
JEIGU ŠITO
NETEKTUME...
Keista, kai tenka nugirsti vie

ną kitą pasisakymą, kad kam 
mums toji lietuvybė — konkre
čiai ji nieko neduodanti, o prie
šingai — tik apsunkinanti. Mes 
gali visai patogiai gyventi ir be 
jos. Pagaliau vistiek išeivijoje to
ji lietuvybė esanti tik laikinas
dalykas: antroje ar trečioje kar-
toje ta lietuvybė tebusiąs tik ne
aiškus prisiminimas...

Taip kalba tie, kurie visuome
niniame lietuviškame gyvenime 
patys aktyviai nedalyvauja, ta
čiau kartas nuo karto nevengia 
pasirodyti kokiame didesniame 
subuvime arba parengime. Ne
žiūrint to, privačiai jie bendrau
ja pirmoj eilėj tik su lietuviais, 
nes kitokioj bendruomenėj jie vi
sados jaučiasi svetimi ir tik sve
čiai.

Pabandykime tik įsivaizduoti, 
kas atsitiktų, jeigu šiandie stai
ga visa lietuviška veikla nutrūk
tų, likviduotųsi: niekas nieko ne
organizuotų, sustotų lietuviška 
spauda, išsiskirstytų chorai, nie
kas nerengtų kas šeštadienį lie
tuviškų vakarėlių, koncertų, su
sirinkimų. Niekas nelįstų į akis 
prašydami aukų, ir t.t. ir t.t. žo
džiu, formaliai lietuviška veikla 
išblėstų, o mes paliktume be kon
taktų, be ryšio, be kultūrinės ar 
pramoginės lietuviškos veiklos. 
Būkime tikri, kad toks gyveni
mas pasidarytų daugumai mūsų 
tuščias ir beviltiškas. Mes būtu
me tik darbo jėga svetimame 
krašte be socialinio gyvenimo. 
Būtume tik bedvasės tuščiavidu
ris figūros, kurios diena iš die
nos dirba kad pragyventų ir gy
vena, kad dirbtų. Daugiau nieko. 
Tai būtų kiekvieno mūsų dva
sioje ir širdyje atsivėrusi baisi ir 
nepakeliama tuštuma, kuri dau
geliui (o gal ir kiekvienam) pa
sidarytų nepakeliama.

Vien tik pagalvojus apie tai 
svaigsta galva. Praktika būtų dar 
baisesnė. Tas pristatymas tik aki
vaizdžiai liudija, kad lietuvybė 
mums išeiviams sudaro ne tik 
mūsų gyvenimo svetur turinį, bet 
lygiai ir suteikia atramą, kuri ne 
tik mums padeda išlaikyti lygsva
rą, bet taip pat ir žadina troš
kimą gyventi, dirbti, aukoti ir au
kotis. Tautybė socialiam žmogui 
reiškia daugiau negu duona. Ji 
iš bevardės masės nario padaro 
asmenį. Laukinis nekultūringas 
žmogus neturėjo tautybės, bet jis 
ir nebuvo asmuo. Mes patys, 
bėgdami arba nusigręždami nuo 
savos tautybės prieš įeidami į ki
tą bendruomenę, turime neišven
giamai dvasiniai nusinuoginti iki 
laukiniškumo ir tada galvoti, kad 
turime galimybės įeiti į kitą ben
druomenę. Bet juk tai tokia baisi 
kaina, kuri šimteriopai atsieis, 
negu mes šiandie murmėdami au
kojame savos tautybės reikalams.

Kiekviena tautybė yra ne kas 
kita, kaip individuali kultūra. O 
kiekviena kultūra vystosi tik tęs
tinumo keliu ir perduodama iš 
kartos į kartą. Todėl ir pastan
gos tų, kurie jaunojoje kartoje 
kad ir svetimoje aplinkoje sten
giasi tą savo turimą tautinę kul
tūrą perduoti vaikams, nėra berg
ždžias ar beprasmis reikalas. Tie
sa, šitai atlikti reikia pastangų, 
net gana įtemptų, kai tuo tarpu 
namie to visai nereikėjo — vis
kas vyko natūraliu keliu. Bet juo 
sunkiau kas nors iškovojama, juo 
tai labiau vertinama ir brangina
ma. Tik tie nuleidžia rankas ko
voje už savo tautinį tęstinumą, 
kurie iš viso niekam nesiryžta. 
Ir dėl to sąmoningas lietuvis dirb
damas tautinį darbą dabar nesirū 
pina, kas bus po penkiasdešimt 
ar daugiau metų, bet stengiasi ir 
sielojasi tuo, kas šiandie turi būti 
padaryta. Nes juk niekas neatsa
kingas, ką nuveiks šioje srityje jo 
vaikai ar vaikų vaikai, bet tiesiog 
atsakingas už tai, ką šiandie da
rom ar ko nepadarom. Tiesa, 
sūnų palaidūnų yra ne tik šeimo
se, bet ir tautose. Bet juk ne jais 
remiamasi, o ištikimaisiais.

(v.k.)

PADĖKA

65-riųmetų sukakties proga mane privačiai ir spaudoje 
sveikinusiems — bičiuliams, ALB apylinkių valdyboms, organi
zacijoms ir atskiriems asmenims reiškiu nuoširdžią ir gilią pa
dėką.

S. Narušis

★ Paskelbti laisvomis nuo ato-
Balandžio 24 d .Sydnėjuje buvo mini1 ginklų panaudojimo centri- 

matomas pilnas mėnulio užtėmi- n®s Europos sritis įskaitant Skan
inąs. Pastebėtina, kad amerikiečių dinaviją ir Balkanus.
prietaistas Surveyer 3, neseniai * Išgyvendinti iš Europos sve- 
nutupdytas ant mėnulio, pirmą timų kraštų karines bazes.
kartą pasiuntė žemėn užtemdyto * Išlyginti NATO ir Varšuvos 
mėnulio nuotraukas, kurios esan- karinių paktų priešiškumus.
čios “ypatingo dėmesio”. Konferencija palaiko pastangas
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PROLETARŲ VIENYBĖ

Hanojui reikalaujant Sov. Są
junga ir komunistinė Kinija pasi
rašė sutartį, pagal kurią strategi
nė karo medžiaga be jokių kiniečių 
trukdymų bus pervežiama į šiaur. 
Vietnamą. Kiek laiko sovietai ve
žė karo reikmenis laivais, nes ne
pasitikėjo kiniečių tarpininkavi
mu. Sov. Sąjunga apkaltino Kini
ją, kad jų siunčiamos prekės per 
Kinijos teritoriją nebuvo gabena
mos tiesiog į Vietnamą, o pasuk
davo Į šoną. Kiniečiai taip elgėsi, 
kad galėtų išsiaiškinti ir nusiko
pijuoti kaikuriuos ginklus. Ši so
vietų — kiniečių sutartis nereiš
kia, kad buvę nesutarimai švelnė- 
tų. Visai ne! Ji tik reiškia "pro
letarų vienybę”. Pagal naujai pa
sirašytą sutarti rusai pristatys sa
vo prekes tik ligi kiniečių pasienio, 
o tada šiaurės vietnamiečiai jas 
perims į savo rankas. Be kita ko 
kiniečiai pareiškė, kad prie “re
vizionistinių gėrybių” jie nenorį 
nė piršto pridėti.

Kol kas didžiausią paramą šiau
rės Vietnamas gauna iš Sov. Rusi
jos. Sov. Sąjungai toji parama 
metams kainuoja apie 500 milijo
nų rublių (dabartinis rusų rub

Žvilgsnis į Vilnių...

GRAŽU, GRAŽIAU, GRAŽIAUSIAI

Gražu yra matyti lietuvių būreli, 
Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko, 
Ir susiėję tėvynei aukoja žodelį 
Ir motiną pagarbin atminimais vaiko.

Gražiau, jei kiekvienas pripažinti gali, 
Kad nuo žodžių jų širdys taipgi neatskirtos 
Ir visos tiesiog kreipias į tėvynės šalį 
Ir meilėje tėvynės visados yr tvirtos.

Gražiausiai vienok esti akimis matyti, 
Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako, 
Kada visi tie lietuviai patys, nevaryti, 
Savo tėvynės garbei nepželdina tako.

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
Mes protestuojam

AUSTRALIJOS PABALTINTŲ PROTESTAS ANGLIJAI

lis prilygsta vienam austr. dole
riui). Sov. Sąjunga daugiausia 
siunčia traktorius, sunkvežimius, 
mašinoms kurą, raketas, priešlėk
tuvinius pabūklus, naujausius 
MIG-21 kovos lėktuvus ir net pas
kutinės laidos helikopterius, kurie 
gali pakelti 100 karių pilnoje kau
tynių aprangoje. Iš maisto dau
giausia siunčiami ryžiai.

Pusę to, kas kainuoja rusams, 
išleidžia kom. Kinija. Iš Kinijos 
siunčiami lengvieji šautuvai, au
tomatai, sprogstama medžiaga, 
spąstai, minos.

Rytinė Europos dalis, priklau
santi komunistiniam blokui, taip 
pat remia šiaurės Vietnamą. 
Maždaug 120 mil. vertės gaminių 
išplaukia iš Čekoslovakijos (prieš
lėktuviniai pabūklai), Lenkijos 
(artilerija), rytų Vokietijos ir 
Vengrijos (ryšio priemonės) ir iš 
Rumunijos (vaistai).

RUSAI ERDVĖJE

Rusai niekad iš anksto nepra
nešdavo, kada ir iš kur bus lei
džiamos jų raketos su žmonėmis j 
erdves. Raketos kapsulei nutūpus 
ant žemės tą pačią dieną herojų 
vardai skelbiami viso pasaulio

Vincas Kudirka 

spaudai. Panašiems amerikiečių 
žygiams rusai terasdavo pagiežos 
žodžių ir sakydavo, kad tik ką jie 
— rusai padaro, tai verta pasidi
džiavimo; jų raketos iššaunamos 
pirmu bandymu ir erdvėse esti tol, 
kol suplanuota, o kada nusileidžia
ma, tikslumas esąs toks, kad ga
lima nutupdyti tiesiog Brežnevui 
į glėbį. Amerikonai tuo tarpu sa
vo misijas atidėlioja, ir jeigu 
jiems ir pavyksta iššauti astro
nautų, tai tie kaip varlės žvejo- 
jami vandeny ir ne kartą vos ne
prigėrė.

Po dviejų metų pertraukos so
vietai išsidrąsino. Dar astronau
tams nepakilus jų vardai buvo vie
šai paskelbti. Tik iš sovietų pra
nešimų neaišku, kiek žmonių iš
leidžiama į erdves. Vieni vakaruo
se spėjo, kad bus paleisti keturi 
rusų astronautai, kiti sakė, kad 
šeši ar net devyni.

Visgi vienas rusų astronautas 
Vladimir Komarof pakilo ir žadė
jo erdvėje susitikti su kitu skrai
duolių ir net pasikeisti vietomis. 
Ko rusai siekė šią misija, neaišku, 
bet propagandai tai didelis aksti
nas. Skrisdamas virš Vietnamo 
Komarov perdavė savo linkėjimus 
drąsiai kovojančiai Vietnamo tau
tai už laisvę prieš amerikonišką 
agresiją.

Vargšui Komarovui neteko su
laukti šiaurės Vietnamo pergalės 
prieš “banditišką agresiją”. Lei
džiantis žemyn parašiutas, prilai
kąs kapsulę susipainiojo ir ji kaip 
akmuo nukrito. Po šito kažin, so
vietai toliau beskelbs iš anksto 
savų astronautų misijas, ar laiky
sis senos taktikos — girtis, kai 
jie jau namie.

Įvyk
ŽUVO

SOVIEŲ KOSMONAUTAS
Vos tik paleidus amerikiečiams 

savo erdvėlaivį su instrumentais 
į mėnulį, susigriebė ir Sov. Rusija 
su savo įprastinėmis staigmeno
mis taip kad būtų nustelbtas ame
rikiečių žygis. Deja, rusams ši 
staigmena baigėsi tragiškai: išleis
tas į erdves prityręs kosmonautas 
Vladimir Komarov besileisdamas 
žemėn užsimušė. Aiškinama, kad 
neatsidarė laiku parašiutas. Tai 
pirmas kartas, kada sovietai ofici
aliai paskelbė apie savo kosmonau
to tragišką galą ir tai buvo pada
ryta praslinkus dvylikai valandų 
nuo įvykio. Daugelio kraštų ats
tovai sovietams dėl šio įvykio pa
reiškė užuojautų.

— ★ —
I žuvusio rusų astronauto laido

tuves buvo pasinešę atvykti ir jo
se dalyvauti Amerikos astronau
tai, bet Sov. Sąjunga jų neįsilei
do sakydami, kad čia yra tik kraš
to vidaus reikalas.

— ★ —
Pragoję (Čekoslovakijoje) įvy- 

munistų partijų lyderių konferen- 
ko Europos ir Sov. Sąjungos ko
rija, kur buvo svarstyta ir suda
ryta “taikos planas Europoje”. 
Pabrėžti tame plane šie punktai:

★ Tarp kraštų iškilusių kon
fliktų atvejais nenaudoti karinės 
jėgos ginčams spręsti.

* Laikyti galutinėmis egzistuo
jančias Europos kraštų sienas 
įskaitant dabartinę Oderio — Nei- 
ssės sieną tarp Vokietijos ir Len
kijos ir pripažinti galiojančiomis 
lygiateisiai abi Vokietijas.

Australijos lietuvių, latvių ir es
tų bendruomenių atstovai, susirin
kę posėdžio Adelaidėje parašė ir 
pasiuntė protestus Anglijos prem
jerui Mr. H. Wilson, Anglijos opo
zicijos lyderiui Mr. E. Heath ir 
Australijos fed. vyriausybės gal
vai min. p-kui Mr. H. Holt ryšium 
su prieš karą deponuotais Pabalti
jo valstybių fondais Anglijoje, ku
riuos Anglijos vyriausybė ketina 
perduoti Sov. Sąjungai.

šiame proteste Australijos pa- 
baltiečiai išdėsto faktus ir moty
vus, kad toks aktas yra neteisėtas, 
nes nei Sov. Sąjunga turi teisės 
reikalauti, nei Anglija gali išduo
ti tuos fondus, kurie buvo depo
nuoti nepriklausomų Pabaltijo 
valstybių Anglijoj. Lygiai tie fon
dai negali būti rišiami su anglų 
investacijom Pabaltijy, kurias jie

“NAUJI ŠUNYS”
Maršalui Malinovskiui mirus ir 

palaisvinus sovietų krašto gyny
bos ministerio vietą, jo pareigas 
perėmė Varšuvos pakto gynybos 
vadas maršalas Andriejus Greč- 
ko. Kita gana svarbi permaina — 
tai buvęs sovietų ambasadorius 
Kinijoje Sergejus Lapin paskirtas 
sovietų žinių agentūros (daugiau
sia propogandos) direktorium. Va
dinasi, vienas valdys su kardu 
rankoje, kitas su plunksna plaus 
smegenis.

Vienas iš įtakingiausių Ameri
kos žurnalų apie sovietinius paki
timus taip atsiliepia: “Kada so
vietų hierarchijoje įvyksta pasi
keitimai, yra paprastas dalykas 
palikti tas pačias grandines ir se
nas apikakles, o tik pririšti nau
jus šunis”.

i ai pasaulyje
atsisakyti atominių ginklų.

Šitokiam taikos planui vakarai 
priešingi, nes jis naudingas tik 
komunistiniams kraštams.

— ★ —
Buv. UNO gen. sekretoriaus 

Dag Hammarskjold vardo tarptau
tinė literatūrinė premija paskir
ta amerikiečiui rašytojui William 
Manchester už veikalą “Death of 
a President”.

— ★ —
Pereitų metų pabaigoje Paryžiu

je besilankant sovietų premjerui 
Kosyginui drauge atvykęs ir oku
puotos Lietuvos filmininkas V. Ža- 
lakevičius. Ten būdamas jis de
monstravo sukurtą filmą, kaip lie
tuviai sunaikinę partizanus, kuria
me laisvės kovotojai partizanai pa
vaizduojami paskutiniais bandi
tais. Filmas buvo demonstruoja
mas tiek prancūzams, tiek ir lie
tuviams. Kaip Liet. Krikšč. De
mokratų Sąjungos "Biuletenis” 
praneša, vietos lietuviai su
V. Žalakevičium buvo susiti
kę ir prie vaišių išsikalbėję. Tas 
pats “Biuletenis” klausia, kodėl 
dėl 4okio Prancūzijos lietuvių pa
sielgimo niekur nepasirodė protes
tų, kaip kad buvę su panašiu Vla- 
dimirovo atsitikimu New Yorke.

J buvusio Vak. Vokietijos kanc
lerio Dr. K. Adenauerio laidotu
ves buvo atvykę eilė kitų kraštų 
diplomatų ir vyriausybių narių, jų 
tarpe ir Amerikos prez. L.B. John
son.

