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MOTINOS
DIENAI

Motina ir jaunimas — neats
kiriamos sąvokos, lygiai kaip 
neišskiriama yra motina ir šeima. 
Šiemet yra Jaunimo Metai, tad 
praplečiant tą sąvoką galima pa
vadinti motinos ir šeimos metais.

Kaupdami šiais metais dėmesį 
į jaunimą, mes neišvengiamai a- 
tsisukame ir į lietuvišką šeimą, 
ypač turint galvoje vaikus ir jau- 
ndmečius jaunuolius. Čia neiš
vengiamai lemiamą žodį turi šei
ma, ir ypač motina, kuri savo 
mažuosius laiko nuolatinėje kon
trolėje, jais rūpinasi ir juos glo
boja. Be abejo, jeigu šeimoje vy
rauja lietuviška dvasia, tai ir vai
kams kliūva kiek to lietuviškumo, 
ypač kalbos atžvilgiu. Kiekvienas 
vaikas gali ir turi išmokti lietu
viškai. Ar jis toliau brangins ir 
išlaikys tą kalbą, ar jis bus vis
kam pasiryžęs lietuvis, žinoma, 
tai priklausys nuo daugelio aplin
kybių, o iš jų pati svarbiausioji 
— šeima ir motina.

Daug kas Motinos Dienos pro
ga (bent jau šventės metu tai vi
sai ir natūralu) motiną sodina 
ant altoriaus, bet yra ir kitų kraš
tutinumų, kad motinai skaudžiai 
priekaištaujama, kodėl vaikai to
kie ir ne tokie. Yra tikrai garbin
gų motinų, bet yra ir motinų, ku
rių motinystė baigiasi vaiko pa
gimdymu ir jo išmaitinimu. Mo
tinos Dienos proga imame ne 
konkrečią motiną, bet kaip moti
nos simbolį, kuriame sukaupiama 
visi motinos idealai. Visai kitas 
klausimas, kiek atskira ir konkre
ti motina telpa į tuos motinos i- 
dedlo rėmus.

Pažvelkime ta pačia proga ir 
į jaunimą. Kai kas kategoriškai 
teigia, kad jaunimas mūsų praei
ties veidrodis. Kitaip sakant, kaip 
mes elgiamės jų akyvaizdoje, kaip 
mes ką nors vertiname ar at
metame, tas lygiai atsispindi ir 
mūsų jaunimo veiksmuose ir gal
vosenoje. Norėtųsi su tuo sutik
ti, bet tik dalinai, nes tokiame 
teigime tėra tik dalis teisybės. 
Šitoje vietoje užmirštama, kad 
jaunimas ne vien tik motinos ir 
šeimos veikiamas, bet ir pačios 
aplinkos, mokyklos, draugų, 
spaudos, televizijos ir galybės ki
tų veiksnių. Vieną kartą nusly
dęs nuo motinos kelių ir peržen
gęs savo namų slenkstį vaikas ir 
jaunuolis atsiduria galybėje kitų 
veiksnių, kurie dažnai silpnesnio 
atsparumo vaikui arba jaunuoliui 
labai greitai sužaloja šeimoje pa
dėtus motinos ar šeimos pagrin
dus. Gi peržengus kelioliktuosius 
metus tokio vaiko jau nepasiekia 
motinos kontroliuojanti ranka. 
Tad primesti priekaištus vien mo
tinai ar šeimai už jaunimo nu
krypimus, abejingumą tautiniams 
reikalams ir pan. būtų tikrai tuš
ti ir neatsakingi žodžiai žmogaus, 
kuris įsižiūrėjęs į vieną tašką ne
mato visos skalės. Išėjusį iš pil
nutinės motinos globos vaiką ar 
jaunuolį perima draugijos, orga
nizacijos, kurios tęsia motinos 
darbą ten, kur motinos ranka ne
pasiekia. Ir dėl to už mūsų jau
nimą bent tautine prasme esame 
dalinai atsakingi ir mes visi, ku
rie lietuvišku gyvenimu gyvena
me ir juo rūpinamės. Ir tai tik da
linai.

Jau vien tik iš dėkingumo tė
vams mes gerbiame savo moti
nas nė vienos neišskiriant, nes nė 
viena motina nelinki savo vaikui 
blogio. Kitas klausimas, kiek ku
ri motina yra pajėgi ir autorite
tinga įkvėpti savo vaikui atitinka
mos dvasios, tačiau kiekviena da
ro viską, ką ji įstengia ir kiek su
pranta.

JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS
PLJK LEIDINYS

Kaip jau buvo skelbta, PLJK 
Komitetas yra numatęs išleisti lei
dinį, kuriame bus aprašytas viso 
pasaulio lietuvių jaunimas.

Medžiaga apie Australijos jau
nimą bei jo pasisakymus ir nuo
mones, jau išsiųsta į JAV. Apra
šyta jaunimo veikla, organizaci
jos duotos žymesnės paskaitos 
skaitytos jaunųjų, ir atsakymai 
į klausimus, kurie buvo patiekti 
vykstantiems į PLJK. Tikimės, 
kad PLJK leidinio redaktoriai vi
są medžiagą panaudos, tuo patiek
dami pilną vaizdą Australijos jau
nųjų lietuvių.

C. K-tas nuoširdžiai dėkoja re
dakcinei komisijai: A. Butkutei, 
M. Didžiui ir A. Kazlauskui ir jų 
talkininkui p. A. Zubrui už ypa
tingai kruopštų ,ir greitą darbą.

JAUNIMO PETICIJA
Parašų gaunama vis daugiau 

susidomavimas didelis ir teko at
spausdinti dar 200 peticijos lapų. 
Jau gauta atgal 680 parašų, taip 
pat 100 parašų iš latvių Melbour
ne.

Prašome visus užpildytus petici
jos lapus grąžinti C. K-tui 15 pa
rašų rinkimą paskubinti nes jau 
artimoje ateityje lapus reikės 
siusti į JAV. Ten iš visų kraštų 
gauti lapai bus įrišti į knygas ir 
pridėjus atitinkamą dokumentaci
ją, įteikti Jungtinėms Tautoms.

KONGRESO LĖŠOS
Pagal paskutines žinias kasos 

stovis įvairiose vietovėse:
Adelaidė $1920.61
Canberra $475 
Melbournas $1362.65 
Sydnejus $1500

STUDIJINĖ ANKETA
PLJK organizatoriai prisiuntė 

studijinę anketą, kurią prašomi 
užpildyti jaunuoliai 15-30 m. am

Svarus parašas peticijai įvykiai
ŽYMUS AMERIKOS AKADEMI-

KAS PASIRAŠĖ JAUNIMO 
PETICIJĄ

Žymus Amerikos akademikas, 
Hans Morgenthau politinių moks
lų ir moderniosios istorijos pro
fesorius Čikagos universitete, už 
akademinio gyvenimo sienų pla
čiai pagarsėjęs kaip Amerikos 
Vietnamo politikos kritikas, prieš 
kurį laiką pasirašė mūsų Jaunimo 
Peticiją Jungtinėm Tautoms, rei
kalaujančią Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Prof. Morgen
thau yra visos eilės mokslinių ir 
politinių institucijų patrėjas ir da
lyvis. Jis vadovauja Amerikos už
sienio ir karinės politikos studi
jų centrui Čikagoje, yra Užsienio 
santykių tarybos (Council on Fo
reign Relations) New Yorke, na
rys. 1963-65 yra buvęs Gynybos de
partamento konsultantas ir Valsty
bės departamente 1949, 1951, 1963 
—iki dabar. Prof. Morgenthau yra 
daugelio mokslinių veikalų auto
rius, nuolatinis bendradarbis ame
rikiečių liberalų spaudoje ir daž
nas panelistas ir paskaitininkas. 
Hans Morgenthau panašiai kaip 
mes turėjome palikti savo namus

Motinos Dienos proga prisi
minkime savo gyvas ir mirusias 
motinas, drauge prisiminkime ir 
motiną tėvynę, kuriai ne vienas 
iš mūsų esame ar bent turime 
jaustis lygiai tiek skolingi, kaip 
ir savo motinai. (v.k.) 

žiaus. Anketos tikslas: daugiau 
sužinoti apie pasaulio lietuvių 
jaunimą ir duoti medžiagos lietu
viškosioms institucijoms, kuri ga
lėtų pagelbėti jų veiklai. Klausi
mai liečia šeimos, mokslo, lietu
vių kalbos vartojimo, darbo, drau
gų, Lietuvos laisvinimo darbo ir 
kt. reikalus.

C. K-tas anketas išsiuntinėjo 
J. K. Komitetams bei didesnėms 
lietuvių kolonijoms, kur jos bus 
išdalintos jaunimui
PLJ Komitetas pageidauja anke
tas gauti atgal iki gegužės mėn. 
17 d., taigi prašome visus jas kuo 
greičiau užpildyti ir grąžinti.

KELIONĖS REIKALAI
Jei kas turėtų kokių klausimų 

liečiančių kelionę į JAV, ar dar 
norėtų prisidėti, prašome kreiptis 
į kelionės vadovą R. Cibą.

C. K-to pirmininkas R. Cibas 
vyksta į PLJK savo lėšomis ir 
vadovaus Australijos delegacijai.

ADELAIDĖS J.K. K-TO 
VEIKLA

Nuo kovo mėn. pradžios Ade
laidės Komiteto veikla pasižymė
jo trimis parengimais:

1) Komitetas, kartu su sendrau
giais ateitininkais, davė viešą 
transliaciją Klovos operos “Pilė
nai”. Publikos buvo neperdaugiau- 
siai, bet atrodo, visiems patiko.

VLIKO SVEIKINIMAS
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMUI

Vertingi Bendros Kovos Dalyviai,
Savo veiksmingais žygiais prieš sovietinės Rusijos “parla

mentarų” delegaciją Australijoje Jūs parodėt tvirtą lietuvių supra
timą, kaip visur ir visokiomis priemonėmis reikia kovoti prieš 
Lietuvos okupantą.

Sveikiname visus to žygio dalyvius ir dėkojame už tai, kas 
taip reikšmingai buvo padaryta, kai Jūsų veiksmu Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės reikalavimas buvo pagarsintas laisvajame pa
saulyje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

gelbėdamasis nuo totalistinės na
cių santvarkos, kuri savo žiauru
mu ir fanatiškumu prilygsta rusiš
kajam komunizmui kuris pavergė 
mūsų tėvynę.

Yra žinoma kad Jaunimo Pe
ticiją pasirašė eilė kitų profeso
rių ir • akademikų. Jaunimo Kon
gresui. artėjant mūsų studenti 
jai reikėtų dar intesyviau rinkti 
parašus savo universitetuose, stu
dentijos ir profesūros tarpe. Šis 
darbas pagyvėtų ir susilauktų ge
resnių rezultatų jei mūsų spaudai 
būtų pranešta žymesni pasiršiu- 
sių Jaunimo Peticiją atvejai. Ži
noma, tai visiškai nereiškia kad 
mes turime gaudyti vien tik moks
linio ar politinio pasaulio garseny
bes. Kiekvienas iš mūsų per šį pas
kutinį mėnesį gali labai daug pa
dėti rusų pavergtai Lietuvai, pap
rasčiausiai eidamas su peticija na
mas iš namo, durys nuo durų meto
du, savo kaimynystėje. Kaip prak
tika parodė svetimtaučiai neatsi
sako pasirašyti mūsų kilnaus ir 
teisingo reikalavimo — laisvės 
LIETUVAI! Tas yra daroma ne 
tik Amerikos, Australijos ir Euro
pos kontinentuose bet per mūsų 
draugus ir Afrikos kontinente, ku
ris dar taip neseniai pats nešė ir 
dar kaip kur neša kolonijalizmo 
jungą. Baigia žlugti vakariečių im
perializmas Afrikoje, ateina eilė 
rusų priespaudai Rytų Europoje. 
Jei būsime budrūs ir ryžtingi, ir 
mes sulauksime Lietuvos laisvės 
ryto. Visi, visais būdais padėkime 

Parengimas įvyko kovo 12 d., Lie
tuvių Katalikų Centro salėje. Pel
no buvo $69.94.

2) Kovo 13 d. praleista gamtoje
— Kongreso gegužinėje. Šiek tiek 
teko nusivilti, nes nors oras buvo 
puikus, nedaug atsilankė. Nors 
jaunimo rengiama gegužinė ir visi 
žadėjo jaunimą remti... Pelnas
— $62.80.

3) Balandžio 23 d. suruošė Kon
greso Balių. Paruošimas nors 
kuklus, bet gana tobulas ir komi
tetas tikėjosi tikrai sėkmingo ba
liaus. Komiteto nariai nešė didu
mą parengimo naštos, nes padėjė
jų neperdaug. Tačiau tie, kurie 
padėjo, dirbo iš visos širdies ir 
komitetas jiems labai dėkingas. 
Dąja, vėl daug tokių, kurie vis 
sako “dirbk, jaunime, mes padė
sim!” į balių neatsilankė. Vyres
niųjų atsilankė verktinai mažai. 
Tačiau, atsižvelgiant į viską, ne
galima sakyt, kad balius nepavy
ko. Išgelbėjo latviai ir ukrainie
čiai studentai, kurie buvo kviesti 
atvykti, ir dalyvavo net skaitlin- 
giau kaip mūsų pačių studentai. 
Nuotaika buvo puiki ir visi daly
vavę balių gyrė. Gaila tik tų, ku
rie neatsilankė. Pelno buvo 
apie $100.

Aukų vajus eina prie galo. Ko
mitetas labai džiaugiasi vajaus

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
AUSTRALIJOJE

Pereitą savaitę buvo jaučiamas 
8 sekundžių žemės drebėjimas plo
te tarp Canberros ir Melbourne. 
Vienur kitur buvo jaučiama dides
nių sukrėtimų, kad sudužo langai 
arba daiktai pabyrėjo iš lentynų, 
bet didesnių nuostolių nepadary
ta.

LENKIJOS JUBILIEJUS
Lenkijos katalikai su visa dva

sine hierarchija gegužės pradžio
je pradėjo 1000 metų jubiliejų 
nuo krikščionybės įvedimo Lenki
joje. Šiose iškilmėse buvo numa
tyta kviesti daugybė aukštų kata
likų dvasiškių iš kitų pasaulio 
kraštų, įskaitant ir patį popiežių, 
kuris net buvo pasiryžęs asmeniš
kai dalyvaut, bet Lenkijos komu
nistinė vyriausybė tam pasiprieši
no ir vizitas atšauktas. Norėda
ma nustelbti religinį momentą, 
Lenkijos komunistinė vyriausybė 
rengia irgi atitinkamas iškilmes 
pabrėžti Lenkijos kaip organizuo
tos valstybės sukaktį.

*
Jungtinė Arabų Respublika, va- 

rinkti parašus Jaunimo Peticijai 
Jungtinėms Tautoms. Parašas ku
rį tu gausi gali padėti tavo moti
nai ar tėvui, broliui ar seseriai pa
vergtoje tėvynėje.

JJC.

MOTINA
“E kur aš atėjęs, kur tu mane radai?” klausė kūdikis savo mo

tinos.
Pusiau verkdama, pusiau juokdamasi ir glausdama kūdikį prie ' 

savo krūtinės, ji atsakė:
“Tu buvai užslėptas mano širdy troškimas, mano mylimasis.
Tu buvai mano vaikystės žaidimų lėlėse; ir kai rytais iš molio 

darydavau statulą, aš tada darydavau ir ardydavau tave.
Tu buvai laikomas šventoje vietojo drauge su mūsų namų die

vu; garbindama jį, aš garbinau tave.
Tu esi gyvenęs visose mano viltyse ir mano, meilėse, visame 

mano ir mano motinos gyvenime.
Tu buvai nuo amžių puoselėtas nemirtingos ir valdančios mū

sų namus dvasios prieglobsty.
Kai mano širdis mergystėje skleidė savo vainiklapius, tu su- 

kinėjais aplink ją maloniu kvapu.
Tavo švelnus minkštumas žydėjo mano jaunatviškuose na- ' 

riuose, kaip žara danguje prieš saulės tekėjimą.
O pirmas dangaus mylimasis, užmigęs drauge su ryto šviesa, 

tu esi atplaukęs pasaulio gyvybės srove ir pagaliau išsikėlęs į kran
tą mano širdyje.

Man žiūrint į tavo veidą, mane užburia paslaptis; tu, kuris 
priklausei viskam, tapai manuoju.

Iš baimės netekti tavęs aš laikau tave tvirtai prie savo krūti
nės.

Koks burtininkas yra sukrovęs pasaulio turtus šiose lieknose 
mano rankose,?”

IŠ Rabindranath Tagorės knygos "Pilnėjantis mėnulis" verti
J. Tininis

padėjėjais, kurie tikrai sėkmingai 
renka ir neapsakomai daug pade
da K-to nariams. Žadama vajų 
užbaigti per sekančias 2 — 3 sa
vaites.

Ateityje dar bus du parengimai 
— vyno ragavimo vakaras ir tarp
tautinis jaunimo koncertas. Taip 
pat bus baigta pravesti paveikslų 
loterija, kuriai Adelaidės meninin
kai paaukojo paveikslų.

Atlikus šiuos visus darbus tiki
masi, kad į komiteto kasą suplauks 
$3.000.— adelaidiškių užsibrėžtas 
tikslas, kad savo atstovus galėtų 
pasiųsti j PLJK, jiems pilnai ap
mokant kelionę.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas

dovaujama Egipto prez. Nasserio, 
ketina užpulti Saudi Arabiją, jei
gu ši nenustos kursčiusi Jemeno 
gyventojų.

★
Maskvoje gegužės 1 d. iškilmė

se Rusijos gynybos ministeris Ma- 
linovskis pareiškė, kad amerikie
čiai veda piratinį karą prieš Viet
namo išsilaisvinimo pastangas ir 
kad Rusija rėmė ir rems visais 
atžvilgius šiaurinį (komunistinį) 
Vietnamą. Kambodijos galva prin
cas Sihanouk užtikrino, kad Kam- 
bodija eina iš vien su Pekinu, Ha
noi ir vietkongu bekompromisinėje 
kovoje prieš amerikonų įsiveržė
lius. Nors Kambodija ir gerokai 
paraudusi, bet oficialiai vis sten
giasi išlaikyti savo neutralumą.

