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IŠVIETINIMO
Sveikas eilinis stebėjimas ir 

sociologų, psichologų bei gydy
tojų, užuominos bei moksliniai 
tyrinėjimai sako, kad išvietini- 
mas suaugusio, o ypač profesi
nio bei su žeme suaugusio žmo- 

' gaus (kaimiečio) palieka pėdsa
kus ir sukelia neigiamus reiški
nius paliestuosiuose ir sudaro 
sodologinių-psichologinių pro
blemų bendruomenėms, išvietin- 
tuosius priglaudusioms. Nenuos- 
abu, kad imigraciniuose kraš
tuose (J,Ą,y., Australijoj, Ka
nadoj) tuo reikalu paskutiniu 
laiku susilaukta gausios tiriamo
sios medžiagos. Jos, be abejo 
yra ir Vokietijoj, kur II-jo Pa
saulinio karo metu, o ypač po 
jo susilaukta didelio skaičiaus 
perkeltųjų (Umsiedler).

Pats laikas ir mums į šią pro
blemą pažvelgti iš lietuviško 
taško. Mums- kyla, ypač jauna
jai kartai, kaikurie reikšmingi 
klausimai :

1) tautinės tapatybės (identi
ty) išlaikymas, tet kartu įsijun
giant į krašto bendruomenę, kur 
gyvename, šiuo atveju — Aus
tralijoj.

1 2) tautinių lietuviškų kultūri
nių vertybių bei tautinės kultū
ros aplamai ugdymas bei puose
lėjimas, tačiau kartu gyvenant 
krašto kultūriniam klimate bei 
iki tam tikro laipsnio adoptuc- 
jant jojo gyvenimo būdą ir vis 
dėlto savo tautinių vertybių ne
atsižadant, bet surandant joms 
vietą ir reikšmę didesniam bei 
platesniam komplekse;

3) reikalas palaikyti galimai 
artesnį ryšį su tauta, nors ir la
bai nepalankiomis sąlygomis, dėl 
jų pagerinimo kovojant.

Matome, kad tai didelės rei
kšmės ir, kartais gali atrodyti, 
sunkiai suderinami uždaviniai. 
Tikime tačiau, kad tiems klausi
mams turim jiekoti pagrįstų, ra
cionalių atsakymų, nes kitaip 
tėra du keliai — izoliavimasis
bei getas arba visiška asimiliaci
ja bei, išnykimas. Pirmasis ke
lias neįmanomas, nes tai reikš
tą kelią amžinojo žydo, o ir jis 
priklauso praeičiai, kai bendruo
menės bei jos grupės pasidarė 
labai jau judrios ir linkusios su
silieti (interchanging). Antrasis 
priešingas tautinės individualy
bės savisaugos tendencijai bei 
kolektyvo gyvybiniam veržlumui 
— juo gi einant, reiškia tautinę 
mirtį. Reikia tat jieškoti pagrin
dų ir atramos vidurio keliui.

4) Tačiau čia dar, tikrai ar 
tariamai, bauginama, kad išvie- 
tinimas bei tos būsenos išlaiky
mas atnešęs su savim nepagei
daujamų psichofizinių reiškinių

PERRINKTAS PREZIDENTU
Pereitą savaitę Formozoje — 

Nacionalistinėje Kinijoje įvyko 
rinkimai, kur be opozicijos For- 
mozos prezidentu perrinktas dar 
šešeriems metams Chang Kai 
Shek, 78 metų amžiaus. Prieš 
persikeliant komunistų sumuš
tiems nacionalistams su gen. Čartg 
Kai Sek prieky Formoza buvo la
biausiai atsilikęs kraštas Azijo
je, bet. per tą laiką su Amerikos 
ekonomine pagalba kraštas pasi
darė pats ekonomiškai stipriau
sias ir produktyviausias Azijoje. 
Pradžioje Formozos vietiniai gy
ventojai žiūrėjo į čank Kai šėką 
su nepasitikėjimu ir net buvo 
pasireiškusi stipri opozicija, bet 
dabar net ir buvę opozicijos va
dai sutinka su čang Kai šėko po
litika ir stojo bendradarbiauti.

PROBLEMOS
— įvairių rūšių negalavimų, su
trikimų (neurozę, histeriją, aso- 
cialumą, alkoholizmą), net ligas. 
Tuo dažnai, su pagrindu ar be 
jo pabaugina ir vietinė krašto 
spauda bei mokslinė ar pseudo- 
mokslinė literatūra.

Į šias problemas atvirom akim, 
pažvelgti ir joms daugiau ar ma
žiau pagrįstą atsakymą surasti 
A.L.B. Krašto Valdyba sudaro 
studijinę komisiją su centru 
Melbourne ir lauks, kiek galima 
skubiau, rezultatų.

Galima būtų klausti, kodėl to 
nėra imtasi JAV? Atsakymas — 
kol kas ten nesiimta, ne.gi mes 
iš Australijos jiems primesim 
savo valią. Antra pusė — Aus

KOMISIJA
LIETUVIO IŠEIVIO

Pereitame ALB Krašto Tary
bos suvažiavime Melbourne bu
vo priimtas nutarimas paruošti 
mokslinę studiją asimiliacijos 
klausimais tremtyje. Siam reika
lui buvo paprašytas p. A. Zub- 
ras, kaip šios idėjos autorius, 
imtis iniciatyvos sudaryti tam 
tikslui atitinkamą komisiją, kad 
numatytas darbas būtų vykdo
mas. *

A. Zubras tokią komisiją jau 
sudarė į ją pakviesdamas šiuos 
asmenis:
„ Karolis Kazlauskas — studen

tas med., Rasa Lipšiuvienė—so
ciologė, Jūratė Normantaitė — 
Tenders — mokytoja, Rimas 
Slavickas — inžinierius, Stasys 
Statkus — gydytojas psichiatras, 
Stasys Stankūnavičius — moky
tojas, Vytenis Šliogeris — eko
nomistas, Algis Šimkus — inži
nierius, Kazys Zdanavičius — 
gydytojas, Danutė Žilinskienė 
— sociologė.

Šiai komisijai bendradarbiau-

KOMUNISTAI SUSIRŪPINĘ

Maskvoje rengiamasi 23-čiam 
komunistų partijos kongresui, ku
riame numatoma, kad dalyvaus 
apie 5000 delegatų, šio kongreso 
tikslas reviduoti partijos ideolo
giją, kuri per 50 metų neįstengė 
patraukti paskui save masių. 
Ypač Rusijoj šiandie didelis rū
pestis dėl jaunimo, kuris nuo kū
dikystės komunistiškai indoktri- 
nuotas, bet nėra komunistiškas. 
Jau dabar sovietinė spauda kelia 
klausimus, kad rusiškasis jauni
mas niekuo nesirūpina ir kad jo 
tarpe pasireiškiančios “nihilisti
nės” tendencijos. Kitų sovietų 
Rusijos okupuotų tautų jaunimą 
toji pati sovietinė spauda vadi
na apsikrėtusiu “buržuaziniu na
cionalizmu”. Minėtame kongrese 
dar bus svarstoma rusiškojo ko
munizmo santykiai su kinietišku 
komunizmu ir taip pat Stalino 
problema, kuris net ir po 13 me
tų dar nėra išgyvendintas iš žmo
nių atminties ir gyvenimo.

— ★ —

Viduržemio jūroje netoli Ispa
nijos krantų vis dar tebeieškoma 
amerikiečių atominės bombos, ku
ri lėktuvui sudužus paskendusi 
jūroje. Ieškojimo darbus pasku
tiniu metu ypač trukdo pavasa
rinės audros.

tralija turi labai specifinę padė
tį, nes pati yra sala, be gyvų 
sienų su kitų tautų bendruome
nėmis, todėl su labai parapiniu 
horizontu; pati yra ryškiai bri
tiško kultūrinio veido ir dėl to 
labai skirtinga nuo JAV. Todėl 
ir Australijos lietuvio išeivio 
problemos gali būti skirtingos 
nuo JAV. Pagaliau Australijos 
sudaromoji komisija yra pasiry
žusi pažvelgti ir į JAV tais klau
simais turimus bei ruošiamus ty
rinėjimų rezultatus. Tuo reikalu 
yra susirišta su ten esančiais 
kaikuriais mūsų kultūrininkais, 
ir jie paramą yra pažadėję.

Su pažadais dėl rezultatų, tu
rint galvoj Komisijos bei jos na
rių darbo sąlygas, Komisija no
ri būti labai atsargi ir kukli.

A. Zubras

PROBLEMAI TIRTI
ti sutiko dar šie asmenys:

Viktoras Martišius — teisi
ninkas, Pranas Raulinaitis (USA) 
— teisininkas, John Playford — 
politinių mokslų profesorius, 
bendradarbiu pakviestas G. 
Procuta (USA), bet atsakymas 
dar negautas.

Talkon bus kviečiami ir lietu
viai dvasiškiai. Reikalui esant 
minėtos Komisijos vadovas ir or
ganizatorius p. A. Zubras kvies 
naujų narių ir bendradarbių.

Komisija dirbs trijomis sek
cijomis: a) asimiliacijos vyksmui 
tirti, b) tautinės kultūros ugdy
mo ir puoselėjimo keliams re
komenduoti ir c) specifinėms 
emigrantų psichinių negalavimų 
ir sukrikimų apraiškoms nusta
tyti, jei tokių pasireikštų. Šia 
paskutine problema rūpinsis Dr. 
S. Statkus, Dr. K. Zdanavičius 
ir stud. med. K. Kazlauskas.

ALB Krašto Valdyba sveiki
na čia paminėtą Komisiją ir lin
ki sėkmingo darbo.

įvykiai pasaulyje
Pereitą savaitę Italijos gydyto

jai paskelbė keturių dienų strei
ką reikalaudami didesnių atlygi
nimų.

— ★ —
Iš Švedijos pranešama, kad 

švedų mokslininkai užregistravo 
Rusijoje stiprų požeminį atominį 
sprogimą. — * —

NERAMU PRANCŪZIJOJE
Pereitą savaitę prasidėjo visa 

eilė streikų, kur darbininkai rei
kalauja didesnių atlyginimų ir 
geresnių darbo sąlygų. Prof, są
jungos planuoja tokių streikų ir 
toliau. Prancūzijoje šie darbinin
kų keliami neramumai kelia dides
nio rūpesčio.

— ★ —
Anglijoje generaliniai rinkimai 

įvyks kovo 31 d. Dabartinė dar- 
biečių vyriausybė, parlamente ne
turėdama didesnės' persvaros, ne
gali pravesti savo planų ir dėl to 
buvo priversta skelbti rinkimus 
paankstintai.

MIRĖ PROF. P. MAŽYLIS
Vasario 2 d. Lietuvoje mirė ži

nomas gydytojas ir specialistas 
prof. Pranas Mažylis, sulaukęs 80 
metų amžiaus. Lietuvoje nuo 1922 
m. dėstė universitete drauge turė
damas ir savo privačią praktiką.

— ★ —
Indonezijoje vyriausybę perėmė 

į savo rankas gen. Suharto, kuris

PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 

(PLJK)

PLJK šaukiamas 1966 birželio 
30 — liepos 3 Chicagoje, JAV.

PLJK posėdžiai ir programos 
vyks:

The Conrad Hilton Hotel 
Chicago, Illinois, U.S.A.

PLJK parodos vyks Lietuvių 
Jaunimo Centre:

Lithuanian Youth Center 
5620 so. Claremont Ave. 
Chicago, Illinois 60636, U.S.A.

PLJK programą sudarys religi
nė, akademinė, kultūrinė, politinė 
pramoginė ir kitos dalys.

Religinėje dalyje numatytos iš
kilmingos pamaldos katalikams, 
protestantams ir kt

Akademinėje dalyje bus jauni
mo posėdžiai ir paskaitos. Apžval
ginėse paskaitose jaunoji karta 
žvelgs j jaunimo padėtį ir veiklą 
laisvame pasaulyje ir pavergtoje 
Lietuvoje. Toliau posėdžiuose bus 
diskutuojamas atskirų kraštų lie
tuvių jaunimo bendravimas, jauno
sios ir vyresniosios kartos darbas 
Lietuvos laisvės kovoje, kaip derin
ti kūrybinį jaunosios kartos pasi
reiškimą dvilypėje (lietuvių ir 
kitataučių) aplinkoje ir t. t Taip 
pat numatyti sekcijų posėdžiai, 
kaip religijos, literatūros, sporto, 
mokslo, anglų kalba kalbančiųjų 
ir pan. Baigiamosiose paskaitose 
jaunimas žvelgs į savo ateities už
davinius šeimose, mokyklose, orga
nizacijose ir kitur.

Kultūrinėje dalyje vyks jaunų
jų pasaulio lietuvių menininkų 
koncertas, literatūros irpoezijos 
vakaras. Jaunimo Centre bus su
ruoštos jaunosios kartos parodos: 
dailės, meno, spaudos, fotografi
jos filatelijos architektūros ir pan.

Politinėje dalyje bus Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Peticijos įteiki

sudarė grynai karinę antikomu
nistinę vyriausybę. Nors prez. Su
kamo dar tebenešioja prezidento 
titulą, bet jis neturįs jokios ga
lios ir kalbos eina, kad jis bus 
pašalintas ir greičiausia preziden
tu bus gen. Nasution, kur į prieš 
keletą savaičių prez. Sukamo bu
vo atleidęs iš krašto gynybos mi- 
nisterio pareigų.

— ★ —
Turkijoje pasireiškia kieta an

tikomunistinė veikla. Vyriausybė 
net neseniai teisman patraukė ke- 
1 etą prokomunistų rašytojų.

— ★ —
Amerikoje sukonstruktuoti ir 

išbandyti nauji lėktuvai, kurie 
išvysto greitį iki 1500 mylių į 
valandą, šie lėktuvai gali pakilti 
be įsibėgėjimo. Jų motorai pri
taisyti lėktuvo liemens apačioje. 
Tai yra naujas progresyvus žin
gsnis aviacijoje.

GRJš J JUNGTINES TAUTAS

Pernai metais Indonezija, vado
vaujama prez. Sukamo, pirmoji 
valstybė buvo pasitraukusi iš 
Jungtinių Tautų, ir nutraukusi e- 
konominius santykius su vakarie
čių kraštais dabar, krašto vairą 
perėmus antikomunistams, bus 
bandoma vėl grįžti į Jungtines 
Tautas ir atstatyti gerus santy
kius su Vakarais. Tikintis išjų 
greitos ekonominės pagalbos. Rau
donosios Kinijos ambasada su vi-

Jaunimo kongreso reikalais
mas Jungtinėms Tautoms, prašant 
Lietuvai laisvės. (

Pramoginėje dalyje bus ruošia
mas didelis balius-banketas, šo
kiai ir t. t.

Sportinėje dalyje vyks lietuvių 
sportininkų rungtynės.

Kongreso pabaigoje visas jauni
mas ir svečiai dalyvaus įspūdingo
je III-je JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventėje.

, Prieš Jaunimo Kongresą (birže
lio 25-30) Dainavos stovyklavietė
je, Michigan valstybėje, ruošiama 
didelė jaunimo stovykla.

Viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimas ir svečiai kviečiami gau
siai dalyvauti pirmajame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese!

P.L.J. KONGRESO PROGRAMA

Jaunimo Kongreso galutinė pro
grama vis dar nėra gauta. Pas
kutinėmis žiniomis kiek pakeistas 
numatytų dviejų stovyklų laikas. 
Kongreso dalyviai iš kitų kraštų 
(o jų bus net 21, neskaitant JAV 
ir Kanados) laukiami Amerikoje 
tarp birželio 15 ir 18 dienos New 
Yorke ir Los Angeles. Tuose mies
tuose jaunimo atstovai pasitiks at
vykstančius, iš kur visi vyks į 
“Dainavą” — lietuvių stovyklavie
tę. Studijinė savaitė atstovams iš 
kitų kraštų ir jaunimo vadams iš 
JAV ir Kanados įvyks “Dainavo
je” nuo birželio 19 iki 25 dienos, 
o PLJK bendra jaunimo stovykla 
įvyks birželio 25-30 d.d. Iš “Daina
vos” visi į Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą Čikagoje.

KONGRESO REKLAMA

Kongreso reklamai visi kraštai 
prašomi atsiųsti įkalbėtą garsinę 
juostą su-bent vieno atstovo kalba 
ar pasikalbėjimu Jaunimo Metų ir 
Kongreso tema. Juosta bus trans
liuojama per lietuviškas radijo va
landėles JAV ir Kanadoje. Austra
lijos garsinė juostelė jau ruošiama.

JAUNIMO KONGRESO LEIDI
NIUI KOMISIJA

PLJK centrinis komitetas Chica- 
goje išleis dar prieš kongresą spe
cialų iliustruotą leidinį. Jame bus 
apžvelgta dabartinė jaunimo veik
lą pasaulyje ir ateities keliai politi
niuose bei tautiniuose-kultūriniuo- 
se baruose. Leidinio komisijoje yra 
šie asmenys: Romas Sakadolskis. 
Dalia Valatkaitytė, Liucija Buivy- 
daitė, Laima Nainytė, Gražina Bi- 
čiūnaitė, Jūratė Jakševičiūtė, Leo
nas Rušėnas. Komisijos techninis 
ir meninis patarėjas — dail. Algir
das Kurauskas.