_ * —
Indonezija išprašė du raudono

sios Kinijos diplomatus, kurie bū
dami krašte drumstą gyventojų 
nuotaikas. Ryšium su tuo įvyko 
eilė demonstracijų, kurių metu su
imta kelios dešimtys Indonezijos 
kiniečių.

— ★ —
Anglijos daromi žygiai įstoti į 

Europos Ekonominę Bendruome
nę neša daug vilčių. Aplankyti vi

prarado rusams okupuojant Pabal
tijo kraštus.

Minimą protesto raštą pasirašė 
Pabaltiečių Tarybos vardu:

M. Hennoste (estų atstovas), J. 
Ritenis (latvių atstovas) ir J. Lap
šys (lietuvių atstovas).

Reikia pastebėti, kad šiais me
tais Australijos Baltų Tarybos pre
zidiumas yra Adelaidėje. Jame lie
tuvius atstovauja nepavargstantis 
darbuotojas ir visuomeninkas p. 
Juozas Lapšys. Lygiai su pasikėsi
nimu į Pabaltijo fondus, deponuo
tus Anglijos bankuose pasiųsta ei
lė protestų Anglijos vyriausybei 
iš įvairių pasaulio kraštų, kur vei
kia lietuvių bendruomenės padali
niai. Protestai siunčiami arba vien 
lietuvių, arba, kaip iš Australijos 
visų pabaltiečių vardu.

NAUJAS
OKUP. LIETUVOS 
"PREZIDENTAS”

Išbuvęs 27 metus okup. Lietu
vos “prezidentu” Justas Paleckis 
atleistas iš visų Vilniuje turėtų 
pozicijų ir jo vietoje paskirtas M. 
Šumauskas.

Paleckio atleidimas teisinamas, 
kad jis paskirtas Sov. S-gos tau
tybių tarybos pirmininku Mask
voje. M. šumauskas prieš tai bu
vo okup. Lietuvos ministeriu p-ku.

Lietuvos komunistų partijos 
viršūnėje paliktas nepajudintas 
tik A. Sniečkus, bet ir jam pri
žiūrėti ir diriguoti priskirtas iš 
Maskvos V. Charazovas, kaip ant
rasis sekretorius.

M. šumausko vietoje (min. p- 
ku) pastatytas Juozas Maniušis.

si šiai bendruomenei priklausą 
kraštai ir daugelis iš jų pasižadė
jo bent nekliudyti Anglijai įstoti 
į Europos Ekonominę Bendruo
menę.

Sovietinio žurnalo “Novy Mir” 
(Naujasis Pasaulis”) redaktoriai 
Dementievas ir Zaksas pašalinti 
už tai, kad tame žurnale jie leido 
paskelbti K. Simonovo karo atsi
minimus, kuriuose kritikuojamas 
Stalinas.

— * —

Prancūzija ir Sov. Sąjunga su
sitarė bendromis jėgomis statyti 
lėktuvus ir juos net pardavinėti.

— ★ —
Didžiosios Britanijos Lietuvių 

Sąjungai šiemet sueina 20 gyva
vimo metų. Per tą laiką ji stip
riai atsistojo ant ekonominių pa
grindų: įsigijo namus Londone su 
viešbučiu ir spaustuve, turi Lie
tuvių Sodybą šalia Londono, kur 
kiekvieną vasarą Anglijos lietu
viai rengia savo suvažiavimus, va
saroja ir t.t. Sąjunga leidžia sa
vaitraštį “Europos Lietuvį”, išlai
ko Nidos knygų leidyklą.

— ★ —
Komunistinėje Kinijoje buvo 

suorganizuotos demonstracijos 
prieš Indonezijos diplomatus. Am
basados išdaužyti langai, sudegin
ti automobiliai.

— * —
Rašytojas V. Mykolaitis - Pu

tinas vasaras praleidžia Kačergi
nėje, vasarvietėj prie Nemuno, ne
toli nuo Kauno. Lit. ir Mrtfit bal. 
1 d., rašė, kad aktorius Laimonas 
Noreika, iš Vilniaus dramos te
atro, Kačerginės Žibutės sanatori
jos salėj skaitė Putino eilėraščius, 
ir kad tai kačerginiečiams buvęs 
“naujas susitikimas su poetu. V. 
Mykolaitis - Putinas šiuo metu 
Vilniuje. Yra žinių, kad jau kuris 
metas, dėl ligos, neišeinąs iš sa
vo buto.

(ELTAi
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Albertas Seikis

MINTYS LITUANISTINIO ŠVIETIMO
rauti Amerikos lietuvaičių seserų 
vienuolynų institute, (toks yra) a- 
pie galimybes.

TĖVAI

©bš&m© REIKALAIS
(Pabaiga)

JONAS SOLIŪNAS

Šiandien jau labai aišku, kad 
lietuvybė išeivijoje išsilaikys ar 
žlugs su lietuviška šeima. Litu
anistinių mokyklų mokytojai čia 
stengiasi, daro ir darys kas gali-

KOL DAR NEVĖLU . . .
Jau pas mus įprasta, ir visai natūralu, kad kiekvienoje kal

boje, kiekviename rašinyje linksniuojama mūsų jaunimo proble
ma. Mes apie tai kalbame ir rašome, galbūt, todėl, kad pasąmo
nėje glūdi nerimas. Nerimas dėl neatliktos ar neatliekamos parei
gos jaunimui.

Jaunimu šiandie rūpinasi lietuviškos organizacijos, parapijos 
bei mokyklos. Va, dabar bent trumpai ir norėtųsi paminėti lie
tuviškos mokyklos problemą.

Šiuo metu Čikagoje paskelbtas vajus lietuviškai mokyklai 
padėti. Norima surinkti apie 10.000 dolerių. Suma nėra didelė, 
bet ar ji bus surinkta — vargu. Lietuviškas abejingumas ir antra 
vertus nemokėjimas tokius vajus pravesti greičiausia užsibrėžto 
tikslo nepasieks. Gerai, kad rūpinamasi mokyklų finansiniais rei
kalais. Tačiau ši problema nėra didžiausia problema. Lietuvis 
šiaurės Amerikoje yra neblogai įsikūręs ir jei iš jo bus moka
ma išreikalauti, jis aukoti neatsisakys.

Šiandie didžiaiusioji lietuviškos mokyklos problema yra mo
kytojų trūkumas bei pasenusi mokymo metodika. Neturime są
lygų naujiems mokytojų kadrams paruošti. Tiesa, buvo bandoma 
organizuoti tai ilgesnius, tai trumpesnius mokytojų kursus. Ta
čiau tais kursais mažai kas pasinaudojo. Ir kas dar skaudžiau — 
kursuose dažnai dalyvavo ne jaunesnieji, jau šiame krašte moks
lus baigę, o vyresnieji mokytojai, kuriems tų kursų vargu ar iš 
vis bereikia. Galbūt nemokama prie jaunųjų pedagogų prieiti. 
Galbūt jaunesnieji mokytojai nerodo daug entuziazmo. Viena tik
ra — ligi šiol mokytojų paruošimui daug dėmesio nebuvo skirta. 
Vis stumiasi pirmyn su turimais pedagogais mokytojų paruoši
mo problemą at i dėliojant šalin. Ar tik mes nepavėluosim? Ar 
vieną kartą nepajusim, nebeturime jokių pakaitų seniesiems. Mū
sų turimieji mokytojai jau yra pasenę. Tie, kurie Vokietijoje dir
bo, ne tik paseno, ir nuo gyvenimo atsiliko, bet jau ir pavargo. 
Daugelio metų sunkaus ir nedėkingo darbo našta nuvargino juos. 
Ne vienas traukiasi nuo darbo sakydamas kad "tegul jaunesnie
ji dirba". O tų jaunesniųjų nebėra. Tiesa, kartais ateina vienas 
kitas jau Šiame krašte mokslus baigęs mokytojas. Tačiau ir šis 
greit pabėga susidūręs su sena, nudėvėta, netinkama mokymo 
metodika.

Mūsų vyresnieji pedagogai pašėlusiai kietai ir užsispyrusiai 
laikosi dar Lietuvoje turėtojo ir naudoto mokymo būdo. Pro juos 
gyvenimas praplaukė ir nutekėjo kaip vanduo nuo žąsies plunks
nų. Dar vis bandoma dirbti senu metodu. Čia ir yra didžiausia 
problema bei pavojus mūsų lietuviškai emigracinei mokyklai.

Vargu ar mes šiandie galime pateisinti senų vadovėlių nau
dojimu bei aiškinimais miestelėnams apie lietuviško kaimo gro
žį. Jei taip daroma, tai gyvenama iliuzija ir savęs tenkinimu, jog 
vaikai turi suprasti tai, ką mes žinome, kuo mes gyvenome prieš 
daugelį metų.

Nėra abejonės, kad lietuviškos mokyklos likimas priklauso 
nuo tėvų sąmoningumo. Čia su gailesčiu tenka pasakyti, kad vy- 
.esniosios kartos tėvai į lietuviškos mokyklos naudą žiūri skep
tiškiau, nei jaunesnieji tėvai. Pikta, kad vyresnieji teisinasi, jog 
negalima vaiko mokyti lietuviškai, nes jis įsigys... akcentą. Tai 
negražu, nes toks tvirtinimas yra visai nepagrįstas. Jaunesnieji 
tėvai vaikus leidžia mokyklon su tikslu, jog vaikas išmoks kitą 
svetimą (!) kalbą. Gal ir gerai, kad benį taip galvojama. Geriau 
negu nieko. Tiesa, jaunesnieji dažnai savo vaikus leidžia sava
naudiškumo vedini. Jiems neretai šeštadieninė mokykla yra tam 
tikras "baby - sitting”. Ačiū Dievui, kad tokių tėvų dar nėra la
bai daug.

Pačioje mokykloje dažnai susiduriama su mokinių draus
mės klausimu. Ne paslaptis, kad neretai vaikas labai nenoriai 
lanko lietuvišką mokyklą. Juk jam tai viena diena daugiau mokyk
loje. Užtat klasėje susiduria pasenęs mokytojas su neklauža
da miestelėnu. Vienas kitam jie yra labai svetimi. Viskuo: gal
vosena, amžiumi, aplinka, etc. Tai didelė problema, kurią tega
lima išspręsti tik atnaujinus mokomąjį personalą ir pakeitus mo
kymo metodą.

Prieš mus didelė problema lietuvybės išlaikymo fronte. Kiek 
toji kova bus sėkminga ir kas ją laimės, dar sunku pasakyti. Ta
čiau iŠ mūsų lietuvių emigrantų pusės tas frontas jau braška. Rei
kia jau sisirūpinti, kol dar nevėlu.

TOKIOS TOKELĖS

Nuteistas miriop. Čikagos žudikas, nužudęs astuonias gailes
tingąsias seseris, Speck teismo rastas kaltu ir nuteistas miriop. Jo 
advokatai padavė apeliaciją ir žada eiti iki aukščiausio teismo, 
idant jį išgelbėtų nuo elektros kėdės.

Ir vėl mirtis. Kanadoje mirė mūsų žinoma veikėja ir peda
gogė Izabelė Matusevičiūtė. Ji buvo pasižymėjusi paskaitininke 
ir rašytoja lituanistiniais klausimais. Taip pat buvo “Moters” žur
nalo redaktorė.

Studijų savaitė. Lietuvių mokytojų studijų savaitė įvyks 
Dainavos stovyklavietėje nuo liepos 30 d. iki rugpiūčio 7 d. Šiuo 
metu sudaromi planai ir parenkami lektoriai.

Išvyksta Vokietijon. Buvusi Čikagos Lyric operos baleto šo
kėja Birutė Barodičaitė išvyksta šokti Į Wiesbadeno State operos 
baleto teatrą.

dien nuo 8 iki 6 penkias dienas 
savaitėje) ir keletą padienių vai
kų 2-6 metų amžiaus, kaina 1 
doleris dienai, 5 doleriai savaitei, 

priešmokykliniu vaikų lietuvišku kuoto personalo ir patalpų sani- Darželiui pasitaikiusius finansi- 
auklėjimu, palieka jį tėvams. Tik tariniais įstatyminiais reikalavi- nius sunkumus išpręsti 
kai prie kai kurių savaitgalio mo- mais. Bet kitokio pobūdžio dar- organizacijos, viena iš jų užmo- 
kyklų veikė ar tebeveikia ir sa- želius taip vadinamus - children ka už pieną ir t.t. Tokio tipo dar- 
vaitgaliniai vaikų darželiai. Bet minding centre — būtų visai ne- želių reikėtų ir mums tik apgrai- 
daug lietuvių tėvų leidžia savo sunku įsteigti. Jie veikia komer- boms pasiteiravus, Melbourne 
vaikus į australų darželius. Pe- ciniais pagrindais ir vienur rei- susirado kelios jaunos šeimos, 
dagogas L. Dambriūnas savo pui- kia registruoti valdžios įstaigose, kurios su malonumu siųstų val
kioje knygelėje. “Lietuviškas auk- kitur ne. Tokio tipo vaikų dar- ką į lietuvišką darželį, jeigu toks 
lėjiams šeimoje”, kuri, mano nuo želį pusiau privatinį pusiau or- būtų, nes ir dabar, kadangi abu 
mone, turėtų būti ABC kiek- ganizacijų globojomą turi Mel- dirba, palieka vaiką australų 
vienos lietuviškos šeimos, pata- bourno vengrai. Darželis įkurtas minding centre ar pas privačius 
ria jokiu būdu vaikų neleisti į privačiose patalpose prižiūrimas australus. Aišku, sunku tikėtis, 
svetimus darželius. Todėl reikė- apmokamos vedėjos, kuriai dar kad toks vaikas išmoktų lietuviš- 
tų Bendruomenei susitarus su padeda vaikų motinos, prižiūri ir kai. Manyčiau kad lietuviški 
moterų draugijom ištyrinėti dirvą auklėja vengriškoje dvasioje 10 vaikų darželiai yra būtini viso- 
pilnos savaitės vaikų darželio nuolatinių, kurių tėvai dirba, (kas se mūsų kolonijose ir kad tokių 

lietuviškų darželių įkūrimo gali
mybes verta panagrinėti, tuo la
biau, kad gaunant savas patalpas 
Lietuvių Namuose nemokamai ir 
samdant tik vedėją užtektų pra
džiai tiktai kokių penkių vaikų, 
kad darželis ekonomiškai nebū
tų našta Bendruomenei. Nebūti
nai ALB A-kės turi darže
lius įsteigti iri išlaikyti, gal atsi
rastų kitos organizacijos, bet at
rodo, kad Bendruomenei reikia 
imtis iniciatyvos. Dar vienas pa
siūlymas būtų ,tai bendradar
biaujant su mūsų kapelionais iš
nagrinėti galimybes lietuvių vie
nuolių atsikvietimo iš JAV-bių, 
kuris galėtų vesti darželį ir mo
kytojauti savaitgalio mokyklose. 
Apie tai yra buvę kalbėta vyskp. 
Blizgio vizito metu. Bet niekas 
taip konkrečiai niekur nesikreipė 
ir neieškojo atsikvietimo būdų. 
Iš privataus pasikalbėjimo su 
viena vienuolyno v-ke, kuriai bu 
vo išdėstyti mūsų vargai, atrodo, 
kad toks seserų atsikvietimas 
yra galimas be didelių mums iš
laidų, o vietinės bažnytinės hie
rarchijos nuostatai ir varžymai 
gali būti apėiti, nes Australija 
oficialiai yra misijų kraštas. Len
kai, jų yra žinoma, daug daugiau 
negu mūsų, yra kažką panašaus 
padarę. Pas juos Melbourne dir
ba viena Amerikos lietuviškos kil 
mės vienuolė, nors iletuviŠkai be
veik nemoka, bet dar su malonu
mu lanko Melbourno Dainos 
Sambūrio koncertus. Konkrečiai 
reikėtų išsiaiškinti su lenkais, 
kaip jie tai padarė gal galima 
prie jų prisiglausti savo vienuo
lyno nesteigiant, išsiaiškinti su 
australų vienuolynais ir pasitei-

PRIEŠMOKYKLINIS 
AUKLĖJIMAS

įsteigimui.
Pilnus registruotus vaikų darže- 

Mūsų lietuviškos veiklos orga- liūs gal ir būtų sunku įsteigti — 
nizacijos visiškai nesirūpina susidursime su plačiais kvalifi-

Velykos Alpėse
(Liet, saleziečių

Šiemet pirmą kartą Castelnu- 
ovo jaunimas praleido Velykas va 
saros stovykloj Alpėse, červino- 
Matterhorno papėdėj.

Išvykom iš namų Didžiojo Tre
čiadienio rytą; ir pulmanu, trau
kiniu ir vėl pulmanu, per Tori- 
ną ir Ivrėją pasiekėm Aostos Slė
nį — o pietums jau buvom Antey 
St. Andrė, savoj vasarvietėj 
(1200 m augštumoj).

