
LIETUVIU DIENOMS 
ARTĖJANT

S į Praėjo jau pirmasis Šių jubi- 
| liejinių metų ketvirtis Australi- 

. pa. jos lietuvių gyvenime palikęs ga- 
kloa. na ryškų pėdsakų: Vasario 16- 
1 . sjos minėjimai pravesti su dides- 
a^ėjo n^m ^kilmėm ir rūpestingesnių 

pasiruošimu, negu bet kada, kas 
iško« tiek rengėjams, tiek ir dalyviams 
tanu paliko labai gerų įspūdžių. Ko- 
uoh' vo aniroie purėje Vyriausio Lie

tuva ISlaisvinimo Komiteto pir- 
elikjj mininko Dr. J. K. Valiūno lan- 
>enk- kymasis atliko milžinišką misi- 

ją Australijos lietuvių tarpe. 
ima Prieš akis dar tebėra du dideli 
kuo. mūsų įsipareigojimai: Baltų Kon 
:okio vencija Adelaidėje birželio 1-8 

d.d. ir metų pabaigoje Austra
lijos Lietuvių Dienos taip pat 
Adelaidėje. Visur tenka gerokai 
pasitempti, bet ypač mums vi- 

l stems turėtų rūpėti A ustralijos 
dėje Lietuvių Dienų kuo įspūdinges- 
ijoje nis ir kuo sėkmingesnis pasiro- 
iygo dymas. Tai nėra vienos kurios 
raks kolonijos pastangos, bet visų 
aryj Australijos lietuvių reprezenta- 
ento ei ja. Juo labiau, kad su Lietu
je vių Dienom bus užbaigti jubilie- 

kri- jiniai metai, kas ypač tikimasi 
bus pabrėžta ir reikia tikėti, kad 

rgai tos Lietuvių Dienos Adelaidėje 
3on. iš tikrųjų bus sau lygios netu- 
pa. rėjusi mūsų veiklos, darbo, 

pas. pastangų ir kūrybos manijesta- 
Ttas eija.

Kalbant apie Lietuvių Dienas 
kiti su džiaugsmu reikia pastebėti, 
ar. kad nuo pat jų įsteigimo (1960 
s ir m.) jų pravedimas, joms pasiren
ti- girnas ir kūrybinis bei meninis 

brandumas kilo, tobulėjo. Norė
tųsi patikėti, šių metų Lietuvių 
dienos turėtų pasiekti savo kul

iu- minaciją, kuo galėtume ir patys 
ąją džiaugtis, ir prieš kitus pasidi- 
ija džiuoti. Bet ar to pasieksime9
ir Pasiklausius yra džiuginančių 

ne- reiškinių, kad Šitos viltys pasi- 
& teisins. Bet pasiekia ir kiek liūd- 
ak- nesnės žinios, kas nuotaikas 
af smukdo. Štai, kaip minėta, ligi 
iu- Lietuvių Dienų bepaliko vos de- 
jos. vyni mėnesiai. Tai, palyginus 
ij? labaį. trumpas laikas paruošti 
kti ar pasirengti reikiamam pasiro- 
ti- dymui. Mūsų jaunimas vietomis 

rengiasi su dideliu užsidegimu, 
ks bet yra vietų, kur net nesugal- 
ia- vota, ko griebtis, ką daryti. Pe

reitose Lietuvių Dienose dalyva- 
J vo net šeši lietuvių chorai. Kiek 
ns teko nugirsti į būsimą dainų 
p. šventę ne tik kad neprisidės dau- 
os giau chorų, bet atrodo, vienas 
ie kitas gali iš viso atkristi. Taip 
ip reikia spėti, kad šių metų ju- 

biliejinės ir penktosios Lietuvių 
B Dienos gali pasirodyti regreso 
į ženkle. O tai jau gana liūdnas 
p. ženklas, kai tuo tarpu girdėtis,

Į jog visur ypač šiais metais iš 
į paskutiniųjų stengiamasi pasiruoš 
į ti ir pasirodyti kiek galint efek- 

į| tyviau ir su didesniu polėkiu. 
u ^Nežinant tiksliai priežasčių, ko- 

į dėl viena ar kita meninė gru- 
| pė nesiryžta dalyvauti sunku čia 

I ' būtų tuo reikalu ką nors teigti 
į ■ ar priekaištauti, vis tik jau vie- 
>| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■
>|
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ar kitos grupės susilaikymas 
nuostolis ne tai grupei, bet

nos 
yra 
visai mūsų bendruomenei. Juk 
praktiškai niekas iš mūsų lietu
vybės baruose nesidarbuoja sa
vo asmeniškai ar grupinei nau
dai, o stengiamasi, kad kiekvieno 
darbas būtų vertingas įnašas lie
tuvių tautos garbei ir gerovei. 
Galbūt kadaise nepriklausomoje 
Lietuvoje ne vienas svajojo, kaip 
išnešti mūsų tautos kultūrinius 
turtus už Lietuvos ribų ir juos 
pademonstruoti svetimiesiems. 
Tuo laiku sakėm, kad nesame 
tiek turtingi šitokiems žygiams, 
verčiau tegu kiti ateina ir susi
pažįsta. Tačiau šiandie mus pats 
likimas išvedė į pasaulį, kad be 
didelių išlaidų reklamuotume sa
vo tautą ir jos kultūrines verty
bes. Kalbant apie gerus laikus 
kada galėjo koks nors tegu ir 
žymus lietuvių choras išvykti ir 
gastroliuuoti po Australiją. Be 
abejo, jeigu jis būtų buvęs remia
mas jis būtų atlikęs savo gal dar 
sėkmingiau, negu kad šiandie po 
pasaulį skraidą pavietiniai an
sambliai. Būtų galima padaryti glūdi Vietnamo pašlijusiame ka- 
ir dabar, jeigu mokėtume tinka
mai prisistatyti, prisistatyti ne 
kaip baili emigrantinė grupė, bet 
kaip savimi pasitikintis meninis 
vienetas. Gal būt perdrąsu šian
die teigti, bet šių metų Lietuvių 
Dienas Adelaidėje reikėtų pasta
tyti į tokias aukštumas, kad jos 
pasidarytų antruoju A delaidės 
meno jestivaliu, kuris ką tik ne
seniai praėjo su gana reikšmin
gais atsiliepimais. Užsimojimas, 
tiesa, butų gana didelis, prašokąs 
bet kokias viltis, bet kaip tai
syklė — juo aukščiau užsimoja
ma siekti, juo labiau kaupiamos ' 
jėgos ir dedamos pastangos. O 
visa tai juk vykdoma ne kieno 
kito, o tik lietuvių tautos garbei 
ir gerovei. Reikia manyti, kad ir 
su turimomis pajėgomis adelai- 
diškiai mokės taip išvystyti akci
ją, kad mes vieną kartą pralau- 
šime savo uždarumo sienas ir 
bent tai, kas būtų parodytina 
svetimiesiems, ir bus parodyta. ;
Iš visų atsiliepimų ir pastabų su
sidaro bendra išvada: tai, ką mes 
turime sukūrę ir ką galime tegu 
ir labai ribotomis jėgomis paro
dyti, mes niekad neturėtume gė
dintis, o tik didžiuotis, nes kiti, 
nors ir šimtmečius laisvėje gy
venę, to neturi. O tai yra pati 
patikimiausia tautinė reprezenta
cija, tarnaujanti mūsų tautos 
garbei ir gerovei.

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
KAM NAUDINGI 

“IŠLAISVINIMO KARAI

Amerikos įstojimas į Vietnamo 
konfliktą visada buvo teisinamas 
kaip užkirtimas kelio besiplečian
čiam komunizmui Azijoje, beto į- 
rydymas agresoriui, kad “išlaisvi
nimo karai’’ niekada nebus nau
dingi.

Jeigu sutiktume su pirmuoju 
pateisinimu, tai antruoju tektų 
smarkiai abejoti, o gal ir prie
šingai sakyti, kad tokie karai kaip 
Vietname komunistams išeina į 
naudą.

Trumpai pažvelkime kas darosi 
Amerikos viduje. Dabartinės neg
rų riaušės pasiekė tokį kraštuti
numą, jog Amerika stovį pilietinio 
karo paruošty. Dr. M.L. King nu
žudymas, tai tik gera priežastis 
riaušėms. Tikrumoje, pagrindas

Nustojus bombarduoti š. Vietna
mą komunistai kiek laiko tylėjo. 
Vakaruose kilo rūpestis, kaip čia 
Hanojaus bus reaguojama? Visgi 
per neoficialius šaltinius Washing^ 
tonas gavęs žinią, būk tai derybų 
pradžia būsianti ne Genevoje, bet 
Cambodijoje. Besirenkant posė
džiams vietas per Hanojaus radi-

JAV prezidentas L£. Johnson, 
nesutinkąs kandidatuoti į preziden
tinius rinkimus Šią metą, pabaigoj.

(v.k.)

LIETUVIŲ DIENŲ PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

APGYVENDINIMAS IR 
TRANSPORTAS

Didelė pasiruošiamojo darbo 
našta tenka Lietuvių Dienų apgy
vendinimo ir transporto sekcijai. 
Jos pagrindinis uždavinys yra pa
rūpinti apgyvendinimą visiems į 
Adelaidę suvažiuojantiems sve
čiams. Sekcija taria, kad jai rei
kės surasti atitinkamą prieglaudą 
1000 svečių. Tokiu būdu nemažiau, 
kaip 500 lietuviškų sodybų Adelai
dėje turės priimti bent po du sve
čius. Be abejonės, atsiras tokių so
dybų, kuriose galės apsistoti ir 
daugiau, tačiau bus ir tokių vietų, 
kuriose ir prie geriausių norų te
bus galima apgyvendinti tik po 
vieną.

