kūrinią, kad neįmanoma ją visą 
ir išvardinti. Schumann, Schubert 
ir Bach visą savo gyvenimą pra
leido skurde ir mirė nesulaukę

te, Clevelande, Montrealyje, New 
Yorke, Toronte. Nuo 1958 m. lei
džia neperiodinį informacinį lei
dinį, kur nagrinėjamos tremties 
akademinio jaunimo tautinės 
problemos.

T.R.

pripažino, bet ją sukurtoji muzi
ka yra paminklas ne tik jiems, 
bet tai ją gyventai erai, vieninte
lei muzikos istorijoj.

Tais laikais muzika buvo dau
giau negre pragyvenimo Sultims. 
Tai buvo kūrėjo minčią ir idealą 
atspindys. Ji nebuvo kuriama vien 
materialiniais išskaičiavimais. Tai 
buvo kompozitoriaus siela, dova
nota muzikai.

Šitie “dievą mylimieji’’ šian
dien stovi kaip titanai tarp žmo- 
nią, ir ją darbai bus minimi per 
amžius.

Tad ypatingai skaudu šiandien 
matyti ją darbą degeneraciją — 
ne dėl amžiaus, bet per taip va
dinamus “pasekėjus”, kurie pa
tys, neturėdami nei savo sugebė
jimą, nei pagarbos tikrajam me
nui, naikina grožį neva tai se
noviškos muzikos modernizavimo 
pretekstu. Trumpai sakant, tai 
žmonės, kurie nieko geresnio ne
gali sukurti ir todėl griebiasi iš
kraipymą.

Skaudžiausia, kad tokie kla
sikinės muzikos iškraipymai yra 
priimtini taip vadinamai “publi
ka?’.

INITIUM SEMESTRI INITIUM SEMESTRI
Balandžio 3 d., šeštadienį, Dainavos Namuose Banks- 

towne. šaunausias metų parengimas —

INITIUM SEMESTRI
Laukiami visi iš visur!

Pradžia 7 vai. vak.

SPAUDOJE
“BALTIC STUDENTS 

NEWSLETTER”
Sukako dešimt metų, kai An

tanas Dundzila visuotiniame stu
dentų suvažiavime Amerikoje 
pristatė pirmutinį anglų kalba 
biuletenį, pavadintą “Lituanus”. 
Paskutiniame visuotiniame stud, 
suvažiavime Amerikoje buvo pri
statytas naujas buletenis, pava
dintas “Baltic Students Newslet
ter”. Šis keturių puslapių leidi
nėlis buvo latvių pasaulio stu
dentų sąjungos centro valdybos 
redaguotas. Pirmame puslapyje 
yra trumpa įžanga, apibudinanti 
biuletenio tikslą ir supažindina 
skatytoją su dabartiniu Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos likimu.

LITUANUS

Suinteresuoti užsiprenumeruoti 
šį anglų kalba leidžiamą žurnalą, 
prašome rašyti: Lituanus, P.O. 
Box 93189, Chicago, Ill. 60690. 
U.S.A. Lituanus prenumerata 
šiems metams tik trys doleriai.

Yna skaudi ironija, kad didie
ji muzikai kompozitoriai savo gy
venime buvo taip kukliai atlygin
ti už savo kūrinius, tuo tarpu 
kai šiandieniniai “genijai’, kurie 
muziką “taiso”, susikrauna mili
jonus.

Bet pagaliau kas yra vertin
giau — materialinės gėrybės ar 
nemirtingumas ?

Alfredas Reinigeris

LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ, BET...

Dienrašty “Draugė” skaitant 
“Akademines prošvaistes”, ku
rias leidžia U.S.A. Lietuvių Stu
dentų Sąjunga, randame aprašytą 
įdomią paskaitą. Studentų suva
žiavimo metu Antanas Saulaitis 
kreipėsi į susirinkusius studen
tus: “Lietuviais esame mes gimę, 
bet ar lietuviais norime ir būt? ’ 
Pats lietuviškasis jaunimas daž
nai ir vairiais atvejais kelia klau
simą — kas yra tas dabartinis 
lietuvis studentas?

A Saulaitis iškėlė keletą svar
bių minčių. Kodėl studentas sto
ja į lietuvių studentų organiza
cijas?

Girdėjosi atsakymų: studentai 
jieško juos suprantančių draugi}, 
panašių idėjų ar idealų grupių. 
Jeigu pažįstami draugai priklau
so L-S. S. tai ir aš prisirašysiu.

Dar kiti studentai glaudžiasi 
prie lietuviškųjų organizacijų, nes 
jiems čia patogu, lyg po saugiu 
sparnu. Iš čia jo niekas neišmes. 
Čia jo tėvai ir pažįstami jį mie
lai priims, nes jis yra lietuvis.

čia paminėti atsakymai, anot 
P. žygo, yra “gimnazistiški, ne 
studentiški”. Studentas turėtų 
turėti didesnių ir svarbesnių tiks
lų stodamas į lietuvių studentų 
organizacijas. Dabartinis studen
tas nori nuspręsti, ar jis, kaip 
atskiras asmuo jaučia tautinės 
pareigos ir kodėl ją jaučia. Kiek
vienas studentas pats turi savo' 
pareigą atlikti ir sau atsakyti į 
klausimą: ar aš lietuviu noriu bū
ti? -

3
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GYVENKIME LIETUVIŠKAI
AMERIKOS NEGRAI

Idealizmas yra kiekvieno huma
niškumo siela.
Nėra žmogiškosios didybės be 
idealizmo.

Juozas Girnius

Turėdami dvejopas pareigas, 
išeiviai gali jas atlikti, panaudo
dami tik specialias priemones. 
Tų pareigų vykdymą šiom prie
monėm aplamai galime vadinti 
lietuviškuoju gyvenimo būdu ar
ba stiliumi. Jis pasireiškia tuo, 
kad kiekvienas lietuvis savo gy
venimą tvarko, vadovaudama
sis ne tik savo asmeniniais, gy
venamojo krašto, bet ir speci
finiais tautinės bendruomenės 
interesais. Lietuviškas gyvenimo 
būdas reikalauja, kad kiekvienas 
lietuvis dalį savo energijos (su
gebėjimų bei pasiaukojimo) ir 
dalį savo išteklių skirtų ben
druomeniniams reikalams. Tie 
reikalai yra lietuviškas vaikų 
švietimas bei auklėjimas šeimo
je, lietuviškos mokyklos, lietu
viškos parapijos, kultūrinės,'po
litinės, labdaros bei ekonomi
nės organizacijos, lietuviškos 
spaudos, meno bei mokslo rei
kalai. Lietuviškas gyvenimo bū
das iš kiekvieno lietuvio reika
lauja tvarkyti savo ekonominius 
reikalus taip, kad nebūtini, o 
ypač prabangos dalykai nebūtų 
statomi aukščiau už lietuviškus 
reikalus. Kas įstengia pirkti gra
žų namą “geroje gatvėje”, bet 
nesistengia pasirūpinti jo vidaus 
lietuviškumu (lietuviškomis kny
gomis, paveikslais, lietuviška 
muzika), tas gyvena ne lietuviš
kuoju būdu. Kas pajėgia nusi-

Neseniai gauta Leonardo Dam- 
briūno parašyta knygelė “Lietu
viškas Auklėjimas šeimoje”, su 
kuria turėtų susipažinti ir jų per
skaityti visos lietuviškai sąmonin
gos šeimos. Knygelėje trumpai ir 
suglaustai nurodyta šeimos vaid
muo lietuvybės išlaikyme ir bū
dai, kaip tokiais klausimais pri- 
e5ti prie vaiko ir jį sąmoninti.

Knygelė nedidelė — 85 psl. 
Krašto Valdyba gavo jos 400 eg
zempliorių, kurie proporcingai 
persiusti apylinkių valdyboms ir 
savaitgalio mokykloms. 

pirkti nebūtiną naują automobi
lį, o lietuviškom organizacijom 
per metus išmeta vos kelis dole
rius, tas elgiasi taip pat nelietu
viškai. Kas puošiasi brangiais 
kailiais ir žiedais su briliantais, 
o nepasiunčia siuntinio savo 
draugui, vargstančiam Sibire ar 
Lietuvoj, tas irgi elgiasi nelie
tuviškai. Kas domisi visų tautų 
menu, prenumeruoja net kelis 
nelietuviškus žurnalus, bet ne
sidomi lietuviška knyga ir ne
prenumeruoja nė vieno lietuviš
ko žurnalo, vargu tas vadintinas 
padoriu lietuviu. Trumpai kal
bant, lietuviškas gyvenimo bū
das pasireiškia sąmoningu pat
riotiniu nusiteikimu, lietuviška 
dvasia, kurios svarbausias bruo
žas — idealizmas.
(Iš knygos “Lietuviškas auklėji
mas šeimoje”)

ŽINIOS
BALFO ŠALPOS SIUNTINIŲ 
STATISTIKA 1964 METAIS:
Pavergton Lietuvon ir Sibiran 

— 248 siunt. už 15.317 dol. (nau
jos medžiagos, maistas).

Lenkijos lietuviams — 670 
siunt. — 19.493 dol. vertės (var
toti rūbai, vaistai, retais atve
jais knygos).

Vokietijos lietuviams — 60 
siunt. — 1.870 dol. vertės (rū
bai, knygos. Spauda neįskaito
ma).

Kitų kraštų lietuviams — 9 
siunt. — 660 dol. vertės (rūbai, 
knygos).

Įvairių kraštų lietuviams Bal- 
fas dar siuntinėjo periodinę 
spaudų, laikraščius, skolino ke
lionpinigius.

★
Lietuvių Fondas Amerikoje 

šiuo metu siekia beveik 200.000 
dolerių. Neliečiant kapitalo vien 
tik iš procentų pernai lietuvių 
reikalams buvo paskirta 6.000 do
lerių, o šiemet skiria jau 10.000 
dol. Augant kapitalui, didėja ir 
procentai, kurie eina lietuvių 
kultūriniams reikalams. Į lietu-

NAUJA PLOKŠTELĖ

Nuoširdi lietuvių bičiulė Miss 
Dorothy Oldham šiomis dienomis 
Adelaidėje įgrojo plokštelėn M.K. 
Čiurlionio ir VI. Jakubėno forte
pijono kūrinius.

Kaip pianistė ir nepamainoma 
akompaniatorė Miss Dorothy Old
ham Adelaidės ir kitų Australi
jos miestų lietuviams yra gerai 
pažįstama kaip puikiai suprantan
ti ir sugebanti įsijausti į tipin
gą lietuviškos muzikos charakte
ri. Ji yra dalyvavusi daugybėje 
lietuviškų koncertų Adęlaidėje, 
Melbourne ir Sydnejuje, o 1963 
m. kartu su soliste G. Vasiliaus
kiene koncertavo Amerikos lietu
viams.

Plokštelėje trumpus įvadus ir 
įgrotų dalykų paaiškinimus lietu
viškai ir angliškai atliko akto
rius V. Ratkevičius, dėl ko ši 
plokštelė tinka ir tik angliškai 
kalbantiems. Techniška 10 inčų 
ilgo grojimo (10” LP) plokštelės 
gamyba yra labai gera.