Kaip įdomu keliajant stebėti 
besikeičiančią gamtą! Lygumoj, 
nors dar tik pavasario pati pra
džia (kovo 22 diena), medžiai jau 
išleidę pumpurus, o vyšnios bei 
persikai jau ir apsibėrę baltais 
bei raudonais žiedais, tarp kurių 
dūzgia darbščiosios bitelės. O kal
nuose — gamta dar nepabudus iš 
gilaus žiemos miego. Ten šen bei 
ten pradeda skleistis pirmoji skar 
džio gėlelė, bet ir ta taip nedrą
siai; juk, aure, kiek augštėliau, 
dar sniegas baltuoja!

Naktis čia dar gan vėsi (rytą, 
prieš saulei tekant, termometras 
žymi 3 laipsnius šilumos), bet kai 
pasirodo saulutė — o ji čia įsis- 
pindi tik apie 8 valandą! — tuoj 
viskas pasikeičia, ir termometras 
pakyla iki 18-20 C.

O giedrumas dangaus! Anei 
jokio debesėlio (nors tris pirmą
sias dienas)!

Ir kaip maloni ta saulutė, kai 
rytą, perkopusi Tantanės bei Zer- 
biono keteras, 
viršūnėm, paskui 
žingsniu žengia 
Vienoj akimirkoj
guos, veržias į kambarius, 
iš lovos jaunimą — ir gaivina krū
tinę!

Kaip čia visur ramu, šventa
dieniška! Net Marmonė, vasaros 
metu putojanti ir ūžianti, tartum 
devyni malūnai, dabar tyli — su
sikaupusi gilioj, akmenuotoj va
goj, 
metu 
tokie 
prieš
Tantanė (2734 m), — tartum bal
tais kailiniukais apsisiautusi pie
menaitė, pasiruošusi iškiliai eise
nai kartu su kitom, taip pat dar 
baltuojančiom viršūnėm, kaip Zer- 
bonas (2721 m), Averas (2153 m) 
St. Evenche (1668 m). Gi kairėj 
pačioj slėnio sargyboj, įsirėžęs ant 
slenksčio tarp Italijos ir šveica
rų žemės, didingasis Alpių kara
laitis Červinas — Matterhornas 
(4478 m)! Vienišas jis, orus, ir 
toks iškilmingas, tartum brangia 
kapa apsisiautęs celebransas, jau 
pasipuošęs velykinėm iškilmėm!...

Pati gamta kelia dvasią — ir 
kviečia apsimąstyt.

Tai puikiausia proga ir jauni
mui nors kiek susikaupti — ir at
likti velykines rekolekcijas.

Taigi, trys paskutinės Didžio
sios Savaitės dieno/ — susikaupi
mas.

Mąstymui minčių pabėrė direk
torius kun. Pr. Gavėnas, o jauni
mą praktiškai vedė 
liais kun. St. Šileika.

Už kilometro nuo 
perėjus Marmonę

gimnazistų išvyka)

bažnyčia. Ten Didžiojo Ketvirta
dienio vakarinės apeigos; ten im
provizuoti apaštalai (visi mūsiš
kiai), kuriems nuplaunamos ko
jos, ir Paskutinės Vakarienės kon- 
celebracija.

Kaip smagu paskui, šeštadienio 
vakarą, Alpių keliais žygiuoti Pri
sikėlimo apeigoms! švelnus pava
saris glosto skruostus, o augštai 
pasisteibęs pilnas mėnulis bliz
ga kalnų viršūnėse — ir rodo ke
lią.

Visur tylu. Tik kalnas kalnui 
kartoja pavasariškai nusiteikusio 
jaunimo klegesio aidus. Juk su 
juo žygiuoja jau prisikėlęs Kris
tus!

Prieš vidurnaktį pamaldos bai
giasi velykine komunija, džiugiu 
Aleliuja ir... “Linksmom Vely
kom!” — Paskui mūsų dar laukia 
iškylos į sniegynus ir — antradie
nį — namai.

Alpininkas

Balandžio 11-12 d.d. Saleziečių 
įstaigoj Castelnuove lankėsi vysk. 
Pr. Brazys su savo bendradarbiais 
T. Kl. Žalaliu OFM ir kun. J. 
Duoba MIC. Ta pačia proga iš 
Romos atvyko ir prof. kun. J. Ze- 
liauskas SDB. Buvo pasitarta dėl 
ateities painų.

padeda

pirmiau eglučių 
pievomis, 

stovyklos
sublizga

ilgu 
link!
lan

kelis

Ir kalnai, vasaros atostogų 
murzini ir nuplikę, dabar 
skaistūs, baltučiai!.. Antai, 
akis, snieguotais šlaitais

ADELEI MINIOTIENEI

mirus, V. Miniotą, dukras ir sūnus su jų šeimomis gilaus 
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

J. Vizbaras

N1KALOJUI CININUI

Mielą mūsų draugą
JUOZĄ LAPSI

liūdintį dėl brolio staigios mirties Brooklyne, U.S.A., nuo
širdžiai užjaučiame

E. ir P. Mariukai,
S. ir A. Pacevičiai,

G. ir J. Vasiliauskai.

dvasios ke-

mirus, dideliame skausme likusią jo žmoną A. Cininienę 
sūnų Algį su šeima nuoširdžiai užjaučia ir drauge, liūdi

Stepas Siška

Ar jau užsisakei 
Mūsų Pastogę?

Australija numato šiais metais 
parduoti kviečių už 600 milijonų 
dolerių, o vilnų už 800 mil. do
lerių. Prieš dešimtų metų kviečių 
buvo parduota tik už 185 mil. dol., 
o vilnų už 1020 milijonų.

žmogus sunaudoja savo 
Asmuo, dirbdamas pilnų

vasarvietės,
— parapijos tui ir kt.

Kaip 
laiką ? 
laiką nuo 16 iki 65 metų apytik
riai taip išnaudoja laiką: 46% 
viso laiko miega, valgo, rengiasi ir 
t.t., 15% dirba už atlyginimą, 
35% viso laiko skiria apsipirki
mui, vizitams, skaitybai, televizi
jai, radijui, daržininkystei, spor-

ir

ma. Deja, mokyklų, kad ir ge
riausiai pastatytų, tam reikalui 
neužtenka. Patenkinamų ar ge
rų rezultatų galima pasiekti tik 
tada, kai tėvai tinkamai paruošia 
mokyklai vaikus ir su ja bendra
darbiauja. Gaila, kad tokių tėvų 
ne per daug turim. Todėl nema
žiau kaip vaikų yra ir tėvų pro
blema, kuri dar laukia savo 
sprendimo. Mes tėvai per 17 me
tų išeivijoje lietuviškame auklė
jime. padarėme visą eilę klaidų. 
Daug kam iš mūsų atsitiko taip, 
kaip tam posmelyje: Pirko tėvas 
knygeles, leido mokslan dukreles, 
ir išleido, išmokino... šiandien 
adreso nežino. Žiūrint grynai tik 
iš tautiškai tėviško taško, tai 
kas iš to, kokos malonumas lie
tuviui iš tokio sūnaus, nežiūrint 
kas jis bebūtų ar profesorius ar 
sėkmingas biznierius, kuriam sve 
tima tai, kas tėvui šventa, ir su 
kuriuo nebegalima susikalbėti 
gimtąja kalba. Norėdami sudary
ti geresnes ekonomines sąlygas 
vaikams mes dažnai tai darėme 
lietuviško auklėjimo sąskaiton 
ir dabar neretai gailimės. Pasi
mokę iš praeities klaidų neturė
tume leisti kitiems jų kartoti.

LITUANISTINIO 
ŠVIETIMO KOMISIJA

Kaip jau anksčiau minėjau lit. 
švietimas ir lit. mokyklų išlaiky
mas nėra ir neturi būti vien tik 
suinteresuotų tėvų pareiga, bet 
visų mūsų organizuotų pajėgų 
planinga išdava. Lituanistinio 
švietimo pagyvinimui jo koordi
navimui, virš minėtų, ar kitų už
davinių vykdymui iniciatyvos tu
ri imtis pati Krašto V-ba. Tik ji
nai savo autoritetu galėtų išjudin
ti ir A-kės V-bas. Gal net rei
kėtų sudaryti atskirą lit. švietimo 
komisiją prie Krašto V-bos, va
dovaujamą vieno Krašto V-bos 
nario, ar Kultūros Lituanistinės 
sekcijos vadovo. O gal reikėtų 
duoti Krašto Kultūros Lituanisti
nės Sekcijos vadovui plačius Įga
liojimus ir įpareigojimus ir pa
kankamai lėšų jiems vykdyti. Kas 
būtų praktiškiau reikėtų pasvars
tyti. Bet kas tą darbą bedirbtų 
turėtų duoti būtinai ataskaitinį 
pranešimą Krašto Tarybos suva
žiavime.

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA 
Sekančių Meno Dienų metu 

siūlau Kra što V-bai sušaukti 
lituanistinių mokyklų mokytojų 
konferenciją, kad tie, kurie dirba 
šį sunkų darbą, galėtų aptarti 
metodus švietimo lygiui pakelti, 
susipažinti su mokslo programo
mis ir mokymo priemonėmis ir 
t.t. Didesniam mokytojų skaičiui 
sutraukti, Apylinkės turėtų ap
mokėti jų kelionės išlaidas, jei ne 
visiems tai bent vedėjams, kurie 
tikrai nusipelnė visus metus au
kodami savo laiką ir savo kaštu 
važinėdami į pamokas.

Mes nesuradome jaunimui vi
sų tų galimybių kad jis būtų ir 
pasiliktų lietuvis, o norime, kad 
jis toks būtų, todėl p. Pirminin
ke, aš ne tik siūlau, bet ir reika
lauju tautinės pareigos vardu, 
kad šie lituanistinio švietimo 
klausimai suvažiavimo būtų 
aptarti, busimoji Krašto V-ba 
Įpareigoja juos bandyti vykdyti 
ir sekančiame suvažiavime duo
ti ataskaitinį pranešimą.

S
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Lietuvių Kooperatinė Kredito D-ja TALKA 
Lietuvių Namai, 50 Errol St., N. Melbourne 
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Apie lietuviškas
VACLOVAS ŠLIOGERIS

knygas
STRAIPSNIS DISKUSINIS VEDA JOAKIMAS VĖJAS

Kiek iš spaudos teko patirti, 
"vakarų” pasaulyje turint galvoje 
lietuvių skaičių išleidžiama ne vi
sai mažai knygų. Tačiau tos pat 
spaudos bei jos platintojų infor
macijomis mūsų knyga vis mažiau 
ir mažiau randa pirkėjų, ypač iš 
jau suaugusios čia jaunos, o dabar 
jau viduriniosios kartos žmonių 
tarpo.

Kodėl mažai perkamos knygos 
— yra įvairių nuomonių. Svarbes
niais argumentais pateikiami šie: 
kad lietuviškos knygos brangios, 
kad žmonės neturi laiko jų skaity
ti, kad jos yra neįdomaus turinio, 
kad jų tematika neatitinka šių lai
kų gyvenimo ir panašiai. Pana
grinėkime tuos argumentus atski
rai.

KNYGŲ BRANGUMAS
Ar tiesa, ar ne, kad knygos 

brangios? Mano atminimu Lietu
voje vidutinė knyga kainavo nuo 
dviejų iki keturių dolerių. Lietu
vos miesto darbininko uždarbis 
dienai buvo apie 6 litai. Vidutinio 
amatininko ar valdininko mėnesi
nė alga Lietuvoje buvo apie 400, 
arba atskaičius mokesčius apie 
350 litų, arba dienai apie 13 litų. 
Čia Australijoje pagrindinis dar
bininko dienos uždarbis yra apie 
6 — 7 doleriai. Vidutinio specia
lizuoto darbininko ar valdininko 
dienos uždarbis apie 10 — 12 dole
rių.

Profesiniai žmonės — gydytojai, 
inžinieriai, aukštieji valdininkai, 
rangovai ir Lietuvoje ir čia uždir
bo ir uždirba žymiai daugiau.

Palyginus atrodo, kad čia uždir
bame maždaug tiek dolerių, kiek 
Lietuvoje litų. Panašiai ir knygų 
kainos. Tačiau Australijos dole
rio pirkimo galia yra žymiai aukš
tesnė už lito. Šiuo metu dolerio 
pirkimo galia prilygsta apytikriai 
trims litams. Taigi, čia esame 
maždaug tris kartus geriau atlygi

nami. Turint tai galvoje knygų 
“brangumo” argumentas nėra įti
kinantis.

NĖRA KADA SKAITYTI
Lietuvoje visi dirbo 6 dienas į 

savaitę ir daugelis iki 10 vai. per 
dieną, čia normaliai dirbame 5 
dienas į savaitę ir tik 7 iki 8 vai. 
per dieną. Metams, skaitant 52 
sekmadienius plius 10 dienų šven
čių, plius 18 dienų atostogų Lietu
voje dirbome (365 minus 80) — 
285 dienas, čia gi skaitant 104 
dienas “savaitgalių”, plius 15 dar
bo dienų atostogų (365 minus 129) 
dirbame 236 dienas. Atseit, maž
daug dvi dienas dirbame, o trečią 
esame laisvi. Atrodo, tikrai geras 
gyvenimas.

Tačiau anuomet Lietuvoje ne
buvo televizijos, čia šiuo metu yra, 
ir daugelis begales laisvo laiko 
praleidžia tuščiai žiūrėdami į tele
vizijas arba ant vieno N.S.W. uni
versiteto profesoriaus į “idiotų dė
žę”. Tenka paminėti, kad ta “te
levizijos aistra” serga daugelis ne 
tik mažai išlavintų bet ir gerai 
išlavintų žmonių. Televizija yra 
rimtas priešininkas knygai. Tai 
gyvenimo faktas. Panašiai čia iš
siplėtęs ir paplūdimyje gulėjimo 
“sportas” neskatina skaityti kny
gų. Lietuvoje to beveik nebuvo. 
Tačiau Lietuvoje šviesuomenė lai
ką gaišino “proferansu”.

KNYGŲ ĮDOMUMAS 
IR TEMATIKA

Knygų “įdomumas” yra labai 
subjektyvus dalykas, priklausąs 
nuo skaitytojo amžiaus, išsilavini
mo, palinkimo, skonio ir t-t. Kas 
vaikui įdomu, suaugusiam neįdo
mu. Kas mažai išlavintam žmogui 
neįdomu, galbūt labai įdomu išla
vintam žmogui. Arba, pav., kas 
buvusiam lietuvių kalbos mokyto
jui įdomu, elektros inžinieriui ne
įdomu ir pan. Vieną charakterin

gą dalyką pastebėjau, būtent, par
davimui pateikiama didelis procen
tas, man atrodo apie 50%, poezi
jos.

POEZIJA
Gaunasi įspūdis, kad esame ne 

tik dainorių, bet ir poetų tauta. 
Kaip mano, taip ir daugelio mano 
pažįstamų nuomone, mūsų poezijos 
kūrinių diduma mandagiai tariant, 
deja, labai skysti, dažnai prilygs-1 
ta gimnazistų poezijos lygiui, ar
ba, anot vieno šviesuolio, tėra “po
etinė akrobatika”. Geriau prasila
vinę žmonės mūsų poezijos kū
rinių tarpe suras nedaug tikrai 
vertingų dalykų. Tegu mūsų poe
tai ir pyksta ant manęs už drą
sias mintis, tačiau tą pasakytų ir 
tikrai geri literatai. Nežinau, kaip 
perkama poezijos knygos. Bet ma
nau, kad būtų sveikiau poezijos 
leisti mažiau, nes jaunoji karta 
poezija labai mažai domisi.

Poezijos tematikos neliesiu, nes 
prisipažįstu retai kada pasiįdomau- 
ju kokiu eilėraščiu. Retai poezi
jos knygą nuperku, o jei ir nupir-
kęs tai tik iš patriotizmo ir pa
vartęs dedu į spintą. Man ne
teko nė vienos iš jų perskaityti 
iki galo. Nesuprantu poezijos, re
tai joje randu grožio .minties tęs
tinumo, nors kareiviu būdamas 
1919 m. iš nuobodulio ir pats ban
džiau Šį sportą.

PROZA
Mano subjektyvine nuomone, 

mūsų rašytojų prozos kūriniai, i- 
mant vidutiniai, yra geresni už 
poezijos kūrinius. Tačiau daugelis 
ir prozos veikalų, net ir iš “pre
mijuotų” tarpo rimčiau juos pana
grinėjus tėra tik vidutinio ar ir 
žemiau vidutinio lygio”, čia tą 
lygį aš imu lyginant su pripažin
tais ne vien tik mūsų, bet ir kitų 
tautų kitomis kalbomis senų ir 
dabartinių laikų rašytojų kūri
niais.

PRAĖJO VASARA

Praėjo vasara, ateis rūstus ruduo, 
ir kaip sidabras kris balta šalna, 
o tu užmik ir nieko nesapnuok — 
praeina amžiai kaip viena diena.

Kazys Boruta

BUVAU Į LIETUVĄ IŠĖJĘS

Buvau į Lietuvą išėjęs.
Ten paukščiai, moterys ir vėjas.

