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GYVYBINIU VI. Radzevičius

KLAUSIMU
Mūsų jaunimas yra šiandie gal 

būt visos mūsų veiklos branduo
lys ir jos pateisinimas. Mes ži
nome, kad reikia būti pasirengus 
arba ruoštis ilgų metų išeivijos 
gyvenimui, nežiūrint, kad aplin
kybėms susiklosčius toji tremtis 
gali net ir radikaliai pasikeisti. 
Kurdami bendruomenę ir įvairias 
lietuviškas organizacijas visada 
turime galvoje jų ilgą ateitį ir 
gyvą lietuvišką veiklą, o drauge 
su ja ir pavergtos Lietuvos klau
simą. Tačiau laikas prabėga, ir 
dairomės, kas stos mūsų vietoje 
ir tęs gal našiau ir produktyviau 
mūsų pradėtąjį lietuvišką darbą.

Čia yra jaunimo klausimas. 
Sąmoningas lietuviškas jaunimas 
yra mūsų ateities garantija ir vi
sos mūsų veiklos ramstis.

Ligi šiolei apie jaunimą ir jo 
problemas šiame krašte jau daug 
buvo prikalbėta, svarstyta, net 
apgailėta, kad daugeliu atvejų 
vyresnieji palieka sau, o jausi
mas nueina vėl sau. Greičiausia 
iš tų pastangų nebuvo labai ap
čiuopiamų rezultatų dėl to, kad 
šis klausimas nebuvo organizuo
tai svarstomas, o daugiau parti
zaniškai sprendžiamas ir vykdo
mas. Atskiros nors ir jaunimo 
organizacijos, turėdamos savo 
specifinius tikslus, daugiau links
ta jaunimą įsprausti į savo pro
gramų rėmus, bet kiek tai pri
sideda prie apskritai jaunimo 
lietuviškojo sąmoninimo, retai 
tuo reikalu pagalvojama. Tad 
gal net ir teisingai susilaukiama 
priekaištų, net iš to paties jauni
mo atskirų asmenų, kad girdi, 
mes kalbame ir dejuojame jauni
mo reikalais, bet nežiūrint to, 
vistiek šis klausimas paliekamas 
neišspręstas arba net apleistas.

Krašto Valdyba šiuo kartu 
jaunimo problemų sprendimui 
pasirinko visai kitą, dar iki šiol 
nepraktikuotą kelią-, eiti kaip tik 
prie jaunimo klausimo organi
zuotai, būtent, ne tai, ką daro 
vieni jaunimo vadovai, mokyk
los ar atskiri veikėjai, bet visus 
suburti draugėn ir gerai pasvar
sčius bendromis jėgomis jieškoti 
naujo sprendimo, naujų kelių ir 
bandymų. Pasiklausius daugelio 
nuomonių ir tas nuomones išdis
kutavus ir susumavus pasidaryti 
atitinkamas išvadas, kurios būtų 
stengiamasi įgyvendinti ne vie
nos ar kitos organizacijos rėmuo
se, kaip minėta, partizaniniu kė
lu, bet visa tai vykdant visu ben
druomeniniu mastu.

Kaip tik šia prasme ateinantį 
savaitgalį Sydnejuje ir šau
kiamas Krašto Valdybos inicia
tyva tarpžinybinis susirinkimas 
specialiai jaunimo reikalams. O, 
kaip žinome, jaunimo klausimais 
rūpestis nėra vien tik Krašto 
Valdybos ar jaunimo vadovų bei 
pedagogų rūpestis, bet mūsų vi
sų rūpestis. Visiems rūpi tiek 
bendruomenės, tiek ir lietuvių 
tautos ateitis, jos padalinių pa
saulyje išlikimas ir užsibrėžto 
idealo — nepriklausimos Lietu
vos — vykdymas. Gal vyresnieji 
ir nesulauksime triumfalinės lie
tuvių tautos pergalės, bet įsąmo
ninkime savo vaikus, kad jie 
mūsų pradėtą kovą vykdytų ir 
tęstų iki galutinės pergalės, nežiū
rint, kada toji valanda išmuštų.

Todėl ir norime atkreipti skai
tytojų dėmesį į šį gana reikšmin
gą ir ypač naujos formos ėjimą palinkėti ,kad iš tų pastangų su- 
prie šios jaunimo problemos, lauktume kuosėkmingesnių re- 
Reikia pripažinti, kad mūsų jau- zultatų. (v.k.)

Karas ir nusiginklavimas
SVEIKINIMAS BENDRUOMENEI

Generolai ir diplomatai
Paskutiniu laiku į akis krenta 

dvi prišingybės: sustiprinti karo 
veiksmai Vietname ir atnaujinti 
nusiginklavimo pasitarimai Ge- 
nevoje. Karo veiksmams vado
vauja generolai (prezidentą John- 
soną karikatūristai pakėlė į 
maršalus), o pasitarimams — 
pasauliniai diplomatai. Būdinga, 
kad nei vienoj, nei kitoj srity ne
simato pažangos. Pasaulio vadai 
atėmė iš eilinio žmogaus ne tik 
laisvę ir teisybę, bet ir ramybę.

Kol kas generolai laiko spren- laikas dirba jų naudai. Sovietų Rusija ilgą laiką atsi-
dimą savo rankose.. Abiejose pu- Kai kas nurodo, kad Vietna- sakinėjo atnaujinti nusiginklavi- 
sėse galvojama, kad tik ginklas mo konflikte slepiasi JAV pasi- mo pasitarimus Genevoje. Iš 
atneš reikalingą laimėjimą. Tuo ryžimas “išrauti su šaknimis ato- Maskvos buvo atkakliai šaukia- 
laimėjimu tiki abi pusės. JAV minį medį, kuris pradėjo spar- ma, kad pasitarimai negalimi dėl 
vadovybė įsitikinus, kad karinėm čiai augti Kinijoj”. Jeigu šiuose 
priemonėm ji privers komunistus nurodymuose yra kiek nors tie- 
derėtis dėl “taikingo padėties iš- sos, pasaulis gali laukti didesnių

sprendimo”. Komunistai, iš savo sukrėtimų. Sovietų Sąjunga, ofi- 
pusės, visai neabejoja, kad jie cialiai smerkdama JAV veiks- 
laimės kautynių lauke ir po lai- mus Vietname, visai neliūdėtų 
mėjimo bus padėties viešpačiais, dėl Kinijos atominės galybės su- 

Tarp demokratines laisves gi- naikinimo. Rusija ne be pagrin- 
nančių Jungtinių Amerikos Vais- do bijo Kinijos, kuri nuolatos 
tybių ir komunistinę agresiją pa- šnairuoja į tuščius Sibiro plotus; 
laikančių kraštų (Sovietų Rusi- juose galėtų lengvai sutilpti šim- 
jos, Kinijos, Vietnamo) pažiūros tai milijonų kiniečių. Nereikia 
skiriasi tik tuo, kad JAV sutin- pamiršti, kad pusė visų karinių 
ka sėstis prie derybų stalo be jo
kių sąlygų, o komunistai, neno
rėdami derėtis, dabar ir sąlygų 
nestato. Komunistai taria, kad Nelauktas pritarimas

Didžiai gerb. ALB Krašto V-bai biavimu ir prasmingais planais 
ateičiai. Kartu malonu palinkėti, 
kad Valdybos narių jėgos dar la
biau sucementuotų bendri siekiai 
bei sumanymai ir kad Visagalis 
teiktųsi gausiai laiminti Jūsų at
sakingą darbą laikais, kada tam
sybių destruktyvios jėgis taip 
nuožmiai graso šiam Pietų Konti
nentui.

Kun. S. Gaideli*, S.J. 
Brisbanės ir Newcastelio 

lietuvių kapelionas

Malonu* prieteliau Pirmininke,
Australijos Lietuvių Bendruo

menei švenčiant 15 metų sukaktį 
nuo jos įsikūrimo, malonėkite pri
imti mano nuoširdžiausius sveiki
nimus ir kuogeriausius linkėji
mus.

Šia reikšminga proga tenka pa
sidžiaugti Valdybos nuveiktais 
darbais organizacinėje ir kultūri
nėje plotmėje, gražiu bendradar-

Kinijos pajėgų yra sukoncen
truota Sovietų Rusijos pasieny.

Sydnejiškiai atsisveikino Tėvą J. Borevičių Sydney 
aerodrome liepos 20 d. Nuotraukoje dalis sydnejiškių, 
palydėjusių misijonierių. IS kairės: kun. P. Martuzas, 

V. Bukevičius, P. Daukienė, B. Daukus, Tėv. J. Bore- 
vičius, kun. S. Gaidelis, B. Barkus, V. Ratas, Kr. V-bos 
p-kas S. Narušis, Dailydienė ir M. Cibulskienė.

REZOLIUCIJOS ATGARSIAI
Kai birželio 21 d. JAV Kongreso 

Atst. Rūmai vienbalsiai priėmė 
Rezoliuciją, kuria priminti oku
panto žygiai Pabaltijy ir JAV 
Prezidentas paprašytas Pabaltijo 
laisvės klausimą iškelti J. Tautose 
bei kituose tarptautiniuose foru
muose, reikėjo laukti, kad taip 
svarbus amerikiečių parlamentarų 
žygis nepraeis negirdomis. Neap
sirikta. Pats pirmasis A. Sniečkus 
priminė Atst. Rūmų Rezoliuciją ir 
jos turinį atskleidė pavergtos Lie
tuvos gyventojams. Savo kalboje 
Sniečkus priminė, kad JAV Prezi

nimas nėra dar prarastas, tik jis 
šiuo metu stovi kryžkelėje svy
ruodamas, į kur pasukti ir su 
kuo dėtis. Mūsų visų rūpestis 
surasti būdų ir priemonių, kad 
nukreiptume jaunimo dėmėsi 
lietuviška kryptim, o tuo atve
ju to jaunimo nereikės stumti, 
o jis tikrai pats eis. Krašto Val
dybos šisai užsimojimas tegali 
būti tik pasveikintas ir belieka

dento “nurodymu pravedamos va
dinamos “Pabaltijo tautų savai
tės”, kuriose puolama tarybinė 
santvarka Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje”. Taigi, Sniečkui koktu 
priminti tikrąjį “Savaitės” vardą 
— “Pavergtųjų Tautų Savaitę”, 
jis kukliai pasitenkino “Pabaltijo 
savaite”, nors ir gerai žinodamas, 
kad radijo keliu bei kitais būdais 
Lietuvos gyventojai gerai painfor
muoti apie jau kelintą vasarą JA 
V-se rengiamas Savaites.

Toliau jau seka komentaras ir 
jis pradedamas žodžiais: “Tai yra 
grubus kišimasis j mūsų vidaus 
reikalus. Lietuvių tauta niekada 
neleis, kad ponai iš užjūrio nuro
dinėtų, kokiu keliu ji turi eiti. Lie
tuvos darbo žmonės griežtai smer
kia provokacinius JAV reakcinių 
sluoksnių veiksmus”. Taip kalba 
žmogus, kuriam sutinkant į lietu
vių tautos reikalus Maskva su vi
sos jos kolonizaciniu aparatu dau-

amerikiečių agresijos Vietname.. 
Tačiau dabar SSSR dainelę pa
keitė — jos delegacija jau daly
vauja Genevos pasitarimuose. 
Pasaulinė spauda nurodo, kad 
Maskvos atkaklumą pralaužė 
specialus JAV ambasadorius 
Averell Harriman per savo pasi
kalbėjimus su SSSR premjeru 
Aleksiejum Kosyginu.

SSSR sutinkant atnaujinti nu
siginklavimo pasitarimus netei
kiama daug valčių. Kaikurie ste
bėtojai nurodo, kad Genevos pa
sitarimai ir šį kartą bus panau
doti propagandai bei vakariečių 
diskriminacijai. Jau praeityje pa
sitarimai nusiginklavimo klausi
mais buvo tempiami iš metų į 
metus ir tik 1963, po 340 posė
džių, buvo susitarta sustabdyti 
atominių bombų sprogdinimus 
ores vandenyje ir stratosferoje. 
Tačiau ir tų susitarimų nei Kini
ja nei Prancūzija nepasirašė. Jos 
abi tęsia toliau atominius bandy
mus.

Kelias ilgas ir be rezultatų
1899 metais Haagoje buvo su-

šaukt apirmoji, o 1917 — antro- ir artilerijos pabūklų didumą, 
ji tarptautinė nusiginklavimo draudė cheminį ir bakterinį ka- 
konferencija, tačiau abi pasibai- rą. Tačiau ir prie šių susitarimų 
gė be rezultatų. neprisijungė dvi anais laikais vie-

Po pirmojo pasaulinio karo į na kitai prieštaraujančios galy- 
Versalio taikos sutartį buvo į- bės: Vokietija ir Sovietų Sąjun- 
jungtos karinį pajėgumą ribojan
čios klauzulės, tačiau jų taiky
mas buvo nukreiptas į nugalė
tuosius kraštus. Tačiau, kuriant 
Tautų Sąjungą jau buvo paneig
tas JAV prezidento Wilsono 
punktuose išryškintas reikalavi
mas, kad valstybės laikytų tik 
tiek kariuomenės, kiek jos reika
linga vidaus tvarkai. Tautų Są
jungos statutas leido laikyti tiek 
kariuomenės, kiek jos reikia 
tautiniams interesams ir tarptau
tiniams įsipareigojimams.

1920-1933 metų laikotarpy, 
įvairiausios nusiginklavimo ko
misijos ir pakomisijos nesibai
giančiuose posėdžiuose, čiupi
nėjo nusiginklavimo klausimus 
iš visų prieinamų ir neprieinamų 
šonų. Deja, ir per tą laiką jokių 
platesnio mąsto susitarimų ne
buvo pasiekta. Toms komisijoms 
pavyko įpiršti ano meto vyriau
sybėms tik tuos susitarimus, ku
rie draudė bombarduoti civili
nius gyventojus, apribojo tankų

ga-
Kai Vokietija 1933 metais pa

sitraukė iš nusiginklavimo komi
sijų ir iš pačios Tautų Sąjungos, 
tarptautiniams nusiginklavimo 
pasitarimams buvo uždėtas kry
žius.

(Nukelta į psl. 2)

TARPŽINYBINIS 
SUSIRINKIMAS

JAUNIMO KLAUSIMAIS
įvyktsa ateinantį savaitgalį, rug
pjūčio 14-15 d.d. Sydnejuje, Ban- 
kstowno Liet. Namų salėje. Jame 
vyks visa eilė specialių referatų, 
kurie bus plačiai diskutuojami ir 
vėliau daromos išvados. Į šį tarp
žinybinį susirinkimą kviečiami vi
si kultūrininkai, visuomenininkai, 
organizacijų, ypač jaunimo vado
vai, tėvai, pedagogai ir, žinoma, 
pats jaunimas, kad jis neliktų už 
durų, kada svarstomi jų reikalai.

Susirinkimo pradžia 1 vai. p.p.

Kongreso reikalais
SKYRIAI

Skyrių steigimo klausimas bu
vo aptartas pirmame C.K. posėdy-

Krašto Valdybą

giau negu grubiai kišasi.
Antrasis, plačiai paminėjęs JAV 

priimtą Rezoliuciją, buvo Rygoje je. Kreiptasi į 
kalbėjęs sov. min. pirmininkas A. talkos steigiant jaunimo kongre- 
Kosyginas. Jis tą Rezoliuciją pa- so komitetus Adelaidės Brisba- 
vadino “balsu, nuskambėjusiu iš nės, Canberros, Geelongo, Mel- 
ano pasaulio”. Jo nuomone, Re- bourno ir Newcastelio lietuvių 
zoliucijos negalima ignoruoti. Esą, apylinkėse. Tikimasi greitu laiku 
"negalima nematyti, jog kongreso 
priimta provokacinė rezoliucija 
dėl Pabaltijo respublikų yra Jung
tinių Amerikos Valstybių bendros 
politinės linijos sudėtinė dalis”. 
Nieko nepaaiškindamas, kodėl, bū
tent, toji Rezoliucija esanti provo
kacinė, Kosyginas toliau jau puolė 
Amerikos “imperializmą”, kuris, 
esą, kišąsis į svetimus reikalus... 
priminė Vietnamo karą ir kt. Re
zoliucijos priėmimas buvo prisi
mintas ir Latvijos KP pirmojo 
sekretoriaus A. Pelšės bei Estijos 
KP pirmojo sekretoriaus I. Kebi- 
no kalbose. Vilniuje kalbėjęs Mas
kvos svečias — M. Suslovas puolė 
“šlykščią ir niekšišką JAV impe
rialistų vadeivų demagogiją.” Su- 
slovo žodžiais, “jie kasmet rengia 
vadinamąsias pavergtų tautų sa
vaites, veidmainiškai dėdamiesi iš 
jų jungo ištrūkusių tautų gynė
jais”. Toliau Suslovas amerikie
čius pavadino “laisvės ir nepri
klausomybės smaugėjais”, norin
čiais ir vėl pavergti iLetuvos, Lat
vijos ir Estijos tautas... (E)

SPAUDOS BALIUS
tik už 3 savaičių

sužinoti ir paskelbti šių skyrių 
adresus, kad visais kongreso rei
kalais būtų galima kreiptis i savo 
apylinkės jaunimo kongreso komi
tetą.

VIETINIS KONGRESAS
Kaip anksčiau paskelbta, C.K. 

numato sujaukti Australijos Lie
tuvių jaunimo kongresą prieš įvy
kstant pasaulio liet, jaunimo kon
gresui. Vietinį kongresą numato
ma pravesti Sydnejuje.

Iki šiol iš gautų pasisakymų šia 
mintim vienbalsiai pritariama 
vietinio kongreso suruošimui, nors 
pasiūlytos datos (sausio 3-8 d.d.) 
nevienodai tinkamos.

Komitetas netrukus turės šį 
klausimą nuspręsti. Raginama ne
delsiant, iki šiol neatsiliepusias 
organizacijas, pasisakyti ir pa
tiekti savo pogeidavimus Austra
lijos jaunimo kongreso reikalu.

AUKŲ LAPAI
Jaunimo kongresu susidomėji

mui kylant, ne vienas tautietis už 
klausia C.K. narius, kada bus pra
dedama rinkti aukas. Tokie klau
simai tikrai paskatinantys. Jie 
lyg primena, kad komiteto darbas

jau dabar moraliniai remiamas, o 
vėliau ir aukų bus nepasigailėta.