Adelaidės Lietuvių Kultūros 
Fondas visiems tautiečiams Aus
tralijoje siūlo šią plokštelę įsigyti 
kaip puikią mūsų žymiųjų kompo
zitorių lietuviškos muzikos dova
ną savo plokštelių kolekcijai pa
pildyti ar dovanoti įvairiomis pro
gomis savo artimiesiems.

Plokštelės išleista ribotas skai
čius ir jos kaina tėra tik fakti- 
noji gamybos kaina. Plokšteles 
galima užsakyti šiuo adresu: J. 
Mockūnas, 4 Avon St., Kurralta 
Park, S.A. arba telefonu — Pr. 
Mariukas 53 4023, I. Pocienė 
79 5738. Plokštelės kaina Adelai
dėje atsiimant yra 35 šil. Siun
čiant paštu pridėti persiuntimo 
ir įpakavimo išlaidoms dar 5 šil. 
viso £2.0.0.

vių Fondą suneštos sumos yra 
atskirų asmenų ir organizacijų 
aukos. Neseniai išrūpinta, kad 
įnašai į Liet. Fondą išskaitomi iš 
valstybnių mokesčių.

★
Čikagoje Lietuvių Kultūros 

centras yra T.T. Jėzuitų Namai. 
Panašų liet, kultūros centrą or
ganizuoja New Yorke Tėvai 
Pranciškonai.

Lietuvių bičiulė 
Miss Dorothy Oldham

NAUJI LEIDINIAI
“THE GREEN LINDEN” — 

lietuvių dainų rinkinys anglų k. 
jau išleistas. Redagavo A.- Lands
bergis ir C. Mills. Įžangą parašė 
R. Payne, o platoką įvadą — M. 
Gimbutienė. Iliustracijos — dail. 
V. Petravičiaus. Rinkinys sus-' 
^irstytas į skyrius: mitologinės 
dainos, gamtos, meilės, pobūvių, 
vestuvių, šeimos, našlaičių, darbo, 
karo ir raudos. Figūruoja visa 
eilė vertėjų pavardžių; be redak
torių dar matyti poetų bei rašyto
jų pavardės: M. Burns, R. Payne, 
A. Paterson, R. Limjoco, M. Gim
butas, M. Phelps, I. Gražytė, H. 
Nagys, D. Jonaitis ir kt. Aplanko 
informacijoje pacituoti R. Payne 
žodžiai: “Jos (dainos) turi tokį 
grožį ir tyrą primityvinį spindesį, 
pralenkiantį visa, ką pažįstu Va
karų literatūroje, išskyrus anks
tyvąsias graikų salų gyventojų 
dainas. Atrodo, jos yra parašytos 
pasaulio rytmetyje — rasa ant jų 
tebėra nenudžiūvusi”.

— ★ —
ŠALTINIS. 1965 m. vasario 

mėn. Nr. 1 (20). Tikybinės ir 
tautinės minties žurnalas, leidžia
mas šv. Kazimiero Sąjungos 
Londone. Redaktorius S. Matulis,

(Atkelta iŠ psl. 2)

sheriffas Clark siuntė juos at
gal, grūdo juos į kalėjimą kar
tu su pačiu jų vadu King. O tas 
galėjo piktai sakyti, kad kalėji
me su juo kartu yra daugiau 
negrų, negu balsuotojų sąrašuo
se. Sherrifas buvo per tą laiką 
įkalinęs ne mažiau, kaip 2000 
negrų.

Tiek Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, tiek plačiajam pa
saulyje. rėmimas simpatijos yra 
negrų pusėje. Ir tai iškovojo ne 
besąlyginis negrų rėmimas, bet 
tas brutalumas, kuriuo bando
ma laikyti negrus degradacijoj. 
To brutalumo pasekmėje negrai 
Šeimoj jau turi du kankinius. 
Tai juodukas miškakirtys Jim
mie Lee. Jackson ir baltasis dva
siškis James Reeb. Pirmasis bu
vo peršautas Clarko vyrams

MIC. Šiame numery paskelbti 
svarbesni straipsniai: V. Balicko 
“Tautos gajumas”, J. Ereto 
“Tremties lietuvis idėjų sūkury
je”. ir kt. Gausu iliustracijų ir 
dailiosios literatūros. Paminėti
nas ii- atskiras skyrius jaunie
siems “Šaltinėlis”. Šaltinio adre
sas: 21 The Oval, Hackney Rd., 
London, E.2, England. Kaina me
tams du doleriai arba 15 angliš
kų šilingų.

— ★ —
JAROS DŪDA. ALSS Ketvir

tosios rajoninės stovyklos Wonga 
Parke laikraštis. Redagavo Jie- 
va Didžytė. Hektografuotas leidi
nys, kupinas skautiško sąmojaus 
iš stovyklos gyvenimo. Leidinėlis 
gausiai ilustruotas stovyklavusių 
skautų piešiniais.

REMONTAI 
NAMUOSE

Atlieku visus generalinius na
muose pertvarkymus, pataisymus, 
įskaitant staliaus, instaliacijos 
darbus, dažymą.

Kreiptis: Mr. Taylor, 3 Abec- 
kett Ave., Ashfield.

Tel. 79 1279 arba 71 9048. 

vaikant negrus nuo teismo rū- 
mų. Prieš mirtį jis spėjo parei- 
kšti, kad jį peršovė sherrifo 
Clark vyrai. Antrasis, James 
Reeb, žuvo nuo keturių baltų
jų rankos Šeimos gatvėje. Su 
keturiais šimtais kitų dvasinin
kų jis buvo atvažiavęs į Selma, 
kad sustiprintų vietos negrų ko
lonas jų pakartotinam protes
to žygyje iš Šeimos į Alabamos 
sostinę Montgomery.

Jacksono mirtis davė preteks
tą organizuoti negrų žygį į Mon
tgomery. Tačiau Člarko vyrai ir 
steito policija tas demonstraci
jas brutaliai išsklaidė. Negrai 
buvo daužomi buožėmis, min
domi arkliais, virkdomi ašarinė
mis dujomis. Po dviejų dienų, 
kovo 9 d., turėdamas už save 
ne tik 400 į Seimą suskubėjusių 
dvasiškių ir kitų kovotojų už 
negrų teises, bet taip pat pla
čią paramą, išreikštą spontaniš
kose protesto demonstracijose 
New Yorke, Chicagoj, Detroi
te, Washingtone ir latur, Luther 
King nutarė žygį į Montgomery 
kartoti. Negrus ir baltuosius jis 
atvedė iki tos vietos, kur kovo 
7 d. jie buvo suniekinti ir su
mušti ir kur jų vėl laukė steito 
policija su įspėjimu, kad žygiuo
ti nebus leidžiama. Demonstran
tai gavo leidimą čia pat pasi
melsti ir tūkstantinė minia kar
tojo dvasininko Abernathy mal
dos žodžius: “Mes atvykome 
pristatyti savo kūnus, kaip gy
vybinį pasiaukojimą. Mes ne
daug ką teturime aukoti, bet 
mes turime, savo kūnus ir juos 
guldome šiandien ant altoriaus”.

Demonstrantams pasimeldus, 
policija netikėtai pasitraukė nuo 
kelio, vedančio į Montgomery, 
tačiau demonstrantų vadovas 
pagundai žygiuoti toliau nepasi
davė ir visą koloną pasuko at
gal j Seimą. Atvedę savuosius 
j bažnyčią, Martin King pareiš
kė, kad, pagaliau, “mums pa
vyko nuvykti į vietą, kur buvo 
panaudotas brutalumas”. Jis už
tikrino, kad tai, kas dabar vy
ksta Alabamoj, anksčiau nieka
da nebuvo įvykę. “Kada ir neg
rai ir baltieji gali stovėti ant 
vieškelio Nr. 80 masiniam mi
tinge, dalykai nėra tokie blogi”.

MANTAS

DARBA BAIGUS
(Apsakymas)

šiandien palaidojo Pakalniškį. 
Buvo ir nebėra žmogaus. Į kapi
nes palydėjo būrelis, tarp jų ir 
Vidmantienė su vyru. Vyras nesu- 
gaišo — naktinėje dirba, o jai teko 
pusei dienos atsiprašyti. Ką pa
darysi: buvo gi artimiausias kai
mynas ir bičiulis. Kelio galas vie
nų pas kitus. Tik vis toks ata
tupstas bažnyčiai. “Amžiną atilsį 
duok mirusiam, Viešpatie!” Ir 
kunigas nepasakė, kad sielą paėmė 
angelai j dangų, tik: “Te būnie 
lengva Antanui ši svetimoji že
melė!”

Vidmantai atvyko į šį kraštą 
vieni pirmųjų. Dabar jau turi ge
rus namus, gražesnius už betkurį 
pažįstamų. Valgomasis riešutų 
medžio, krištolas ir sidabras tik 
šviečia. Svetainėje baldai minkšto 
pliušo. Kaip Kaune pas geriau
sius ponus. Su vaikais nesisekė. 
Po Vytuko dar čia gimdė, bet ne
aiktelėjo nei šviesos pasveikinti. 
Taip tas sukrėtė, kad apie vaikus 
bijo ir pagalvoti.

Ruošiasi mašiną pirkti. Tik tas 
vyras: kam jos reikia, tiek visokių 
katastrofų! Antai, Pociukas pa
čiam žydėjime užsimušė! Jis ir 
vairuoti nenori mokytis. Jei toks 
liurbis, tai ji pati išmoks. Patiks 
ir jam, tik spiriasi be reikalo. Vi
sada toks. Kad ir tuos namus 
perkant: pigesnius, mažesnius. Ar 
negerai, kad paklausė. Nuominin
kai padėjo mokėti. Žinoma, buvo 
visokių. Užtat dabar ponai. Nie
kas nebesimaišo namuose. “Petrai, 
mašiną pirksim! Dirbu, kaip gy
vulys, tai bent sekmadieniais pasi
rodysim žmonėms. . Naują pirksim. 
Tegu pavydi, kai sustosim prie 
bažnyčios frontinių. Būtinai Gon
tinių. Ir pulkininko Lapšio vaikai 
tėvus tik su second hand atveža. 
Te mato, rupūžės! Lietuvoj, tik

riausiai, nežinojo, kaip nosį riesti. 
Jis geras žmogus, bet pačiutė ra
gana. Iš karto matai”.