PETICIJOS
Pasaulio. Lietuvių Jaunimo 

Kongreso proga bus paruošta vi
sų lietuvių vardu peticija Jung
tinėms Tautoms, reikalaujant 
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės. Šiai peticijai parašai 
pradėti rinkti visame pasaulyje 
lietuvių tarpe.

Pasaulio Liet.- Bendruomenės

su personalu paskubomis pereitą 
savaitę kraustėsi iš Džiakartos ir 
atrodo, kad Kinija nepalaikys di
plomatinių santykių su Indonezija. 
Prez. Sukarno, nors oficialiai te
benešioja prezidento titulą, bet lai
komas namų arešte. Yra visokių 
spėliojimų, kaip bus su juo pa
sielgta ateity. Nors Indonezijoje 
komunistinis frontas palaužtas, bet 
komunistai daugumoj sulindo į po
grindį ir bijomasi, kad jie per
siorganizavę gali griebtis subver- 
syvinės veiklos.

Į šį leidinį per krašto PLJKK 
paprašyta prisidėti ir Australijos 
bendruomenė bei jos organizuotas 
jaunimas. Sudaryta komisija iš 
Australijos medžiagai parinkti ir 
suredaguoti. Komisijon įeina: Al
dona Butkutė, Martynas Didžys ir 
Algis Kazlauskas; talkina — Al
bertas Zubras. Nusistatyta tam 
reikalui panaudoti paskutiniu laiku 
vietinėje spaudoje pasirodę išsa
mesni jaunosios kartos rašiniai;, o 
taip pat ir skaitytos Jaunimo Me
tų proga paskaitos. Vykstantiems 
į kongresą bus paruošta anketa. 
Taigi ir iš tos anketos įdomesni pa
sisakymai. Apžvalginis straipsnis 
supažindins pasaulio lietuvius su 
šio krašto lietuvių jaunimo indivi
dualiniu ir organizaciniu reiški
musi. Iliustracijoms prašoma nuo
traukų iš jaunimo organizacijų bei 
sambūrių ir Sydnėjaus, Adelaidės 
ir Melbourne kongreso komitetų. 
Komisijos narys Algis Kazlauskas 
pasieks Ameriką dar laiku prieš 
kongresą, todėl galės turėti įtakos 
ir pagrindinei leidinio komisijai, 
galutinai atrenkant ar perredaguo
jant medžiagą.

AUKOS
AUKOS JAUNIMO KONGRESO 

Cl KOMITETUI

Jaunimo Kongreso Centrinio 
Komiteto ižde šiuo metu yra 
$1128. I šią sumą įeina stambes
nė suma iš Jaunimo Kongreso — 
Carito baliaus — $233, tikimasi 
gauti apie $100 iš Kaziuko Mu
gės.

Jaunimo Konkreso Centrinis 
K-tas taria gilią padėką žemiau 
išvardintiems Sydnėjaus lietu
viams aukotojams, skyrusiems 
Komitetui stambesnes sumas —

$20 p.p. M. ir R. Cibai,
Po $10: p.p. J. ir O. Grudzins- 

kai, S. Grybas, A. ir V. Miniotas, 
G. ir V. Kazokai, S. Gedminas, 
A. Šumskas, L. ir B. Žaliai, B. 
Genys.

Visiems tariame nuoširdžią pa
dėką.

J.K. Centr. K-ta*

P.p. Jarembauskų išleistuvėse 
pas p.p. Adomėnus Jaunimo Kon
gresui buvo sumesta $40.00. Vi
siems aukavusiems nuoširdžiai dė
kojame.

MELBOURNE
Melbourne Jaunimo Komitetas 

savo kasoje jau turi šiuo metu 
$624.32. Aukos teberenkamos.

ALB JAUNIMO KONGRESO 
CENTRINIS KOMITETAS

REIKALU
Valdyba parašams yra paruo
šusi specialius blankus, kurie 
gauti ir paskleisti po visas lietu
vių kolonijas ir Australijoje. Ga
limas daiktas, kad tų blankų 
gali pritrūkti. Tam tikslui ALB 
Krašto Valdyba paruošė naujų 
blankų, kuriuos galima gauti 
pas Krašto Valdybos pirminin
ką p. S. Narušį 36 Berrille Rd., 
Beverly Hills, N.S.W.

Parašų rinkimas tebetrun
ka iki gegužės 10 d. Po to 
visi blankai su parašais prisiun
čiami ALB Krašto Valdybai ne 
vėliau iki gegužės 15 d.

ALB Krašto Valdyba dar 
kartą primena visiems Lietuvai 
laisvės siekiantiems lietuviams: 
pasirašykite ir kitus, raginkite 
pasirašyti. Kiekvienas parašas 
yra kovos šūvis už Lietuvos lai
svę.

ALB KraSto Valdyba

1



MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. kovo 28 d.

Svetimos Plunksnos burmistro senmergės sesers vaid
meniu. Aldona Butkutė visai gera, 
tik turėtų vaidinti visą laiką, kai 
tik pasirodo scenoje, o nelaukdama

Melbourniškis Aušros scenos mė
gėjų teatras kovo 19 d. suvaidino 
Adomėno trijų veiksmų komediją 
Svetimos Plunksnos. Vincas Ado
mėnas, gimęs 1907 m., yra studi
javęs Vytauto D. universitete hu
manitarinius mokslus ir baigęs tea
tro studiją. Jo Svetimos Plunksnos 
pirmą kartą buvo suvaidintos 
1943 m. Vaidilos teatre Vilniuje, 
tam pačiam teatre 1944 m. ir jo ki
tas scenos veikalas Baltoji Obelė. 
Išeivijoj Adomėno scenos kūriniai 
vaidinti Vokietijoj lietuvių lage
riuose, o vėliau kaįkuriose lietu
vių kolonijose JAV.'

Svetimos Plunksnos nėra jokia 
literatūrinė pažiba, bet tokiu pat 
būdu sukurtų komedijėlių kasdien 
matome televizijoje. Jų pasiseki
mas priklauso nuo aktorių sugebė
jimo, o šiame atsitikime nuo suge
bėjimo šaržuoti. Nuogos natūra
listinės vaidybos čia neužtenka, 
nes tada intryga ir situacijos atro
do perdaug naivu. Moralinė mintis 
— ėjęs išdaugininko keliu, liksi 
pagautas. Čia toks yra pagrindi
nis veikėjas advokatas ar šunadvo
katis Čiurka su savo sūnum. Trium 
fuoja pabaigoje moralinis princi
pas: pabėgėlis čiurkos sūnus pri

siima kaltę dėl pavainikio vaiko ir 
prisipažįsta jojo tėvu. Žiūrovas ti
ki ji vesiant ir jojo motiną.

Malonu buvo scenoje matyti jau
nosios ir vyrsniosios kartos ben
dradarbiavimą. Vaidino: V. Mi
liauskas — advokatą Čiurką, M. 
Didžys — Čiurkos sūnų, N. Mali- 
šauskaitė — burmistro seserį Ago
tą, A. Butkutė — burmistro duk
terį Paulę A. Šimkus — dailinin
ką Tamonį, M. Miliauskienė — 
burmistro tarnaitę, A. Raudys — 
reporterį Burbulą. Režisavo — V. 
Kružienė. Vaidinimas žiūrovų bu
vo sutiktas šiltai, promogiškai. Jau 
vien dėl to, kad Melbourne tai re
ta lietuviška tos rūšies meninė ap-

savos rolės (ir visdėlto nedarant 
tuščių, neprasmingų judesių, bent 
judesių neatatinkančių rezultatui, 
kaip kad atsitiko pirmoj scenoj 
lyg ir pertvarkant baldus). Tas pat 
šiaip jau su visai gera tarnaite — 
M. Miliauskiene. Pastaroji tik dar 
daugiau turėtų pasukti šaržavimo 
keliu. To lauktumėm ir iš A. Rau
džio — žurnalisto. Dailininkas Ta- 
mulionis tinka savo rolei, bet galė
tų būti geresnis, čiurkos sūnus — 
Martynas Didžys, iš prigimties 
linkęs humorui, su laiku gali būti 
visai geras mėgėjinės scenos vai
dila. Tik jam reikia pasiekti jude
sių laisvumo ir koordinavimo, o su 
tuo ir grakštumo. Bloga, kad jis vi-

A. f A.

A. KYZELIUI
mirus, O. Kyzelienei, dukroms — Elenai, Albinai, Jo
hanai, sūnui Zigmui ir jų šeimoms, liūdesio valandoje 
gilią užuojautą reiškia

J. ir D. Daubarai.

Mielam bičiuliui

ADOLFUI KYZELIUI

mirus, liūdinčiai žmonai ir vaikams su šeimomis reiškiu 
nuoširdžią ir gilią užuojautą

V. Sadauskas.

TALKON J.
IŠ JAUNIMO KONGRESO komi
teto pranešama, kad pasirengimai 
kongreso programai, parodai, sto
vyklai vyksta visu įsibėgėjimu, ly
giai, kaip ir kitų kraštų išeivi
jos jaunimo atstovų pasirengimai 
dalyvauti kongrese.

' Komitetas tik stengiasi dar la
biau paakinti lietuvių visuomenę, 
kad visi įsakmiau primintų patys 
sau, jog Jaunimo Kongresas nėra 
vien tik jaunimo, o visų laisvėj gy-

KONGRESUI
$15,d00. — Ypač svarbiais ir auk- 
lėjamaja bei propagandine reikš
me ateityje viltingais priedais prie 
kongreso komitetas laiko numaty
tąją parodą ir jaunimo stovyklą. 
Tiems priedams reikia skirti bent 
po $4,000. — Tiek pat norima skir
ti ir viešajai informacijai, — kad 
kongresas neliktų žinomas tik savo 
tarpe. Dar keturių-penkių tūkstan
čių prireiks visiems tiems daly
kams organizuoti ir tvarkyti. Šalia1

raiška. Pagaliau ir savoj, lietuviš
koj pastogėj, savo namų scenoje 
ir vis dėlto kaip tikram teatre. Sa
lėje buvo arti 400, iš jų apie pusę 
jaunimo.

Aušrai važiuojant su Svetimom 
Plunksnom į Sydnėjaus meno die
nas, reikėtų dar gerokai padirbėti, 
idant pasiekus mėgėjams galimai 
didesnio meninio efekto. V. Milaus- 
kas be priekaišto, beveik profesio
nalo lygmens. Gera ir visai gera 
N. Mališauskaitė, tik ji dar dau
giau (ir apranga ir vaidyba) galė
tų sutapti su provincijos miesto

sad laikosi mėgėjų kanono — visad 
atsikreipus veidu į publiką kalbė
ti. Tai senas prietaras, kuris neat
rodo natūralu, taigi trukdantis. 
Kažkaip Martynas neįtiįtino, kad 
būtų ten kažką Anykščiuose prida
ręs, dėl ko turėjęs pabėgti.

Važiuojant į Sydnėjų, režisorė 
galėtų įjungti į vaidinimą ir vie
tines aktualijas, tuo veikalą sugy- 
vintų, sušaržuotų ir įveiktų tarpą 
tarp Anykščių ir Australijos. Tos 
rūšies veikaluose tas galima ir net 
būtina.

A.ZUBRAS.

ADOLFUI KYZELIUI

mirus, žmoną, p.p. Nagius, sūnų Zigmą ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

P. ir K. Protų Šeimos.

venančių lietuvių kuriamas dar 
vienas “gaisras”. Tai ne šiaip pra
moga ir ne vien jaunimo pakurs- 
tymas laikytis arčiau prie lietu
vių bendruomenės, o taip pat ir už
simojimas vėl — labai viešai ir la
bai tvirtai — pareikšti protestą 
prieš Lietuvos pavergimą ir rei
kalavimą Lietuvai jai priklausan
čių teisių.

Todėl Kongreso komitetas pabrė
žia, kad ne birželio gale, o jau da
bar laikas visiems lietuviams įsi
jungti į Jaunimo Kongresą šiais 
dviem būdais:

1) skubiu parašų rinkimu Jau
nimo Peticijai (parašus rinkti 
kviečiami ne tik jauni, o pasirašy
ti — ne tik lietuviai),

2) skubiu lėšų telkimu kongre
sui finansuoti.

Komitetas paaiškina, kad lėšų 
kongresui reikia maždaug tiek pat, 
kiek pereitų metų lapkričio mani
festacijai, nes įvykis yra panašaus 
ar net didesnio masto, Numatyta 
sąmata — $45.000. —

Pats kongresas Chicago j (patal
pos, programos turinys) išsivers
tų su $8,000. — .

Bet reikia padėt kongresan at
vykt jaunimo bent atstovams iš 
mažiau pasiturinčių kolonijų, esan
čių tolimuose kraštuose. Šiam pla
nui įvykdyti norima turėti bent

to — peticijos (naujo žygio į Jung
tines Tautas) reikalams teksią iš
leisti 
čius.

Iš
dų sąmata. “Ją įkūnyti — tai bū
das visiems dalyvauti kongrese su 
savo jaunimu”, — pareiškė kon
greso komiteto atstovas. Kovo mė
nuo — tam skirtas laikas. Tačiau 
komitete turimieji duomenys dar 
neužtikrinę, kad visi tie darbai bus 
jau kovo mėnesį atlikti. Komitetas 
todėl primena, kad yra ir atsargi
nis tos darbymetės mėnuo — ba
landžio mėn. Kur su peticijai para
šų ir su lėšų rinkimu iki kovo vi
durio dar neįsibėgėta, tas darbas 
tęstinas ir baigtinas bent balandžio’ 
mėnesį. Kur jis jau bent kiek ap- 
čiuopamai pradėtas, parašų pilnie
ji lapai ir gautos lėšos turėtų būti 
persiunčiamos komitetui tuojau,

bent apie penkis tūkstan-

to ir susidaro minėtoji išlai-

nelaukiant darbo pabaigos.
Kongreso komitetas apgailestau

ja, kad sąlygos jam neleidžia lan
kytis visose darbo vietose, ar siųs
ti į jas atstovus — organizatorius. 
Išgirdusius apie Jaunimo Kongre
są ir supratusius didžią jo reikš
mę komitetas jaunosios kartos var
du kviečia pačius imtis iniciatyvos 
ir tapti tų uždavinių vykdymo or
ganizatoriais ir instruktoriais sa
vo aplinkoj. Kam reikia techniki
nės medžiagos (kas dar nėra gavęs 
peticijos rinkliavos formų ar kon
greso emblemų, ar kam dar trūks
ta aiškumo, kas kaip darytina, vi
sus tuos komitetas kviečia kreip
tis į Vytautą Kamantą, 477 Cole 
Plaza, Willowick, Ohio, 44094. Jei 
telefonu tai: (216) 994-1448.

(ELTA)

Adelaidės gyvenimas filme

J. KEDAINIO 
“REVOLIUCIJA”

Lietuvis skulptorius Juozas Ke- 
dainis Maskvos parodoje išstatė 
savo skulptūrą, pavadinta "Dai
na”, motyvu pasirinkdamas nuogą 
moterį. Meno lankytojų publikai 
Maskvoje tai buvo didelė sensaci
ja, nes nuo revoliucijos pradžios 
Rusijoje nuogybė buvo draudžia
ma. Maskvos meno mėgėjai urmu 
veržėsi j parodą nešdami glėbius 
gėlių. Anksčiau sovietinė spauda 
būtų tokią skulptūrą iškoliojusi, 
bet šiuo metu nutylėjo.

Vaisingus savo darbo 
baigdama veikli Adelaidės 
kės valdyba (Vabolis, Patupys. Ra
kauskas, Maželytė, Galatiltis) ko
vo 19 d. Lietuvių Namuose tris va
landas demonstravo filmas, kurio
se buvo pavaizduota didžioji dalis 
lietuviškos veiklos, pravestos Ade
laidėje šios valdybos kadencijos 
metu.

Filmos apėmė aštuoniolika ats
kirų parengimų ir buvo pradėtos 
Vasario 16-sios minėjimu, vykusiu 
Lietuvių Namuose ir šv. Kazimie
ro koplyčios šventoriuje.

Tolimesnius filmų fragmentus 
sudarė:

Lithuania choro repeticiniai gy
venimo vaizdeliai;

Lietuviškų organizacijų pasita
rimas ir Krašto valdybos pirminin
ko S. Narušio pagerbimas Adelai
dėje;

Lithuania choro 16 metų jubilie
jus (koncertas ir vakarienė);
^Metinis Moterų Sekcijos madų 

paradas;
Apylinkės valdybos surengtas

metus 
apylin-

metinė

Brangius prietelius

ŠNIRUS,

mylimo sūnaus Algirdo netekus užjaučiame skausme, 
ir drauge liūdime.

Vytas ir Regina Aniuliai.