PRIEŠ RYTŲ VOKIETIJĄ
Jungtinėse Tautose komunistinės 

valstybės su Sov. Sąjunga prieky 
stengiasi Rytų (komunistinę) Vo
kietiją įsiūlyti priimti UNO nariu. 
Neskaitant antikomunistinių kraš
tų net tokia Prancūzija kuri ieško 
glaudesnio kontakto su Sov. 'Są
junga, pasisakė prieš Rytų Vokie
tijos priėmimą į Jungtines Tautas, 
nes pagal jų teigimus, Rytų Vo
kietija nėra savarankiška valsty
bė, bet Sov. Sąjungos okupuota.

ELTA APIE AUSTRALIJOS 
LIETUVIUS

VLIKo leidžiamos “Eltos Infor-

AUKOS
J. REISGYTĖS KELIONEI 

I J. KONGRESĄ
Nors Jūratė Reisgytė paren

kant kandidatus į Jaunimo Kon
gresą ir nepateko į tų laimingųjų 
skaičių, bet pati lietuvių visuo
menė panoro, kad ši iškili lietu
vaitė Jaunimo Kongrese dalyvau
tų. čia skelbiame aukas, sudėtas 
jos kelionei "šviesos” parengimo 
metu balandžio 30 d. Sydnejuje:

Po 10.00: Plkn. V. Šliogeris, N. 
Žygienė, Jonas Suckelis — Wol
longong apyl. p-kas, V. Simniškis, 
M. Petronis, E. Eidėjus, Kazlaus
kas; po $2.00: Stošys, J. Laukai
tis, Kazimikate, Reisgienė, An- 
driejūnas, Gudaitis, Bosikis, K. 
Ankus, V. Danta, Šidlauskas, Pa-
čėsa; $4.00 aukojo A. Jasaitis; po 
$1.00: Paliulis, Garolis, Poškus, 
Keraitis, Rimkevičius, Endziulai- 
tis, Stravinskas, Gaidamavičius, 
Abromas, šliteris, V. Skrinska; 
50 c. aukojo Andriejūnas ir 30 c. 
Zaborskis.

Adelaidės Apyl. Valdyba, pa
remdama vykstančiųjų į demon
stracijas prieš Paleckį Canberro- 
je pastangas, atsiuntė $20.00, ku
rie daugumos demonstracijos da
lyvių sprendimu pervesti į J. Reis- 
gytės kelionės į J. Kongresą fon
dą.

Privačiai J. Reisgytė dar buvo 
paremta: B. Stašionis — $10.00, 
p. X — $10.00 ir p. N. — $10.00.

Kiek aukų suplaukė atsiliepiant 
į Krašto Valdybos atsišaukimą, 
spausdinant šį numerį dar nebuvo 
žinoma.

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
PADĖKA

Ryšium su demonstracijomis 
prieš J. Paleckį, ALB Krašto 
Valdyba išsiuntinėjo padėkos raš
tus drauge su glausta informacija 
apie okupuotos Lietuvos "prezi
dentą” J. Paleckį ir išsiuntinėjo 
redakcijoms visų tų australų laik
raščių, kurie toms demonstraci
joms skyrė dėmesio ir vietos. Pa
našaus turinio raštai išsuntnėti ir 
radijo bei televizijų stotims.

macijos” paskyrė Nr. 12 ištisai 
apie Sydnejaus ir Canberros lie
tuvių demonstracijas prieš Palec
kį. Iš šio numerio informacijų 
plačiau duosime kitame M.P. nu
mery. Red.

H
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Kaip gyvena pasaulio lietuviai
MINTYS ARČIAU SUSIPAŽINUS SU LIETUVIŲ VEIKLA KITUR 

RAŠO VIKTORAS MARTIŠIUS

EUROPA
ITALIJA Pirma svetima vals

tybė, kurioje teko sutikti lietu
vių, buvo Italija. Šiame Dantės 
ir Machiavellio krašte įsikūrę 
apie 180 tautiečių; maždaug 
trečdalis jų dvasiškiai. Tenka 
pastebėti, kad bemaž visi yra 
dar Lietuvos piliečiai. Daugu
mas gyvena Romoje. Nors Ita
lijos lietuvių bendruomenė yra 
labai mažytė, bet jos veikla gana 
aktyvi. Rengiami visi tradiciniai 
minėjimai, į kuriuos sukviečia
ma daug Italijos rinktinės visuo
menės, reiškiamas! italų spau
doje. ir prabylama per Vatikano 
radiją lietuvių reikalais.

Veikia čia kelios svarbios ins
titucijos. Tokia yra šv. Kazimie
ro kolegija, įkurta 1945 m. Joje 
lietuviai klierikai iš įvairiausių 
kraštų ruošiasi kunigystei, studi
juodami Romos katalikų univer
sitetuose. Prie šios kolegijos yra 
svetainė — Villa Lituania, kurią 
tvarko vokietės seselės. Ši sve
tainė yra tikrai ideali vieta turis
tams.

Šiaurės Italijoje, Asti mieste
lyje, yra lietuvių seleziečių gim
nazija ir amatų mokykla, kurią 
lanko apie 40 mokinių.

ŠVEICARIJA Atsidūręs pa
sakiškoj Šveicarijoje, nustebau 
suradęs lietuvių. Jų čia priskai- 
toma tiktai apie 50, bet tokių druomenės padėtį, jie glaudžiai 
patriotų sunku kur kitur surasti, sutaria. Nutautėjimo problemos, 
Be’normalios veiklos Zueriche, tokios kaip angliškai kalban- 
jie turi tautinių šokių grupę. Ji čiuose kraštuose, čia nėra. 
žtfaLfc ..i,...,,.__ ________________________________________________

VOKIETIJA Vokietijoje lie
tuviai yra taip pat plačiai išsi
mėtę. Didžiausios kolonijos yra 
Memingene, Hamburge, Dues- 
seldorfe, Frankfurte, Stuttgarte. 
ir Kaiserslauterne. Statistinius 
duomenis apie lietuvius Vokieti
joje sunku surinkti, bet čia jų 
priskaičiuojama iki 5000. Ir iš 
jų gera dalis nutautėjusių. Iš to 
skaičiaus maždaug trečdalis yra 
jaunimo žemiau 25 metų. Yra 
nemažai senelių ir invalidų — 
apie 600. Nuo 1956 m. į Vaka
rų Vokietiją atvyko apytikriai 
300 tautiečių iŠ okupuotos. Lie
tuvos. Jiems teko pasprukti po 
pasirašymo repatriacinės sutar
ties tarp Adenauerio ir Bulgani- 
no. Pagal šią sutartį civiliai as
menys, 1939 metais turėję Vo
kietijos pilietybę ar neginčytiną 
teisę į ją, galėjo išvykti į Vokieti- 

visi lietuviai aktyviai dalyvauja ją. Gaila, kad šie naujieji atei- 
bendruomeniniam darbe.

Lietuvių vieningumo, darbš
tumo ir kultūringumo atžvilgiais 
Italijos, Šveicarijos ir Prancūzi
jos bendruomenes reikia skaityti 
pavyzdingiausiomis visam pasau
lyje. Čia didelis nuošimtis susi
pratusių, idealistų šviesuolių, 
kurie dar nėra paveikti dvasią 
bei žmogų žlugdančio materia
lizmo. Tarp jų, žinoma, yra pa
saulėžiūrinių bei pažiūrų ar įsiti
kinimų skirtumų, bet suprasda
mi prievartihės išeivijos ben-

tuo įdomi, kad be. vienos lietu
vaitės, visi kiti yra šveicarai, ku
rie šoka mūsų Oželį, Klumpa
kojį ir kitus tautinius šokius. 
Taip pat, sunku net patikėti, 
Šveicarijos lietuviai yra surinkę 
ir pasiuntę aukų Vasario 16-sios 
gimnazijai daugiau negu lietu
viai JAV.

PRANCŪZIJA Prancūzijoj 
yra maždaug 1000 tautiečių. 
Vieni iš jų yra čia atvykę prieš 
Antrąjį Pasaulinį karą, kiti po 
jo. Didžiausioji grupė, apie 250, 
susispietusi Paryžiaus rajone. 
Čia gyvena ir daugumas intelek
tualų.

Nors veikimo sąlygos dėl ne
paprasto narių išsisklaidymo ir 
nėra lengvos, vis dėlto bemaž

Inž. Algis Kazlauskas

Pirmasis Jaunimo Kongresan

Lietuviai svetur

viai, savo sąmonėje daugumas 
būdami tikri lietuviai, sunkiai pri
tampa prie, lietuvių bendruome
nės Vokietijoje. Pragyvenę 10 su 
viršum metų okupuotoje komu
nistinėje Lietuvoje, jie senesnių
jų laikomi “kitokiais”. Mat nors 
ir daug išgyvenę Lietuvoje, kaiką 
mato ir gero; be to, turbūt, pa
kritikuoja ir Vakarus. Tas, žino
ma, piktina politinius išeivius, ir 
naujieji repatriantai įtariami ko
munistuojančiais.

Lietuviškas uždavinys Vokie- 
tijoje įžiūrimas rūpintis lietuvių 
išsimokslinimą kelti ir lietuvių 
kultūra vokiečių visuomenėje už
sirekomenduoti. Kaip žinom, čia 
veikia Vasario 16 gim-ja — vie
nintelė grynai liet, mokslo in
stitucija laisvajam pasaulyje. Vei
kia čia ir visa eilė lietuviškų šeš-

“DIRVOS” SUKAKTIS

Clevelande Amerikoje leidžiamas 
tautinės minties lietuvių laikraštis 
gegužės 7 d. iškilmingai atšventė 
savo 50 metų sukaktį. Jau kelinti 
metai kai Dirva leidžiama tris kar
tus į savaitę. Yra rimtų davinių 
ir pritarimo, kad Dirva pasidarytų 
dienraščiu, šito Dirvai tektų ir pa
linkėti.

kai pagyvino. Jau penkiolika me
tų, kai dienraštis “Draugas” kas
met skelbia romano konkursą skir
damas 1000 dol. premiją. Tai irgi 
didelis kultūrinis įnašas.

Šios sukakties proga “Draugui” 
linkime su dar didesniu ryžtu ženg
ti antrą pusšimtį atliekant svarbią 
kultūrinę misiją išeivijos lietuvių 
gyvenime.

tadienio mokyklų. Kasmet yra 
ruošiamos Vasario 16 gimnazijo
je studijų savaitės. Nors tai yra, 
galima sakyti, katalikų intelek
tualų suvažiavimai, bet vis dėlto, 
yra reikšmingas įvykis — su
plaukia ta proga iš visų Europos 
kraštų daug lietuvių, ypač jauni
mo.

Duesseldorfe kasmet rengia
mos kultūros dienos. Minėtini

Londono, sąjunga turi 40 hek
tarų ūkį su dviejų augštų vasar
vietės pastatu ir dviem mažes
niais pastatėliais. Veikia čia klu
bas, vasarvietė ir senelių namai. 
Ši lietuviška sodyba, taip ji ir 
vadinama, yra moderniškai įren
gta. Aplinka bei gamta miesto 
žmogų tikrai kviečianti poilsiui, 
kartu ir žavi. Čia ne tik atosto
gaujama, bet vyksta įvairūs sąs
krydžiai, skautų ir šiap jaunimo 
stovyklos.

Londone yra įsikūrusi lietuvių 
katalikų parapija. Bažnyčia pas
tatyta senųjų emigrantų 1912 m. 
Nepertoli bažnyčios yra sociali
nis klubas, kur veikia maža šeš
tadienio mokykla ir yra chore
lio būstinė.

Ekonominiu atžvilgiu Angli
jos lietuviai tvarkosi tikrai įspū
dingai, ypač turint galvoj jų ma
žą skaičių ir individualiai sunko
kas medžiagines sąlygas. Pelnas 
kuris gaunamas iš klubo ir Sody
bos, panaudojamas įvairiems rei
kalams, pav. remti spaudai, šal
pai ir panašiai. Tautiniu požiū
riu tai Anglijos lietuvių bendruo
menėje jaučiamas laipsniškas mi
rimas. Šviesuomenė bemaž visa 
išemigravusi, o tautiškai susipra- 
tusio jaunimo beveik nėra. Su vy
resniąja karta, atrodo, baigsis 
tautinis pulsas.

(Nukelta į psl. 3)

Plačiai tarp jaunosios kartos lie
tuvių Australijoj pažįstamas mech. 
inž. Algis Kazlauskas balandžio 
30 d. išvyko lėktuvu į JAV. Chica- 
gą mano pasiekti apie gegužės vi
durį. Nusistatęs yra metus praleis
ti JAV ir metus Vokietijoje. Nori 
giliau susipažinti su naujausiais 
gamybinių įmonių metodais ir dar
bininkijos bei administracijos pro
blemomis, sąryšyje su automatiza
cija.

Dalyvaus kaip delegatas iš Aus
tralijos PLJ Kongrese Chicagoj e 
ir redakcinėje komisijoje, redaguo
jant kongreso proga išleistiną lei
dinį (australišką medžiagą). Atro
do, kad planuojama jaunimo spau
dinių paroda, bet kaip ir kokios 
apimties bent Melbourne tiksliai 
nežinoma. Nuvykęs anksčiau, tiki
si galėsiąs ir tuo reikalu tarti vie
toje patariamąjį žodį ir painfor
muoti vėliau vykstančius iš čia, ką 
ir kiek dar pasiimti. Pats vežiasi 
Jaunimo Kvieslio, Studentų žodžio 
ir Po Svetimu Dangum rinkinius. 
Australijoje nieko nežinoma apie 
fotografijos parodą, kuri, atrodo, 
būtų labai reikalinga tokia pro
ga. Mano ir tą reikalą pajudinti. 
Australijoj, dėl visko, tam imta 
ruoštis. Vežiasi iš Melbourne p. 
Vyt. Karazijos ir p. H. Petrausko 
pagamintas filmų iškarpas. Vyks
ta savo lėšomis. Išleistuves suruo
šė tėvai, dalyvaujant giminėms ir 
artimiems bičiuliams; A. Zubras 
ir N. Mališauskaitė — dalyvau
jant jaunimo atstovams.

INŽ. ALGIS KAZLASKAS

Algis, 26 metų, yra sūnus mel- 
burniškių Kazimiero ir Veronikos 
Petkevičiūtės-Kazlauskų. Tėvą ko
munistams 1940 m. areštavus, mo
tinos rūpesčiu 1941 m. žiemą, ta
riamai repatriantu, tapo išvežtas 
į Vokietiją, o juodu vėliau, kaliniu 
iki sienai palydėtas, atsekė ir tė
vas. “Repatriacinio” kelio griebėsi 
motina ne tik vyrui vaduoti, bet ir 
jai grėsė toks pat likimas — buvo 
Raseinių apskrities moterų-šaulių 
vadė. Algis pradinę mokyklą lan
kė po karo lietuvių bėglių stovyk
lose, kur pati motina ir tėvas mo
kytojavo. Atvykus į Australiją, 
mokėsi katalikų mokykloje Vaka
rų A., o vėliau Melbourne. Bai
gė Footscray technikos mokykloje

žemesnįjį kursą, Melbourno tech
nologijos institutą, o 1963 m. ba
kalauro laipsniu Melbourno uni
versitete mechaninę inžineriją.

Lietuvių kalbos mokėsi Mari- 
byrnonge savaitgalio mokykloje, 
vadovaujant p. A. Krausui ir Li
tuanistiniuose Krsuose, vadovau
jant A. Zubrui. Baigęs 1957 m. 
kursus, bet jau anksčiau su Edu
ardu Nagulevičium, A. Zubro pa
skatinti, buvo pradininkai Mel
bourno jaunųjų žurnalistų kursų, 
kuriuose vėliau dalyvavo gražus 
būrelis jaunimo. Jų iniciatyva gi
mė ir buvo palaikomas Jaunimo 
Kvieslys-pradžioje rotatorinis, vė
liau priedas Mūsų Pastogėje. Tuo 
metu J. K. Algio buvo nemažai ra
šoma.

Nuo 1964 metų pradžios iki išvy
kimui dirbo inžinieriumi Fordo į- 
monėje Geelonge ir Melbourne. 
JAV turi darbo garantiją. Nuo pat 
pradinės mokyklos buvo aktyvus, 
skautų eilėse. Melbourne “Džiugo" 
tunte ėjo įvairias pareigas — pra
dedant skiltininko, baigiant tun- 
tininko pavaduotojo. Parašius iš
samų rašinį apie stovyklavimo są
lygas Australijoje, vietos skautų 
vadovybei pasiūlius, L.S. Brolijos 
vado įsakymu 1959 m. buvo pakel
tas į paskautininko laipsnį. Tau
tinių šokių grupės Melbourne šo
kėjas nuo pat įsisteigimo, taip pat 
Geelongo “Vyties” ir Melbourno 
“Varpo” krepšininkas. Studijuo
damas aktingai reiškėsi Australi
jos Lietuvių Studentų Sąjungoje: 
1961-62 mokslo metais Melbourno 
skyriaus pirmininkas ir iki išren
kant naują valdybą 1963 metų 
pradžioje centrinės valdybos pir
mininkas.

1965 pabaigoje stisidarius PLJK 
Komitetui, jojo Melbourno skyriaus 
pirmininkas iki išvykstant. Komi
tetas ėmėsi Jaunimo Metais visos 
jaunimo veiklos koordinavimo pa
reigų. Išvykstant tas pareigas iš 
jo perėmė inž. Algis Šimkus.

Šiaip dar Melbourno Lietuvių 
Klubo narys ir, be abejo, aktyvus 
vietinio skyriaus Lietuvių Ben- 
druomėneje.