Sekcija planuoja aplankyti vi
sus Adelaidės lietuvius ir iš anks
to surinkti žinias, kas ir kiek ga-

lietuvius, kartu kreipiasi į adelai- 
diškius prašydamas, kad jie nuo
širdžiai paremtų šios sekcijos pas
tangas. šiuo atveju kiekvienam 
adelaidiškiui tenka garbinga pa
reiga.

Jeigu kas nors iš būsimų Lietu
vių Dienų dalyvių nepanorėtų ap
sigyventi pas adelaidiškius jų pri
vačiuose namuose, o būtų linkęs 
apsistoti viešbuty ar motely, L. D. 
Prezidiumas mielai pasitarnaus. 
Tokiu atveju prašoma pranešti 
Prezidiumo sekretoriui (21 Selby 
St, Kurralta Pk. 5037), kiek as
menų ir kuriam laikui nori užsi
sakyti viešbutines patalpas. Pre
zidiumas jas užsakys ir užsakyto
jas bus atitinkamai painformuo
tas. Norint užsitikrinti viešbuti- 
nę prieglaudą, užsakymus reikia 
daryti galimai ankščiau, neišlei-

re. Susijusios problemos Vietna
me atstūmė ir paliko ore kaban
čius tarprasinius lygių teisių rei
kalus .

RIAUŠĖS AMERIKOJE
Pereitą savaitę Memphis mieste 

(Tennessee) buvo iš pasalų nušau
tas Amerikos dvasinis negrų Va
das Dr. M. Luther King. Šitas 
šūvis ir Dr. King mirtis buvo lyg 
degtuko įmetimas į benzino stati
nę. Jau nuo pernai metų žinome, 
kokia įtampa yra Amerikos vi
duje negrams kovojant dėl lygių 
teisių su baltaisiais. Dr. Martin 
Luther King buvo vienas iš neg
rų vadų, kuris pradėjo kovą už 
negrų teises bet tik legaliomis, o 
ne smurto priemonėmis. Nežiūrint 
to jau pernai vasarą šioje kovo
je pasireiškė nuožmių išsišokimų, 
kainavusių milijardus dolerių su
naikinto turto ir pareikalavusių 
žmonių gyvybių, nors Dr. L. King 
tam buvo priešingas ir stengėsi 
tokiems išsišokimams pastoti ke
lią.

Dabar reikalą paaštrino Dr. 
King nužudymas, kas sukėlė negrų 
masių neapykantą prieš baltuosius 
ir juo labiau, kad negrai, nete
kę savo dvasinio vado, atsidūrė po
litinių avantiūristų įtakoje, o gal 
net ir komunistų. Kiekvienam pro
tingam politikui turėjo būti labai 
aišku, kad Dr. King nužudymas
padėtį tik pablogins, bet jos neiš
spręs. Logiškai galvojant šito 
smurto akto tegalėji griebtis tik 
subversyvinės jėgos, kurių tikslas 
ne tik kelti, bet ir visomis priemo
nėmis palaikyti sąmyšį ir neramu
mus Amerikoje, kad jos vidaus 
problemos atitrauktų vyriausybės 
dėmesį nuo pasaulinių klausimų. 
Dr. King nužudymas kaip tik at
palaidavo pogrindžio jėgas ir šian
die Amerika liepsnose. Šiandieni
nė Amerikos vidaus padėtis truk
do vykdyti tas funkcijas, kurios 
svarbios visam pasauliui, nes tuo 
tarpu tik vienintėlė Amerika yra 
laisvojo pasaulio atrama ir saugo
toja. Bet turint sunkumų viduje 
Amerika stengsis tik paskubomis 
spręsti ar atidėti užsienio klausi
mus, nes svarbiau vidinės proble
mos .To išvados aiškiai liudija, 
kad Dr. King nužudymas buvo aiš
kiai apgalvotas Amerikos priešų 
darbas.

NIXONAS APIE PASAULIO 
PADĖTĮ

lės svečių priglausti. Kaip žinoma, džiant iš akių fakto, kad Lietuvių Pretenduojąs respublikonų kan- 
apgyvendinimo ir transporto sek- Dienos vyks atostoginiu laikotar- didatu į Amerikos prezidentus R. 
ciją sudaro J. G. Rakauskas, J. piu, kada visi viešbučiai paprastai Nixon spaudos atstovams atsaky- 
Donela, P. Launikaitis ir P. Ga- esti perpildyti. Kiekvienas norin- damas į klausimą, kokios didžiau- 
siūnas. Prezidiumas, pristatyda- tis tai padaryti, dar turi pakanka- sios klaidos pokarinėje politikoje: 
mas visuomenei šiuos energingus mai laiko. “Aš manau, kad istorija užrašys

Vietnamo karas suskaldė Ame
rikos tautą, suskaldė partijas, eko 
nominiai žlugdo šalį keliant gy
ventojams mokesčius, eikvojant 
valstybės išteklius, o ką ir kalbė
ti apie tūkstančių paguldytas gal
vas įrodant, kad komunistams ag
resija neišsimoka. Vietnamo karas 
ne tik išstūmė gynybos sekr. Mc
Namarą, pakeitė vyr. karo vadą ją pagaliau Amerikai duotas tie- 
gen. Westmoreland’ą, bet ir patį 
prezidentą privertė išstoti iš kan
didatų sąrašo. Tokios permainos 
vyriausybės sluogsniuose nereiškia 
ko kito, o tik nuolaidas komunis
tams. Galima būtų prileisti, kad 
atsakingų žmonių pasitraukimas ri
šosi su spaudimu iš Hanojaus^ 
Matyt, komunistams statant sąly
gas meškerės užmetimui į dery
bas, pirmiausiai reikalauta su
stabdyti bombardavimą ir paša
linti jiems nepalankius žmones. 
Prezidento Johnsono politiniai ma
nevrai savo kadencijos gale gavo 
palankų, bet netiesioginį atsilie
pimą iš Hanojaus, o vėliau ir iš 
Maskvos.

Aną savaitę Amerikoje nužudytasis 
negrą sąjūdžio vadas Dr. Martin 
Luther King, prieS keletą metą 

gavęs Nobelio taikos premiją.

svarbiausią klaidą kaip pasityčio
jimą iš Jungt Amerikos Valsty
bių, kiek tai liečia taikingą sugy
venimą su Sovietų Sąjunga. Šio 
pasityčiojimo išdavoje mes leido
me Sovietų Sąjungai turėti ekono
minį ir diplomatinį pyragą ir jį 
valgyti kariškai Vietname, lygiai 
ir artimuosiuose Rytuose. Aš ma
nau, kad mes dabar stovime ant 
skustuvo ašmenų, liečiančių kri-

eioginis atsakymas: derybos galės 
būti užmegstos tik tada, jei ame
rikonai nustos bombardavę ne tik 
š. Vietnamą, bet ir nutrauks visus 
agresyvius veiksmus visame Viet
name. Kitaip sakant, komunistai 
reikalauja padėti ginklą ir grįžti 
prie sąlygų, kurias Amerikai sta 
to nuo pat karo pradžios.

Viena didžiausių Amerikos poli
tinių klaidų būtų, kad kviečia Ha
nojų deryboms sau kritiškiausiu 
laiku, kada visa karo iniciatyva 
komunistų rankose.

Kita — nuolaidos komunistams 
tik iššaukia naujus reikalavimus 
ir kelia didesnes ambicijas. Galbūt, 
iš derybų būtų kas išėję pirma 
paleidus priešui mirtinus smūgius, 
o tada kviečiant prie posėdžių stalo. 
Antra vertus kokia nauda iš tokių 
derybų, jei karas vyktų toliau. 
Amerikonai turėjo gerą pamoką 
Korėjoje kada derybų metu už
trukusių dvejus metus jų karių 
d,a^a?_nŽUL0_."egU P"eŠ derybi‘ Amerika "tokiam’ karai" b^’pįiu 

riiošusi. Po to įvykio nei Krafts 
čiovas nei Kosyginas nebaugino 
Amerikos karu Berlyne.

Susitikimas Kenedžio ir Kruš
čiovo aiškiai parodo ko komuniz
mas labiausiai bijosi. Kur kalba
ma drąsiai ir atsakoma jėga, ko
munizmas trauksis iš kelio. Svy
ravimai, nuolaidos, abejonės 
paaštrina jų dantis.