Talkos” steigėjui ir buv. ilgamečiu! valdybos nariui

JUOZUI ŠNIRUI

dėl jo sūnaus Algirdo tragiškos mirties gilią 
užuojautą reiškia

pagerbimas Moterų sekcijos dar
buotojoms;

Bendruomeninės Savaitgalio Mo
kyklos mokslo metų užbaigimas 
(oficialus aktas ir vaidinimas“žir- 
gonė ir Gailė”);

šv. Kazimiero Lietuviškos Mo
kyklos mokslo metų užbaigimas 
(aktas ir mokinių pasirodymai);

Moterų Sekcijos surengtos tradi
cinės Bendros Kūčios ir 
Eglutė jaunimui;

Vyties organizuojama 
jaunimo šventė;

Penki svarbesnieji baliai (Choro 
balius, “Vyties” klubo kaukių ba
lius, Moterų Sekcijos kartūno ba
lius, Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
metinis balius ir Naujųjų metų su
tikimo balius). '

Šios filmos yra jungtinio darbo 
vaisius. Jos pagamintos apylinkės 
valdybos pastangomis ir lėšomis, 
įvykius nufilmavo Petras Snars- 
kis, Antanas šerelis, Aleksas Šliu
žas ir Aleksas Fišeris. Filmas tech
niškai paruošė ir savo aparatūra 
jas demonstravo Antanas Šerelis. 
Demonstravimo metu filmas ko
mentavo ir paaiškinimus darė Ja
nina Vabolienė ir Jonas Neveraus- 
kas. Muziką demonstravimui pa
rinko ir pritaikė Antanas Maželis.

Demonstravimą pradedant, ko
mentatorius J. Neverauskas pas
veikino susirinkusius ir pareiškė 
apgailestavimą, kad ne visi įvykiai 
ar parengimai buvo nufilmuoti. To 
padaryti neleido laikas ir sąlygos. 
Girdi, gal ateityje, turint daugiau 
laiko ir lėšų, lietuviškai visuome
nei parodžius atitinkamo susidomė
jimo, bus galima pagaminti filmą 
apimantį visą plačią mūsų lietuviš
ką veiklą Adelaidėje.

Iš vėliau turėtų privačių pasikal
bėjimų atrodo, kad ateityje lietu
vių gyvenimo filmavimas bus pra
vedamas planingai ir atitinkama 
sistema. Dabar gi demonstruotos 
filmos buvo sulipdytos iš atsitikti
nai darytų filmavimų. Filmuoto- 
jams reikalinga praktikos, patyri
mo ir nėra abejonės, kad ateities 
filmos gerės tiek savo technikine 
kokybe, tiek fiksavimo prasmingu
mu. Filmuotojai turi dar dvejus 
metus laiko pasipraktikuoti iki di
džiųjų iškilmių Adelaidėje, kada 
čia vyks Lietuvių Dienos.

Dabartinės filmos yra grynai 
lokalinio pobūdžio ir tam tikra 
prasme įdomios tik adelaidiškiams, 
tačiau kai kuriuos jų gabalus mie
lai žiūrėtų ir kitos lietuvių koloni
jos, ypač tai, -kas liečia Lietuvių 
Namus ir Lietuvių Katalikų Cent
rą su Šv. Kazimiero koplyčia; lie
tuvišką jaunimo auklėjimą, sporti
nius pasirodymus ir tt. Tokius 
“eksportinius” filmavimus reikėtų 
daryti atskirai su sinchronizuotais 
paaiškinimais, o tai pareikalautų 
daug lėšų ir dėl to šiuo laiku at
rodo nepasiekiama prabanga. O vis 
dėlto būtų malonu parodyti kitoms 
lietuvių-kolonijoms bendras lietu
vių nuosavybes Adelaidėje, abi mo
kyklas kaip jose mokoma parodyti 
menininkus ir jų darbus, meninius 
ansamblius, sportininkus ir bend
rai jaunimą lietuviškame darbe, 
parodyti Lietuvių Muziejų-Archy- 
vą. Biblioteką, Spaudos Kioską, 
Moteris socialinėj globoj ir t.t. De 
ja, kas tai darys ir kas organizuos? 
O gal ir atsiras.

Atskirame pranešime šiandien 
informuojama apie naująją Ade
laidės apylinkės valdybą. Būtų ma
lonu, kad ji pradėtų ir šį klausi
mėlį judinti.

Kaip teko patirti, filmas numa
toma Adelaidėje rodyti pakarto
tinai. Tiems kurie jų nematė, tik
rai vertėtų pamatyti. V.jR.

Mielus “Dainos” choristus Eleną ir Praną Nagius, 
mirus p. Nagienės tėveliui

ADOLFUI KYZELIUI,

nuoširdžiai užjaučia

"Dainos” choro dirigentas ir choristai

A. f A. 
ADOLFUI KYZELIUI

mirus, jo žmoną Oną, dukras Eleną, Albiną, Jo
haną, sūnų Zigmą, marčią, žentus ir anūkus nu
liūdime giliai užjaučiame.

J. ir K. DaniSkevičiai
O. ir J. Maksvyčiai

A. f A.
ADOLFUI KYZELIUI

mirus giliame liūdęsy palikusius — žmoną Oną, 
dukras, sūnų, marčią, žentus ir anūkus nuoširdžiai 
užjaučiame.

A. ir R. Saponkos

Didžiai gerbiamus Oną Kyzelienę, Eleną ir 
Praną Nagius ir Zigmą Kyzelį, mirus vyrui, tėvui 
ir uošviui

ADOLFUI KYZELIUI, 

liūdesy nuoširdžiai užjaučiu.

P. Ropė

A. f A.
ADOLFUI KYZELIUI mirus,

Gerb. Oną Kyzelienę, dukras — brolienę Eleną, Albiną, 
Johaną, sūnų Zigmą ir jų šeimas giliai užjaučiu.

Juozas Nagys

A. A. ADOLFAS KYZELIS
Kovo 18 d. širdies priepuolį ga

vęs staiga mirė savo namuose vos 
62 metų sulaukęs Adolfas Kyze
lis. Širdies negalavimus jis jautė 
ir ankščiau ir kaip tik dėl nesvei
katos jis jau buvo pasitraukęs iš 
darbo, tačiau nei jis nei jo arti
mieji nesitikėjo, kad taip greit 
teks išsiskirti.

Velionis Adolfas gimė 1904 m. 
lapkričio 8 d. Zapyšky, kur jis ir 
užaugo. Atlikęs karinę tarnybą 
Lietuvos kariuomenės aštunto pul
ko ryšininkų kuopoje Šiauliuose, o 
išėjęs į atsargą tarnavo kaip koo
peratyvo vedėjas savo gimtajame

Zapyšky. 1928 m. vedęs jis persi
kėlė į Seredžių, kur jis įsigijo savo 
mėsinę, o vėliau net įsteigė ir mė
sos apdirbimo įmonę, kurioje dirbo 
keletas darbininkų.

Rusams okupavus Lietuvą a. a. 
velionis Adolfas su šeima pasitrau
kė į Vokietiją, o vėliau pasiekė ir 
Australiją. Pradžioje dirbęs gele
žinkely, vėliau gavo darbo savo 
specialybėje kaip mėsininkas. Sun
kūs karo ir okupacijos pergyveni
mai jam buvo gerokai palaužę svei
katą, dėl ko jis ankščiau turėjo 
pasitraukti iš darbo ir paskutinius 
keletą metų gyveno kaip pensinin
kas.

a~a. Adolfas Kyzelis

Lietuvių Ko-operatinė Kredito D-ja Talka

Mielus Valentiną, Juozą ir Birutę

ŠNIRUS,
mylimam sūnui ir broliui Algirdui tragiškai mirus, 

giliai užjaučiame.

J. ir L. Barkai

MENO PASAULY

DAIL. V. RATO PARODA 
CLEVELANDE, AMERIKOJE 
Sydnejiškis dail. V. Ratas nuo 

balandžio 17 iki gegužės 14 d. 
turės savo kūrinių parodą Cleve- 
lande, Amerikos Jungt. Valstybė
se. Turimomis žiniomis numato
ma išsiuntinėti apie 2000 pakvie
timų. Reikia pastebėti, kad šito
ji galerija yra labai populiari ir 
plačiai žinoma Amerikoje ir joje 
išstato savo kūrinius paprastai tik 
rinktiniai dailininkai.

PARODA N.S.W. VALSTYBINĖJ 
MENO GALERIJOJ

N.S.W. valstybinėj meno gale
rijoj dar tebetrunka meno paro
da, kurioje išstatyti visi pernai 
metais įsigytieji galerijos kūri
niai. šioje parodoje iš lietuvių 
dalyvauja Vladas Meškėnas su 
dviem darbais (portretas ir ški
cas), Vaclovas Ratas ir Eva Kub
bos po vieną darbą. Ta proga ga
lerija išleido gražų leidinį, kuria
me telpa ne vien tik parodos ka-

talogas, bet ir dailininkų prista
tymas — supažindinimas.

MENO FESTIVALIS 
ADELAIDĖJE

Kasmet vykstąs Meno festiva
lis Adelaidėje šiuo metu vyksta 
ir dabar. Festivalio proga su
ruoštoje dailės parodoje su savo 
kūriniais dalyvauja ir eilė lietu
vių dailininkų, žinoma, kad daly
vauja sydnejiškiai lietuviai dai
lininkai V. Ratas, H. Šalkauskas 
ir E. Kubbos. Bet greičiausia 
dalyvauja lietuvių ir iš kitur, 
ypač vietiniai — Ieva Pocienė, 
V. Kapačinskas (apie paskutiniuo
sius žinios nepatikrintos).

Velionis Adolfas buvo geras šei
mos tėvas ir jautrus lietuvis.

Išaugino tris dukras ir sūnų, 
kurie šiandie visi jau vedę ir dirba 
savo specialybėse. Negalėdamas 
ilsėtis savoje lietuviškoje žemėje 
jis troško, kad ir svetur atsigultų 
bent tarp lietuvių ir ilsėtųsi su lie
tuviais. Kaip evangelikui Adolfui 
buvo sunku patekti į lietuviams 
skirtą kapinėse vietą, kuri yra ka
talikų sektoriuje, vis tik vykdant 
velionies valią šeimos pastangomis 
kilūtys buvo nugalėtos ir jis šian
die ilsisi, gaila, ne gimtoje žemė
je, bet vis tik tarp savųjų.

Palaidotas a.a. Adolfas kovo 
21 d. Sydnėjaus Rookwood kapinė
se palydint gausiam būriui gimi
nių, draugų ir artimųjų. Nuliūdi
me paliko žmona Ona, trys dukros 
ir sūnus su šeimomis.

—
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MOKSLAS IR GYVENIMAS DABARTIES RŪPESČIAI

Skyriau dulkių debesėlį.

rūbai

O Yallourno miestužėly 
Sutikau aš mergužėlę.

1M6 m. kovo 28 d. MŪSŲ PASTOGĖ

Ne visi mes mokame suvokti Veterinarija. Veterinarijos stu- 
mokslos ir jų šakas. Šiandie gy- dentams reikia nemažai savybių 
venimas taip išsišakojo kad ką — miklių pirštų, nes kitaip bus 
anksčiau vienas žmogus galėjo ap
rėpti, šiandie viskas taip išsišako
jo, kad atskiras žmogus vos da
lelę gali suvokti. Atskirus moks
lus visi savaip aiškinamės, bet ne
bodami kompetentingi gal netei
singai suprantame. Štai neseniai 
Sydnejuje autoritetingi šaltiniai 
per Initium Semestri visuomenei 
pristatė atskiras mokslų šakas, 
kuriomis kopia mūsų jaunimas į 
gyvenimą (toliau seka autentiš
ki pasisakymai, patarimai fuk- 
sams.)

Humanitariniai mokslai. Huma
nitariniame fakultete išmoksi į- 
vairiausių dalykų nuo valstybinės 
administracijos iki topologinės 
matematikos. Greičiausiai nebūsi 
gerai supratęs, ką išmokai, tačiau 
jeigu ir būsi supratęs, tai gal ki
ti nesupras, ką kalbėsi, o jeigu 
ir bus supratę, tai pats nežinosi, 
ar jie suprato taip, kaip tu.

Odontologija — visi esate gir
dėję posakį — “bus verksmų ir 
dantų griežimo”. Dantistams tai 

^geriau — jiems rūpi tik dantų 
gręžimas. Be to dantistų studen
tą tėveliai nebars kad kišami pirš
tai į burną. Netgi niekas nesi
piktins, kad dantistas kiša pirš
tus į kitų burnas!

Gamtos mokslai. Gamtos moks
lą fakultete susitiksi su pačiais 
komplikuočiausiais aparatais ir 
pačiais smarkiausiais profeso
riais. Aspiruojantiems į aukštes
nes šios srities sferas labai pa
tartina užsiauginti barzdas.

licija pavėžina ir net apnakvydi- 
na!

Medicina. Kas negali pasižiū
rėti į savo praplautą pirštą, tam 
tikrai nepatartina skverbtis į me
diciną. Tačiau kas gali, tam atei
tis gera: jeigu būsi geras dakta
ras, tave visi gerbs; jeigu blogas 
— neliks tų, kurie tave keiktų.

Farmacija. Seniau pasaulio gy
ventojų skaičių reguliavo badas, 
maras ir karas. Dabar aptiekoriai 
visa tai sudėjo į mažą piliutę. Dėl 
to šiandie aptiekorium būti daug 
maloniau, negu seniau. Anksčiau 
jie su daktarais žiūrėjo, kad gy
venimas būtų sveikesnis, dabar 
jie stengiasi, kad gyvenimas būtų 
linksmesnis.

Vladas Šlaitas

sunku cirko blusai išplauti apen
dicitą drąsos nes kitaip bijosi pri
eiti prie tigro. Jeigu nepavyks 
baigti veterinariją, visados gali 
patekti į mėsininkų eiles.

Menas. Meno mokinių
dažniausia būna taip spalvingi, 
kaip ir jų kūriniai, kartais dar 
daugiau. Tačiau vienas iš geriau
sių šio mokslo bruožų yra spal
vingas socialinis gyvenimas, ypač 
metiniai baliai. Į juos vykstant 
nereikia rūpintis transportu: po-

POEZIJOS PAVYZDYS

ARISTOKRATŲ BŪRELIS

Priklausau mažam aristokratų būreliui: 
Esu tinginys, 
Pasvajoju, 
o po to — 
nusižiovauju.
Po to vėl pasvajoju 
ir vėl nusižiovauju.
Ir gyvenimas taip besvajojant ir nusižiovaujant 
Baisiai greitai tolyn nueina.
Ir jei kartais širdis ima dūšioj sienelę graužti 
tada tenka griebtis stikliuko.
Kliuku, kliuku 
ir kliuku kliuku 
iš buteliuko 
(pagal seną dainelę).

išsi-

ISTORIJA BE ŽODŽIŲ

Pulgis AndriuSis

u.

(skaitytojui: paliekame kiekvienam skaitytojui individualiai 
aiškinti, kiek čia poezijos, kur čia poezija ir ar iš viso čia poezija. 
Kukutis)

TOKELESTOKIOS
NAUJI LEIDINIAI

Asilas susimąstė, iš kur atsi
randa kvailiai. Jis mąstė protin
gai, tik nesurado protingo atsa
kymo.

Kalakutui atrodė, kad tik jis 
vienas protingas.

Spyna ir raktas susiginčijo, 
katras iš jų svarbesnis. Ginčą iš
sprendė vagis, įlipęs pro langą.

Po pirmųjų gaidžių mūsų val
džia jau keliasi iš lovos ir, nespė
jusi nusiprausti, nebaigusi ryti 
paskutinio kąsnio, dar, taip sakant 
su makaronu ūsuose jau bėga i ko
miteto patalpas tvarkyti mūsų rei
kalų. Po to, padoriai dar nepasis
veikinusi, jau sėda prie stalo, su
kiša barzdas, užsirakinusi duris ir 
taip išsėdi visą dieną mintydama, 
svarstydama, priimdama, atmesda
ma, pati klausdama ir pati atsaky
dama.

Ir, manote, valdžia dirba mūsų 
naudai?Nieko panašaus! Jeigu ji
nai dirbtų mūsij naudai, tai, mano
te, užsirakintų komiteto duris, su
sirinkusi posėdžio?

Vadinasi, ji kažką slepia nuo 
liaudies, sukišusi barzdas prie sta
lo. Taip jau aiškiai negali pasaky
ti, nepagavęs už rankos, ką ji sle
pia, bet liaudies širdis tuokia, kad 
tikrai slepia. Ir dėl to įkyraus ne
žinojimo liaudies širdis genda, 
tulžis tvinksta, blužnis pildosi iki 
krantų, inkstų akmenėliai kaista, 
poniutėms svoris krenta, piktybi
nis vėžys kremta paslėpsnius kaip 
grizas lovos koją.

Ir kaltas kas?
Valdžia, aišku!
Arba ranką priglaudę prie šir

dies, panagrinėkime mūsų raudo
nuosius kryžius.

Aną dieną mano žmoną pakvietė 
j sandėlį. Ir. tikėsite man? Tarp 
skarmalų rado jau besikapstant 
ponią Zateplinskienę! Na, ir kas 
mano žmonai beliko daryt? Spiovė 
Zateplinskienei į akis ir, nubėgusi 
pas pirmininką, sviedė jam veidan 
daiktų sąrašą, tarydama:

— Na, jeigu jau, ponas pirmi
ninke, mane sulyginat su Zateplin- 
skiene ir drauge su ja leidžiate 
mane į sandėlį, tai gabenkitės vi
sus savo skarmalus, iš kur juos 
atvežėtAš dar vieną atliekamą 
savo sidabrinę lapę užmesiu ant 
viršaus!

Mano žmona su Zateplinskiene 
nesutaria nuo pat išvadavimo die
nos, kažkas tarp jų užlūžo prekių 
stotyje.