Vidmantai paveikslingi darbinin
kai. Kai atvyko į naująjį kraštą 
ir stojo dirbti, tai iki šiai dienai 
toje pačioje vietoje. Niekad nė 
vienas nepavėlavo į darbą nei die
nų praleidinėja. Vidmantas nak
čiai salyklos džiovinti, Vidmanrie- 
nė rytais gorsetų siūti. Tik dėl 
nelaimingo gimdymo sugaišo mė
nesį, bet tai ir viskas. Anais me
tais buvo pasunkėję su darbais, ir 
ne vieną iš siuvyklos atleido. Vid- 
mantienei pats savininkas pasakė: 
“Jums, madam, nėra ko būkštauti! 
Tokių mes neatleidžiam ir juo
džiausiais laikais”. Maloni šiluma 
nupliekė ją tada visą iki kojų. 
Dėkingomis akimis pažiūrėjo į boso 
veidą ir vos tik teįstengė tylutėliai 
pratarti: "Senk you, Boss!” Ir 
kiekvienom Kalėdom pasveikinimą 
gauna. Ne katalikas, tiesa, bet 
moka pagerbti gerą darbininką. O 
kai šežienei prireikė darbo, tai 
užteko Vidmantienei tik paprašyti. 
Gali tekti ir Pakalniškienei dirbti. 
Priims ir ją. Tik kad būtų dėkin
gesnė, ne tokia, kaip toji užriesta- 
nosė šežienė. Pakalniškių namai 
išmokėti, du vaikai suaugę, bet 
jaunius dar % tebesimoko koledže. 
Privačiam, tai ir mokestis nema
žas. Lauk iš vaikų paramos! Sū
nus Petras, inžinierius, dar nuo 
kapinių, motinos nepaguodęs, nu
skubėjo į fabriką. Gi ta australė 
vyrukui tiek skverną prisėdusi, 
kad nei žingsnio nepaleidžia. Duk
teriai pačiai dvejetas mažų, o vy
ras tik šiaip sau mechanikas. Ne
sulauks Pakalniškienė pagelbos iš 
vaikų!

Siuvamoji dūzgia, o gorsetas 
skraidyte skraido Vidmantienės 
rankose. Akys įbestos į siūlą, bet 
mintys vis pas Pakalniškius. Ir 

ką dabar veikia Pakalniškienė? 
Gal blogai, kad iš kapinių nenuėjo 
pas ją. Vakare nueis. Juk tik už 
tvoros. Tai tau ir žmogaus liki
mas! Nei šešiasdešimties nesulau
kęs su krito. Kokį užrašą iškals ant 
paminklo? Tiktų iš švento Rašto, 
čia jau kunigėlis sugalvos. Pabai
gai būtinai: “Ilsėkis Viešpatyje!” 
Taip, greit visi ilsėsimės Viešpaty
je. Prie Jo kojų augštai danguje, 
o aplink vien šventieji ir angelai, 
šalia Vytelis. Nepatinka Vidman
tienei: "Te būnie tau lengva žeme
lė!” Koks šiame krašte. Biaurus 
molis

Iš darbo grįždama Vidmantienė 
panoro dar užsukti į kapines. Ne 
tiek iš reikalo kiek iš smalsumo. 
Nematė, kaip jos vainiką ant ka
po uždėjo. Dirbtinių gėlių — ne
vysta. Tos tikrosios tai tik tam 
kartui. Kaspinas su užrašu — 
nuo Onos ir Jurgio Vidmantų. Gal 
kur pakišo po apačia, kad ir kas
pino nematyti! Galės ir Pakalniš
kienei pasakyti: “Tavo vyrelį ap
lankiau!” Apsidžiaugs, vargšelė. 
Ne kiek ir iš kelio. Artimąsias pa
sirinko Pakalniškis. Net šiurpas, 
kiek čia naujų kapų! Ten dvi duo
bės iškastos. Tai jau rytojui. 
Viena prie pat didžiojo, meksfal- 
tuoto kelio. Vidmantienė stabtelė
jo. Priėjo prie duobės. Kojos pa
judintas grumstas tekštelėjo dug
ne. Ten gi apačioj vanduo. Tai 
žemelė motinėlė — prasižiojusi lau
kia žmogaus! Kažin, ar užsaky
tas? Vidmantienė girdėjo, kad 
didmiesčiuose iš anksto kasamos 
duobės. Apytikriai mat žino, kiek 
per dieną čia ateina. Nusipurtė 
Vidmantienė ir beveik bėgte pabė
go nuo duobės. Jau norėjo grįžti, 
bet kažkaip nejauku pasidarė pa
bėgti nei poterio nesukalbėjus už 
Pakalniškio vėlę.

Pakalniškio antkapis iškeltas, 
visas nuklotas gėlėmis. Ir jos vai
nikas beveik pačiam centre, aiškiai 
matosi užrašas. Ji tik ištiesė kas
pino galą, kuris užsirietęs buvo 
užklojęs beveik pusę Vidmantų pa
vardės. Pusbalsiai pradėjo pote
rį: “Amžiną atilsį duok sielai, 
Viešpatie!” — dar pridėjo — “Pa

kalniškio sielai”. Lyg atsakyda
ma, kažkur toliau prašneko kuka- 
būra. Atsistojo Vidmantienė. Pro 
medžius saulė paraudusi prieš va
karą. Anoj pusėj kelio moteris su 
dviem vaikais. Ji sodina gėles, o 
vaikai krykštauja, vienas antrą 
gaudo.

Vidmantienei aišku r darbus už
baigus ir ji čia atguls. Ir kas jos 
kapą atlankys? Iš graudulio net 
ašaros pradėjo byrėti. Tas vie
nintelis dar mažas pakastas Vokie
tijoje. Antrojo kaip ir nebuvę. 
Širdis nurimusi, tik krūtinę gniau
žia prisiminimas. Kaip gali su 
žmogum taip nutikti! Juk tada 
manė, kad niekad daugiau saulės 
nebematys. Pati norėjo duobėn 
šokti. “Amžiną atilsį Vytautėliui!” 
Jis su angeliukais danguje. Į Vo
kietiją šalia Vytautėlio negi kas 
veš. čia prie didžiojo kelio, kuriuo 
visos mašinos atlydi mirusį. Čia 
ji nusipirks vietą sau ir vyrui Jur
giui. Taip, reikia pasirūpinti ir 
amžinatve! Vaikų nėra. Vid
mantienei patinka tuščias plotelis 
prie didžiulio eukalipto. Prie pat 
viešojo kelio ir tako katalikų sky
riuje. Čia visi galės matyti juod- 
viejų paminklą. Ji lieps iškalti 
juodam granite: “Praeivi, sukal
bėk už vėles Amžiną Atilsį!” Tik 
kažin — lietuviškai ar angliškai? 
Angliškai: lietuviai ir angliškai 
supranta, o vietiniai tik angliškai.

Pakeliui stabtelėjo prie pamink- 
lininko kiemo. Visokiausių antka
pių — ir su kryžiais ir be jų. Ka
žin, ar katalikas? Tik jau ne žy
das — nekaltų kryžiaus. Anas gi 
net su mūka. Ir apačioj granito 
lenta. Kažin, gal ir tiktų? Bet 
ten toliau iš balto akmens. Ange
las su sparnais pakilęs ir rankose 
neša vėlę į dangų! Taip, labai 
gražus paminklas. Jį tokį užsisa
kys. Žemai juoda lenta, kur auk
sinėmis raidėmis jų pavardė su 
jos ir vyro vardais.

Nurimusi, bet vis dar giliai su
simąsčiusi, sėdo į autobusą. Paty
liukais ėmė vėl kalbėti "Amžiną 
atilsį”. Tik dabar jau ne už Pa
kalniškį, o už save. Net krūpte
lėjo — ji gi dar nemirusi.

— Tai kur gi tu užsižioplinėjai? 
— paklausė Vidmantas, akių nuo 
laikraščio nepakeldamas.

— Užsukau į kapines Pakalniš
kio atlankyti.

Vyras tik truktelėjo pečiais. Jis 
toliau skaito savo laikraštį. Vid
mantienė paskubomis ruošia vaka
rienę. Saulė jau prie pat laidos. 
Namuose tyla, tyla ir jų nuošalėj 
gatvelėj. Ir čia lyg kapinės, gal
voja Vidmantienė. Ji norėtų kad 
vyras ją klausinėtų ar papasakotų 
kokį prisiminimą apie Pakalniškį. 
O šis nieko. Tik retkarčiais su
šlama sklaidomas popieris. Po 
kiek laiko Vidmantas:

— Nori, paskaitysiu apie kara
lienės sesers romaną? Juk tu taip 
mėgsti apie princeses!

Vidmantienė nustebusi žvilgte
rėjo į vyrą ir nieko neatsakė.

Vakarienei susėdo virtuvėje, 
kaip paprastai, kai vieni. Vid
mantienė prisiminė antkapininką, 
bet dabar tylėjo vyras. Pavalgius 
ji ėmė indus plauti, o vyras išėjo 
prie televizoriaus. Kažkas ne taip, 
šiandien jo laisva naktis. Kitais 
kartais tokį vakarą jis būdavo mei
lesnis. Kai ji ruošdavo vakarienę, 
vyras nulupdavo bulves; kai plau
davo indus, jis sušluostydavo. Ma
tyt, ir jam neišeina iš galvos Pa
kalniškis, pagalvojo žmona. Pas
kubomis susitvarkiusi ir šūktelė
jusi iš karidoriaus — “Einu pas 
Pakalniškienę!” — užtrenkė duris.

Susikabinusios kaimynės išsiver
kė dar prieškambaryje.

— Taigi, taigi, tokia jau Dievo 
valia!

— Daugumas moterų našlėmis 
nugyvena. Vyresniojo sūnaus nė
ra — pas juodaplaukę, tikriausiai. 
Duktė su žentu nesenai namo išva
žiavo. žinai, maži vaikai. Tik su 
Jauniumi. Tas tai paguoda.

Prisiverkusios, prisiguodusios, 
kaimynės susėdo virtuvėje. Užsi- 
kaitė virdulį kavai. Kai Pakalniš
kienė buvo išliejusi savo didįjį 
gailestį dėl vyro, apraudojusi naš
lės dalį, gi Vidmantienė pritarusi 
ir pakankamai atjautus!, pasidarė 
minutėlei tyla. Kaimynei taip 
niežti liežuvis pradėti kalbą dėl 

paminklo. Ji galėtų ir patarti. 
Vienas kapinėse, tikrai atrodė, tik
tų Pakalniškiui. Sunkus didelis 
kryžius ir palmės šaka. Vietoj 
palmės būtų galima ąžuolo lapus — 
primintų Lietuvą. Bet čia Pakal
niškienė pati:

— Tik pamislyk! Vyresniajam 
sūnui tėvas, pasirodo, griežtai įsa
kęs, kad jokio paminklo jam nesta
tytų. Motina tai kaip norinti.

čia Vidmantienę lyg su vandeniu 
kas būtų perliejęs. Sučiaupė lūpas 
ir tik sau: “Koks buvo gyvas, 
toks mirdamas, toks ir miręs”.

— Negi, kaimyne, ir klausysi jo?
— O kaip gi mirusio valios ne

klausyti ! --
— Tik jau netikėjimo dalykuose! 

Ir kunigas per pamokslą sakė, kad 
jei prieš tikėjimą, tai net vaikai 
tėvų neturi klausyti.

— Tai kad jau nukalbėjai! Ti
kėjimas, kol gyvas, o paminklas 
mirusiam. Negi paminklas pade
da dangų pasiekti!

— O kaipgis! Kam tada užra
šas: “Sukalbėkit už vėlę Amžiną 
Atilsį”.

Čia jau nutilo ir Pakalniškienė. 
Daugiau nebenorėjo kalbėti ir Vid
mantienė. Pradėjo dairytis į laik
rodį. Senis namuose laukiąs.

Grįždama ji tikrai nutarė pa
minklą sau pasistatydinti. Viskas 
Dievo valioj. Gali gi ir ji pirmoji 
numirti. Tegu jos vyras ir ne Pa
kalniškis, bet taip pat kartais keis
tas. Jei ne ją būtų vedęs, tai ka
žin į kokius šunkelius būtų nukry
pęs. Kad ir šiandien! Tylėjo ir 
tik su tuo savo laikraščiu. Dar 
apie princesės meilę pradėjo. Ne, 
ir ji savo vyreliu negali pasitikėti.