Į dieną visos karvės ėjo, 
Ir vėju siautė ir plazdėjo 
Didžiulis rudas vieversys —

Ugi sparnai ir upės plakės, 
Ir visos moterys — plaštakės, 
Žole apaugo mano akys,

Ir iš pačios gelmės žolėj 
Raudoni vartės gyvuliai —

Prozos veikalų tarpe rasime 
daug labai “skystų” dalykų. Ir tai 
dėl to, kad šiandie visi moka ra
šyti. Daugelis įsivaizduoja esą ra
šytojai ir jei netingi, tai rašo, o 
parašę nori, kad pasirodytų spau
doje. Kaikurie net ir pinigus su
deda, kad jų kūriniai būtų iš
spausdinti. Nesvarbu, ar tokius kū
rinius pirks, ar ne, bet kad tik 
išspausdinta. Atsiranda progų pa- 

•žįstamus apdovanoti savo kūriniu.
Tačiau pasitaiko knygų, kurios 

įdomios daugeliui ir įvairaus išsi
lavinimo žmonėms. Pav., B. Ar- 
monienės — A. Nasvyčio knyga 
“Palik ašaras Maskvoje” arba J. 
Gliaudos “Agonija”, čia jas pami
niu todėl, nes neseniai pasirodė 
ir greit buvo išpirktos. Knyga “Pa
lik ašaras Maskvoje” anglų kal
ba susilaukė net keleto laidų ir iš
versta į eilę kitų kalbų. Tie du

IS “POEZIJOS PAVASARIO
Ar aš buvau, ar nebuvau, 
Ar molio sapną sapnavau?

Sigitas Geda

VĖL KAŽKAM BUS PER DAUG DRUSKOS

Vėl kažkam bus per daug druskos, 
Vėl kažkam bus per maža kambario, 
Po širdim vėl gyvybė krustels... 
Ak, kaip skamba pasaulis, kaip skamba!

Ant pagalvės plaukai išsidraikę, 
Akys mato per sienas ir stogus... 
Žmogui baisiai gyvenimo reikia. 
Ir gyvenimas grįžta pas žmogų.

pavyzdžiai įrodo, kad knygos įdo
mumas jos pasisekimui ypač yra 
reikšmingas.

PROZOS TEMATIKA

Man atrodo, kad prozos temati
ka yra ypač reikšminga turint min 
ty jaunosios kartos galvoseną, 
skirtingą negu senosios. Mūsų se
nosios kartos aukščiausias tikslas 
išlaikyti lietuvybę priaugančioje 
kartoje. Todėl mano nuomone vi
sa mūsų kultūrinė veikla pagal 
išgales turėtų tam tikslui tarnau
ti. Pasakyčiau panašiai analogi
niai, kaip komunistinėje santvar
koje — visokeriopa kultūrinė veik
la nukreipiama komunizmo idea
lams propaguoti.

Todėl ir vakarų pasaulio lie
tuvių kalba prozos veikalai turė
tų kiek tai įmanoma tarnauti lie

Bruno Sangis

"Poezijos Pavasaris 1966” — rinkinys šių- 
dieninės okupuotos Lietuvos poezijos, kuriame 
reiškiasi ir vardą seniai įsigiję ir daug jaunų, 
knygomis dar nedebutavusių poetų. Išleido: Va
ga, Vilnius, 1966.

tuvybės išlaikymui. Atrodo, kad te 
matikos srityje mūsų rašytojai 
nepakankamai į tai atsižvelgia. 
Neužtenka, kad veikalas parašy
tas gražia lietuvių kalba, jei to 
veikalo tematika neįdomi jauni
mui. Tokio veikalo jaunimas nes
kaitys. Kiek pastebėjau, daugelio 
rašytojų kūrinių tematika yra Lie
tuvos senesnių laikų, ypač caro val
dymo laikotarpyje kaimo gyvenimo 
pavaizdavimas, ir kas nepatrauk
lu, tai daugiausia iš juodosios — 
blogosios pusės. Dažniausia greta 
senimo širdžiai malonaus gamtos 
grožio aprašymo pateikiamas ir 
labai vaizdžiai kaimo gyvenimo 
vargo atvaizdavimas. Tas vargas, 
nedatekliai, tiesa, pasaldinami ir 
gražiais žodžiais bei išsireiškimais. 
Ar mūsų jaunimas supranta pav.,

(Pabaiga psl. 4)

Ethel Owens

GRAŽIOJI BOMBA
Šių dienų autraliikas vaizdelis

Kiekvienas mėgo tetą Amaliją. Kai kas ją va
dino gandonešiu, bet iš tikrųjų teta Amalija ne- 
liežiuvaudavo, bet tik mėgo klausytis, ir tam ji vi
sada atrasdavo laisvą valandėlę. Teta Amalija bu
vo kantri klausytoja.

Kda Jonas įsiveržė į virtuvę su naujausiu glė
biu naujienų, jo žmona jas jau buvo girdėjusi.

— Mūsų kaimynai parduoda savo auto maši
ną, — jis jai išdrožė.

Amalija nebuvo nustebinta:
— Taip. Jei jie parduoda, tai mes galėtumėm 

pirkti.
— Ne, ne! Jų mašina — senas laužas, bet man 

pasakė, kad ji dar gerai veikia.
— Žinoma, tau pasakė, — pašiepiančiai tarė 

Amalija. — žmanės mums visko pripasakoja. Ir 
dar daugiau: jie mano, kad mes tikime, ką jie pa
sakoja, Ar nejuokinga?

— Tu — šiandien ciniška. Kas tau pasidarė?
— Nieko. Man tik linksma. Pereitą šeštadienį 

man krautuvėje Julytė prasitarė norinti pirkti tą 
seną trantą.

— Julytė?
— Taip. Aš pasakiau, kad jai ne visi namie.
— O ji ką?
— Julytė tepasakė: “O, teta Amalija! Ar ži

note, kiek už ją nori?” o po to: “aš manau, kad 
tai — graži bomba”.

Jonas šypsojosi:
— Mūsų kaimynai nesidžiaugtų išgirdę Julytę 

vadinant jų mašiną bomba.
Visgi Julytė dar tebėra šlapiaausė mergiotė.
— Turėtum susilaikyti nuo tokių nuomonių, — 

subarė Amalija. — Julytė — suaugusi ir rimta 
mergina, tik ji dar neturi nuovokos apie pinigų 
vertę. Be to, toji sena mašina yra perdidelė ir 
šiaip ar taip netinka jaunai merginai.

Jonas pritarė:
— Žinoma. Ar tu jai tai pasakei?
— Žinoma.

— ★ —
Keliom savaitėm praslinkus, Amalija sužinojo, 

kad Julytė pirko aną seną mašiną. Bet ji greit 
įvykį užmiršo.

Praslinko keli mėnesiai , ir tik tada Amalija 
išgirdo visą istoriją.

Kartą šeštadienį ji laistė daržą, kada laime 
spindėdama Julytė įpuolė tarp tomatų lysvių.

— Sveika, teta Amalija! Ar girdėjot naujie
nas?

— Kokias naujienas?
— Greitu laiku Jus ir dėdę Joną pakvies į ves

tuves.

— Į kieno vestuves?
— Vėliau pasakysiu.
Amalija atrodė suįdominta, bet nieko nesa

kė.
— Verčiau pradėsiu nuo pat pradžios, — ne

iškentė Julytė.
— Ir aš taip manau. O aš ir nežinojau, kad 

tu susižiedavusi.
— Aš nesu susižiedavusi.
Amalija pakėlė galvą ir pažiūrėjo tiesiai į Ju

lytės riešuto rusvumo akis. Ir tada tarė:
— Pasakysiu: tu atrodai laiminga ir, ištikrųjų, 

graži.
— Tai, turbūt, meilė daro. Sakoma, kad meilė 

jaunina moteris. Ir aš jaučiuosi vėl kaip jauna 
mergytė.

— Tu ir esi jauna mergytė, — pasakė Amali
ja, bet papasakok man viską iš eilės.

— Viskas prasidėjo, kada pirkau gražiąją bom
bą.

— Girdėjau, kad tu sukvailėjai. Nesuprantu, 
kaip tau motina ir leido.

— Pirkau savo pačios sunkiai uždirbtais pini
gais, — išdidžiai atsakė Julytė.

— O ką turi bendro bomba su tavo vestuvėmis?
Julytė nusikvatojo:
— Jūs klystate, teta Amalija, bet dalykas toks. 

Ar pažįstate mano draugę Zuzę?
— Taip. Ji tokia pat laukinė, kaip...
— Ne laukinė, teta: ji mėgsta nuotykius, kaip 

ir aš. Karta mudvi išvykome pasivažinėti ir sus
tojom pakely užkąsti. Pasukau savo gražią bombą 
iš kelio, žinote, saugumo dėlei. Ir įklimpau purvy
ne. Tiesiai priešais kažkokio ūkio vartus.

— Labai patogi vieta,
— Taigi, ar ne? Zuzė pasiūlė šauktis pagel- 

bos mašinai ištraukti.
— Ar ką suradote?
— Žinoma, teta Amalija. Pamačiau kaip tik 

ateinantį vartų link jauną ūkininką.
— Ir jūs suvaidinote patekusias į nelaimę be- 

jėgias moteris?
— Ne, — juokėsi Julytė, — nespėjus man dar 

išsižioti, jis užgavo mano nuosavybę.
— Kokiu būdu?
— Sakė: grėsmė keliuose^ atseit, aš ir mano 

gražioji bomba. Miesto moterys... Nenaudingi tva
riniai! Pudra ir dažai per pirštą storio ant veidų. 
Drabužiai kaip vyrų. Šukuosena it išdraskytos vištų 
gūžtos. O dėl kelnių! O, teta Amalija! Jei būtumėt 
girdėjusi, ką jis sakė dėl mano kelnių!

— Gali ramiai papasakoti, — padrąsino Ama
lija.

— Jis sakė, kad mes turėtumėm savo pastur
galius sijonais pridengti, nes pasturgaliai sutver
ti ant jų sėdėti, o ne demonstruoti juos visoj apy
linkėj ir tuo sukelti nešvankių minčių rimtų ūki
ninkaičių galvose.

— Jo nuomonė Jums, turbūt, nepatiko.
— Mes nekreipėme dėmesio, ką jis ten tauškė.
— Ar jis buvo jaunas?
— Jaunas ir gražus.
— Tinkamo amžiaus? — vėl klausė Amalija 

šypsodamosi.
— Apie dvidešimt aštuonių.
— Tu dvidešimt dvejų, ar ne?
— Ne taip greit. Dar tolimas kelias iki alto

riaus.
— Bet atrodo, kad viskas vyksta pagal nusta

tytą programą.
— Nieks nevyksta pagal programą, teta Ama

lija. Tarp kitko, ar žinote, kad gulėjau ligoninėje?
— Girdėjau. Kažkas man sakė.
— Todėl, kad esate mielas gandonešis, bet mes 

visi jus mylime.
— Kaip ten buvo?
— Matote, čia nieko kito neilečia, tik mane 

vieną. Kartą važiavau viena, ir kažkoks beprotiš
ku tempu atsirado mano šone. Aš pasukau mašiną... 
Atbudau ligoninėje. Tik smarkiai susitrenkusi. Ma
ma buvo darbe.

— Tavo mama daug dėl tavęs pergyvena.
— Betgi man nieko blogo neatsitiko. Keistu su

tapimu mano ūkininkaitis, sužinojęs iš radio pra
nešimų man turėjus katastrofą, atsirado ligoninėje.

— Kaip jis sužinojo tavo vardą?
— Aha! Nepasakiau jums. Po to, kada pir

mame susitikime jis Zuzei ir man pasakė tiek daug 
nemalonių dalykų apie modernias paneles, jis pa
kvietė mus į savo ūki pietų. Ten visai formaliai su
pažindino su savo tėvu. Buvo visiškai jauku. Ūki
ninkaitis atsileido ir ištraukė mano mašiną iš pur
vyno. Dar palinkėjo tolimesnės sėkmingos kelio
nės.

— Vienu žodžiu, jūs nugalėjote?
— Aš manau!
— O kaip ten buvo su ta ligonine?
— Turbūt Jurgis norėjo įsitikinti, ar aš gyva, 

ar mirusi, ir tik vėliau planavo su manim susi
tikti.

— Tai jūs susitikote?
— Taip. Jo tėvas mane pakvietė praleisti ke

lias dienas ūkyje, kol po ligoninės atsigausiu.
— Ir tu nuvykai?
— Kur ten! Ne. Atsakiau laišku dėkodama 

už kvietimą ir dar pridėjau, kad motinos jautri 
priežiūra būsianti man geriausia.

Amalija šypsojosi.
— Tu nuo mažens mamos išpaikinta. Tavo mo

tina galvoja, kad ir saulė, ir mėnulis, ir visos žvai
gždės vien tik tau šviečia.

— Gali būti, bet Jurgis yra šitokios nuomonės: 

jis sako, kad aš esu graži, bet baisiai kvaila, kas iš 
tikrųjų kaip tik atbulai. Jis pasiryžęs įpūsti man 
išminties į mano gražią galvutę, kaip jis sako.

— Ką gi, vyras su nusistatymu. O kada vestu
vės?

— Ne taip greit, teta Amalija. Dar turiu daug, 
daug darbo priešaky, kol galėsiu pasidairyti vyro.

— O ką tu čia visą laiką šneki apie vestuves?
— Tai ne mano vestuvės. Aš nepaisau, kad šiek 

tiek myliu savo ūkininkaitį, bet dar palauksiu.
— Jūs, jaunieji, esate skirtingi. Iš tikrųjų 

tu mane sugluminai. Į kieno gi, pagaliau, vestuves 
esu kviečiama?

— Į mamos, žinoma! Argi nieko apie tai ne
girdėjote ?

— Ne.
— Taip? Jų tai-tikroji meilė. Man pasitaisius 

po katastrofos, paėmiau mamą ir nuvykome j ūkį. 
Tuo viskas ir prasidėjo. Jurgio tėvas ėmė asistuoti 
mamai, ir dabar jis ją labiau myli, negu aš Jurgį.

— Argi?
— Nagi. Senieji mus pralenkė. Tuo tarpu, ka

da aš su savo Jurgiu erzinamės, flirtuojame, susiža- 
dome ir vėl atsižadome, mama ir Jurgio tėvas pilnai 
susitarė. Jis atrodo dar pilnas energijos senis ir 
bus mielai mamai tikras globėjas.

Amalija šypsojosi, ir Julytė jai pritarė.
— Jūs, jaunieji, kartais užduodate mįslių.
— Nesirūpink, teta. Turėjau ir dar turiu savų 

planų, nors mano galvutė, sako, ir yra kvaila.
— Kaip tai suprasti?
— Matote, aš visą laiką svajojau pirm mamai 

surasti paramą ir tik vėliau pati nutūpti. Ir atrodo, 
mano svajonės virsta tikrove.

— O judu ar mylite vienas kitą?
— Mes nežinome, — atsakė Julytė. — Jis, aiš

ku, mane myli, bet jis toks truputį rambus.
Ir aš ne tokia, kaip kitos: esu tikra maištinin

kė. Mudu dažnai ginčijamės ir gatavi susipešti. Bet 
turime palaukti ir žiūrėti, kaip mūsų senųjų su
gyvenimas susiklostys. ,

— Nebloga mintis. Atrodo, kad tavo galvutė, 
nors ir truputį sukasi, bet visgi valdo tavo jaus
mus, mieloji.

— Žinoma, teta Amalija. Aš negalėčiau už 
bet ko ištekėti protui nepritariant.

— O kaipgi su tavo ūkininkaičiu?
— Žinote, jis nieko sau. Mėgstu jo ūkį, ir gy

vulius, ir viską ten...
— Visgi tu esi vėjavaikė, Julyte.
— Ne, teta Amalija. Štai, ką aš galvoju: Jurgis 

turi daug ko išmokti, ypač apie moteris. Kitaip 
būtų tikra velniava su juo gyventi.

— Ir tu jį mokini, ką?
— Taip, bent šiuo metu-
— O ką veikia tavo sena mašina?
— Ji dar tikra mano gražioji bomba ir dabar 

vienintėlė transporto priemonė į ūkį. Po to, kai mama 
antrą kartą ištekės, ir dalykai susiklostys, mano 
mašina bus verta tiek aukso, kiek ji pati sveria.