C.K. yra užsiprojektavęs visų 
kalną darbų ir juos vykdo iš eilės. 
Numatytas viešųjų parengimų 
planas iki Naujų Metų bus pa
skelbtas vėliau, o aukų lapai jau 
ruošiami. Tačiau, aukos galima 
siųsti komiteto adresu ir dabar, 
aukų lapų paruošimo nelaukiant. 
Stambesnės aukos bus skelbiamos 
spaudoje. C.K. adresas: Box E (J, 
St. James, N.S.W.

REVIZIJOS KOMISIJA

C.K. kviečiant, visas kasos kny
gas, bei " atskaitomybes sutiko 
kontroliuoti ALB Krašto Valdy
bos Revizijos Komisija.

KALĖDINIAI ATVIRUKAI

Kalėdinių atvirukų projektų su
kūrimo konkurso terminas baigia
si rugpjūčio 21 d. Liekant nedaug 
laiko atvirukų pagaminimui ter
mino nebus galima pratęsti.

C.K. pakartotinai kviečia visų 
jaunimų, ypač menų studijuojan
tį, prisiųsti savo kūrybos projek
tų. Spausdinimui bus atrinkta 12 
projektų. Tekstas bus atspausdin
tas keliomis kalbomis (ir lietu
viškai), kad atvirukai būtų tinka
mi pasiųsti ir kitataučiams.

PIRMAS KOMITETAS

Brisbane sudarytas Jaunimo 
Kongreso komitetas, į kurį įėjo: 
V. Stankūnas (skautų atstovas); 
A. Mališauskas (sportininkų ats.) 
ir E. Sagatys (studentų ats.).
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2 MŪSŲ PASTOGE

J.V. ŽILĖNAS

At SVARSTYMAI APIE AUKAS
III-JI DALIS

Pereitame “M.P.” Nr. priėjome 
išvados, kad apytikriu apskaičia
vimu Australijos lietuviai per pa
staruosius 15 metų tautiniams ir 
religiniams reikalams sumetė apie 
350.000 svarų. Apskaičiavimas tik 
apytikris, nes jo neįmanoma pa
grįsti statistiniais duomenimis ir 
jų niekas nepateikia Australijos 
lietuvių vyriausiai vadovybei. Ir 
be to reikėtų sutikti, kad ši suma 
yra labai santūri, nors iš tikro 
tų aukų būta gerokai daugiau.

Iš 350.000 svarų sumos atėmus 
netiesiogines rinkliavas mūsų 
spaudai, religiniam patarnavimui 
ir tautinių namų statyboms (120. 
000 plus 120.000 plus 64.000), te
liktų tik 46.000 svarų, kuriuos pa- 
škirsčius į 15 metų ir išdalinus į 
maždaug 5.000 dirbančiųjų tau
tiečių skaičių išeitų, kad mes kiek
vienas. aukojame tiesioginėms lie
tuvybės apraiškoms paremti po ne
pilną svarą į metus, nors, skai
tant visokias rinkliavas, kiekvie
nas dirbantysis aukoms skiria į 
metus apie penkis svarus.

Tad imant dėmesin visą auko
jamą sumą reikia pripažinti, kad 
Australijos Liet. B-nė yra duosni 
ir noriai aukoja visiems reika
lams ir įvairiems tikslams. Tačiau 
ar tos aukos yra solidarus visų 
ar bent daugumos tautiečių įna
šas ar tik dalies pasišventėlių su
dėtos? Ar jos paremia tiesiogines 
tautinės kultūros paraiškas, rei
kalingas paramos, ar ir šalutines 
ir nebūtinas? Tai aktualūs klausi
mai, kuriuos tikiuosi, panagrinės 
ir kiti b-nės nariai.

Čia man rūpi tik tiesioginės 
aukos, kurių sudėjime iki šiolei 
ne taip daug ir tas aukas renka
me ne centralizuotai ir skirstome 
jas gana palaidai.

Tiesioginė mūsų lietuviškoji 
veikla bazuojasi dviem pagrindi
niais tikslais: išlaikyti lietuvybę 
ir laisvinti Lietuvą. Lietuvybės iš
laikymo tikslų realizavimas yra 
plačiašakis, bet jų svarbiausias — 
perteikti lietuvišką sąmonę pri
augančiai kartai. Lietuvybės išlai
kymo pagrindas — kalbėti sava

ir tautinės kultūros 
mes privalome daly- 
savo darbu, ir duosi-

KARAS IR
(Atkelta iš psl. 1)

P Po antrojo pasaulinio karo 
suorganizavus Jungtines Tautas 
(UNO), tuojau buvo pradėti pa
sitarimai ir nusiginklavimo klau
simais. Sį kartą ypatingas dėme
sys buvo atkreiptas ne į visuoti
nį nusiginklavimą, bet į dalinį ir 
į kai kurių naujų ginklų draudi
mą. Kadangi pavojingiausias at
rodė atominis ginklas, visas dė
mesys buvo sukoncentruotas į jo 
suvaržymą. Atsimintina, kad po 
pirmojo pasaulinio karo pavo
jingiausiais buvo laikomi chemi
niai ir bakteriniai ginklai. Ant
rajam pasauliniam kare nė vie
na kariaujanti pusė tų ginklų ne
panaudojo. Nuo dujų naudojimo 
kariaujančias puses sulaikė ne 
tarptautiniai draudimai, bet pa
prasčiausia baimė, kad į dujas 
bus atsakyta dujomis, į nuodiji
mus — nuodijimais. Nurodo
ma, kad tas pats gali atsitikti ir 
s uatominiais ginklais.

Iš metų į metus tęsdamos nu
siginklavimo pasitarimus, pasau
linės galybės paskubomis tobuli
no savo atominius ginklus ir šio
kio tokio apribojimo pasiekė tik 
po to, kai kiekviena atominė ga
lybė jautėsi turinti pakankamą tų 
ginklų gaminimo patyrimą. Jun
gtinės Amerikos Valstybės iki 
sutarties pasiraymo atliko 259 
atominius sprogdinimus, Sovietų 
Rusija — 126, Anglija — 21. 
Dabar tiek JAV, tiek SSSR toli
mesnius atominius bandymus da-

ro požemiuose. Draudimam dary- 
su atominiais bandymus ore, stra
tosferoj ir vandeny nepasidavė 
nei Kinija, nei Praancūzija. Jos 
pasiryžusios tapti atominėmis 
galybėmis, ir kol kas nėra jėgos 
jas nuo to sulaikyti.

lietuvių kalba, lietuviškos kultū
ros apsauga 
kūryba. Čia 
vauti visi ir 
nia auka.

Kaip žinome iš praktikos, viso
keriopa tautinės veiklos forma 
išryškėja ne tik dvasinių pastan
gų keliu, bet būtina ir materiali
nės paspirties, tačiau mano giliu 
įsitikinimu, toji paspirtis turi iš
eiti iš visuotinės centrinės insti
tucijos rankų, o ne iš partizaniš
kai veikiančių nedidelių nepri
klausomai veikiančių vienetų ini
ciatyvos. Tiesioginių aukų skirsty
mas turėtų būti kontroliuojamas 
centrinės institucijos, o surinktos 
tautiečių aukos skirstomos pagal 
kultūrinių vienetų svarbumą ir 
pirmumą.

Svarstant mūsų jaunimo pro
blemas atrodo, kad vietoje jų pir
mumo ir svarbumo jos tarsi atsi
duria paskutiniame mūsų nepla
ningos veiklos rate. Ne paslaptis, 
kad Australijoje turime apie 2. 
000 mokyklinio ir universitetinio 
amžiaus jaunuolių, kurių, deja, 
tik keli negausūs šimtai dar te- 
bepasimaišo lietuviškoje veikloje 
— studentai, sportininkai, skau
tai, ateitininkai ir savaitgalio mo
kyklų mokinukai. O kur gi kiti? 
Kur mūsų jaunimas, kuris jau 
peržengė universitetinio amžiaus 
ribą? Kur jaunieji veidai mūsų 
choruose? Kur atskiri jaunimo 
chorai, kur jaunieji žurnalistai, 
poetai, rašytojai? Kur dingo litu
anistiniai kursai?

Šiuo metu ALB Krašto Valdyba

ir jaunimo organizacijos svarsto 
klausimą, kaip pasiųsti mūsų jau
nimo atstovus į Pasaulio Liet. 
Jaunimo Kongresą. Svarbiausia 
kliūtis — lėšos. Kad pasiųstume 
efektingą mūsų jaunimo delega
ciją, reikia apie 8.000 svarų. Gal 
tą sumą surinkti ir būtų galima, 
bet ar tatai išgelbės mus nuo ki
tų degančių jaunimo problemų, 
laukiančių savo sprendimo?

Pasigirsta nusiskundimų ir ki
tur. Štai matosi nuovargio žymės 

kiti kul
kas sa- 
bet sva-

reikalai,

SVEIKAS SUMANYMAS
Neseniai šio laikraščio pusla

piuose skaitėme ALB Krašto Kul
tūros Tarybos pranešimą, labai 
palankų čia gyvenantiems mūsų 
rašytojams. Nors mūsų ir nėra 
labai skaitlinga kolonija, bet yra 
keletas rašytojų ir poetų, kurie 
ne visi gali ir pajėgia išleisti sa
vos kūrybos atskirais leidiniais. 
Nežiūrint to vieni nesiliaudami 
rašo ir krauna į stalčius laukda
mi palankesnių sąlygų, kiti nesi
tikėdami visai nustoja rašę.

Ligi šiolei per tuos šešiolika 
metų Australijoje pasirodė vos 
keletas mūsų autorių knygų, ir 
tai daugiau individualiomis pas
tangomis. Knygų leidimo kaip to
kio niekas neorganizavo ir tuo 
nesirūpino. O visdėlto knygas ga
lima išleisti ir čia nė kiek neblo
giau ir net nebrangiau, kaip kur 
kitur užsienyje.

Krašto Kultūros Taryba nesian- 
gažuoja plačiu mastu atidaryti 
knygų leidyklą, bet kukliai kas
met po vieną knygą išleisti vis tik

būtų įmanoma. Galimas dalykas, 
kad jos užsimojimas leist ir atei
tyje plėsti šį darbą priklausys 
nuo išleisto veikalo ir nuo pačių 
skaitytojų. Iš ligi šiolei turėtų 
pavyzdžių matyti,, kad pas mus 
knygos leidimas nebūtų didžiai 
rizikingas. Žmonės knygos pasiil
gę ir kiekviena proga gavę sten
giasi įsigyti. Iš kitos pusės ir Kul
tūros Taryba stengsis išleisti tai, 
ką mūsų kūrėjai patieks geriau
sio. Ta prasme ir kviečia iš anks
to siųsti rankraščius; o gavusi 
galės pasirinkti tokį, kuris keltų 
ir jos kaip leidėjo autoritetą, ir 
autoriui pasididžiavimą, ir skai
tytojui džiaugsmą.

Šis Krašto Kultūros Tarybos 
užsimojimas leisti knygas tegali 
būti tik džiugiai sutiktas. Tai yra 
vienoje srityje konkretaus ir 
organizuoto darbo užuomazga. Ti
kėkime, kad ateityje šis darbas 
duos gražių vaisių. Jeigu taip bū
tų pačioje pradžioje užsimota, tai 
kad ir po vieną knygą kasmet,

1965 m. rugpiūčio 9 d.

NAUJI MUITAI — SENOS KAINOS!
dovanų sovietiniai muitai pake'

savo tautiečiams patarnauti, iki 
Lietuvą vilnonius nertinius, ska- 
t.t. «enomi» kainomis.

proga ir paskubėkite, kol dar

■ • Nepaisant to, kad eilei
; liami nuo liepos 1 d.,

; ‘ visuomet stengdamiesi
> ■ 1-mos rugsėjo siunčiame į 

reles, medžiagas, avalinę ir«» 
*’ Naudokitės šia išimtina
■ “ Įima pasiųsti savo giminėms r pažįstamiems mūsų didelio
■ > sisekimo turėjusius siuntnius: - *
■’ V-3: 10Š jardų tvirtos, gražios, vilnonės angliškos
“ džiagos — trims eilutėms tik už £16.15.0 (anglų valiuta)
■ ■ N-4: 16 jardų sunkaus nepermatomo labai gražaus

lėto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

ga- 
pa-

me-

gė-

ir mūsų choruose, šie ir 
tūriniai židiniai sudeda 
vaitę aukų nė šilingais, 
rais.

Lietuvos laisvinimo
galima drąsiai sakyti, yra labiau
siai apleisti. Tėvynės laisvės pro
paganda merdi, išskyrus vieną ki
tą tautietį, kurie savo išmone ir 
išgalėmis drįsta kelti balsą, ta
čiau kurį turėtume visi išvystyti 
į vieną ugningą laisvės šauksmą.

Sakau, visose veiklos šakose yra 
vargo ir nedateklių, ir tie keli 
šimtai aktyviųjų tautiečių ne tik 
atiduoda savo poilsį, bet labai ne
lygia dalia skriaudžiami ir pini
giniu požiūriu: jie aukoja ir išlei
džia dešimteriopai didesnes sumas 
lietuviškiems reikalams, nei pasy
vieji mūsų bendruomenės nariai.

Džiaugiamės tačiau, kad vis tik 
dar keli šimtai mūsiškių yra pa
kankamai gaivalingi ir veža visą 
sunkųjį tautini vežimą. Didžiuo
jamės, kad savo tarpe vis dar tu
rime entuziastų, kuriuos dažnai 
vadiname fanatikais, fantastais ir 
dar kitaip.

Mano galva, pasipurtinti ir su
judinti žemę mes dar galime, jei 
būsim solidarūs ir visi pilnai ati
duosime savo duoklę lietuvybės 
išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Šio recepto projektą 
pasistengsiu duoti kitame "M.P.” 
numeryje.

KEIS SIENĄ
Rytų Vokietijos komunistai ža

da apjuosti Berlyną nauja siena, 
kuri neturės spygliuotų vielų, bet 
bus sunkiau įveikiama norintiems 
pabėgti. Vėliau panašią sieną ke
tina statyti visu Rytų Vokietijos 
pasieniu. Ir tai daroma vadinamų 
sovietinių žmogaus "laisvių” var
dan !'

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją neatsilygindamas!

jau turėtume penkiolika origina
lių leidinių. O tai jau būtų buvę 
daug. Bet juk niekad nėra pev- 
vėlu. Pradžioje būtinas nuoširdus 
autorių šiam reikalui pritarimas 
ir atviras bendradarbiavimas. Vi
sa kita savaime plauks. Belieka 
Krašto Kultūros Tarybą su šiuo 
užsimojimu tik pasveikinti ir pa
linkėti sėkmingo darbo.

V-3 ir N-4 jungtinį tik už £28.15.0 (susitaupo pasiun
timo išlaidos).

S M: 3 labai gražius šiltus storus grynos škotiškos vilnos 
susegamus nertinius, 6 kašmirines vilnos skareles ir 
ko šilko skareles tik už £21.10.0,

ir ypatingas: ZP-3: 9 jardai super velour šiltos 
vilnonės medžiagos trims paltams, žieminiams arba 

arba rudos spalvos tik už £20.0.0. 
nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių,

niams, juodos, mėlynos
Siųskite užsakymus 

rašykite:

BALTIC

6 itališ-

švelnios 
rudeni-

STORES LTD
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON. E. 2. 
GREAT BRITAIN

Seniausioji šioje srityje lietuvių bendrovė Anglijoje. Ga
rantuotas ir greitas pristatymas!1

PAGERBTAS LIETUVIS
MELBOURNE

Inž. Andriaus Gasiūno darbas 
"Hidraulinė sprausminė pavara— 
teoretinė ir eksperimentinė anali
zė laivų varymui hidraulinės 
sprausmės pagalba” buvo at
spaustas 1963 mė anglų mechani
kos instituto leidinyje Londone. 
Referatas buvo skaitytas institu
to narių susirinkime Portsmuthe.

Už tą darbą, pasirodo, institu
to taryba Andriui Gasiūniu ir 
bendrininkui autoriui W.P. Lewis 
1964 m. pabaigoje paskyrė T. 
Bernard Hall premiją. Apie tai 
autoriams pranešta pavėluotai — 
vos prieš kelis mėnesius.

Inž. A. Gasiūnas yra Mather 
and Platt Ltd (centras Manches
ter) vienas direktorių su buveine 
Melbourne, kur jis turi specialią 
tyrinėjimo ir projektavimo sekci
ją. Dvejus metus su viršum A. Ga
siūnas pragyveno Anglijoje, Man- 
chesteryje, eidamas centre vy
riausiojo inžinieriaus pareigas. 
Mechanikos inžineriją jis yra 
baigęs Šveicarijoje, Zuericho tech
nikos akademijoje, kurią, be kit
ko, buvo lankęs ir Kauno univer
siteto vienas žymiųjų profesorių 
V. Čepinskis. A. Gasiūnas turi 
du sūnus, vyresnis mokyklinio

amžiaus.
Darbo ko-autorius W.P. Lewis 

šiuo metu lektoriauja Melbourne 
universitete, mechanikos fakulte
te.

Mather ir Platt firma įkurta 
yra 1830 m. Joje dirbo žymus ang
lų profesorius Osborne Reynolds, 
moderniosios hidraulikos kūrėjas, 
kuris toje firmoje pastatė pirmą
ją centrifugalinį (daugiapakopį 
siurblį. Mather ir Platt yra viena 
didžiųjų anglų sunkiosios pramo
nės firmų, kuri gamina hidrauli
nes mašinas, elektrinius motorus, 
tekstilės ir maisto pramonės ma
šinas ir t-t.

Australijoje tai firmai priklau
so Kelly ir Lewis Springvale, kur 
A. Gasiūnas yra išdirbęs 14 me
tų. Firma, tarp kitko, yra pasta
čiusi Eppolock Dam hidraulinę jė
gainę ir Melbourne kanalizacijos 
stotį (centras Brooklyn priemies
tyje), kuri yra antroji savo di
dumu pasaulyje.

Sovietų Sąjunga meta į pasauli
nę rinką savos gamybos transpor
tinių lėktuvų, kurie pardavinėja
mi žymiai pigiau, negu angliški ar 
amerikietiški.