Vyrą rado vis dar prie televizo
riaus. Tuoj paragino gulti. No
rinti pasikalbėti.

— Na, ir ką gi tu kalbėsi? — 
maudamasis kelnes Vidmantas.

— Kad ir tu toks atatupstas! 
Palaidojom kaimyną, tai man nie
kaip mirtis iš galvos neišeina.

— Manai, kad tas padeda. Kas 
mirė, tas jau nurimo, o gyviems 
reikia gyventi. Pasimelskim už mi
rusį ir nukreipkim mintis kitur.

(Nukelta į psl 6)
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PAGARBA JIEMS!
IŠKILIEJI SPORTININKAI ADELAIDĖJE

Mano nuomone, Adelaidėje yra 
šie sporto Klubo Vyties iškilieji 
sportininkai, veteranai ir vado
vai:

Aldona Snarskytė — Playford, 
Anatolijus Kitas, Algis Ignatavi
čius, A. Remeikis, O. Mikalainytė, 
R. Arlauskas, Gumbys. Iš jaunes
niųjų Kastytis Jonas Jaunutis, 
Kelertaitė, R. Andriušytė.

Prieš dešimtmetį Aldona Snars
kytė mus džiugino sportiniais lai-

VYTIES
' SUSIRINKIMAS
Visuotinis metinis Adelaidės S. 

K. “Vyties” susirinkimas šaukia
mas Lietuvių Namuose 1965 m. 
balandžio 4 d. 3.30 v. p.p. Vi
siems nariams dalyvavimas būti
nas. Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
8. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Praeitų metų visuotinio — 

metinio susirinkimo protokolo 
skaitymas.

5. Adelaidės L.S.K. “Vyties” 
metinis veiklos pranešimas:

a) Pirmininko.
b) Iždininko.
c) Revizijos komisijos.

6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Valdybos rinkimai.
89. Revizijos komisijos rinki

mai.
9. Klausymai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Adelaidė. L.S.K. “Vyti.” 

Valdyba

APIE INDĖNUS
Kai Kolumbas atrado Ameriką, 

joje gyvenusios indėnų giminės vi
sos buvo apsikarsčiusios auksu ir 
brangiaisiais akmenimis. Turtus 
tos giminės, ypač actekai, turėjo 
milžiniškus. Actekų nūdien nebe
liko. Auksu žėrėję miestai buvo 
išplėšti civilizacijos nešėjų — bal
tųjų. Tačiau dar ir šiandien ma
noma, kad jie yra pasaulyje tur
tingiausi žmonės. Berods, prieš 
pirmąjį pasaulinį karą Washing
tone buvo išleista brošiūra, kurio
je buvo duodama žinių apie iš
mirštančią indėnų tautą. Iš tos 
brošiūros aiškėjo, kad indėnai vis 
labiau prisitaiko prie naujų gyve
nimo sąlygų ir vėl ima daugintis. 
1870 m. indėnų buvo priskaitoma 
iki 300.000, o šiais laikais per 
850.000 žmonių. Be to, indėnai sa
kosi, kad jų turtas siekiąs iki 15 
bil. dol., tiktai jo niekaip negalį 
atgauti iš baltųjų.

Sakoma, kad Pietinėje Ameri
koje gyveną indėnai yra daug tur
tingesni už Šiaurės Amerikos in
dėnus. Ten jie apsigyvenę neįžen
giamose džiunglėse, jų ten neapi- 
plėšia civilizuoti baltieji. Be to, 
nesurastas actekų karaliaus tur
tas, sakoma, kažkur paslėptas kal
nuose ir siekia kelių dešimčių bi
lijonų dolerių. Indėnai to turto 
ieško ir niekaip nesuranda.

Be didelių turtų, indėnai yra 
įdomūs ir kitkuo. Būtent, savo 
paslaptingomis apeigomis ir kūnų 
balzamavimu. Pietų Amerikos že
myne gyvenantieji indėnai puikiai 
preparuoja galvas, žinoma, baltų
jų. Pasakojama, kad vienas ang
lų misionierius pasiryžo apsilan
kyti pas laukinius indėnus. Išėjo, 

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

BOSE
88 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdal. stoti..
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė, duodamo, ir ii. Įmokė j im ui. Me. kalbame vokiškai. 
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mėjimais. Neskaitant tilpusių ap
rašymų dienraščiuose jos nuo
trauką su stalo teniso rakete ran
dame “Womens Weekly” žurna
le. Ji buvo Australijos mergaičių 
stalo teniso čempionė.

A. Kitas buvo ne tik Pietų 
Australijos futbolo (soccer) rink
tinės centro puolėjas, bet ir Aus
tralijos rinktinės centro puolėjas.

1956 m. Melbourne vykusioje 
olimpijadoje Australijos krepši
nio rinktinės ne tik žaidėjas bet 
ir komandos kapitonas buvo Al
gis Ignatavičius.

Alfonsas Remeikis buvęs Lie
tuvos lauko teniso čempionas, 
daug kur kovojęs už Lietuvą už
sienyje, taip pat Adelaidėje jis 
yra aktyvus sportininkas.

O Mikalainytė pastaraisiais me
tais yra kylanti ir daug žadami 
stalo tenisininkė.

Romanas Arlauskas yra pirmas 
lietuvis šachmatininkas didmeis- 
teris. (Apie jį buvo plačiau rašy
ta pereitam M.P. numery. Red.)

Iš veikėjų paminėtinas J. Jau
nutis, apie dešimtmetį išbuvęs 
sporto klubo “Vyties” pirminin
ku.

Šachmatų sekcijos vadovas P. 
Lukošiūnas, sekcijai vadovaująs 
dvejus metus, išvedė lietuvius 
šachmatininkus į pirmaeilius Pie
tų Australijos šachmatininkus. Jo 
pastangomis australų tarpe ir iš
garsinti Adelaidės lietuvių namai, 
kur vyksta šachmatų turnyrai. 
Jie buvo spaudoje aprašomi ir 
net transliuojami per televiziją.

S. Reivytis

bet nebegrįžo. Tik po kelerių me
tų indėnų vadai į miestą atnešė 
parduoti prekių, jų tarpe ir obuo
lio didumo galvą. Atsirado asme
nų, kurie tą galvą pripažino ka
daise mieste gyvenusiam misionie
riui. Visi veido bruožai buvo tie 
patys, tik proporcingai sumažinti. 
Tokį retą eksponatą, apspito pir
kėjai ir nupirko kaip retenybę. 
Tačiau tas nepadėjo išaiškinti, 
kokiais preparavimo būdais indė
nai žmogaus galvą sumažina iki 
obuolio didumo ir nepakeičia veido 
bruožų. (Drg.) J. Mškns

GENYS MARGAS...
VANDUO PO SAHAROS

SMĖLYNU
Ispanijos Saharoje, kuri vadi

nama ir Rio de Oro, geologų gru
pė, vadovaujama inžinieriaus 
Juan A.C. Esquera, atrado mil
žinišką požeminį ežerą 1,250 pė
dų gilumoje. To ežero plotas esąs 
žymiai didesnis negu Ladogos 
ežeras (prie Leningrado) — apie 
10,000 kv. mylių.

Geologų grąžtui pasiekus tą po
žeminį vandens rezervuarą, išsi
veržė 300 pėdų aukščio fontanas. 
Spėjama, kad panašių prėsko 
vandens rezervuarų Saharos “du
gne’ esama daugiau, kituose tos 
dykumos rajonuose. Tada kyla 
naujos perspektyvos Saharos dy
kumai paversti derlinga žeme. 
Sahara yra didžiausia pasaulio 
tyruma.

Vyties pirmoji vyrų krepšinio 
komanda, ėjusi be pralaimėjimų, 
pralaimėo prieš West Adelaide 
komandą 40-42 (19-15) rezulta
tu. Nors ir dviejų taškų pralai
mėjimas, bet buvo netikėtas. Pra
laimėjimo priežastis blogas den
gimas ir stoka veržlumo puolime. 
Kitų rungtynių rezultatai yra 
šie: Vytis — Y.M.C.A. 56-45 (34 
-18), labai blogai žaista antram 
puslaiky. žaidžiant prieš Nor
wood nepilnu sąstatu teko labai 
pasispausti kad pasiekus 46-40 
(19-25) rezultatą, atnešusį laimė
jimą. Lengvai laimėta prieš Tor
rens 47-33 (26-9) dar lengvesnis 
paskutinių vasaros sezone rung
tynių laimėjimas pasiektas prieš 
United Church 60-31 (24-12). Per 
visas šias rungtynes komandai 
pelnė taškų: R. Daugalis 66, 3.

V

Šachmatai
Kaip ir kiekviena sporto šaka 

šachmatų sekcija pergyveno lai
kotarpį, kuriame buvę geri šach
matininkai pasitraukė į “pensi
ją” o naujų nebuvo, kas užimtų 
jų vietas. Broliai latviai, matyda
mi mūsų padėtį, pasišovė su gra
žiais pasiūlymais sudaryti .vieną 
pabaltiečių šachmatų klubą. Mū
sų tarpe buvo šachmatininkų, ku
rie tam pritarė. Estų padėtis blo
gesnė. Jų dar mažesnis skaičius. 
Priėmė pasiūlymą ir prisijungė 
pre latvių. Estų klubas daugiau 
nebeegzistuoja šachmatų pirme
nybėse. Artinantis pirmam šių 
metų šachmatų turnyrui Sydne- 
juje sumedžiota naujų šachmati
ninkų ir pagaliau sudaryta ko
manda turnyrui. Savaime aišku, 
naujos jėgos neprilygsta buvu
siems geriems šachmatininkams, 
kaip V. Koženiauskas, J. Mas- 
činskas, J. Kvietkauskas ir kti, 
bet jų parodytas pasiryžimas tei
kia daug vilčių ateičiai. Pirmą 
kartą Sydnejuje koviečių koman
doje žaidžia ir ne lietuvis šach
matininkas. Būtų netikslu kovie- 
čiams pasitraukti iš kovos trūks
tant žaidėjo. Tuo pačiu ir tie, 
kurie pasitraukė iš koviečių gre
tų, gal laikui bėgant vėl ateis į 
pagalbą.

Pirmos varžybos “Riga” Shield 
turnyre labai nesėkmingos: pra- 
lošėme ukrainiečių komandai 8 - 
2 santykiu. Antros kiek geresniu 
rezultatu pralošta australų Ju
niors komandai 74 - 24. Atėjus 
trečiam ratui susitinkame su mū
sų amžinais priešais latviais, ku
rie siūlė įsijungti į jų gretas. 
Šios varžybos labai svarbios tiems 
šachmatininkams, kurie buvo 
priešingi susijungimui su latviais, 
kai latviai norėjo įrodyti, jog 
mes esame per silpni žaisti vieni

BURTININKAI PRANCŪZIJOJE
Prancūzijoje priviso daug bur

tininkų, spėjančių ateitį iš žvaigž
džių, kortų ir rankų linijų. Visa
me krašte yra apie 50.000 burti
ninkų. Vien Paryžiuje jų yra 4 
kartus daugiau negu gydytojų ir 
42 kartus daugiau negu kunigų. 
Prancūzai išleidžia 10 kartų dau
giau pinigų burtininkams, negu 
vyriausybė išleidžia moksliniams 
tyrimams.