Melbourne lieka dar jo broliai— 
paskutinių metų medicinos studen
tas Karolis ir Technologijos Istitu- 
to komercijos studentas Raimun
das. Melboumišhis

TREČIOJI DAINŲ ŠVENTĖ 
ČIKAGOJE

Liepos 3 d. Čikagoje įvyksta 
trečioji JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventė sutampa su J. Kon
greso užbaiga. Šiai Dainų Šventei 
rengti sudarytas specialus komite
tas, kurio pirmininku yra pasižy
mėjęs lietuvis veikėjas Dr. St. Bie- 
žis. Pasirengimo darbai vyksta la
bai sklandžiai ir tikimasi, kad ši 
Dainų šventė pavyks geriau nei 
buvusios. Pagal paskutinius pra
nešimus iki šiolei į Dainų šventę 
užsiregistravo 24 chorai su 1086 
dainininkais. Sąrašas dar nėra 
pilnas. Šioje šventėje pramato- 
mas ir vaikų choras.

AUSTRALIJOS LIET. DEMON
STRACIJŲ ATGARSIAI

Australijos lietuvių demonstra
cijos ryšium su J. Paleckio vizitu 
plačiai nuskambėjo pasaulio lietu
vių spaudoje. Pasinaudodama Mū
sų Pastogės informacija apie tas 
demonstracijas paskelbė VLIKO 
leidžiama informacijos žinių agen
tūrą ELTA, o Cleveland© lietuvių 
laikraštis “Dirva” ištisai paskel-

MIRĖ ŽURNALISTAS 
K. P OBOLĖNAS

Balandžio 20 d. New Yorke mi
rė žurnalistas Kazys Petras Obo- 
lėnas, sulaukęs 68 metų amžiaus. 
Jau nuo 1920 m. pradėjo reikš
tis liet, spaudoje ir šioje srityje 
išdirbo iki savo mirties. Velionis 
buvo Trimito, Mūsų Krašto redak
torium. Nepri|klaus)omoje Lietu
voje buvo suorganizavęs pirmuo
sius reporterių kursus ir kaip 
žurnalistų atstovas dalyvavo tarp
tautiniuose žurnalistų suvažiavi
muose.

Išeivijoje dirbo Mūsų Kelyje, 
Tėviškės Garse Vokietijoje, D. 
Britanijoje kiek laiko redagavo 
Britanijos Lietuvį. Vėliau dėl 
nesveikatos rečiau pasirodydavo 
su savo rašiniais.

★
Kanadoj Hamiltono mieste lie

tuvių teatras “Aukuras kovo 19 d. 
pastatė stambų J. Griniaus istori
nį dramos veikalą “Gulbės giesmė” 
kurį režisavo E. Dauguvietytė— 
Kudabienė.

dar įvairiose vietose suruošiami 
koncertai vokiečių publikai. Po
puliaru Vokietijoje lietuvių jau
nimo stovyklos.

ANGLIJA
Iš kontinento tenka nusikelti į 

Didžiosios Britanijos salą. Čia 
taip pat veikia Lietuvių Bendruo
menės organizacija, bet bemaž 
visą tautinį darbą atlieka Lie
tuvių Sąjunga. Ji įsikūrė dar. prieš 
Lietuvių Bendruomenę — tai re
gistruota institucija, kurios pa
grindinis tikslas buvo įsigyti ir 
administruoti nuosavybę. Sąjunga 
turi 28 skyrius, išsimėčiusius nuo 
Londono iki Glasgovo. Iš viso 
Anglijoje tėra apie 1000 lietu
vių; maždaug ketvirtadalis įsi
kūręs Londone.

Lietuvių Sąjunga turi savus na
mus Londone, kur ne tik jos 
centras bet taip pat klubas ir 
svetainė. Tose patalpose yra Eu
ropos Lietuvio redakcija ir spaus
tuvė. Čia ir Nidos knygų klubas. 
Prie Guildford, 60 mylių nuo

PETICIJOS REIKALU

bė iš “Mūsų Pastogės” pilną de
monstracijų aprašymą su nuotrau- LAIŠKAS AUSTRALIJOS LIETUVIAMS
komis ir J. Paleckio parašu ant 
peticijos Jungtinėms Tautoms. 
Turimomis žiniomis šias Australi
jos lietuvių demonstracijas pla
čiai paminėjo ir kiti Amerikos 
lietuvių laikraščiai.

DIENRAŠČIUI “DRAUGUI” 
50 METŲ

Kovo 31 d. suėjo 50 metų, kaip 
buvo pradėtas leisti Čikagoje Ame
rikos lietuvių katalikų dienraštis 
"Draugas”. Pradėjęs eiti savait
raščiu 1909 m. “Draugas” 1916 m. 
kovo 31 d. jau pasirodė kaip dien
raštis ir toks jis eina iki dabar. 
Šalia dienraštinių žinių kas savai
tę dar leidžiamas kultūrinis prie
das. Tuoj po antrojo pasaulinio ka
ro drauge su nauja ateivių banga 
iš Europos į “Draugo” bendradar-

Po kojos lūžio ir širdies smūgio 
jau gerokai pailsėjęs Chicagoj, 
geg. 27 d. vėl grįžtu atgal į Brazi
liją, Sao Paulo miestą.

Ekonominė krizė ir pinigo nuver
tinimas Brazilijoje labai apsunkino 
gyvenimą, bet persikelti lietuviams 
į Australiją, kaip buvo p. Kazo- 
kienės siūloma “Mūsų Pastogėje”, 
praktiškai nėra įmanoma, nors teo
riška svajonė yra graži.

Visų pirma, kas sutelktų tokias 
milžiniškas sumas padengti išlai
das kelionei iš Brazilijos į Austra
liją, ir kas pagaliau važiuos, kai 
seni imigrantai nuo 1926 metų jau 
suseno, o jų vaikai yra sukūrę šei
mas ir nebegalvoja apie išvykimą. 
Gal viena kita šeima susižavėtų 
tuo projektu, bet ne 40.000, lietuvių

bių eilės įsijungė nauji žmonės, ku- kurių priskaitoma vien tik Sao 
rie dienrašti sumodernino ir gero- Paulo mieste.

žodžiu, svajonėmis negalima gy
venti. Reikia kurtis ir vietoje rū
pintis žmonių dvasine ir materiali
ne gerove. Dėl to lietuviai tėvai 
jėzuitai kuriasi Sao Paulo mieste, 
kur aprūpina net 12 lietuviškų ko
lonijų. Bet vienoj vietoj statys baž
nyčią ir kitus reikalingus pastatus.

Australijos lietuviai jau daug 
padėjo įsikurti Urugvajuje, dabar 
laukiama pagalbos Brazilijoj. Šio
je vietoje noriu visiems padėkoti 
už jau suteiktą pagalbą. Teatly
gina Jums geroji Jėzaus Širdis, 
o mes nuolat meldžiamės už gera
darius. Aukos ir toliau prašoma 
siųsti mūsų įgaliotiniui :Rev. S. 
Gaidelis, S.J. 264 Miller St., N. 
Sydney, NSW.
Kristaus ir sielų meilėje, 
misijonierius Jonas Bružikas, S.J.
Rua Lituania 67-Mooca 
Sao Paulo, Brasil, S. A.

Neseniai “Mūsų Pastogėje” 
skaičiau J. K. Centrinio Komite
to paduotus davinius, kiek para
šų surinkta peticijai Jungtinėms 
Tautoms. Paskelbta, kad surinkta 
jau 350 parašų ir sudėjus krūvon 
visus parašus iš Australijos jau 
bus nemažai. Spėju, kad šis skai
čius tik iš Sydnejaus. Jeigu taip 
uoliai bus renkami šiam tikslui 
parašai, tai kažin ar Australijoje 
bus surinkta 1000 parašų.

Sunku man toliau gyvenančiam 
susivokti, kieno atsakomybėj tasai 
parašų rinkimas — J. K. Centri
nio Komiteto ar pačios Krašto Val
dybos, bet jei šitokiu tempu para
šai plauks, tai Australijos lietu
viai nebus atlikę savo tautinės ir 
patriotinės pareigos.

Gaunu lietuvių spaudos ir iš ki
tų kraštų. Štai Kanados “Nepri
klausomos Lietuvos” savaitraščio 
redaktorius J. Kardelis kovo 2 d. 
numery (9) taip pat kelia peti
cijos Jungtinėms Tautoms ir para
šų rinkimo klausimą visumoje pa
brėždamas, kad užsimojimas su
rinkti “bent 100.000 parašų” esan
ti tikra mūsų patriotinė impoten
cija.^
Tame pat “N.L.” vedamajame ra
šoma: “’Seni Amerikos liet., ku
rių, palyginus su dabartimi, buvo 
gal tiktai pusė to, kas dabar yra, 
ir tai surinko milijoną parašų 
(prašant Lietuvos pripažinimo de 
jure), o dabar, kai lietuvių dešim
tys tūkstančių paplitę per visą že
mės rutulį, kai jų masės gyvena 
visuose kontinentuose, nepajėgs 
surinkti dviejų — penkių milijonų 
parašų? Tai geriau atsisakyti to
kio sumanymo, negu impotentiškai 
svaičioti apie “bent 100.000” . . .

“Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas peticijos vykdymą pa
vedė ir įpareigojo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdybą ir ji 
yra atsakinga už peticijos vykdy
mą (Pats p. J. Kardelis P. L. fi
nes Seime referavo apie peticiją 
Jungtinėms Tautoms ir yra tos

minties autorius,M.P. Red.).
“Peticijos vykdymas tai ne “zo- 

bova”, iš kurios nepasisekimo ga
lės pasijuokti Lietuvos okupantas. 
Už peticiją atsakomybė kris vi
siems lietuviams . . . Peticija Jun
gtinėms Tautoms yra atsakingas 
uždavinys ir tas uždavinys turi 
būti įvykdytas visu atsakingumu, 
visu rimtumu ir dideliu atsidėji
mu”.

Pilnai pritariu p. J. Kardelio žo
džiams, bet ir čia turi veikti koor
dinuojanti visą darbą ranka. Mano 
giliu įsitikinimu, peticijų lapais 
turėtų būti aprūpinti visi lietuviai

patriotai, kurie jtrįos pakištų pasi
rašyti kiekvienam kiekviena pro
ga, nevengiant nei svetimųjų, jei
gu tik jie yra už tautų laisvę.

Iš dabartinės veiklos Australijo
je, kada daugiau rūpinamasi, kiek 
bus pinigų surinkta atstovams į 
Jaunimo Kongresą, o peticijos rei
kalas pastatytas nežinia kelintoje 
vietoje, kai pats Jaunimo Kongre
sas yra daugiau mūsų vidaus rei
kalas, su peticija mes angažuoja
mos prieš pasaulį, ir dėl to šiuo 
angažavimusi neturėtume susikom
promituoti.

D.G., Broken Hill

Keisti
Atrodo, Sov. Sąjunga yra ypa

tingai globojamas pasaulio kam
pas. Kai mes skaitome vakarietiš
ką spaudą, tai čia pilna visokių ne
laimių — krinta lėktuvai su šim
tais keleivių, įvyksta katastrofų į- 
monėse, vandenyse, laboratorijose, 
kiek apiplėšimų, žudymų, prievar
tavimų ir visokio 'blogio... Sov. 
Sąjungoje viso to nesigirdi. Kar
tais pasisakoma, kad pasitaiko vie
nas kitas išeikvojimas, apsileidi
mas pareigose ir pan., bet visas 
tas blogis įsibrauna nelegaliu ke
liu iš vakarų ar tai šnipų, ar sabo- 
tažninkų pavidale...

Bet ir Sov. Sąjungoje kartais 
įvyksta nelaimių, kurios netgi ste
bina vakariečius, štai skaitėme, 
kad pernai metų pabaigoje Talin- 
ne, Estijoj sudegė Tallin© univer
siteto biblioteka, kurioje buvo su
krauta estų tautos kultūrinis ar
chyvas — dokumentai, istoriniai 
šaltiniai ir t.t Kitas pagalvotų, 
kad tai eilinė gaisro nelaimė, ko
kių pasitaiko visur. Bet kiek giliau 
pažvelgus paaiškėja, kad toji ug
nies nelaimė Tallin© universiteto 
bibliotekoj buvęs iš anksto supla
nuotas veiksmas.

Tą patį patvirtina vakarus pa-

gaisrai
siekusi žinia, kad lygiai pernai ge
gužės pabaigoje Kijeve sudegė u- 
krainiečių mokslo akademijos bib
lioteka. Remiantis turimais fak
tais ir vieno, ir kito gaisro atveju 
mokslinėse institucijose ugnis su
naikino kaip tik tuos skyrius, kur 
buvo sukrauta vienos ir kitos tau
tos nacionaliniai dokumentai. Ša
limais kiti skyriai, ypač patalpos 
su bolševikiniais ar rusiškais vei
kalais, išlikę nepaliesti. Pastebė
tina, kad ukrainiečių biblioteka de
gė net tris dienas, būtent, kovota 
su ugnimi taip, kad ši iki pama
tų sunaikintų ukrainiečių tautos 
kultūrinius lobius.

Šie du suminėti gaisrai Sov. Są
jungoje liudija, kad rusai sąmo
ningai naikina pavergtų tautų is
torinius dokumentus. Jeigu šitas 
Sov. Sąjungoje tautų diskrimina
vimas ir toliau bus planingai vyk
domas naikinant ne tik žmones, bet 
ir tų žmonių bei tautų istorinius 
pėdsakus, tai ko gero vieną dieną 
skaitysim, kad panašus gaisras bus 
įvykęs ir Kaune arba Vilniuje, kur 
liepsnose dings Čiurlionio kūriniai 
arba kiti istoriniai dokumentai 
Lietuvos Mokslų Akademijos bei 
Vilniaus universitete.
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ATEITIS MOTINOS KINKOM:
<1

Lietuvos istorijoje Motina su
vaidino nepaprastai didelę rolę. 
Mes visi žinome garsiąsias moti
nas, kurios pagimdė, užaugino 
ir išauklėjo didžiuosius Lietuvos 
vyrus.

Gyvename šiandie nenorma
lius laikus, esame tremtyje, o 
mūsų visa tauta kenčia rusų 
priespaudą. Tad ir norisi palies
ti kelis klausimus apie motinos ir 
šeimos santykį su tauta ir tėvyne, 
motinos ir šeimos pastangas iš
laikyti lietuvybę išeivijoje.

Kiekvienas sveikos prigimties 
žmogus visai natūraliai jaučia ry
šį su savo tauta ir tėvyne. Vis dėl 
to šis beveik instinktyvus jaus
mas deramai patriotinei laikyse
nai ir veiklai ne.t ramiais laikais

Šio aktualaus rašinio rankraš
tis pasiekė M.P. redakciją prieš 
porą metų be autoriaus parašo. 
Rašinys Motinos Dienos progai 
yra labai aktualus, ir jį skelbiame 
prašydami autorių atsiliepti.

M.P. Red.

tautiškumui išlaikyti. Jei iš tų, sakymą nagrinėjant pirmąją lie- 
kurie liko tėvynėje, pakanka, kad tuvių emigraciją Amerikoje.
jie savo gyvybę išsaugotų, tai iš Šeimos, kurios užsidarė ir nė- 
mūsų daugiau reikalaujama! Mes jo į bendrą amerikonų gyvenimą, 
turime išugdyti savyje ir savo šei- neišmoko amerikonų kalbos, iš
moję lietuvišką mintį.

Emigracijos pradžioje šitas je. Jiems pasimirus nutautėjimas 
uždavinys nenutausti, likti savo buvo labai greitas.
tautai ištikimais, atrodė visiškai Todėl, kad savo tokiu elgesiu tė- 
lengvas. Tačiau tas įspūdis ap- vai privertė jaunąją kartą sudary- 
gaulingas ir ypač pasižymi antro- ti savo socialinį gyvenimą už 

yra nepakankamas, gi įvairių su- joje kartoje.
krėtimų ir lūžties laikais to ins
tinktyvaus jausmo nepakanka
mumas ypatingai iškyla aikštėn.

Net ramiais laikais tauta rei
kalinga iš kiekvieno savo nario 
didesnės ar mažesnės aukos, dau
giau ar mažiau nesavanaudiško liūs laukus, sodus, girias, upes 
darbo bendrajai tautos gerovei. ’ ' “ ’ ~
Įvairių gi sukrėtimų ir kovų me
tu šie reikalavimai išauga iki mil
žiniško masto. Atskiram asme
niui tenka visus savo išteklius, 
jėgas ir kartais net gyvybę auko
ti savo tautai. Pačiai gi tautai, 
kaip vienetui, tenka viską, ką 
turi, aukoti savo tautinei indivi
dualybei, kultūrai ir tėvynei gin
ti.

Šiandie mes esame netekę ne
priklausomybės, bet tauta gyva. 
Tautinė gyvybė yra kur kas dau
giau, negu politinė laisvė. Ne
priklausomybės netekimu kova 
nepasibaigė, o įėjo į patį drama
tiškiausią tarpsnį. Sužlugdžius 
valstybę priešas atsisuko į pačią 
tautą. Tad šiandie, klausimas yra 
ne tik apie valstybės nepriklau
somybės atgavimą, bet pirmoj ei
lėj apie tautos apgynimą, lietuvy
bės išlaikymą.

Išsaugoti ir išlaikyti lietuvybę 
gyvą mumyse — štai kiekvieno 
asmens, kiekvienos šeimos, o 
svarbiausia kiekvienos motinos 
yra šio meto uždavinys.

Šia prasme ypatingai esame. į- 
pareigoti mes — emigrantai. Mes 
palikome tėvynę, kada tauta buvo 
didžiausiame pavojuje. Tautos 
palikimas tokiose sąlygose meta 
ant mūsų tam tikrą kaltę. Fizi
nės gyvybės išsaugojimas tos kal
tės nepateisina. Taigi mes, būda
mi laisvi nuo fizinio bei morali
nio teroro, esame daugiau įpa
reigoti prisidėti prie, tos kovos,

Pirmoje kartoje paliktos tėvy
nės ilgesys paprastai lieka ne tik 
gyvas, bet tiesiog skaudus: mes 
prisimename savo šeimas, liku
sias tėvynėje, gimines, draugus. 
Prisimename savo kraštą — ža-

ir upokšnius, Baltijos jūrą. Pa
laikome ryšį laiškais ar per savo 
spaudą.