PAG U
— Mums reikalingi gabūs ir talentingi asme

nys. Juo talentingesni, juo reikalingesni. Jie turi 
eiti su mumis vienose eilėse, arba... — susilaikė 
minutėlę lyg susvyravęs, — arba juos turėsime su
naikinti. Kas ne su mumis, tasai mūsų priešas, — 
tai senas dėsnis, kurį irgi pasisavinom iš katalikų 
bažnyčios praktikos... Juk juo talentingesnis ir 
gabesnis priešas, juo mums jis pavojingesnis. Ne
galime leisti sau prabangos globoti pavojingų žmo
nių. Pats aš norėčiau jus, kaip talentingą kūrėją, 
apsaugoti nuo tokio pavojaus.

— Manau, kad šios rūšies pavojus man visai 
negręsia, drauge žadanovskį, — atsikirto Lemairt. 
— Mūsų tauta perdaug vertina savo seną demo
kratišką santvarką, kad panorėtų ją pakeisti kita.

— Tuo atžvilgiu draugas labai klysti, patikėk 
man, — nusišypsojo žadanovskis. — Septynios de
šimtys nuošimčių liaudies mokytojų komunistų 
ten cjau seniai veikia mūsų naudai. Visa jaunoji 
prartčūzų karta jau mūsų. Prancūzijoje jau seniai 
galėjome paimti valdžią į savo rankas ir — paimsi
me;, kai pribręs reikalas.

Pirmasis Lemaino pojūtis buvo — griežtai pa
neigti Žadanovskio tvirtinimą. Bet pagalvojęs 
apie minių nuotaikas dabartinėje pokarinėje Pran
cūzijoje, susilaukė. Be abejo, kraštui gresia dide
lis pavojus, nes iš tikrųjų žymi tautos dauguma 
yra,užsikrėtusi komunizmo bacilomis. Išgydyti ją 
busią nelengva, pareikalausią milžiniškų aukų.

Gal ir nevertėtų griežtai atmesti Žadanovskio 
pasiūlymų nors atsargumo dėlei.

VINCAS KRĖVt

N DA
— Ar draugas savo iniciatyva siūlai man pa

dėti jums kurti naują pasaulį? — pabrėždamas 
paskutinius žodžius ironiškai nusišypsojo Lemain.

— Ir savo ir ne savo, turiu prisipažinti, — ra
miai aiškina jam šeimininkas. — Būtute labai 
mums naudingas, kaip kiekviena inteligentinė 
mums palanki pajėga. Apskritai inteligentiją, 
ypač savąją, labai vertiname, jei tik ji mums nesi
priešina ir sąžiningai atlieka pavedamą jai darbą. 
Vėl gi kito išėjimo mūsų inteligentija neturi, kaip 
neturėjo caro laikais. Juk ji, mūsų akyse, tokis 
pat proletariatas, kaip ir darbininkai!... Na, o jei
gu kurie mėgintų priešintis ir trukdyti mums!... 
Tokiais atvejais esame be pasigailėjimo. Mūsų 
sprendimai skubūs, bet negailestingi. Visas inteli- 
gentinis elitas arba turi mums tarnauti, arba jis 
visai nereikalingas, ir todėl neturi teisės egzis
tuoti...

— Draugas mane taip nugąsdinai, jog man lie
ka tik kuo skubiausiai bėgti, kelnes pasiraitojus — 
ir iš čia, ir iš Prancūzijos, — nusišypsojo, lyg juo
kaudamas.

— Kur tamsta, drauge Lemain, bėgsi? juo
kauja ir Žadanovskis. — Europoje susirasime vi
sur ir galim nebūti tokie palankūs, kaip dabar...

— Ne taip dar baisu, pasaulis platus, — juo
kauja su linksma šypsena ir Lemain. — Palieka 
dar Amerika, Jungtinės šiaurės Amerikos Valsty
bės. Martau, ten manęs jau nepasiektute.

— Bet ką ten tamsta, vargšas pabėgėlis, veik
tume!. Juk ten jus, prancūzus, laiko antraeiliais

žmonėmis. Pirmojo pasaulinio karo metu ameri
kiečiai labai nusipenėjo ir pasipūtė, kaip kraujo 
prisičiulpusios erkės — tiek pramonininkai, tiek ir 
darbininkai. Pramonininkus — imk juos velniai! 
Bet kad visi darbininkai ten baisiai demoralizavo
si. Jie pergerai jaučiasi, kad pageidautų permai
nų! Jie gyvena tik pilvu, ir socialiniai klausimai, 
socialinė lygybė, socialinis teisingumas jų nedo
mina. Darbininkijos tarpe, pasakysiu tamstai at
virai, nerandame tinkamos dirvos — jie, darbinin
kai, perdaug tamsūs ir sotūs... Tiesa, mūsų idė
joms palankūs, ir net labai palankūs vidutiniai in
teligentiški sluogsniai, nes tie sluoksniai jaučiasi 
materialiai ir moraliai nuskriausti. Jų padėtis 
nuolat sunkėja, nes jų darbas žymiai mažiau atly
ginamas, negu paprasto darbininko; jų išsilavini
mas inteligencija nevertinami, jie patys neger
biami, nes ten gerbiamas tik pinigas ir tasai, kuris 
jo turi. Jiems gi, šių sluoksnių žmonėms, susi
krauti to pinigo nėra galimybių. Žinai draugas, 
kaip ten žmogus apibūdinamas? Paprastai sako
ma: jis vertas tūkstančio dolerių, o kitas — dešim
ties tūkstančių, trečias — šimto tūksančių. Vienu 
žodžiu, žmogaus vertė pareina ne rtuo jo gabumų, 
proto, išsilavinimo, bet nuo to, kiek jis turi sutau
pęs dolerių...

— Girdėjau apie tai, — linkteli galvą Lemain.
— Visa mūsų bėda, kad inteligentinių sluoks

nių žmonės minkštakošiai. Jie tinka tik ramiai 
agitacijai, ir tai tik pakuždomis, bet ne aktyviems 
veiksmams...

— Vadinasi, todėl esate nusiteikę palikti Nau
jąjį Pasaulį ramybėje, su sena kapitalistine san
tvarka... — įtempė žodį Lemain.

— Na, ne! — neigiamai pakraipė galvą ža
danovskis. — Jei ir pasiliks ten kapitalistinė san
tvarka, tai tik neilgam. Kai mes išstumsime ame
rikiečius iš senojo pasaulio (o mes tai padary

sime), atimsime iš jų rinkas Europoje ir Azijoje, 
ten kils tokia siurutė, jog patys atsikvies mus 
santvarkai atkurti... -

— Kaip jūsų tauta senovėje variagus: "Kraš
tas mūsų didelis ir turtingas, bet tvarkos jame 
nėra. Ateikite valdyti mus ir viešpatauti mums', 
atmintinai pacitavo iš senovės metraščio Lemain.

— Vo —vo, teisingai, nusijuokė Žadanovs
kis. — O dar kalba, kad istorijos įvykiai nesikar
toja.

— Tai ką, turėsite plaukti per mares, kaip 
Riurikas su savo variagais, — dar pajuokavo Le
main.

— O ne! Ten, vietoje, surasim pakankamai 
variagų, kurie atliks mūšų darbą... — linksmai 
nusišypsojo. — Plaukti per jūras “su visa savo 
ištikima družina” naujajam Riurikui neteks.

— Bet ar tie variagai pasiliks jums ištikimi 
ir netaps dezertyrai, kaip jūsų senoji gvardija, — 
pastebėjo Lemain. — Neturėtute užmiršti, kad ten 
žmonės, net variagai, yra išaugę kitose, negu jū
sų tautiečiai, sąlygose — kitoje santvarkoje... 
Nauja santvarka, pagal jūsų dėsnius, gali nepa
tikti...

— Mes kiekvienam jų štate paimsime iš ka
lėjimų pačius pikčiausius nusikaltėlius, pastaty
sime juos priešakyje vyriausybių, ir jie bus išti
kimi mums kaip šunys, — pareiškė Žadanovskis 
— Jie mokės viską ten sutvarkyti geriau, negu 
mes patys galėtume tai padaryti! Laiduoju tams
tai.

— Netenka abejoti, kad taip pasielgtų, jei 
tik jiems pasisektų ten koją įkelti, — pagalvojo 
Lemain. — Įdomu, ar tik nepasiūlys ir man tapti 
jų variagu Prancūzjioje?.. Išsiplūsiu, kaip reikia...

Į kambarį įėjo Natalija Vladimirovna ir pak
vietė juos į valgomąjį vakarieniauti.

(Pabaiga) _
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A.V. Skirka

AR MES AKL/?
Tokiomis ar panašiomis minti

mis persunktas kalbas mes girdi
me visuose minėjimuose, paskai-

“Brangus jaunime, atsiminkit 
javo kraštą. Neužmirškite, kad 
esat lietuviai, neužmirškit savo 
motinos Lietuvos. Atminkit, kad 
iš to krašto šventos žemės išau
gintas jūsų kūnas, kad žemė per
mirkusi mūsų brolių krauju, kad 
jūsų sielose įkvėpta mūsų prabo
čių dvasia, žinokite, kad šiame 
krašte jūs esate tremtiniai, kad 
čia mes visi kaip vaikai be moti
nos” ir t,t ir tt

STUD. S-je
AUSTRALUOS LIET. STUD.
S-GOS SKYRIŲ VALDYBOS

Sydney Skyriaus:
pirm. Henrikas Antanaitis; 

sekr. Judita Kolakauskaitė (32 
Cornwall Rd., Auburn); iždn. Al
fredas Reinigeris ir filisterių at
stovė Nitą Grincevičiūtė - Wallis.

Melbourne 'Skyriaus:
Pirm. Antanas Kesminas, sekr. 

Henrikas Kaladė (30 Barnett St, 
Yarraville, Vic.); iždn. Jura Ten
der ir narys Jonas Meiliūnas.

Adelaidės Skyriaus:
Pirm. Vytautas Straukas, sekr. 

Emilija Martinkutė (4 Halman 
Ave., Everaro Park, Adelaide); 
iždn. Laima Radzevičiūtė.

Canberros seniūnas Ričardas Si
pavičius — 40 Chawne St., Camp
bell, AC.T. 

tose, koncertuose ir net priva
čiuose pokalbiuose su vyresniai
siais.

Tokios kalbos yra mielos ir su
prantamos tiems, kurie yra augę 
ir brendę Lietuvoje. Jos primena 
jiems jų jaunystę, džiaugsmus ir 
vargus. Tai miela tiems, kurie li
kimo atvesti mina šią žemę, bet 
širdim ir mintinis tebegyvena tė
vynėje.

Bet kaip apie mus, čia gimu
sius ir augusius? Mums šis kraš
tas yra mūsų gimtinė, šio krašto 
žmonės yra mūsų jaunystės drau
gai. Su jais mes augom, lankėm 
mokyklas. Mes čia gerai ir pato
giai gyvename. Sako, sotus alkano 
neužjaučia. Mums sunku vaizduo
tis badą patiems persisotinusiems, 
sunku suprasti vergiją patiems ne
vergavus! Lietuvos likimą žinome 
iš istorijos.

Tad ir visi tie mūsų vyresniųjų 
“graudūs verksmai” dažnai mu
myse nesužadirta nieko kito, kaip 
pasyvų jautrumą — "taip, taip, 
žmonės kenčia, žiauru...”

Tačiau neužmirškit, kad mes 
naudojamės visokeriopom lais
vėm, kad esame kviečiami ir lau
kiami pas australus, bet mes vis
tiek norime jungtis su savo tau
tiečiais. Kodėl? Tai gal daugiau 
prigimtos būdo savybės, arba, 
kaip sakoma, “kraujas tirštesnis 
už vandenį”.

Bet mes savoj lietuviškoj ben
druomenėj irgi norim laisvės. Mes 
norime būti lietuviais, bet ne ver
kiančiais dejuojančiais, o norma
lų gyvenimą gyvenančiais. Mes 
neatmetam ir mielai priimam vy
resniųjų patarimus, bet nenorim 
būti gąsdinami “perkūno žai
bais”. O tie nuolatiniai gąsdini
mai ir graudenimai dažnai ir at
baido jaunimą, ir jis atėjęs pasi
junta nejaukiai.

Lietuvybė yra mumyse pačiuo
se, mūsų šeimose, bet ne tai, kas, 
kur kada buvo.

Mes mylime Lietuvą iš tolo, nes 
iš arti jos nematėm. Todėl ar rei
kia stebėtis, kad ir mūsų meilė 
pasireiškia kitomis formomis?

Taip jumoristas vaizduojasi susitikimų 
Jaunimo Kongrese...

jau nebe pirmą kartą tenka ieš
koti lietuvių “iš naujo”. Pirmiau
sia Kalifornijoje, kai, baigusi 
mokslus Australijos universitete, 
nutariau pati viena perplaukti Ra
mųjį Vandenyną ir praplėsti ho
rizontus. Atsiskyrus su namiškiais 
ir draugais ilgesys apėmė mane 
labai greitai, ir tas noras susiei-
ti su “savaisiais” buvo neišpasa
kytas. Mano laimei, tuo kritišku 
momentu Los Angeles mieste lyg 
iš dangaus nukrito mano vaikys
tės draugė, kuri ne tik kad pri
glaudė mane puikiam savo Holly
wood’© bute, aprodė gražų mies
tą ir apylinkes, patarė, kaip su
sirast darbą, bet dargi įvedė mane 
į lietuvių tarpa.

Tokia pat laimė nusišypsojo ir 
Čikagoj, kur irgi “lepino” mane 
daugybė geraširdžių giminių, se
ni draugai iš Australijos ir tėvų 
pažįstamieji.

Neblogiau sekėsi Toronte ma
no dėdės Lietuvos Generalinio 
Konsulo namuose, kur beregint 
pasijutau besisukinėjanti lietuvių 
rately.

Kita kortos pusė apsivertė Vo
kietijoj, atsidūrus pagilinti ger
manistikos mokslus garsiajame 
Heidelbergo universitete. Nors ir

turiu čia labai mielą visad man 
pasiruošus} padėti dėdę, jisai pats, 
ilgus metus išvargęs nelaisvėje ir 
Vokietijos ligoninėse, jaučiasi ati
trūkęs nuo lietuviško gyvenimo. 
Taigi pamačiau, kad šį kartą ne
begalėsiu tūnoti palindus po ar
timųjų sparnais, kurie mane pri
statytu besišypsančiai miniai nau-
jų draugų — čia pačiai reikia 
“kovoti” beieškant lietuvių.

Malonu konstatuoti tačiau, kad 
vis tik ir čia per vienerius me
tus ne tik kad pasitaikė progų 
susitikti lietuvių netikėtose vieto
se, bet atsirado ir galimybė pa
kliūti j Vokietijos Studentų Atei
tininkų Sąjungos suvažiavimą 
Huttenfeld’e, 16 Vasario Lietuvių 
Gimnazijoje, į kurį vykau su 
džiaugsmu ir entuzijazmu.

Jeigu tikėjausi, kad šiose “SU
SIKAUPIMO LR VISUOMENI
NIO LAVINIMOSI DIENOSE 
“teks linksmai pauliavot” ir pail
sėt po semestro vargų — labai 
klydau.

Europos Studentų Ateitininkų 
suvažiavimo tikslas buvo daug kil
nesnis ir rimtesnis, kaip kad pap
rastų studentų suvažiavimų, prie 
kurių buvau pripratusi ir apie 
kuriuos buvau skaičiusi ir girdė
jusi Australijoje ir Amerikoje.

Galima drąsiai konstatuoti, kad 
suvažiavimas ištikimai realizavo

AKADEMINIAI
NUSIDAVIMAI

Sydney valdyba puikiai pasirodė su pirmu parengimu — studen
tų susipažinimo vakaru, kuris įvyko liepos 24 d. Vakaras tikrai buvo 
smagus. Atvyko virš 50 studentų. Daugelis pirmą kartą pasirodė 
pas lietuvius ir šiuo pobūviu taip buvo patenkinti, kad pažadėjo visur 
lankytis.

★ ★
Iš studentų susipažinimo vakaro visi studentai parsinešė atmi- 

mui specialiai išleistą dainorėlį.
★ ★

Sydnejiškiai kolegos ruošiasi krikštyti kolegos Rimo Skeivio nau
ją mašiną “MG”. O gal jau ir pakrikštyta?

★ ★
Rugpjūčio 21 d. įvyks studentų — šviesos Boheminis vakaras Ma- 

kabean salėje Sydnejuje. Kolegos jau augina plaukus ir barzdas, 
šarka irgi ruošiasi ten skristi. Gal kieno barzda bus tinkama lizdeliui. 
Iki pasimatymo.

savo tikslus: dominuojantį religi
nį susikaupimą sekė visuomeninis 
lavinimasis, V.S.A.S. konferencija 
ir sekė įdomi ekskursija į pilį su 
kitais linksmesniais parengimais. 
Kaip matot, visą laiką vien ro
žančiais nekalbėjom! Į pabaigą 
suvažiavimas apvainikuotas svei
ka savęs kritika ir iškeltas la
bai įdomus mane užintrigavęs 
klausimas:

Koks tokio suvažiavimo tiks
las?

čia, besvarstant patį suvažia
vimą, ir noriu patiekti keletą min
čių, sąryšy su tuo labai svarbiu 
klausimu.

Religinis tikslas buvo išpildy
tas ta prasme, kad buvo daug pro
gų susikaupti Didžiosios Savaitės 
apeigose, tuo pasiruošiant Šven
toms Velykoms. Meditacijas labai 
puikiai pravedė Jo Ekscelencija 
vyskupas dr. Pr. Brazys. Apgai
lestautina tik; kad religinio su
sikaupimo rėmuose nebuvo prama
tyta pakankamai progų viešoms 
diskusijoms.

Žodis “susikaupimas” lengvai 
skamba, bet į definicijos rėmus 
sunkiai įspraudžiamas. Ir, jei su
sikaupimas tesudeda tik iš reli
ginės praktikos ir paskaitų, tai 
vistiek kažin' ko trūksta, nes rei-

(Nukelta į psl. 4)

MELBOURNE

Ji stovėjo nuo jo atsitolinusi. 
Auksiniai jos plaukai žibėjo, kaip 
saulės spinduliai rugiuose. Ilga 
balinė suknelė ją pakeitė į pasa
kų karalaitę. Ji nusišypsojo jam, 
lyg sakydama, matai berneli, ko
kia aš šį vakarą graži! Jis nedrą
siai pritardamas šyptelėjo atgal 
ir drebančiom kinkom paėjo ke
lius žingsnius link jos. Bet ne
spėjo antrą kartą pažvelgti į jos 
akis, kai jau ji su kitu sukinėjo
si po salę.