NORS MES IR LABAI mažai 
ką terandame australiškoje spau
doje apie krepšinį, tačiau jau 
kiek laiko kiekvieno sekmadienio 
rytą “Australian” dienraštyje 
yra reguliarus krepšinio skyrius, 
kurį ateityje dar galvojama pra
plėsti. Tai nuopelnas sydnejiš- 
kiams pažįstamo Geoff Durrant.

DAKTARAI IR RECEPTAI
Nesvarbu, ką daktaras užrašo 

recepte, tačiau viena aišku, kad 
ten parašyta vaistininkui, jog jis 
savo atsiėmė, o dabar tegu atsi
ima vaistininkas.

SPUTNIKAS IR PIKNIKAS
Kai sovietai paleido pirmą sa

telitą, tai jis buvo Sputnikas, kai 
paleido su šunimi, tai buvo Mut- 
nikas, o kai vėliau pasiuntė i 
erdves vyrą ir moterį, tai buvo 
jau piknikas.

Sportas Adelaidėje
Lukošiūnas 65, J. Gumbys 40, D. 
Atkinson 37, Ę. Pocius 20, K. 
Jaunutis 12, A. Radzevičius 8 ir 
A. Vaskas L Komanda nors ir 
pralaimėjo vienas rungtynes bet 
varžybų lentelėje užėmė pirmą 
vietą. Sekantis varžovas yra atsi
likęs 4 taškais. Antrame varžy
bų rate labai gerą pažangą pa
darė S. Lukošiūnas. Reikia pažy
mėti kad jisai labai gerai lankė 
treniruotes. Po savo treniruočių 
Stasys dar patreniruodavo mūsų 
trečią vyrų komandą. Dabar ši 
komanda susitiks finalinėse žai
dynėse.

Antroji vyrų komanda, anks
čiau turėjusi eilę pralaimėjimų, 
pasispaudė ir laimėjusi penkias 
rungtynes iš eilės atsidūrė len
telės viršuje, šiai komandai dar 
liko pora rungtynių. Turėtų run-

Sydnejuje
atskirai. Varžybos baigtos lygio
mis 5-5. Koviečiai šiuo rezul
tatu labai patenkinti.

Po sėkmingos kovos su latviais 
sekančias varžybas laimėjome nu
galėdami australų klubą Ashfield 
7-3 santykiu.

“Kovo” komandą sudarė ir taš
kus laimėjo: V. Patašius 1. V. Pa
tašiaus priešininkas Fred Flatow 
1964 metų NSW steito čempijo- 
nas. V. Liūgą neatvyko žaisti. 
Praloštas taškas be žaidimo. J. 
Dambrauskas 4. A. Kabaila 1 t 
Agarsky 1. Naujas koviečių ko
mandoje. Kilmės čekoslovakas. 
Labai stropus šachmatininkas ir 
visuomet pasiruošęs padėti ko- 
viečiams, kada bus kviečiamas. 
V. Augustinavičius 1, P. Grosas 
1. J. Jenčius 0. Nors ir gyvena 
labai toli nuo miesto centro, bet 
visuomet punktualiai atvyksta į 
rungtynes ir daro pažangą. Tai 
vienas iš naujų koviečių. J. Bai
kovas 4. Negalima pasakyti, kad 
tai naujas kovietis, tik grįžęs iš 
atostogų. Prieš daugelį metų la
bai daug dirbęs sporto klubui. 
Taip pat daro pažangą, ir jei il
giau liks klube, gali būti geras 
šachmatininkas. P. Kabaila 1. 
Tai A Kabailos sūnus, žaisdamas 
10-je lentoje kaip pradedantysis 
parodė labai gera pradžią.

V.A.

APŠILIMAI
Protingas automobilio savinin

kas anksti iš ryto važiuodamas į 
darbą užvedęs motorą niekados 
nepradės iš karto važiuoti ir di
deliu greičiu varyti savo maši
nos. Kiekvienas turėtų žinoti, 
kaip svarbu yra, užvedus auto
mobilio motorą, leisti motorui 
įšilti.

Sportiniame gyvenime, lygia
gretūs pasireiškimai turėtų būti 
taikomi žmogiškajai mašinai — 
žmogaus kūnui.

Psichologai, fizinio auklėjimo 
specialistai, treneriai ir daugu
mas gerai paruoštų atletų žino 
gaivinamųjų pratimų arba spor
tiniame gyvenime vadinamo “ap
šilimo” svarbą. Vis dėlto, spor
tuojančiųjų tarpe atsiranda mili
jonai, kurie arba nežino, arba 
nekreipia dėmesio į apšilimo rei
kšmę žmogaus organizmui ir daž
nai, pradėjus rungtynes, sužaloja 
tam tikras raumenų grupes arba 
kitas kūno dalis. Su kiekvienu 
žmogaus kūno judesiu pasireiškia 
sutrumpėjimas arba pailgėjimas 
antagonistinių raumenų grupių. 
Esant normaliai kūno tempera
tūrai skaitome, kad raumenys yra 
atvėsę ir tokioje padėtyje yra 
žymiai sunkiau pakeisti raume
nų formą. Juo daugiau yra atvė
sę raumenys, juo didesnis yra 
raumenų pasipriešinimas pasikei
timams. Atvėsę raumenys atlieka 
žymiai sunkesnį darbą ir nepaly
ginamai sunkiau pasiduoda lan
kstymams ir tempimams. Šalti 
raumenys lėčiau susitraukia ir 
lėčiau atsileidžia negu šilti rau
menys. šalti raumenys yra nepa
lyginamai silpnesni ir juose krau
jo cirkuliacija yra daug lėtesnė. 
Apšilimas greitina cirkuliaciją ir 
kvėpavimą ir įvairių vidinių me
džiagų pasikeitimą. Apšilimas di
dina vidinę organizmo tempera
tūrą nuo ko sušilę raumenys da- 

gtynių rezultatai: Vytis — Wei- 
gall Ovai 54-40 (19-13), Vytis — 
South 57-42 (28-22), Vytis — 
C.Y.M.S. 52-50 (16-18), Vytis — 
Woodville Meth. 62-51 13-5). šių 
rungtynių metu komandai taškus 
pelnė V. Levickas, V. Raymond- 
Ramonaitis 57; E. Gudelis 53, R. 
Pocius 45 ir L. Urmonas 25. Už 
šią komandą dar žaidžia J. Miku
žis ir V. Straukas. Galima tikė
tis, kad ir ši komanda žais fina
liniuose susitikimuose.

Trečioji komanda mišri savo 
sudėtimi ir pavyzdingiausi jos 
žaidėjai yra svetimtaučiai. Ši ko
manda taip pat turi dar kelias 
rungtynes iki sezono pabaigos. 
Dabartiniu laiku užima ketvirtą 
vietą varžybų lentelėje. Turėtų 
rungtynių rezultatai: Vytis — 
Piplines 38-39 22-21). Vytis — 
Bagot’s Exec. 26-43 (12-24). Vy
tis — Norwood 27-21 (15-12), Vy
tis — Communwealth Bank 20-0, 
Vytis — Beulah Road 16-33 (10 
-18). Komandai taškus pelnė: J. 
Smit 28, G. Andrew 16, D. An
drew 14, P. Kanas II, T. Ford 
10, G. Ellis 8, A. Baranauskas ir 
R. Jablonskis po 6, A. Bernaitis 
4 ir E. Brazauskas 2.

Jaunių iki šešiolikos metų ko
manda, kuriai buvo nubraukti 
pirmojo varžybų rato taškai, tu
rėjo tris rungtynes ir visas jas 
laimėjo. Dar turi žaisti apie pen
kias rungtynes. Mažytė viltis dar 
yra kad galima bus patekti į ket
veriukę, bet tai būtų lygu ste
buklui. ši komanda turėjo užtik
rintą čempijonų vardą ir tik per 
apgailėtiną klaidą turės stebėti 
už save daug silpnesnius gei
džiant finaluose. Rezultatai ^Vy
tis — A.S.K. (latviai) 61-15 (36 
-4), Vytis — North 47-16 (22-5), 
Vytis — C.Y. 38-28 (14-14). Taš
kai: K. Jaunutis 84, P. Kanas 
40, A. Janavičius, 37, A. Palaitis 
12, A. Jaunutis 8, A. Reivytis 3. 
Be šių žaidėjų už šią komandą 
dar žaidžia R. Janavičius.

Mergaičių pirmoji komanda 
baigė varžybas užimdama pirmą 
vietą vasaros varžybų lentelėje. 
Viso surinkta 32 taškai, šios run
gtynės buvo sužaistos: Vytis — 
C.Y. 36-17 (10-10). Silpnai, ne
ryžtingai žaista pirmas puslaikis. 
Vytis — Budapest 30-25 (12-5), 
žaista gana gerai. Vytis — South 
20-0, (priešas neatvyko), Vytis 

rosi daug liaunesni ir lengviau 
pasiduoda pasikeitimams. Apšili
mas paruošia visą sportininko 
organizmą tolimesniems ir sun
kesniems užsiėmimams. Geras ap
šilimas turi būti atliekamas taip, 
kad visi kūno raumenys būtų į- 
traukianii į apšilimo judesius. Į 
apšilimo judesius turi būti įtrau
kiami pasilenkimai, apsisukimai, 
išsilenkimai, išsiskėtimai, išsižer- 
gimai, galūnių atpalaidavimo ju
desiai, įvairiausi lengvi šuoliai, 
trumpi sprinto žingsniai ir leng
vas kojų raumenų masažas širdies 
linkme. Apšilimas turi būti atlie
kamas trumpai ir lengvai sten
giantis įtraukti priešingas rau
menų grupes.

Ne visiems reikalingas tas pats 
arba tokio paties įtempimo apši
limas, nes ne visi yra to paties 
svorio, ūgio, kaulų struktūros. 
Ne visi turi tą pačią kūno pro
porciją, nervų ir raumenų koor
dinaciją ir ne visi turi vienodą 
fizinį pasiruošimą. Todėl kiek
vienas turi jausti reikalą atlikti 
apšilimą atsižvelgiant į jo kūno 
fizinį pajėgumą. Retai matome 
sporto aikštėse, prieš rungtynių 
pradžią, sportininkus atliekant 
apšilimo pratimus. Krepšinio žai
dime, dažniausiai žaidėjai įbėgę 
į aikštę praveda įvairius prabė
gamus metant sviedinį iš įvairių 
padėčių į krepšį ir tai turėtų bū
ti daroma organizmo apšilimui. 