Na, bet čia kaltas ne kas kitas, 
kaip raudonasis kryžius. Aiškiai 
remia Zateplinskienę. Pirmiau į- 
leidžia ją sandėlin.

Bet ir kitose srityse ne geriau. 
Visur teisybė šlubuoja viena koja, 
o ir antrąją gangrena jau pradeda

Prisiminimui anų nerūpestingti 
dienų, kada prieš 20 m. skrajojo
me Dievo Paukšteliais, šia jubilie
jine proga skelbiame šį ano meto 
dokumentą. Kaip matysite, paly
ginus dabartis nedaug kuo pasikei
tė. Kukutis

krimsti kaip obuolio luišį. Jeigu 
organizuoja tautinį ansamblį, tai 
priima tiktai gimines. Jeigu rengia 
vaidinimą, tai ir artistus kviečia 
tiktai krikščionis demokratus, o 
vargšas valstietis liaudininkas nie
ko geresnio negauna, kaip tik su- 
fleriaus vietą. Vadinasi, šuns vie
toje pažangus žmogus.

Biuleteniai redaguojami blogai, 
nieko nerašo apie karą, o jeigu 
kiek užsimena, tai tuojau čia pat 
numykia, atvirai nepasakydami 
nei mėnesio, nei dienos.

Maisto klausimas taip pat ap
verktinas, stačiai kacetinis. Turė
damas dvi sveikas kojas, gali ant 
jų dar šiaip taip pastovėti, bet 
platesnėms kambinacijoms orga
nizmas jau nebetinka, stambesnes 
sumas beskaičiuojant, jau prade
da galvoje suktis, reikia samdytis 
buhalterį ir jį lašiniais penėti.

Maisto paskirstymo komisija dir
ba kaip lydeka, vėžys ir gulbė va
dinasi kiekvienas narys traukia į 
save. Niekas nieko neturi prieš tai, 
kad komisija vogtų, bet jeigu jau 
vagia, tai tegu vagia teisingai. 
Paskirstant visada vienas kitas 
gramas nusiskirsto.

Vieną kartą komisijos narį pri
girdžiau iki tokio laipsnio, kad jis 
pažadėjo ir manęs nepamiršti per 
sekantį skirstymą:

— Paspausiu su nagu svarstyk
les ir tavo daliai, nebijok, — tarė 
atsisveikindamas.

Skirstymo dieną stovėjau pas
kutinis eilėje ir sekiau akimis po
no nario nagą, kuris nepastebimai 
buvo prikišamas prie svarstyklių 
pačiu lemtingiausių akimoju, prieš 
nusistojant plunksnelei.

Visiems tremtiniams išėjus iš 
skirstyklos, paklausiau šeimyniš
kai poną narį:

— Na, ar atliko šis tas ant na
go dėl manęs?

— Koks čia tau, po šimts, na
gas? — garsiai suriko narys, kad 
girdėtų kiti, o j ausį man pasakė.

kad aš čia ne vienas? Ateik ryt 
pas mane į namus. . .

Namuose poną narį radau ge
riantį litrą su kažkokiu pakeleivin
gu. Išėjęs į koridorių šeimininkas 
man tarė:

— Turiu svečią, o dėl sviesto, 
žinai, reikės lūktert sekančio skirs
tymo. . .

Aišku, man paskirtą sviestą jau 
nuskirstė, lakarmoras. Svetimam

(Pabaiga psl. 4)

“CACTUS VERBUM” — speci
alus Sydney liet, studentų laik
raštėlis, išleistas Initium Semes
tri proga. Redagavo “Mažoji Au
sis”. šiame laikraštėly yra įdo
mių pasiskaitymų, kurie verti ir 
“Balandinio Kukučio” skaitytojų 
dėmesio, štai sakysim “Lietuviš
koji matematika”:

“Lietuvis ir lietuvis — dvi 
partijos, — dvi mokyklos, — du 
minėjimai, — dveji namai. Lietu
vis ir alaus bonka — geresnis 
patriotas. Lietuvis ir morkų sun
ka — blaivininkas.” Yra ir dau- 

— Nebūk"bato 'aulas, "ar nematai’ «iau patrauklių ir cituotinų vie-

Neisi pėsčia jau į barą; 
Tuoj perku tau naują karą.

Tuoj sau naują lizdą sukam, 
Ir užsakom lietuviuką.

SPRENDIMAS

Gervazas Maukelė
UŽSAKYMAS

“Balandinio Kukučio” bendradarbis perėjo per mūsų įstaigas ir
asmenis apklausinėdamas, kokiais rūpesčiais gyvena mūsų bendruo- Per Yallourno kasyklėlę 
menė, organizacijos ir veikėjai, štai to apklausinėjimo suvestinė:

Eilini* lietuvi*: kaip sukombinuoti tokį pažymėjimą, kad būtum 
apsaugotas nuo visokių rinkliavų, aukų ir mokesčių?

Optimi*ta* lietuvi*: mūsų veikla perdaug išvystyta. Kaip čia pa
darius, kad tų parengimų būtų mažiau ir kad metuose turėtumei bent 
kelis laisvus savaitgalius?

Pe*imi*ta* lietuvi*: mes tik vaidinanti, kad veikiam, nes tam ir ma
žai laiko skiriama. Mūsų rūpestis turėtų būti, kad visos dienos būtų 
skiriamos lietuvybės išlaikymui, o tik savaitgaliai privatiems subuvi
mams.

Moterų Draugija: statom, statom tuos senelių namus, bet kažin, 
ar mūsų jaunimas sugrįš iš kongreso juose apsigyventi?

Krašto Valdyba: svarbiausias mūsų rūpestis išlaikyti autoritetą 
ir kad Tarybos suvažiavime būtume pagirti, o ne nupeikti.

Šviesa: ką čia padarius, kad į susirinkimą ateitų bent tiek žmo
nių, kad turėtume kam perduoti valdybą!

Lietuvių Klubą* Sydnejuje: kokių burtų pagalba paversti turimą 
garažą Lidkombėje reprezentaciniais lietuvių namais?

Bankatowno Liet. Namai: kaip įsąmoninti Sydnejaus lietuvius, 
kad visi parengimai vyktų tik Bankstowno “Dainavoje”?

Geelongo lietuviai: kaip įtikinti pasaulio ir Australijos lietuvius, 
kad bendruomeniniai lietuvių namai Australijoje buvo pastatyti pir
miausia Geelonge?

Studentų Sąjungos Valdyba: kaip įtikinti visus kitus, kad Stu
dentų Sąjunga yra irgi jaunimo organizacija, nors neturi nei vėlia
vos, nei uniformos?

Jaunimo Kongreso C. Komitetas: kaip pasidaryti autoritetu višų 
kitų miestų J.K. Komitetams?

Adelaidė* Lietuvių Sąjunga: kuo grįsti savo veiklą, kai jau už
baigti bendruomeniniai namai ir kai V. Raginis pasitraukė iš pirmi
ninkų?

Slydney Apyl. Valdyba: mūsų didžiausias rūpestis priglausti po 
savo sparnu Bankstown ir Cabramatta apylinkes.

Adelaidė* Apylinkė: mes neturime rūpesčių — buv. valdyba suti
ko dirbti dar vieną kadenciją, o gal ir ilgiau, Adelaidės Liet. Sąjun
ga pastatė pavyzdinius namus, jaunimas praveda ir suorganizuoja mi
nėjimus... Gyvenimas šviesus ir užtikrintas!

Še tau žiedas deimantinis. 
Leisk priglust man prie krūtinės.

Kaip žino visas pasaulis, Syd- 
nejuje yra dveji lietuvių namai 
— Bankstowno ir Lidcombės, ta
čiau sydnejiškiai lietuviai jaučiasi 
lyg j U visai neturėtų, nes ar ba
liai, ar minėjimai ar šiaip kokie 
parengimai vis vyksta pas sveti
mus arba parapijinėse salėse, kaip 
kad anais gerais senovės laikais, 
kada iš viso lietuvių namų nebu
vo. Mūsų ateities žiedas — jau
noji karta, svarstė Sydnejaus abe
jų lietuvių namų likimą ir priėjo 
išvados, kad įgyvendinant Sydne- 
juje lietuvių vienybę, reikėtų abe
jus namus parduoti ir “krūvon 
sudėjus pinigus reiktų pasiųsti į 
Braziliją ir pastatyti ten varg
šams lietuviams bažnyčią!

Treji Bankstowno Lietuvių Na

mai: viršuje I-ji, kairėje antrieji

ir apačioje tretieji.

tų, bet pasirodo, kad minėtame 
laikraštėlyje ne visos vietos skai
tytinos, taigi ir necituotinos, o 
dar daugiau “Cactus Verbum” 
žurnale yra tik žiūrėtinų vietų, 
kurių iš viso negalima pacituo
ti.
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Sovietai nuolat giriasi savo 
mokslo pažanga ir savo mokslinin
kų pranašumu prieš JAV. Girdi, 
JAV mokslas žemai stovįs ir Ame
rika, norėdama įsigalėti pasauly
je, vykdanti “idėjomis pasikeitimą 
už dolerius” ir tuo būdu kasmet 
išviliojanti daug mokslininkų iš 
Europos. Kadangi II-jo Pasaul. 
karo pasėkoje Europos mokslas 
dėl jos išsisėmimo atsidūrė sun
kioje ir nuo Amerikos pašalpų 
priklausančioje būklėje, JAV pa- bet taip pat ir Europa, 
sistengusios tą būklę išnaudoti sa
vo labui. Ypatingai tas, anot jų, 
“smegenų importas” pagyvėjęs 
Sovietams paleidus pirmąjį sput- 
niką, nes kaip tik tada pasirodęs 
amerikiečių mokslinis ir techninis 
atsilikimas. Sovietai tą moksli
ninkų įsivežimą iš Europos ir Ka
nados vadina “piratiškumu”, ga
linčiu palaužti gerą Vakarų pa
saulio valią ir sugadinti jų tarpu
savio santykius.

SMEGENŲ
P. GAUČYS

IMPORTAS AMERIKON

DAUG MILIJONŲ MOKSLO 
TYRIMAMS

Besigilindami į tą reikalą, ma
tome, kad šie Sovietų kaltinimai 
vis tik turi pagrindo. Jeigu pa
vyzdžiui paimsime Angliją, kur 
jos mokslininkai JAV neturi kal
binių sunkumų, matysime, kad ji 
neteko daugybės savo mokslinin
kų. Nuo 1949 ligi 1962 JAV išvi
liojo iš Anglijos ir Kanados 40,000 
su viršum mokslininkų, matemati
kų ir inžinierių. 1963 m. Anglijos 
ministeris mokslo reikalams Hayl- 
shenas Lordų rūmuose skundėsi, 
esą JAV “parazitiniu būdu išnau
doja kitų tautų smegenis”. Tai

nenuostabu, žinant, kad JAV kas
met Europoje mokslo tyrimams 
išleidžia 120 milijonų dolerių.

Mokslinių tyrimų ir atradimų 
pagalba, pasirodo, galima pirmau
ti pasauly. Tuo JAV pirmavimu 
labai susirūpinę ne tik Sovietai,

Gen. de 
Gaulle mėgina sudaryti vakarų 
Europos tautų bendrą frontą ir 
sulaikyti tą mokslininkų nutekėji
mo srovę. Jo manymu, amerikie
čių technologijos įsiveržimas į Eu
ropą pavojingesnis už didelių JAV 
kapitalų Europoje investavimą.

Prancūzų duomenimis, Europos 
pramonė rėmėsi išradimais ir tech
nika, mažiausiai 30 metų atsiliku
siais nuo šiandieninės. Nūdien 
atsirado daugybė naujų pramonės 
šakų, kuriose pirmauja JAV, nes 
jos kasmet išleidžia apie 20 bilijo
nų dolerių tyrimams ir tolimes'- 
niem ištobulinimam. Apie 800,000 
mokslininkų, inžinierių ir techni
kų dirba toje srityje. Jokia kita 
valstybė neįstengia to padaryti. 
Ilgainiui iš tų tyrimų išsivystė 
spalvotoji televizija, dirbtinė oda, 
sintetinis pluoštas, įvairiausios 
plastikos, konvencionalus maistas, 
elektroniniai įtaisai, 
sprausminių lėktuvų, 
šių vaistų, precizinės 
tyse JAV pirmauja.

AMERIKOS IŠRADIMAI 
JAUDINA EUROPĄ

Visa tai labai jaudina Europos

tautas, nes netrukus jos praras 
pasaulio rinkas. Europos atominė 
pramonė labai žymiai priklauso 
nuo JAV technikos ir jos daramos 
pastangos. Tai matydami pran
cūzai su anglais bendrom jėgom 
stengiasi sudaryti projektus ir pa
gaminti moderniausią lėktuvą,* 
atitinkantį ateities reikalavimus. 
Tas pat daroma ir komputerių, 
mašinų ir kitų mokslinių įrankių 
srityse.

Nė kiek negeresnėje būklėje yra 
ir vokiečiai. Pagal vokiečių moks
lininkų surinktus duomenis, apie 
1975 m. 
“mažai 
Įėję.

Kyla 
Europa
niu nuosmukiu? Pavyzdžiai štai 
ką rodo: pirmas pasaulio kompu- 
teris buvo pagamintas 1951 m. 
Cambridge, Anglijoje. Tuo gi 
tarpu 1961 m. JAV komputerių 
bendrovė pasivijo anglus, o nūdien 
amerikiečių komputeriai pasaulio 
rinkoje turi monopolį. Britų ga
mybos komputeriai negali rungty
niauti su amerikietiškais netgi 
pačioje Anglijoje.

mąją atomine energija varomą 
elektros stotį. Po to buvo paleis
tos dar trys atominės stotys. Ta
čiau šiuo metu JAV didelių atomi
nių elektros stočių statyboje netu
ri sau lygių.

Sprausminių 
Amerika jau 
1949 m. anglai
sprausminį lėktuvą, o 1952 Kome
tos tipo sprausminiai lėktuvai jau 
buvo įjungti į oro tarnybą. Ta
čiau dabar dėl milžiniškų tyrimų

lėktuvų statyboje 
pralenkė anglus.
išbandė pirmąjį

ir tobulinimo išlaidų, kurių anglai jų turi 23, Sovietai 18, Anglija 10 
neįstengia pakelti, jie turės atsi
sakyti nuo greitesnio už garsą lėk
tuvo statymo.

Prancūzai nemažiau dejuoja už 
anglus, nes ir jie mato negalėsią 
nė iš tolo prilygti amerikiečiams. 
Prancūzija kasmet išleidžia 1,3 
bilijono dolerių moksliniams tyri
mams, tuo gi tarpu, kaip minėjau 
Amerika išleidžia 20 bilijonų. 
Prancūzai praranda viltis ir ne
įstengia tęsti tyrimų, nes žino, kad 
visvien bus toli atsilikę nuo ameri
kiečių.

Dabartiniu metu Prancūzija tu
ri 5 mokslininkus tyrinėtojus iš 
10,000 gyventojų, tuo tarpu JAV

ir Vokietija 8. Vis mažiau ir ma
žiau beatsiranda jaunų mokslinin
kų bei inžinierių, norinčių dirbti 
tyrimo darbą Europoje, nes JAV 
jie gauna trigubai didesnes algas 
ir dovanas.

Tuo būdu “technologinis plyšys” 
tarp Amerikos ir Europos vis di-- 
deja. Jį galėtų susiaurinti tik 
geresnis mokslininkų paruošimas 
ir didesnės sumos skiriamos tyri
mams. Amerikiečių išleidžiama 
20 bilijonų dolerių suma daro eu
ropiečių pastangas mažai sėkmin
gas ir nulemenčias jų pralaimėji
mą mokslinės pažangos rungtynė
se. (Drg.)

BALANDINIS KUKUTIS

Nėra teisybės
(Atkelta iš psl. 3)

Vokietija atsidursianti 
išsivysčiusios tautos” būk-

klausimas, ar pagrįstai 
susirūpinusi savo moksli-

SKAITYTOJO ŽODIS

Prisiminimai, kalbos ir talkos

Komputerių, 
nuostabiau- 
optikos sri-

AMERIKA ATOMŲ 
TYRIMUOSE

Panaši būklė ir atominėje 
monėje. Prieš II-jį Pasaul. karą
anglai irgi pirmavo reaktorių ga
myboje. 1956 m. jie įrengė pir-

pra-

Susirūpinimo kelia ir Vašingto
no valdžia. Baltuos Rūmuos aplink 
stalą susėdusi kramto gumą afide-geriau, nė lapė nesulos.

Daug nesąmonių iškyla pavir- vitų įstaiga. Taip pakramčiusi gu- 
šiun ir darbo srityje. Dirbti turėtų 
tik tie, kurie neturi pinigų: buvę 
bankų direktoriai, iždininkai, kasi
ninkai, finansų mokslo daktarai 
ir kiti paprasti žmonės. O Unrra 
verčia dirbti ir pačius gabiausius 
tautinės bendruomenės narius, ku
rie patys savo pinigais galėtų iš
laikyti ne tik Unrrą, bet ir visą 
Amerikos kongresą. Jeigu pas ta
ve yra 1000 benzinkų, kurios da
bar atpigo ir anglų zonoje, tai su- 
sikviesk visus buvusius Lietuvos 
susisiekimo ministerijos direkto
rius, važiuotės viršininkus, sausa- 
kelių ir vandens rajono inžinierius 
ir jiems pasakyk, kad benzinkos 
per vieną parą turi pasiekti Ham
burgą, nes kitaip gali visai nusto
ti vertės. Ką tie visi ministerial ir 
direktoriai užgiedos?