Vertė L.
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Ava Sauda/rgienė

VAGONAS Nr. 7
{BANKSTOWNO MOKYKLOS IŠVYKĄ MELBOURNAN PRISIMENANT)

Mūsų kelionės pradžioje, Syd
nėjaus lietuvių vaikai ir jų paly
dovai, chaotiškai įsiveržę į vago
ną No. 7, sukėlė daug triukšmo, 
padarė betvarkę ir išgązdino jau
triąsias mamytes, pirmą kartą iš- 
lydinčias numylėtus vaikus į to
limą kelionę. Mes lyg ciklono va
romi, sumetėm čemodanus, krep
šius ir lietpalčius į augštų lenty
nų giliausius kampus, iš kurių 
joks kryptelėjimas negalėtų jų iš
mesti, ir patys, kaip pabirę lapai, 
išsiskirstėm. Mergaitės susiporavo 
ir įsispraudė j jaukias vieteles, ber 
niukai susimetė j kelis suolus ruoš
damiesi žaisti kortomis. Nudžiūvo 
atsisveikinimo ašaros. Ėmėm šnab- 
ždėtis, gėrėtis nematytais vaiz
dais, peikti prabėgančias pageltu
sių smilgų ganyklas. Cikloninio 
chaoso triukšmą pakeitė harmoni
ja-

Vaikai nesugebėdami lietuviškai 
išreikšti savo jausmų arba neras
dami pakankamai žodžių, kalbėjo
si angliškai.

Gerokai nutolus nuo Sydnėjaus, 
suskambėjo daina. Lietuviška dai
na — išmokta skautų stovykloje! 
Dar šiandieną ji man skamba au
syse ir matau žavius Julytės, Zi
tos, Dalės ir Lėtos, Danutės ir Li
nos veidus, skaitau jų akyse ne
užmirštamus įspūdžius lietuviškos 
stovyklos!

Vis labiau tolstant nuo Sydnė
jaus manyje kilo abejojimas. Ne
rimas, kaip riedantis sniego ka
muolys, ėmė neproporcingai augti, 
didėti. Ar mes atliksim savo už
davinį, dėl kurio vyksta ši eks
kursija, ar mes gerai suvaidinsim?

Vagono No. 7 ratai, mano abe
jojimui pritardami, ėmė dainuoti
— Tai — bus — juoko — — — Tai
-- bus -- juoko-----------Mane su
ėmė baimė. Kaip mes, maži, ne
patyrę vaidintojai išdrįsom vežti 
į Melboumą savo “Devynis Bro
lius”?! Tai bus juoko! O kelio 
atgal nėra!

Staiga visi ratai nutilo. Po mi
nutės vienas, o tuoj ir visi vėl 
sutartinai ėmė šaukti — Nebijok
— nebijok — nebijok--------

Pažvelgiau į besijuokiančius vai
kus, į mano bendradarbius, kurie 
visom jėgom fiziniai ir moraliai, 
kaip stiprūs šulai, rėmė mažųjų 
teatrą, įsiklausiau į lietuvišką dai
ną ir kartu su ratais tariau — Ne
bijok!

Mūsų susirinkusių prieš vaidini
mą, melbourniškiai nepažino! Gir
dėdami angliškai kalbantis, manė, 
kad svetimtaučių vaikai atvyko į

jų didžiulius namus! Publikos pil
na salė kantriai laukė uždangos pa
kilimo, kol dekoratoriai A. Plukas, 
Senkauskas ir Belkus, pasitardami 
su režisore, darė paskutinius de
koracijų pritvirtinimus, o p. Sko- 
rulienė su Danguole ir kitomis 
padėjėjomis rengė, grimavo vai
kus. P. Genys ir Mind. Šumskas, 
kaip geri globėjai, tai vienur, tai 
kitur paeirodydami kėlė mūsų mo
ralę.

Kai pakilo uždanga ir pasklido 
p. Kiverio meliodijų garsai ir kai 
p. Zubrickienė su dideliu pasitikė
jimu sekė ir vedė vaidinimą, aš pri 
sijungiau prie Devynių Brolių, ku
rie jausdami atsakomybę, tvarkin
gai laukė savo eilės. Pasigirdo vai
kiški balsai, aiškiai ir taisyklin
gai deklamuojantys lietuviškos pa
sakos posmus. Melbourniškiai tai 
išgirdę, pripažino mus savais! Pa
žino, kad po svetimos kalbos skrais-

te slepiasi lietuviška dvasia, išug
dyta stovyklinių dainų ir teatro 
pasakų. Net mūsų jauniausieji, 
Irutė, Audrutė, Dainora, Rita ir 
Veronika, Jonukas, Aliukas ir Ka
jus aiškiai kalbėjo lietuviškos pa
sakos žodžius salėje susirinku
siems. Devyni broliai, Algio - Sau
liaus vedami, Zita - Vandenė, Ug
nė - Pelėda, Aldona - Auksutė ir 
Rasa - Žiogelis pilnai suprasdami 
vedamųjų rolių svarbumą, su pasi
tikėjimu atliko savo vaidmenis.

Argi ne karai išugdo didžiąją 
meilę tvynei? Argi ne ciklonai pa
lieka žmogaus sieloje neišdildomus 
pėdsakus? “Devynių Brolių” eks
kursijos chaose išryškėjo nauja 
lietuvių karta. Ne tik vaidintojai, 
bet ir mažieji Melbourno žiūrovai, 
kad ir angliškai tarp savęs kal
bėdamiesi, ilgai atsimins lietuviš
ką pasaką apie tolimą tėvynę. Šis 
atsiminimas šimteriopai pateisino 
šios ekskursijos išlaidas.

Kas padarė mūsų ekskursiją 
įmanomą? O gi pasiaukavusių 
auklėtojų būrelio ir vaikų tėvų 
nuoširdus bendradarbiavimas, o gi 
Melbourno lietuvių vieningumas, 
jų nuoširdus talkininkavimas ir 
globojimas atvykusiųjų.PADEKA

Dėkoju visiems, kurie mane ir mano tėvelius užjautė man iš
vykstant į Vietnamą ir lankiusiems mane kovose sužeistą karo ligo
ninėje Ingleburne.

Dėkoju ps. J. Zinkui ir šeimai, susirašinėjusiems su manim, siun- 
tusiems man "Pėdsekį” ir lankiusiems ligoninėje. Nuoširdžiai dėkoju 
mane aplankiusiems ligoninėje p.p. S. Narušiui — ALB Krašto Val
dybos pirmininkui, ramovėnų atstovui J. Kapočiui, ps. T. Rotcui ir 
skautams, Mot. Soc. Globos D-jos atstovei p. Petniūnienei, J. Petniū- 
nui, A. ir E. Kapočiams, V. Narbutui, K. Jonušui, Bačiuliams (senj.) 
ir Kaminskams.

Dėkoju už gautas telegramas p.p. Kaminskams, Gečiauskams ir 
Gintalams.

Ypatingą padėką reiškiu kun. P. Butkui ir kun. P. Martuzui, pasi- 
meldusiems už mane ir mano kovojančius draugus. Taip pat dėkoju 
visiems, kurie vienaip ar kitaip užjautė mano tėvelius, rūpinosi mano 
likimu ir siuntė linkėjimų. Visiems nuoširdus ačiū.

Aleksa* Bernotą*

Apie liet įmygąs
{Atkelta iš psl .3)

suaugusių rugių “kaip mūras’ ’lau
ko grožį T Tikrai ne, nes niekad ne
matė. Jaunimas nematė nei rugių 
grūdo kaip atrodė, nei sudygusių 
rugių lauko, nei “rugių mūro” lau
ko.

Kyla klausimas, ar tie seno kai
mo gyvenimo vargai yra įdomūs 
turtingų kraštų miestelėnų priau
gančiam jaunimui, kokiais yra mū
sų vaikai? Esu įsitikinęs, kad dau
gumoje neįdomūs, nepatrauklūs. 
Čia pateikiu įdomu faktą . Kartą 
Sydnėjuje neseniai iš Škotijos at
vykusios lietuvės antros kartos 
emigrantės (gimė jau Škotijoj) 
kalbančios gražiai lietuviškai išgir
dau nuomonę, kad Lietuva tai dū
minių gryčių kraštas, žmonės be
veik ubagai, labai menkai apsivil
kę, prastai mokinosi ir Lt. Man 
nepasisekė jos įtikinti, kad taip 
nėra. Mat, jos nuomone, buvo su
sidariusi iš jos tėvų senų emigran
tų, kurie atvyko dar caro laikais,

tematika iš šių laikų miestelėnų 
gyvenimo, nes jis yra artimas jau
nimą supančiai aplinkai. Man ro
dos, tokias knygas jaunimas skai
tytų noriai net ir lietuviškai rašy
tas.

Kitas pavyzdys. Iš savo jaunys
tės patyriau, kad paaugusiems ber
niukams patinka, juos patraukia 
istorinės apysakos ar romanai, kur 
vaizduojamas koks lietuvis didvy
ris, bet ne vergas ar ubagas. Lie
tuvio didvyrio pasiekimų atvaiz
davimas berniuko sieloj ir širdy 
sukelia pasididžiavimo savo tauta 
ir valstybe. Taip buvo, kai bū
damas pirmoje gimnazijos klasėje 
iš tėvo Kalėdoms gavau dovanų H. 
Sienkevičiaus “Trilogiją” nors ir 
rusų kalba, nes tuo metu jos dar 
nebuvo lietuviškai. Tą knygą per
skaičiau pasigardžiuodamas kele
tą kartų. Ši ir panašios knygos 
išaugino mane lietuviu nors užau
gau Petrapilyje — rusų imperi-

IEŠKO VOKIEČIŲ
PAGROBTO GINTARO

Sovietų Rusijos vyriausybė su
sirūpino dideliais gintaro turtais, 
kuriuos vokiečiai pagrobė, kai bu
vo užėmę carų rezidenciją Cars- 
koje Selo. Esą, tada vokiečiai iš 
ten išvežę apie 17,500,000 svarų 
gintaro. Rusai jo ieškojo per 20 
metų.

Sovietinėje “Pravdoje” pasi
rodė žinia, kad iki gyvos galvos 
Lenkijoje kalinamas buvęs Rytinių 
Prūsų gubernatorius Kochas ats
kleidęs paslaptį, jog vokiečiai tuos 
gintarus Karaliaučiuje užkasę 
rūsyje po viena sena bažnyčia, ku
ri vėliau buvo išsprogdinta ir api
pilta žemėmis.

Dabar esanti pasiųsta sovietų 
darbininkų grupė ieškoti tų ginta
rų. Jų tarpe esą skulptūrų mo
zaikų, kuriomis buvo padengti ca
rų kambariai. Mozaikos buvusios 
Fridriko Vilhelmo dovana carui 
Petrui Didžiajam.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai, siūlome du, kurie yra labai praktiški už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reika
linga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do
vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino
raščiu.

MOTERIŠKAS (1967).
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės 

angliškos kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei me- 
džagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriau
sios rūšies nailoninių kojinių , 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nai
loninė skarelė, 12 adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas.

KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA) 
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 31 jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 
terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di
delės špūlės stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

£25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA).

JUNGTINIS MOTERIŠKAS (1967) IR VYRIŠKAS (1967) 
SIUNTINYS £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus 
siutimus dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas mašinas, 
svaiginamus gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš ko
operatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Senaiusia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuo
tas pristatymas.

ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk„ Melbourne, Vic. 
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasi
rinkti kas Jam reikalinga iš epecialių krautuvių.

J.
P.

TĖVŲ JĖZUITŲ LIETUVIŲ 
MISIJOS STATOMAI 

KOPLYČIAI BRAZILIJOJE 
AUKOJO:

Bardauskas, Adelaide - $20.00 
Larinaitis, Tasmania— $11.0 
K. Ručinskienė, Canberra -

$10.00
Su anksčiau surinktomis auko 

mis, iš viso ligšiol suaukota 
$2,811.00

Visiems mieliems aukotojam 
nuoširdžiai dėkoja Tėvai jėzuitą 
Brazilijoje. Maloniai prašoma au 
kas ir toliau siųsti įgaliotiniui:

Rev. S. Gaidelis 
264 Miller Street 

North Sydney, NS'

jos aukštos kultūros centre ir mo
kiausi rusų valdinėje gimnazijoje 
vienas lietuvis klasėje. Tokio tu
rinio knygos įkvepia meilės savai 
tautai. Vaizduojant knygose bau
džiavos ir vėlesnius kaimo var
gus sukelia gailestį, užuojautą sa
vo tautai, bet patriotizmo neįkve
pia.

IŠVADOS
Mano manymu, kad knygos nes

kaitomos ir neperkamos, yra dvi 
esminės priežastys. Pirmoji, kad 
palyginus su vietos populiariųjų 
knygų, vadinamų "kišeninėmis” 
anglų kalba kainomis (normaliai 
mažiau vieno dolerio) mūsų kny
gos yra perbrangios. Suprantama, 
kad mūsiškių nedidelis tiražas.

Antroji priežastis, kad daugumos 
mūsų knygų tematika nepritaiky
ta šių dienų aplinkos jaunimui. Gal 
toji tematika maždaug tinka se
nimui, bet jaunimui ji netinka. 
Gana baudžiauninkų — vergų gy
venimo aprašymų, gana verkšleni
mų ir aimanų tematikos. Mums 
reikia veikalų, kurie įkvėptų jau
nimui tėvynės meilės!

V. Šiogeris {senj.)
pasakojimų. Ar mūsų rašĮytoįjai 
nesukurs tokio vaizdo mūsų vai- 
kams? Atrodo, pavojaus yra. SKAITYTOJAS PASISAKO

Mūsų jaunimas, matąs čia ypač
turtingą gyvenimą, perskaitęs vie- LAIKRAŠTIS IR SKAITYTOJAS
ną kitą senosios Lietuvos kaimo Atrodo taip seniai pasigesto, bet normomis, kas bendruomeniniam 
vargą atvaiz uojan ią ny£4 »- aktuaifu gyvesniojo ir tobulesnio laikraščiui visai svetima, tat kaip 
žin ar pamils tėvų numy tą ras- ]ajhra§ji0 tikslo siekiant per ankš- taisyklė tautiniam reikalui tu- 

88 ,.an10, aprašymas kontaktą abipusiai tarp skai- ri nusilenkti ne tiktai ant
gali net ji at ai yti — a umti tytojo ir redakcijos, tuo bendra- bicijos o taipogi ir visos kitos ide- 
nuo panašaus turinio knygų s ai- darbiavimo klausimu tikrai even- jos, nes tokios išeiviams kaip netu- 
tymo. Gali gautis rezultatai prie- tualiai gera proga plačiai ir kon- rintiems savo valstybės, rikiuoti- 
šingi, kurių siekia senoji kaita. krejcjaj pasisakė pats Mūsų Pašto- nos, tik antruoju paragrafu...
Kartą Australijoje vienas mūsų redaktorius {M.P. Nr. 1.1967. Iš viso kai peržvelgi nepergau- 
rašytojas man privačiai nusiskun- m y Pagrindinėm mintim redakto- šią ir tą pačią išsimėčiusią po 
dė, kad jo vaikai jo parašytų kny- rjU8 apeHuoja į skaitytojus ir su- milžiniškus plotus lietuviją, tai 
gų nenori skaityti nepatinka. sjrjjpjn?8> kad neatsiliepia į lai- kito nieko neprieini, kaip tiktai 
šių dienų jaunimui patiks apysa- ųra§ty ųe]jamaB mintis. Bet jeigu ir peršasi apsistojimas prie vie
ką iš kelionės Holdenu su įvai- toųje gtraipsniai logiškai paruošti, no lietuviškojo laikraščio, nes per- 
riais nuotykiais, tačiau iš kelio- konstruktyvūs aprėpią bendrą lie- spektyva trumpėja ir tirštėja, ka- 
nės važiuojant kumele, pakinkyta tuvišką buitį, formuoją tautinę da berašinėdami kas savo, greitai 
į darbinius ratus nepatrauks. Net mintį, tat eiliniam skaitytojui vien nebeteksim, nebeliks kas juos skai- 
ir kelionė geroj bričkoj gerais ark- nepajėgumo nėra ko kai- to... Dėl to liautis skyriotis, bet 
hais pav., iš Nemaniflmų kaimo šiojas. Kita kaJba bfltų dėl tuoj jungtis.
I Rozalino bažnyčią per dešimti- jėgiųjų. Mat, kartais jie sugeba Net jei ambicingas karys Na- 
nės atlaidus nieko įdomaus ne- priraizgioti to taupaus savaitraš- poleonas dargi pačios savo valsty- 
duos. Mūsų jaunimas su mielu no- j$j0 jgtisiis lapus, o dėl gyvybiniai bės žydėjimo ir galybės metu lai- 
ru paskaitys kokią detektyvinę ]jetUviškai egzistencijai svarbių kraštį daugiau įvertina, nei dvi 
apysaką, kad ir fantaziją ir ne- vedamųjų nei šnipšt... Tai būtų lai- divizijas, tat sąmoningas išeivis 
r.ea?'*' tačiau abejoju, ar dauge- baj ^^jdinga jei galvotų, kad čia savos spaudos tenerikiuoja į ap
ijui iš jų patiks skaityti apie ko- vieno redaktoriaus duona... raiškų skalės paskutinę, bet į pir
kias “žvirblio laidotuves”, kad ir Tarp kjta ko žja gaijma Į^tų mąją vietą. Tokia tat savo pažiū- 
gražiai sultinga kalba parašytas, paįymėti, jei kokio pasaulėjauti- ra visad pasistengs būti glaudžiam 
nebent mažiems vaikams. nio iaiųrBsj(j0 santykiai su savo kontakte su redakcija, kad pas-

Norėdami patarnauti mūsų lie- skaitytojais itin nesusipratimų ar taroji, jausdama tautiečių pul- 
tuvybės tikslams efektyviai mūsų konfliktų atvejais visai nesunkiai są, stiprintų tautiečius ir pati 
rašytojai turėtų daugiau naudotis sureguliuojami partinės drausmės tobulėtų. St. Če.