Kaip gaila, kad pirmaisiais 
ro metais Vietname Amerika 
parodė nei drąsos nei pademons
travo savo jėgos, už ką šiandieną 
tenka dešimteriopai mokėti.

turimomis militarinėmis priemonė
mis. Tas pat Mr. Rostow sako, 
kad nesvarbu kas rinkimus lai
mės, bet nė vienas būsimasis pre
zidentas iš Vietnamo nesitrauks. 
Viena, tai būtų Amerikai savi
žudybė ir sutarčių laužymas. Antra 
tai būtų aiškus pademonstravimas 
pasauliui Amerikos silpnybės ir 
tuo pačiu būtų paruošti nauji dir
vonai, “išsilaisvinimo karams” vi
soje Azijoje. Amerikos steito de
partamentas gerai atsimena pa
vyzdį 1961 metais Vienoje. Susiti
kime tarp prezidento Kennedžio 
ir Kruščiovo, Amerikos preziden
tas kietai laikėsi nors jam buvo 
grąsoma visuotinu karu. Deja, pre 
zidentas savo kariuomenės, kaip 
buvo reikalauta Kruščiovo, iš Ber
lyno neatitraukė, bet atsakė, kad

niame laikotarpy.
Amerikos karo veiksmai Vietna

me kol kas nepateisina ir pasau
liui neįrodo, kad “išlaisvinimo 
rai” eis komunistų nenaudai.

ka-

LAIKYTIS KIETAI!
Valstybės departamente einąs 

svarbias pareigas Mr. Rostow at
kakliai gina Amerikos politiką 
Vietname. Esą Amerikai nėr^Jd- 
to kelio išskyrus toliau vykdyti 
to paties masto veiksmus. Gi dau
guma kritikų numato tik dvi Sie
tis: pasitraukimą iš Vietnamo ar
ba karo veiksmų suintensyvinimą

tik

ka- 
ne-

jėgos balansą tarp JAV ir 
Sąjungos. Ir ši bus antroji 
pagridinės klaidos, liečian- 

mūsų politiką su sovietais.

tišką 
Sov. 
dalis 
čios
Teisybė, kad sovietai nori laimė
ti be pasaulinio karo, bet vis tiek 
tai laimėjimas. Mūsų siekimas yra 
pasaulio taika. Ir tol, kol tokia 
situacija yra, mūsų politika turi 
būti stipriai vairuojama.”

ĮVYKIAI
NEAIŠKIOS PERSPEKTYVOS 
Amerikos pastangos baigti Viet

namo karą ir toliau ginčijamus 
klausimus spręsti ne ginklu, bet 
prie derybų stalo, jau žinomos nuo 
pat karo pradžios, vis tik komu
nistai šito vengia ir toliau karą 
vilkina nesiskaitydami su žmonių 
nuostoliais. Paskutiniu metu paskli
dusios kalbos apie komunistų norą 
leistis į derybas pasaulio pasitik
ta su dideliu palengvėjimu, bet jų 
statomos sąlygos gerokai visus pa
cifistus apvylė. Paliaubų sąlygas 
ima diktuoti patys Vietnamo ko
munistai, tarsi jie būtų padėties 
viešpačiai. Nežiūrint to Amerika 
nori leistis į kalbas su komunis
tais, bet vargu, ar kas iš to išeis. 
Greičiausia, paleistas gandas apie 
norą iš komunistų pusės baigti 
karą ir leistis į derybas bus kaip 
ir anksčiau buvo tik komunistinis 
propagandos arkliukas, kurio la-

“KULTŪRINĖ” REVOLIUCIJA 
KUBOJE

Kubos diktatorius F. Castro iš
leido įsakymą, pagal kurį Kuboje 
draudžiama nešioti vyrams ilgus 
plaukus, siauras kelnes, o mergai
tėms bei moterims trumpus sijo
nus. Komunistų jaunimo organi
zacija viešai net gatvėse persekio
ja ilgaplaukius juos kirpdama. Ry
šium su paskelbta “kultūrine re
voliucija” (tas primena labai ne
seniai tokią revoliuciją Kinijoje), 
nacionalizuoti visi privatūs biz
niai, uždaromi barai ir naktiniai 
klubai ir jų laikytojai verčiami 
vykti dirbti į ūkius. Tai pati di
džiausioji Kubos istorijoje prave
dama mobilizacija ūkio darbams 
farmose.

Raudonoji Kinija perspėja 
Vietnamo komunistus nesleisti su

PAS MUS
IGNUI ALEKNAI 60 METŲ
Aktyvus lietuvių bendruomenės 

darbuotojas, ilgalaikis Melbourne 
apylinkės pirmininkas ir nuolati
nis Mūsą Pastogės bendradarbis 
p. Ignas Alekna neseniai sulaukė 
60 metų. Šioji garbinga sukaktis 
buvo atšvęsta kaip tik per pačias 
Velykas p.p. Aleknų namuose Mel-
bourne. Mielam 
linkime dar ilgų 
tų. Tikimės, kad 
čiau parašyta.

sukaktuvininkui 
ir darbingų me- 
apie jį bus pla-

DAR NEVĖLU!
Dar nevėlu jungtis prie Kraš

to Valdybos organizuojamos eks
kursinės kelionės į Pasaulio Liet. 
Bendruomenės Seimą New Yorke 
ir grįžtant namo apskriejus ap
link pasaulį. Išvykstama rugpiū- 
čio 18 d., grįždama spalio 2 d. Vi
sais išvykos reikalais informacijos 
teikia ALB Krašto Valdybos pir
mininkas p. S. Narušis rašant 36 
Berrille Rd., Beverley Hill N.S.W. 
arba telefonuojant Nr. 53 54 55.

Pereitą savaitę vėl Izraėlis įsi
vėlė į kautynes su Jordanu. Izra- 
ėlio tankai įsiveržė į Jordano teri
toriją už demarkacijos linijos. Ko
vos vyko su lėktuvais ir helikopte
riais. Nieko pranešimuose nesako
ma apie aukas.

bai dažnai pasigauna taikos šąli- Amerika į jokias taikos derybas, 
ninkai ir vėliau komunistai šitą nes kitaip nutrauksianti visokią mi- 
pokštą išnaudoja savo naudai, nes litarinę ir ekonominę pagalbą. Tuo Khe Sanh tvirtovėje po 78 dienų 
visados ne jie kalti, kad tos de- tarpu Maskva priešingai palaiko apsupimo Amerikos marinai paga- 
rybos neįvyko, o tik amerikie- ir skatina tartis dėl karo paliau- liau buvo išlaisvinti ir pasveikinti 
čiai. bų. gen. Westmorlando.

1
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JONAS SOUŪNAS

PAGERBTAS VACLOVAS SIMKUS

APIE BENDRAVIMĄ
Šiandie kalbos ir pasisakymai grupės galėtų labai daug padėti, 

apie mūsų bendravimą su kraštu Ukrainiečiai tvirtai stovi Kana- 
yra labai populiarus reiškinys, doje. Jei Torontas pajudėtų, jei 
Ir ne tik populiarus, bet ir kon
troversinis. Tačiau ne apie, šį 
bendravimą norėtųsi šįkart kal
bėti. Norėčiau prisiminti mūsų 
užmirštą bendravimą su mūsų 
kaimynais — latviais, estais ir 
ukrainiečiais, to paties likimo 
broliais.

Kai laisvi buvome, savoje že
mėje gyvenome, tas mūsų bend
ravimas turėjo konkrečius pa
grindus ir jis buvo jau gyvas.

Tremtyje su mūsų kaimynais 
mes dažnai bendrauti buvome 
beveik priversti, gyvenome ben
drose stovyklose, valgėme sriu
bą iš to paties katilo, naudojo
mės tomis pačiomis salėmis. Žo
džiu, iš to bendravimo negalė
jome išsisukti.

Tas bendravimas buvo mums 
visiems sveikas reiškinys. Vieni 
kitus pažinome, pradėjome vieni 
kitus geriau įvertinti ir galėjom 
artimiau pabendrauti.

Deja, plačian pasaulin paskli
dus iširo visos mūsų draugystės. 
Dažną lietuviška kolonija skun
džiasi net bendravimo trūkumu 
su kitomis lietuvių kolonijomis. 
Tai ką jau kalbėti apie draugystę 
su kaimynais.

Bene keisčiausia padėtis dėl 
mūsų bendravimo su latviais, 
estais ir ukrainiečiais bei lenkais 
yra Šiaurės Amerikoje.

Paimkime keletą pavyzdžių. 
Štai Čikagoje giriamės turį šim
tus tūkstančių lietuviu. Yra čia 
nemažai latvių,. kiek mažiau 
estų. Bet lenkų, turbūt, yra net 
perdaug, o ukrainiečių taip pat 
netrūksta. Žodžiu, tik norėk ir 
bendrauk. Deja, to tarpgrupinio 
bendravimo kaip ir nėra.

Kažkaio keistai atrodo, bet 
ligšiol Čikagoje ir kjtose Šiau
rės Amerikos lietuvių kolonijose 
su savo kaimynais pajėgėme ir 
suradome bendrą kalbą tik spor
to aikštėse..

Turime prisipažinti ir sportinę 
mūsų šeima pagirti už tokį glau
du bendravimą su latviais, estais 
bei ukrainiečiais. Jau eilė metų, 
kai mūsų sportininkai turi Pa
baltijo sporto šventes. Jie rung- 
tyniauia ir su ukrainiečiais. Bet 
kur gi dingo ir kas nutiko su 
mūsų politikais bei kultūrinin
kais? Kodėl jie nededa pastangų 
ir neieško bendravimo tiltų su 
mūsų kaimynais?

Tiesa, politinėje arenoie dar 
šis bei tas yra bandoma. Turime 
net bendrą nabaltiečių komitetą 
Pabaltijo klausimui Jungtinėse 
Tautose kelti (BATUN). Ret
karčiais visu triiu Pabaltijo tautų 
politiniai veikėjai bent pasitaria.

Politinio bendravimo dangų 
neseniai užtemdė nelemtas mūsų 
politiku oasišovimas pabaldvti 
išgauti pašto ženklo JAV išleidi
mą. Mūsiškiai panoro vieni gauti 
toki pašto 
sų laisvės 
jimui.