— Rizika, kalėjimas. . .
Štai tokie turėtų dirbti rankų 

darbą! O Unrra, kaip užsikirtusi 
patefono plokštelė, amžinai tą pa
tį kepešija:

— Visi turi dirbti, visi turi dirb
ti, visi turi dirbti.

Neteisybe pamuštas Unrros pa
mušalas, nors ir ją sugalvojo tokia 
vaizbinga Amerika.

Ne ant geresnių pamatų stovi ir 
karinė valdžia, kuri taip smulkme
niškai reikalauja kelionies leidimų 
ir, nesigailėdama akių, taip arti 
prisikišusi žiūri, ar nesuklastota 
leidimo data. Atrodo, dėl to, jei 
kiek bus su britva praskusta, ims 
ir sugrius santarvininkų valdžia, 
o tuo pasinaudodama, Vokietija 
vėl pradės karą.

Nueini į tokią valdžią su blanku, 
kur parašyta, jog važiuoji ieško
ti savo šeimos ir karininkas, dar 
neperskaitęs, jau rėkia:

— Turėjai dvejus metus laiko 
susirankiot išbarstytoms šeimos 
trupmenoms, vis tiek jau neberasi 
rašyk į nuostolius! Atmesta!

Vėl bandai ant tėvo mirties arba 
sesers krikštynų užmesti meškerę, 
bet taip dažnai artimi žmonės ne
gali nei mirti, nei gimti. Išduos bet pastoja tik tai tada, kada tos 
keliom dienom, o po to vėl kom
binuok kokį gedulingą atsitikimą, 
kol, pagaliau, valdininkas ims ne
betikėti:

— Per dažnai miršta pas tave. 
Atmesta!

O toki visoki ugnies spiaudyto- 
jai, ansamblininkai tuojau gauna, 
Sakytum lageriams iš jų yra kokia 
apčiuopiama nauda. Atvažiuoja, 
valgo geria ir nieko nepalieka. Po 
to tik pyktis visur:

— Kad nors būt atvežę akmenu
kų, jau kuris metas, kai skeliu 
titnagu. . .

mą, anądien ta įstaiga išrašė afi- 
devitą mūsų lagerio gyventojui 
Pustapėdskiui. Tai paprastas ans- 
tolis iš provincijos, plikas kaip til
vikas, žmogus be jokios apyvartos, 
stačiai akmuo po kaklu Amerikos 
valstybėms, o ypač jų iždui. Nes
pėjęs iškelti koją New Yorke, ims 
rankioti cigarečių nuorūkas.

Tuo tarpu žmogus, kuris trem
tyje dieną naktį vartė smegenis ir 
piniginę, kratė inkstus sunkveži
miuose nuodijo savo bronchas ga- 
zogeneratorių dujomis, nuolatos 
buvo statomas į akistatą su MP, — 
tas žmogus nuvertinamas žemiau 
kažkokio anstolio ir didžiausio var
getos visame mūsų lageryje ir jo 
apylinkėse.

O jei įstaiga, kramtydama gumą 
kartais ir išrašo afidevitą gabes
niam tremtiniui, kuris nepadarytų 
gėdos visoms 49-ioms Amerikos 
valstybėms, tai reikalas vis tiek 
sujaukiamas Bremeno uoste, prie 
muitinės. Liepia nusiauti ir numes
ti į šiukšlyną savo batus, o po to 
apsiauti naujais, amerikoniškais. 
Kaip gi, po galų, mesi savus batus 
į šiukšlyną, jei į antrapadžius esi 
įsisiuvęs tūkstantį, kitą dolerių.?

Be to, dar pašviečia rentgenu, 
žiūri, kad ant šonkaulio nebūtum 
prisimaustęs brangių žiedų su ka
ratais arba inkstuose nebūtum pra
rijęs brankmenių.

SKAITYTI VERTA, RAŠYTI REIKIA, DIRBTI APSIMOKA
žodžiais (taikintais jaunimui), a- 
pie vyresniuosius kaip apie miru
sius arba gerai, arba nieko.

Šiuo pasakymu neliečiamas au
torius žodžio Studentų žodžiui, nes 
jis savo baigiamajame žodyje 
“Atsakykite mums” pasisakė, kad 
po iškeltų klausimų, kuriuos iš 
rankraščių atpažino, jog tai kelių 
asmenų paklausimai, su džiaugsmu 
pripažįsta, kad lietuvybė dar greit 
neišnyks. Nors mūsų jaunimas ir 
vėlai susirinko į ankstyvąsias dis
kusijas, bet susirinkęs įrodė, kad 
lietuvybe giliai susidomėjęs ir pa
ragino jaunuosius vadus nenuleis
ti rankų, o pakeisti užlūžusias 
plunksnas ir rašyti lietuviškai.

Tad norėčiau paklausti, kas gi 
privertė žodžio Studentų žodžiui 
autorių pasiduoti pesimizmo nuo
taikai. Ar tas vingiuotas namo 
grįžtant kelias, ar Sydney gatvių 
grūstis ir triukšmas sugadino nuo
taiką, kad būdamas jaunatviškos 
sielos užtraukė pasenusiųjų gies
mę, pradėjo su liūdesiu klausti sa
vęs apie dabartinius mažuosius, 
kokie jie bus užaugę? . .

Galiu drąsiai pasakyti, kad jie 
bus tokie, kokiais juos išauklės 
tėvai. Jei tėvai skirs daug protin
go dėmesio lietuviškam auklėjimui, 
bus ne tik geri lietuviai, be ir res- 
pekto vertos asmenybės. Jei eisime 
visi su meile į talką jaunimui, jei 
vertinsime jų pastangas lietuvy
bės atgaivinimui, kantriai paaiš
kinsime daromas klaidas, maty
sime, kad mūsų jaunimas yra pa
kankamai išsilavinęs atskirti gėrį 
nuo blogio. ,

Paimkime pavyzdį iš M.P. red. 
V. Kazoko. Jis su jaunimu darbuo
jasi visą laiką. Apie juos rašo daug 
ir viską, ko pats neparašo, sugun
do kitus. Kai paruošia straipsnį 
gerokai “pikantišką” ir abejoja 
jaunųjų skilviais, pasikviečia pa
čius "paragauti”. Aišku, jaunimo 
daugiau ir persvara stipresnė, sko
nis pakeičiamas pagal 
“virškinimą”, straipsnio 
pasikeičia teigiamai. Bet 
riaus žodis sparnuotas ir
kiton nežymion vietelėm Jaunimas 
irgi pasidarė budrus ir laikraštį 
skaito nuo pradžios iki galo, o pas
kui, tikrumo dėliai, dar tarpusavy 
susiskambina ir tik po teigiamų re
zultatų pripažįsta, kad su Kazoku 
daug darbo. Reiškia dirbti apsi
moka.

Dažnai tenka pokalbiuose nu- 10 “žodi ’Studentų Žodžiui”’, ste- 
girsti arba net spaudoje skaityti ^.Usi.._ne..8^P2ni° 
įvairių nuomonių apie mūsų jauni
mą. Kai jaunimui papriekaištauja 
kartais bevaikiai, tą galima su
prasti, kai močiutės ir seneliai — 
galima pateisinti, bet kai su prie
kaištais išeina jaunosios kartos 
tėvai, tai nei suprantama, nei pa
teisinama. Juk dabartinio jaunimo 
tėvai savo amžiumi yra pačiame 
dvasiniame ir fiziniame pajėgu
me. Negi jiems taip greit spėjo 
išdilti iš atminties jų jaunystės ho
rizontai.

Perskaičius Mūsų Pastogės Nr,

Gervazas Maukelė

GLUŠĄ IR ARKLIAI ČIA MUŠA

Subatpopiečio sulaukęs,
Pasikrapščiau ausį, 
Ir, į lenktynes patraukęs, 
Pinigais švaiščiausi.

Vieną penksvarį uždėjęs, 
Kito negailėjau, 
Kol, staiga, nuėjo vėjais 
Viskas, Įdek turėjau.

— “Glušą ir arkliai čia muša”, — 
Taip liūdnai sau niurnant, 
Sugrįžau Latrobės bušan 
Pėsčias iš Melbourne.

KAIP KITI SVEIKINASI
Kiekviena tauta turi savo bū

dingus pasveikinimus, žemaičiai 
sveikinasi — “Sveiks! Kaip 
drūts!”. Visos kitos tautos tą pa
tį išreiškia savo prasme, tik ki
tais žodžiais (žemiau paduoti pas
veikinimo būdai yra pažodiniai 
vertimai). Anglai ir amerikonai 
— “Koks esi!”;
"kaip nešiesi!”; italai — “kaip 
pastovi”; vokiečiai — “kaip eina-

si”; švedai — “ką tu gali”; egip- 
tiečiai — “kaip išprakaituoji!”; 
kiniečiai — “kaip tavo viduriai?”; 
lenkai — kaip turiesi?” persai — 
“kad tavo šešėlis nesumažėtų” ir 
t.t. Visur toji pati prasmė, tik for
ma kitokia.

Pagaliau, nėra teisybės, — at
leiskite man, — ir danguje! Nuo 
Hamburgo iki Kempteno užsiraukė 
lietaus debesys, rodos, nebus galo 
nė krašto. Dangaus administraci
ja, rodos, nežino, kad lietingas o- 
ras labai mušą kainas. Tautiečiai 
aptingsta, užsikrečia melancholija 
ir nieko nebenori pirkti. Visur tik 
žiovąuja ir vapa:

— Ach, kad sprogtų greičiau a- 
tominė ar kas . . .!

PASKUTINIS PAGEIDAVIMAS 
prancūzai — Prie kartuvių vedamas Eichmanas 

paprašė rabino.
— Kam jis tau reikalingas? — 

paklausė jo mirties palydovai.
— Pageidauju pereiti žydų tikė- 

jiman.
— Bet tas tavęs neišgelbės nuo 

mirties
— Žinau, — atsakė Eichmanas, 

— bet dar vienas žydelis bus pa
kartas...

ATEITIES NUSAKYMAI
(Kukučio Sapnininkas)

Kas yra sapnas? Didysis sap- rėsi nuostolių. Aukas rinkti, reiš- 
nininkas taip paaiškina: “Sapnas kia pačiam teks aukotis visuome- 
yra draugas miego, kuris žmo- niniam darbui, 
gui vos tik pradedant užsnūst, 
tuojau prikimba, o kada žmogus 
užmiega giliu miegu, tada sapnuo
ja visokius nesutvertus daiktus. 
Sapnas pastoja smegenyse, kurio
se sėdi pats žmogaus pajautimas,

'Lietuviškosios liaudies išmintis 
sakydavo: višta — ne paukštis, 
silkė — ne žuvis, ožka — ne gyvu
lys, boba — ne žmogus. O A. M. 
Cariere savo “Vyriškojoj Enciklo
pedijoj” apie vyriškąją veislę ši
taip prasitaria: “Gaidys”, paukš
tis, kurį gamta apdovanojo blo
giausiomis vyriškosios prigimties 
ypatybėmis: išdidumu, palinkimu 
į daugpatystę, primityviu erotiz
mu ir 
saldžiai 
smingai 
budo.

j. pačiu jo autorium ir neiškenčiu 
nepasakiusi savo nuomonės.

Norėtųsi rasti žodžių, kurie pa
siektų mūsų smegenų centrą ir už
fiksuotų neišdildomai mūsų jauni
mo praeities rutuliojimosi paveiks
lus. Juk vos peržengę brangiosios 
tėvynės ribas mes juos vežėme 
mažyčius (kiti net gimė ne tėvy
nėje), nedavalgiusius, neišmiego
jusius, palydint bombų sprogimų. 
Baisios gyvenimo sąlygos lageriuo
se, pereinamose stovyklose su įvai
raus moralinio lygio žmonėmis — 
tai buvo kasdieninis gyvas paveiks
las mūsų mažiesiems.

Visos viltys buvo sudėtos į užjū
rį. Bet ką jie gavo užjūryje? Vos 
tik atvykę kibome į darbus, kad į- 
sigijus savą kampą sau ir vaikams. 
Tiesa, kampą jie gavo, bet neteko 
tėvų budrių akių neteko motinos 
švelnių ramių, pamokančių kalbų. 
Gimtoji kalba pasidarė svečias, nes 
ir visa šeima savo namuose paliko 
tik svečiais, nors ir kasdieniniais, 
čia juos supo svetimi papročiai, 
svetima flora ir fauna, nenutildo- 
mi motorų ūžimai. Tas jaunąsias 
būtybes, kurias tėvynėje pavasarį 
pirmas čirškėjimu sveikintų var
nėnas, pakrūmyje šypsotųsi ži
buoklė, o beržas savąjį kraują — 
sulą perteiktų kaip šventasiąs tė
vynės žemės ir augmenijos sultis 
lyg priesaiką lietuvybės įamžini
mui nekalbant jau apie kitus gy
vybinius ir sentimentalius su tėvų 
žeme ryšius.

Mes tą viską turėjome ir visa 
tai kalbėjo į mus suprantama gim
tąja kalba. Ar visa tai turėjo da
bartinis jaunimas, ar daug girdė
jo iš mūsų- apie tą gražią tėvynės 
gamtą, apie švelnutį smilgos ir 
vėjo duetą? Tikrai nedaug. Bet kad 
mes savo priekaištais dėl lietuvy
bės, dėl nesugebėjimų tautinėj kul
tūrinėj veikloj, dėl skonio, šukuo
senos ir aprangos, kas neatatinka 
mūsų skonio, tai tikrai viršijam ir 
L. Armstrongo džiazo triukšmą.

Taip neseniai praėjo Australi
jos Liet. Jaunimo Kongresas, ku
rį stebėjau nuo pat pasiruošimo 
iki uždarymo. Kiek daug buvo įdė
ta darbo nors nedidelio būrelio 
jaunųjų darbininkų, bet su dideliu 
užsidegimu. Teko daug kliūčių nu
galėti ir ne vien dėl jaunimo prie
žasčių, bet ir dėl vyresnių jų. Bet 
čia pasitenkinkime tais pačiais

jaunimo 
turinys 

redakto- 
nutūpia

M. Cibulskienė

fatališkąja yda savo dar 
miegančiom žmonom rėk- 
skelbti, kad jis jau pa-

smegenys ilsisi, kada jų nekankina 
jokios mislys ir kentėjimai, tai yra 
kada žmogus miegti”. Taip moks
liškai pagristi sapnai turi didelės 
reikšmės žmonių ir bendruomenių 
gyvenime.

AVINĄ sapnuoti reiškia būsi 
pakviestas i banketą. Pačiam avi
nu būti ženklina, kad būsi išrink
tas j valdybą ar komitetą. Joti 
ant avino reiškia garbę ir išaukš
tinimą.

ADOMĄ IR IEVĄ matyti, reiš
kia šeimos padidėjimą.

AUKOTI sapne ženklina kad tu-

LIETUVIO PASTANGOS
merselbe”, Vyt. Tamulaičio “Nim- 
blefoot the Ant”, A. Barono 
“Footbridges and Abysses”, M. 
Vaitkaus “The Deluge”, A. Vai
čiulaičio “Noon at a Country 
Inn”.

Visos lietuviškos knygos ameri
kiečių spaudoje buvo labai aukš
tai įvertintos, o net kaikurios 
buvo priskirtos prie pasaulinio 
masto veikalų (Krėvės, Šeiniaus).

Anot steigėjo S. Zobarsko, šios- 
leidyklos tikslas nutiesti lietuviš
kai knygai kelią į tarptautinį fo
rumą. šios jo pastangos pasiro
dė labai vaisingos ir nepaprastai 
prasmingos, tiek kultūriniu, tiek 
ir lietuvių tautai propagandiniu 
būdu.

Artimiausi leidyklos tikslai iš
leisti M.K. Čiurlionio monografi
ją, Lietuvos kultūrinė ir politinė 
istorija, lietuvių vaikų literatū
ros antologija ir kit

Leidyklos adresas: Manyland 
Books, Inc. Box 266, Wall St 
Station, Nem York, N.Y. 10005, 
U.S.A.

Jau kelinti metai, kai mes 
džiaugiamės viena kita pasirodan
čia lietuvių autorių knyga anglų 
kalba. Šios ambasadoriškos veik
los anglosaksų kultūrinio gyveni
mo pasauly iniciatorius yra mū- 
nų žinomas rašytojas Stepas Zo- 
barskas, kuris įsteigė jau dabar 
garsėjančią knygų leidyklą “Ma- 
nyland Books”. Kietai ir užsispy
rusiai dirbdamas jis jau penkio- 
liką knygų išleido, kurių dau
giausia lietuviai autoriai. Žino
ma, leidėjas nevengia leisti ir ki
tų tautų knygų tuo norėdamas 
užtikrinti, kad leidykla nėra 
“mažumų” leidykla, bet patiekia 
vertingus veikalus ir kitų tautų.