Antrojoje kartoje tautiškumo 
išlaikymo klausimas labiau sudė
tingas. Antrajai kartai tėvų žemė 
jau svetimas kraštas, pažįstamas 
tik iš tėvų pasakojimų ar litera
tūros. Tėvynės ilgesio antroji 
karta jau nebeturi.

Taigi, kaip 19 a. knygnešių 
laikų motina lietuviškoje šeimo
je vystė ir užlaikė lietuviškumą 
nežiūrint svetimųjų pastangų jį 
užgniaužti, taip ir šiandien, kada 
jaunoji karta auga svetimoje ap
linkoje, lanko svetimas mokyk
las, kalba svetima kalba, dirba ir 
linksminasi tarp svetimųjų moti
na kaip Rimšos “Vargo mokyk
loje” yra vienintelis aktingas vei
ksnys šeimos ribose užlaikyti lie<- 
tuviškumą jaunojoje kartoje, į- 
žiebti meilės kibirkštėlę ir palai
kyti ją, kad jaunuomenės meilė 
savo tautai ir tėvynei degtų skais
čia liepsna; kad niekada neuž- 
gęstų, bet kad būtų perduota iš 
kartos į kartą kaip amžinoji O- 
limpo liepsna, nešama iš krašto 
į kraštą.

Dabar klausimas, kokiu būdu 
geriausia išlaikyti lietuviškumą? 
Ar užsidaryti savo siaurame, ra
telyje, atsiskirti nuo svetimos ap
linkos, kurioje esame priversti gy
venti, ar stengtis įeiti į tą aplinką 
ir išsikovoti joje tam tikrą padė
ti? Į tą klausimą galima rasti at-

laikė lietuvybę tik pirmoje karto-

Kodėl gi?

šeimos ribų, žiūrėti į lietuvybę 
kaip į tam tikrą naštą ir net dė
mę. Kartais net slėpė savo kilmę.

Šeimos gi, kurios neprarasda- 
mos savo lietuvybės, didžiuoda
mosi savo kilme ir tautybe, įėjo 
į bendrą Amerikos gyvenimą, 
stengėsi išmokti naujos kalbos, 
sudaryti savo vaikų socialinį gy
venimą savoje šeimoje, pasidary
ti amerikonais nenustodami būti 
lietuviais, tie gi išlaikė lietuvybę

antroje kartoje ir visose iki šios 
dienos.

Mums gyvenant panašiose są- 
gose kaip pirmoji emigracija, ten
ka dėti visas pastangas, kad iš
sikovojus sau deramą padėtį eko
nominiu ir visuomeniniu atžvil
giu australiškoje aplinkoje. Bet 
turime neužmiršti, kad mūsų pa
grindinė pareiga yra savo tautai 
ir lietuviškumui.

Galvoti, kad už metų kitų grį
šime namo yra nerealu. Poli
tinės pasaulio sąlygos atrodo to
kios, kad tenka ruoštis pasilik
ti Australijoje ilgesnį laiką. Bet 
mes lietuviai turime pakankamai 
ištvermės ir užsispyrimo. Mes ga
lime. lietuviškumą išlaikyti sveti
moje aplinkoje ilgą laiką.

Tai liudija Klaipėdos lietuvių 
pavyzdys. Klaipėdos kraštas iš
buvo po vokiečiais daugiau kaip 
500 metų. Vis dėl to daugumoje 
lietuviai nenutautėjo, nepasidarė 
vokiečiais, nors ir išvystydami 
skirtingus papročius ir net dali
nai skirtingą kalbą nuo Didžio
sios Lietuvos.

Taigi, turėdami tokius ryškius 
pavyzdžius iš pirmųjų emigran
tų galime nenustoti vilties. Lietu-

A. VALEŠKA LIETUVAITĖ

vybę išlaikyti galima Net ir ii- savaitgalio mokyklos, bažnyčia, 
gesrų laiką, net ir svetimame Tas viskas sudaro lietuvių ban- 
krašte. druomenės gyvenimą.

Mes motinos šalia garbės bū- Motinos pareiga įskiepyti jau
ti motina, turime pareigų savo nuomenėje norą aktingai daly- 
tautai: sukurti racionalią sveiką vauti tame bendruomenės gyve- 
lietuvišką šeimą, sudaryti joje to- nime. Jos pareiga yra sužadinti 
kią nuotaiką, kad vaikai išmoktų bendruomenei priklausomumo 
gerbti savo tėvų papročius, kalbą jausmą. Taigi, jaunosios kartos 
ir didžiuotis savo kilme. Čia lietuviškumo ateitis yra motinos 
mums padeda liet, organizacijos, rankose.

MOTINA
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE

G. KRIV1CKIENĖ
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS labai ryškiai išdainuoja tamp

rius šeimos ryšius, ypač pagarbą tėvams. Daugybė gražių dainų mini 
motiną, anų laikų lietuvę motiną, tartum dievdirbių madoną, visais 
besisielojančią ir dirbančią sunkius ūkio darbus. Savo vaikams ji yra 
globėja, užtarėja ir paguoda jų varguose, nelaimėse. Motinos rūpes
čius savo šeima ir vaikų meilę bei prisirišimą savo motinai, gražio
ji mūsų liaudies lyrika-dainos lai pačios už save kalba čia paduotų 
kelių dainų sutrumpintose ištraukose.

Tu mano motinėle,
Močiute sengalvėle,
Tai tu turėjai didį vargeli
Kol mane užauginai.

★

Greit prabėga kūdikystės ir nerūpestingos, gražios jaunystės die
nos tėvų namuose. Kai duktė ruošiasi ištekėti, dainos išdainuoja mo
tinos ir dukters atsiskyrimą:

Motinėle sengalvėle,
Pasigesi manęs,
Kai nueisi i seklyčią
Kur aš audžiau aštuonyčius,
Tu nerasi manęs.

*
Arba:

Močiute, širdele, tai tau, tai tau,
Auginai dukrelę ne sau, ne sau.

★
Vestuvinėse dainose dainuoja:

Paskutinis vakarėlis aš pas savo motinėlę
Už stalelio sėdėjau, kaip lelija žydėjau.

★ —-----
Jei duktė išteka už svetimtaučio, jos ateitis yra dar nežinomesnė, 

ji išvažiuoja toli iš tėvų namų; atsisveikindama dalina dovanas:
— Motule mano, širdele mano,
Prikelk anksti rytelį
Gaideliams negiedojus.
— Dukrele mano, jaunoji mano,
Kokį darbelį dirbsi,
Taip anksti atsikėlus?
— Skrynias vožysiu,
Drobes rėžysiu,
Giminėles vadysiu,
Dovanėles dalysiu.
Ir atvažiuoja ir atkeliauja
Iš Varšuvos ponaitis
Pas Lietuvos mergelę.

★
— Mudu važiuosim,
Mudu keliausim
Už jūrių už marelių,
Už žaliųjų girelių.
Tu nematysi, mano mergele,
Močiutės gailiai verkiant,

(Nukelta į psl. 4)

Kaip gyvena pasaulio 
(Atkelta iš psl. 2)

KITOJ PUSĖJ ATLANTO
KANADA ‘skirtumas, kad Kanadoje viskas

Pakėlus sparnus per Atlantą, 
pirmoj eilėj nusileisti teko Kana
doje. Daugiausia lietuvių, kurių 
pagal oficialius statistikos duome 
nis yra apie 28.000, įsikūrę ryti
nėje dalyje. Stambiausios ben
druomenės yra Toronte, Hamil
tone, Montrealyje ir St. Cathe
rines. Daug lietuvių organizuo
tam bendruomenės reiškimuisi 
yra visai abejingi. Įspūdis, kad 
bemaž visą lietuvybės darbą at
lieka parapijos, kurių ne tik im
ponuojančios bažnyčios, bet ir 
parapijiniai centrai apskritai. 
Jaunimo organizacinis susibūri
mas taip pat parapijų, kaip pav. 
jaunimo stovyklų pravedimas, 
šeštadieninės mokyklos. Pasta
rose mokosi apie 1500 vaikų. At
rodo, kad tos mokyklos yra augš- 
to lygio. Mokytojams atlygina 
patys tėvai.

Suminėtose Kanados kolonijo
se veikia chorai, sporto klubai, 
tautinių šokių grupės ir studen
tijos skyriai. Akademinis jauni
mas yra vieningas ir nesiskaldo 
į. korporacijas bei į partines sro
ves. Leidžiami du lietuviški lai
kraščiai — “Tėviškės Žiburiai” 
Toronte ir “Nepriklausoma Lie
tuva” Montrealyje.

Tautinių uždavinių vykdyme. 
Kanados lietuviai panašūs į Aus
tralijos: lietuvybės išlaikymo sie
kiama kultūrine veikla ir jauno
sios kartos ugdymu. Tik toks 

sukasi apie parapijas, o Austra
lijoje pagrindinis darbas veža
mas pačių bendruomenės val
dybų.

JUNGTINES AMERIKOS 
VALSTIJOS

Kitas vaizdas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Pavarčius lie
tuviškus išeivijos laikraščius, su
sidaro įspūdis, jog čia lyg ir an
troji Lietuva. Taip ir turėtų būti 
dėl didelio skaičiaus lietuvių imi
grantų. Proporcingai tačiau čia 
vyksta ir stipriausias nutautėji
mas. Tą pavaizduoja duomenys, 
paimti iš prof. K. Pakšto rašinio, 
atspausdinto Amerikos Lietuvių 
Vardyne.

JAV mūsų priskaičiuojama 
650.000 lietuvių, bet gyventojus 
surašant 1940 m. lietuvių bei 
jų kilmės vaikų terasta 270,000 
Iš šių lietuviais užsirašiusių mū
sų tautos vaikų lietuviškoms pa
rapijoms priklausė ar tik atsitik
tinai jas lankė apie 160.000. Lie
tuviškus laikraščius skaitė arti 
90.000; prenumeravo ar pirko 
apie 36.000 senosios išeivijos ir 
apie 9000 pokario naujųjų atei
vių. Knygas skaitė apie 15.000. 
Senosios išeivijos jaunimas savų 
laikraščių, be mažų išimčių, be
veik neskaito.

Po 1945 m. į J.A.V. atvyko 
per 30.000 lietuvių. Su jais, prof. 
K. Pakštas pastebi, darosi tas

lietuviai

pats, kaip ir su senaisiais atei
viais: jie išsisklaido, dingsta be 
žinios ir nutausta kiek greičiau, 
negu senieji ateiviai.

Amerikos lietuvių bendruome
nės struktūra skiriasi nuo kitų 
kraštų. Didelė, mat, dauguma i- 
migrantų. Šie atvykę kūrė savas 
organizacijas. Visas veikimas bu
vo be jokio jungiamojo organo. 
Pokario ateiviai pradėjo kurti sa
vas organizacijas, net atkurti se
nas, Lietuvoje veikusias. Tų or
ganizacijų organizacijėlių prisi
kūrė begalybė; ne visos jų turi 
kokią nors aiškią prasmę ar su
prantamą tikslą. Kaikurių pava
dinimai bei tikslai skamba net 
komiškai. Priežastis didelio skai
čiaus organizacijų, o ypač ne
sugebėjimas apjungti jų visų Lie<- 
tuvių Bendruomenėje, yra šalti 
santykiai tarp senųjų ir naujųjų 
imigrantų, išsivystęs vietoj ar at
sivežtas iš Lietuvos klasinis sky- 
riojimasis, ambicingumas veikė
jų ir noras per organizacinę veik
lą išgarsėti ar seniau turėtą gar
są palaikyti, gyvenant dar iš Lie
tuvos atsivežta praeitimi. Dėl visų 
tų priežasčių JAV Lietuvių Ben
druomenės organizacija, įsikūrusi 
1948 m. nėra 'įstengusi apjungti 
to krašto lietuvių bei jų organi
zacijų po savo sparnu.

Lietuvių JAV galima rasti 
kiekvienam didmiestyje ir mies
telyje. Be abejo, lietuvių sostinė 
yra Čikaga. Marquete Park yra 
beveik perimtas lietuvių prier- 
miestis. Čia yra lietuvių katalikų 

ligoninė, bankas, kelios parapi
jos, pora mokyklų, kur mokoma 
ir lietuvių kalbos. Pilna lietuvių 
laikomų krautuvių, restoranų ir 
šiaip karčiamėlių. Marquete Park 
gyvenant, iš bėdos galima išsi
versti ir be anglų kalbos, Tik 
keista, kad didelis nuošimtis jau
nimo lietuviškai kalbėti jau ne
moka, nors ir užaugę tokiose są
lygose..

Kalbant apie Chicagą, sunku 
net patikėti, kad lietuvių ben
druomenė čia neturi nei vienų re
prezentatyvių, bendrų lietuvių 
namų. Atrodo, kad visas tauti
nis judėjimas sukasi Jaunimo 
Centre, kuris priklauso lietu
viams jėzuitams, be.t kurio patal
pomis leidžiama naudotis visom 
rimtesnėm lietuviškom organiza
cijom. Šiaip jau kitiems reika
lams organizacijos samdosi saliu- 
kes hoteliuose ar karčiamose (pri
klauso nuo organizacijos pajė
gumo) ir tenai ruošia savo po
būvius.

Varoma JAV lietuvių ir gili 
veikla. Kultūrinėje srityje minė
tina: leidžiama keletas gerų lai
kraščių, pora akįademinio lyg
mens žurnalų, suruošiama perio
diškai dainų šventės, Chicagoje 
veikia lietuvių opera, keli teatrai 
dažni koncertai, jaunimo suva
žiavimai, stipriai reiškiasi stu
dentai per savo korporacijas. 
Kaip ir Kanadoje, lietuviškos pa
rapijos JAV atlieka labai dide
lį kultūrinį darbą. Ne tik kad 
talkina patalpomis sus-kimams, 
šventėms ir minėjimams bet 
ir pats organizavimas įvairių pla
tesnio masto tautinių sąskrydžių 
yra daugumoj organizuojami ka
talikų veikėjų. Ypač daug dirba
ma su jaunimu. Dažnas pasaky

mas iš objektingų žmonių: nori 
kad vaikai liktų lietuviais, tenka 
siųsti į parapines mokyklas ir į 
ateitininkų stovyklas, nes nėra 
kur kitur siųsti, kad jie bręstų 
lietuvšikoj aplinkoj.

Vargiai būtų galima tvirtinti, 
kad JAV lietuvių tautinė sąmonė 
ir pasitikėjimas tautiniais siekiais 
reikšiųsi stipriau, kaip kad būtų 
galima tikėtis, negu kad tarp ki
tuose kraštuose pasklidusių lie
tuvių, kad ir, pavyzdiui, Austra
lijoje. Žinoma, čia žymiai dides
nis skaičius intelektualų ir šiaip 
pajėgų, todėl ir bendras įspūdis 
kitoks.

JAV LIETUVIŲ 
POLITINE VEIKLA

JAV yra daug didesnis tikėji
mas pamatyti išlaisvintą Lietuvą 
negu kur kitur. Tuo reikalu tik
rai daug dirbama. Masiškai siun
čiama įvairios rezoliucijos ir me
morandumai kongresmenams, se
natoriams ir kitaip įtakingoms as
menybėms. Keletą kartų buvo de
legacijos Jungtinių Tautų būsti
nėje, suruošta politinės demons
tracijos Washingtone ir New 
Yorke. Kas yra neigiama šitoje 
kovojes kad darbas nėra vienin
gas. Be VLIKo dar veikia Lie
tuvos Laisvinimo komitetas, Ne
priklausomybės Talka, Frontas 
ir keletas kitų organizacijų. Nors 
faktinai tikslas šių organizacijų 
yra tas pats, bet dėl mažareikš
mių nuomonių skirtumų mūsų 
politikai žygiuoja ir toliau pa
laidai. Tai tragiška komedija, 
kurią sunku suprasti kitataučiams 
gi ir patys lietuviai nesusigaudo, 
kuri šių organizacijų geresnė, ku
rią remti.

Krenta į akį, kad JAV visoj 

šitoj kovoj dėl laisvės yra per
daug operuojama jausmais, per
daug fanatiškumo ir permažai 
objektyvaus apsvarstymo. Vis- 
vien visi šitie darbai duoda šio
kių tokių vaisių .būtent — nepri
pažinimą dabartinės Lietuvos pa
dėties de jure, neuždarymą Lie
tuvos bylos. JAV tebeteikia mo
ralinę paramą lietuviškam reika
lui. Kad galima tačiau būtų tikė
tis iš JAV ko nors konkretesnio, 
tai abejotina. Ko galima tikėtis 
iš krašto, kuris dar iki šiol neiš
drįso iškelti pavergtųjų tautų lai
svės bylos net Jungtinėse Tau
tose? Kokia gali būti viltis, kada 
prisimenam prezidento Kennedy 
žodžius: rusų brovimasis į Ame
rikos žemyną nebus toleruoja
mas, tačiau jis puikiai suprantąs 
ypatingus rusų interesus Rytų 
Europoje! Ko galima laukti, kai 
net sukilimo žygiai Vengrijoje, ir 
Lenkijoje nebuvo paremti!

Šiltų žodžių tai iš amerikonų 
netrūksta. Tik atrodo, kad mes 
esam perdaug jų peveikti, per
daug jiems priskiriam reikšmės, 
tuo save užliūliuodami. Praeitų 
metų lapkričio 13 per mūsų ma- 
nifestacinį žygį New Yorke vie
nas senatorius maždaug taip kal
bėjo: “Pirmiausia įsijunkime į 
Vietnamo karą, o jį laimėję, pa
žiūrėsim, ką galėsim padaryti dėl 
Pabaltijo tautų”. Šitie JAV sena
toriaus platoniški žodžiai mū
siškių buvo taip entuziastingai 
priimti, kad bemaž visa salė a- 
tsistojo ir sušuko: “Už laisvę! Ka
ras komunizmui!” Atrodo, taip 
publika buvo sujaudinta, kad jei 
būtų turėję kardus, tai tuoj bū
tų iškeliavę į kovą.