Latviai
pašto ženklo išleidimą visam Pa- sime. kada priemones ir būdus 
baltiiui paminėti. Mūsiškiai už- bendravimui su kaimynais su- 
siožiavo. Dabar, atrodo, kad nie_ rasime, tada ir tik tada galėsi- 
kas iokio pašto ženklo neišleis. 
Taigi, mūsų politiniu veikėiu 
trumparegiškumas ir čia pagadi
no reikalą.

Su ukrainiečiais ir lenkais jo- nais turi būti pagyvintas, 
kio politinio bendravimo netu- taip mes ir artimiausių 
rime. Mums abi šios tautinės nu būsime užmiršti.

ženklo 
kovos

pasiūlė

išleidimą niu
rnėtų paminė-

bandvti gauti

jis pakalbintų ukrainiečius, gal 
ir mes daugiau peštume Kana
dos politinėje veikloje. Ukrainie
čiai mums buvo visados paslau
gūs. Ir dabar galėtų padėti. De
ja, mūsų veikėjai snaudžia ir 
praleidžia visokiausias progas 
sau padėti.

Bendravimo ir bendradarbia
vimo reikalai su lenkais yra dar 
blogesni. Aš suprantu, kad giliai 
širdy mes dar vis turime nemažai 
pagiežos ir piktumo lenkams. 
Tačiau ar nėra pats laikas tą ka
ro kirvį prieš lenkus palaidoti?

Ar nebūtų geriau rūpintis 
ateitimi, negu žiūrėti pro petį į 
karčią praeities patirtį? Realus 
galvojimas turėtų pagaliau lai
mėti. Mes negalime pyktis visais 
amžiais su lenkais, kada jie 
mums taip reikalingi. Dievaž, 
lenkai daug Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviams galėtų pa
dėti. Jie turi daug įtakos į šio 
krašto politiką. Jų kilmės žmo
nių sutiksime ne tik vyriausybė
je, bet net ir rinktuose, šio krašto 
valdžios organuose. Yra eilė įta
kingų senatorių, kongresmanų. 
O ką jau bekalbėti apie įvairius 
miestų pareigūnus. Ten lenkų 
knibždėte knibžda. Bet mes ne. 
Užsispyrę kaip ožiai nebandome 
užmegsti su jais jokių santykių.

Kada nors mes už tokį žioplu
mą būsime skaudžiai apkaltin
ti.

Jei politiniame lauke mūsų 
bendravimas su kaimynais yra 
silpnas, tai kultūrinėje — jis 
skandalingas. Man tiesiog neį
sivaizduojama, kodėl mes pra
žiopsojome įvairias progas kul
tūringai pabendrauti? Argi ne> 
galima suruošti bendro koncer
to, tautinių šokiu švenčių, li
teratūrinių pasirodymų? Ar ne
būtų smagu išgirsti ukrainie
čių, latvių, estų ir lietuvių cho
rų toje pačioje dainų šventė
je?,.

Ne, ne. Mes bijome. Mes ne
norime, kad kas mūsų nepri- 
skaitytų prie slavų ar kokios ki
tos giminės. Mes lietuviai. Mes 
lietuviai — išdidūs ir pasipūtę 
kaip gaidžiai.

Nemanau, kad bendra tauti
niu šokių ar dainų šventė nu
plėštu mūsų garbe ir šlovę. Prie
šingai — ii galėtų būti iškelta. 
Juk tokiu bendru švenčiu metu 
mūsų da'nos ir šokiai kaip tik 
galėtu sublizgėti ir išryškėti.

Mes labai dažnai skundžia
mės. kad mūsų “svetimtaučiai 
nenažista”. Visas vargas, kad 
mes to pripažinimo neieškome. 
Dažnai mes įsivaizduojame, kad 
Šiaurės Amerikoje svetimtau
tis vra tik grynas amerikonas ar 
anglas. Gi tuo tarnu užmiršta
me, kad svetimam krašte gyve
nant svetimtautis mums yra ir 
latvis, ir lenkas, ir estas, gudas, 
ukrainietis bei totorius.

Pabudimas iš sanno būtų 
mums sveikiausias dalvkas. Ka
da esama padėti realiai jvertin-

giją, susodino svečius prie vaišių 
stalų, kad užkandžiaudami, o tai
pogi ir girkšnodami, jungtųsi prie 
pratęstų pagerbimo iškilmių, čia 
jos buvo padailintos sveikinimais 
žodžiu (atsiprašau už ne visai tiks
lų išsireiškimų) ir raštu, čia vėl 
buvo pakartotinai, jau su šampa
no stiklais dar kartą sudainuota

Mano rūtos ir Sapnų 
Švelniai jam išdainavo 
Vasiliauskienė. Tos pa-

Choras dvelkė nuovargiu ir ne
tikrumu. Okteto vyrai dar vis ne
drąsūs, nors jau pradeda užčiuop
ti, kad adelaidiškiai juos mėgsta 
(jie tai parodė ir savo energingais 
plojimais). Šio okteto krikšto kon
certu ir banketu kolonija galės 
pasiskaninti rugpiūčio mėnesį. 
Pusvalandžio laikotarpyje klausy
tojas išgirdo dvi visiškai skirtin- ilgiausių metų (Oktetas pridėjo at- 
gus solistės Vasiliauskienės daina
vimus Dainuodama solo daineles, 
p. Vasiliauskienė parodė jautriau
sią švelnumą ir pasigėrėtiną leng
vumą, tačiau kantatoj ji buvo visai 
kita, čia ji iki paraudimo buvo 
įtempusi visas savo balso jėgą, kad

salę drebinančių choristų.
Žodinę duoklę minėjimą prade

dant atdavė apylinkės valdybos 
kultūros reikalų atstovė p Ieva 
Pocienė, o jam pasibaigus — apy-

Su muzika, daina ir apdailintu 
žodžiu (daugumoje paskaitytu iš 
rašto) adelaidiškiai kovo 30 die
ną atidavė prideramą pagarbą Li
tuania choro dirigentui ir jo kū
rėjui muzikui Vaclovui Šimkui, su
laukusiam 60 metų amžiaus.

Jauna, nuolatos vis populiarė
janti pianistė Nemira Masiulytė 
savo duoklę atgrojo F. Chopino 
Polonezu, o gražias dainas (Oi 
mergytė, 
grožybė) 
solistė G.
čios p. Vasiliauskienės vadovau
jamas vyrų oktetas paklojo irgi 
dainų puokštę (Ant tėvelio dvaro, 
Gaudžia trimitai, Baltos gėlės ir galėtų šiek tiek prasiveržti pro 50 
Pajūriais). Pats Lituania choras 
prisijungė su trim savo dainom 
(Senovės atminimas, Gražu čia 
(jubiliato kūrinys), Šiaurės pa
švaistė) ir trečia “Tėviškės Na
mų” kantatos dalimi, dalyvaujant linkės valdybos pirmininkas J. Ne- 
solistei Vasiliauskienei. verauskas pasveikindamas jubilia
Visa ši muzikinė jubiliejinių iškil- tą Adelaidės organizacijų vardu; 
mių dalis verta būtų ir specialisto 
dėmesio; jis apie ją daug galėtų 
pasakyti. Neturėdamas jokių šios 
srities kvalifikacijų, negaliu ir iš
kilmių mužikiškai vertinti, tačiau 
vistiek tebus man leista pasakyti, 
kad programoj buvo gabalėlių, ku
riais susirinkusieji nuoširdžiai gė
rėjosi ,bet buvo ir tokių, kuriuose 
jautėsi nepakankamai pasiruošta.

jos visos susimetė ir bendrai do
vanai, skirtai puošti jubiliato reng 
simų vaišių stalą. Dovana čia pat 
ir buvo įteikta.

Lietuvių Namuose vykusiam kon
certui pasibaigus, kiti smagumai 
buvo perkelti į Katalikų Centro 
salę, kur choro administracija, pa
sitaikinusi Katalikių Moterų Drau-

DAR AUKSO REIKALU
Britų dienraštis The Daily Te- laiką spaudė tie, kurie Baltijos 

legraph kovo 26 d. išspausdino valstybėse neteko turto ar 
parlamento nario Sir Tufton Bea
mish straipsnį “Blogas susitari
mas dėl Baltijos valstybių”. Strai
psnyje istoriškai apžvelgiama Bal
tijos kraštų padėtis ir plačiau su
stojama ties pastruoju metu kon
fiskuotuoju auksu.

Autorius nurodo, kad po pirmo
jo pasaulinio karo įvyko keletas 
gerų dalykų, o jų tarpe buvo ir 
tai, kad Baltjios valstybės atgavo 
nepriklausomybę. Bet strategiškai 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pa
dėtis visada būna natūrali vieta, 
kur tarpusavy kovoja Rytai ir 
Vakarai I Tačiau tie visi trys kraš
tai per amžius išlaikė savo nuo
savas kultūras ir vis kovojo už 
tautybės išlaikymą.

Nurodęs, kas tiems kraštams da
vė pagrindo atkurti nepriklauso
mybes. autorius nukrypsta į auk
so istoriją, kaip tie kraštai, sti
prindami savo ekonomiją, patikėjo 
Anglijos Bankui dalį savo sunkiai 
sudaryto aukso, kaip tas auksas 
vėliau buvo norima išvežti iš Euro
pos, kai Europą pradėjo gaubti 
netikrumai bet tai nepadaryta re
miantis Anglijos Banko patikri
nimu, kad jam čia saugu.