Iš šios leidyklos išleistų lietu
vių autorių paminėtinos šios kny
gos: “Selected Lithuanian Short 
Stories”, “Lithuania! Quartet” 
(Barono, Landsbergio, Katiliš

kio ir Šeiniaus kūriniai), Jurgio
“The House

BITES sapnuoti reiškia turėsi 
naudos iš visuomeninės veiklos. 
Būti bitės įgeltam reiškia išgirsi 
teisybę per spaudą ar susirinkime.

BONKĄ matyti ženklina links
mybes. Gerti iš bonkos reiškia 
veiklą ir aktyvumą. Bonką sudau
žyti — už savo gerus darbus ne
teksi draugų ir apturėsi nuostolių.

DANTIS sapnuoti — negerai.
Dantį ištraukti jeigu sveiką — bū
si pašalintas iš valdybos, jei skau
damą — pats pasitrauksi iš veik
los.

DOLERIUS sapne skaičiuoti — 
viltys praturtinti savo ar bend
ruomenės kasą. Svarus sklaidyti 
— beverčiai prisiminimai.

DVASIAS sapne matyti šiaip
reiškia džiaugsmą; visuomeninėje sapnų išaiškinimus visuomeninin- Herdsman and The Linden Tree” 
veikloje — būsi neteisingai sup- kams, veikėjams ar kitoms labai 
rastas arba kitų nuomonę kreivai svarbioms ypatoms.

išsiaiškinsi.
KOVOTI sapne reiškia taiką ir 

sugyvenimą. Pralaimėti kovą sap
ne ženklina, kad pats pradėjai ko
vą neteisingai užsipuldamas kitus.

Čia tik dalis sapnų išguldymų 
pagal garsų sapnų aiškintoją Ja- 
kavičių. Atsimenant, kad kiekvie
nas sapnuoja vis kitokius sapnus, 
tad kiekvienam iš anksto perteikti 
sapnų reikšmę per- laikraštį neį
manoma. Kiekvienas, kuris nori 
teisingai išsiaiškinti savo sapną, 
tegu kreipiasi į Balandinio Kuku
čio redakciją ir kiekvienam bus
atsakyta sąžiningai ir teisingai. Gliaudos romanas 
Ypač Kukutis duoda- teisingus Upon the Sand”, V. Krėvės “The

ir “Temptation”, I. šeiniaus 
"Rejuvenation of Siegfried Im-
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SUSIRINKIMAI
ADELAIDE

VISUOTINIS — METINIS 
SUSIRINKIMAS

Adelaidės Lietuvių Sporto “Vy
tis” balandžio m. 3 d. 3 v.p.p. Lie
tuvių Namuose, Norwood, Eastry 
Strret, šaukia metini — visuotinį 
susirinkimą.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Praeitų metų visuotinio — 

metinio susirinkimo protokolo skai
tymas.

5. Adelaidės L.S.K. “Vyties” me
tinės veiklos pranešimas.

a) pirmininko,
b) iždininko,
c) Revizijos komisijos.
6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Valdybos rinkimai.

T i n k 1 i
Po paskutiniosios olimpiados, 

nuo 1965-jų metų, Tarpt. Tinkli
nio Federacija patvirtino naujas 
pasaulines tinklinio taisykles, ku
rios tinklinį padarė daug aktyves
niu ir įdomesniu. Tai įrodė ir pra 
eito sezono paskiros varžybos ir 
pirmenybės pasaulyje. Nors pra
eitą sezoną ir nebuvo nei pasaulio 
nei Europos pirmenybių, tačiau ge
riausios pasaulio komandos turėjo 
eilę draugiškų susitikimų. Lenki
joje pirmą kartą buvo surengta 
pasaulio tinklinio taurės turnyras, 
kai tarptautinės varžybos vyko Ry
goje ir kituose Europos miestuose. 
Jau dabar tinklinio specialistai 
pradėjo kalbėti apie šiais metais 
įvykstančias pasaulio pirmenybes 
ir apie valstybes turinčias galimy
bių jas laimėti.

šiuo metu pasaulyje išryškėja 
dvi tinklinio mokyklos, tai būtent 
europietiška ir azijatiška. Euro
pos tinklinis daugiau akcentuoja 
puolimą, sudarant puolėjams ge
riausias sąlygas ir puolime mažai 
vartojami apgaulingi, nukreipian
tys veiksmai. Azijos tinklininkai 
stengiasi netikėtai originaliai per
duoti kamuolį, nukreipiant užtva
rą statančių žaidėjų dėmesį nuo 
tikrojo puolėjo. Azijos puolėjai ne
pasižymi dideliu pajėgumu, todėl 
stengiasi smūgiuoti išvengiant už
tvaros.

Azijos tautų tinklinyje daugiau
siai atstovauja kiniečiai ir japo
nai ir jie šias savo kombinacijas 
naudoja prieš naujas taisykles ka
da daroma pastiprinta užtvara 
perkišant rankas per tinklą. Ypa
tingai tuo pasižymi kiniečiai. Bū
dami neaukšto ūgio, bet labai jud
rūs ir geros orentacijos. jie šiuo 
būdu stengiasi pralaužti daromą 
jiems užtvarą: kai varžovai pa
duoda kamuolį, vienas iš galinės li
nijos esančių kiniečių žaibiškai 
pribėga prie tinklo. Tuo tarpu trys 
čia esantieji žaidėjai pradeda įsi
bėgėti anksčiau, negu kamuolys pa
liečia pakeliančio žaidėjo rankas ir 
smūgiuoti šoka visi trys prie skir
tingų tinklo vietų ir, kol priešinin
kų užtvara susigaudo iš kur bus 
atliekamas smūgis, labai neaukš
tai pakeltas sviedinys jau spėja 
pasiekti grindis.

Europietiškame tinklinyje, ku
rių viena iš pajėgiausių komandų 
šiuo metu yra Rytų Vokietija, dau
giausiai turėdami aukštaūgius ir 
aukštai šokančius smūgiuotojus, 
laikosi savo seno principo. Labai 
stipriu smūgiu prakirsti priešo už
tvarą. Abi šios sistemos daugiau

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 
Rockdale stotis.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, NJ8.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir iisimokėjimui. Mo* kalbamo vokShai.

8. Klausymai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Visiems Klubo nariams dalyva

vimas privalomas. Kviečiami daly
vauti ir ne nariai, ypatingai, spor
tininkų tėvai.

A.L.S.K. “Vyties" Valdyba.

MELBOURNE
SPORTININKŲ DĖMESIUI

Balandžio 3 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p. šaukiamas Melb. Sporto 
Klubo “Varpo” visuotinis narių 
susirinkimas, Melb. Liet. Namuo
se 50 Errol St., North Melbour
ne.

Susirinkime visi klubo nariai 
privalo dalyvauti. Darbotvarkėje: 
Klubo pirmininko metinės veik
los pranešimas ir naujos Klubo 
valdybos rinkimai.

M.L.S.K. “Varpo” Valdyba

uis popui
ar mažiau turi savo spragų. Kinie
čių daugiausiai pražūva, kai atsi
randa geri antrosios linijos svie
dinio priėmėjai, kai europietiškas 
kirtimas pražūva, kai jiems yra 
padaroma gera užtvara taip pat 
aukštaūgių priešininkų žaidėjų.

Įvykusiame Rygos tarpt, turny
re pirmąją vietą iškovojo R. Vo
kietija, Rusija — antrą ir Kinija 
— trečią. Šios komandos, dar pri
dedant Japoniją ir bus pagrindi
nės varžovės šių metų rudenį Če
koslovakijoje įvykstančiose pasau
lio pirmenybėse. Paskutinį kartą 
Europoje Japonijos vyrų treneris
J. Macudaira, stebėdamas žai
džiančius rytų vokiečius pasakė: 
“Nuo 1962 metų pasaulio pirme-

KOVO FRONTUOSE
GRAŽUS VYRŲ 

LAIMĖJIMAS
Paskutinėse savo rungtynėse ko- 

viečiai susitiko su pereitų metų 
šio distrikto “A” rezervo klasės 
nugalėtoju Burwood Police Boy’s 
Club, kuri ir šiais metais skaito
ma viena iš stipriausiu šio tur
nyro komandų. Jau nuo pačių pir
mųjų žaidimo minučių matosi, kad 
kova bus kieta, nes australai (ke
li iš jų policininkai) yra aukšto 
ūgio ir žaidime pasiryžę vienu ar 
kitu būdu atsiekti laimėjimą. Mū
sų vyrai žaidžia šaltai ir pirmą 
kartą pradeda truputį pakeisti 
sąstatu, kai gynime žaidžia At
kinson ir Lukoševičius. Pirmuo
sius taškus tolimais puikiais me
timais daro Atkinson, bet austra
lai lygina taškus. Pirmasis pus
lankis pasižymi priešo komandos 
žaidėjų labai kietu dengimu ir tik 
per jaunų neprityrusių teisėjų 
klaidas priešas gauna labai ma
žai baudų. Koviečiai visą puslaikj 
žaidė labai gražiai, tik, mano nuo
mone, iš gynimo sviedinys turė
tų būti išvedamas daug greičiau, 
kas neleistų priešininkams laiku 
grįžti į savo gynimo pozicijas. 
Pirmasis puslankis baigiamas 20: 
10 Kovo naudai.

Antrojo puslankio pradžioje au
stralai pasiryžę žūt būt taškų san
tykį išlyginti ir tas jiems sekasi, 
nes po pirmųjų dešimties minu
čių koviečiai įstengia vesti jau tik 
vieno taško skirtumu. Tačiau tre
nerio imama minutė ir pasitari
mas per ją pakeičia žaidimą vėl 
mūsų naudai ir savo gražiais me

Mes
Visi Australijos didesnieji mies

tai pastayti ant jūros kranto. At
vykę j šį kontinentą spontaniš
kai veržėmės apsigyventi didmies
čiuose, ir todėl šiandien matome, 
kad mūsų didžiausios tautinės ko
lonijos yra Sydnejaus, Melbourne, 
Adelaidės, Brisbanės, Perth’o ir 
Geelongo miestuose. Visi šie mies
tai savo pašonėse turi gražiau
sius pajūrius ir taip automatiškai 
pasidarėme pajūrio gyventojais.

Gražiai įsikūrėme ir neblogai 
gyvename ir kartais nerūpestingai 
laiką leisdami užmirštame, kad ir 
gražiai gyvenant atsitinka nelai
mių, kurių sunku išvengti, bet 
kurias dalinai galime sumažinti, 
jeigu tik pagalvosime, kad visoje 
Australijoje, neskaitant automobi
lių katastrofose žuvusių, daugiau
siai žmonių žūsta plaukiojant.

Plaukymu galime vadinti tokią 
pramogą, kur asmuo būdamas jū
roje, ežere, upėje ar baseine įvai
riausiu būdu sveikai ir naudin
gai praleidžia laiką. Nedvejojant 
galime tvirtinti kad juo toliau, 
juo daugiau plaukymas įgauna 
didesnės reikšmės, ką ne tik atsa- 
komingi jaunimo auklėjimo žino
vai, įvairių jaunimo organizacijų 
vadovai, jaunimo sporto klubų

i a r ė j a
nybių vokiečiai pažengė į priekį 
septynmyliais žingsniais. Puikus 
puolimas virš užtvaros ir pačių da
roma puiki užtvara, yra jųpagrin- 
dinis ginklas.”

1964 metais Tokio olimpiados 
metu gavęs krikštą tinklinis, nau
jųjų tasyklių nušlifuotas, pasida
rė dar emocingesnis ir įdomesnis. 
Čia didelę paslaugą padarė ir tei
sėjai. Jie žaidėjams pradėjo dau
giau leisti, neužslopinant žaidimo 
bereikalingu griežtumu, pastebint 
žaidimo pačias mažiausias klaidas. 
Pasaulio gerųjų teisėjų nuomone 
yra: geriau nepastebėti viena kita 
abejotina žaidėjo klaida, negu per
sistengti ir formaliai laikyti klai
da dešimts leistinų veiksmų.

.

timais Andriejūnas, Lukoševičius 
ir Atkinson, puikiai žaidime re
miami Kraucevičiaus, Daniškevi- 
čiaus ir vėliau Liutiko, pradeda 
taškais vėl atsiplėšti ir rungtynes 
baigia 41:30 savo naudai.

Taškus pelnė: Andriejūnas 13, 
Atkinson ir Lukoševičius po 10, 
Kraucevičius ir Daniškevičius po 
4.

JAUNĖS — E.Y.L.
13:16

Kovo jaunės šias rungtynes nors 
ir pralaimėjo, tačiau aikštėje la
bai gražiai pasirodė savo kovin-

ŠTAI ANĄ SEKMADIENĮ ne
tikėtai užklydau į Newtowno Po
licijos Klubo salę, kur sekmadie
niais koviečiai sportininkai kara
liauja. Iš pačio ankstyvo ryto vie
noje salės pusėje kovietės mote
rys, kai kitoje vyrai krepšinio me
no mokosi ir prakaitą čiurkšlėmis 
lieja. Popietinėse treniruotėse jau 
salėj karaliauja jaunimas. Mer
gaitės ir berniukai su dideliu no
ru ir pasiryžimu klauso savo tre
nerių ir už neįmestą krepšį bėga 
ratuką apie salę. Tikrai malonu 
sekmadieniais atsilankyti į salę ir 
matyti mūsų jaunuosius koviečius 
taip gražiai sportuojančius, nors, 
žinoma, dar daug daugiau galėtų 
atsirasti mūsų jaunuolių, ku
riems lietuviška sportinė veikla 
tikrai tik į gerą išeis.

KIEK GIRDISI, tai po ilgesnių 
atostogų į sportinį Kovo gyvenimą 
ketina sugrįžti buv. krepšininkas
K. Protas ir B. šaltmiras. Pasta
rojo suaktyvėjimas tai ypatingai 
būtų naudingas Kovui, ypač stalo 
teniso sekcijai, kuri paskutiniuo
sius kelius metus labai ir labai 
jau pamirė. Būdamas pats geras 
stalo tenisininkas ir dar geresnis 
vadovas, Bronius tikrai suakty
vintų šią sekciją ir gal padarytų

ir plaukymas
įgaliotiniai ir įvairių specialybių savo vaikus į baleto privačią mo- 
pedagogai, bet ir visa plačioji vi- kyklą arba privačiai imti muzikos 
suomenė pradeda pripažinti. Pri- pamokas, pirmučiausiai surasti 
eita išvados, kad kiekvienas vy- gyvenamoje vietovėje plaukymo 
ras, moteris, jaunuolis ir vaikas instruktorių ir sudaryti savo vai- 
turi dėti pastangų pasidaryti ge- kui sąlygas būti geru plaukiku, 
ru plaukiku pasisavinant varžybi- Ir mes vyresnio amžiaus žmonės 
nio plaukymo stilius, nes tai ne dar nesame pavėlavę ir drąsiai 
tik kad duoda socialinės naudos, galime ieškoti būdų, kaip išmok- 
bet kartu ir padeda apsisaugoti ti plaukti, nes tai padeda pakelti 
nuo nelaimingų atsitikimų ir pa- savimi pasitikėjimą, stiprina 
deda išlaikyti sveikatą. plaučius ir palengvina kvėpavimą,

Laiminga yra mūsų jaunoji kas vyresnio amžiaus žmonėms 
karta, nes ji turi puikiausias są- yra ypatingai svarbu. Patarčiau 
lygas tapti gerais plaukikais, nes kiekvienam tautiečiui nusistatyti 
mokyklose fizinio auklėjimo prog- ir per ištisus metus, kas savaitę 
ramoje plačiai išeinamas ne tik bent kartą aplankyti artimiausią 
plaukymo mokymas bet kartu ir baseiną ir laikui bėgant gerinti 
skęstančiojo gelbėjimas ir sken- savo ištvermę, grūdinti savo kūną 
duolio gaivinimas. Yra privačių nuo įvairių oro temperatūros per- 
mokyklų, kur plaukymui kreipia- mainų, mažinti kūno nereikalingą 
ma mažiau dėmesio arba neturima svorį stiprinti apetitą ir semtis 
tinkamų sąlygų plaukymo moky- dvasinio pasitenkinimo, kurjs at- 
mui ir tokių vaikų tėveliams nuo- siranda plaukiojant.
širdžiai patariu pirm negu leisti ELBE.MELB. SKAUTAI PLAUKIME

Jau antri metai, kaip Melbour- da, kuri darė ką galėjo ir rezul- 
no lietuvių “Džiugo” Tunto skau- tate laimėjo antrą vietą palikda- 
tai dalyvauja australų skautų ma užnugaryje eilę australų ir ki- 
ruošiamose tarptautinėse plauky- tų tautybių skautų tuntus. Kaip 
mo varžybose. Pereitais metais, pereitais metais, lygiai taip ir 
lietuviai gražiu pasirodymu iško- šiais į šias plaukymo varžybas 
vojo savo Tuntui pirmąją vietą nesiteikė atsilankyti nė vienas 
ir iš to matosi, kad Melbourne Tunto Štabo narys, kas žymiai at- 
lietuvių tarpe yra gerų plaukikų, siliepė į dalyvių moralę ir tik 
kurie gali varžytis su australais, dėka atvykusių tėvelių ir kai ku- 
kurie visame pasaulyje žinomi rių entuziastingų lietuvių varžy- 
kaip “plaukiojanti tauta” turinti bose lietuviai pasirodė drausmin- 
geriausius pasaulio plaukikus, ge- gai, sąžiningai.
riausius lauko tenisininkus ir pui-
kuis atletus. Ir šiais metais silpniausia vie-

Pereitais metais laiku buvo ta lietuvių komandoje buvo vil- 
gautas pranešimas ir laiku buvo kiukų dalyje, kur nebuvo įmano- 
sudaryta rinktinė, kuriai pakako ma per tokį trumpą laiką sugau- 
laiko pasitreniruoti ir pasiruošti dyti pakankamai dalyvių, čia tik 
artėjančioms varžyboms. Šiais vienas Mikas Katilius junioras 
metais, nesuprantamu būdu Tun- olimpiškai kovojo už lietuvių gar- 
to vadovybė pranešė tik savaitę bę ir gražiu stiliumi laimėjo pir- 
prieš registracijos pabaigą, kas mąjį užplaukimą. Mikas Katilius 
nepaprastai sutrukdė komandos dar neturi devynerių metų ii ži- 
paruošimą ir gaivališkai teko lak- nant jo didelį užsidegimą plauky- 
styti po miestą dalyvauti plau- mo sporte, galime tikėtis, kad ja- 
kymo varžybose. Tokiu būdu, be me šviečia nematoma ateities 
pasiruošimo, be tinkamo atrinki- žvaigždė. Vilkiukų estafetėje Ri
mo buvo išstatyta lietuvių koman- mas Balbata, Aniulis ir Mikas Ka

gurnu ir pačiu žaidimu, kas ne
abejotinai parodė, kad jos buvo 
geresnė komanda. Žinoma, neuž
tenka žaidžiant vien tik puikiai 
kovoti, pasuotis ir pan., pats svar
biausias dalykas, tai visa tai yra 
tik padedamoji priemonė taškų 
iškovojimui, arba teisingiau krep
šių įmetimui, ko pas mūsų mer
gaites dar labai trūksta ir dėl to
kių blogų mėtymų joms tenka jau 
antrąsias rungtynes pralaimėti. 
Tikėkimės, kad ateityje treneris 
ir pačios žaidėjos pajėgs ištaisy
ti mėtymų klaidas, kas atneš ir 
daugiau laimėjimų. Taškus pelnė: 
Saukaitė 5, Kazlauskaitė 4, Ku- 
raitė ir Tunz po 2.

ją tokią žymią, kaip kad ji anks
čiau Sydnejuje buvo. Tat per il
gai nedelskit, veteranai, ir pir
myn į darbą.