(Pabaiga psl. 4)
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NAUJOS LIET. ŠEIMOS Visose kalbose išryškėjo jaunų
jų lietuviška veikla, ypač Dalios, 
kuri aktyviai dalyvavo įvairiose

Visur visaip
DAR VIENA LIETUVIŠKA 

ŠEIMA
Su pasigėrėjimu skaitome apie 

sukurtas lietuviškas šeimas ir su 
lietuvišku jausmu linkime, kad jos 
būtų laimingos ir skaitlingos.

Per šias Velykas susituokė gee- 
longiškė p. L. Šimkutė su adelai- 
diškiu p. R. Pociumi. Jaunoji Li
dija kaip ir jos Romualdas abu 
žemaičiai. Pažymėtina, užkalbinęs 
nustebsi, kad tie jauni žmonės, 
apleidę Lietuvą ant motinos ran
kų, išmoko, ištobulino ir palaiko 
tokią gryną ir teisingą lietuvių 
kalbą, kas gali būti statoma pa
vyzdžiu net vyresnio amžiaus lie
tuviams, nebeišsiverčiantiems be 
anglicizmų.

Lidija — geelongiškė, čia iš
augusi, įsigijusi Gordono Institute 
diplomą su pagyrimais ir savo stu
dijas baigusi kaip labai gabi stu
dentė, gaudama aukščiausią gali
mą stipendiją. Labai veikli lietu
vaitė, dalyvavo1 visose lietuvių 
jaunimo organizacijose ir būdama 
patraukli asmenybė įsigijo daug 
draugų ją supančioje visuomenėje.

Romualdas — adelaidiškis, su
sipratęs ir aktyvus lietuvis. Ir su
kūręs šeimyninį gyvenimą numato 
savo studijas tęsti.

Jungtuvės įvyko pirmą Velykų 
dieną Adelaidės šv. Kazimiero 
koplyčioje. Specialios pamaldos 
buvo atlaikytos 3 vai. p. p. kun. 
Dr. P. Bačinsko, kuris jaunuosius 
ir sutuokė. Jaunųjų garbei per 
pamaldas vargonams palydint 
giedojo solistė p. G. Vasiliauskie
nė ir smuiku grojo p. Matiukas. 
Muzikinis išpildymas, kunigo jaut
rus žodis, jaunosios iškilmingas 
baltas rūbas, meniškai suderintas 
su tautinių motyvų papuošalais, 
sukėlė šventišką ir iškilmingą nuo
taiką.

Vaišės, kuriose dalyvavo 135 
svečiai, vyko Lietuvių Namuose. 
Po tradicinio sutikimo su duona 
ir druska, svečiai buvo vaišinami 
jaunųjų tėvelių pačiais skaniau
siais ir parinktais valgiais. Ne
trūko nei “baumkųchenų”, nei pa
gal Lietuvos viešbučio receptą vir
to krupniko.

Vestuves sumaniai pravedė jau
nosios brolis Algis pagal lietuviš
kus papročius neišskiriant nei pir
šlio teismo.

Vaišių metu sveikino ir kalbėjo 
kun. Kazlauskas, kun. Dr. P. Ba

šinskas, jaunosios tėvelis-p. Šim
kus, Geelongo lietuvių sporto klu
bo vardu p C; Valodka, Adelaidės 
chorvedis p. V. Šimkus. Buvo per
skaityta daug telegramų net iš už
sienių ir įteiktos lietuviško gin
taro dovanos, atsiųstos jaunosios 
bobutės iš Vilniaus.

Šokiams grojo keturių asmenų 
kapela, gražus jaunimo ir svečių

būrys nuotaikingai linksminosi iki 
paryčių.

Jaunųjų tėveliai pasirūpino, 
kad jaunoji pora pradėtų gyveni
mą ant tvirtų pamatų. Nupirko 
modernų namą gražioje vietoje, 
kur jaunoji pora toli nuo triukš
mo galės planuoti ir kurti savo a- 
teitį. V. I.

DALIOS IR ALGIO VESTUVĖS
Velykų rytą neramiai plakė Da

lios ir Algio širdys laukdamos mo
mento, kai pilnutinėj šv. Joachimo 
bažnyčioj prieš Aukščiausią pasi
žadės viens kitam ateinančio gy
venimo meilę ir ištikimybę.

Kai prie altoriaus laukė jaunes
nysis p.p. Burreikių sūnus Algis, 
tėvelio lydima priėjo vienturtė p.p. 
Onos ir Povilo Grosų duktė Dalia. 
Jungtuvių apeigas atliko kun. P. 
Martuzas. kun. P. Butkus atnaša
vo šv. Mišias.

Po pamaldų dauguma važiavo į 
vestuvinę puotą, kuri vyko latvių 
namuose. Kol atvyko jaunieji pa
sižvalgiau, kaip atrodo stalai ir 
salė. Pirmas įspūdis man priminė 
biblinius laikus (“Mano jaučiai ir 
penimiai paskersti...”): stalai ap
krauti skoningai ir gausiai. Kuk
liai vazelėse skleidėsi baltų rožių 
pumpurai... .....

Pagal lietuviškas tradicijas jau
nuosius pasitiko su duona, druska 
ir vynu. Susėdus prie stalų cere
monijų meisteris — jaunojo brolis 
paprašė kun. P. Butkų sukalbėti 
maldą. Prieš pradedant kalbas iš
gertas tostas už jaunuosius. Pir
masis pasveikino p. S. Narušis, 
Krašto V-bos pirmininkas, kun. P. 
Butkus, kun. P. Martuzas, p. Kut- 
ka ir inž. R. Zakarevičius perskai
tė stud, at-kų pirm. V. Karpytės 
sveikinimą. Vadovaująs vestuvinei 
puotai perskaitė sveikinimo tele
gramas, kurių viena buvo net iš 
Pietų Afrikos. Tėvų vardu žodį

sakė jaunasis dėkodamas tėvams 
ir svečiams už dovanas ir linkė
jimus.

liet organizacijose, parengimuose 
su deklamacijom, skaitymais, pra- 
nešinėjimais ir tt

Orkestrui pradėjus groti jaunų
jų valsą Dalia ir Algis pakvietė 
visus jungtis šokiui. Žvilgterėjau į 
svečius — jų tiek daug, koks gra
žus mūsų jaunimas! Dalia tą va
karą buvo tikrai gražus jaunas 
žiedas, iš kurio galima tikėtis nau
dingų ir tolimesnių vaisių, nes
jos respektas tėveliams, savo se
nai močiutei ir visiems kitiems 
yra pavyzdys mūsų jaunimui.

M. Cibulakienė

Dalia (Grosaitė) ir Algimantas Bumeikiai, susituokę balandžio
10 d. Foto Howard Harris Studio

tarė p. Grosas. Į visas kalbas at-__________________________________________ __________ '

KAIP GYVENA...
(Atkelta iš psl. 3)

POLITINIAI tine Rusija padėjo Rytų Europos
SAMPROTAVIMAI kraštams atsistoti savarankiškai.

Po II-jo Pasaulinio karo labai Maskvos konfliktas su Pekinu ne
ilgai visų lietuviškoji rezistencija atrodo praeinamo pobūdžio. Jei 
prieš okupantą rėmėsi viltimi ir Lietuvai, ir kitiems Pabaltijo 
Vakarais, t.y.. nepriklausomybė kraštams pavyktų pasiekti dides- 
Lietuvai bus atsiekta, kai Rytai ir nės laisvės, tai tas galėtų atsiliep- 
Vakarai susikirs. Politinė padėtis ti visoj Sovietų Sąjungoje, galė- 
buvo tokia, kad ši galvosena ga- tumėm tikėtis ir laipsniško viso 
Įėjo būti pateisinama. Dabarti- krašto demokratėjimo.
niu metu aiškiai matome, didelį Sunku, žinoma, šitoje stadijoje

Motina... dainose
(Atkelta iš psl. 3)

Tėvelio žėlavojant.
Tik tu matysi, mano mergele,
Maružes ūžuojan'čias,
Giružes siūbuojančias, ir t.t.

Nelaimingai ištekėjusi dukrelė, už blogo bernelio ar pijokėlio, 
skundžiasi savo dalia, kaip gegutė iškukuoja savo vargus, nori grįžti 
atgal pas motiną, grąžinti negrąžinamas savo jaunystės dienas:

★
Pabuvo ji metus, pabuvo ir antrus,
— Jau aš važiuosiu pas motinėlę
Bėdelių bėdavoti.

LIETUVOS TURTO DAR 
NEPARDAVĖ

Iš Londono praneša,kad beveik 
tris savaites trukusios Britų-So- 
vietų derybos dėl Baltijos kraštuo
se sovietinės valdžios pasisavintų 
D. Britanijos piliečių nuosavybių 
(ir dėl Maskvos reikalavimo ati
duoti Baltijos valstybių, daugiau
sia Latvijos, auksą, esantį D. Bri
tanijos bankuose) vėl, jau trečią 
kartą, nuotrauktos. (Elta)

ŽIBALO TEBEIEŠKOMA

Lietuvoj geologijos valdyba vei
kia jau devinti metai ir jos žinioj 
dirba 1700 asmenų. Iš jų paminėti 
šiuo ar tuo pasižymėję 24 lietuviai 
geologai.

Tarp ko kita, vėl buvo peržvelg
ti žibalo (naftos) ieškojimo dar
bai. Vietos, kuriose daryta bando
mųjų gręžimų yra : Pabaltijo įdau
bos pakraščiai, Kalvarijos, Parovė- 
jos, Sasnavos, Raseinių apylinkės. 
Dabar dėmesys atkreiptas į Gargž
dų, Plungės ir Kybartų plotus.

(ELTA)

LIETUVIO GEOLOGO RAŠI
NIAI UŽSIENIO MOKSLO 

ŽURNALUOSE

Neseniai Anglijos ir Amerikos 
mokslo žurnaluose buvo išspaus
dinti lietuvio geologo K. J. Keme
šio du mokslo rašiniai jo moksli
nio darbo srityje Amerikoje lei
džiamam “Geological Magazine” 
buvo išspausdintas mokslo rašinys 
“NEW CRITERIA FOR AN OR
DER OF BRACHIOPODS” vardu. 
O Anglijoje leidžiamam “Journal 
of Paleontology” gana didelis 
mokslo rašinys, vardu “SIGNIFI
CANCE OF PUNCTAE AND 
PUSTULES IN BRACHIOPODS”

Suprantama, kad tai yra grynai 
mokslo geologiniai apibrėžimai ir 
netaip lengvai išverčiami lietu
vių kalbon.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
PASAULIO LIETUVIS Nr. 20. 

1966 Jaunimo Metų sausis-vasaris. 
Šiame numery pristatomi Cleve- 
lando liet politinių veiksnių pa
sitarimai ir dėmesys kaupiamas 
Jaunimo Kongresui. Toliau seka į- 
domi ir plati lietuvių bendruome
nių apžvalga įvairiuose kraštuose.

LITUANUS. Anglų kalba lie
tuvių jaunosios kartos žurnalas lie
tuvių kultūrai propaguoti. 1965 m. 
trečias numeris, kuris specialiai

skirtas Vincui Krėvei paminėti. 
Šiame numery rašo Br. Vaškelis 
apie Krėvę, kaip liet klasiką jr 
V. Maciūnas apžvelgia V. Krėvės 
literatūrinį palikimą. Krėvės kū
rybos ištraukos iš dramos “Skir
gaila” ir iš “Dangaus ir žemės sū
nų” I-jo tomo. Reprezentacinis lei
dinys. Lituanus adresas: P.O. Box 
9318, Chicago, Ill. 60690, U.S.A.

★

Evangelijos šviesa. Dvimėnesinis 
religinis žurnalas. Red. kun. K. 
Burblys, 656 West 35th St., Chica
go 16, Ill. U.S.A. Nr. 6 1965 m. 
lapkritis- gruodis.

Geelongo Liet. Bendruomenės 
Biuletenis Nr. 10. 1966 m.
balandžio 10 d. Leidžia Geelongo 
Apyl. Valdyba, redaguoja Alg. Kar
pavičius. Turiny Velykų proga ra
šiniai, informacijos iš apylinkės ir 
organizacijų gyvenimo.

★

Dr. Martynas Anysas paruošė 
knygą “Žymios lietuvės moterys”, 
kur autorius surinko įdomių duo
menų iš lietuvių tautos istorijos ir 
mitologijos bei padavimų. Veika
las skirtas supažindinti dabarties 
lietuvius su savo tautos heroj ė- 
mis. Juk yra daug lietuviškų mo
teriškų vardų, kurių istorijos arba 
su jais susijusių asmenų nedaug 
kas žino. Veikalas bus gražus įna
šas į mūsų kultūros istoriją.

★

Vienam iš žymiausių ir origina
liausių lietuvių grafikų — Vikto
rui Petravičiui gegužės 12 d. su
eina 60 metų amžiaus. Dailinin
kas gyvena Čikagoje ir yra labai 
aktyvus meno pasaulyje.

*

Lietuviškos Knygos Klubas Či
kagoje išleido vysk. P. Būčio atsi
minimų pirmą tomą, kurį spaudai 
paruošė prof. Z. Ivinskis.

★

Kiek išleidžiama reklamai?
Australija reklamai išleidžia 2% 

visų krašto pajamų. Toliau seka 
U.S.A. — 1.8%, Kanada —1.7%; 
Japonija ir Britanija — 1.5.%

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI
“MOŠŲ PASTOGĖS"

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

pakitėjimą. Sovietų Sąjungos ir 
JAV susidūrimo galimybės ne
bėra realios. Ir tai todėl, kad tarp 
tų dviejų milžinų sambūvio po
litika ima baigti šaltąjį karą. Di
delės reikšmės tokiam kitimui 
turėjo Kinijos sustiprėjimas, bet 
taip pat radikalus pakitimas prie
monių karui vesti ir raudonosios 
Rusijos nepalūžimas tos srities 
lenktynėse. Šiuo metu padėtis to
kia, kad sveiko proto žmogus ne
gali nei norėti pasaulinio masto 
karo.

Iš Vakarų, kaip jau minėjau, 
savo bylai mes galim tikėtis tik 
moralinės paramos. Be.t ar to už
tenka? Kyla todėl klausimas, ar 
reikia jieškoti kitų kelių? Yra 
manančių, kad šiuo metu rei
kia imti žiūrėti, kas dedasi pačio
je komunistinėje Rusijoje ir jos 
pavergtuose ar jos satelitų kraš
tuose. Tai mintis, kad išsilaisvi
nimas gali greičiau priklausyti 
nuo to, kas rūgsta komunisti
niame bloke, o ne demokratiniuo
se Vakaruose. Neseniai dar Rytų 
Europa buvo sustingusi Maskvos 
kontrolėje. Tačiau šiandien ma
tome daugelyje taip vadinamuo
se satelitiniuose kraštuose stip
rėjant vietos nacionalinę sąmonę 
ir ryžtingus žygius' patiem aps
pręsti tų kraštų ekonominę, 
ypač su užsieniais politiką. Tarp
tautiniai komunistų partijų suva
žiavimai Maskvoje įgauna kitokį 
pobūdį: atskiri kraštai išeina su 
skirtingomis pažiūromis, nebūti
nai pakeliui Maskvai. Mums tat 
turėtų būti svarbu išjungti Lie
tuvą ir kitus Pabaltijo kraštus iš 
Sovietų Sąjungos, pasiekiant to
kio statuso, kuriuo naudojasi 
Lenkija, Čekoslovakija ir kiti sa
telitai. Tada ir Pabaltijys galėtų 
veikti Rytų Europoje su didesniu 
balsu besikeičiančioje evoliucijo
je.

Kinijos susikirtimas su Sovie-

pasiūlyti tikslius ir apibrėžtus ke
bus. Tai padarys tie, kurie dirbs 
politinį darbą ir pritars pana
šiom idėjom. Gaila tik, kad jau
nimas JAV yra visai nepriima
mas į mūsų veiksnių politinį dar
bą. Tikėtina, kad per Jaunimo 
Kongresą Chicagoje šis reikalas 
bus diskutuotas, ir pagaliau &■ 
nergingas ir sugebąs jaunimas, 
kurio Amerikoje netrūksta, užims 
vadovaujančias vietas Lietuvos 
laisvinimo darbe. Tai būtų tikrai 
didelė ir reikšminga revolftcija, 
atsiekta Jaunimo Metų proga.

UŽDAVINIAI 
AUSTRALIJOJE

Šiuo metū mes čia Australijo
je tikrai mažai ką galim padėti 
Lietuvos politinei bylai. Reikia 
tik neprarasti vilties ir laukti, ka
da pasaulinė padėties raida pri
brandins tam sąlygas. Viltis yra 
didelė palaima žmogui, nes jeigu 
prarasim viltį, dėl mūsų tautos 
prisikėlimo, tai įvykis grynas pa
sidavimas. Žinoma, visur lietu
viai, kiek jų bebūtų, privalo bu
dėti dėl tautos išlikimo, nes tai 
pagrindinė sąlyga jai prisikelti 
pilnam gyvenimui.

Australijoje šiuo metų svar
biausias dalykas yra propaguoti 
savo kultūrinę veiklu ir ateiti su 
ja į australų bendruomenę. Kartu 
tai yra savo politinių pozicijų 
tvirtinimas. Per savo kultūros 
ugdymą mes taip pat atsieJkiam 
savųjų tikslų lietuviškoje ben
druomenėje, t.y. atsiremiam nu
tautėjimui. Dr. Juozas Girnius 
savč veikale “Tauta ir Tautinė 
Ištikimybė” 82 p. sako: “Kultū
rinės gyvybės blėsimas drauge 
reiškia ir tautinės gyvybės blė
simą: juo tautinė kultūra silpnėja, 
juo stiprėja svetimų kultūrinė 
ekspansija, neišvengiamai seka
ma nutautėjimo, svetimon tauton 
įsiliejimo proceso”.