SYDNĖJAUS MOTERYS SU VIEŠNIA
Sausio 5 d. pas p. Ankudavičienę privačiuose namuose 

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos Valdyba buvo su
rengusi jaukią arbatėlę viešnios p. M. Bačiūnienės pagerbimui 
ir tuo pačiu buvo su ja atsisveikinta. Ta proga su viešnia buvo 
arčiau ir intymiau išsikalbėta, paprašyta grįžus pasveikinti 
Amerikos lietuves moteris. Nuotraukoje minėtos arbatėlės da
lyvės: pačiame prieky p. Adomėnienė. Toliau sėdi iš kairės: 
p.p. Kavaliauskienė, Pūkienė, Auglienė, Mikutavičienė, Baužie- 
nė, viešnia M. Bačiūnienė, D. Kapočienė, Petniūnienė ir Mau- 
ragienė. Už jų stovi iš k.: p.p. Jarembauskienė, Ankudavičie- 
nė, Daukuvienė. Toliau už jų p.p. Ratienė ir Daudarienė.

NEW
Sekančios 

ir apylinkės 
mos gegužės 
Lauryno bažnyčioje, Broadmedov

Išpažinčių bus klausoma m 
10.30 vai., prieš Mišias.

Kun. S. Gaidelis, SJ.

CASTLE 
pamaldos N ewes 
lietuviams bus la 
7 dieną 11 vai.,

APIE MUS

BRISBANE — NEWCASTLE 
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Pauliu 
VI gegužės mėnesiui MA nariam 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad vis labiai 
įsigalėtų paprotys kasdien kiaušy 
ti šv. Mišių ir kasdien eiti šv. Ko 
munijos.
misijų — Kad kultūra ir me 
nas misijų žemėse pagreitintų ti 
kėjimo plėtrą.

Anksčiau paminėtomis intend 
jomis gali pasinaudoti Brisbane 
Newcastle ir Gyvovojo Rožančiau 
nariai.

Kun. S. Gaidelis SJ.

— GALLERY INTERNATION
AL, meno žinovų pripažinta viena 
geriausių galerijų Clevelande U.S. 
A., kovo 4 užsidarė. Galerija, va
dovaujama Stefos ir Vytauto Ged
gaudų, trejų metų laikotarpyje su
ruošė 24 parodas įvairių tautybių 
dailininkų ir skulptorių, tarp ku
rių su savo kūriniais turėjo pro
gos pasirodyti ir šie lietuviai me
nininkai: Alfonsas Dargis, Anta
nas Mončys, Vytautas K. Jony
nas, Romas Viesulas, Vytautas Ka
siulis, Jonas Rimša, Viktoras Pe
travičius, Vytautas Ignas, Vac
lovas Ratas, Vytautas Raulinaitis 
ir Leonas Urbonas. Visos galeri
joje rengtos parodos amerikiečių

spaudoje susilaukė plataus ir ge
ro įvertinimo. Galerijoje pastoviai 
talkininkavo Genė Benienė.

Liet. Katalikų Mokslo Akademi
jos septintasis suvažiavimas įvyks 
šiemet rugpiūčio 23-27 d.d. Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose Vokie
tijoje. Daugelis Amerikos lietu
vių kultūrininkų ketina vykti į tą 
suvažiavimą pasiklausyti arba ak
tyviai dalyvauti.

— ★ —
JAV liet bendruomenės tarybos 

rinkimai numatomi gegužės 6-7 d. 
d. Rinkimai bus pravesti slaptu 
balsavimu.

IR ITALAI DOMISI 
TAUTINIAIS LIETUVIŠKAI!

ŠOKIAIS
Susižavėję pernykšte demonstrs 

cija, vienos Asti miesto mokykla 
mokiniai repetuoja lietuvišku 
tautinius šokius Motinos Diena 
progai. Šokių pamokyti pakvaištai 
iš Castelnuovo kun. Mečys Bur 
ba.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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LIETUVIAI SPORTININKAI AMERIKOJE
Vjįfflf J' Jonas Šoliūnas

SPORTAS
Vyrų žaidynės

VYTIS — S.M.Y.C.W. 58:39
Gražiai sulošė, lengvai laimėda

mi rungtynes. Taškai: V. Braz
džionis 23, G. Brazdžionis 11, S. 
Lukoševičius 10, R. Braželis 8, P. 
Dambrauskas 4, S. Šutas 2.

Moterys
VYTIS I — TRY GIRLS 68:17

Prieš silpną priešą mergaitės 
lengvai laimi. Taškus pelnė: M. 
Savickaitė 22, R. Starinskienė 20, 
D. Skapinskaitė 8, A. Andrikonytė 
12 ir N. Bratanavičiūtė 6.

VYTIS I — PIVOT AMATEURS 
30:4

Mergaitės galėjo ir daugiau lai
mėti taškų, bet vis nevyko rasti 
krepšio. Taškai: V. Vaičekauskai
tė 13, R. Starinskienė 9, A. Andri
konytė 6 ir M. Savickaitė 2.

Jaun. mergaitės
VYTIS II — SABRES II 21:13 

Paskutiniu metu jaunės mergai
tės gerokai pažengė ir lengvai lai
mi. Taškai: L. Luckutė 7, R. Vai
čekauskaitė 6, V. Manikauskaitė 
4, L. Valodkaitė ir L. Luckus 2.

VYTIS II — SABRES I 32:8
Užtikrintai gražus laimėjimas. 

Taškus pelnė: V. Manikauskaitė 
11, R. Vaičekauskaitė 10, L. Luc
kutė 6, L. Luckutė 3, A. Turner 2.

Jauniai žemiau 18 m.
VYTIS — TRY BOYS 81:17
Jaunieji ruošėsi šimtinę įkrėsti, 

bet šį kartą nepavyko. Taškus: 
pelnė: A. čerekavičius 27, P. Obe
liūnas 16, S. Karpuška 20, J. Obe
liūnas 10, A. Jakubauskas 8.

Jauniai žemiau 16 m.
VYTIS — TRAY BOYS 43:37
Kietai kovodami užtikrintai lai

mi. Šios komandos jaunieji Ky
mantai irgi gerokai pažengė. Taš
kai: P. Obeliūnas 20, S. Karpuš
ka 15, P. Jakubauskas 4, G. Ky
mantas ir K. Kymantas po 2.

MELBOURNO LATVIAI IR 
ESTAI GEELONGE

Geelongo Vyties Klubas pr 
savo metinį balių balandžio 8

Šių metų Pietų Australijos tin
klinio pirmenybėse dalyvauja dvi 
Vyties komandos. Vyrų kamanda 
žaidžia aukščiausioje “A” klasėje 
antradieniais, ir moterų komanda 
taip pat “A” klasėje pirmadie
niais. Pirmenybės vyksta Hackney 
Tramways Hall.

Vyrų komandos kapitonas S. 
Visockis, treneris R. Petkūnas. Ko
mandą sudaro: J. Gumbys, J. Mor
kūnas, J. Donela, E. Pyragius, 
G. Rakauskas, G. Piečiukaitis, G. 
Šimkus ir A. Zamoiskis.

Varžybos pradėtos keliais įspū
dingais laimėjimais. Gražiai buvo 
sukovota ir laimėta prieš Hawks, 
13 - 15, 15 - 3, 15 - 5. Nors iš 
trijų setų, bet užtikrintai laimė
ta prieš Volgą 15 - 8, 15 - 17, 1-5. 
Australų laikraščiai netgi prana
šavo laimėjimą prieš vieną iš pa
jėgiausių ukrainiečių Lion koman
dą. Gaila, prana įa vintas neišsi
pildė. Pirmam varžybų ratui ei
nant į pabaigą vytiečiai išsikvėpė 
ir pradėjo pralaimėti. Priežasčių 
tam yra daug. Pirmiausia nepasto
vi komandos sudėtis. Labai daž
nai nepajėgiama išstatyti pirmo
jo šešetuko. Trūksta prieauglio, 
kuris garantuotų komandai pro
gresą. Syki per savaitę renkamasi 
Lietuvių Namų aikštelėje treniruo
tėms, bet, atrodo, tas rezultatų 
nepataiso. Varžybos baigsis gegu
žės pabaigoje. Ar pajėgs vytiečiai 
iškopti nors ir į ketvirčio pusfi
nalius, tenka abejoti.

Moterų komandą treniruoja J. 
Gumbys. Komandai vadovauja ka
pitonė A. Morkūnaitė. šešetuką su
daro L Pečiulytė, R. Andriusevi
čiūtė, L. Fullar - Radzevičiūtė,

GEELONGE
turėjo mažas Pabaltijo krepšinio 
pirmenybes, kur vytiečiai išėjo 
laimėtojais. Atidaromas rungtynes 
pradėjo jauniai žemiau 18 m. su 
stipriausia australų vietine ko
manda, kurias netikėtai laimėjo 
58:12. Sekančiose rungtynėse Vy
ties vyrai susitiko su estų Kodu. 
Neatvykus laiku geriausiems estų 
žaidėjams, rungtynės buvo leng
vos, ir neįdomios. Vytis laimėjo 
52:29.

Trečiose rungtynėse Vyties mo
terys susitiko su latvėmis. Pirmą 
puslaikį latvės vedė 6 taškais. Vy
tietės prisivijo tik antrame puslai
ky je ir nuo čia prasidėjo kova taš
kas už tašką. Baigė lygiomis 23:23. 
Pratęsime vytietės pralaimi 25:39.

Visų lauktos įdomiausios rung
tynės buvo su latvių vyrais, kurie 
pernai Melbourne supylė mūsų 
rinktinę.

VYTIS — M.L.S. 44:40

Pradžioje priešas smarkiai grie
biasi ir pelno 4 taškus. V. Braz
džionis įmeta vieną, P. Dambraus
kas pelno vieną iš baudos ir jau 
3:4. Latviai pakelia iki 6. Braz
džionis su Dambrausku vienas po 
kito laimi persvarą 7:6. Nuo čia 
vytiečiai darniai kovoja ir pirmam 
puslaiky laimi 25:18. Ypač gražiai 
žaidžia abu Brazdžioniai.

Antrame puslaiky vėl abu Braz
džioniai, S. Lukoševičius ir P. 
Dambrauskas labai gražiai pasiro
dė. Pradžioje puslaikio vytiečiams 
nevyksta mėtymai, o be to net tris 
kartus netyčia sviedinys buvo pa- 
pasuotas priešininkui. Nežiūrint 
to vis tiek vytiečiai turėjo 10 taš
kų persvarą. Latviai paleidžia vi
sas jėgas ir kombinacijas: vytie
čiai vos prasiveržia iki vidurio 
aikštės, o po krepšiu latviai vi
sai neprileidžia ir dėl to mūsiš
kiai naudoja tik tolimus metimus. 
Prieš baigiant gavę išnaudoja lat
viai dvi baudas tuo sušvelnindami 
rezultatą. Taškai: S. Lukoševičius 
14, G. Brazdžionis 13, V. Braz
džionis 10, P. Dambrauskas 7.

Jaunės mergaitės nors ir sun
kiai vis tik laimi vieno taško skir
tumu prieš latvių jaunes. 19:18.

Baigminėse rungtynėse latviai

Adelaidės “VYTIES”
N. Vyšniauskaitė, L. Andriusevi- 
čiūtė ir A. Salzborn. Nelabai sėk
minga turnyro pradžia. Rodos tu
ri du pralaimėjimus nesusirinkus 
pilnam sąstatui. Vėliau komanda 
padarė gana gerą pažangą. Pasiek
ti keli svarbūs laimėjimai atkreipė 
spaudos dėmesį ir dažnai links
niuojama Vytis ir lietuvaitės. 
Svarbiausias sezono laimėjimas — 
tai nugalėjimas finalisčių pajė
giųjų esčių. Prieš Estonia dau
gelio nustebimui laimėta 15 - 9, 
14 - 16, 15 - 6. Atsiekti kiti lai
mėjimai prieš A.T.C., Hawks ne
buvo tokie įspūdingi, gal dėlto, 
kad lengvai laimėta. Prieš Pietų 
Australijos čempijones latves su
kovota gerai keletas setų atsie
kiant net 12 - 15 rezultatą. Laimė
ti visgi dar nepajėgiama prieš šią 
puikų patyrimą turinčią, komandą. 
Vytietės treniruojasi šeštadienį po
pietėmis taip pat Lietuvių Namų 
aikštelėje. Šią komandą, beveik 
tikra, kad matysime pusfinaliuo
se.

— ★ —
Šiais metais į Pietų Australijos 

jaunių mergaičių iki 18 - kos me
tų krepšinio rinktinę pakviestos 
dvi vytietės. Treniruotes lankė ir 
G. Krivickaitė, bet dėl traumos 
kojoje nepateko į rinktinę. Į Aus
tralijos pirmenybes Hobarte vyks 
Virginija Juciūtė ir Nijolė Vyš
niauskaitė. Pirmenybės vyks ge
gužės mėnesį.

— * —
Sydnėjuje įvykusiose Australi

jos tinklinio pirmenybėse, už Pie
tų Australijos moterų tinklinio 
rinktinę žaidė Vyties tinklinio ko
mandos kapitonė Aldona Morkū-

Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šinio sezonas baigėsi balandžio 1 d. 
Toronte. Tą dieną įvyko vyrų krep 
ši-nio baigmė. Nors trumpai noris 
papasaktoti įspūdžius iš tos šven
tės.

Šių metų krepšinio meisteriu ir 
vėl tapo Čikagos Neris, baigmėje 
įveikusi kietą Čikagos Neo Litua- 
nia komandą 91:86 (50:39).

Krepšinio varžybose dalyvavo 7 
vyrų ir 12 jaunių (A ir B klasėse) 
komandų. Buvo suvažiavę apie 150 
krepšininkų iš visos Šiaurės Ame
rikos.

Karšta pradžia

Vyrų varžybos prasidėjo karš
tai. Jau pačiose pirmose rungtynė
se Čikagos Neo Lituania įveikė 
Lituanicą rekordine 117:79 pasek
me. Šiose rungtynėse Australi
jos lietuviams pažįstami Modesta
vičius įmetė 52 taškus, o šilingas 
31.

Toje pačioje lentelės pusėje De
troito Kovas neturėjo vargo prieš 
Čikagos Arą jį nugalėdamas 85:56 
(43:26). Šiose rungtynėse daugiau 
pasireiškė tik mums žinomas de- 
troitietis čekauskas, Kovui pelnęs 
20 taškų. Šiaip rungtynės buvo vos 

susitiko su estais. Čia latviai es
tams sukrovė šimtinę.

PAVYKĘS BALIUS

Po rungtynių visi svečiai ir 
sportininkai vėl susitiko prie ap
krautų stalų šokių salėje Liet. 
Namuose. Čia matėsi keletas mel- 
burniškių, latviai ir estai krepši
ninkai ir žinoma beveik visi gee- 
longiškiai. Sporto klubo valdyba 
gerokai pasidarbavo rengdama šį 
balių ir taip pat dėkinga visiems 
už gausų atsilankymą, kas klubą 
ypač moraliai labai stiprina.

Didelė padėka ponioms šeiminin
kėms A. Valodkienei, F. Janulie- 
nei, G. Valodkienei ir S. Obeliūnie- 
nei už paruošimą maisto ir patar
navimą bufete. Taip pat ačiū p.p. 
R. ir K. Starinskams bei mergai
tėms krepšininkėms pž salės pa
puošimą.

Nors šis balius pavyko ir da
vė gražaus pelno, bet nepadengė 
klubo metinių išlaidų, tad dar 
šiais metais numatomas dar ma
žiausiai vienas sportininkų balius

E.B.O. 

klube
naitė. Vėliau Adelaidėje išeinąs 
dienraštis “The News”, aprašyda
mas varžybas, vykstančias dėl 
Pietų Australijos čempijonių var
do, be pagyrimo Vyties komandai 
kaipo progresyviausiai, rašo, kad 
kad Aldona buvo jauniausia Pie
tų Australijos rinktinės narė. Ji
nai ir toliau treniruojasi su rink
tine. Be Aldonos į rinktinę dar 
pakviesta Rasa Andriusevičiūtė. 
Ateityje rinktinė vyks varžyboms 
su Victorijos rinktine į Melbour
ną.'

— ★ —

Vyties sportininkas R. Jablons
kis sukūrė lietuvišką šeimą su Bi
rute Petrėnaite. Vestuvės buvo la
bai iškilmingos ir gausios svečiais. 
Romas šalia krepšinio ir stalo te
niso už Vyties Klubą anksčiau reiš
kėsi ir atletikoje.