E. MODESTAVIČIUS buv. 
Amerikos Liet Rinkt, dalyvis) 
kartu su kitu lietuviu W. Moliu, 
žaisdami Ispanijoje už Chicagos 
Jamaco Samts krepšinio koman
dą, Madride taip sužavėjo ispa
nus, kad po viso turnyro šie abu 
lietuviai gavo pasiūlymą žaisti už 
pasaulyje garsią Real Madrid 
krepšinio komandą. Kol kas abu 
krepšininkai dar savo galutinio 
atsakymo nedavė, tačiau abu gal
voja priimti šį pasiūlymą ir gal 
pavasarį iš Chicagos kuriam lai
kui persikelti į Ispaniją ir Euro
pą.

ŠIŲ METŲ KOVO metinis su
sirinkimas praėjo labai taikingo
je ir rimtoje nuotaikoje. Papras
tai pasitaikančių gana aštrių gin
čų šiais metais kaip ir nebuvo ir 
visų dėmesys buvo nukreiptas į 
ateinančią sporto šventę. Gražiau
sias ir maloniausias dalykas, kaip 
išsireiškė Kovo vicepirmininkė p. 
Z. Motiejūnienė, tai buvo matyti 
susitaikant du idėjinius Kovo 
priešus, kurie, padavę viens kitam 
ranką, nutarė visas jėgas sukaup-

LINKS
— Antanaitis užėjo aplankyti sa

vo draugo Jurgio, šiam nesant na
muose, kalbasi su jo jauna žmona. 
Staiga suskamba telefonas. Jauna 
moteris pakelia ragelį ir išklau
siusi atsako:

— Ak, tu ten esi... Gerai. Pas
kui atsisukusi į Antanaitį sako:

— Aš jums turiu liūdną naujie
ną pranešti. Mano vyras yra pas 
jus, lošia kortomis ir sako, kad 
jūs jam jau visą vakarą pralošia- 
te...

— ★ —

ti ateinančiai šventei.
KIEKVIENŲ METŲ gale pas

kirose valstybėse, daugiausiai per 
sporto laikraščius būna išrenka
mi to krašto geriausi sportinin
kai. Įdomu pastebėti, kokiose 
sporto šakose būna išrenkami ge
riausi sportininkai. Pvz. Lietuvo
je buvo išrinktas krepšininkas 
Paulauskas, Prancūzijoje — leng
vaatletis, dviratininkas ir dailio
jo čiuožimo meisteris, Lenkijoje 
— boksininkas, Bulgarijoje — 
futbolininkas, Čekoslovakijoje — 
lengvaatletas, Rumunijoje — šuo- 
lininkė, Austrijoje — irkluotojas. 
Įdomu, kaip atsilieptų mūsų spor
tinė vadovybė, jeigu ir mes čia 
Australijoje pabandytume išrink
ti po kiekvienos sporto šventės 
geriausią vyrą ir merginą tų me
tų sportininką. Aš manau, kad tas 
duotų tik paskatinimą kitiems 
jaunuoliams.

KALBANT APIE GERIAU
SIUS iš geriausių, neseniai če- 
koslovakų laikraštis ir sporto žur
nalas “Stadion” buvo surengęs ap
klausinėjimą, kas per paskuti
niuosius 20 metų labiausiai pasi
žymėjo savo sporto šakose. Rezul
tatai: lengv. atletikoj — olandė 
F Blankers-Koen, dviračių spor- 

tilius laimėjo antrąją vietą ir ki
toje estafetėje Almis Simankevi- 
čius, Aniulis ir Petras Baltrūnas 
išsikovojo trečiąją vietą. Skautų 
grupėje lietuviai jautėsi kiek stip
riau, nors neatvyko Šarūnas žie
das ir Algis Vingrys, kas vertė 
kai kuriuos skautus plaukti žy
miai daugiau užplaukimų. 55 jar
dus ant nugaros Gabrielius Žem
kalnis iškovojo antrąją vietą. An
drius Baltrūnas laisvu stilium sa
vo amžiaus grupėje atplaukė ant
ruoju o Petras Baltrūnas laisvu 
stiliumi atnešė pirmąjį laimėjimą 
šioje grupėje. Vienoje iš sunkiau
sių varžybų — 165 jardų Medley 
kur tenka plaukti tam pačiam 
žmogui trimis stiliais — Jonas 
Verbyla atplaukė trečiuoju. Se
kančioje varžyboje* 110 jardų krū
tine Raimondas Kazlauskas gra
žiai atsiplėšė pradžioje ir visi lie
tuviai manė, kad jau jo niekas 
nebeprisivys, bet pritrūko Rai
mondas ištvermės ir šią gražią 
distanciją baigė trečiuoju. Nepap
rastai malonu buvo stebėti Joną 
Meiliūną plaukiantį savo amžiaus 
grupėje 55 jardus krūtine. Tai
syklingas stilius ir žemaitiškas už
sispyrimas padarė savo ir tokiu 
būdu buvo laimėta dar viena pir
moji vieta. 55 jardų ant nugaros 
plaukime savo grupėje Povilas Jo
kūbaitis atėjo antruoju, Gabrie
lius Žemkalnis dar ir laisvu sti
liumi atplaukė pirmuoju. Sekan-. 
čioje varžyboje Vytautas Špokevi
čius 110 jardų laisvu stiliumi ap
lenkė visus varžovus ir taip dar 
penki taškai prisidėjo lietuvių są
skaitom

Dvylikos metų amžiaus grupėje 
Almis Simonkevičius, Aniulis ir 
Petras Baltrūnas užtikrintai lai
mėjo pirmąją vietą ir užbaigoje 
A. Gabas, P. Jokūbaitis ir R. Kaz
lauskas dar iškovojo savo Tuntui 
trečiąją vietą ir tokiu būdu ben
droje sumoje buvo surinkta taš
kų, kurių neužteko nugalėti aus
tralų Carltono tunto, kuris ir pe
reitais metais lygiagrečiai su lie
tuviais sėmėsi taškų.

Tenka padėkoti skautui vyčiui 
Raimondui Kazlauskui už jo įdėr 
tą darbą vadovaujant lietuvių ko
mandai ir visiems skautams už 
gražų ir drausmingą "pasirodymą, 
o visiems svečiams tėveliams ir 
skautams prisidėjusiems morali
niai, taip pat skautiškas ačiū.

ELBE.

M I A U
Janina vaikšto botanikos sode 

tarp palmių, kai vienas jaunas vy
ras ją užkalbina:

Ar ne gražu čia, panele. Gali
ma įsivaizduoti, kad esama tikro
se džiunglėse.

— Visai teisingai, yra net ir 
beždžionių...

— ★ —
— Pasakyk man, kas tave su

pažindino su tavo žmonai?
— Niekas. Mes netikėtai susi

tikome ir dėl to aš nenorėčiau 
nieko kaltinti...

te — italas F. Kopi, gimnastikoj 
— rusas V. čiukarin, futbole — 
ispanas A de Stefano, automo
bilių sporte — argentinietis J. 
Fangio, plaukime — australė D. 
Frazer, baidarių sporte — švedas 
G. Fredrickson, slidinėjime — 
švedas S. Jernberg.

ATRODO KAD JAUNASIS 
ADIS KARPAVIČIUS, veteranų
Mildos ir Vyto Karpavičių sūnus 
greitai pasidarys 100%-nis paski
rų šakų sportininkas. Neseniai 
laimėjęs savo grupėje mokyklos 
plaukimo pirmenybes, jis aną sek
madienį iškovojo iki 12-kos metų 
Egzilų Skautų plaukimo pirmeny
bėse irgi pirmąją vietą. Ir tą va
karą jaunasis , Edis buvo vienin
telis lietuvis, laimėjęs nugalėtojo 
vardą. Be plaukimo jis žaidžia sa
vo grupės rugby rinktinėje, tre
niruojasi stalo tenise ir gal vė
liau dar krepšį pabandys. Šį jau
nąjį sportininką telieka tik nuo
širdžiai pasveikinti.

KALBANT APIE KAZIUKO 
Mugę ir pamačius ir vėl mano bo
są šio skyriaus redaktorių su auk
šta virėjo kepure skautiškoj pa
lapinėj verdant kopūstus su deš
relėms, taip ir neaišku pasidarė, 
kas jam geriau tinka ar plunksna 
su rašomąja mašinėlė, ar pora 
samčių su dideliais puodais?

Rimas Gailius
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY MIRĖ J. JARMALAVIČIENĖ

Liet.

LATROBE VALLEY

p. Jarembauskienė su 
Dr. G. Danta netrukus 
į Europų.

Mielą mūsų kolegę dantų gydytoją
IRENĄ REISONIENŲ

nuoširdžiai sveikina ir daug laimės linki dukros gi
mimo proga

Sydney Lietuvių Gydytojų ir Dantų Gydytojų
Draugija

INITIUM SEMESTRI
Kovo 19 d. Bankstowno 

Namuose įvyko jau tradicija virtęs 
Sydnejaus studentų Initium Se
mestri. žlmonės studentų paren
gimus mėgsta, ir jeigu kada nors 
tekdavo vienu kitu studentų pasi
rodymu ir kitam apsivilti, vis tik 
kiekvienu atveju studentai savo 
parengimuose visados yra ir origi
nalūs, ir išradingi ir gerokai są
mojingi.

Ir šį kartų surengtasis Initium 
Semestri gausių vakaro dalyvių 
neapvylė. Priešingai, galima drįs
ti teigti, kad tai buvo bene pats 
originaliausias vakaras iš bet ka
da surengtųjų. Visi pasirodymai 
buvo grindžiami juoko kupinom 
vietinėm aktualijom, kurios nebu
vo nei kandžios, nei lėkštos.

Visų vakaro programų skonin
gai pravedė stud. R. žižytė, nese
niai prigijusi iš Melbourno Sydne
juje, bet kaip matome, ji čia neuž- 
sikasė, bet jau iš pirmų dienų pa
sirodė aktyvi, kupina iniciatyvos 
ir darbšti veikėja, organizatorė. 
Iš kitų ryškiai pasireiškusių tų va
karų paminėtini J. Kolakauskaitė, 
A. Gardis, A. Janavičius, J. Ko- 
lakauskas ir kiti. Tačiau daugiau
sia talkos, sumanumo ir išradin
gumo parodė nepamainomas jau
nimo ir ypač studentų talkininkas 
A. Plūkas, žinoma tik pats viešai 
scenoje nepasirodęs.

Initium Semestri proga dar tų 
vakarų buvo išleistas ir platinamas 
laikraštėlis “Cactus Verbum”. Tai 
vis vietos studentų surengta syd- 
nejiškiams maloni staigmena, ku
ri su džiaugsmu priima ir su pasi
ilgimu laukiama. Po programos 
dar buvo pravestas “fuksų krikš
tas”, kurį nuotaikingai pravedė

filisterė dantų gydytoja N. Grin- 
cevičiūtė-W allis.

Toliau vyko nuotaikingas bend
ras pasilinksminimas su muzika, 
šokiais ir vaišėmis. Vakaro pelnas 
buvo pramatytas kandidatams į 
jaunimo kongresų paremti. Susu
mavus belieka tik iš širdies tarti 
ačiū akademiniam jaunimui su vil
timi,kad tokių parengimų būtų kuo 
daugiau.

PERRINKTAS SENIŪNAS
Triskart valio ALB Latrobe Va

lley seniūnui FELIKSUI SODAI- 
ČIUI! Juk, kovo 20 d., Morwelly, 
p. J. Lekniau namuose visos pla
čios apylinkės susirinkusioji lietu
viškoji liaudis kaip riktelėjo vien
balsiai: “Vox populi — vox Deil”, 
tai mūsų seniūnas, dar kurį laikų 
atkakliai pasispardęs, galų gale 
pasidavė nepermaldaujamų rėks
nių valiai, ir sutiko dar vienus me
telius būti Latrobe Valley lietuvių 
vadu ir . . .tarnu. Už tai didelis 
ačiū Tau, Feliksai! Juk tavieji se
niūnijoj atlikti darbai vaizdžiai į- 
rodo, kad esi vertas pasitikėjimo.

Susirinkimų atidarė seniūnas, 
primindamas Jaunimo Metų svar
bų lietuvybės išlaikyme ir masko
lių išgyvendinime iš Nemuno Že
mės. Prašė visus duosniai prisidė
ti prie Jaunimo Kongresan vyks
tančių atstovų kelionės išlaidų pa
dengimo. Ankščiau pradėtu ir dar 
tebetęsiamu aukų lapu jau surin
kta keli desėtkai dolerių. Taip pat 
Vasario 16 d. minėjimo metu visas 
gautas pelnas paskirtas tam pa
čiam reikalui. Baigus aukų vajų, 
spaudoj bus paskelbta galutinė su
ma ir aukotojų pavardės.

Susirinkimui pirmininkavo p. V.

PASAULIO LIETUVIŲ

Jaunimo Kongresas
BIRŽELIO 30 D. — LIEPOS 3 D., CHICAGO, U.S.A.

MŪSŲ PASTOGĖ

Koženiauskas. Sekretoriavo - J. 
Šilainis, sutikęs ir ateity padėti se
niūnui tvarkytivisų seniūnijos po
pierizmu. Trumpai susipažinus su 
finansiniu stoviu, vienbalsiai pa
tvirtinta ta pati atskaitomybės 
kontrolinė komisija .susidedanti iš 
p. J. šeštoko ir p. V. Pleškūno. Gy
vose diskusijose bei sumanymuose 
nutarta dar labiau pagyvinai se
niūnijos veiklų.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

Tarp kitko, seniūno dešinioji 
ranka, p. Monika, susirinkimo pro
ga vietos Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos vardu su gražia padėka į- 
teikė puikių gyvų puokštę Mrs. J. 
Norkei, buvusiai gerai D-jos veik
los talkininkei išvykstančiai į savo 
vyro naujų darbovietę.

Didžios padėkos verti visi seniū
nijos veiklesnieji nariai bei simpa- 
tikai, duosnūs įvairiom progom au
kotojai. Ir šį kartų būtina tarti 
ačiū p. J. Lekniui, mielai leidu
siam mujhs visiems jo namuose tu
rėti tokį neeilinį ir tiek daug 
ateičiai žadantį sųjūdį

J. Latrobietis

LITERATŪROS — MENO 
VAKARAS

Susidomėjimas PLJK vietinio 
komiteto ruošiamu Melbourne lite
ratūros -meno vakaru, jaučiama, 
yra didelis. Skaitys dailiųjų prozų 
bei eilėraščius: D. Butkevičiūtė- 
Baltutienė, I. Didžytė M. Malakū- 
nienė J. Mikštas, Mantas, E. Pau
kštienė ir B. Zabiela. Literatūrinė 
programos dalis bus perpinta dai
na ir muzika. Dalyvauja: vokalis
tai B. Tamošiūnienė, V. Zdanavi
čius ir N. Mališauskaitės kvar
tetas su dainomis; D. Jokūbauskai- 
tė pianinu ir I. Didžytė kank
lėmis.