Važiavo ji lauku, važiavo ir antru 
Ir privažiavo gilų Dunojų: 
Žuvau trys žuvėjėliai.
— Vai jūs žuvėjėliai, 
Broleliai jūs mano,
Ar nesužuvot, nesujieškojot 
Mano jaunų dienelių?
— Sugavom vainiką ir aukso žiedelį, 
Tik nesužuvom, nesujieškojom 
Tavo jaunų dienelių.

*

Išvark vargelius, pramink takelius,
Tada tu būsi žemės martelė.

Yra dainų kur našlaitis ar našlaitė kalbina mirusią motiną jieš- 
kodama paguodos, motina moko ją būti nuolankiai, senam nusileink-

Arba: dainoje duktė kalbasi su motina:
Už pijoko bernužėlio
Širdelė dejavo.
— Vai močiute, motinėle,
Užtark nor žodelį,
Tu pabark, pamokyk,
Tą šelmį bernelį
— Jam nemačys nei barimas,
Anei mokinimas,
Tik, dukrele, bus sunkesnis
Tavo gyvenimas.

★
Daug dainų variantų yra apie žuvusį bernelį, tris dienas išgulė

jusį purvynėlyje. Prie jo gulbėmis ar gegutėmis atskrenda motina, 
sesuo, ir mergelė:

Pirma nutūpė gale galvelės,
Tai mano motinėlė.
Tai ji raudojo savo sūnelio
Visą savo amželį.

★
Kai tuo tarpu mergelė nutūpusi prie širdelės, sesute prie kojelių 

greit užmiršta žuvusį. Taip pat dainuojama, kaip kare žuvusio sū
naus mundierėlį motina skalbia savo ašarėlėmis, džiovina savo sun
kiais atdūsėliais.

Motinai mirus, našlaičių gyvenimas yra sunkiai pakeliamas, už
tarimo jie jieško gamtoje. Dainose našlaičiai kreipiasi į saulutę mo
čiutę, kad sušildytų ir mergelei kraitį sukrautų. Todėl našlaičių dai
nos yra labai liūdnos, motinos netekimas išreiškiamas gilia tragedi
ja, beviltiškumu, mistika, jos dažnai turi mitologinio atspindžio. Pvz., 
našlaitė grėbdama šieną verkia, skundžiasi žemelei:

Netiek ji grėbė, kiek gailiai verkė
Ant grėblio kotelio pasiremdama,
Ant sieros žemelės parsipuldama.
— Oi žeme, žeme, siera žemele,
Paėmei tėvą ir motinėlę,
Paimk ir mane vargo mergelę.
žemelė tarė, mergelę barė
— Da tu perjauna žemės martelė a

— Oi tu gegutėle, tu margaplunksnėle, 
Pasakyk, gegutėle, kur mano motutė?
— Tavo motutė gul smilčių kalnely,
Tave jaunos dukrelės labai žėlavoja. x
— Motinėle mano, širdužėle mano,
Kaip man sunku našlaitėlei
Ant svieto gyventi.

★
— Mokėk dukrele, mokėk jaunuolėle,
Mokėk, miela dukterėle, e
Ant svieto gyventi:
Senam nusilenki, jauno paklausyki,
Bus pagirta dukterėlė,

' Kad ir našlaitėlė.
Arba:
Sunkus stonas martužėles, 
Dar sunkesnis našlaitėles.
Aš nueisiu ant kalnelio,
Atsiversiu vėlių duris,
Pribudinsiu motinėlę.

★
— Oi motule, oi širdele,
Sunkų, sunku vargdienėlei,
Bara, muša močekėlė.

*
Sekančioje dainoje našlaitėlė prašo bijūnėlio pabūti jai už tėvelį, 

o našlaitėlis — lelijėlės, pabūti jam už motulę:
Eina siratėlis viešuoju keleliu,
Ir išdygo lelijėlė šalyje kelelio.
O jis prieidamas, pasikloniodamas
— Ar nebūtum, lelijėle, man už motinėlę?

¥
— Kaip aš būsiu, siratėli, tau už motinėlę?
Neturiu kojelių, nei baltų rankelių,
Aš neturiu, siratėli, nei meilių žodelių.
— Šaknelės kojelės, šakelės rankelės,
O tie žalieji lapeliai, tai meilūs žodeliai.

Taip liūliuojančiose lietuvių liaudies dainų melodijose išreikš
ti nuoširdūs, pilni meilės ir pagarbos žodžiai, yra gražiausia pagar
ba motinai.

(Moteris)

4
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“KOVO“ PASTANGOS
KOVO VYRAI—GLEBE P.B.C.

73:26 (45:10)
šiose antrojo rato rungtynėse 

koviečiai turėjo neperdaug stiprų 
priešą ir aikštėje žaidė kaip ka
tė su pele. Rungtynes visą laiką 
vedė koviečiai ir be jokio vargo 
laimėjo. Taškai: Andriejūnas 25, 
Atkinson 18, Lukoševičius 10, Da- 
niškevičius 8, Kraucevičius ir Sau
ka po 2.

JAUNIAI—EPPING YMCA 
16:46

Savo antrose rungtynėse Kovo 
jauniai parodė jau gražesnį susi- 
žaidimą ir aikštėje daug geriau ži
nojo žaidimo pozicijas. Dėl savo 
pirmųjų gana skaudžių pralaimė
jimų jauniai nenusimena, bet tai
sydami daromas klaidas tikisi 
greitu laiku daug geresnių rezul
tatų. Taškai: Sankauskas 8, Bel- 
kus 4, Genys 4

gland krepšininkes 17 taškų skir
tumu.

Patį gražiausią laimėjimą ko
vietės atsiekė prieš Newcastle rink
tinę 33:30. šios rungtynės, ži
nant Newcastle krepšininkų vyrų 
ir moterų pajėgumą, buvo labai į- 
temtos ir permainingos, nes beveik 
iki paskutinių minučių nebuvo aiš
kaus laimėjimo, nors mūsų mer
ginos ir vedė žaidimą savo naudai. 
Mūsų merginos aikštėje žaidė ir 
kovojo labai gerai be išmties vi
sos krepšininkės.

Su penkiais laimėjimais Wollon- 
gonge Kovo merginos išėjo savo 
grupės nugalėtojos ir Sydnejuje 
pradės žaisti finaluose tarp pas
kirų grupių nugalėtojų. Negalė
jus šiose rungtynėse dalyvauti 
merginų nuolatiniam treneriui, 
išvykoje komandą tvarkė Don At
kinson.

Malonu, kad mano straipsniai, 
liečią Bankstowno Namų Sporto 
salę, susilaukė vienokio ar kito
kio atgarsio. Keisčiausias ir sau 
prieštaraujantis yra p. V-čio iš 
Punchbowl pasisakymas. Gal būt 
iš viso netektų atsakyti viešai as
meniui, kuris nedrįsta po savo 
straipsniu pasirašyti, tačiau kad 
taip manančių, kaip jis pasisakė, 
yra daugiau, tad bandysiu jam 
atsakyti.

Kaip iš p. A. V-čio straipsnelio 
matyti autorius, atrodo gerokai 
atitrūkęs nuo jaunimo ir jo pro
blemų. Gal būt p. A. V-tis mano, 
kad prie jaunimo (ne prie vieno 
kito paskiro asmens, bet prie dau
gumos) gali taip lengvai prieiti, 
juos suviliodamas įvairiausiais 
mūsų senųjų tautiečių partijiniais 
organizaciniais ar kuriais kitais 
ginčais, ypatingai, kai jaunųjų tė
vai, kaip ir pats A. V-tis išsirei
škė, savo vaikų draugystės neseka 
ir jų nepalydi net į krepšinio ai
kštę ar kitur. Neskaitant kitų lie
tuviškų jaunimo organizacijų, ku
rios turi savo specifinius tikslus 
ir puikiai 
nors vargo 
Australijos 
Sydnejaus

— įsidėmėk tai, p. A. V-til, — yra 
burti ir išlaikyti čia lietuviškuose 
sporto klubuose sportinę veiklą, 
paremtą mūsų buvusiomis laisvojo 
gyvenimo sportinėmis tradicijo
mis. Sporto klubai niekuomet ne
buvo ir nebus lietuvybės mokyk
los, bet jie savo vienu iš pagrin
dinių tikslų turi ir turės per spor
tą įskiepyti lietuviškumą jaunuo
liui ir jaunuolei, kad jie, gindami 
savo lietuviškąsias spalvas, pajus
tų ta lietuvišką jausmą' širdyje, 
kuris juos su laiku padarytų lie
tuviais, pilnai galinčiais pakeisti 
retėjančias vyresniųjų eiles.

atlieka savo darbą 
turi taip pat nemažai, 
lietuvių, tuo pačiu ir 
sporto klubo tikslas

Man labai gaila, kad p. A. V-tis, 
paliesdamas lietuvių kalbą, nežino 
kad į klubus atėję vaikai, žinoma 
ne visi, ir turėdami jau 15-16 me
tų mažai arba visai (kaip gaila) 
jau nekalba lietuviškai. Kieno gi 
čia kaltė — ar tų visų klubų ir 
vadovų, ar vaikų tėvų, kurie pa
sidarę žaliojo svaro o dabar jau 
dolerio vergais net nesistengia ži
noti, su kuo jų vaikai žaidžia, 
draugauja, kaip jiems sekasi, ko
dėl jie nekalba lietuviškai ir pan. 
ir pan.

{MERGINOS WOLLONGONGE
Ilgojo savaitgalio metu Kovo 

krepšininkės buvo kartu su kito
mis geriausiomis Sydnejaus mer
ginų komandomis pakviestos į 
Wollongongą, kur prasidėjo NSW 
moterų krepšinio pirmenybės, šios 
pirmenybės NSW pravedamos pas
kiromis grupėmis ir pasibaigus 
žaidynėms provincijoje geriausių 
komandų grupinės nugalėtojos žais 
Sydnejuje.

Wollongongo pirmenybės prasi
dėjo didele nelaime, nes važiuo
jant į pirmenybes Lithgow mies
to krepšinio treneris turėjo žiau
rių katastrofą, kurioje ir jis užsi
mušė, ir tapo sužeistos trys 
miesto krepšininkės, Ši nelaimė 
krėtė visus sportininkus ir 
jautėsi per visas pirmenybes.

Pirmąjį savo susitikimą kovie- 
tės žaidė prieš Giant ir laimėjo 
14 taškų skirtumu. Prieš Sydne
jaus Barbarians II kovietės laimė
jo dviejų taškų persvara, šios 
rungtynės buvo gana kietos, ir ko
vietės sužaidė labai gražiai.

Tolimesnių laimėjimų kovietės 
pasiekė prieš Poit Neil net 22 taš
kų persvara. Taip pat kovietės 
įtikinančiai nugalėjo ir New En-

VARPO REZULTATAI

VARPAS—DEMONS 27-32
Dėl netikslių ir kartu nesėkmin

gų metimų teko pralaimėti. Taš
kus pelnė: A. Milvydas 9, E. Firi
nauskas 7, V. Soha 5, A.Ališaus- 
kas ir A. Skimbirauskas po 3.

*

VARPAS—RENO 55-27
Po poros pralaimėjimų vyrai su

siėmė ir išvystė gerą žaidimą prieš 
kietaikovojantį priešą. Taškai: 
A. Ališauskas ir V. Brazdžionis po 
16, V. Soha 10. E. Firinauskas 
7 ir A. Milvydas 6.

to 
šu
tas

VARPAS—A.M. 36-54
Čia varpiečiai susitiko su stip

roka italų komanda, kuri turi ge
rų iš tolo metikų. Taškai:
R. Firinauskas 12, E. Firinaus- 
skas 9, V. Soha 7, A. Ališauskas 
6 ir J. Varkulevičius 2.

VARPAS SPHINX 25-24
Pirmas puslaikis nesunkiai lai

mėtas 8 taškų persvara. Rungty
nės vos nepralaimėtos 
neapdairumo. Taškus 
V. Ališauskas 14, A. 
kas 5, V. Brazdžionis 
ha 2.

dėl trenerio 
pelnė: 
Skimbiraus- 
4 ir V. So-

(va)

Pulti ir užpulti kitų daromą tie
siog pasišventimo darbą yra la
bai lengva, bet su užpuolimais jo
kių vaisių negausime. Kaip ir 
kiekviena organizacija, taip Syd
nejaus sporto klubas “Kovas”, per 
penkiolika metų pergyvenęs dides
nių ir mažesnių krizių šiandien 
eina tvirtu žingsniu, ir Kovo jau
niai šiandie yra gerose rankose, 
prižiūrimi ir globojami savo vado
vų gal kaip niekad anksčiau. Gai
la, tik, kad p. A. V-tis ir kiti pa
našiai galvoją jo prieteliai neturi 
noro ir laiko atvykti ir pamatyti 
mūsų vyrų, moterų, berniukų ir 
mergaičių žaidimo aikštėje, kad 
įsitikintų, kokią naudą 
sportas neša jaunimui.

Kalbant apie sporto 
Bankstowno Namų, p.
pilnai įsitikinęs, kad jaunimo su-

būrimui reikalinga ne salė, bet po
ra kambarių, kur galima būtų iš
mokti dainų ir pan. Kam reika
lingos dainos, tas jų mokosi ir vie
tos netrūksta; kam reikalingi šo
kiai ir vaidinimai, tas mokosi ir 
jų Bankstowne ar kitur, bet gi 
tačiau negali visi, įskaitant ir 
sportininkus, tik dainuoti, šokti 
bei vaidinti. Tada nebūtų sportas, 
bet kažkas kitas. Nors p. A. V-tis 
ir rašo, jog sportininkai giriasi, 
kad jų subuvimai didžiausi, kai 
tuo tarpu bent jis mato daug di
desnių jaunimo susibūrimų (gal 
nors vieną galėtų paminėti). Ku
ris jaunimo susibūrimas yra bu
vęs didesnis ir skaitlingesnis už 
sporto šventes, kur dalyvauja tarp 
300-400 jaunimo? Ir šie jaunuo
liai Sydnejuje yra benamiai, netu
ri sau atskiro kampo, jau nekal
bant apie savas galimybes kulty- 
vuoti sau artimas sporto šakas. 
Tad manau, kad padarius Banks
towno Namus mūsų Sydnejaus 
Jaunimo Centru, būtų išspręsta 
tikrai daug problemų.

Nesiimdamas vėl aiškinti salės 
būtinumo, jos komercinio išsilai
kymo ir finansinių lėšų telkimo 
(apie tai jau buvau minėjęs ir 
gal dar vėliau paminėsiu), aš tik 
noriu p. V-čiui ir jo bendramin
čiams pasakyti, jog apie salės rei-

ADELAIDES 
ŠACHMATININKAMS

RENKASI ADELAIDĖS 
ŠACHMATININKAI

Gegužės 15 d. 4 vai. p.p. Lietu
vių Namuose Norwood'Adelaidės 
Lietuvių Sporto Klubas Vytis šau
kia šachmatininkų sekcijos susi
rinkimą.

Tikslas — aptarti einamuosius 
reikalus ir panašiai liečiančius 
reikalus šachmatininkų srityje.
Adelaidės Liet. S.K. “VYTIES” 

VALDYBA

kalingumą ir naudą Bankstowne 
negali būti jokių abejonių, nes tu
rint tokią salę ji būtų naudinga 
ne tik sportininkams, bet ir kitoms 
jaunimo taip pat ir senimo orga
nizacijoms, ir tokia salė, padarius 
“Dainavą” Jaunimo Centru, gal 
būt vienam kitam vakarui ar po
pietei atitrauktų jaunųjų tėvus 
nuo televizijos, barų, ir pan., ir pa-’ 
rodytų tėvams, kaip vaikai pri
žiūrimi, kaip jie žaidžia ir kovoda
mi gina lietuvių vardą. Tai būtų 
bent mažas moralinis atpildas vai
kams ir vadovams už jų darbą ir 
pasišventimą.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
Bankstowne reikia ne kambariu
kų, bet salės, kuri būtų ir lietu
viška ir sportinė mūsų jaunimo 
susibūrimo vieta, kuo sydnejiškiai 
galėtų pasididžiuoti.

A. Laukaitis

lietuviškas

salę prie
V-tis yra

SPORTO
Sekdami lietuvišką spaudą be 

abejo kiekvienas turėjo pastebė
ti nuolatos linksniuojamą objektą 
—kaip išlaikyti nenutaujtėjusį 
lietuvišką jaunimą.

Daugumas duoda išmintingų 
patarimų, parašo spaudoje daug 
gražių straipsnių nesigailėdami 
kritikos tiems, kurie nenuilsta
mai dirba.

Paolo

PAOLO GUGI 
LAIKRODIS

Futbolo teisėjas italas 
Guci visą savo laisvalaikį pralei
džia gamindamas įvairiausio tipo 
laikrodžius. Neseniai jis sukūrė 
“geriausią savo gyvenimo kūri
nį”. Tai tikras futbolo teisėjo 
laikrodis. Ciferblate vietoj skai
čių — miniatiūriniai futbolininkai 
su įvariais numeriais. Kas ket
virtį valandos girdėti perpildyto 
stadiono ūžesys. Kas pusvalandį 
— pasigirsta laukinis publikos 
švilpimas (taip paprastai nušvil
piamas teisėjas). Ir pagaliau, kas 
valandą skamba kažkieno tai už
kimę balsai: “Teisėją muilui”. 
Lygiai 12 vai. dienos iš mažo na
melio ant ciferblato iššoka minia
tiūrinis plastmasinis teisėjas, ku
rį vejasi įsiutusių sirgalių minia.

Paolo Guciui už šį laikrodį jau 
siūlė didelę sumą pinigų, bet ita
las kategoriškai atsisakė jį par
duoti. “Aš dažnai stadione per
gyvendavau tai, ką pavaizdavau 
savo laikrodyje, — pareiškė P. 
Guci, norintiems įsigyti šį uni- 
katą. — Man malonu išgirsti ir 
pamatyti tai dar sykį, sėdint sau
gioje vietoje savo kambaryje. Aš 
tikiu, jog mane supras kiekvienas 
futbolo teisėjas.”

NAUDA -
iros ar kitos sporto šakos, sunku 
būtų surasti), statykime sau ant
rą klausimą, kiek sporto klubai 
išleidžia .pinigo santdydamii sa
les (tūkstančius).