Šitaip jam jau visuomet būda
vo Melbourne Studentų Baliuose, 
kuriuo jis lankydavo kasmet, nors 
ir gyvendamas visai kitame mies
te. Vis neturėdavo pasisekimo su 
ja. O čia būdavo jam vienintelė 
proga su ja susitikti. Jis vis ne
suspėdavo prieš kitus pakviesti 
jos šokti, bet nenustodavo vilties, 
nes jam rodėsi, kad ji gal nesi
priešintų.

Balius šį kartą įvyko vėl Bruns
wick rotušės salėje, kaip ir anais 
metais. Buvo skoningai išpuošta 
balionais ir gėlėmis, taip kad bū
tų buvę malonumas pašokti, o 
ypač kai pati muzika verste vertė 
kojas trepsėti. Nors kiti žmonės 
greitai įsilinksmino ir pradėjo 
Šokti, valgyti ir gerti, kaip tik 
Studentų Baliuje tedaro, jis liko 
stovįs suglumęs. Jam akyse tik ji 
tesirodė. Ne jam visas tas links
mumas.

Matydamas, kad ji be sustoji- 
jimo šoka, nutarė pasiguosti bufe
to gerybėmis. Priėjęs sutiko p. 
Antanaitienę ir jos darbščias pa
dėjėjas, pjaustančias visokius tor
tus ir dėstančias įvairius vilio
jančius skanumynus ant lėkštelių. 
Norėjo nusipirkti. Tačiau nuste
bo, kai ponios sakė, kad valgiai 
neparduodami — veltui tiekiami! 
Koks gi lietuvis verstų savo sve- 
čius apmokėti už maistą? Ne tik 
maistas veltui, bet ir gražių pane
lių aptarnavimas. Jam beliko tik 
atsisėsti ir valgyti.

Pavėluotai atvyko keli jo drau- 
P, tai kompanija susidarė jam, 

beveik užmiršo savo šokančią 
karalaitę. Pasidarė jauku ir ge
ra.-

Netrukus muzikantai nustojo 
groję ir užuolaida scenoje atsi

BALIAI IR SUBUVIMAI

vėrė. Pasirodė didelis televizijos 
ekranas su užrašu “Televizijos 
Stotis TSR”. Salė nutilo. Prie 
mikrofono pasirodė pranešėjęs, ko
lega Algis K., ir programa pra
sidėjo.

Mūsų žiūrovas nebuvo papras
tai didelis televizijos mėgėjas, ir 
iš pradžios truputį skeptiškai žiū
rėjo į šią keistą programą, sau 
galvodamas, aš neatėjau į Stu
dentų Balių televizijos žiūrėti... 
Bot po pirmojo pranešimo ir rek
lamos net nebepajuto, kad baliu
je sėdi, o įsivaizdavo tikrai į TV 
žiūri. Mat, tos reklamos įdomiau
siose vietose vis užeina, kaip ir 
tikrovėje. Kartais teko plyšti iš 
juoko, kartais rimtai susimąsty
ti. Mėnesį vėliau, prisimindamas 
programą, dar aiškiai galėjo ma
tyti visus dalyvius ir jų numerius. 
Matė kolegą Henriką M. tapusi 
gražesne panele po nusiplovimo 
“Ožkos Pieno” muilu. negu 
“raukšlėtoji” kolege Rūta K. Akys 
žybtelėjo matydamos vėl saulėj 
įdegusią, baltu “bikini’ ’apsirengu
sią blondinę oro pranešėją. Kojos 
nejūsčiomis sutrepsėjo į “Gyvu
lių muzikos ritmą. Prisiminė dai
nininkę Rūtą Ž., gitarininkus ir 
armoškininką Vytą su išsprogu
siom iš pasigėrėjimo akim. Pasi
rodė ir poetą Storabarzdis Plau
kas — tai neatpažįstamas kole
ga Algis š. Šis būtų gal eiliavęs 
visą naktį, jei nebūtų buvęs su
trukdytas kolegos Karolio gran
dioziniu pranešimu. Mūsų žiūro
vas prisiminė, kaip visi plojo, kai 
buvo pranešta, kad p. Smorganas 
žada lietuviams perleisti savo 
skerdyklas, naujiems lietuvių na
mams. Gale programos, kuri buvo 
tikrai pilna įdomių įvykių, iškil
minga fakultetų procesija. Visi 
mokslai nuo kafeteriologijos ligi 
filisterystės buvo reprezentuoti. 
Mūsų žiūrovas prisiminė, kaip jis 
tuomet norėjo, kad procesija nie
kad nenustotų — taip jam pati
ko... Tačiau visi geri daiktai tu
ri pabaigą.

Užuolaidai užsidarius, mūsų 
žiūrovo dėmesys vėl nukrypo į 
šokančią karalaitę. Dabar ji prie 
savo stalo sėdėjo, su šypsena vei
de. stebėdama nuo scenos grįž

tančius artistus. Vienu momentu 
jos žvilgsnis sutiko jo akis Da
bar jis pasiryžo žūt-būt ją pašok
dinti. Atsikėlė ir nuėjo įprie jos 
stalo. Stengėsi kalbėti, lyg čia nie
ko ypatingo nebūtų. Pakvietė se
kančiam šokiui...

— Labai ačiū, bet man jau ko
jos skauda nuo šokimo.

Koks nusivylimas, koks žiaurus 
atsakymas...

— Bet jeigu prižadėsi mane 
parvežti namo po baliaus, tai dar 
pašoksiu!

Po šito jos atsakymo nebebuvo 
jokios abejonės, kad balius bus 
linksmiausias, kuriame mūsų he
rojus bet kada yra buvęs.

Ne vien mūsų herojus, bet ir 
kiti svečiai pripažins, kad balius 
buvo pasisekęs. Viskas ėjo kaip 
reikiant dėka tų, kurie tiek daug 
darbo įdėjo j paruošimus. Pag
rindinį darbą atliko pati valdyba 
— Antanas, Henrikas K., Jonas 
ir Jūratė T. Jiems padėjo beveik 
visi studentai. Ypatingai didelį 
darbą atliko Algis B. dėl prog
ramos. O visi studentai yra la
bai dėkingi moterims, kurios tiek 
daug laiko ir darbo įdėjo valgių 
begamindamos. Negalima nepadė
koti ir patiems svečiams už atė
jimą ir paramą studentų stipen
dijai. Mat šių metų baliaus tiks
las buvo surinkti pinigų stipendi
jai, kuri bus įteikiama jos reika
lingam studentui.

Jeigu mieli skaitytojai no
rėtų daugiau detalių sužinoti 
apie Balių, pavyzdžiui, kas kokią 
suknelę nešiojo, kas su kuo buvo 
atėjęs, arba kas su kuo šoko, te
gu kreipiasi į Baliuje buvusius 
svečius. O jeigu kas norėtų suži
noti, kaip mūsų herojaus isto
rija su karalaitę užsibaigė, pasa
kysiu... Šiom dienom jis vaikšto 
nebe vienas. Dažnai yra matomas 
prie tam tikros auksaplaukės pa
nelės, kuriai jis kartais pašnib
žda į ausį: “Tai buvo balius...”

J d.

SYDNEY
Rugpjūčio 24 d. Sydnejuje lie

tuvių studentų vakaras ilgai pa
liks jo dalyvių atminty. Naujoji 
šių metų studentų valdyba negai
lėjo nei laiko nei pastangų jo or; 
ganizavimui ir pravedimui. Tai

nebuvo šiaip sau eilinis pasišoki
mas, kaip kad tokių Sydnejuje
daug buvo. Jau einant į šitą va
karą reikėjo pasiryžti. Milžiniš
kas voratinklis pastojo įėjimą.
Nors paties voro ir nesimatė, bet 
koks likimas to, kurį pagaus vo
ras, nes ir dainuoja jama — “vo
ras tinklą ant galvos, ir nebėra 
jau mergos”...

Pro voratinklį pralindusiems 
kelią pastojo kolegės Vida Griš- 
kaitytė ir Nijolė Bižytė su duona 
ir druska. Čia vėl reikėjo orien
tuotis. Kol. Bižio pastangomis pa
talpos buvo išpuoštos šimtais ba
lionų ir studentiško gyvenimo iš
karpom. O Algis Plūkas savo 
akordeonu niekam neleido sėdėti 
vietoje Taip sėdinčių tą vakarą 
nebuvo, nes kolegos buvo visi 
džentelmenai, atjautė mergaites, 
kurios ateina pasišokti, o ne sė
dėti Ir ne vien šokiai — dar šiam 
vakarui paruoštas specialiai dai- 
norėlis ir bendros dainos

Studentų gyvenime tempas pag
rinde, bet jo niekas šį vakarą ne
būtų atlaikęs, jei ne Juditos Kola- 
kauskaitės ir Editos Dijokaitės 
pasistiprinimui užkandžiai

Savo gausumu, šis vakaras, sa
kytum, pralenkė visus kitus mūsų 
studentiškus susibūrimus Dalyva
vo jame ypač daug ir būsimų šių 
metų abiturientų: juos studentų 
valdybos nariai aplankė namuose

MELBOURNE) IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS.

Primename, kad rugpjūčio 27 d. NORTHCOTE TOWN HALL įvyks

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
Baliaus pradžia 8 vai. vakare, pabaiga 1.30 ryto.

Melboumo Apylinkės Valdyba

Sydnejiškis Juozas Penkaitis šokių entuziastas, tad ir ne stebūk- 
lai, kad visuose šokiuose visą vakarą šoka, o kai nėra parengimų, šo
ka tautinius šokius. Kad tik daugiau tokių Juozų!

★ ★
Rugpjūčio 14 d. Latvių salėje Strathfield įvyks pabaltiečių po

būvis "Peasant! Fiasco”. Visi studentai kviečiami.
★ ★

Studentai, norintieji dalyvauti vengrų studentų baliuje — White 
Rose Ball — rugsėjo 4 d. Chevron Hilton, prašomi užsisakyti bilie
tus pas kol. Juditą Kolakauskaitę tel. 649-9379.

★ ★
Medikas Karolis Kazlauskas, grįždamas iš atostogų Surfers Pa

radise, aplankė ir sydnejiškius kolegas. Šiuo metu Karolis įtemptai 
dirba Melbourne ligoninėje. Laisvalaikiu žadėjo parašyti “Stud, žo
džiui”. Kažin, kada jis turės to laisvo laiko?

* ★

Fil. Viktoras Martišius, apkeliavęs visą Europą, jau atsidūrė 
Londone. Miunchene susitiko su fil. Staska Grincevičium, o Šveicari
joje su Nata Liutikaite. Rašo, kad visi trys dar nepasiilgo kengūrų 
žemės. Matyt, Europa, nors ir sena, bet kaip Marlene Dietrich!

šarka.

ir specialiai šiam vakarui pakvie
tė. Net buvo suorganizuotas spe
cialus studentų transporto dali
nys, kuris neturinčius savų susi
siekimo priemonių šiam vakaran 
pristatė ir vėliau išvežiojo į na
mus.

Išvadoje: šį vakarą nedrąsieji 
buvo patraukti, nekalbingi prakal
binti, alkani pavalgydinti, sėdin

tieji pakelti, šokantieji pašokdin
ti. šis neužmirštamas vakaras įvy
ko p. Vaidausko namuose Belmore 
ir baigėsi taip pat tvarkingai 2 
vai., kaip kad buvo numatyta, 
šiandien po dviejų savaičių jau ne 
iš vienos mamos teko išgirsti lie
tuvius studentus užgiriančius žo
džius.
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TEGUL SKAMBA MUSŲ DAINOS
MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS IŠVYKOJE Į MORWELLI

A. KRAUSAS

Liepos 24 d. lietingą šeštadienio liko ligos pririštieji prie lovos, 
popietę iš Melbourno didelis auto Susirinko apie 160 klausytojų. Jų 
mašinų spiečius pasileido Gipps- tarpe buvo apie pusę svetimtau- 
lando kryptimi. Vienoje iš jų, sam- čių, australų ir kitų.
būriečio p. Dagio vairuojamoje, Koncertą pradėjus krašto him- 
važiavau ir aš. Nors saulės ir ne
simatė, tamsoki debesys aukštame 
danguje, bet su pakelta nuotaika 
leidomės ne į ungurių žvejonę, ne 
į mišką rudokių rinkti, bet į Mel
bourno Dainos Sambūrio koncertą, 
vykstantį rudosios anglies kasyklų 
rajone, Latrobe Valley slėny, Mor- 
wellio mieste rotušėje.
" Įėjus erdvion rotušės salėn mus 
pasitinka Latrobe Valley seniūni
jos seniūnas F. Sodaitis su ponia 
Monika, šio koncerto organizato
riai ir šeimininkai, štai spaudžiu 
ranką ir Latrobe Valley lietuvių 

' vaidilai rašytojui J. Mikštui, ku
ris mane painformuoja apie kon
to išgarsinimą australų spaudoje 
ir televizijoje. TV stotis 10-oji 
dukart reklamavo įvykstantį kon
certą, vietos spauda paskelbė Sam
būrio nuotrauką su platoka seniū
no Felikso Sodaičio informacija, 
kiti laikraščiai talpino aprašymus 
apie įvykstantį koncertą. Latrobe 
Valley seniūnija neskaitlinga, bet 
gerai susiorganizavusi.

Prieš koncertą Sambūriečiai 
pakartoja dainuosimas dainas. Re
peticijos metu man pasiseka pasi
kalbėti su šauniuoju Sambūrio ad
ministratorium Leonu Baltrūnu. 
Iš jo sužinojau plačiau apie įvai
rias darytas Sambūrio išvykas bei 
kocertus. Viso Sambūris per 15-ką 
metų turėjęs apie 40 koncertų. Ne
maža padaręs išvykų į kitas vie
toves: Adelaidėn 2, Sydnėjus 2, 
Ballaratan 1, Geelongan 1, TV 7 
Melbourne 1, Morningtone 2, ben
dri su latviais ir estais koncertai 
2, be to kasmetiniai koncertai 
Melbourno LB-ei. Sambūris taip 
pat paįvairinio daugybę kartų 
Melbourne įvairių minėjimų bei 
kitų organizacijų programas. Ke
letą kartų tam pačiam tikslui lan
kėsi ir Geelonge. Kaip dainos mė
gėjų sambūriui, ne profesionalų 
ansambliui, šie suminėti skaičiai 
yra dideli.

Mums besišnekučiuojant susi
rinko salėn ir lietuviškų dainų pa
siilgę tautiečiai iš vietinio Mor- 
wellio miestelio, Moes, Yallourno, 
į koncertą atvyko net iš tolimes
nių apylinkių, net iš Salės, 50 my
lių. Atrodė, kad visi suėjo, suva
žiavo į koncertą ir namuose tepa-

nu, pirmoje daly Sambūris padai
navo J. švedo Oi tu Joneli, A. 
Račiūno Per girią giružėlę, J. 
Naujalio Burtai, J. Brazio Tu ber
želi, su solistais L. Balčiūniene 
ir P. Morkūnu liaudies dainą 
“Dziedukas”, J. Offendacho, Bar
karolė, E. Balsio Daina apie tiltą 
su solistėms B. Tamošiūniene ir 
B. Bartušiūte bei akompanuojant 
V. Kepalaitei, St. Šimkaus Vėjo 
dukra. Pirmoji koncerto dails už
baigta A. Šimkaus vadovaujamos 
tautinių šokių grupės šokiais Kal
veliu ir Žiogeliais. Porai dainelių 
nuskambėjus publika laikėsi kiek 
santūriai, bet po jų gyvai pradė
jo reaguoti ir reiškėsi susižavėji
mą dainomis smarkiu plojimu. 
Ypač antrojoje daly kildavo po 
kiekvienos dainos katučių audra. 
Andriulio, Plaukia Nemunėlis, 
akompanuojant D. Jokūbauskai- 
tei, buvo pakartota dukart.Toliau 
sekė A. Račiūno, Į kovą. Tautinių 
šokių grupė gyvai pašoko Sukti
nį ir Kubilą. Tuoj po jų sekė liau
dies daina Žiema bėga, K. Kavec- 
ko, Susitiks tave norėčiau su so
listu V. Lazausku. Publika priver
tė pakartoti šią dainą. Po jos su
dainuota J. Neimanto, Pasisėjau 
žalią rūtą, J. Zdanio, Siūbavo lin
gavo dukart ir J. Švedo, Daktaro 
daina su solistu A. Milvydu du
kart. Pabaigai dar sudainuota 
Paulausko, Jūreivių Maršas ir J. 
Sodeikos, Šiaurės Pašvaistė. Lie
tuvos Himnu užbaigtas koncertas. 
Jautrų padėkos žodį tarė LB se
niūnas F. Sodaitis įvertindamas 
didelę dainos reikšmę lietuvybės 
išlaikymui. Gėlėmis buvo apdova
noti choro dirigentas A. Čelna, 
pranešėja B. Bartašiūtė ir kiti so
listai.

Šauniai pasirodė Melbourno 
Dainos Sambūris Morwellyje ir 
gražiai atstovavo mūsų tautą ir 
pavergtą Lietuvą, šis koncertas, 
kad ir negausingoje mūsų tautie
čiais vietovėje neįvertinamai svar
bus. Latrobe Valley mūsų tautie
čiams nepaprastas įvykis. O kon
certe dalyvavusiems svetimtau
čiams Sambūris savo menišku ir 
balsingu dainavimu, Tautinių šo
kių grupė savo gyvu ir spalvingu 
šokimu sukėlė nuostabą ir pagar

bą. Alberto čelnos vadovaujamas 
Sambūrio choras atnešė į Latrobe 
Valley slėnį didelio džiaugsmo 
šventę, kurioje taip gyvai, darniai, 
įtikinančiai atliktos dainos išreiš
kė švelniai mūsų tautos sielą ir 
veiksmingai prabilo į mūsų tautie
čio širdį ją atgaivindama ir su
žadindama, prašneko gyvai ir sve
timtaučio dvasion sukeldama 
nuostabą ir pagarbą lietuvių tau
tai. Buvo be galo malonu stebėti 
So koncerto visų nušvitusius vei- 

us, džiaugsmu uždegtas širdis. 
Iš tikrųjų Alberto Čelnos vado
vaujamo choro dainos skambėjo 
be galo darniai ir balsingai, jis 
išgavo iš dainininkų pačius jaut
riausius ir švelniausius tonus ir 
įrodė aukštą chorinę techniką ir 
Sambūrio meninį subrendimą. 
Tenka pasidžiaugti ir mūsų jau
nimo atžalyno — tautinių šokių 
grupės, vadovaujamos A. Šimkaus 
pasirodymu, kuris labai paįvairino 
koncerto programą.