EUROPIETIS SPECIALISTAS
OPTIKAS

Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai, 
šeštad. 9-13 vai
8th Floor, Capitol House, 109 Swanston St., 
Melb., C.I. (Priešai. Melbourne Town Hall)

Tel. 63-2231

— Torrens 9-21 (1-9). Sužaista 
lab—ai blogai, žiūrovams buvo 
liūdna žiūrėti, kaip favoričių ko
manda tepajėgė pelnyti vieną 
tašką per pirmą puslaikį. Šių run
gtynių metu kažkodėl buvo atsi
sakyta šiai komandai įprasto 
greito žaidimo ir kieto asmeniš
ko aikštės spaudimo. Nebuvo vi
siškai mėginta veržtis po krep
šiu; mėtyta žemiau kritikos. Pas
kutinės rungtynės prieš antroje 
vietoje stovinčią North komandą 
sužaistos labai gerai, žaista buvo 
be pamainų bet didele sparta, kas 
įgalino laimėti prieš aukštas var
žoves. Visos merginos žaidė ge
rai ,bet iš jų išsiskyrė puikiu ka
muolių nuėmimu Gina Krivickai- 
tė. Gina labai mėgsta krepšinį ir 
gerai lanko treniruotes. North 
nugalėta 26-25 (12-14) Taškai 
komandai: N. Vyšniauskaitė 35, 
G. Krivickaitė 29, M. Lapienytė 
13, M. šiukšterytė su A. Krivic- 
kaite po 10 ir I. Pečiulytė su K. 
Baškute po 2. Komanda žais fi
nalus, tik gaila kad I. Pečiulytė 
išvyksta atostogų ir truks taip 
reikalingų pamainų.

Antroji mergaičių komanda 
varžybas taip pat baigė, ši ko
manda dalinasi ketvirta vieta su 
South Adelaide ir procentų san
tykis nulems ar teks žaisti fina
liniuose susitikimuose. Turėtų 
varžybų rezultatai: Vytis — West 
33-24 (16-8), Vytis — C.Y. 33-31 
(9-16).

Vytis — Budapest 30-20 (14- 
9), Vytis — Panthers 38-4 (12- 
0), Paskutinės rungtynės pralai
mėtos prieš stiprią Socials ko
mandą. šioje komandoje žaidžia 
net trys buvusios steito žaidėjos 
taigi, — pralaimėjimas pateisi
namas. Vytis — Socials 14-38 (8- 
16). Taškai: V. Jucytė 48, L. 
Kuncaitytė 37, M. Matiukaitė 20, 
R. Marcinkevičiūtė su E. Lapie- 
nyte po 10, K. Baškutė 7 ir N. 
Marcinkevičiūtė su I. Beinoravi- 
feiūte po 6. Nors visos šios ko
mandos žaidėjos stengiasi, bet 
neginčijamai komandos paspirtis 
yra Virga Jucytė. Tai jauna bet 
nepaprasto judrumo žaidėją, Vir
ga beveik neapleidžia treniruo
čių. žiemos sezone pora žaidėjų 
iš šios komandos bus perkelta į 
pirmą, kadangi E. šiukšterytė ir 
I. Pečiulytė žada išeiti į atsargą.

Viso žiemos sezonui užregis
truota 8 komandos. Jaunių ko
mandos bus visose amžiaus gru
pėse. B.N.

Panašiai ir kitose komandinėse 
žaidynėse elgiamasi ir tik leng
voje atletikoje pastebėsime indi
vidualius atletus ruošiantis savo 
būsimajai rungčiai su įniršimu 
mankštinantis ir ruošiant savo 
kūną įvairiais šildomaisiais prati
mais. Ypatingai įdomu stebėti 
ilgų distancijų bėgikus, kurie dar 
pusvalandį prieš jų rungtynių 
pradžią jau pradeda lengvą bė
giojimą su pasišokimais idant iš- 
laikius šiltus raumenis būsimai 
įtemptai kovai.

Patartina visiems sportuojan
tiems prieš rungtynių pradžią dė
vėti dviejų dalių treningo apran
gą ir ją dėvėti net apšilimo pra
timų metu. Komandinėse rungty
nėse, pakeitus žaidėjus patartina 
nedelsiant užsidėti treningo ap
rangą ir neleisti raumenims taip 
greit atšalti. Australų futbolo 
klubai samdo specialius masažis
tus, kurie prieš rungtynes ir run
gtynių pertraukų metu masažo 
pagalba bando atšildyti žaidėjų 
raumenis ir sužadinti greitesnę 
kraujo apytaką. Europos krepši
nio pirmenybių metu, kada tek
davo žaisti penkias ar net šešias 
dienas iš eilės ir kartais net po 
dvejas rungtynes į dieną, masa
žo pagalba buvo palaikomi liau
nus ir šilti raumenys.

Taigi, neskriauskime savęs ir 
einant į rungtynes bei į rimtas 
treniruotes visada pravestame 
apšildomuosius pratimus ir ban
dykime išlaikyti tinkamai paruoš
tus raumenis.

ELBE
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai vauti ir ne Inžinierių Draugijos 
nariai.

Valdyba

GEELONG
PRADĖTI MOKSLO 

METAI
Kovo 20 d. Geelongo Dr. V. Ku

dirkos vardo savaitgalio mokykla 
pradėjo savo mokslo metus su mo
kytojom p.p. Slavickiene ir žvirb
liene. Atidarymo metu žodį tarė 
apyl. valdybos pirm-kas p. J. Gai
lius. kuris taip pat perdavė mo
kyklai prisiųstas knygas, gautas 
iš ALB Krašto Kultūros Tary
bos. Tėvų Komiteto pirm-kas iš
reiškė gilių padėkų už knygas ir 
taip pat dėkojo mokytojoms, kad 
jos šiems metams prisiėmė tokias 
sunkias pareigas. Mokykla veiks 
reguliariai šeštadieniais nuo 2 iki 
5 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Drauge apgailestauta, kad dėl 
artėjančių misijų šiais metais iš 
mokyklos vedėjo pareigų pasitrau
kė kun. Dr. P. Bašinskas, kuris 
ne tik mokė vaikus, bet ir pats 
juos susivežiodavo i mokyklų. 
Transporto reikalu turės daugiau 
susirūpinti Tėvų Komitetas.

GEELONGO “VYTIES” 
SUSIRINKIMAS

Geelongo Liet. Sporto Klubo 
“Vyties” narių ir rėmėjų visuoti
nis susirinkimas šaukiamas ba
landžio 4 d., sekmadieni, 2.30 vai. 
p.p. Lietuvių Namuose. Nurodytu 
laiku nesusirnkus antras susirin
kimas įvyks po pusės valandos ir 
bus teisėtas nežiūrint susirinku
sių skaičiaus.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo kvietimas. 3. Mandatų Ko
misijos sudarymas. 4. Klubo pir
mininko pranešimas. 5. Kasininko 
pranešimas ir apyskaitos tvirti
nimas. 6. Sekcijų pranešimai. 7. 
Diskusijos dėl pranešimų. 8. Nau
jos Klubo valdybos rinkimai. 9. 
XVI-sios Sporto šventės ruošimas 
Geelonge. Klausimai ir sumany
mai. 10. Susirinkimo uždarymas.

G.L.S.K. “Vyties” Valdyba nuo
širdžiai kviečia visus Geelongo lie
tuvius , dalyvauti šiame susirinki
me, neš visų pareiga prisidėti prie 
XVI-sios Sporto šventės ruošimo. 
Sportininkams ir sportininkėms 
dalyvavimas būtinas.

Geelongo L^JC. “Vyties” 
Valdyba

LATROBE VALLEY
LIETUVIŲ MOTERŲ 

VEIKLA
Prieš kelis mėnesius p. M. So- 

daitienės iniciatyva susitvėrusi

IKI PASIMATYMO!
Sydney moksleiviai ateitininkai savo mielam dvasios vadovui 

kun. P. Butkui, išvykstančiam į tolimus kraštus atostogų, linki ge
ros sėkmės ir sveikatos. Atsisveikindami tikisi, kad gerb. kun But
kus savo globotinių neužmirš — su jais dalinsis kelionių įspūdžiais 
ypač per Ateities Žingsnius.

Linkime gero vėjo ne tik išplaukiant bet ir grįžtant. Lauksime!
Sydney moksleiviai ateitininkai

Darba...
t

(Atkelta iš psl. 4)

— Tau vis nukreipti. Už Pakal
niškį nėra kb melstis. Sūnui, pa
sirodo, įsakė net paminklo nesta
tyti.

— Pakalniškis pastatė sau pa
minklų: užaugino tris vaikus, tai 
ir paminklas.

— Pakvaišai, tai tau ir pamink
las! Tas vyresnysis tik su mer
gom ir trankosi. Tavęs tai kaip 
ir nemato.

— Ką tu nori iš jo? Mokslų bai
gė, dirba. Ves ir nebesitrankys. 
O tu ar nebėgiojai, kol ištekėjai?

— Prilygins mane su tuo mergi
ninku. Turėtum sarmatos!

Vidmantas nutilo ir norėjo už
migti. Tik žmona ir vėl:

— Su Dievu testamento nesura
šei. Geras krikščionis turi ir apie 
poilsio vietelę pagalvoti.

— Kvaršini galvų. Palaidos 
kaip ponus. Turtų gi Bažnyčiai 
užrašėm. To gi reikalavai. įra
šėm ir, kad gražiai, krikščioniškai 
palaidotų.

— Taigi, kad taip patikėt galė
tum! Ir šventųjų pirštai į save 
lenkti. Dėl paminklo ir koks jis 
turi būti nieko testamente nepa- 
rašėm. Ir kunigėlis, kai laidojo 
daktarų Sužiedėlį, pasakė, kad 
žmogus sau paminklų pasistato. 
Žinai, Jurgel, aš jau kapinėse iš
rinkau vietų. Pastatysim pamink
lų su mūsų abiejų vardais ir pa
vardę, prie gimimo žvaigždutė, 
prie mirimo tik kryželis ir tuščia 
vieta. Po mirties tik metu? turės 
iškalti. Už viską iš kalno sumo- 
kėsim. Tada jau ramu.

— Daryk, kaip tik tu nori! —■ 
versdamasis ant kito šono sutiko 
Vidmantas. Po kiek laiko vėl Vid
mantienė:

— Ar tu jau miegi?
— Ko dar nori? — burbtelėjo 

vyras.

— Kurio vardų pirma rašyti pa
minkle?

— Tai dabar! Moterims viešoj 
vietoj visad pirmenybė užleidžia
mą. Vyrams tik lovoj.

— Tau tik blevyzgot. Aš rimtai, 
o jis mat kur kreipia. Tu tik nori, 
kad aš pirmoji numirčiau!

— Ne jau ne, gyvenk kiek tik 
nori!

— Kų gi tu darytum, jei aš nu
mirčiau! Nė valgyt neišsivirtum.

čia Vidmantienė norėjo persi
risti į vyro pusę, jį apkabinti. Tik 
šis:

— Kitų paimčiau.
— Taip aš ir maniau. Tau dar 

jaunesnės rūpi. Matau aš tave 
kiaurai!

Ir ėmė moteriškė ne verkti, bet 
pasikūkčiodama žliumbti.

— Na, ar tu pakvaišai? Miegok, 
ryt į darbų reiks keltis.

— Kelkis pats! Nereikia man 
darbo nei nieko. Surijai mano gy
venimų.

Vidmantas bandė raminti, bet 
niekas nepadėjo. Pagaliau:

— Kam tas paminklas! Mesk jį 
iš galvos ir jokių rūpesčių.

— Nenoriu aš kaip kalė užkasta 
gulėti. Ir tu- toks kaip Pakalniš
kis. Numirčiau tik aš pirmoji, tai 
užkasi ir kitos dairaisi.