Kraštai ėjo iš rankų 
paskutiniojo karo metu, 
kraštų priklausiniams 
Banke buvo pritaikytas
mas įstatymas, ir visa tai stovėjo 
nejudinama. Sovietai 1944 m. vėl 
užėmė Baltijos kraštus. Sąjungi
ninkai protestavo, bet Molotovas 
pasakęs: “Jūs turite gerai įsižiū
rėti į tikrąją padėtį ir suprasti, 
kad mažosios tautos privalės iš
nykti... Baltijos tautos turės įsi
jungti į šlovingąją Sovietų S-gos 
šeimą”. Dėl to nuo pat 1940 m. 
Rusija pakartotinai vis reikalauja, 
kad Britanija pripažintų de jure 
Baltijos kraštų įjungimą ir per
duotų jai tų kraštu bankų priklau
sinius. Britų vyriausybės atsisaki
nėjo tai padaryti, remdamosiosĮ 
tuo, kad Rusija yra pažeidusi At
lanto Chartą ir Jungt. Tautų Char 
tą ir dėl to neturi jokios teisės j 
tuos priklausinius. Oficialioji 
tų politika tokia ir yra, — 
autorius.

Tačiau, kaip rašo Sir T. 
mish, Britanijos vyriausybę

į rankas 
Baltijos 

Anglijos 
atitinka-

me. pasigirti, kad mes savo kul
tūrines vertybes “išolukdėme* i 
tarptautinius vandenis”.

Bendravimas su mūsų kaimv- 
nes ki- 
kaimy-

bri- 
rašo

Bea- 
visą

JUODIEJI NACIONALISTAI
kų Afrikoje Azijoje, įskaitant ir 
komunistinę Kiniją ir sudaryti ne
priklausomą valstybę. Tai naujas 
aspektas negrų kovoje už .teises.

Ši vasara Amerikoje gali 
gerokai karšta neramumais, 
pereitą savaitę New Yorke

riausybės milijardus dolerių kaip 
kontribuciją už negrų vergystę ir 
diskriminaciją. Šio sąjūdžio pirmi
nis tikslas perimti kontrolę Mis
sissippi valstijoje, o vėliau pri
jungti ir kaimynines Louisiana,
Alabama, Georgia ir South Caro- reiškė smurto veiksmai, kai

būti
Jau 

pasi- 
neg-

Amerikoje susidarė sąjūdis, pa
sivadinęs “Juodaisiais nacionalis
tais”, kurie siekia penkias pieti
nes JAV valstijas paskelbti nepri
klausomomis ir sudaryti jose “juo
dąją vyriausybę”, šie juodieji na- 
cianalistai pasiskelbė jau nesą
Amerikos Jungtinių Valstybių pi- liną. Sąjūdis galvoja sudaryti nau- rų jaunuoliai su namų darbo bom- 
liečiai. Jie taip pat svarsto, kaip ją naciją arba tautą iš tų penkių bomis bandė sudeginti kaikurias 
išgaut iš federalinės Amerikos vy- valstijų ir su pagalba sąjunginin- didžiules krautuves.

turi 
paskolų lakštų. Vyriausybė ne
skelbia, kokias sumas sudaro tokie 
ieškiniai, bet galvojama, kad jie 
galėtų sudaryti dvigubai tiek, 
kiek Britanijoje laikoma Baltijos 
kraštų priklausinių. Tokiai padė
čiai esant, sausio mėn. ir buvo 
psirašytas susitarimas tarp Bri
tanijos ir Sov. Sąjungos vyriausy
bių. Pagal tą susitarimą Britani
ja atsisako bet kokių turtinių ar 
piniginių ieškinių Baltijos ir ki
tuose kraštuose, Rusijos užimtuo
se tarp 1940 ir 1945 m., o S. Są
junga — savo ieškinių. Britanijos 
vyriausybė nutarė perimti savo ži
nion čia padėtuosius Baltijos kraš
tų priklausinius, duoti Sov. Sąjun
gai 500,000 svarų vertės “saldai
nį” prekėmis ir sumokėti skirtu
mą, kuris susidaro tarp Baltijos 
kraštų čia turėtųjų priklausinių 
ir savo piliečių ieškinių.

“Baltijos auksas buvo tyliai par
duotas praeitų metų birželio mėn. 
už apie 6 mil. svarų, ir 500,000 sv. 
jau panaudota Sov. Sąjungai”, ra
šo autorius. “Jau po visa ko par
lamentas bus prašomas patvirtin
ti tą biaurų susitarimą, kad ne
priklausomų Baltijos valstybių 
auksą Anglijos Bankas galėtų pa
naudoti iš dalies apmokėti sovie
tų skoloms ne tik Baltijos terito
rijoje, bet taip pat Suomijoje, Če
koslovakijoje Rumunijoje ir Len
kijoje”.

“Finansiškai tas susitarimas 
kvailai išeina britams. Labai abe
jotina, kad Tarptautinis teismas 
patvirtintų britams teisę pasiimti 
tuos Baltijos valstybių priklausi
nius, jei toks klausimas kiltų. Mo
rališkai ir politiškai tai yra gė
dingas dalykas, tuo palaužius tri
jų draugiškų tautų pasitikėjimą. 
Išsireiškimas “Saugu, kaip Angli
jos Banke" skambės tuščiai ne tik 
Baltijos tautose, bet ir visose ma
žosiose tautose, kurios į Britaniją 
žiūri kaip į griežtą žmogaus tei
sių gynėją.

“Jeigu vyriausybė ir panaudotų 
tuos priklausinius atsilyginti bri
tų ieškovams, kurie, suprantama, 
jaučiasi per ilgai laukę, vis tiek 
galėtų būt palaikomas Baltijos 
valstybių pasitikėjimas, pažadant 
atsilyginti, kai tos tautos atgaus 
visišką nepriklausomybę. Ligi šiol 
tokio pasižadėjimo vis buvo atsi
sakyta.

“Kai tas dalykas bus pristaty
tas parlamentui įteisinti tikiuos, 
kad opozicijos bus pareikalauta, 
jog įvykių eiga būtų pakreipta ir 
Britanijos geram vardui apsaugo
ti ir Baltijos tautų teisėms. Iro
niškas dalykas, kad šiais metais su 
kanka 50 metų, kai tie kraštai pa
siskelbė nepriklausomais”.

(E.L.)

skirai ir modernizuotus “Ilgiau
sius metus”).

Be bendros lietuviškų organiza
cijų dovanos, pats choras dirigen
tą apdovanojo foto aparatu 
(džiaugsmas sūnui Gyčiui), o iš 
Krašto Kultūros Tarybos jam bu
vo įteikta moderniška Ievos Po
cienės skulptūra vaizduojanti mis
tinį Ikarą (Graikų mitologijoj Ica
rus yra mistinio graikų architek
to Daedalus sūnus, su vaškiniais 
sparnais plasnojęs padangėse tol 
kol saulė vaško neištirpdžius). Kai 
bant apie dovanas, nuodėmė būtų 
pamiršti savanorišką choro Litu
ania mecenatą Lazarevičių, kuris 
kaip anksčiau, taip ir dabar, savo 
duosnumą plačiai parodė; šį kartą 
jis ne tik choristus, bet ir svečius 
gausiai apdovanojo bonkinėm gė
rybėm. Jis prailgino susirinkusių 
liksmybes iki ankstyvų paryčių.

Antspaudą visiems sveikinimams 
ir linkėjimams uždėjo pats jubilia
tas savo padėkos žodžiu. Jam visi 
svekinimai ir dovanos buvo malo
nios, tačiau maloniausias dovanas 
jis apturėjęs jau anksčiau. O jos 
buvo dvi: 1) Adelaidės visuome
nės aukomis įgytas fortepijonas, 
kuris reikalingas ne tik choriii, bet 
dar labiau jauniems muzikams; ši 
dovana įgalino ir mūsų puikią pia
nistę Nemirą Masiulytę šiandien 
pademonstruoti savo meną. 2) 
“Tėviškės Namų’ *kantata yra ma
loniausia dovana, kurią padova
nojo Lituania choras savo pasiau
kojančiu darbu.

Tuo, kaip atrodo, raportažą bū
tų galima ir baigti bet prieš mane

guli ilgiausias jubiliatą sveikinu
sių organizacijų ir asmenų sąru, 
šas, kurį gavau iš choro adminh- 
tratoriaus p. Juozo Lapšio. Savo 
atsakomybe jį kiek aptrumpinda- 
mas, vistiek norėčiau pažymėti 
ryškesnius sveikintojus raštu: J J. 
Bačiūnas, Krašto Valdyba, Krašto 
Kultūros Taryba, Sydney Dainos 
choro dirigentas Kavaliauskas, 
Canberros choro — Darius, dirigeu. 
tas M. Kymantas iš Geelongo, New 
castle choro dirigentas S. Žukai 
(Lituania choristės pažadėjo ir 
jam surengti sukaktuvių iškilmes, 
jei jis į Adelaidę atvažiuos ją 
švęsti), Melbourne Lietuvių Para
pijos choro vardu P. Skimbiraua- 
kas, Lituania choro krikšto tėvas 
smuikininkas Pr. Matiukas, tuo lai 
ku buvęs Mount Gambier, solistė 
ir režisierius Gučiai, o taip pat 
visa eilė privačių asmenų.

Nors godžiai valgęs ir trošku- 
lingai gėręs per iškilmes, bet ju
biliato tada nepasveikinęs, dabar 
prisijungiu ir savo linkėjimus raš
tu: Neišeik, neišeik Tu iš sodžiam, 
nepaliki našlaitės vienos... išver
čiant į paprastą kalbą — neban
dyk įgyvendinti užuominų, kad per 
duosi dirigavimą jaunesniems. 
Esame vienmečiai, tai gal galime 
susitarti, kad dirvonus apleisime 
kartu?