— * —

Žinoma krepšininkė ir tinklinio 
žaidėja Rasa Andriusevičiūtė Ve
lykų antrą dieną taip pat sumai
nė žiedus. Rasa ištekėjo už aus
tralo.

— * —

Daugkartinė Australijos stalo 
teniso (lietuvių) čempijonė - Ona 
Mikalainytė - Bone, susilaukė duk
ros.

— ★ —

Buvusi Vyties krepšininkė Da
lia Radzevičiūtė baigė gail. sese
rų mokyklą pirmąja Pietų Austra
lijoje. Ta proga Adelaidės dienraš
tis “The Advertiser” įsidėjo Da
lios nuotrauką su aprašymu.

B.N.

vidutinio lygio dėl silpno Aro pa
sirodymo.

Šių rungtynių iškilus dalykas bu 
vo antroji lentelės pusė, kur pa
kliuvo trys stipriausios komandos: 
Toronto Aušra, Ansonijos Geleži
nis Vilkas ir Čikagos Neris. (An
sonijos Geležinis Vilkas tai buvęs 
Waterburio Gintaras, kuris buvo 
laimėjęs tris kartus mūs krepši
nio pirmenybes ir kurio eilėse žai
dė žinomi Bazėnas, Adzima ir 
Slomčinskas).

Čia pačios pirmosios rungtynės 
tarp Aušros ir Gel. Vilko buvo ver
tos visų dėmesio. Aušra savo ei
lėse iškiliuosius Miniotą ir Staniu
lį bei didįjį Gaidžiūną (6’9”). Apie 
Gel. Vilko stiprumą daug ko neži
nojome. Tačiau pačioje rungtynių 
pradžioje jau buvo aišku, kad G. 
Vilkas turi greitą, gerai mėtan
čią ir turinčią geležinį gynimą. 
G. Vilko žaidėjai buvo mažesni, bet 
tą trūkumą jie išpirko greičiu ir 
gerais kamuolio nuėmimais nuo 
lentos.

Počioje pradžioje G. Vilkas pe
rėmė pirmavimą ir kėlinį užbaigė 
45:35 savo naudai. Aušros koman
da mažai pažinojo vieni kitus ir pa 
sigedome komandinio žaidimo. Už
tat nebuvo nuostabu, kad ir an
trame kėliny G. Vilkas pajėgė iš
laikyti spaudimą. Aušros ilgąjį 
centrą Gaidžiūną sutvarkė G. Vil
ko trumpesnis, bet greitas Ridi
kas. Aušra teturėjo tik vieną ge
resnį metiką Miniotą. Deja, jo ne
užteko, ir G. Vilkas nugalėjo Auš
rą užtikrinta 98:75 pasekme. Vil
kui Daugiau taškų pelnė: Ridikas 
23, Ciriela 19, Bazėnas; Aušrai
- Miniotas 26.

Skanus kąsnis

Sekantys du susitikimai net ir 
išlepusiam žiūrovui buvo du ska
nūs kąsniai. Pusiaubaigmėje pir
miausia žaidė Neo Lituania ir Ko
vas, o vėliau Čikagos Neris ir Gel. 
Vilkas.

Neo Lituania rungtynes prieš 
Kovą pradeda dideliu greičiu. Pui
kūs pasai, geras driblingas ir ne
įtikėtini Modestavičiaus metimai - 
tai neolituanų atsakymas prieš 
Kovo apgalvotą žaidimą. Kovas, 
vadovaujamas mūsų patyrusio ve
terano čekausko, laikosi ir neoli- 
tuanai nepajėgia atsiplėšti. Pa
sekmė 21:19. Tačiau staigiai iš
šoksią Modestavičius ir Šilingas. 
Na ir pradeda mėtyti! Rodos, vis
kas prakiuro. Kovas nepajėgia a- 
tsispirti prieš nepaprastą avalan- 
šą. Kėlinys baigėsi tiesiog neįtikė
tina 61:39 pasekme Neo Lituania 
naudai.

Antrame kėliny tas pats vaiz
das: greiti neolituanų antpuoliai 
ir vienas kitas Kovo metimas. Neo 
Lituania laimi užtikrintai 115:88!

Žaidė: Neo Lituania — Modes
tavičius 44, Šilingas 29, Miknai- 
tis 22, Vaišnoras 16, Rimkė 2, Kin- 
činas 2; Kovas — čekauskas 25, 
Dmučianskas 18, Muhlada 17, Mon- 
trė 12, Hyde 6, Skirgaudas 0.

Rungtynės tarp Neries ir Gel. 
Vilko buvo kitokios. Abu prieši
ninkai žaidė labai apgalvotai ir 
atsargiai. Pačioje pradžioje Vilkas 
iššoksta priekin 8:2, tačiau Neris 
nesijaudina. Perdaug patyrusi. Ji 
nekeičia žaidimo stiliaus nei žai
dėjų. Tik laukia, kada Varna<s 
pradės mėtyti. Ilgai laukti nerei
kėjo. Puikūs Varno tolimi ir Je- 
sevičiaus pakartojimai pasekmę 
išlygina 28:28. Bet Neris nė ne
mano atleisti. Ji dirba puikiai, lyg 
laikrodis. Tačiau ir Vilkas nepės
čias. Jis alkanas. Jis nori nuga
lėtojo taurės. Ir taip pirmasis kė
linys lygiomis 37:37.

Antroje žaidimo pusėje Neris 
staiga atsiplėšia. Bendoraitis ir 
Varnas piešia nė vardo neklaus
dami. Pasekmė 46:38 Neries nau
dai. Vilkas ginasi ir šėlsta nie
kaip negalėdamas prisivyti grei
tos Neries. Net Jesevičius ir tas 
nesinervuoja. Neris dirba greit, 
metodiškai ir užtikrintai. Nėris iš
laiko 6-8 taškų pirmavimą. Liko 
žaisti 3 minutės. Pasekmė 72:66 
Neries naudai. Vilkas paima mi
nutę ir, atrodo, padaro sprendimą
— duoti visus kamuolius Cirielai. 
Na ir prasideda. Kova vyksta tarp 
Neries ir Cirielos. Varnas, Jese
vičius meta, Ciriela atsako. Įtem

pimas didžiausias. Likus žaisti 42 
sekundėm ir esant 77:73 Neries 
naudai, Neris pradeda “šaldyti” 
kamuolį. Vilkas draskosi. Neris 
išnaudoja baudas ir rungtynes lai
mi 81:73. Tai buvo vienas gražiau
sių Neries laimėjimų jos istorijo
je. Visi neriečiai sužaidė pasigėrė
tinai. Ypatingai buvo sulaukta pa
ramos iš jaunuolių gimnazistų Jan
kausko ir Bendoraičio. Varnas ir 
vėl buvo nepakeičiamas, o Jesevi
čius perdaug nepyko ir todėl su
žaidė pasigėrėtinai.

Žaidė: Neris — Varnas 29, Je
sevičius 17, Bendoraitis 12, Gali- 
naitis 10, Jankauskas 8, Valaitis 
5; Gel. Vilkas — Ciriela 18, Sta
nevičius 14, Ridikas 12, Leutner 
12, Paulauskas 11, Bazėnas 6, Ju- 
reška 0.

Puiki baigmė
Ir atėjo teismo valanda. Po iš

kilmingo atidarymo ir himnų pra
sidėjo didžiūnų kova. Aikštėn iš
bėga žalieji neolituanai ir juodo
se uniformose Neris.

Neriui pradžia visad nesėkmin
ga. Ir šįkart puikiai Modestavi
čius bei Šilingo metimais iššoksta 
priekin 8:2. Neris neranda krep
šio. Ji ginasi tik baudų įmetimu. 
Tačiau Neris nepasimeta. Ji per
daug patyrusi. Jesevičius darbuo
jasi po lentomis, o Galinaitis bom
barduoja tolimais. Neolituanų pir
mavimas mažėja kol pagaliau Ne
ries Šūnas išlygina 28:28. Tačiau 
Neris čia nesustoja. Į darbą pasi
leidžia Varnas. Jam talkininkauja 
Jankauskas ir Galinaitis. Tuo tar
pu pas neolituanus darbuojasi tik 
Modestavičius ir Šilingas. Tai per- 
maža. Neris perima vedimą ir kė
linį baigia nebloga 50:39 pasek
me.

Antrojo kėlinio pradžią Neris 
nortėų užmiršti. Neo Lituania, pa
keitusi žaidimo taktiką n etikėtai

KITUR
KOVO SUSIRINKIMAS

Visuotinis metinis Sydnėjaus 1.
s. klubo “Kovas” susirinkimas šau
kiamas Lietuvių Namuose Lidcom
be 1967 m. gegužės mėn. 13 d. 
(šeštadienį) 6 vai. vakare. Vi
siems nariams ir rėmėjams daly
vavimas būtinas.

SUSIRINKIMO
DARBOTVARKJĖ:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pranešimai:
a) pirmininko, b) iždininko, ė) re
vizijos komisijos.
4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Sporto salės statybos susidariu
sių skolų apmokėjimo ir tolimes
nių darbų klausimai.
6. Rinkimai:
a) mandatų komisijos, b) valdy
bos, c) revizijos komisijos.
7. Klausimai ir sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Sydnėjaus l.s. klubo "Kovas'’ V-ba

NAUJA VARPO VALDYBA
Balandžio mėn. Melbourno sp. 

Kl. VARPO metiniame narių su
sirinkime išrinkta nauja Valdy
ba:

A. Bladzevičius — pirmininkas, 
A. Baikauskienė - Vicepirmininkė, 
V. Ališauskas - sekretorius, A. 
Adamkavičius, - iždininkas ir O. 
Baltrušaitis - ūkio vadovas.

Revizijos K-ją sudaro V. La
zauskas ir P. Šalkauskas. Val
dybos adresas palieka tas pats.

(va)

PRANEŠIMAS.
1967 m. balandžio 2 d. įvykusia

me Adelaidės L.S.K. “Vyties” me
tiniame visuotiniame narių susi
rinkime išrinkta nauja Klubo Val
dyba:
Pirmininkas S.Urnevičius, 
Sekretorius B. Nemeika, 
Vice-Pirmininkas J. Jaunutis, 
Iždininkas R. Sidabras, 
Sporto-Vadovas P. Andrijaitis. 
Kandidatai: — A. šliužas ir V. 
Skobeika.

Visą susirašinėjimą, liečiantį 
Adelaidės L.S.K. "Vytį” prašom 
me siųsti Klubo sekretoriui, — 68 
Cuming Street, Mile - End., S.A.

Adelaidės LS.K. "Vyties" 
Valdyba, 

pradeda vytis Nerį. Miknaičio ir 
Vaišnoro tolimi metimai taiklūs, 
ir Neries pirmavimas sutirpsta. 
Jau 50:49. Neo Lituania neatlei
džia. Prasmunka Modestavičius, 
pakartoja Rimkė ir Neo Lituania 
veda 60:54. Neries vadovas Va
laitis išima Jankauską ir įeina 
pats žaisti. Padėtis stabilizuojasi. 
Neris atsigauna ir greita pasekmė 
60:60. Darban pasileidiža Galinai
tis su tolimais metimais ir Ben
doraitis su pakartojimais. Neris ir 
vėl perima vadovavimą. 68:64, 
70:66, 80:77. Dar dvi minutės žais
ti. Neris bando išlaikyti kamuo
lį, lėtina žaidimą. Neo Lituania 
desperatiškai bando gauti kamuolį. 
Tačiau Neries Bendoraitis ir Gali
naitis padaro du gyvybiškai svar
bius metimus. Dar minutė. 84:80. 
Čia už baudas aikštę apleidžia Ši
lingas. Neo Lituania tyčia foluo- 
ja neriečius, idant atgautų ka
muolį. Nepasiseka, nes Galinaitis 
išnaudoja net keturias baudas, 
Varnas dar priduria ir Neris, iš
laikiusi pirmavimą tampa laimė
toja 91:86.

Abu vienetai sukovojo pasigėrė
tinai. Tai buvo viena geriausių 
baigmių mūsų krepšinio istorijo
je.

Nėra abejonės, kad Neriai per
galę ir vėl nulėmė du gimnazistai: 
Jankauskas, puikiai sukovojęs pir
mame kėliny, ir Bendoraitis, ben
drai sužaidęs abi rungtynes pasi
gėrėtinai. Neries taškų rinkimas 
pasiskirstė labai vienodai, kas ro
do puikų komandos išbalansavi
mą, kai tuo tarpu Neo Lituania 
turėjo daugiau remtis Modestavi- 
čiumi ir Šilingu. To neužteko, ir 
Neris nusinešė laurus. Savo geru 
gynimu nepamainomas buvo Je
sevičius, o taškų medžiojimu — 
Varnas ir Galinaitis.

Žaidė Neris — Galinaitis 25, 
Varnas 19, Bendoraitis, Jankaus
kas, Jesevičius po 15, Šūnas 2, Va
laitis 0; Neo Lituania — Modes
tavičius 24, šilingas 24 Miknaitis 
19, Vaišnoras 16, Rimkė 3.

Nėra abojenės, kad šių varžybų 
geriausioju žaidėju buvo Ed. Mo
destavičius, mūsų rinktinės daly
vis. Didžiausiu siurpryzu rungty
nėse buvo Bendoraitis.

Jeigu šįmet vyktumėm užsienin, 
tai rinktinėn pakliūtų šie žaidė
jai (t.y. geriausi varžybų daly
viai): Jankauskas (Lituanica), Ši
lingas, Modestavičius, Miknaitis 
(Neo Lituania), čekauskas (Ko
vas), Gaidžiūnas, Miniota (Auš
ra), Ciriela, Ridikas (Gel. Vilkas), 
Varnas, Jesevičius, Galinaitią (Ne
ris).

Šių varžybų pirmas penketukas: 
Jankauskas, Varnas, Modestavi
čius, Čekauskas ir Ciriela.

Netvarka pas jaunius

Šįmetinės jaunių krepšinio var
žybos buvo tikra betvarkė. Dėl vi
sokiausių protestų (buvo sugautos 
komandos, atsivežusios svetimtau
čių žaidėjų) net meisteris nebuvo 
išaiškintas. Be to, ir žaidimo kla
sė buvo vos vidutinė. Žaidime bu
vo jaučiamas komandinio žaidimo 
ir vadovo trūkumas. Pačios ko
mandos nedrausmingos ir nekovin
gos.

Baigmėn pateko Lituanica, įvei
kusi Nerį 61:56 (33:28) ir Aras, 
nugalėjęs Cicero Ateitį 80:55 
(59:45).

Jeigu Lituanicos patekimu baig
mėn niekas nesitikėjo, tai Ateities 
pralaimėjimas buvo nepaprasta 
staigmena. Ateitis turėjo viską: ū- 
gį, metimus, komandinį susižaidi- 
mą. Tačiau atrodo, ją labai pa
veikė Aro eilėse žaidę svetimtau
čiai, ir todėl Ateitis sužaidė labai 
blankiai.

Varžybų vadovai leido Arui žais 
ti baigmėje, nors ir buvo pareikš
tas protestas dėl Aro žaidėjų kva
lifikacijų”. Baigmė buvo tik tuo 
įdomi, kad Lituanica vienu metu 
užsiplėšusi priekin net 25 (!) taš
kais to pirmavimo neišlaikė ir A- 
ras rungtynes išlygino 59:59. Pa
aiškėjus, kad Aras yra diskvalifi
kuojamas, pratęsimo nebuvo.

Beje, varžybose buvo ir moterų 
tinklinis. Čia Clevelando iškilusis 
Žaibas, nesulaukęs jokio didesnio 
pasipriešinimo, pirmenybes laimė
jo be jokio sunkumo.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE

SMAGIOS VESTUVĖS
Susituokė Adelė Kviecinskaitė 

(Povilo ir Justinos Kviecinskų 
duktė) su Alfonsu Raiti St Ma
rys bažnyčioje. Apeigas atliko 
vietos kelbonas. Mišių metu gie
dojo vietos choras lietuviškas gies
mes. Gražiai ir iškilmingai nuai
dėjo Venį Creator. Chorui vado
vavo K. Stankūnas. Jaunasis ki
limu italas — architektas studen
tas. Bažnyčioje dalyvavo daug lie
tuvių ir italų — jaunojo giminės 
ir draugai.

Po jungtuvių visi kviestieji sve
čiai susirinko vestuvių vaišėm 
Woollngabboj salėj, kur susirinko 
virš 100 dalyvių. Vaišių metu pa
sakyta daug jautrių kalbų linkint 
jauniesiems daug laimės ir gražios 
ateities. Sugiedota “Ilgiausių me
tų”. Sveikinimų sulaukta ne vien 
iš vietos, bet ir telegramomis iš 
kitur, jų tarpe ir ALB Krašto 
V-bos p-ko p. S. Narušio, skautų 
rajono vadeivos J. Zinkaus ir ki
tų.

Jaunoji Adelė Kviecinskaitė yra 
žinoma visiems brisbaniečiams lie-

Daugelis sydnėjiečių dažnai teiravosi apie metinį Caritas “ 
balių, kuris dėl gausių parengimų iš sausio pradžios buvo 
nukeltas į šį baliams patogesnį sezoną.