Po koncerto organizatoriai p. 
Sodaičiai, talkinant sutartinai vi
siems veiklesniems seniūnijos tau
tiečiams, iškėlė koncerto daly
viams šaunias vaišes, čia, greti
moje salėje, prie stalų įvyko labai 
jaukus pobūvis. Kiek pasistipri-

ims ir atsigaivinus, į svečius pra
bilo Sambūrio administratorius L. 
Baltrūnas, Tautinių šokių grupės 
vadovas A. Šimkus, iš toliau, iš 
Salės viešnia Eskertienė ir pats 
šeimininkas F. Sodaitis. Suskambo 
dainos ir įvyko gana įvairi ir įdo
mi antroji programa. Girdėjome 
vietinį baritoną P. Petniūną, jaut
rias ir svajingas duetu dainas B. 
Tamošiūnienės — B. Bartašiūtės 
ir L. Milvydienės — A. Baltrū- 
nienės. P. Morkūnas solo padai
navo nuotaikingai apie žirgelį, A. 
Milvydas spalvingai ir vaizdingai 
pakalbėjo žydelių kalba, P. Vaičai
tis padeklamavo sąmojaus kupiną 
Gustaičio eilėraštį “Juoda ir bal
ta”, rašytojas- J. Mikštas paskai
tė porą savo kūrybos dalykėlių, 
kuriuos klausytojai labai šiltai 
priėmė. Prisiminęs humanitariš
kas dienas Kaune nebeiškenčiau 
ir aš bei padeklamavau savo bu
vusios mokinės, šio vakaro šeimi
ninkės Monikos Sodaitienės gar
bei monologą iš Goethės “Fausto”.

Apskritai Sambūrio išvyka į 
Morwellj labai pasisekė. Reikia 
pabrėžti, kad koncertai ir kitokie 
meniniai parengimai, suorganizuo
ti nuošalesnėse kolonijose yra la
bai reikšmingi. Reiktų į tai at
kreipti didesnį dėmesį. Didė padė
ka ir pagarba seniūnui F. Sodai- 
čiui, jo žmonai Monikai, V. Ko- 
ženiauskienei ir visai eilei kitų 
ponių, kurios taip sutartinai dirbo 
ir taip nuoširdžiai svečius priėmė. 
O Melbourno Dainos Sambūriui 
linkėtina nepavargti ir su daina 
skinti kelius į mūsų pavergtos 
tautos laisvę.

TALKON MOTERIMS !
Šiomis dienomis Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės Globos 

Draugijos Valdyba išsiuntinėjo tautiečiams laiškelius prašydama 
aukos: pagelbėti sergantiems ir pagelbėti į įvairias nelaimes pateku
siems mūsų tautiečiams, ir kaip galint greičiau sudaryti atitinkamą 
sumą pinigų senelių namams steigti ir juos išlaikyti.

Minėtai Draugijai rūpinantis gauti kur nors nemokamą sklypą 
senelių namams statyti, jau yra gauta žinių, kad bus galima gauti 
nemokamą žemės sklypą, tik, atrodo, reiks dar kiek palaukti, kol 
formaliai šis klausimas išsispręs.

Bet pats pagrindinis Draugijos rūpestis ir yra — kaip galima 
daugiau surinkti pinigų iš mūsų tautiečių aukų, nes visiems aišku, 
kad be pinigo nieko negalima nei įsigyti, nei pastatyti, nei sušelpti. 
Kadangi Draugijos tikslai yra platūs ir kilnūs ir ypatingai kai ku
riems mūsų bendruomenės nariams reikalingi dėl netikėtai susida
riusių ekonominių ar kitokių sąlygų, tai visuomenės parama būtina 
ir mūsų visų šventai remtinos Draugijos pastangos.

Per netaip ilgą mūsų Draugijos gyvavimo laikotarpį daug teko 
sušelpti į vargą patekusių mūsų brolių ar sesių, ir nevienam ser
gančiam nebuvo atsakyta paslauga, jei kuriam tos paslaugos kada 
reikėjo. Tad vardan artimo meilės ir tam artimui būtinai reikalin
gos pagalbos ar pašalpos, ištieskime savo gailestingą ranką tiems, 
kuriems dabar ar kada nors vėliau ta pagalba bus reikalinga. Nei 
vienas nežino savo ateities, nei kas ištiks mus rytoj, ir nei vienas 
nežino, kur teks praleisti paskutines gyvenimo valandas, taip, kaip 
nežinojome, kad atsirasime šiame krašte.

Būkime duosnūs ir gailestingi, nes gal kartais tas duosnumas 
ir gailestingumas gali būti kada nors pravartus pačiam aukotojui.

Neužmirškime, kad ir mes visi iš aukos kelius metus Vokieti
joje pragyvenome.

Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdyba

STUD. AT-KU S-MAS
(Atkelta iš psl. 3)

kia pripažinti, kad tai yra ne
realus ir daugiau abstraktus da
lykas — yra tikra iliuzija gal
voti ir laukti iš Vokietijos kampų, 
Paryžiaus, Luksenburgo ir kitų 
Europos vietų vos kelioms die
noms suvažiavusio jaunimo pas- 
kestančio “susikaupimo” dvasioje.

Paskaitos buvo filosofinio po
būdžio. Vėliau iš pastabų jautėsi, 
kad narių tarpe būta konkrečių 
klausimų, liečiančių tikėjimą. Pa
vyzdžiui, vienas iš opiausių, kurį 
katalikai studentai jau senai tarp 
savęs dskutuoja (itin po Ekume
ninio suvažiavimo Romoje) yra 
gimimu kontrolė. Katalikų Bažny-. klausimas, prie 
čios nusistatymas šiuo atžvilgiu 
domina ir daug kitatikių ar ne
tikinčiųjų.

Įdomu, ar daug kas iš mūsų 
sugebėtų šaltai ir logiškai patiekti 
argumentų už Katalikų Bažnyčios 
nusistatymus šiuo klausimu? Drą
siai spėju, kad ne vienam dėl sto
kos “ginklų” tektų kapituliuoti.

Man atrodo, kad, jeigu yra pas
kaitos, tai turi būti ir diskusijos. 
Šitoks suvažiavimas kaip tik ir 
būtų tinkamiausia vieta panagri- 
nėt Bažnyčios nusistatymus ir pa
mokymus, liečiančius minėtą ir 
daug kitų opių klausimų.

Jau nebegalime pasitenkinti 
lengvais katekizmo atsakymais; 
jie turėtų būti išdiskutuoti su ti
kėjimo žinovais, kurie yra kom- 
petetingi duoti atsakymus bei pa
aiškinimus. ,

Tokio suvažiavimo metu galima 
būtų pagvildenti ir apologetikos 
klausimų — gi kasdien susiduria
me su netikinčiais ir kitų religi
jų žmonėmis, kurių klausimai ir

abejonės “sukonfuzina” kad ir gi
liai tikintį kataliką, jei jis nesu
geba paaiškinti.

Jau šiandieną nebepasiaiškin- 
si vien tik gerais norais, jei tikė
jimo klausimams atsakymų nebūsi 
paruošęs.

Klausimai gali būti dogmatiniai 
ir antraeiliai. Kartais jie kylą 
iš tikro įdomavimosi, o kartais 
tik erzinimosi tikslu. Kai kurie 
užveda religinę temą kad patirtų, 
ar tu “aklai” tiki, ar gali logika 
ir protu paremti savo tikėjimą. 
Pavyzdžiui, juk ir tas visų religijų 
pagrindinis Dievo egzistencijos 

kurio nuolatos 
grįžtame, remiamas lygiai tikėji
mu ir racija.

Šių dienų akademiniam jauni
mui nebeužtenka dogmos priėmi
mo be analizės — jis nebepasiten- 
kina aklu tikėjimu. Jis reikalauja 
įrodymų! Žinoma, įrodymas ribo
tas dalykas, bet šiandien mes ne
begalime, kaip Yogai, pasitraukę 
nuo pasaulio, sėdėt paskendę me
ditacijose. Mums nebepritinka sa
kyt: “Aš tikiu. Kas man rūpi, 
kad čia mane klausinėja.”

Dažnai žmonės, o itin akademi
nis jaunimas, kelia religinę temą 
iš tikro susidomėjimo. Neseniai 
vienas malonus jaunuolis kiekvie
na proga vis iš naujo pykino ir 
erzino mane pakartotinais klausi
mais, susijusiais su tikėjimu. At
rodė, kad tyčiojosi iš manęs, ypač 
kai “pagaudavo” mane painiuose 
argumentuose. Tik vėliau paty
riau, kad šis nereliginių tėvų iš
augintas bernelis ieškojo tikėjimo. 
Tada jau vakarais puoliau ieškoti 
tinkamų atsakymų bibliotekose,

Kol. KRISTIJONĄ MATULĮ, 

jo mielam tėvui mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame.

A.L.S.S. Sydney Skyriaus Valdyba

Studentė atostogose
atostogos, o aš dar 
atsakymo, kur rei- 

praktikos darbams.

statau kaip telegramoje nurodyta. 
“Kokios tautybės esi?” buvo pir
mas klausimas iš aukšto valdinin
ko. “Lietuvė” atsakau. “Tai ger- 
rai, laimėjau lažybas” sako jis. 
Neklausiau kokios “tautybės” bu- 

apsidžiaugiau
pasiūlytom darbo sąlygom ir at
lyginimu.

šeštadienį šeimos palydėta 
kraustausi į lėktuvą kelionei į 
šiaurę. Lėktuvas mažas, skrenda

Jau netoli 
neturiu jokio 
kės važiuoti 
Rūpestis neišpasakytas. Mano su
rūgusi nuotaika pasikeitė, kai vie
ną vakarą grįžus radau 40 žodžių 
telegramą iš “Nestles”. Rašo: — vau laikoma, bet 
priimta dviem savaitėm, kelionė 
lėktuvu ir hotelis bus apmokėta. 
Paskambinti pirmadienį “Nestles” 
Chief field vadovui.

Pirmadienį paskambinu ir prisi

PADĖKA
Australijos Lietuvių Studentų Sąjungos Sydney Skyriaus 

Valdyba reiškia nuoširdžią padėką p. P. VAIDAUSKUI, kad 
leido pasinaudoti jo patalpomis rengiant gražiai pavykusį stu
dentų susipažinimo vakarą. Labai ačiū.

Valdyba

nes, jei aš pati ir jaučiausi susi
gyvenusi su tikėjimo dogmomis — 
aš jų ginti nemokėjau.

Pastebėjau, kad po paskaitų, į 
pasiūlymą pasireikšt ar paklausti, 
mes visi tylime, kaip pelės po 
šluota — rodos, visiems viskas 
aišku ir mes nė neprasižiojame. 
O jei koks studentas ką nors ir 
pasako, tai retai koks kitas prie 
jo teprisideda — gaunasi trumpas 
pasikalbėjimas tarp prelegento ir 
klausėjo. Ir viskas. Tuo tarpu po 
paskaitos, susimetę į grupeles, 
studentai karštai diskutuoja.

Taigi galų gale ar ne laikas 
drįsti pareikšti savo nuomonę. Ne
svarbu, kad gal kartais truputį 
ir pasiginčyt tenka. Tas, anot 
anglų pasireiškimo “tik orą pras
kaidrina (it clears the air)”.

Dauguma mūsų gal ne taip ge
rai ir lietuviškai mokam? Nenu- 
siminkim, nes tas pats ir kituo
se kontinentuose. Tad gal nepaga- 
vome pagrindines minties? Jokia 
gėda tai pareikšti ir paklausti, 
nes nieks nesistebės, o pačiam tuo 
tarpu bus daugiau naudos. Nedrįs
tant viešai klausti, galima juk 
prie paties prelegento prieiti ir, 
neabejoju, kad jis mielai paaiš
kintų.

Paskutinė mano mintis liečia 
bendrai jaunimo suvažiavimus ir 
jų formą.

Paprastai formalioji dalis api
ma eilę paskaitų, po kurių dažnai 
seka diskusijos. Pastebėjau, kad 
labai dažnai jaučiasi pasyvumas 
diskusijų metu, o tik po jų, žiū
rėk, girdisi murmėjimai net ir 
iš paskutiniųjų “nebylių”: “Aš 
su tuo nesutinku... Mano nuomonė 
visai kita... Ką jis tenais pasako
ja...” Reiškia, visi kaip nors rea
gavo: vieni karštai įsitikino, kiti 
skeptiškai nusišypsojo, o kai ku
rie net ranka numojo Bet viešai 
pasisakyt — kur tau?

Taigi, atrodo, kol grupelės ma
žos — diskusijos gaunasi gyvos; 
tik atsiranda didelė salė — rodos, 
pilna “nebylių” prisėda, visi bal
sus praradę. Ar nebūtų laikas pa
naudoti po paskaitos grupinį meto
dą, kur kelių narių grupelės išdis
kutuoja prelegento temą ir, vėliau 
grupės atstovas viešai suvažiavi
mui atreportuoja? Ar šis, angliš-

kai vadinamas “grupės jėgos 
(group dynamics)” metodas, kuri 
daugybė universitetų naudoja su 
dideliu pasisekimu, negalėtų tilp
ti ir mūsų lietuvių studentų suva
žiavimų rėmuose?

Kokiu mastu galime matuoti 
suvažiavimų pasisekimą'?

Patikimas ar nepatikimas, pa
sisekimas ar nepasisekimas, aiš
kus naudingumas ar laiko gaiši
nimas yra labai individualūs po
žiūriai bei sprendimai. Bet, kal
bant apie šį Europos Lietuvių 
Studentų Ateitininkų Suvažiavi
mą, man asmeniškai atrodo, kad, 
jeigu tos savaitės metu buvo pro
gų praplėsti savo dvasines "ri
bas”, sustiprint savo tikėjimą re
liginių apeigų metu, giliau paž
velgti į Ateitininkų organizacijos 
reikšmę, ką labai puikiai konden
suotoj formoj pademonstravo dr. 
J. Norkaitis; ir dar be to malo
niai praleisti tą kad ir trumpą 
laiką savųjų tarpe, tad galiu be 
abejonės pareikšti, kad suvažia
vimas pasisekė.

MIRĖ EMILIS SKUJENIEKS

Birželio 11 d. Amerikoje mirė 
latvis rašytojas Eimilis Skuje- 
nieks, didelis lietuvių draugas ir 
visos eilės lietuvišką knygų ver
tėjas į latvių kalbą. Jis buvo Lie
tuvių Rašytojų Draugijos narys ir 
gal net jautėsi daugiau lietuviu, 
negu latviu. Savo jaunystėje Sku- 
jenieks ilgesnį laiką praleido Lie
tuvoje.

Į latvių kalbą E. Skujenieks iš
vertė: V. Ramono “Kryžius” ir 
“Dulkes raudoname saulėlydy”, 
R. Spalio “Gatvės berniuko nuo
tykius” ir to paties autoriaus 
“Ant ribos”. Be to, daug dėmesio 
skyrė dramai ir dėl to eilę lietu
viškų dramų taip pat paskelbė 
latviškai: S. Čiurlionienės “Dvy
lika brolių”, “Aušros sūnūs”, “Pi
nigėliai”, V. Krėvės “Žentas”, P. 
Vaičiūno “Nauji žmonės”, “Auk
so žaismas” ir “Nuodėmingas an
gelas”, B. Sruogos “Milžino pą- 
unksmėj”, V. Alanto “Buhalteri
jos klaida”. E. Skujenieks mirė 
sulaukęs 60 m.

tik 200 mylių į valandą. Viso esa
me 24 keleiviai ir lėktuvo įgula. 
Ore truputį papurto (turbūt, tas 
pats lėktuvas, vežęs J.A.V. krep
šininkus iš Adelaidės j Perthą) 
bet laimingai pasiekiame Kempsey 
(virš 300 mylių nuo Sydney).

Aerodrome mane sutinka firmos 
paskirtas globėjas Mr Elliot su 
šeima, Mano galutinė sustojimo 
vieta Smithtown, 12 mylių nuo 
Kempsey, kur važiuojame auto
mašina. Vaizdai puikūs. Žolė aukš
ta, žalia ir, atrodo, sultinga. Lau
kuose ganosi karvės. Klausiu savo 
palydovų, kaip čia suprasti? Laik
raščiai rašo apie didžiules saus
ras, o čia taip gražu ir žalia. Jis 
atsako kad čia keletą kartų pali- 
ję, bet reikalai nėra geri. Mac- 
leay upė labai nusekus, ūkininkai 
vandenį perka iš Kempsey.

“Štai anos karvės”, parodo 
pro mašinos langą, “yra atvežtos 
iš Singleton, ten žolė visai iš
džiūvus.”

O Dievulėliau mano net išsigan
dau. Karvės tokios sudžiūvusios 
kad, rodos, smarkesniam vėjeliui 
papūtus jos nuvirs. Iš jų tik kau
lai ir oda bepalikus, nors dabar 
jos sotinasi šviežia žolele.

Aprodė ir vietines karves. Jos 
daugiausia Jersey veislės; jų pie
nas žymiai riebesnis kaip lietu
viams pažįstamos olandų veislės, 
nors šios duoda daugiau pieno.

Mane pristato į Smithtown ho
tel. Pro langą matosi didžiulis 
Nestles produktų fabrikas ir ža
lios ganyklos. Pats miestelis ma
žas, apie 500 gyventojų, prie Mac- 
leay upės. Elliott šeima manim rū
pinasi visą savaitgalį — vežioja 
po apylinkes.

Pirmadienio rytą atvyko p. El
liott manęs paimti ir pristatyti 
Nestles fabriko direktoriui ir ve
terinarijos gydytojui, su kuriuo 
turėsiu dirbti. Važiuojant mano 
palydovas sako, kad direktorius, 
žinodamas tik mano pavardę, la
bai baiminasi kad galįs nesusi
kalbėti su manim angliškai.