Mato vyras, kad su moteriške 
blogai. Ritasi į jos pusę, apsika
bina, pabučiuoja. Sutinka, kad jo 
vardas būtų pirmas ant paminklo. 
Jis gi esąs metais už jų vyresnis.

Pakalniškienė pamažu nusirami
na. Vyras greitai ima knarkti. 
Ji vis galvoja, kas būtų, jei ji pir
moji numirtų. Jis dar žvengia ir 
šauniai. Tikrai- be kitos negyven
tų; Ji akis išdraskytų, jei jos lo
voje kita gulėtų. Pagaliau atsi
kėlė, nuėjo prie spintelės ir išgėlė 
dvi miegui tabletes. Sugrįžusi at
sigulė greta vyro.

Ji skrieja ant juodo žirgo su 
sparnais, o raitelis taip jų spau
džia prie savęs. Ji jaučia, kaip jo 
gyvastingumas kyla, kaip karštis

vietos Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijėlė, prisišliejusi 
prie kovo 20 d. vykusio ALB Lat
robe Valley lietuvių metinio su
sirinkimo, padarė savo atlikto 
darbo apžvalgėlę. Ir pasirodė, 
kad kukli ir nežymi toji veikla 
ne vienam ligoniui suteikė 
džiaugsmo, kuklių .dovanėlę bei 
šiltų moteriškų žodį. O tas daug 
reiškia bėdon patekusiam žmogui, 
ypač viengungiui... Numatoma ir 
šiaip nelaimėn patekusius šelpti 
materialiai bei moraliai. Tik pa
geidautina daugiau narių bei rė
mėjų, ir mūsų kelios vietos mote
rys darys stebuklus...

XY

PERRINKTAS SENIŪNAS 
Kovo mėn. 20 d. įvykusiame 

Latrobe Valley metiniame lietu
vių susirinkime, pirmininkaujant 
p. Viktorui Pleškūnui ir dalyvau
jant apie tris ketvirčius turinčių 
teisę balsuoti L.V. seniūnijos lie
tuvių, vienbalsiai seniūnu per
rinktas p. F. Sodaitis, jau dve
jus metus iš eilės sumaniai ir 
sėkmingai vadovavęs Latrobe 
Valley lietuvių seniūnijai. Už tai 
jam dėkingi vietos lietuviai, linki 
jam geriausios sėkmės tolimiau
siame lietuviškame darbe.

Visų vietos lietuvių padėka 
priklauso ir p. J. Lekniui, prieš 
tai leidusiam ir vis tebeleidžian- 
čiam jo vaišingais ir jaukiais na
mais naudotis susirinkimams. Juk 
ir pastarasis susirinkimas praves
tas jo namuose.

(kor.)

Vasario 27 d. p.p. Skuodu so
dyboje Newcastle lietuvių choras 
turėjo savo šeimyninį pobūvį. 
Pobūvyje šalia kitų linksmų pra
mogų buvo rodima inž. A. Adam- 
kevičiaus pagamintas filmas iš 
Melbourne Meno Dienų.' * ’* r

★
Rugpjūčio mėnesį Newcastle 

lietuvių chorui sueis dešimt me
tų. Pirmasis viešas šio choro kon
certas įvyko 1955 m. rugpjūčio 
8 d. Newcastle Lietuvių Disku
sijų Klubo suruoštame literatūros 
ir dainos vakare, šių sukaktį cho
ras ruošiasi atitinkamai paminė
ti.

SYDNEY
UŽBAIGTOS MISIJOS

Svečias iš Amerikos Tėv. J. 
Borevičius, S.J. kovo 21 d. iškil
mingai užbaigė Sydnejuje užtru
kusias 9 dienų misijas. Po baigia
mųjų iškilmingų pamaldų Lid
combe bažnyčioje, vėliau tos pa
rapijos salėje Tėv. J. Borevičius 
gausiai susirinkusiems tautie
čiams skaitė paskaitų apie šeimos 
vaidmenį lietuvybės išlaikyme. 
Šioje paskaitoje prelegentas iš
dėstė, kad šeima yra pagrindinė 
tautos kūne celė ir jeigu šeima 
yra lietuviška, tai ir tautos da
liai emigracijoje nėra jokių pa
vojų. Jo žodžiais sakant, “šei
ma yra tauta miniatiūroje, o 
tauta yra praplėsta šeima”.

Šią paskaitų prelegentas buvo 
skaitęs Amerikoje Lietuvių Kraš
to Tarybos suvažiavime ir jų at
skiru leidiniu yra pažadėjęs iš
leisti savomis lėšomis Pasaulio 
Liet. B-nės pirm-kas p. J.J. Ba- 
čiūnas. Paskaitų skaitydamas 
Tėv. J. Borevičius dar gausiomis 
pastabomis papildė daugiau prisi
taikindamas prie vietinės audito
rijos. Visų paskaitų į magnetofo
no juostelę įrašė p. P. Alekna 
iš Cabramattos.

Po paskaitos ir atsakymų į pa
tiektus klausimus ALB Krašto 
Valdybos p-kas p. S. Narušis ta
rė žodį dėkodamas svečiui Tėv. 
J. Borevičiui už vykdomas reli
gines ir tautines misijai

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Šiais metais N.S.W. Dainų 

Šventė įvyks Newcastle mieste. 
Joje dalyvaus Newcastle, Sydney 
ir Canberra lietuvių chorai. Šios 
šventės paruošiamieji darbai jau 
pradėti, bet tiksli jos data bus 
paskelbta vėliau^

Balandžio 23 d. Hamiltono 
Transporto Halėje įvyks šaunus 
šokių vakaras su menine progra
ma. Be kita ko dalyvaus ir vėl 
atsigavę “linksmieji broliai”. 
Rengia Newcastle apylinkės Val
dyba.

★
Newcastliečiai p.p. J. ir J. Le

vickai su visa šeima, išgyvenę 
Newcastle mieste apie 15 metų ir 
visų laikų buvę svarbiausi lietu
viškos veiklos ramsčiai, netrukus 
persikels nuolatiniam apsigyveni
mui į Sydney. Aišku, Newcastle 
apylinkei didelis nuostolis, bet p. 
p. Levickai pasižadėjo nors kar
tų į mėnesį atvažiuoti į Newcas
tle choro repeticijoms ir koncer
tams. Išbuvę dešimtį metų šio 
choro dainininkais jie palieka iš
tikimi jam ir ateityje.

nuo jo persilieja jai. Jis bučiuoja, 
o ji skęsta jo glėbyje. Ji žino, kad 
skrieja dabar į dangų. Tik kad 
jaunuolio akių vietoj skylės. At
pažįsta. Tai Pocių Juozas, kurs 
pernai užsimušė auto katastrofoj, 
kai grįžo iš bušo su mergiščia 
naktį.

Suklykia. Pabudusi jaučia, kad 
ji taip prisispaudusi prie vyro, o 
šis nustebęs į jų žiūri. Jis kietai 
jų apkabinęs. Jų kojos susikry
žiavusios. Ji pastumia vyrų. • Jai 
pikta.

Atsikėlusi greitai ruošia sau 
pusrytį. Tai Pečiukas užsimušė 
dėl tos pasileidėlės. Neturėjo dau
giau dvidešimt penkių. Ji buvo jo 
laidotuvėse. Senis nesikelia. Te
gu miega, pats pasidarys valgyti. 
Ji net neatsisveikina ir išeina į 
darbų.

Dabar ji žino, kad tikrai pasis
tatys paminklų. Pirmoj vietoj 
įrašys Vytelį, kuris Vokietijoj pa
laidotas. Ir kodėl jai ta mintis 
anksčiau neatėjo į galvų! Ange
las rankose laiko Vytelio vėlę. 
Tikrai taip — nei jos, nei vyro, o 
Vytelio. Angelo veidas tai Pocių 
Juozo, čia pasipurtė. Po Vytelio 
jos vardas, po jos vyro. Ne, vyro, 
o po to jos. Gaila, kad jis mirė. 
Liko našlys, tai kas jam valgyti 
išvirs! Jis gali kitų vesti; Dabar 
Vidmantienė įniršta. Tik staiga 
stabdžiai, bet mašinos susiduria. 
Jos eita gatve. Pasigirsta tik: 
“Silly woman!” Vidmantienė kitoj 
pusėj gatvės. Ji prašoma palaukti 
policijos. Dairosi. Norėtų pabėg
ti — pavėluos į darbų. Bet ji lau
kia. Bėgtų, bet žmonių akys į jų 
nukreiptos, o ir abu vairuotojai ją 
seka.

Ji šeštadienį nuvažiuos pas ku
nigėlį. Jis patars, ar jos ar vyro 
vardų pirma rašyti paminkle. Jis 
ir užrašų padės išrinkti. Gal. kų 
nors iš šventraščio? Pabaigoje, 
darbų baigus, būtinai “Ilsėkis 
Viešpatyje”.

NAUJA MELB. S.K. “VARPO” 
VALDYBA

Kovo 13 d. visuotiniame susi
rinkime buvo išrinkta nauja 
“Varpo” Klubo Valdyba: pirmi
ninkas O. Baltrušaitis, vicepirm. 
ir iždn. A. Baltutis, sekretorė Ni
jolė Mališauskaitė, ūkvedys P. 
Dranginis ir valdybos narys G. 
žvinakis.

Visą korespondenciją siųsti 
valdybos sekretorės adresu: Miss 
N. Mališauskas, 30 Barnet Str., 
Yarraville, Vic. Tel. 68 6572.

INITIUM SEMESTRI
Balandžio 3 d., šeštadienį, Syd

ney lietuviai studentai ruošia sa
vo tradicinį Initium Semestri Ban- 
kstowno Liet. Namuose. Pradžia 7 
vai. Po programos pobūvis ir or
kestro muzika. Kviečiami visi iš 
visur.

MIRĖ INŽ. JUOZAS 
BABKAITIS

Kovo 7 d. Melbourne širdies 
priepuoliu mirė Melbourne darbš
tus ir veiklus lietuvis inž. Juozas 
Babkaitis, eidamas 62-sius am
žiaus metus. Paskutiniu laiku, ne
sant Melbourne suorganizuoto te
atrinio vieneto, jis ėmėsi jį orga
nizuoti ir buvo paruošęs porą pa
statymų. Paskutiniu metu ruošta
si statyti Moljero “šykštuolį”.

PRANEŠIMAS
Melbourno Lietuvių Teatras 

“Aušra” praneša, kad kovo mėn. 
šeštadienį, 3 vai. po pietų Lietu
vių Parapijos namuose, 18 Hen
ry St., Kensington, (Vic.) įvyks 
svarbus susirinkimas.

Nariai ir suinteresuotieji sce
nos darbų kviečiami gausiai atsi
lankyti. Po susirinkimo bendra 
kavutė.

Tėv. Borevičius pasakoja, kad 
Amerikoje vos tik pernykščiams 
svečiams krepšininkams užsimink 
apie Tasmanijų, jie užsikemša au
sis ir nenori kalbėti. Matyt, Tas
mania jiems paljko stiprų įspūdį!