“ Tad Mieli Rėmėjai ir Gerbiami Tautiečiai,
:: GEGUŽES 6 D., ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK.

visi maloniai kviečiami į ”

:: TRADICINI SYDNEY LIET. CARITAS į
balių,

«• kurisįvyks "
■ ‘ A UD1TOR1UM — SALĖJE, 15 PARK RD., A UBURN. :: 
L Programoje: “Neužmirštuolių” — nuotaikingos dainos •- 
,, ir jaunieji baleto talentai.

Kaip visad puiki kontinentalinė kapela, skoningai pa- “ 
ruoštas bufetas ir kiti baliaus įvairumai bei malonumai. ;; 

«► Įėjimas tik 1.50 dol. “
«► Balius truks iki 1 vai. ryto.

Dar kartą maloniai kviečiame visus po darbo dienų at- -> 
" sikvėpti: jaukioje savo prietelių draugystėj bei meninės pro- ■■ 
” gramos ir baliaus nuotaikoj! «►
“ Sydney Lietuvių Caritas ”

PATENTAI
JAV patentų įstaiga įkurta 

1790 m. kurioje įregistruojami 
krašte įvairiausi išradimai. Nuo 
tos datos išduota iki dabar apie 3 
milijonai patentų, apsaugojančių 
išradėjo teises. Pradedant papras
ta sage ir baigiant naujausio mo
delio raketa — visa tai suregis
truota šioje įstaigoje.

Pirmasis patentas šioje įstaigo
je išduotas 1790 m. Samueliu! 
Hopkinsui už išradimą, kaip iš me
džio pelenų galima pagaminti mui
lą. Tą patentą pasirašė pirmasis 
Amerikos prezidentas George Wa
shington. Tais metais tebuvo iš
duoti tik trys patentai. Sekančiais 
metais 33. Dabar išduodama apie 
50.000 kasmet.

1836 m. išleistas naujas Ameri- 
kos Patentų statutas, kuris vėliau 
įsigaliojo visame pasaulyje. Pagal 
tą statutą išradėjas patento tei
sėmis tegali naudotis tik 17 metų, 
o vėliau jo išradimas pasidaro vi

PADĖKA

tuviškoje veikloje, tad nenuosta
bu, kad tiek daug svečių apturėjo 
savo vestuvėse ir susilaukė tiek 
sveikinimų. Ji priklausė skau
tams, tautinių šokių grupei, cho
rui, reiškėsi vaidyboje, visuome
ninėje veikloje (apyl. v-bos narė) 
savait. mokyklos mokytoja ir t.t. 
Beveik visų savo laisvalaikį skyrė 
lietuviškai veiklai. Mes linkime 
Adelei ir jos gyvenimo draugui 
Alfonsui daug laimės naujame 
kely ir laimėti visa tai, ko jauna 
širdis trokšta.

(k)

AUKSO ŽĄSIS SYDNĖJUJE
Gegužės 7 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. Bankstowno Liet. Na

muose bus demonstruojama Amerikoje gaminta garsinė spalvota 
lietuviška filmą “AUKSO ŽĄSIS”, kurios pamatyti kviečiami 
visi — seni ir jauni. Tai pirmas išeivių lietuvių jėgomis pastaty
tas filmas, kurį būtinai reikia pamatyti, ypač jauniesiems.

Prie įėjimo kultūriniams reikalams bus renkamos aukos: su
augusiems vienas doleris, jaunimui veltui.

Tad visi kviečiami pasižiūrėti “Aukso žąsies” —

DISKUSIJŲ VAKARAS tema:

| MŪSŲ SANTYKIAI SU DABARTINE LIETUVA

Kviečiame visus sekmadienį, gegužės 7 d. į Bankstowno Lietuvių Namų salę. Pradžia i 
| 6 vai. vak. :!

Forume: p. p. E. Jonaitienė, V. Liūgą, V. Šliogeris jnr,, J. Vėteikis. Moderatorius — :| 
| p. P. Daukutė - Pullinen.

Įėjimas aukomis

Sydnėjaus Filisterių Būrelis

sos žmonijos nuosavybė. Išsibai
gus patento laikui tuo nauju išra
dimu gali naudotis visi, kam pri
einama, jį gaminti, keisti, tobu
linti.

MELBOURNE
KUN. KOSTICENAS 

MELBOURNE
Ir Lietuvoje evangelikai tebu

vo tik mažuma. Nedaug yra atvy
kusių jų ir čia, tad jų ir religinis 
gyvenimas nežymus, nes neturė
dami Melbourne savo kunigo ne
buvo ir tikrų pamaldų.

Sydnejiškiai liet. evangelikai 
tuo atžvilgiu laimingesni. Tenykš
tė vokiečių evangelikų parapija

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-ka

Iki šiolei neišaiškinta, kodėl 
daugeliui grįžus iš studentų ba
liaus Sydnejuje suskaudo viduriai. 
Vieni įtaria šeimininkes ir jų ne
sūdytus žirnius, kiti net pačią va
karo programą. Laimė, kad vis
kas gerai baigėsi.*

Aną šeštadienį sydnejiškis p. E. 
Dryža savo artimųjų ir bičiulių 
tarpe kukliai atšventė savo 60 
m. sukaktį. Neskaitant gausių 
svečių telefonas kaito nuo sveiki
nimų tų, kurie asmeniškai negalė
jo ta proga vietoje pribūti. Il
giausių metų!

•
Balandžio 24 d. Brisbanėje mi

rė lietuvis Viktoras Kaunas, kilęs 
iš žvirgždaičių valsč., Šakių ap- 
skr. šiapus paliko brolį Čikagoje.

*'
Kažkas vyksta su mūsų chorais: 

Sydnejuje ilgus metus gražiai 
reiškęsis “Dainos” choras suskilo 
ir pradėjo moterys konkuruoti su 
vyrais; nežinia, kas ten darosi 
Newcastlio mieste, nes pasiekė 
žinios, kad ten bepalikęs tik vienas 
dirigentas. Įdomu, kiek chorų su
važiuos į ateinančių metų dainų 
šventę.

Eilė Amerikos lietuvių laikraš

čių paskelbė Australijos Liet, fi

nes Krašto Valdybos nuotrauką, 

kuri buvo paskelbta Mūsų Pasto

gėje šių metų pradžioje.

turi kun. Kosticeną, kilusi iš Lie
tuvos, kuris drauge aptarnauja ir 
lietuvius evangelikus.

Keli Melbourno lietuviai evan-
gelikai iniciatoriai nutarė surink
ti visus Melbourne gyvenančius 
evangelikus ir po to kreiptis j 
kun. Kosticeną, kad atvykęs Mel
bourne mums atlaikytų pirmas 
liet, pamaldas.

Kun. Kosticenas neatsisakė, ir 
štai balandžio 16 d. sulaukėme 
jo savoje koplyčioje 7 vai. vak. 
Koplyčia buvo pilnutėlė dalyvių, 
kurie su dideliu dvasios pakilimu 
išklausė pamokslo.

Po pamaldų dar porą valandų 
praleidome žiūrėdami kun. Kos- 
ticeno kelionėse darytų nuotrau
kų ir besivaišindami kavute.

Didžiai dėkingi Melbourno liet, 
evangelikai sako ačiū kun. Kosti- 
cenui už jo vargą mūsų naudai ir 
Dievo garbei.

Melb. evangelikų ateitis šviesė
ja, nes baigiama susitarti su kun.
J. Šimboru, kuris paskirtas Vikto
rijoje į Swan Hill parapiją ir ža
da laikyti pamaldas Melb. lietu
viams evangelikams kas antrą 
mėnesį.

(m)

•
ANZAC dienos proga teko nu- 

firsti tokį pasakojimą. Esą prieš 
eletą metų po visų iškilmių pa

gal australišką tradiciją iškilmėse 
marširavę kariai susimetė į ba
rus, visi dekoruoti, kas kuo turi. 
Pasitaikė ir vienas naujasis aus
tralas, pasikabinęs savo laimėtus 
medalius, jų tarpe ir vokiškąjį ge
ležinį kryžių. Tai pastebėję ten 
buvę lenkų kariai prikibo prie jo 
ir jį kaip savo buvusį priešą pra
dėjo kulti, bet įsikišo australai 
kariai veteranai ir “geležinio kry
žiaus” kavalierių ne tik apgynė, 
bet jį ir gražiai pavaišino saky
dami : “Anzac diena yra karių 
diena ir mes gerbiam kiekvieną 
karį neklausdami, kuriuose fron
tuose jis kovojo. Jo atsižymėjimo 
ženklai ne už dyka gauti, bet gar
bingai iškovoti”. Šioje vietoje ma
ne žavi Australijos karių požiūris, 
kuris daugeliu atvejų gali tikti ir 
mums.

«
Melburniškis E. Žiogas kaip 

Australijos karys išvyko į Viet
namą. Jis ilgesnį laiką buvo tar
nautoju Australijos kariuomenėje 
ir mėgsta fotografuoti. Gausių

ALB KRAŠTO VALDYBOS P-KUI p. S. NARUSIUI
Canberros Apylinkės Valdyba sveikina Jus sulaukus 65 

m. amžiaus ir linki Jums sveikatos, ištvermės ir ilgiausių me
tų lietuviškoje veikloje..

Canberros Apylinkės Valdyba

2-TRO BIRŽELIO
STUDENTU  I 
balius ■
MELBOURNE —

Pranešimai
PIRMOJO TRANSPORTO 

DALYVIAMS VICTORIJOJE

Melbourne gyvenantieji pirmo
jo transporto dalyviai ėmėsi ini
ciatyvos paminėti 20-ties metų 
sukaktį nuo atvykimo į Australi
ją. Mes norime, kad ši sukaktis 
neprabėgtų tylomis, bet būtų tin
kamai paminėta. Tad kreipiamės 
į visus pirmojo transporto daly
vius, gyvenančius Viktorijoje 
prašydami pritarimo ir pagalbos.

Numatome susirišti su latviais 
ir estais Melbourne ir kreiptis į 
Imigracijos Departamentą, kad 
ši sukaktis rastų vietos Australi
jos spaudoje, televizijoje, radijo 
programose ir kitur.

Mes kreipiamės į ALB Krašto 
Valdybą, kad šis paminėjimas ras
tų atgarsio ir Mūsų Pastogėje.

Lietuviai su savo šeimomis ir 
artimaisiais numatome suruošti 
minėjimą Melb. Liet. Namuose šių 
metų gruodžio 2 d. Minėjimas 
būtų iš dviejų dalių: iškilmingoji 
dalis ir koncertas, kurį išpildytų 
pirmojo transporto dalyvių vaikai 
ir antroji — pobūvis, pasidalini
mas įspūdžiais po 20-ties metų, 
vakarienė, šokiai...

Prašome atsiliepti, ar šis inicia
torių sumanymas yra priimtinas. 
Jei taip, tai dar prašome papildy
mų, naujų idėjų. Apie tolimesnę 
eigą bus painformuota vėliau.

Be to, mums būtinai reikalingas 
dalyvių skaičius, tad prašome jau 
dabar registruotis, kad iš anksto 
galėtume pradėti pasiruošimus.

Iniciatorių įgaliotas ryšininkas 
yra K. Mieldažys, 40 Como P-de, 
Maribyrnong, Vic. Tel. 317 7289.

draugų palydėtas jis išvyko pil
nas vilčių vėl sugrįžti ir aktyviai 
reikštis lietuviškame gyvenime.

•

M any land Book leidyklai (va
dovauja lietuvis rašytojas S. Zo- 
barskas) reikalingi vertėjai, galį 
versti iš lietuvių bei vokiečių kal
bų į anglų kalbą. Leidyklos ad
resas: Box 266, Wall St. Station, 
New York, N. Y. 10005, U.S.A. 
Už atliktus vertimus žadamas ge
ras atlyginimas.

*
Gegužės 20 d. Canberroje stu

dentai rengia pirmą — istorinį 
savo balių. Programoje “Rūtelės” 
iš Melbourno ir Initium semestri 
vakaro programa, rodyta Sydne
juje.

Balandžio 21 d. melbourniškiai 
Zina ir Jonas Kalpokai išvyko ke
lioms savaitėms pasidairyti po Ja
poniją. Pakeliui žadėjo užsukti į 
Indoneziją ir Kambodiją. Į ten 
išvyko laivu, grįš lėktuvu.

PRANEŠIMAS

A.L.B. Pertho Apylinkės visuo
tino susirinkimo įvykusio 1967 m. 
balandžio 21 d. išrinktos valdybos 
sąstatas:

Pirmininkas Jonas Miliauskas. 
Vicepirmininkas Juozas Norvilas. 
Sekretorius Ona Liutikienė. 
Kasininkas Viktoras Valaitis. 
Kultūros ir parengimų vadovas 
Juozas Baronas.

Visais reikalais kreiptis ir siųs
ti korespondenciją valdybos adre
su: Box S.1445 G.P.O. Perth, Wes
tern Australia.

MOTINOS DIENA 
CANBERROJE

Gegužės 7 d. Canberroje pami
nėsime Motinos Dieną. 11.30 vai. 
lietuviškos pamaldos St Patricks 
bažnyčioje, Braddon. Išpažintys 
valandą prieš pamaldas, kurių 
metu giedos “Aušros” choras, vad. 
P. Dariaus.

3 vai. p. p. Liet. Klube motinų 
pagerbimas su pritaikinta tai die
nai programa.

Visus mielus tautiečius kviečia
me pamaldose ir pagerbime kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba

VAKARINĖS PAMALDOS 
ŠEŠTINĖSE

Gegužės 4 d., ketvirtadienį yra 
Kristaus Dangun Žengimo arba 
šeštinių privaloma šventė.

Tos šventės vakare 6.30 vai. bus 
lietuviškos pamaldos St. Joachim 
bažnyčioje, Lidcombe. Prieš pa
maldas išpažintys. Po mišių gegu
žinės pamaldos.

Kun. P. Butkui

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju panelėms 

Kavaliauskaitei ir Vaičiurgytei, 
ponui Vaičiurgiui (jun.) už su
teiktą rūpestį man staigiai susir
gus. Taip pat dėkoju ponams Vai- 
čiurgiams (sen.) ir kun. Butkui 
aplankius mane ligoninėje, poniai 
Šliogerienei ir Moterų Draugijai 
už lankymą namuose.

Ieva Olšauskienė

PARDUODAMAS 
trijų miegamųjų medinis namas 
čerpių stogu su didele veranda 
labai gražioje vietoje. Kaina 
$7.775. Kreiptis: Mrs. G. Loveday, 
59 Malton Rd., Beecroft, tel. 
843445.

JOS AMŽINAI TRUKDO
Garsusis italų dirigentas Arturas 
Toskaninis buvo kartą paklaustas,
kodėl jis nusistatęs prieš tai, kad 
jo orkestre grotų moterys. Malo
niai šypsodamasis, dirigentas at
sakė:

— Matote, moterys kam nors 
amžinai trukdo. Jeigu jos gražios, 
tai trukdo muzikantams, o jeigu 
biaurios, — trukdo man.

Mūsų tėvui Jonui Budrikiai mirus, reiškiame širdingą padėką 
visiems jį į kapines lydėjusiems ir mums žodžiu, raštu, ar spau
doje išreiškusiems užuojautų.

Sūnūs Vytas, Zigmas
ir duktė Rūta

VISAIP

J. Kapočius lietuvos savanoris, 
aktyvus visuomeninkas įsijungė į 
Sydnėjaus lietuvių šachmatininkų 
grupę ir pradėjo dalyvauti turny
ruose.

— ★ —

A. Andriejūnas galutinai apsis
prendė pasilikti Melbourne ir pa
noro tapti “Varpo” klubo nariu.

— * —

A. Šimaitis, buvęs “Kovo” val
dybos pirmininkas, šiuo metu la
bai užimtas tarnybos reikalais ir 
sportinėje veikloje nedalyvauja.

TEISME
94 metų senis buvo pašauktas 

liudininku teisman.
.— Ar turi brolių? — klausia 

teisėjas.
Turėja brolį kuris mirė prieš 

140 metų.
Salėje buvusieji nustebo, vėliau 

prunkštelėjo juoku. Teisėjas, už
protokoluodamas, kad senis negali 
liudyti, juokais prašo smulkiau 
paaiškinti.

— Žiūrėkit, — užsigavęs aiški
na senis, — mano tėvas pirmą 
kartą vedė būdamas 19 metų. Tuoj 
sulaukė sūnaus, kuris mirė kelių 
mėnesių. Antrą kartą vedė būda
mas 65 metų. Po kiek laiko aš gi
miau. Tad prašom dabar suskai
čiuoti.

i i;; Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius t

< > švenčių proga degtine |

BALTIC VODKA !
< ’ i

I
 Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta *s. 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. Y 
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA |

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBĖS |

VYŠNINE — CHERBY VODKA
Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRON]

< > 152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727 | 
< ’ i
O ---------~--------  t
;; BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD. |

;; Cm. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A. S
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