VL Radzevičius

Indjoje traukinio katastrofoje 
žuvo 14 žmonių ir dvigubai tiek 
sužeistų.

Sovietų Sąjungoje žurnalistai 
reikalauja, kad Maskvoje ir kituo
se krašto didmiesčiuose būtų ati
daryti naktiniai klubai. Kaip ži
noma, Sov. Sąjungoje visi resto
ranai, barai ir klubai turi būti 
uždaryti 11 vai. vakaro. Žurnalis
tai kelia klausimą duodami Buda
pešto pavyzdį, kur 
klubai ligi trečios 
ties ir kur galima 
lyvauti, pasišokti,

veikia visokie 
valandos, ne
gražiai pads- 
padainuoti.

TIK PER ANGLIJA.
Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė

lius savo artimiesiems Lietuvoje.
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 

dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.
Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 

labai naudingus siuntinius.

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia

ga, 3į jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50, vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai.

£

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. 

Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S<A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.
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Leidžia Australijos Lietuvių Studentų Sąjunga 

Redaktorius Vytautas Straukas,
16 Church St., Highgate, S.A., 5063

Po ilgesnės pertraukos vėl iš
leidžiame "Studentų Žodį", ku- 

L rio redaktorium Australijos Lie- 
F tuvių Studentų S-ga pakvietė 

Vytautų Strauką, gyv. Adelai
dėje. Su džiaugsmu sveikiname 
akademinio jaunimo priedo 
Mūsų Pastogėje "Studentų žo
džio" redaktorių linkėdami ge
riausios sėkmės. Taip pat kvie
čiame visus lietuvius studentus 
ir baigusius savo rašiniais prisi
dėti, kad "Studentų Žodis” bū
tų įdomus ir patrauklus visam 
akademiniam liet, jaunimui.

Drauge tariame nuoširdų ačiū 
buv. "Studentų Žodžio” redak
toriui Andriui Garoliui, kuris 
dėl darbo turėjo iš redaktoriaus 
pareigų pasitraukti.

Mūsų Pastogės Red.

SUVAŽIAVIMAI AR STOVYKLOS ?
Pereitais metais ALSS Ade- kime buvusios formos suvažia- 1966 m. sutiks, kad Dainavos

laidės sk. valdyba nutarė suor- vimų. Tegul XII-sis ALSS su- stovykloje buuvo tikra darbo
ganizuoti lengvo pobūdžio stu- važiavimas bus paskutinis. Vie- nuotaika ir per vieną savaitę
dentų suvažiavimą. Po - metų toj jų organizuokime STUDEN- buvo atsiekta daugiau, negu per
sunkaus darbo ir egzaminų įtam- TŲ STOVYKLAS. Idėja, tiesa, visą likusį kongresą, 
pos manyta, kad studentams pa- nenauja, bet dabar auukščiau- [ _' " ‘
tiks linksmas suvažiavimas, ku- sias laikas ją rimtai apsvarstyti. įvesti kokią nors temą. Tokia 
name galėtų prasiblaškyti. Tokia stovykla galėtų atsiekti vi- tema duotų visiems darbams

Suruošta visa eilė parengimų: sus suvažiavimo tikslus daug daugiau reikšmės. Akademinė 
20 klubas “Law-Shack”, išky- lengviau ir efektingiau. Stovy- programa būtų gyvesnė ir įdo- 
los ir kt. pramogos. Iš rimtės- klautojai sudarytų didelę šeimą, mesnė (paskaitos, referatai, stu- 
nių darbų: valdybų posėdžiai ir kurios nariai, visą laiką būdami dijų grupės, literatūros vakarai, 
bendras susirinkimas. Deja, nors arti vieni kitų, geriau vienas su koncertai ir t.t.). Atsirastų laiko 
suvažiavimas buvo linksmas, bet kitu susipažintų. Visi vienoj vie- ir pasilinksminimams, kurie bū- 
tuštokas. Patys studentai pasi- toj gyvendami, mažiau išsiblaš- tų prasrhingesni po įtemptų die- 
gedo, akedemiškų užsiėmimų ir kytų ir aktyviau dalyvautų vi- nos užsiėmimų. Kas svarbiausia, 
pareiškė noro, kad ši suvažiavi- suose darbuose. dalyvautų visi kartu.
mo dalis būtų platesnė. Bet kas Tie, kurie dalyvavo Pasaulio Dabartiniame mūsų studentų 
iš to. Ilgokai nagrinėjome, praė- Lietuvių Jaunimo Kongrese, gyvenime trūksta tradicijų, ku- 
jusius suvažiavimus. Ir kartą 
kėlėme klausimą: kam tie suva
žiavimai reikalingi? Ko mes ti
kimės atsiekti susitikę vieną kar
tą į metus? Ar verta aukoti tiek 
laiko ir išlaidų?

Iš tiesų, suvažiavaimais sie
kiame keleto pagrindinių tikslų. 
Pirmiausia, jie teikia progų stu
dentams susitikti su savo kole
gomis iš kitų miestų. Užmezga
mos draugystės, kurios gali išsi
laikyti ilgus metus. Tuo pačiu 
jauni studentai įtraukiami į LSS 
eiles, kur turi progos pajusti lie
tuvio studento nuotaikas ir jo 
priklausomybę savajai tautai. 
Per diskusijas ir paskaitas daly
vių tautinis galvojimas pagilėja 
ir prasiplečia. Grįžta į namus su 
naujom idėjom, kurios gali atei
tyje praversti privačiame ir vi
suomeniniame gyvenime. Paga
liau suvažiavimo tikslas išlaikyti 
lietuvį studentą lietuviškai gal
vojantį ir kaip galima arčiau prie 
lietuvių bendruomenės. Atrodo 
idealu. Bet iš tiesų rezultatai 
gaunami ne visiškai tokie, ko
kių norėtume. Skyrių valdybos 
pluša rengdamos akademinius 
suvažiavimus. Prelegentai ruošia 
paskaitas ir referatus ir keliauja 
tolimas distancijas jas studen
tams perteikti. Bet kas gaunasi? 
Į šias paskaitas atsilanko tik ma
ža saujelė studentų. Dar mažesnė 
dalis įsijungia į diskusijas. Ką 
kiti studentai veikia, nesunku 
įsivaizduoti: vieni miega po pa
silinksminimų, kiti arba įtrau
kiami į įvairias pramogas savo 
laikinų globėjų, pas kuriuos ap
sigyvena. Akademiniai parengi
mai virsta antraeilėmis ar neži
nia kurios eilės pareigomis. Di
desnis skaičius pasirodo paren
gimuose nakties metu. Dauguma 
užsidarę siaurame savo artimiau
sių draugų rately linksmai “ba- 
liavoja”. 
zistuoja. 
naujokai.

Viena 
dėl daugiau per suvažiavimą ne
pasirodo, atsakė: “Aš bijau įsi
brauti į jų tarpą. Jie taip susi
gyvenę, kad niekuomet prie jų 
nepritapsiu”. Nenuostabu, kad 
daug jaunesnių studentų po pir
mo suvažiavimo daugiau nesiro
do.

Dažnai per pobūvius atsiranda 
svetimtaučių, kuriuos dalyviai 
atsiveda. Tokiais atvejais lietu
viškumas visai išblėsta.

Kaip matome, 
turi rimtus tikslus, 
sunku, jeigu iš viso 
įgyvendinti. Suvažiavimų forma 
ir dalyvių pasyvumas sumenki
na rengėjų pastangas. Kyla klau
simas: ką kita galėtume padary
ti? Mano manymu, atsakymą

Į stovyklinį gyvenimą galima

Liet, knygos 1967 metais

Aplinka beveik neeg- 
Tai pajaučia ypatingai

studentė paklausta, ko-

METINIS 
SUSIRINKIMAS

ADELAIDĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Penktadienį, kovo 1 d., Adelai
dės lietuviai studentai turėjo savo 
metinį susirinkimą ir initium se- 
mestri. Iš viso dalyvavo 16 stu
dentų. Keturi pranešė, kad nega
lės dalyvauti. Susirinkimas, paly
ginti, prasidėjo punktualiai. Pir
ma ir pati svarbiausia dienotvar
kės problema'buvo — kaip išjudin
ti ir pagyvinti veiklą Adelaidėje. 
Kaip susirinkusių skaičius rodo, 
studentų būrelis gana sumažėjęs. 
Pasiūlymų buvo daug, ir visi karš
tai išnagrinėti. Po ilg diskusijų ir 
ginčų studentai priėjo išvados ,kad 
valdybos tik tiek nuveikia, kiek 
iš jų reikalaujama. Paprastų pa
siūlymų ir idėjų dėl veiklos ne
užtenka. Reikia sudaryti konkre
čią programą, kurią valdyba turi 
įvykdyti. Remiantis šiuo nutarimu 
tokia programa buvo sudaryta ir 
parengimų datos paskirtos. Šiems 
metams numatyta: suruošti tradi
cinį studentų balių ir gale šių me
tų suorganizuoti studentų suvažia
vimą. Kiti parengimai: vyno raga
vimas, pakartojimas 20-į-klubo 
vakaras (pažįstama vieta suvažia
vimo dalyviams) ir keletą barbe- 
kių, kurių metu bus diskutuojami 
aktualūs studentų gyvenimo klau
simai. Šie visi parengimai reika
lingi tam, kad sutelkus pinigų atei
nančiam suvažiavimui. Buvo gal
vota suruošti antrą studentų balių 
grynai jaunimui visų kitų tautų, 
su kuriom Adelaidės skyrius bend
rauja. Deja, šitą idėją vargu pa
vyks įgyvendinti, nes jau sudary
tas tarptautinis komitetas suruoš
ti “Tarptautinį Studentų Balių”. 
Ambicingas projektas, ir į jį de-

Palyginamai nedidelė mūsų tau
tos dalis laisvajame pasaulyje, tad 
ir lietuviškų knygų derlius skai
čiais negali būti imponuojantis. 
Vis tik pereitais metais išleista 
gana gražus knygų skaičius, ku
rias čia kiek norime ir paminėti 
remiantis žurnalo Aidų daviniais 
(Aidai. 1968 m. Nr. 1).