“O ar nenorėtumėt,, kad su
vaidinčiau nesuprantančią angliš
kai?” užklausiu. Tam drąsos tu
riu, buvau p. Saudargienės išmo
kyta.

“Puiku” jis sako. Direktorius 
žino, kad aš moku prancūzų ir 
vokiečių kalbas, tai aš suvaidinsiu 
vertėją. Tikimės, kad mums pasi
seks, tik nesijuok!

Įeiname į gražiai įrengtą kabi
netą. Mane pasitinka direktorius.

“HoW do you do Miss Z. Glad 
to meet you.”

“Malonu jus matyti p. Ander
son. Daug apie jus girdėjau anks
čiau,” atsakau lietuviškai. Mano 
palydovas “vertėjauja”, direkto
riaus ranka išsprūdo iš manosios, 
ir jo veido spalva pasikeitė. Jis at
siprašęs išlėkė. Grįžo su dar di
desniu viršininku — visos apy
linkės Nestles fabrikų direktorių. 
Abu mane klausinėjo angliškai, o 
aš atsakau lietuviškai. Mr. Elliott 
“vertėjauja” ir vos susilaiko ne
sijuokęs. Pagaliau mane užklau

nuo kaktos prakaitą ir 
padėtis pavirto linksmu

buvau supažindinama bu

sia, kiek metų esu Australijoje. 
Nuo čia ir pradėjau atsakinėti 
angliškai, nes išgyvenus 16 m. 
Australijoje visai nemokėti ang- 
liškai negalėjau. Direktorius nu
sišluostė 
įtempta 
juoku.

Toliau
veterinarijos gydytoju p. Stra- 
kosch. Dar mums besikalbant sus
kamba telefonas ir jau važiuojam 
gydyti veršiuko. Ponas Strakosch 
prieš 30 metų atvykęs iš Austri
jos save laiko australu. Jis va
žiuoja su specialia “Land Rover” 
mašina, įrengęs visokių spintelių 
vaistams laikyti. Kai tik važiuo
davom per duobes ar akmenis, vi
sokių dydžių buteliukai šokinėda
vo spintelėse ir girdėjosi kaž kas 
panašaus į Beatles muziką.

Iš pradžių ūkininkai manim ne
labai pasitikėjo, ir jiems nebuvo 
aišku, ko aš čia važinėju, bet kai 
pamatydavo maišant vaistus ar 
leidžiant švirkštą, klausdavo ar ai 
čia pastoviai apsistosiu.

Vieną dieną, man beapžiūrinė- 
jant karvę, pasisuko fotografas. 
Sekantį šeštadienį, su pusryčiais 
hotelyje man padavė vietinį laik
raštį “Macleay Argus”. Pirma
jam puslapy įdėta mano fotogra
fija (kartu su Jersey karve) ir 
trumpas aprašymas. Po to kai tik 
išeidavau į gatvę, žmonės sutikę 
klausinėja:— kaip man patinka 
Smith town? Ar smagu mieste gy
venti? Ar mėgstu gyvulius ir tt 
Ta pačia proga aš paklausinėda- 
vau apie Smithtown. Pradėjau 
teirautis, ar apylinkėje nėra ap
sigyvenusių lietuvių. Taip, yra 
vienas, atsako viena kalbi ponia. 
Kitą rytą jau beldžiuos į duris, 
kur man nurodyta. Atidarė duris 
apsnūdęs žmogelis ir negalėjo su
prasti, ko aš jieškau. Galų gale 
susikalbėjom. Jis pasisakė esąs 
latvis, ne lietuvis. Jis sakė žinąs, 
kad Kempsey gyvena viena lietu
vių šeima, bet jų adreso nežino. 
Taip ir nesutikau lietuvių.

Greitai bėgo dienos, saulėtos, 
gražios. Sunku buvo patikėti, kad 
dabar žiema; netoli jūra mėlynuo
ja, žmonės maudosi, ir aš pati 
vienmarškinė vaikščioju. Iš tolo 
visi ūkiai atrodo skurdūs, ir man 
vėliau pastebėjau kad garažuose 
stovi viena ar net dvi paskutinio 
modelio mašinos, tai net pikta pa
sidarė. Patys žmonės gyvena ir 
melžia karves lūšnuose, už gydo
mas karves apmokėti pinigų retas 
kuris turėjo. Tačiau asmeniškai 
visi buvo labai draugiški ir nuo
širdūs.

Karta su p. Elliott buvome 
nuvykę į Nambucca Heads kur 
agronomai patarinėjo ūkininkams, 
kokias žoles ir dobilus sėti, Tai 
buvo lyg ir konferencija, kur vi
si galėjo pasisakyti. Taip pat Nes
tles laboratorijoj teko daryti ty
rimus, tikrinti pieno kokybę ir 
fabriko pagamintus produktus.

Per greit pasibaigė mano atos
togos ir darbai pas Nestles. Atsis
veikinant nesakėm sudiev, bet tik 
iki pasimatymo. Išleidžiant direk
torius sakė, kad kada tik panorė
siu, galiu atvažiuoti ir būsiu vi
suomet priimta.

Ramunė Zinkuti
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Sportas Adelaidėje
PAKELIUI Į ČEMPIONUS

Vyties krepšinio komandos įsis
maginę ir toliau skina laimėjimus. 
Visų sportininkų ir krepšinio mė
gėjų dėmesys Adelaidėje nukreip
tas į vyrų pirmąją komanda. Ji 
puoselėja viltį laimėti čempijono 
vardą savoje divizijoje ir vėliau 
varžytis dėl teisės žaisti aukščiau
sioje “District” klasėje. Pakol kas 
ši komanda eina nesuklupdama. 
Kad viltys išsipildytų, pralaimėji
mams jau nebepaliko vietos.

Laimėta prieš South 57-39 (20- 
12). Taškai: E. Pocius 16, J. Gum- 
bys 14, DW. Atkinson 10 ir V. 
Levickis 6.

Vasaros sezono čempijonė West 
komanda nugalėta 53-38 (25-16). 
Taškai: J. Gumbys 17, R. Dauge
lis 14, D. Atkinson 11, E. Pocius 
8, L. Urmonas 2 ir V. Levickis 1.

Antroji Vyties komanda neuž- 
sileidžia pirmajai ir taip pat ski
na laimėjimą po laimėjimo. St. 
Mitchels nugalėta 31-18 (15-8).
Taškus pelnė K. Jaunutis 14, J. 
Smit 13, J. Mikužys su G. Ka
minsku po 2.

Prieš Falcons laimėta 32-22 (14- 
10). Taškai: J. Smit 14, K .Jau
nutis 7, V. Straukas su J. Mikužiu 
po 4, A. Palaitis 2 ir R. Jablons
kis 1. Už šią komandą žaidžia ke
li jauniai. Jauniai turi teisę žais
ti kad ir kelias rungtynes savai
tėje be savos jaunių klasės. No
rėdami įgauti geresnio patyrimo

jie žaidžia senjorų klasėse.
Jaunių iki 16-kos metų koman

da laimėjo prieš South II 62-29 
(34-14). Taškus pelnė: A. Jona- 
vičius 22, K. Jaunutis 20, P. Ar
lauskas 10, A. Reivytis 6 ir R. 
Jonavičius 4.

Jaunių iki 12 metų komanda pa
siekė sensacinę pergalę laimint net 
51-1 prieš mažai susigaudančią 
Gilles Plain komandą. Vienintelį 
tašką priešininkams laimėjo toje 
komandoje žaidžiąs Algio Igna
tavičiaus sūnus. Mūsiškių taškai: 
A. Skiparis 20, R. Beinoravičius 
20, A. Bladzevičius 9, A. Strau
kas 2. P. Alekna taip pat žaidė 
nor ir nepelnė taškų. Turėtą su
sitikimą su C.Y. komanda teko 
pralaimėti dėl netikusio teisėjo. 
Mūsiškiai vedė net 20 taškų skir
tumu ir pralaimėti teko tik spe
cialiai teisėjui išfolavus A. Ski- 
Parį.

Mergaičių I komanda laimėjo 
31-11 (17-0) prieš Postai žaidė
jas. Taškai: N. Vyšniauskaitė 12, 
G. Krivickaitė 9, V. Jucytė su E. 
šiukšteryte po 4 ir M. Lapieny- 
tė 2.

Antroji mergaičių komanda 
stipriai pasispaudus nugalėjo 
West 17-10 (9-6). Taškai: K. Baš- 
kutė 8, E.’ Matiukaitė 4, R. Mar
cinkevičiūtė su A. Roocke (Šuky
te) po 2 ir E. Lapienytė 1.

B.N.

“KOVO” VYRAI, nors oficialiai 
dar jie niekur ir nesiskelbė, ta
čiau po gražaus laimėjimo prieš 
Canberiškius, susicementavo ir 
pradėjo vėl žaisti “Western Sub
urbs” žiemos turnyro “A” klasės 
pirmenybėse. Jie žaidžia Burwood 
mergaičių gimnazijos salėje tre
čiadienių vakarais. Paskutinėse 
rungtynėse prieš Bankstown 
Sports Club jie laimėjo 53-43. 
šiose rungtynėse Kovo “žvaigž
dės buvo S. Lukoševičius ir An- 
driejūnas, vienas įmesdamas 24, 
kitas 23 taškus.

JAU KURIS LAIKAS iš visų 
Australijos kampų girdėjosi ži
nios, kai amerikietis svečias But
kus sėkmingose pokerio kovose 
smarkiai pamokė šio žaidimo mė
gėjus. Tačiau pačioje savo viešė
jimo pabaigoje vis tiek galutiniu 
pokerio čempionu tapo adelaidiš- 
kis sporto veteranas Edas, kuris 
taip patvarkė šį svečią pokeris- 
tą, kad tas, atrodo, kaip pasiekė 
paskutinės žinios iš Adelaidės, į 
Ameriką traukiniu išvyko...

V. KOŽENIAUSKAS (Šakne
lė), žinomas Sydnejaus sportinin
kas, gavęs metines šešių savai
čių atostogas, išvyko į Karalie-

kirsdamas. Įdomu, ar šaknelė pa
bandys ir dabar pavartoti kirtimo 
peilį, o jei taip, tai kiek ilgai jis 
ištvers.

GALVOJAU, GALVOJAU ir 
nesuprantu. Kovo merginos žai
džia krepšinį Canterbury berniu
kų gimnazijos salėje, bet vyrai 
žaidžia Burwoodo mergaičių gim
nazijos salėje. Gal kartais toks 
“pasimaišymas” padės ir pačiam 
krepšiniui.

ŠIAIS METAIS KOVO eiles 
papildė gražus būrelis naujų jau
nų žaidėjų, o taip pat vyrų gre
tose vėl matosi anksčiau žaidęs 
Šmitas, Čepulis, Stašionis, Sauka, 
Liutikas ir kt. Taip pat ir “jau
nis”, nors šiuo metu jau jis pil
nas vyras Daniškevičius, pasitre
niravęs sunkumų kilnojime grįžo 
atgal į komandą.

KOVO TINKLININKAI irgi 
aktyviai dirba du kartus per sa
vaitę. Nors treneris J. Eismontas 
“atostogauja”, tačiau komanda, 
papildyta keliais naujais žaidė
jais ir, vadovaujama K. Krapaus- 
ko, šiais metais numato Geelonge 
gėdos nepadaryti.

ir visai N.S.W. tinklinio koman
dai, su kuria nesenai buvo sosti
nėje Canberroje, kur ne tik ko
mandai vadovavo, bet dar buvo ir 
jos treneriu.

NESENAI J.A.V.-se viešėjo 
Sovietų Sąjungos krepšinio rink
tinė, kurios vienu iš geriausių šiuo 
metu žaidėjų yra Modestas Pau
lauskas. Su juo Amerikoje lietu
viai sportininkai ir žurnalistai tu
rėjo pasikalbėjimus (daugiausiai 
privačius), o mums gerai pažįsta
mas buv. krepšinio rinktinės žai
dėjas E. Modestavičius padarė In- 
dianopolyje nuotrauką, kuri tilpo 
ir Amerikos spaudoje.

KAIP INFORMUOJA Sporto 
skyriaus redaktorius, tai jo vardu 
buvo gauta 90 egz. Amerikoje 
anglų kalba leidžiamo “Lithuanian 
Sports Rewiew”. Jie yra išsiunti- 
hėti į didesnius mūsų miestus. 
Kaina 3/6.

NESENIAI SUOMIJOJE, Tam
pere mieste pasibaigė pasaulio im-

Tuchačevskiui nepatiko Stalino 
įvesta armijoje šnipinėjimo siste
ma, kolektivizacija ir valstiečių 
šaudymai. Jis pasidarė antistali- 
nistu, bet užsienio politika jam

tynių pirmenybės, kuriose Riman
tas Bagdonas, Vilniaus jaunimo 
sporto mokyklos treneris, atsto-
vaudamas Sov. S-gą, iškovojo auk
so medalį ir pasaulio čempijono 
vardą. Gegužės pabaigoje Berlyne 
du vilniečiai: R. Tamulis ir D. 
Pozniakas laimėjo Europos bokso 
čempiono vardus. Tamulis jau yra 
trečią kartą Europos čempionas.

VISOJE AUSTRALIJOJE daug 
mokyklinio amžiaus vaikų ir jau
nuolių atsiekia savo mokyklose ir 
už jų, daug gražių laimėjimų. Bū
tų labai gražu, kad tėvai ar pažįs
tami pasidalintų šiais vaikų laimė
jimais ir su kitais Sporto Skyriaus 
skaitytojais.

VOKIETIJOJ LEIDŽIAMAS 
žurnalas “Fernsehach” pateikia iš 
Belgijos žurnalo “L’Echiguier Bel
ge” Romano Arlausko, Australija 
ir J. Coden, Belgija, partiją, žais
tą pasaulio šachmatų korespon- 
dencinėse pirmenybėse. Komenta
ruose iškeliamas Arlausko suma
numas, drąsa, aštrumas, varijantų 
grožis ir puiki pergalė. Nebūtų jis 
didmeisteris!

Rimas Gailius

duoti Tuchačevskiui mirtiną smū
gį.

Tam yra įrodymų. 1937 m. sau
sio prasidėjusiame didžiajame 
valyme prokuroras Višinskis ap-

nės žemę, kur jis galvoja prisi- KALBANT APIE K. KRA- diktavo, kokį kelią jis turįs pasi- klausinėjo kaltinamąjį Radeką, 
minti tas dienas, kai prieš 15-ka PAUSKĄ, tenka pasakyti kad jis rinkti. Jis buvo įsitikinęs, kad paminėjusį Tuchačevskio vardą.
metų ten dirbo cukrines nendres gražiai vadovauja ne tik Kovo, bet

PŪKINĖS KALDROS

sąjunga tarp Vokietijos ir Sovietų Višinskiu! užsispyrus, Radekas 
Rusijos yra pastatyta sąlyga, be paaiškino, kad Tuchačevskis ne
kurtos negalima vesti kovos prieš suvaidino jokio vaidmens tame 
dekadentiškus vakarus. Jis žinojo, nusikaltime, kurį Radekas papil- 
kad to neleis įgyvendinti Stalinas, dęs, bet gen. Putna buvęs jo są-

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

tad reikėjo nusikalti ginklus galu- mokslininkas. Gi gen. Putna bū
tinai dvikovai. Ir savo jėgą jis rė- vo užsienio politikos specialistas 
mė Chabarovsko specialiu korpu. Tuchačevskio grupėje, kaip kari- 
Nuo 1935 m. Chabarovske jis įstei- nis attache Berlyne, Londone ir 
gė neva revoliucinį komitetą. Toki joj. Putna jau buvo suimtas 
Aukštieji partijos pareigūnai ir 1936 m. Tas rodo, kad Stalinas 
armijų generolai priklausė komi- jau nuo tada ruošė pinkles Tu- 
tetui. Tokia komiteto kompozicija chačevskiui. Tai žinojo Tucha-

Prekė* duodamos ir išsimokė j imui. Me* kalbame vokiškai. rodo, kad Tuchačevskis negalvojo 
sukurti antikomunistinį sąjūdį, bet 
norėjo sumobilizuoti prieš Stalino

čevskis su draugais ir jei Putna 
prakalbės... Tad reikėjo paskubė
ti.

tironiją patriotinį bolševikų spar- 1937 m. kovo mėn. partijos cent-

ŠNIPU GALYBE
DĖL KO SULIKVIDUOTAS MARŠ. TUCHAČEVSKIS

Kas buvo maršalas Tuchačevs
kis? Herojus ir genijus, kaip buvo 
skelbiama sovietinėje spaudoje iki 
1986 metų? Ar išdavikas, parsi
davęs Vokietijos armijai, “nuni- 
žęs šuo”, kaip jį pavadino Sta
linas po sušaudymo? A rtai buvo 
prieš Staliną nusiteikęs patriotas, 
pirmoji fatalinė auka biauraus 
senio, kaip kompartijos suvažia- 

. vime sakė Chruščiovas?
>. Nuo 1931m japonai veržėsi į 

■■ Kiniją. Pradžioje jie įsigalėjo 
Mandžiurijoje, turtingam minera
lais krašte Sibiro pasienyje pa
sidarydami savo satelitinę valsty

POPULIARIAUSIAS

nes jie 
mieste, Man-

Tuchačevskio 
ir geniali To

S C O T C H

Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
TeL 74 5727

bę Japanija buvo pasiruošusi 
ginklu sukurti didelį Azijos blo
ką. Tas rusams pasirodė pavo
jinga. Konfliktas tarp rusų ir ja
ponų kiekvienu metu galėjo kilti 
Tolimuose Rytuose tokiu momen
tu, kada Stalino imperija galėjo 
subirėti nuo bado.

Tada Maskvoje karo komisaras 
generolas Gamarnikas sugalvojo 
ir su Tuchačevskio pagalba įstei
gė Tolimuose Rytuose "specialų 
korpą”, arba “Kolchozų korpą”, 
kurio karininkai pradėjo išdidžiai 
vadintis “chabaroviakais”, 
stovėjo Chabarovsko 
džiūrijos pasienyje.

Gamarniko ir 
idėja buvo paprasta
korpo nariai tuo pačiu metu buvo 
kariais ir ūkininkais, arba geriau 
pasakius, ūkininkai karių unifor
mose.