Kovo 21 d. sulaukusi 102 metų 
amžiaus mirė Sydnejuje Juzė Jar- 
malavičienė. Palaidota kovo 23 d. 
Sydney Rookwood kapinėse.

Prieš porų metų jai švenčiant 
100-jį gimtadieni, jų sveikino ne 
tik aukšti australų imigracijos 
pareigūnai, bet ir Anglijos kara
lienė Elžbieta II.

8 S SIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

Dainų Šventė
LIEPOS 3 D. — CHICAGO, U.S.A.

s v Visi Australijos lietuviai, suinteresuoti dalyvauti
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Visi Australijos lietuviai, suinteresuoti dalyvauti Jau
nimo Kongrese ar Dainų Šventėje, aplankyti gimines, ar 
pamatyti Jungtines Amerikos Valstijas, gali prisijungti prie 
Australijos Delegacijos, vykstančios į PLJK.

Paskutinė data užsiregistruoti Centriniam Komitete yra 
balandžio 20 d. Pinigai įmokami gegužės mėn. pirmoj sar 
vcdtėj.

Užsiregistravę, kurie galės vykti ir sugrįžti kartu su 
Australijos Delegacija už grįžtamą lėktuvu bilietą iki Los 
Angeles mokės tik $630.00 (£315).

• Išvykstama iš Sydney 1966.VI.18 d.
• Grįžtama į Sydney 1966.VII.30 d.
informacijų kreiptis:
ALB JAUNIMO KONGRESO CENTRINIS 
KOMITETAS, BOX E6, ST. JAMES, N.S.W.

Dėl

“DAINOS” CHORE
Sydnėjaus “Dainos” choras š.m. 

kovo 11 d. išsirinko naujų valdy
bą, kurių sudaro: E. Lašaitis (pir
mininkas), Pr. Nagys (sekr.) ir 
V. Stasiūnaitis (iždin.).

Išrinkti ir balsų seniūnai, ku
rie, reikalui atsiradus, padės val
dybai spręsti ir vykdyti užsimo
tus darbus: sopranų — p. Jankie- 
nė, altų — p. J. šarkauskienė, te
norų — P. Ropė ir bosų — A. Din
gė

jau seniai pasigesta chore gai
dų tvarkytojo. Choro dirigento p. 
K. Kavaliausko pakviestas, čia 
pat susirinkimo metu, maloniai 
sutiko šias, ypač svarbias, parei
gas eiti A. Vinevičius, kuris su 
šeima persikėlęs gyventi į Sydnė
jų iš Wodongos papildė “Dainos” 
choristų gretas.

Choro administratorius A. Kra- 
milius pravedė choro naujosios 
valdybos rinkimus pirmininkauda
mas susirinkimui. Pereitai valdy
bai (J. Abromui ir A. Šidlauskui) 
kantriai ir tyliai dirbusiems, cho
ras pareiškė padėkų už atliktus 
darbus. Čia reiktų pastebėti, kad 
choro kelionė pereitų metų gale į 
Brisbanu choro iždų ne tik ištuš
tino, bet net į skolas įvarė. Tačiau 
tikimasi kad choras neaptingsr o

išeis su gražia programa ir pra
linksmins gal kiek pesimistiškai 
nusiteikusius sydnėjiškius ir prieš 
besiartinančių Dainų Šventę mo
rališkai ir finansiškai atsigaus.

Mano gi siūlymu tai reiktų pa
kartoti Brisbaniečiams duotųjį 
koncertų Sydnejuje, kuris buvo 
tikrai gerai išpildytas. Jau ne tik 
dirigentas, bet ir choristai grįžo 
iš Brisbanės į Sydnėjų su pakilia 
nuotaika.

Besiartinant dešimtmečio suka
kčiai nuo “Dainos” krikšto, o, be
rods, net penkiolikmečiui nuo jo 
egzistencijos kaip dainos ar gies
mės skleidėjo, choras jau grupuo
ja savo repertuarų šiai šventei.

Choristus norėtųsi skatinti jog 
pareigos jausmo vedini aktyviai ir 
darniai visi lankytų repeticijas. 
Drausmė ir -pareigingumas didele 
dalimi prisideda prie sėkmingo 
darbo. Neabejotina kad valdyba 
dirbs nuoširdžiai ir bent dalinai 
atpalaiduos choro dirigentų ir ad
ministratorių, kurie jau dabar 
užimti Lietuvių Dienų bei Meno 
Dienų, įvykstančių šių metų gale, 
pasiruošimais.

Sėkmės valdybai, sėkmės ir dai
nininkams!

Choro dalyvis

Mielai mūsų narei

poniai V» SNIRIENEI IR ŠEIMAI,

tragiškai netekus brangaus sūnaus Algirdo, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu giliai liūdime..

Melb. Liet. Soc. Globos Moterų D-ja.

vieni kitus geriau pažintų ir dva
siniai suartėtų.

m s i j ų — už Bažnyčių Filipi
nuose.

Aukščiau paminėtomis intenĄ 
cijomis gali pasinaudoti ir Gyvo
jo Rožinio nariai Brisbane ir New- 
castelyje.

ADELAIDE
ADELAIDĖS APYLINKĖS 

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 
Kovo 20 d. Adelaidės Lietuvių 

Namuose įvyko visuotinis bendruo
menės narių susirinkimas išklau
syti buvusios valdybos ir kitų ben
druomeninių organizacijų praneši
mų, o taip pat išsirinkti naujus 
bendruomeninius organus ateinan
čiai kadencijai.

Bendruomenės susirinkimui pir
mininkavo V. Raginis, sekretoriavo 
V. Laurinaitis. Pranešimus pada
rė atsistatydinančios valdybos pir
mininkas Z. Vabolis, iždininko pa
reigas ėjęs G. Patupys, narys kul
tūros reikalams D. Maželytė; ji 
taip pat padarė pranešimų ir Kon- 
reso komiteto vardu. Apylinkės 
garbės teismo pirmininkas padarė 
atskirų pranešimų apie šio teismo 
veiklų.

Susirinkimas su malonumu iš- \ 
klausė Moterų Sekcijos pranešimo • 
apie Sekcijos darbus ir užsimoji- ■ 
mūs, kuriuos nušvietė Sekcijos pir- ; 
mininkė p. Reisonienė. Naujasis 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos pir- \ 
mininkas V. Bielskis nušvietė rei- i 
kalus, liečiančius lietuvių Namus ■ 
ir. Adelaidės Lietuvių Sųjungos ; 
praeities darbus. Mokyklos vedė- . 
jas M. Renkė palietė bendruomeni- • 
nę savaitgalio mokyklų ir jos dar- ; 
bus.

Pasisakius dėl pranešimų, susi- ' 
rinkimo pirmininko pasiūlymu, su- ; 
sirinkusieji gausiais plojimais už- • 
gyrė buvusios apylinkės valdybos ; 
darbus, o Vasiliūnui pasiūlius pra- 
šyti, kad buvusioji valdyba pasilik- ■ 
tų ir ateinantiems metams, susirin- ; 
kusiejį pritarė plojimais. Apylin- . 
kės pirmininkas Z. Vabolis prane- • 
šė kad ligšiolinė valdyba sutinka ; 
savo kadencijų pratęsti vieneriems ■ 
metams, šį pranešimų susirinki- ; 
mas priėmė vienbalsiai ir tokiu bū- 
du ateinančiai kadencijai — apy- ■ 
linkės valdyba sudaro tie patys as- ; 
menys: pirmininkas Zigmas Vb&o- . 
lis, ..vice^pirmininkas ..Gediminas ; 
Rakauskas, ..Sekretorius Vytautas ' 
Patupas, iždininkas Gediminas Pa- . 
tupys, narys kultūros reikalams 
Darnia Maželytė ir kandidatas Jo- 1 
nas Neverauskas.

Reikia pastebėti, kad pasiliku
sieji apylinkės valdyba, kurių su- : 
daro palyginti jaunesnės kartos 
atstovai, praėjusiais metais labai ! 
gražiai ir nuširdžiai dirbo bendruo
meninį darbų. Ji ne tik ėjo jau 
pramintais keliais, bet rodė pagir
tinos iniciatyvos ir naujose veik
los srityse, kurios visuomenėje 
mielai buvo priimtos. Valdyba pa
sižymėjo ir savo pagirtinu lojalu-

NAUJA LIET. GYDYTOJŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

Neseniai buvo sušauktas Lietu
vių Gydytojų Draugijos Sydne- 
juje susirinkimas, kur susirinku
siems paskaitų skaitė Dr. Bobin- 
skas. Tuo pačiu buvo išrinkta ir 
nauja Draugijos valdyba, j kurių 
įeina Dr. Vingilis (pirm.), Dr. I. 
Bagdonavičienė ir dantų gydyto
jas K. Bagdonavičius.

Du draugijos nariai — dantų 
gydytoja 
vyru ir 
išvyksta

NEWCASTLE-'
MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo šventenybė popiežius Pau

lius VI balandžio mėnesiui Mal
dos Apaštalavimo nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendra j ų — kad žmonės

PADĖKA ;
Tėvų jėzuitų lietuvių misijos 

Brazilijoje statomai koplyčiai au- ‘ 
kojo:

Geradarė iš Sydney — $70; Jo
nas Skimbirauskas iš Melbourne 
— $20; B. Grinskis iš New Zea
land — $12.25; J. Skuodienė iš 
Newcastle — $10 ir A. Talandis 
iš Sydney — $4.

Su ankščiau surinktomis auko
mis, iš viso ligšiol suaukota: 
$1.659.25.

Visiems mieliems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje. Aukas ir toliau malo
niai prašoma siųsti įgaliotiniui: 
S. Gaidelis 264 Miller Street, 
North Sydney,NSW.

PADĖKA
Sydney Skyriaus Valdy-ALSS

ba nuoširdžiai dėkoja p.p. Bižiams. 
Cibams, Eidėjui, Kondrauskienei, 
Plūkui, Sankauskui ir Soc. Glo
bos Moterų Draugijai, prisidėju- 
siems prie “Initium Semestri” sėk
mingo pravedimo.

ALSS Sydney Skyriaus- 
Valdyba

EDVARDĄ ASMUTAITį 

ir
NOLA BINKS, \ 

sukūrusius šeimą, sveikiname ir linkime geros sėkmės 
jų gyvenime.

V. Dailydė ir J.O. Liutikai

REMKIME IR IŠLAIKYKIME

LITERATŪROS

MENO VAKARAS
Balandžio 2 d., šeštadienį, 5 vai.

LIETUVIŲ NAMUOSE, NORTH MELBOURNE.

Susitikimas jaunosios ir vyresniosios kartos.

Pelnas — jaunimo atstovų kelionei į Chicagą paremti.

Rengėjas: VIETINIS PU KONGRESO KOMITETAS.

mu visoms lietuvių grupėms; vi
sos jos buvo vienodai traktuoja
mos. Ji daug laiko skyrė kultūri
niams ir jaunimo reikalams.

Į kontrolės komisijų vietoje pa
sitraukusio p. Garbaliausko įėjo J. 
Gudaitis (pasiliko pirmininkas K. 
Pocius ir narys Juozas Lapšys)

Apylinkės garbės teisman išrink
ti M. Pocius, V. Radzevičius, A. 
Šerelis, V. Petkūnas ir J. Neve
rauskas; Kandidatai V. Šimkus ir 
A. Šliužas. L-s

Melbourne
MELBOURNO “STUDENTŲ 

SAVAITGALIS”
Melbourne “Studentų” savait

galis kovo 12-14 d.d. buvo suruoš
tas p. Zabielos gražioje sodyboje 
“Lithuanica”, netoli Woodend.'' 
Vieta graži ir oras nepaprastai 
malonus. Programa prasidėjo va
kariene artimame restorane. Su
važiavo apie 20-30 “studentų”, 
bet. deja, negaliu dabar atsiminti, 
ar iš viso ten buvo bent vienas 
studentas. Tiesa, buvo p. Zubras, 
p. Krausas, p. Lubinas ir keli gi
mnazistai ir vienas kitas pašaliais 
studijuojųs, o visi kiti arba bu
vę studentai arba norintieji tokiais 
būti. O kur dingo visi tikri studen
tai? Vakarienė linksmai praėjo. 
Po vakarienės vieni turėjo grįžti 
į Melbournų o likusieji atsirado p. 
Zabielos name. Po šito susiskaldy
mo studentų skaičius dar sumažė
jo. Sekmadienį Tautinių Šokių 
grupės nariai turėjo pasirodyti 
Melbourne Moomba programoje, 
bet po to visi greitai grįžo į 
Woodendo laisvę. Likusis laikas 
praėjo labai linksmai. Vieni leido 
laikų gurkšnodami su savo mergi
nomis, o kiti kiek kultūringiau be- 
simaudydami skaidrame ežero van
denyje ir tyrame kalno ore.

Pakviesti iš Canberros ir Ade
laidės prelegentai neatvyko o iš 
vietinių nė vienas nesugebėjo pra
vesti kokios rimtos diskusijos. Ki
tokių įvykių, k.a. mašinų lenkty
nių ar trumpo pasikalbėjimo su 
traffic policija neverta minėti.

Atrodo išvadoje, kad Melbourne 
lietuvių studentų beveik nėra, ar- 

. ba jie nesidomi prisijungti prie 

. lietuviško jaunimo. Galimas daik- 

. tas. kad dabartinė “studentų” 
veikla visai pavyzdinga ir rimtes- 

į nio jaunimo nepriviliuoja. Būtų 
. gerai, kad ateityje Studentų sa- 
. vaitgalį ruoštų patys tikrieji stu

dentai, kad išmoktų savistoviai 
’ tvarkytis ir išlaikyti savo paren- 
; gimuose akademinį orumų. O visi' 

kiti “studentai” tepraveda savo 
’ savaitgalį kaip jiems patinka, tik 
į ne po tokiu pretenzingu pavadini- 
. mu.

veikimo gaires. Tarp planų: įruoš
ti Lietuvių Namuose, jaunimo 
kambaryje, studentams skaityklų 
su radijo ir televizijos aparatais, 
su priemonėmis arbatai išsivirti 
ir servuoti. Būreliui, galimas 
daiktas, ALSS melburniškis sky
rius patikės ir studento stipendi
jos tolimesnį organizavimų ir jos 
administravimų.

Stasys Stankūnavičius yra bai
gęs Lietuvoje ekonominius mo
kslus ir dirba mokytoju vienoj 
Melbourne priemiestinėje augš- 
tesnėje mokykloje. Jis taip pat 
dar studijuoja pedagogikos dip
lomo egzaminams, kuriuos tikisi 
išlaikyti šiais metais.

LIETUVIŲ MUZIEJŲ — 
ARCHYVĄ

Vasario 6 d. pašventinant už
baigus Lietuvių Namus Adelaidė
je buvo oficialiai atidarytos nau
jos Lietuvių Muziejaus — Archy
vo patalpos, šių patalpų apstaty
mui - vidaus įrengimui reikalingi 
baldai ir įvairūs eksponatai. Jau 
gauta vertingų lituanistinių, isto
rinių ir muziejinių eksponatų. A-4 
delaidės Lietuvių Sųjungos Val
dyba iš Lietuvių Namams skirtų 
lėšų įgijo dalį inventoriaus 150 
svarų arba 300 dol. vertės, bet tai 
tik maža dalis. Visko reikia žymiai 
daugiau. Lietuvių Muziejaus —r 
Archyvo vedėjas p. J. Vanagas 
daug laiko skiria eksponatų ir pa
talpų sutvarkymui, tačiau jo dar
bas trukdosi neturint spintų, sta
lų, stovų, kuriems įsigyti stinga 
lėšų.

Lietuvių Muziejaus — Archyvo 
vidaus įrengimui, t.y. invento
riaus įsigijimui skelbiamas aukų 
vajus. Nuoširdžiai prašome visus 
lietuvius ir lietuviškas organizaci
jas paremti Muziejų — Archyvų 
pinigine 
kultūros 
džiuvimo 
vaikams.

Aukas
Lietuvių Sųjungos iždininkui p. č. 
Ostrauskui (5 Percy St., Seaton 
Park S.A.) arba įteikti A.L.S-gos 
Valdybos nariams; eksponatus— 
Lietuvių Muziejaus — Archyvo 
vedėjui p. J. Vanagui (9 West- 
borne St., West Croydon, S.A.).

Visi remkime ir išlaikykime Lie-^ 
tuvių Muziejų — Archyvų!

Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos Valdyba

auka pastatant tautinės 
paminklų, vertų pasidi- 
mums patiems ir vaikų

prašome siųsti Adelaidės

musu Pastoge l

“dalyvis'

ORGANIZUOJASI 
FILISTERIAI

Stasys
Mount

Gimnazijos mokytojas 
Stankūnavičius, 
Wawerly, imasi iniciatyvos suor
ganizuoti Melbourne filisterių 
būrelį, kurio pagrindinis uždavi
nys būtų skatinti akademinį bei 
profesinį mokslinimųsi ir paremti 
Australijos Lietuvių Studentų 
Sųjungų, o ypač jos vietinį sky
rių.

Artimiausiu laiku, remiantis 
ALSS įstatų (priimtų Melbourne 
30.12.1964.) filisterio aptarimu, 
numato jig sukviesti steigiamąjį 
būrelio susirinkimų ir paruošti
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