Mokslinės knygos. Jų palygin
ti nėra labai daug, nes neturint 
savų mokslinių institucijų ir 
moksliniams veikalams kelias labai 
sunkus. Iš jų paminėtinos: v

Br. Kviklys. Mūsų Lietuva, tre
čiasis tomas iš užplanuoto keturių 
tomų veikalo. Dr. V. Maciūnas 
paskelbė studiją “Pluoštas doku
mentų apie Antaną Strazdą”. At
spaudas iš Aidų žurnalo. Išleido 
J.J. Bačiūnas. J. Dauparas išlei
do savo disertaciją “Žemės ūkio 
švietimas”. Dr. K. Račkauskas 
paskelbė veikalą “Lietuvos konsti
tucinės teisės klausimais”. Dr. J. 
Girnius išleido veikalą “Idealas ir 
laikas”, kur paliečiami krikščioniš
kieji ir drauge lietuviški rūpes
čiai. Iš krikščioniškos pažiūros kny

jų paminėtini. K. Bradūno “Sona
tos ir fugos”, V. šlaito “34 eilė
raščiai”, J. Meko “Pavieniai žo
džiai”. B. Rutkūno “Mėlyna die
na”, sesuo M. Jurgita Saugaity- 
tė “Kai mes nutylam” ir S. Ša
kytė “Alkana žemė”.
Dailiosios prozos derlius: A. Vai

čiulaičio “Gluosnių daina”, Pr. 
Naujokaičio romanas “Žydinčios 
dienos”, R. Rasos romanas "Mei
lė trikampy”, K. Almėno novelių 
rinkinys "Gyvenimas tai vyšnių 
kekė”.

Dramos išleista trys veikalai: J. 
Jankaus “Peilio ašmenimis”, A. 
Landsbergio “Sudiev, mano kara
liau” ir A. Kairio “Curriculum vi
tae”.

Išleista ir keletas knygelių vai
kams: G. Banaitytė-IVaškienė “Bal 
tasis stumbras”, N. Jankutė “Kaip 
Algiukas vėjo ieškojo” ir du lei
dinėliai J. Narūnės priešmokykli
nio amžiaus vaikams.

Iš kolektyvinių veikalų paminė
tini Nidos Londone leidžiama K. 
Barėno redaguojama “Trečioji 
pradalgė” — literatūros metraštis. 
Sydnėjaus
“Plunksna ir Žodis” (redaguota J. 
A. Jūragio). Taip pat išleista A. 
Škėmos rinktinių raštų pirmas to
mas.

Iš vertimų paminėtini: A. Ty- 
ruolio verstas Dantės "Naujasis 
gyvenimas”, N. Rastenio vertimas 
Donelaičio Metų j anglų kalbą.

Tai paminėti bent svarbesni vei
kalai, pasirodę išeivijos lietuvių 
pastangomis. Be abejo, gana ne
blogų veikalų išleista ir okupuo
toje Lietuvoje.

Iš dailės darbų paminėtas vie- 
nintėlis, išleistas Sydnėjuje, “Ele
ven Lithuanian Artists in Aus
tralia”, redaguota dail. V. Rato.

rios paspalvintų visą mūsų vei
klą. Kaip galima įvesti tradici
jas pagal dabartinių suvažiavi
mų struktūrą? Tai būtų įmano
ma padaryti stovyklose. Stovyk
la — geriausias būdas sutrauk
ti visus kartu. Vyresnieji ir nau
jokai pasijustų viena draugiška 
šeima.

Tokia stovykla būtų neabejo
tinai lietuviška ir tikrai padėtų 
mūsų studentiškai veiklai daug 
daugiau, negu dabartiniai suva
žiavimai, per kuriuos mes die
nas pramiegam, o nakties metu 
prasitrankome po visus miesto 
kampus. Tad meskime pasenu
sius suvažiavimus ir bandykime, 
organizuoti studentų stovyklas. 
Aišku, bus sunkumų, ypatingai, 
kai stovyklavimo laikas sutaps 
su lietuvių dienų parengimais ar 
sporto šventėmis. Bet ar negali
ma būtų tokią stovyklą daryti 
savaitę anksčiau ar vėliau? O 
pagaliau kodėl ne gegužės mė
nesį?

Jei latviai gali suvažiuoti net 
keturis kartus per metus, kodėl 
mes negalėtume, to padaryti bent 
du kartus, ar pratęsti savo susi
būrimą ilgiau bent vienai savai
tei.

Problema nemaža ir gana gų paminėtinos: St. Ylos “Moder- 
komplikuota. Bet dabar pats lai- ni mergaitė”. B. Zumerio “Dabar- 
kas apie ją pagalvoti. Kol dar ties sutemose”, Dr. Ramūno “Iš 
yra pakankamai laiko iki sekan- sutemų į aušrą”. Pradėta leisti 
čio suvažiavimo, reikėtų Šį rei- serija knygų Krikščionis gyveni- 
kalą skyrių valdybom ir visiems me iš kurių pasirodė pirmoji kny- 
studentams nuodugniai apsvars- ga “II Vatikano susirinkimo do- 
tyti. Aišku, bus sunkumų, bet kumentai. I dalis — Konstituci- 
numatomi rezultatai verti dide^- jos”. Pr. Alšėnas išleido monogra- 
lių pastangų. fiją “Martynas Jankus”, išleista

Laukiama tuo reikalu pasisa- vysk. P. Bučio atsiminimų II da- 
'Studentų lis, pakartota Australijoje Dr. J.

Matuso “Šaulių Sąjungos istorija” 
(Išleido Mintis Sydnėjuje ), J. 
švaisto atsiminimai "Dangus de
besyse”, J. Budrio atsiminimai 
“Kontržvalgyba Lietuvoje”. R. 
Skipitis išleido savo atsiminimų 
antrą tomą “Nepriklausoma Lie
tuva”. Pagaliau J. Audėno atsi
minimai “Paskutinis posėdis”.

Svetimomis kalbomis iįšleista: 
prof. J.J. Stuko “Awakening Li
thuania” ir O. J.C. Norem “Time- 
les Lithuania”.

Grožinė literatūra. Grožinė 
literatūra žymiai turtingesnė. Be 
abejo, vyravo poezijos veikalai. Iš

kymų artimiausiam
Žody”. V. Straukas

Plunksnos Klubo

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

MARGI SAKALAI

Lydėdami gęstančią žarą, vėlai 
Pakilo į dangų margi sakalai. 
Paniekinę žemės vylingus sapnus, 
Padangėje ištiesė savo sparnus. 
Ir tarė margieji: negrįšim į žemę, 
Kol josios kalnai ir pakalnės aptemę. 
Sapnai ir šešėliai padangėse mums 
šviesiųjų j saulę kelių nebedrums. 
Mes skaisčiąją aušrą dangum pasiviję, 
Iš josios vainiko nuskinsim leliją — 
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus 
Paversime žėrinčiais saulės gėlynais. 
Ir štai suplasnojo iš naujo sparnais, 
Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais 
Pavytosios saulės ieškota liepsna 
Ir žemei užgims pranašauta diena. 
Bet štai rytuose jau nuraudo dangus, 
Jau nušvietė uolas ir laukus, 
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai 
Negrįžo į žemę margi sakalai.

NUOGIRDOS
Studentų žodžio redakcija jau iš karto sumažėjo prieš pradėdama 

darbą. Algis Radzevičius .apsiėmęs ASS Adelaidės skyriaus pirmininko 
pareigas, nutarė, kad neturės laiko rašyti, tai linksmai perdavė savo 
pareigų dalį V. Straukui. Palauksim, kol priartės suvažiavimas, Algi, 
tada mes pasijuoksim.

dama daug vilčių.
Ieškant būdų labiau sucementuo

ti studentiją, nutarta dėti pastan
gų įrengti studentų kambarį. Jei
gu tas pavyktų, tai esame tikri, 
kad būtų labai naudinga. Studen
tai tuo pasiūlymu labai' susidomė
jo ir tikimės neužilgo turėti konk
rečių žinių. Gytis Šimkus apsiė
mė šį reikalą pagrindinai ištirti. 
Gytis taip pat apsiėmė dekoruoti 
ir Tradicinio Studentų Baliaus sa
lę. Jam į talką ateina Kristina 
Pacevičiūtė. Baliaus tema nuspręs 
ta, bet kaip visados, lieka paslap
timi iki baliaus pradžios.