Karo atveju su japonija Toli
mųjų Rytų armija jų dėka tu
rėtų vietoje nepriklausomą mais
to aprūpinimą, kuris buvo sunkiai 
pristatomas geležinkeliais iš Ru
sijos, esant tik vienai Transsibiro 
linijai. Toks nutarimas turėjo di
delės svarbos. Maršalas Bliuche- 
ris, Tolimųjų Rytų armijų vadas, 
kurio nepriklausomumas nuo Mas
kvos buvo didelis, buvo uždrau
dęs Sibiro teritorijoje atiminėti 
nuo ūkininkų žemes, bijodamas 
paveikti į savo karių moralę, nes 
90% jo karių buvo vietinių ūki
ninkų vaikai, šis Gamarniko pla
nas leido sukurti “kariškių kolo
nijas”, kur kareiviai, atlikę trum
pą apmokymą, galėjo įsikurti su 
šeimomis ir dirbti milžiniškuose 
armijos ūkiuose. Nemažai kaimo 
darbininkų ir ūkininkų vaikų sa
vanoriais įsirašė į šį “specialų 
korpą” iš centrinės Rusijos. At
vykę čia kiekvienas gaudavo nedi
delį namelį, sklypą žemės 
niškiems reikalams, vieną 
vištų ir 10 metų nereikėjo 
mokesčių.

1936 metais “Kolchozo
jau buvo 60,000 aktyvių karių ir 
50,000 rezervistų. Tai sudarė apie 
dešimt divizijų, visiškai nepri
klausomų nuo Raudonosios Armi
jos vadovybės Maskvoje, ideališ
kas instrumentas ambicingam ge
nerolui, turinčiam politines

ro komiteto posėdyje, kuriame da
lyvavo ir Tuchačevskis, Stalinas 
pareiškė, kad “valstybės priešai 
ir šnipai dirba raudonosios ar
mijos eilėse”. Kodėl Tuchačevskis 
nereagavo? Kodėl jis delsė? At
sakymas paprastas. Sunku susi
siekti tokiame plote kaip Rusija. 
Reikėjo veikti atsargiai, nes NK
VD sekė kiekvieną žingsnį. Paga
liau, sukilimui data buvo paskir
ta 1937 m. gegužės 1 d., kai Mask
voje Raudonoje aikštėje įvyks pa
radas ir didžiosios kariuomenės 
jėgos galės būti nukreiptos į 
Maskvą nesukeliant įtarimo.

Bet Stalino nutarimas pakeitė 
planus. Tuchačevskis paskiriamas 
vadovauti sovietų delegacijai Lon
done Jurgio VI vainikavimo iš
kilmėse, kurios turėjo įvykti ge
gužės 12d. Norėta apraminti mar
šalą ir tas pavyko. Tuchačevskis 
atidėjo sukilimą trim savaitėm. 
Ir tas neprotingas žingsnis jam 
buvo fatališkas. Nei kelionė į 
Londoną, nei pučas neįvyko. Pas
kutinį kartą jis pasirodė Ameri
kos ambasados priėmime balan
džio 28 d.

Po trumpo teismo Tuchačevskis 
buvo sušaudytas Liubiankos rūsy. 
Ir nuo tada pradėjo augti lik
viduotų karininkų kapai, sunai
kinant raudonosios armijos pajė
gumą, kurį Tuchačevskis stengėsi 
sukurti.

Įstodamas į komunistus, Tucha- i 
čevskis iš karto pasidarė štabo ka
rininku. 1918 m. gegužės mėn., bū- ; 
damas 25 metų amžiaus, jis jau I . 
armijos vadas. Jis privertė čekų , 
legijonierius atsitraukti už Volgos. 
1918 metais jis vadovauja V armi- , 
jai Uralo rajone. Bolševikai dar ; 

' turi užėmę tik šeštadalį Rusijos • 
imperijos. Lenino situacija bevil- ■ 
tiška. Bet Tuchačevskis sumuša 
admirolo Kolčako divizijas, kai jos , 
jau buvo prie Kazano ir likučiai ■ 
turėjo slėptis už Urato. 1920 m. j 
per tris mėnesius jis atmuša gen. • 
Denikino armiją iki Juodosios jū- . 
ros. (

Jaunai bolševikų valstybei gre- . 
šia didelis pavojus iš Lenkijos, ku- ■ 
ri pasinaudodama rusų silpnumu, ' 
įžengia j Ukrainą ir užimą Kijevą. ' 
Vėl kviečiamas į pagalbą Tucha
čevskis. Nuostabiai geniališku 
manevru, jis priverčia lenkus 
trauktis ir pats artėja prie Varšu
vos. 

Maršalas Pilsudskis savo atsi
minimuose rašo, kad Lenkijai iš
mušė beviltiška valanda. Jei 1920 

1 metais raudonoji vėliava neplevė
savo ant Varšuvos, tai ne dėl Eu
ropos padėtų pastangų, bet dėl

■ Stalino nepaklusnumo. 
1 Tuchačevskis jau buvo visai ar-
• ti Varšuvos, 

komitetas”, 
stitucija raudonoje

■ pavedė vadovavimą 
, fronto, įskaitant ir 
’ kur Jegorovas ir
• savo kavalerija veržėsi 
, Politiniu komisaru pietų armijos
■ vadovybėje buvo Stalinas. Tucha-
■ čevskis davė logišką įsakymą pietų 

armijai pasukti į šiaurę Liublino 
kryptimi.

Bet Stalinas turėjo kitus tiks- jos dėka princesė buvo išgelbėta 
lūs. Jis norėjo užimti Lwovą ir nuo susižeidimo. 
įtikino Budieniną ir Vorošilovą, *
vadovavusius pietų armijai, ne- Vienas žmogus skubėjo mašino- 
kreipti dėmesį į Tuchačevskio įsa- je pas savo dantistą sutartai va- 
kymą ir žygiuoti į Lvovą, bet ne landai. Jis vėlavosi. Jo mašina 
į Liubliną. Lenkų armijos karinis susidūrė su kita mašina skersgat- 
patarėjas prancūzų gen. Weygand vyje. 
(neseniai miręs), nepraleido tokios 
progos: lenkai įsiveržė į tarpą su
duodami , Tuchačevskiui į nepri
dengtą sparną. Kito panika ir re
zultate Tuchačevskis turėjo atsi
traukti. Lenkija buvo išgelbėta. 
Tad galima įsivaizduoti, kokį kar
tėlį Stalinui dėl to širdyje nėšio- beždžionė paleido įkastąjį, 

pasekė ir treniruotojas.

ną.
1936 m. Tučachevskis išvyko į 

Londoną dalyvauti karaliaus Jur
gio V laidotuvėse, kaip sovietų 
delegacijos pirmininkas. Pakeliui 
jis sustojo Berlyne ir turėjo pro
gos pasikalbėti su vokiečių gene
rolais. Jis norėjo būti tikras, kad 
vokiečiai nepasinaudos Rusijos 
sukilimu ir nebandys užimti ry
tus. Ir ypač jis norėjo įgyven
dinti savo idėją — sąjungą su 
vokiečiais, kai tik Stalinas bus nu
šalintas.

Savo pasikalbėjime su rumunų 
užs. reikalų ministeriu Titules- 
co, Tuchačevskis atidengė savo 
mintis, sakydamas: ‘ ‘Jūs darote 
klaidą susirišdami su tokiomis se
nomis ir baigiančiomis savo gy
venimą valstybėmis, kaip Prancū
zija ir Anglija. Turėtumėte pasi
sukti į naująją Vokietiją. Ku
riam laikui Vokietija pradės va
dovauti Europos kontinentui”.

Tai įvyko 1936 m. pavasarį. Už 
devynių mėnesių GPU agentas 
Paryžiuje Skoblinas persiuntė 
Heydricho agentams informaciją 
apie sovietų generolų ruošiamą 
pučą prieš Staliną. Hitleris galvo
jo, nusiųsdamas “Raudonąjį Na
poleoną” į kartuves, jis sunai
kins sovietų armiją. Bet tikrumo
je Heydrichas tik pagelbėjo Sta
linui, pasiryžusiam jau seniai su-

jas, kaip Gamarnikui, ar dar la
biau, jo draugui Tuchačevskiui, ( 
kuris buvo aiškus Stalino varžo
vas ir po badmečio ir valstiečių 
šaudymo pasiryžusiu nuversti 
Staliną. “Kolchozų korpas” per
versmo atveju galėjo suvaidinti 
svarbų vaidmenį. Kovojant su 
Stalinui pasilikusiais ištikimais 
daliniais, Tolimieji Rytai galėtų 
būti tvirtovė ir atsitraukimo vie
ta.

Tokių faktų akivaizdoje Tucha
čevskio portretas atrodo visai ki
taip negu jį piešė stalinistai ir 
vakariečiai. Jis buvo tikrasis Sta
lino priešininkas.

Visas Tuchačevskio gyvenimas 
rodo, kad tai buvo nuostabus žmo
gus. Gimęs 1893 metais, jis bu
vo jaunesniuoju leitenantu, kai 
1915 m. prie Varšuvos pateko į 
vokiečių nelaisvę. 1917 metais jis 
pabėgo ir grįžo į Petersburgą, ku
ris jau nebebuvo Rusijos sostine. 
Caras buvo nuverstas, karas pasi
baigęs ir Lenino bolševikai, buvo 
valdžioje, kovojo su baltaisiais ge
nerolais.

Nors ir būdamas aristokratų kil
mės ir kaip buvęs caro armijos ka
rininkas, jis nestojo baltųjų pusėn, 
bet pasirinko raudonuosius. Kodėl? 
Vieni sako, kad tai jaunuolio po
litinis nesubrendimas, kiti aiškina, 
kad jis tai padaręs oportunisti- 
niais sumetimais. Tiesa visai kito
kia. Tuchačevskis pasirinko rau
donuosius iš įsitikinimo ir ambici
jos.

šita revoliucija prieš buržuazinį 
luomą, kova prieš tvarką, leido 
Tuchačevskiui kovoti prieš vakarų 
tradicijas, krikščionybę ir vakarie
tišką dvasią. Jis galvojo tik apie 
Rytus, bet ne apie Vakarus, ku
riuos pažinojo tik tiek, kiek matė 
belaisvių stovykloje. Vakarai jam 
buvo caras, dekadencija, puvėsiai. 
Ir baltieji, kurie kovojo už carą ir 
vakarus, negalėjo būti jo pakelei
viais. Rytuose jis tikėjo prisikel- 
siant ateitį, naujas idėjas, naują 
galybę.

Pagaliau raudonieji jam davė 
daug galimybių patenkinti ambici
jas. Trockis, sukūręs raudonąją 
armiją, buvo reikalingas technikų, 
štabų viršininkų, vadovauti lauki- 

idė- nėms revoliucionierių bandoms.

“Revoliucijos karo 
pati aukščiausioji in- 

armijoje, jam 
viso vakarų 
pietų frontą, 

Budieninas su 
pirmyn. GENYS MARGAS

Tarptautinės Bananų šventės 
princesė (Amerikoje) paslydo ant 
banano žievės festivalio metu. Tik 
arti stovinčiojo greitos orientaci-

rino tabletėmis. Skridimas buvo 
atidėtas, kol 150 galionų kuro bu
vo nuleista ir iš naujo pripildyta, 
nes įkritęs buteliukas buvo rastas 
sudužęs ir bijotasi, kad sachari
nas, pakliuvęs į motorą, jo neuž
kimštų.

asme- 
karvę, 
mokėti

korpe’

josi Tuchačevskis. Jei jis vėliau 
iškilo į maršalus ir karo ministrus, 
Stalinui esant diktatorium, tai tik 
dėl to, kad Stalinas negalėjo nu
neigti jo karinių gabumų.

Kitos mašinos vairuotojas 
buvo jo dantistas.

Portugalijoje bezdžioniukė įkan
do savo treniruotoj ą. Kai beždžio
nė nė nemanė paleisti savo aukos, 
tai treniruotojas suleido savo dan
tis į beždžionės snukį. Tik

Lakūnui pakilus nuo lėktuvnešio 
ir jo lėktuvui tuoj sugedus, jis iš
šoko parašiutu. Lėktuvas sudužo 
ir jis buvo išgelbėtas helikopteriu. 
Grįžtant atgal į lėktuvnešį, sugedo 
helikopteris, bet ir šį kartą tam 
lakūnui pavyko išsigelbėti. Abe
jais atvejais jis net nebuvo sužeis
tas.

tada 
o ja

Oro linijos aptarnautojas, pildy
damas lėktuvą kuru, atsitiktinai 
įmetė į tanką buteliuką su sacha-

Sunkvežimio tankas įvažiavo į 
namą per sugriautą sieną. Niekas 
nebuvo sužeistas, bet 10,000 kvor
tų raudonojo vyno susigėrė visuo
se namuose taip, kad neliko nė la
šo net atsigerti. . *• *
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS GEELONGE
Geelongų nuo Melbourn skiria 

50 mylių nuotolis. Iš kitų apylin
kių atvykusieji pirmas dienas pra
leidžia Melbourne ir tik čia ap
šilę užsuka valandėlei susipažinti 
su Geelongų .Bet šį kartų įvyko 
kitaip. ALB Krašto Valdybos pir
mininkas p. S. Narušis savo me
tinių atostogų metu išsileido ap
lankyti bendruomenės padalinių. 
Šia proga neaplenktas buvo ir 
Geelongas. Jis buvo apsistojęs pas 
p.p. Zdanavičius.

Aplankęs Geelongo apyl. v-bos 
p-kų Dr. S. Skapinskų. Vėliau 
pirmininko bute buvo sukviesta 
apylinkės valdybos ir organizaci
jų vadovų pasitarimas, kur daly
vaujant Kr. V-bos pirmininkui bu
vo iki valios išsikalbėta.

Mielas svečias gražiai ir aiš
kiai išdėstė Krašto Valdybos vyk
domus ir numatytus planus ir dar
bus. Buvo užkliudyti Jaunimo 
Kongreso reikalai, solidarumo mo
kesčio surinkimas, “Mūsų Pasto
gės” vargai ir rūpesčiai. Vėliau p. 
Narušis aplankė visų eilę geelon- 
giškių asmeniškai, neaplenkdamas 
ir buvusio apyl. p-ko p. J. Gai
liaus, kuriam padėkojo už jo iš
vystytų veiklų. Ypač svečias sie
lojosi Geelongo liet, choro reika
lais ir prašė, kad visomis pastan
gomis tas choras būtų išlaikytas.

Liepos 28 d. Dr. Skapinskas pa
lydėjo p. Narušį iki Melbourno, 
iš kur jis tęsė savo kelionę Ade
laidės link.

širšė

f jo sveikatų buvo pakeltos taurės 
r pavaliuota.

Visi įsitikinę, kad kilniems no
rams likimas gali būti palankus, o 
Cabramattos ponios pasiryžusios 
naujuose Liet. Namuose surengti 
negirdėtas įkurtuves.

Povi. Liukas

MELBOURNE
KLUBO SUSIRINKIMAS

CABRAMATTA
Anų savaitgaF gražus veikles

niųjų cabramatiškių būrelis, p. p. 
Statkuvienės ir Žygienės kvietimu 
K. Butkui prisidedant gaivaisiais 
gėrimais susirinko pasidalinti įs
pūdžiais po Sydnejaus Liet. Klubo 
susirinkimo. Pasirodo, pašnekesys 
virto gražiu pobūviu, kur ir buvo 
daugiausiai kalbama apie Sydney 
Liet. Namus, čia dalyvavusi p. 
Dudaitienė ėmėsi iniciatyvos pra
šydama susirinkusius sumesti į 
krepšelį po du “bobus” ir už juos 
nupirkti loterijos bilietų, pagal ku
rį, dievaitei Fortūnai padedant, 
laimėtus pinigus paskirti Lietuvių 
Klubui. Susirinkusieji į tai gyvai 
reagavo ir vėliau suskaičiavus 
krepšelyje rasta £6.0.0. Iš tų pini
gų paprastus N.S.W. loterijos bi
lietus perka p. p. Žygienė ir Jaras, 
“Special” loterijos bilietus parūpi
na p. p. Šapronienė, Dudaitienė ir 
K. Butkus, “Jackpot” lot bilietų 
perka p. Statkuvienė ir “Opera 
House” lot. bilietų įgyja p. P. 
Alekna. Numatyta pirkti viso sep
tyni loterijų bilietai. Tyliai laiky
damasis buv. Cabramatta apyl. p- 
-kas p. Statkus ir besiklausydamas 
Ėdrių sumanymų, staiga pareiš-

: “Perku aš pats “Opera House” ft 
loterijos bilietų ir išlošius visų lai- g 
mikį skiriu Liet. Klubo naudai”. g

Melbourne Lietuvių Klubo me
tinis susirinkimas įvyko liepos 31 
d., Masonic Hall, Richmonde. Su
sirinkimui vadovavo klubo pirmi
ninkas p. Juozas Petrašiūnas pa
sikvietęs sekretoriumi p. I. Alek
na.

Klubo pirmininkas p. J. Petra
šiūnas padarė išsamų pranešimų 
iš kurio susirinkimo dalyviai aiš
kiai matė, kad Klubo Taryba per 
praeitus metus įdėjo daug kruopš
taus darbo stengiantis įgyti taip 
Melbourno lietuvių bendruomenei 
reikalingus Lietuvių Namus. Dėta 
daug pastangų, apžiūrėta daug 
namų ir sklypų, bet ne dėl Tary
bos kaltės, namų neįgyta.

Susirinkimo dalyviai gyvai dis
kutavo Lietuvių Namų vielos, dy
džio, kainos, paskirties ir kitus 
su namų įsigijimu surištus reika
lus. Konkrečių paaiškinimų teikė 
inž. — architektas p. Jurgis Žal- 
kauskas, statybininkas Jonas Ma- 
šanauskas ir inž. Bronius Vingrys.

Malonu konstatuoti, kad p.p. 
Žalkauskas ir Mašanauskas buvu
siai tarybai talkavo. Juodu taip 
pat pasižadėjo be atlyginimo ir 
toliau vadovauti Lietuvių Namų 
Statybos darbams, susirinkimas 
tikrai nuoširdžiai šį jų pasižadė
jimų priėmė. Turėdami tokius 
specialistus Melburniškiai turi 
vilčių turėti tikrai tinkamus Lie
tuvių Namus.

Iškilus vietos klausimui, kur to
kie namai turėtų būti, reikalas 
paliktas Klubo Tarybai spręsti 
tik su vienu prašymu — sųlyga, 
kad namai būtų netoli bent nuo 
vienos viešos susisiekimo priemo
nės (traukinio ar tramvajaus).