Australijos Lietuvių Sporto 
Klubų Sąjunga Australijoje 
šiandie yra aprėpus didžiausią 
lietuvių jaunimo dalį ir atlieka 
milžinišką darbą, kas liečia jau
nimo išlaikymą lietuvių tarpe. Ta
čiau vis dėl to būtų labai malonu, 
kad Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto bei apylinkių val
dybos atkreiptų į tai daugiau dė
mesio.

Nėra abejonės, kad ALB Kraš
to Valdybos užsimojimas pasiųs
ti Australijos lietuvių jaunimo 
atstovus į Jaunimo Kongresą Či
kagoje yra naudingas ir kilnus, 
tačiau tas faktas, kad mes gali
me surinkti tiek pinigo keliems 
jaunuoliams, mus priverčia pagal
voti, kodėl mes nesugebėjome per 
eilę metų pastatyti sporto salės, 
kuri pritrauktų šimtus jaunuolių 
ir atliktų neįkainuojamą tautinį 
darbą.

Labai malonu girdėti kad kai 
kurios lietuvių kolonijos apie 
sporto salės statybą rimtai ir tei
giamai galvoja, bet pritarimo iš 
mūsų valdomųjų organų bent mo
ralinio mes tikrai pasigendąme.

V. BinJd.

Negalima būtų pasakyti, kad 
Australijoje gyveną lietuviai apsi
leidę kultūriniame bei tautinia
me darbe. Beveik kiekviena di
desnė lietuvių kolonija turi savo 
namus, veikia sporto klubai, skau
tai, tautinių šokių grupės, chorai 
ir t.t. Nenuilstamai dirba savait- 

Noriu pastatyti tiek daug namų,-galio lietuvių mokyklos ir atrodo, 
kad visi žmonės būtų aprūpinti “ 
namais, mokyklomis ir ligoninė
mis. O tada noriu pastatyti tokį 
aukštą aukštą pastatą ir jo vir
šūnėje įtaisyti tokią galingą švie
są, kuri būtų matoma iš įvairių 
tolimų valstybių. Ir visi, žiūrė
dami į šią šviesą, žinos, jog čia 
tavo, mamute, sūnus tai padarė. 
Toji šviesa gi turės tokią galią, 
kad kiekvienas ligonis, kurį tie 
spinduliai apšvies, atgaus savo 
sveikatą. Bokšto papėdės vidury 
bus bažnyčia, pilna jaukumo ir 
mistikos šventovė. Čia rinksis 
žmonės, giliai susikaupę, nuošir
džiai išreikšti padėką Visagaliui. 
Eidami į šią bažnyčią, žmonės 
kasdienius reikalus paliks 
durų”.

Motina atnešė jam žibintą, 
kę ir mastelį ir pasakė:

“Tu, sūnau, būsi mūsų tautos 
žibintas. Bet visur sutiksi piktų 
viesulų, kurie tavo pastatus steng
sis nugriauti, o iškeltą švyturį už
gesinti, nors jie būtų visai žmoni
jai naudingi. Kiekvieną kartą, kai 
tau ateis šviesi mintis, užsidek 
žvakę ir įstatyk ją į šį žibintą. Jo
kie viesulai į jo vidų neįsibraus ir 
jokie vėjai liepsnos neužpūs. O 
šitas mastelis bus tavo patarėjas: 
kai imsi planuoti, kaip įvykdyti 
savo projektus, pasižiūrėk į šį 
mastelį ir pasitikrink, ar ne per
nelyg plačiai užsimota”.

Pagaliau atėjo penktojo sūnaus 
eilė kalbėti. Ir jis tarė:

“Mudu su sesute nutarėm nie
kur neiti. Mudu, mamute, liksime 
pas tave, kad tu neliktum viena, 
jei netikėtai ateitų pas tave prie
šai. Aš tave globosiu ir ginsiu, o 
seselė tavimi rūpinsis ir slaugys, 
kai tu pavargsi”.

Motina davė sūnui šakes, dalgį 
ir lazdą ir pasakė:

“Visus aštrius dalykus sugebėk 
taip pastatyti, kad jie būtų ir tau 
naudingi ir priešui baisūs. Ne
lengvas tai bus darbas, ir tu labai 
pavargsi. Tada imk šią lazdą — 
ji bus geras ramstis poilsiui ir 
duos jėgų ir drąsos naujam pasi
ryžimui. Geriems žmonėms ši laz
da nebaisi, ji tebaido tik nedorė
lius”.

JUOZAS BERTULIS

MOTINA išaugino šešis sūnus 
ir vieną dukterį.

Kartą ji visus juos susivadino 
ir tarė:

“Mano mieli vaikai, jūs jau su- 
brendote ir kūnu ir dvasia. Mano 
trobelėje pasidavė jums visiems 
jau per ankšta: norom nenorom 
turite mane palikti. Aš duodu 
jums mėnesį laiko — apsvarsty
kite ir pasirinkite kiekvienas sau 
amatą, kad su juo galėtumėt iš
keliauti į platųjį pasaulį, pagal 
jūsų pasirinktą amatą kiekvienam 
duosiu po atitinkamą palaimos 
įrankį, kuris sunkioje valandoje 
teiks jums naujos drąsos ir jėgų. 
Būdami svetur nepamirškit savo 
gimtosios pastogės. Elkitės taip, 
kad man ir visai mūsų 
atneštumėte ne gėdą, bet

Vaikams atsisveikinant, 
bėjo:

“Žinokite, absoliučiai 
žmogaus pasauly nėra. Jis verti
namas pagal savo darbus ir poel
gius. Ant vienos svarstyklių lėkš
tės dedamos jo gerosios, ant kitos 
gi — jo blogosios savybės. Nusvy
rančioji lėkštė parodo tikrąją ver
tę ar nevertę”.

“Elkitės taip, kad apie jus kal
bėtų ne jūsų liežuvis, bet jūsų dar
bai”.

Jos paskutiniai žodžiai buvo:
“Po penkerių metų vėl susirink

site pas mane ir papasakosite, ko
kius būsite turėję išgyvenimus ir 
kokius darbus būsite atlikę. O da
bar tai apsvarstykite ir rimtai bei 
griežtai nutarkite”.

Po mėnesio vaikai vėl pas moti
ną susirinko.

Vyresnysis prabilo:

giminei 
garbę”, 
ji kal-

tobulo

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phon. LW 1220 
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Marya, NJ3.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu matu.
Praka* duodamo* ir iiaimoUJimui. Maa Ira Theme voUAtal
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“Aš, motute, nutariau būti gam
tininku. Noriu iškelti į žemės pa
viršių ir parodyti pasauliui visą 
mūsų sklypo ir visos Lietuvos tur
tą, tiek medžiaginį, tiek dvasinį..."

Motina jam davė kastuvą ir pa
sakė:

“Kask iš žemės į paviršių ati
džiai, kantriai ir ištvermingai. Ne
persistenk, kad nenulaužtum koto. 
Neturėdamas atramos taško, užsi
brėžto tikslo nepasieksi..."

Antras sūnus tarė:
“Aš būsiu rašytojas. Patieksiu 

pasauliui visas savo susikaupusias 
mintis. Noriu nušviesti visa, ko 
žmonės nepastebi. Noriu iškelti 
žmogaus vertybę, kai jis elgiasi 
kilniai, ir jo menkumą, kai jis pa
siduoda žemiesiems jausmams”.

Motina davė jam rėtį ir pasakė: 
“Garbingas tavo darbas bus, 

sūnau, bet nedėkingas. Vienok, 
jeigu jau pasirinkai, tai eik ir da
ryk. Tačiau nepaleisk į pasaulį 
visų savo minčių, stropiai jų ne
persijojęs per šį rėtį. Mažas auk
so trupinėlis yra daug vertinges
nis negu didelis geležies gabalas, 
mažas grūdas vertesnis už visą 
pelų maišą...”

Trečias sūnus tarė:
“Aš būsiu kunigas. Noriu pa

guosti ir sustiprinti visus kalinius 
ir beturčius, visus kūno ir dvasios 
ligonius... Aš noriu mokyti žmo
nes, kad jie suprastų tikrąją Die
vo ir artimo meilę. Noriu tai, ką 
skelbsiu žodžiais, rodyti ir gyveni
mo pavyzdžiu”.

Motina atnešė skylėtą terbą, 
įdėjo į ją rožę ir pasakė:

“Tavo pasirinkimas, sūnau, gra
žus, kaip šis rožės žiedas;,bet visa
me kelyje rasi dyglių. Jei norėsi 
būt tikru apaštalu, tavęs nekęs 
tie, kurie apaštalauja tik gražiais 
žodžiais, ir tie, kurie nori, kad už 
tikėjimą būtų atlyginta jau šiame 
pasaulyje. Šelpti beturčiams tu 
rinksi aukas, bet, dedant jas į ter
bą, tau dygliai nuolat braižys ran
ką! Vienok eik, sūnau, ši rožė bus 
tau padrąsinimas į tikslą, kuris 
gražus, kaip šis žiedas. O tavo 
nubraižytų rankų ir kojų kraujo 
lašeliai bus Dangaus suskaičiuoti”.

Ketvirtas sūnus tarė:
“Aš nusistačiau būti architektu.

kad daugiau neįmanoma jiems pa
dėti. Netiesa. Čia mes turėtu
me pasimokyti iš australų. Aus
tralijos Švietimo ministerija, po
licija, net ir bažnyčios priėjo išva
dos, kad lengviausias būdas ati
traukti jaunuolį iš 
yra sportas.
domieji organai steigia sporto 
klubus, stato sales ir su jų pa
galba šiandie šimtai tūkstančių 
jaunuolių iš gatvės valkatų išau
klėti į tvirtus fiziniai ir dvasi
niai užgrūdintus tautiečius.

Atvirai pagalvokime, kuris lie
tuvis jaunuolis nepraktikuoja vie-

gatvės
Šie val-

už

žva-

Dukterei motina davė prijuostę 
ir tuščią sąsiuvinį, sakydama:

“Visi tavo poelgiai ir darbai 
mūsų šeimos ir tautos atžvilgiu 
tebūna apsaugoti nuo bet kokio 
sutepimo. O visas patirtas žinias, 
kurios būtų naudingos žmonijai, 
surašyk į šį sąsiuvinį. Tegul kiek
vienas tikras žmogus čia suranda 
sau ir savo vaikams raktą į gyve
nimą, tikrąjį dabarties ir ateities 
gyvenimą”.

šeštasis sūnus visą laiką rymojo 
susimąstęs ir nekalbus.

Motina paklausė, kodėl jis nesa
ko savo pasirinkimo.

Sūnus atsakė:
“Aš nežinau, mamute, ar tu ga

lėtum mano pasirinkimui padėti. 
Gal aš per toli nuskridau. Aš la
bai prislėgtas savo pasirinkimo. 
Neišmanau, gal tai yra tik tuščia 
svajonė, o gal tai ir galima įvyk
dyti. Aš... noriu.., užkariauti pa
saulį!”

Tai ištaręs, lyg patsai susigėdo, 
lyg savo paties žodžių išsigando.

Visi į jį sužiuro nustebę. Vien 
tik motina atsidėjus klausėsi kiek- 
judėdama, tarsi, užburta. Sūnus 
gi kalbėjo:

“Bet aš noriu, mamute, užka
riauti pasaulį tokiuo ginklu, kuris 
kitus pavergtų be kraujo pralieji
mo. Noriu, kad tas ginklas žmo
nes ne žudytų, bet, anaiptol, pada
rytų juos laisvus. Kad jie būtų 
užkariauti, bet kad nevergautų nei 
kūnu, nei dvasia! Mano ginklas 
te nebaugina, bet ramina, šio

ginklo jėgos pagauti teveikia vieni 
kitus, te taip užkariavimas eina 
per visą pasaulį. Bet nežinau, 
motule, ar šiam mano pasirinki
mui tu galėtum duoti ginklo pa
laimos?”

Motina susikaupė.
Visi tylėjo tartum sustingę.
Tada motina atsikėlė, nukabino 

nuo sienos kankles ir išdidžiai, pil
na rimtumo, padėjo ant kelių jam 
kankles, o skersai stygų uždėjo 
teptuką. Po to su tikra motiniška 
meile suspaudė rankomis jo galvą, 
pabučiavo ir nė žodžio netarusi 
išėjo į sodelį, čia ji atsiduso ir 
atsisėdo pasilsėti.

O penki jos sūnūs išėjo į pasaulį.

Teodoras Šuravinas, pedagogas, 
literatas ir grožinės literatūros bei 
lietuvių tausakos vertėjas, mirė 
Kaune, balandžio 10 d., baigdamas 
77-tus savo amžiaus metus. Gimęs 
Rusijoj, (motina lietūvė) augo 
Jurbarke ir ten jau 1907 metais, 
būdamas 18 metų amžiaus, tapo 
pradinės mokyklos mokytoju. To
se pareigoseilgą laiką Jurbarke, 
vėliau kitose mokyklose, pasiliko 
ir visą Lietuvos nepriklausomybės 
metą. 1930 m. bdvo išleistas jo į 
rusų kalbą išverstas lietuvių pa
sakų rinkinys, paskui eilė vertimų 
bei skaitinių vaikams ir moks
leiviams lietuvių kalba. Vėliau yra 
išvertgs į rusų kalbą Žemaitės, 
Lazdynų Pelėdos, B. Sruogos ir

kitų raštų. (ELTA)

fe.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
_ BRISBANE gūžės 15 d., bet tą dieną salė bus 

užimta vestuvėms, tad minėjimas 
nukeliamas savaite vėliau.

rius ir lietuvių visuomenę arti
miausioje bažnyčioje už velionį 
pasimelsti.

Barnabas Baikauskas 
Jurgis Miliauskas

VISUOTINIS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMASPAGERBTOS MAMYTĖS 

BRISBANĖJE
Vykdamas atostogų Townsville 

kun. S. Gaidelis stabtelėjo Bris- 
banėje, kur balandžio 24 d. atlai
kė pamaldas Motinos Dienos in
tencija ir pasakė pritaikintą pa
mokslą.

Po pamaldų St. Marys mokyklos 
patalpose sukviestiesiems tikin
tiesiems išaiškino reikšmę maldos 
apaštalavimo, į kurį daugelis ir 
įsirašė.

Buvo pasitarta i rdėl pasunkė
jusių galimybių gadti mokyklos 
patalpas parapijiečių susibūri
mams ir taip pat dėl sporto aikš
tės mūsų jaunimui. Visa tvarka 
S pasikeitė pasikeitus vietos parapi- 
os klebonui.

Gi balandžio 30 d. vakare Bris- 
banės “Ventos” vietininkijos 
skautai,-tės suruošė Memorial sa
lėje Motino sDienos minėjimą.

Skautų vietininkas Vaidas Stan- 
kūnas atidarė minėjimą Marijos s-: •
giesme, sukvietė garbės prezidiu
mą (Klimienė — motina, Cvile- 
kienė ir Perminienė), perskaitė 
gautą iš kun. S. Gaidelio sveikini
mo telegramą mamytėms ir susi
kaupimo minute pagerbus miru
sias motinas pakvietė vyr. skautę 
Adelę Kviecinskaitę paskaitai.

Gerb. kun. S. Gaidelio specia
liai šiam minėjimui paruoštą pa
skaitą A. Kviecinskaitė perteikė 
jautriai ir vaizdingai. Valio skau
tei Adelei!

Tolimesnė minėjimo programa: 
jauniausio skauto Rimanto Per- 
mino eilėraštis “Varteliai mūsų 
kiemo”, jaunučių skaučių šokis — 
žalia rūta, skautuko Vyt. Plat- 
kausko piano solo, skaučių šokis 
“Kubilas”, mokyt. Virg. Stankū
naitės piano solo, Vyt. Lioren- 
co daina “Mamytė”, skautų-čių 
L. Vilkino, Butkaus, dviejų bro
lių žukelių ir V. Stankūnaitės, 
R. Kviecinskaitės ir sesučių Za- 
bukaičių tautinis šokis “Šustas”, 
vėl V. Lorenco daina “Kur nak
tis sidabrinė”, jaunųjų skaučių 
gėlių šokis (spalvuotuose apda
ruose), akomponavo pianinu jau
nasis skautas V. Platkauskas (vėl 
be gaidų, ką jis prašė pranešėjo 
V. Stankūno publikai pabrėžti), 
toliau vyr. skaučių daina “Kur 
giria žaliuoja”, vyr. skautės Plat- 

auskienės deklamacija “Našlai
tė” Aisčio) ir pabaigai taip pat 
vyr. skaučių daina “Motinos šir
dis”. Akordeonu pritarė V. Loren
cas.

Prie įėjimo mamytės skaučių 
buvo papuoštos rūtų šakelėm ir 
gėlėm, o programai pasibaigus 
sukviestos prie paruoštų stalų ir 
pavaišintos kavute ir skanumy
nais. Veikė loterija ir vyko šokiai 
bei pašnekesiai.

Minėjiman susirinko daug tau
tiečių ir bent tuo savo atsilanky
mu atsidėkojo mieliems mūsų skau
tams už jų vargą ir užgirtą pa
sirodymą.

Visa Motinos Dienos minėjimo 
programa buvo pasigėrėtinai iš
pildyta. Tai vyr. skautės ir taip 
pat motinos p. Platkauskienės, 
Vyt. Liorenco, O. Stasiūnaitės ir 
visų skautų ir skaučių pastangų 
vaisius.

Neturėdami kur prisiglausti jie 
daug šventadienių savom priemo
nėm važinėjo toli į užmiestį, kur 
p.p. Mališauskų baldų fabrikėly
je praleido daug valandų besi
ruošdami šiai šventei.

Garbė jums už tai ir pagarba, 
brangieji “Ventos” vietininkijos 
skautai ir skautės ir skautų rėmė
jai — bendradarbiai!