Patirta, kad per Velykas Banks- 
towno apylinkės Kult. Taryba 
Dainavoje organizuoja Literatū
ros vakarą. Sumanymas tikrai 
užgirtinas. |

* I
Ateinantį šeštadienį Dainavoje 

Sydney liet, studentų Initium Se
mestri. Studentai taip pasitiki šio 
parengimo populiarumu, kad net 
skelbimais nesirūpina. ,

★
Kovo 13 d. p.p. Jazbučių sody

boje buvo suruoštas gerai pavy
kęs Apylinkės Valdybos piknikas: 
dalyvavo daug lietuvių ir netrūko 
daug gražios ir linksmos nuotai
kos, dainų ir šokių. Be to Algio 
Butkaus kapela linksmino susirin
kusius gražiomis Beatle dainomis 
apie Newcastle miestą.

★
Du Newcastle lietuviai susila

žino: vienas tvirtina, kad atei
nančių dvejų metų laikotarpyje 
“Mūsų Pastogė” ir “Tėviškės Ai
dai” susijungs į vieną Australi
jos lietuvių savaitraštį, gi antras 
sako, kad toks susijungimas nie
kad neįvyks. Susilažinta iš £25. 
Jei susijungs, pinigai bus per
duoti naujam suvienytam laik
raščiui, jei ne — labdaros orga
nizacijai. Ku-ka

AUŠROS 
TUNTE

RETAS SVEČIAS
Kovo 13 — 21 d.d. Misijas Syd- 

nėjaus lietuviams pravedė Tėvas 
J. Borevičius, S.J., kuris yra Či
kagos skaučių “Aušros tunto ka
pelionas.

Tėvas Borevičius trumpai susi
tikęs su Sydnejaus skautų “Auš
ros” tunto vadi jos nariais. palin
kėjo skautams augti skaičiumi ir 
stiprėti lietuviška dvasia.

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 
SUEIGA

Tuoj po pamaldų, kovo mėn. 
21 d. Lidcombe, Wyatt Parke, 
įvyko pirmoji Sydnejaus vilkiu
kų (jaun, skautų) sueiga;- kurią 
sumaniai pravedė d-vės globėjas 
ps. Vyt. Šalkūnas ir draugininkas 
s.v.v.sl. H. Antanaitis.

Vilkiukų skaičius smarkiai pa
augo, todėl jie ir bus toliau uži
mami atskiroje nuo skautų drau
govėje.

IŠKYLA Į MANLY
“Živilės” d-vės jaunesniosios 

skautės, vad. draugininkės ps. D. 
Skorulienės ir adjutantės Ramu
nės Zinkutės, kovo mėn. 20 d. iš
kylavo Manlyje.

Diena pasitaikė labai graži, to
dėl ir pasimaudyti iškylautojoms 
buvo leista.

TAUTINIAI ŠOKIAI
Vis susirenka daugiau skautų- 

čių, norinčių mokytis tautinių šo
kių. Daugumai pageidaujant, tau
tinių šokių pamokos toliau vyks 
sekmadieniais, vietoj buvusių šeš
tadieniais. Pamokas ir toliau pra
ves ps. Alčiauskas.

SUSIRINKIMAS NUKELIAMAS
Kaip jau buvo skelbta, numa

tytasis Sydney apylinkės visuoti
nis susirinkimas balandžio 4 d. 
nukeliamas viena savaite vėliau, 
būtent, susirinkimas įvyks balan
džio 11 d. 1 vai. p.p. Lidcombe 
bažnyčios salėje.

Dar kartą prašome įsidėmėti: 
Sydney apylinkės susirinkimas 
šaukiamas balandžio 11 d.

Sydney Ap-kės Valdyba

INFORMACIJA
Sydney Lietuvių Klubo advoka

to pranešimu perkamo turto 39 
Church Str., Lidcombe pirkimo — 
pardavimo dokumentai jau su
tvarkyti. Turto perėmimas numa
tomas kovo 31 d.

Liet. Klubo Valdyba

PRANEŠIMAS INŽINIERIAMS 
IR ARCHITEKTAMS

Pranešame, kad ruošiama eks
kursija į Sydnejaus Operos -Rū
mų statybą balandžio 4 d. (sek
madienį) 2 vai. p.p.

Renkamasi punktualiai prie 
Operos Rūmų iš Macquarie .Str. 
pusės.

Ekskursijoje kviečiami daly-

IŠ VISUR
M. K. ČIURLIONIO MUZIEJUS 

DRUSKININKUOSE
Nedideliame namelyje Druski

ninkuose įrengtas M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus. Šiuo metu 
įrengiamas “muzikos namelis”, 
kuriame bus eksponuojama Čiur
lionio — kompozitoriaus veikla. 
“Tiesa” informuoja, kad jau pa
darytos Čiurlionio muzikinių kūri
nių rankraščių fotokopijos. Mu
ziejuje iš magnetofono įrašų pa
kartojami Čiurlionio kūriniai. 
Lankytojai pageidauja “Jūros” 
ar “Miško” įrašų, bet, kaip nusis
kundžiama, muziejuje jų neturi
ma.

★
Iš leidžiamos V. Krėvės raštų 

serijos Lietuvoje neseniai išleista 
antroji knyga — “Likimo žais
mas” (272 psl., 20.000 egz.) Pa
rinkti rašytojo apsakymai, ku
riuose, esą, jis pasisako prieš “su- 
biurokratėjusius ir pataikūniškus 
buržuazijos valdomos Lietuvos 
valdininkus”. Pradėta leisti ir ra
šytojo J. Paukštelio raštų serija. 
Antrą kartą pokario metais iš
leistas jo romanas “Pirmieji me
tai” (552 psl., 15.000 egz.).

APIE “LIETUVIUS 
VOKIETIJOJE” MUENCHENO 

SPAUDOJE

Plačiai skaitomas Muencheno 
dienraštis “Abendzeitung” vasa
rio 25 d. laidoje paskelbė Vak. Vo
kietijos Bundestago (parlamento) 
viceprezidento dr. R. Jaegerio 
straipsnį apie lietuvius Vokietijo
je. Šiame specialiai rašytame 
straipsnyje (skyriuje “Žymūs po
litikai rašo...”) dik Jaeger pakar-

BALANDINIS
STEBUKLAS VILNIUJE

Vilniuje populiarus toks anek
dotas:

“Jeigu Kristus ateitų į partijos 
komitetą nurodyti kelio, kaip jis 
turėtų išsikapstyti iš 
sunkumų, tai būtų apreiškimas, 
bet jeigu pats partijos komitetas 
rastų iš to išeitį, tai jau būtų ste
buklas...

— ★ —
“Tėti, kas išrado komuniz

mą?”, pirmaklasis lietuviukas 
klausia savo tėvų.

“Mokslininkai, vaikeli.”
“Tai kodėl jie pirmiau neiš

bando jo ant šunų?, nusistebi 
pirmaklasis.

NEGALI PASAKYTI
— Jau laikas man eiti namo ir 

pasiaiškinti žmonai, — taria vy
ras, žiūrėdamas į laikrodį.

— Pasiaiškinti, bet už ką ir 
apie ką? — nustebęs klausia jo 
viengungis draugas.

— Ką aš galiu žinoti, už ką žmo
na prie manęs prikibs?
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATAMS

Prašau gerbiamus L.E. Prenu
meratorius, pakeitus savo adre
są, tuoj jį man pranešti. Nema
žai yra dingusių L.E. tomų ne- 
pran.ešus savo naujų adresų. Lie
tuvių Enciklopedijos Leidykla at
eity ne dėl jos kaltės nesiima 
atsakomybės ir už antrą kartą 
siunčiamus tomus teks prenume
ratoriams atsilyginti. Tad pakei
tę gyvenvietę, tuoj malonėkite 
pranešti naują adresą. Taip pat 
visi skolingieji prenumeratoriai, 
prašomi savo sąskaitą išlyginti, 
šiomis dienomis jau pasiekė Aus
traliją 32 tomas.

A. Krausas,
L. Enciklopedijos atstovas 

Australijoje
4 Grandview Ave., Maribyrnong, 
Vic.

Pajieškojimas
Pajieškomi Jonas ir Viktoras 

Oseckai.
Minėti asmenys, arba žinantie-. 

ji apie juos prašome pranešti 
A.L.B. Moterų Sekcijos Valdybai, 
16 Church str., Highgate, S.A.

Turime laišką iš jų motinos.

tojo kai kurias mintis, kurias jis 
buvo iškėlęs Vasario 16-sios minė
jime Heidelberge. Dabar jis pažy
mėjo, kad lietuviai savo šventėje 
su pasididžiavimu prisiminė savo 
senąjį palikimą ir istoriją. Jie 
taip pat buvo pareiškę padėką už 
jiems laisvoje Vokietijoje teikia
mas žmogaus teises. Vokiečių po
litikas teigia, kad visos, ištisai ar 
dalinai pavergtos tautos žvelgian
čios į naująją, laisve bei solidaru
mu paremtą Europą.

★
Vilniuje antruoju leidimu išleis

tas V. Mykolaičio — Putino eilė
raščių rinkinys “Būties valanda” 
(159 psl., 8.000 egz.).

★
Heidelberge, Vak. Vokietijoje 

gyvenąs Hermann Budensieg šiuo 
metu į vokiečių kalbą verčia Do
nelaičio “Metus”. Šį pavasarį pir
moji “Metų” dalis numatoma pas
kelbti žurnale “Mickewicz Blat
ter”.

JAUNIMAS TAUTOS FONDUI
Bradforde gyvenanti 17 metų 

gimnazistė atsiuntė Tautos Fondo 
Atstovybei Londone savo keturių 
svarų sterlingų auką Tautos Fon
dui. Pati dar nedirbdama, ji pini
gus surinko iš kišenpinigių, ku
riuos Anglijos vaikai paprastai 
kas savaitę gauna iš tėvų. Vieton 
laiško jauna aukotoja parašė iš
trauką iš savo Lietuvio Paso:

“Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl 
lietuviškos knygos yra testamenti
nis įpareigojimas visoms Lietuvių 
Tautos kartoms. Lietuvi! Tavo 
auka tebūnie Tavo pateisinimas, 
kad palikai Tėvynę ir tautą jos 
tragiškiausioje valandoje”.

Tai puikus jaunuolės pavyzdys!

KAMPELPIS
ABSTRAKT1ZMAS IR 

PORNOGRAFIJA
Dvi moterys parodoje nori pir

kti pavekslą. Viena jų sako:
— Man. patinka abstraktus pa

veikslas, tačiau aš bijau pirkti: 
juk namuose turiu šešiolikos me
tų sūnų.

— Tai kas čia tokio?
— Na, matai, iš abstraktinio 

darbo nežinai, ar jis yra porno- 
grafiškas, ar ne.

. GALĖJO BŪTI IR TAIP...
Seržantas: Į kurią pusę žygiuo

jame?
Kareivis: Į pietus.
Seržantas: Iš ko spėji?
Kaveivis: Aš vis daugiau ir 

daugiau sušylu...
BLOGAS GYDYTOJAS

— Ar tu, Maryt, vis dar gydaisi 
pas tą jauną gydytoją?

— Ne.
— O kodėl? Juk visuomet saky

davai, kad jis labai geras gydyto
jas.

— Taip, jis buvo geras, bet su
žinojau, kad jis susižiedavęs...
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