Sprendžiant klausimų, ar pirkti 
senus namus ir juos pritaikinti 
saviems reikalams, ar statydinti 
naujus ir visais atžvilgiais mums 
tinkamus namus, dauguma pasi
sakė už naujų namų įsigijimų. 
Tačiau Klubo Tarybai palikta tei
sė pirkti ir senesnius namus jei 
jie pasirodytų tinkami.

Kilus namų vertės klausimui, 
atseit kiek galime tikėtis sukaup
ti pinigų, dauguma kalbėjusių pa
sisakė, kad turint galvoje jau tu
rimus grynus pinigus virš 11.000 
naujų namų kaina galėtų būti apie 
£25.000. Manoma, kad pradėjus 
mums tinkamų namų statybų, visa 
Melbourno lietuvių bendruomenė 
daug sėkmingiau sukels reikiamų 
sumų.

1965-66 m. Klubo Tarybų suda
ro: p.p. Juozas Adomavičius, An
tanas Baleišis, Kazys Čėsnas, Vin
cas Liubinas, Juozas Pelenauskas, 
Juozas. Petrašiūnas ir Bronius 
Vingrys. Kandidatai: Vladas Bo- 
sikis, Karolis Prašmutas ir Vin
cas Popeliučka.

Rimas Vėtra

Musų Pastogės

PASIRŪPINK PAKVIETIMAIS IS ANKSTO!

PAKVIETIMUS PLATINA:

kad rugpiucio 28 d.
Auburn salėje (F. O’Reilly Auditorium) 

įvyksta

SPAUDOS BALIUS
Komiteto iždininką

VYTENĮ ŠLIOGERĮ
ir

p-lę ASTRIDĄ ADAMSAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir kartu 
džiaugiasi

A LB Jauninto Kongreso Centrinis K-tas

Klubo narį 
VYTENĮ ŠLIOGERĮ, 

susituokusį su 
ASTRIDA ADAMSAITĘ,

nuoširdžiai sveikiname ir linkime abiem šviesaus ir 
laimingo gyvenimo.

Sydney Lietuvių Plunksnos Klubas

Rugpjūčio 14 d. (šeštadienį) iškilmingoje “DORCHESTER” salėje, tarp Myers Music 
Bowl ir Yarros upės

Melbourno Lietuvių Dainos Sambūris rengia savo tradicinį

metinį, grandiozinį
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Frakuoti patarnautojai, per visą vakarą pristatinės maistą ir gėrimus, geras or
kestras neduos svečiams ilsėtis. Sambūrio dainininkai dainomis ramins pavargusius šo
kėjus ir iki 2 vai. ryto bus bandoma išlaikyti gera nuotaika.

Kviečiame malonius tautiečius atsilankyti į šį parengimą ir bent vieną vakarą į me
tus pabuvoti kartu su Sambūrio dainininkais.

Bilietus iš anksto platina: Eleonora Balčiūnienė — telef. 42 6603, Jonas Tamošiū
nas — telef. 45 1350 ir Raimondas Dagys — telef. 65 9499.

Sambūrio Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydney Liet. Klubo susirinkime 

p. Aleknos iniciatyva susirinku
siųjų tarpe buvo pravesta vieno 
peno rinkliava loterijos bilietams 
pirkti. Iš nupirktų trijų bilietų 
vienas laimėjo 10 svarų. Apie ki
tus laimikius nieko dar nesigirdi.

★ .
Šia idėja užsikrėtė būrelis kab- 

ramatiškių, susimetę pas p. K. 
Butkų, tiems patiems tikslams vėl 
sumetė šešetų svarų. Tikimasi 
kad vis šis tas ant šios meške
rės užkibs.

★
Panūdo sydnejiškiai lietuviai 

ant tų loterijų ir vis tik tam, kad 
greičiau būtų pastatytas klubas. 
Puolamasi ant pačios stambiau
sios — Operos loterijos. Kažkas 
net ir šypsotis bando: girdi, taip 
besistengiant lietuviai greičiau 
pastatys Sydenjuje operos rūmus, 
negu laimės kų Liet. Klubui. Bet 
ką gali žinoti... *

Sydnejuje atvykusieji, pamatę 
kiek įtartina (tautybės atžvilgiu!) 
taksi šoferį, gali drųsiai kalbin
ti lietuviškai — vis gali pataiky
ti ant lietuvio. Mat, sako, šis 
amatas esųs gana pelningas, o 
lietuvių taksi šoferių čia priskai- 
toma virš dešimties. Ir nė vienas 
nesikundžia!

★
Pereitų ketvirtadienį iš kelionių 

aplink pasaulį sugyįžo sydnejiš- 
kės dantų gydytojos p.p. K. Gu- 
meniukienė ir G. Kazokienė. Nors 
ir moderniaisiais džetais skrido, 
vis tik kelionėje užtruko ilgiau, 
negu kadais diližanais važinėjęs 
Filijas Fogas!

Anų šeštadienį vienas iš sydne- 
jiškių Skirkų (jų yra įskaitant 
ir tėvų net keturi) atšventė savo 
gimtadienį. Sako, svečių buvę tiek, 
kad užpildytas ne tik erdvus na
mas,, bet ir visas iliuminuotas kie
mas. Mašinų tai reikėjo išstumti 
į gatvę, nes kieme trūkę vietos.

★
Prisimenant Spaudos Balių kas 

met labiausiai apkalbamas redak
torius, nes jam tenka sodinti ba
liaus svečius prie stalų. Nepasi
tenkinimas kyla vien tix dėl to, 
kad redaktorius mano, jog baliu
je esančios visos vietos geros, o 
svečiai jas klasifikuoju. Gal reikė
tų pagaliau šitų klausimų rimtai 
išaiškinti, ir jeigu yra baliuje ir 
geresniu vietų, ta’ jas užimj. tu
rėtų atitinkamai ir primokėti.

★
Jau beliko vos trys savaitės iki 

spaudos baliaus. Užsakymai vietų 
ir stalų plaukia pilnu tempu. Kai- 
kas net ir iš užsienio pasiskubino 
sugrįžti, kad tik nepraleistų šios 
metinės progos!

*
Sužinota, kad Tautos Šventės 

minėjimų Sydnejuje ruošia Banks- 
towno apylinkės Valdyba ir Kul
tūros Taryba rugėsjo 12 d. Banks- 
towno liet. Namuose. Išsamiau 
apie minėjimų kitų kartų.

★
Dail. L. Urbonas neištvėrė: nuo

latiniai nusiskundinmai iš kitų, 
kad gyvenus pasaulio krašte ir 
‘nepasiekiamas, pagaliau įsigijo 
telefonų: 528 7283. Ar tik nepra
dės vėliau šiuo žaisliuku skųstis!

*

Atsakant į mūsų Tėvynės pa
vergėjų nuogų durtuvų šešėlyje 
rengiamas demonstracijas sąryšy 
su 25-kių metų “išlaisvinimo” su
kaktuvėmis, Brisbanės lietuvių 
bendruomenė ruošiasi kuo iškil
mingiau paminėti mūsų Tautos 
Šventę — Rugsėjo 8-tųjų. St. Ma
ry’s parapijos salėje jau dabar 
vyksta judrus bruzdėjimas: repe
tuoja moterų choras, tautinių šo
kių grupė ir kitos mūsų meninės 
pajėgos. Kartu tikimasi, kad į 
minėjimų kuris įvyks rugsėjo 11 
d. atsilankys ir nepaslankesnioji 
bendruomenės dalis.

S.

B.
V.

Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 535455 
Kulakauskas, 32 Cornwall Rd., Auburn, tel. 6499379 
Barkus, 80 Links Ave., Concord, tel. 733984 
Skrinska, 7 Lemnos Street, Homebush.

V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 554640
A. Giliauskas. 52 Jeffrey St, Kirribilli, tel. 921371
K. Kavaliauskas, 196 Gibson Ave., Padstow, tel. 775262
J.P. Kedys, 93A Argyle St, Parramatta, tel. 6359787
S. Zablockienė, Spaudos kioskas, Lidcombe
S. Žukas, 13 George Street Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St, Lyncham, A.C.T.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.
V. Kazokas, 13 Percy Street, Bankstown.
Kviečiame pakvietimais ir stalais apsirūpinti iš anksto, sudarant 

savas grupes prie stalų.
Stalus skirsto V. Kazokas.

įėjima* — 25 šilingai asmeniui. Baliau* pradžia 7 pabaiga 1 v. ryto.

SYDNEY LIETUVIŲ 
KLUBO PRANEŠIMAS

Klubo metinis narių susirinki
mas numatomas rugsėjo mėn. 
(tiksli data bus paskelbta vėliau), 
tad jau laikas siūlyti kandidatus 
į naujų Klubo valdybų.

Pagal Klubo statutų kandida
tai į valdybų siūlomi raštu. Kiek
vienų kandidatų siūlo du klubo 
nariai ir pasiūlytasis kandidatas 
turi duoti savo raštiškų sutiki
mų.

Kandidatai siūlomi į sekančias 
valdybos pozicijas atskirai: 1. 
pirmininko, 2. sekretoriaus ir pen
kių Klubo valdybos narių. Kandi-

h datų pasiūlymus prašome įteikti 
g šiuo adresu: 39 Church St., Lid- 
g combe ne vėliau kaip ligi rugpiū- 
§ čio 29 d.

Liet. Klubo Valdyba

PRANEŠIMAS GEELONGO 
LIETUVIAMS

Dr. V. Kudirkos vardo savait
galio mokyklos Tėvų Komitetas 
rugpiūčio 15 d. 1.30 vai p.p. Liet 
Namuose šaukia visuotinį metinį 
susirinkimų tokia darbotvarke: 
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Pre
zidiumo kvietimas. 3. Tėvų Komi
teto pirmininko pranešimas. 4. 
Kasininko pranešimas ir apyskai
tos tvirtinimas. 5. Naujo Komi
teto rinkimai. 6. Klausimai ir su
manymai. 7. Susirinkimo uždary
mas. Po susirinkimo bendra ka
vutė.

Tėvų Komitetas kviečia tėvelius 
ir visus geros valios lietuvius at
silankyti į šį svarbų susirinkimų, 
nes nuo jūsų atsilankymo priklau
sys ir tolimesnė mokyklos veikla.

Tėvu Komitetas

PAPARČIO ŽIEDAS ADELAIDĖJE PRANEŠIMAS

Liepos 24 d., šeštadienį, Ade- Jo akys įgauna nepaprastų spindė- 
laidės Liet. Namų salė pilna žiū
rovų, susirinkusių pamatyti Ade
laidės Lietuvių Teatro Mylėtojų 
Sambūrio naujo spektaklio “Pa
parčio Žiedo”. Tai dramatinė 4 
paveikslų legenda. Veikalas nau
jas, dar nematytas kurį pagal 
Sofijos Kymantaitės — Čiurlio
nienės poemų “Giria žalioji” sce
nai pritaikė aktorius, dainininkas 
solistas senas adelaidiškis Paulius 
Rūtenis. Poemos pritaikymas sce
nai paliekant autorės stilių ir kai- dovė Vėtra (B. Jonavičienė) jau 
bų, atliktas pasigėrėtinai.

Uždangai pakilus prieš akis 
atsiveria senas lietuviškas miškas 

čia mūsų solistas tapo nužudytas. su savo šimtamečiais ąžuolais ir 
baltakamieniais beržais, kurių pa
vėsyje auga vešlūs paparčiai. Pui- 
vėsyje auga vešlūs paparčiai. C. 
Dagienės, kuri niekada nematė 
Lietuvos girių, puikios dekoracijos 
visus sužavėjo.

Nuotaikingame seno miško kam
pelyje trys laumės (D. Pridotkai- 
tė — Stimburienė, D. Maželytė 
ir L. Kučinskaitė) verpdamos pa
sakoja liūdnų istoriją, kaip jų nu
mylėtinė Papartė, girių karaliaus 
duktė, pamilo kaimo bernelį ar
tojų Kernių ir savo laumišku nu
jautimu pranašauja liūdnų atei
tį miškų karalijai. Scenoje pasi
rodo ir pati Papartė (V. Bra
zauskaitė) su savo mylimuoju 
Kernium (V. Straukas). Jaunuo
liai labai vienas kitų myli, nors 
ir žino, kad savo elgesiu rūstina 
dievus. Veltui Papartės tėvas gi
rių karalius Miškinis (V. Baltu
tis), laumės ir žalčių karaliūnas 
Geltonakis (A. Maciukas), kuris 
slaptai myli Papartę, grasina 
Kerniui ir ragina palikti karaliū- 
naitę, bet artojo meilė nepajaudi- 
nama.

Vienų tylių naktį samanėms ir 
miškinukams šokant pražįsta pa
partis ir jo žiedų nuskina Kernius.

Liepos 24 d. pasinaudojant “Mū
sų Pastogės” informacija, Brisba- 
nėj suėjo kelios šeimos ben
drai pasižiūrėti televizijoj “Ho
micide” filmos, kurioje vaidino 
Paulius Rūtenis. Viskas gerai klo
josi, tik filmos pabaigoje mote
riškių tarpe kilo sųmyšis, kodėl

Kiek vėliau atvėsusios išsiaiškino 
kad Paulius dar kelsis. Tas galėjo 
atsitikti gal ir dėl to, kad filmos 
belaukiant buvo kiek ir pasivai
šinta.

Brisbanietis Alfredas Gudaitis 
liepos 30 d. atšventė savo “virš- 
trisdešimtąjį” gimtadienį. Ta pro
ga į jo tėvų erdvius namus susirin
ko gausus būrelis artimųjų. Čia 
prie vaišių stalo besivilgant įvai
riais skystimėliais buvo padainuo
ta daug dainelių bei sukaktuvi
ninkui pareikšta daug gražių lin
kėjimų. Nors Alfredas jau įžengęs 
į “Ketvirtųjų”, bet pamiltos vien
gungystės dar vis nesiruošia par
duoti. Sakosi lauksiąs, kol kas 
nors importuos Į Brisbanę dau
giau lietuvaičių, kad būtų dides
nis pasirinkimas.

Matyt, kad Adelaidės Liet, cho
ro “Lituania” balius rugpiūčio 14 
d. turės būti tikrai šaunus. Pa
kvietimai į balių pasiekė jau ir 
kaikuriuos sydnejiškius.

Ku-ka

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Sydney Liet. Mot Soc. GI. D- 
jos Valdyba praneša, kad visais 
ligonių ir šiaip socialinės globos 
reikalais kreipiamasi į Draugijos

dėjimų ir jis gali viskų matyti ne 
vien girios, bet ir žmonių pasau
lyje. Jis pamato, kaip vargsta jo valdybos ligonių reikalams vedėjų 
sena motina ir jauna sesuo pa
liktos vienos tolimame kaime. Ma
to savo draugus, kertančius ja
vus laukuose, dirbančius gimtų
jų žemę ir tuo pajunta sųžinės 
graužimų. Artojo dvasia atbunda 
jame ir jis ryžtasi trumpam pa
likti Papartę, kad padėtų motinai 
laukuose. Bet dievai ir keršto val-

p. Lidijų Gasiūnienę šiuo adresu: 
7 Burnett St, Hurlstone Park, 
tel. 55.65.76.

Draugijom Valdyba

Užrūstinti, pradeda keršyti Ker
niui, žmonėms laukuose ir Papar- 
tei. Kyla audros, žaibai ir griaus
tiniai. Kernius klaidžioja girioje 
nerasdamas kelio atgal. Perkūnas 
užmuša Papartę ir ji miršta savo 
tėvo glėbyje. Nutilus audroms kai
mo vyrai ateina ieškoti Kerniaus. 
Suradę klaidžiojantį papasakoja 
apie dievų kerštą jų kaimui ir 
apie žuvusių jo motinų ir seserį. 
Pykčio apimtas jo geriausias 
drauas Skiras (V. Opulskis) nu
žudo Kernių. Taip tragiškai bai
giasi žmogaus ir girių karaliūnai- 
tės meilės istorija, liūdna ir mis
tinė lietuvių liaudies legenda.

Džiugu pastebėti, kad į Teatro 
Mylėtojų Sambūrį režisorius J. 
Neverauskas įtraukė daug jauni
mo. Be keletos vyresnių, anksčiau 
jau vaidinusių, beveik visi jau
nuoliai buvo debiutantai lietu
viškoje scenoje. Be aukščiau mi
nėtų dar vaidino: A. Grėbliūnas 
(kaimo bernas), P. Daugėla 
(Nykštis, Vėtros tarnas), D. Bra
zauskaitė, V. Brazauskaitė, E. 
Brazauskas, M. Keršytė, L. Lau- 
nikaitytė, L. Macpanas, J. Neve- 
rauskaitė, R. šerelytė — samanės 
ir miškinukai.

Pajieškojimas
Pajieškomas Vytautas Bružas, 

gimęs 1928.11.1 Laižuvoj^ Lie
tuvoje. 1951 m. gyvenęs Wollon
gong ir domėjęsis aviacija. Jo IR, 
kimu susirūpinusi sesuo Lietuvoje. 
Pats p. Bružas arba apie jį ži
nantieji prašomi suteikti žinių 
šiuo adresu: The Salvation Army 
Missings Friends’ Bureau P.O. 
Box 6, Brickfield Hill, N.S.W. 
(5069).

Australijos Raud. Kryžius ren
ka žinias apie 1954 m. vasario 28 
d. Coomoje žuvusio Jono Jasinsko 
šeimų — jo žmonų ir vaikus, jeigu 
jų buvo, žinių prašo Jono Jasin
sko motina, gyvenanti Lietuvoje, 
žinias prašoma suteikti Mūsų Pas
togės Redakcijai.

Vaidintojai savo vaidmenis at
liko gerai ir susilaukė gausių plo
jimų, gėlių bei dovanų.

Vykęs scenos apšvietimas (V. 
Vosyliaus), originalūs kostiumai 
(eskizai dail. I. Pocienės), kostiu
mai O. Dundienės (bei garsų efek
tai (J. čėsnos) kartu su vaidin
tojų lietuvišku žodžiu maloniai 
nuteikė žiūrovus.

Režisoriui J. Neverauskui ir jo 
padėjėjai V. Marcinkonytei, sėk
mingai pastačius šį nelengvų vei
kalų net su dvidešimt vienu veikė
ju, priklauso nuoširdi adelaidiš- 
kių padėka. JM.
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