Ponia Zabukienė, pati būdama 
ukrainietė visas tris dukreles au
gina pavyzdingomis lietuvaitėmis 
skautėmis, išpuošė jas lietuviškais 
tautiniais rūbais ir visada kartu 
dalyvauja minėjimuose ir pamal
dose bei pobūviuose, o P. Zabu- 
kas, nors žmogus ir be jokio dip
lomo, yra pavyzdžiu daugeliui di
plomuotųjų, kuriuo keliu žengti, 
kad išlaikius lietuvybę.

Gyd. p-lė M. Vilkinaitė pertrau
kusi savo atostogas atvyko drau
ge su tėveliais dalyvauti šioje 
šventėje.

Gee-

GEELONG
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Motinos Dienos minėjimas

longe įvyks gegužės 22 d. tokia 
tvarka:

10.15 vai. ryto iškilmingos pa
maldos šv. Jono bažnyčioje, kurių 
metu giedos Geelongo Liet. Cho
ras, vad. p. R. Zenkevičiaus.

2.30 vai. p.p. Geelongo Liet. 
Namuose pats minėjimas. Paskai
tą skaitys jaunoji Jomantienė, 
programą išpildys Dr. V. Kudir
kos vardo savaitgalio mokyklos 
mokiniai ir “Šatrijos” tunto skau
tai. Po programos bendra kavutė. 
Vis kviečiami minėjime gausiai 
dalyvauti.

Geelongo Liet. Biuletenyje buvo 
skelbta, kad minėjimas įvyks ge-

GEELONGO “SUKTINIS” BAL
LARATO TAUT. ŠOKIŲ 

FESTIVALY
Balandžio 23 d. Ballarate įvyko 

tautinu šokių festivalis, į kurį bu
vo pakviestas ir Geelongo liet, 
taut, šokių grupė “Suktinis”.

Nuvykus su grupės vadovu p. L. 
Bungarda buvo sušokta keturi šo
kiai. Kaip ir visada šis pasirody
mas gausios publikos buvo šiltai 
priimtas ir katučių netrūko. Tame 
festivaly dar dalyvavo Ballarato 
ir Melbourne latviai, Ballarato 
ukrainiečiai ir Melbourne estai. 
Po kultūringos programos daly
vauta ir pabaltietiškose vaišėse.

K.S.

A.L.B. Bankstown’o Apylinkės 
Lietuvių metinis visuotinis susi
rinkimas šaukiamas gegužės 22 d. 
(sekmadieni), 4.00 vai. p.p. Ban- 
kstowno “Dainavos” salėje.

Susirinkimo dienotvarkė:

kės punkto ir nutarimo padary
mas.

8. Apylinkės valdybos organų 
rinkimai:

a)Apylinkės Valdybos, 
Revizijos Komisijos 
c) Garbės Teismo.
Einamieji reikalai

Corindas Povele

$1
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JAU ateinantį šešta dienį (gegužės 14 d.
Dainavoje įvyksta smagus

SUBATVAKARIS
Ruošia Sydney Taut. Šokių Grupė.

Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo sudarymas. 
Mandatų Komisijos rinkimai. 
V-bos pir-ko, iždininko, nario

Reikalams, Revizijos
Garbės Teismo prane-

1.
2.
3.
4.

Kultūros
Komisijos 
Šimai.

5. Diskusijos dėl apyskaitinių 
pranešimų ir tvirtinimas.

6. Referavimas dėl vienos apy
linkės steigimo Sydnėjuje.

7. Diskusijos dėl 6-to dienotvar-

9.
10. Susirinkimo uždarymas.
Visų narių dalyvavimas būtinas. 

Prieš ir susirinkimo metu bus ren
kamas nario mokestis. Nesant pa
kankamam narių skaičiui už pus- 
valandižio bus šaukiamas antras 
susirinkimas toje pat vietoje ne
žiūrint į dalyvių skaičių.

ALB Bankstown’o Apylinkės 
Valdyba

KORP! ROMUVA IR KORP!
ROMUVOS VAIDILUTĖS 

VEIKLA YRA ATGAIVINAMA
Australijoje gyveną korporantai 

(ės) kviečiami atsiliepti.
Gausite žinių apie dabartinę vei

klą, spalvų parūpinimą (kepurai
tės juostos, ženkliukai), fotogra
fijas, adresus ir pan.
Rašykite šiuo adresu:
Mr. Stasys Stankūnavičius,
4 Cooinda Court,
Mount Waverley, Victoria, 
Australia.

(v.k.)

PROGRAMOJE: tautiniai šokiai, aktualijos, bendros vaišės ir linksmybės. 
Kviečiami visi neskiriant amžiaus ir lyties.

Pradžia 7 vai. vak.
Įėjimas suaugusiems $2, moksleiviams $1.

Pelnas skiriamas įsigyti tautiniais rūbams.
8
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PAS
BLAIVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

VICTORIJOS LIETUVIUS

Gegužės 1 d., sekmadienį 
Melbourne Lietuvių DM-------,
D-jos susirinkimas Carnegie prie
miestyje, p. šilvienės namuose.

Susirinkus gausiam narių ir 
svečių būreliui, D-jos pirm. p. J. 
Žitkevičienė .pradėjo susirinkimą 
pakviesdamaf dienos pirm. p. A. 
Krausą ir sekr. p. N. Butkūną.

Susirinkimo eigoje p. J. Žitke
vičienė skaitė paskaitą tema: Al
koholizmas Paskaita buvo labai 
įdomi, ir kalbėtoja pateikė daug 
surinktos medžiagos apie girtavi
mo žalą ir kovos priemones. Po 
paskaitos per įvykusias diskusi
jas pasisakė: Inž. Jokubauskas, 
A. Krausas, Alb. Pocius, N. But- 
kūnas, J. Normantas, p. Tautvai- 
šas, p. Gražulis p. Žiedas ir ponios; 
Šilvienė, Šemetienė bei Naujokai- 
tienė. Kalbėtojai iškėlė daug įvai
rių sumanymų ir pasiūlymų.

Susirinkimas taip pat išreiškė 
susirūpinimą dėl didėjančio girta
vimo mūsų jaunimo tarpe. Čia 
prisiminta, kad dėlto daugiausia 
kalta senoji karta, nes ten, kur 
tėvai negeria, vaikai labai retai 
tepasidaro alkoholikais.

Taip pat buvo pareikštas ap
gailestavimas, kad mūsų žmonės 
nevartoja per vaišes atskiestų gė
rimų — coktails arba australiš
kai “long drinks”. Mūsų vyrai te- 
bemėgsta rusišku papročiu taip, 
kaip Volgos burliokai, gerti len
kišką vodką stiklinėmis. Toks gė
rimas kenkia sveikatai ir sužaloja 
jaunų žmonių organizmą. Tokie 
jaunuoliai po keletos metų bus 
kandidatais į bepročių ligonines 
arba A.A., (lietuviškai — amžin- 
atelsius).

Po paskaitos ir diskusijų p. inž. 
Jokubauskas parodė du filmus iš 
savo kelionės po Ameriką, Kana
dą, Vokietiją, švencariją, Pary
žių, Romą, Indiją ir Singapūrą. 
Filmai buvo gana ilgi ir gerai pa-

daryti. čia daug kas pamatė Ame
rikoje gyvenančius savo pažįsta
mus ir vaizdus iš senosios Euro
pos.

Pabaigai šeimininkė p. šilvie
nė pavaišino visus dalyvius lie
tuvišku kugeliu ir bulviniais bly
nais. Nors ant stalo buvo sumuš
tinių ir pyragaičių bet visi labiau 
įdomavosi kugeliu ir blynais. Visų 
nuoširdi padėka šeimininkei už 
taip gražias vaišes.

Vėlai vakare visi taip gražiai 
pasivaišinę nenoriai skirstėmės 
namo tikėdami vėl visi susirinkti 
į sekančią sueigą

Alb. P.

NAUJA VALDYBA

Iš Melbourne Soc. Globos Mote
rų D-jos pasitraukus p.p. E. Na- 
gulevičienei ir J. Petrašiūnienei 
D-jos valdyba persitvarkė ir pa
siskirstė naujomis pareigomis: 
Pirminink.: A. Matukevičienė 
Sekretorė: M. Savaitienė 
Lig. Lankytoja: J. Kybartienė 
Pareng. vadovė: E. Balčiūnienė 
Iždininkė: V. Morkūnienė

MELBOURNO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORAS

nuoširdžiai kviečia su svečiais dalyvauti choro ruošiamame

AUKOS GIMNAZIJAI
27. Balandžio mėn. 1966

Melb. Lietuvių Soc. Globos 
terų D jos Pravestoj rinkliavoj Va
sario 16-tos Gimnazijai pagal au
kų lapus aukojo:

$4.— A. Krausas, po $2.— J. 
Antanaitis, A. Čižauskas, A. Jo
kubauskas, J. Jurgelaitis, J. Pie
tas, V. Pumputis, J. Sadauskas, P. 
Tverijonas, B. Vanagas, B. Vin- 
grys, Z. Raudys, $1.10 J. Petravi- 
čius.$l— Balbada, A. Bikulčius, 
S. Didžiulis, Eimutis, Jokūbaitis, 
I. Alekna, J. Kairiūkštienė, I. Kau
nas, J. Kuncaitis, J. Oželis, B. Pet- 
ravičienė, B. Petkevičius, L. Pike- 
lytė, B. Sadauskas, J. Seliokas, 
V. Šeštokienė, A. Šimkus, šniuš- 
kus, K. Prašmutas, S. Urbonas, P. 
Vaitėkūnas, Mr. X, po$—80 A. 
Baltrūnienė, A. Kazlauskas, po 
$—60 J. Petrašiūnas, Mr. X. po 
$—50 Petraitenė, V. Sidabrą, J. 
Zdanavičius, po$—40 Ge^tautas, 
Mackevičienė, Vasaris, po $•—30 O. 
Skimbirauskienė, po $—20 S. Bal
sys, J. Ablonskis, G. Gabąitė, V. 
Kemežys, R. žiedaitė.

Pono P. Šalkausko dovanotą fo
to aparatą (second hand) laimė
jo ponia O. Petravičienė iš Clay- 
ton’o.

Aukomis surinkta $56,30, už fo
to aparatą loterijoj gauta $49,70. 
Viso pasiųsta gimnazijai $106—

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

MLSGMD-jos Valdyba *
Melbourne liet, studentų balius 

įvyks birželio 3 d., kurio metu nu
matoma atsisveikinti' su jaunimo 
atstovais į Kongresą ir palinkėti 
jiems gero vėjo. Šiam baliui jau
nimas jau dabar ruošiasi ir tiki
masi, kad savo originalumu pra
šoks visus buvusius.

Mo-

Ponioms E. Nagulevičienei ir J. 
Petrašiūnienei dėkoju už darbą 
valdyboje ir linkiu viso gero atei
tyje. Taip pat tikiu, kad dažnai 
pasimatysime D-jos darbo dirvoje.

A .Matukevičienė

S

KURIS ĮVYKS GEGUŽĖS 14 D. (SeStadienį)

KEW TOWN HALL (mažoji salė)

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 12 vai. nakties.

Būk Talkos nariu.
Taupyk Talkoje.
Skolinkis talkoje.
Drauskis per Talką.

Gros orkestras, veiks bufetas.

Vietas prašome rezervuoti telefonu Nr. 544 6427.

Parapijos choras

Nežinia, kas paveikė Geelongo 
lietuvių jaunimą paskubomis že- 
nytis — ar karas Vietname, ar su
žeistas raketomis mėnulis. štai 
tik metų pradžiai — L. Šimkutė, 
Volkovickas, M. Davalgaitė, R. 
Akenytė, K. Starinskas, A. Lip- 
šytė, G. Ivaškevičiūtė... Įdomu, 
kas bus iki metų galo!

FILMAS IŠ PALECKIO 
“IŠLEISTUVIŲ^’

Gegužės 15 d. (sekmadienį) 
Lidcombe Lietuvių Klubo namuo
se (39 Church Street) bus rodo
mos dvi trumpos filmos iš Palec
kio “išleistuvių” Mascot aerodro
me. Pradžia 7 vai. vak. Visi kvie
čiami atsilankyti. Įėjimas nemo
kamas.

SYDNE'JAUS TAUT. ŠOKIŲ
GRUPĖS SUBATVAKARIS

Ateinantį šeštadienį, gegužės 
14 d. Dainavos salėje Bankstowne 
taut, šokių grupė rengia savo su- 
batvakarį, kurio pelnas skiriomas 
grupės tautinių rūbų įsigijimui. '

Sydnėjaus liet. taut, šokių gru
pė, vadovaujama Jūratės Reisgy- 
tės, yra judrus lietuvių reprezen
tacinis vienetas, kuris dažnai pa
sirodo svetimųjų tarpe propa
guodamas lietuvius. Jau vos metai 
praėjo, kai grupė buvo naujai su
organizuota, bet per tą laiką spėjo 
pasirodyti:

1) pernai liepos 10 d. surengė 
gražų subatvakarį su patrauklia 
prorama,

2) pravedė liet, knygų ir plokš
telių platinimą,

3) gražiai pasirodė birželio 
19 d. egzilų baliuje, Waratah 
festivalyje spalio 7 d., ntidmJjos 
gtųjų Tautų Savaitės programo
je (spalio 27 d.), šoko Australi
jos Liet. Jaunimo Kongreso pa
rengime metų pradžioje, o šių 
metų vasario 16 d. šoko Rotary 
Klube ir kitur.

Grupė sudaryta iš visai naujų 
šokėjų ir jų daugumas reikalingi 
reprezentacijai naujų tautinių 
rūbų, šio subatvakario pelnas ir 
bus skiriamas šiam tikslui. \|si 
kviečiami šiame taut, šokių gru
pės parengime dalyvauti ir ją pa
remti. Mūsų tautinių šokių grupė 
yra reprezet atyvus vienetas, 
kur tautiniai drabužiai yra nema
žiau svarbūs, kaip ir šokiai.

"t

J.P.K. KU KA
INŽINIERIŲ ŽINIAI

Užklausus Pasaulio Liet. Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
Valdybą dėl Sąjungos metraščio, 
gautas toks atsakymas:

"Metraštį tvarkė coli. Krulikas 
New Yorke, bet jo sveikata su
šlubavo ir visas reikalas atsiliko, 
niekas kitas to darbo nesutinka 
tęsti. Kai turėsime daugiau žinių 
tuo reikalu, painformuosime”.

B. Daukus 
Technikos žodžio atstovas 

Sydnejuje

PRANEŠIMAS KARIAMS
Antrojo pėst. Algirdo pulko sa

vanoriai — kūrėjai gegužės 22 d. 
ruošia gedulingas pamaldas už 
mirusį pulko vadą generolą Vincą 
Grigaliūną — Glovackį, kuris mi
rė ir palaidotas Pietų Amerikoj 
— Kolumbijoj. Kviečiame visus 
kūrėjus — savanorius, visus ka-

Daug kas aprauda Bijūnėlių ir 
Rožyčių likimą, bet štai skleidžia
si naujas krūmas — Neužmirš
tuolės, kurias girdėsime skautą 
Kaukių Baliaus programoje, ku
rios, kaip pasakoja, bijosi elek- 
ros šviesos ir tegalės dainuoti tik 
prie žvakučių... *

Švęsdamas savo vardines gee- 
longiškis Jurgis Sedlioras užsipre
numeravo “Mūsų Pastogę”. Ar tik 
nebus pati gražiausia sau dovana!

*

Paviešėjęs kiek pas savo gimi
nes Newcastle mieste Adelaidės 
apyl. p-kas Z. Vabolis su žmona ir 
sūnum per Sydney grįžo namo. 
Sydnėjaus stoty juos palydėjo 
Krašto Valdybos p-kas p. S. Na
rušis. Ilgai sustoti Sydnėjuje p.p. 
Vaboliai negalėjo, nes ponia buvo 
stipriai persišaldžius ir skubėjo 
namo.

SYDNĖJAUS SKAUTŲ RUOŠIAMAS

KAUKIU BALIUS
t

ĮVYKS GEGUŽĖS 21 D. FATHER O’REILY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE 
AUBURNE (prie Park Rd. ir Mary St. sankryžos). Pradžia 7 vai. vak.

Prie žvakių šviesos bus išpildoma grandiozinė programa: fantais gausi loterija... čigonų 
burtai... naktinio klubo kontinentalinis “Combo” orkestras.

Svečių malonumui ir vaišingumui veiks gausus bufetas, koktail baras, įvairus spiritinių 
gėrimų pasirinkimas.

GRAŽIAUSIOS KAUKĖS BUS PREMIJUOJAMOS.

ĮĖJIMAS — vienas svaras asmeniui. Moksleiviams pusė kainos.
Kviečiami visi — seni ir jauni, iŠ arti ir toli!

BALIAUS PABAIGA 1 vai. ryto "Aušros” Tuntas

SĄŽININGAS LIETUVIS

Prieš kiek laiko sveikatai pa
gerėjus į Geelongą grįžo p. Š. Na
vickas, vienas iš pirmųjų Geelon
go kolonijos narių. Praleido eilę 
metų įvairiose Viktorijos ligoni
nėse, ir dar dabar yra gydytojų 
priežiūroje. Taip gyvendamas pa
siilgo lietuviškos spaudos, bet gee- 
longiškiai tuoj prinešė jam tiek 
knygų, 
čiui.

Nors 
kuklių _ . .
bet grįžęs grąžino pinigus visiems 
jį sušelpusiems jam esant ligoni
nėje. Taip pat nepamiršo ir kitų 
lietuviškų institucijų ir per p. J. 
Gailių paskyrė: “Mūsų Pastogei” 
$6 (prenumerata), Lietuvių Ka
rių Invalidų Fondui $5, Jaunimo 
Kongresui $4, apsimokėjo Lietu
vio mokestį už 1966-67 m. $2, 
Geelongo Apylinkės Valdybai per
davė $1 atsisakius priimti grąži
namus pinigus p. J. Sedliokui ir 
p. Gedminui. Už šią gražią 18 do
leriu auką lietuviškiems reikalams 
p. čiprijonui Navickui nuošir
džiai dėkojame. J.G.

kad užteks visam pusme-

p. Č. Navickas gyvena iš 
socialinės globos pajamų,

musu Pastogė
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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