Kaip paprastai valdybos rinki
mai sudaro didelę problemą, nes 
sunku surasti savanoriškų kandi
datų. šiais metais be vargo septy
ni jaunuoliai sutiko rizikuoti būti 
renkamais. Rezultatas: Algis Ra-

sekreto-
Baškutė — iždinin- 

Grebliūnas — narys, 
liko V. Vanagaitė ir

dzevičius — pirmininkas (Po šito 
jis iš karto atsisakė iš Studentų 
žodžio redaktoriaus pareigų), Ni
jolė Bataitytė — vicepirmininkė, 
Kristina Pacevičiūtė 
rė, Kristina 
kė ir Algis 
Kandidatais 
A. šerelis.

Valdyba įsigijo pašto dėžutę ir 
jos nuolatinis adresas bus: ALSS 
Boz 51 PO Rundle str., Adelaide, 
S.A.

Nauja Valdyba prašo, kad visa 
korespondencija būtų siunčiama 
tuo adresu.

Po rinkimų susirinkimas užbaig
tas ir visi pasitraukė j kiemą kur 
rūkstantis pečiukas vargingai ke
pino užsispyrusius čiopsus. Nežiū
rint to, Initium Semestri buvo 
linksmas ir malonus.

KNYGOS IR PREMIJOS
DVI PREMIJOS PO 20,000 dol.

American Heritage leidykla 
New Yorke paskelbė, kad ji 1969 
m. skiria dvi premijas už biogra
finius veikalus. Tos premijos bus 
skiriamos kasmet- Premijos bus ski 
ramos už rankraščius, kuriuos 
privalo pristatyti knygų leidėjai. 
Tokiu būdu premijuojami rank
raščiai, kuriuos jau turi leidėjai. 
Premijos bus išmokamos knygos

čios svariausios nėra tokios dide
lės.

KIEK MILIJONŲ PARDUOTA 
KNYGŲ

Kolega Gintautas Kaminskas grįžo iš Naujos Kaledonijos, kur 
praleido vasaros atostogas miklindamas savo liežuvį, kad lengviau eitų 
riesti prancūziški žodžiai. Atsivežė labai ryškiai spalvotus marškinius. 
Nustebo, kad niekas neatkreipė dėmesio ir stebėjosi kodėl. Paaiš
kėjo, kad marškinių vaizdą užstojo šluotiška barzda. Tučtuojau barzda 
dingo.

_  * _
Tutis Vasiliauskas vaikščioja kaip kitam pasaulyje, Draugai susi

rūpinę klausinėja, kas jam yra. Pasirodo, labai paprasta liga. Jis 
ėmės girdėti varpus skambinant iš tolo. O tas skambėjimas vis artėja.

Mokytojas Leonas Vasiliauskas, aktyvus studentas ir Tautinių Šo
kių muzikantas šiais metais dirba Pine Creek, šiaurės Teritorijoj. Ra
šo, kad ten iš tikrųjų nėra karšta — tik nuolat prakaitą reikia šluos
tyti.

Studentu žodžio redaktorius (V. Straukas, 16 Church str., High
gate S.A. 5063) dažnai bėginėja prie laiškų dėžutės ieškodamas per 
suvažiavimą pažadėtų laiškų, žinučių, nuotraukų ir t.t. Pašnibždėta, 
kad1 nors nieko nesuranda, jis vis tiek bėginės prie dėžutės ir ateity. 
Gal ir suras ką nors neužilgo. Ką gali žinoti?.

suvažiavimai 
bet juos 
įmanoma leidėjui, kuris pasidalins sumą su 

autoriumi. Pirmieji rankraščiai 
turi būti įteikti premijos skyrė- 
jui ligi 1968 m. rugsėjo 3 d. Ame
rikoje vis gausėja premijų, kurių 

. __ ,-j—z dydis siekia dešimtis tūkstančių
nesunku būtų surasti. Atsisaky- dol., nprs gal savo prestižu pa-

Amerikoje išspausdinta knyga 
“70 Years of Best Sellers”. Toje 
knygoje yra sąrašas knygų, kurių 
buvo išparduota milijoniniai tira
žai tarp 1895 — 1965 m. Knygų 
skaičius apima išleistas knygas 
kietais viršeliais ir kišeninio for
mato. Visų laikų geriausiai per
kama knyga buvo Šv. Raštas, jo 
išparduota daug milijonų. Tačiau 
šalia 19,076,822 egz. parduota ir

New Picture Cookbook” (1950), 
7,000,000; “Gone With the Wind”, 
Margaret Mitchel (1936), 6,978,- 
211; “How to Win Friends and 
Influence People”, Dale Carnegie 
(1937), 6,578,314; “Lady Chatter- 
ley’s Lover”, D. H. Lawrence )19- 
32), 6,326,470; “101 Famous Po
ems”, red. R. J. Cook (1916), 
6,000,000; “English-Spanish, Spa
nish-English Dictionary”, Carlos 
Castillo ir Otto F. Bond (1948), 
5,899,000; “The Carpetbaggers”, 
Harold Robbins (1961), 5,563,841; 
“Profiles in Courage”, buv. prez. 
J.F. Kennedy (1956), 5,490,651; 
“Exodus”, Leon Uris (1958), 5,- 
473,710; “Roget’s Pocket Thesau-

DIDŽIULIAI HONORARAI

Anglijos rašytojas Adam Diment 
per metus už raštus gauna 110,- 
000 dol., kas laikoma gana neblogu 
honoraru, net ir Amerikos pasau
lyje. Jo knygos yra kriminalinio 
pobūdžio. Dėl jų ir varžosi leidė
jai. Vokiečių leidėjai jo knygos 
spausdinti teises perka visai ne
skaitę knygų. “The Dolly, Dolly 
Spy”, “The Great Spy Race” ir 
kitos susilaukė didelio pasisekimo. 
Pirmąją čia pažymėtą knygą au
torius parašęs per 17 dienų. Pra
dėdavęs rašyti rytą 10 vai., o baig 
davęs 6:30 vai. popiet. Jis sakosi,

dr. B. Spock “Book of Baby and 
Child Care”. Kaip žinoma, šia 
knyga pasinaudojo ir tebesinaudo
ja daugelis jaunesniųjų lietuvių 
motinų Amerikoje ,gi knygos au
torius dabar pagarsėjo, kaip vie
nas iš ryškiausių kovotojų prieš 
JAV politiką Vietname. Taipgi 
tame geriausiai pirktų knygų sąra 
še yra: “Better Homes and Gar
dens Cook Book” (1930), 11,325- rus” (1923), 5,416,857; “I, the Ju- kad patys jo tėvai sūnaus knygų

neskaitę. Jie yra paparsti ūkinin
kai 
džio 
yra 
rą.

299; “Pocket Atlas” (1917), 11,- 
000,000; "Peyton Place”, Grace 
Metalious 1959), 9,919,785; “In 
His Steps”, Charles Montoe Shel
don (1897), 8,065,398; "God’s Lit
tle Acre”, Erskine Caldwell (19- 
33), 8,061,812; “Betty Crocker’s

ry”, Mickey Spillane (1947), 5,- 
390,105; "To Kill a Mockingbird”, 
Harper Lee (1960), 5,363, 909; 
“The Big Kill”, Mickey Spillone 
(1951), 5,089,472, ir “Modern 
World Atlas” (1922), 5,000,000 
egz.

ir visai nesidomi tokio pobū- 
knygomis. Pats autorius irgi 
bandęs studijuoti agrikultū-

(DrgA Leonas Galinis
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Kovo 22 d. suėjo gimimo šimt- mimo Sąjūdis ir kitos, 
metis didžiajam lietuviui D r. Vy
dūnui. Jis rašytojas, filosofas, do- Romuva, norėdama pagerbti savo 
rovininkas. asketas, religinės kul- Garbės Narį Vydūną, surengė šią 
tūros puoselėtojas, pedagogas. O kuklią akademiją, 
vienok, nežiūrint šitokio įvairu
mo, vispusiškumo, Vydūno gyveni- sąmoningumo asmenybių, kurios 
mas ir kūryba turi ryškų ir vienin- šviečia savo dvasios spinduliais 
gą veidą. Vydūnas pirm visko ir kaip galingas žibintas tamsią nak- 
virš visko yra didė asmenybė, spin
duliuojanti, gyvai plasdanti, įvai
ruojanti, besimainanti prieš mūsų 
akis savo kūrybinės saviraiškos 
pavidalais. Nes kas yra asmeny
bė. jeigu nevispusiškai išplėtota 
žmogaus prigimtis, jeigu ne žmo
gaus išskleista visame savo ploty
je* gylyje i* aukštyje.?

Šiais metais tautos žadintojui, 
lietuvių tautos auklėtojui jo gimi
mo šimtmečio sukakties proga pra
dedami leisti jo raštai, rengiami 
iškilmingi minėjimai, ruošiamos 
spaudai platesnio masto monogra
fijos ir kitokie smulkesni leidi
niai. Akademinis Skautų Sąjūdis 
išleidžia specialų savo žurnalo 
Mūsų Vytis numerį, paskirtą sa
vo garbės nariui. Dr. Vydūnas su
silaukė didelės pagarbos ir pri
pažinimo mūsų tautoje. Visa eilė 
organizacijų išsirinko jį garbės na
riu: Lietuvių Rašytojų Dr-ja. Lie
tuvių Studentų Korporacija Ro
muva. Akademinis Skautų Sąjū
dis, Studentai Ateitininkai, Jaun. 
Lietuva, “šviesos” sambūris, Ma
žosios Lietuvos Taryba, Latvių - 
Lietuvių Vienybė, Lietuvos Atgi-

Institute Litteraire ir “Kultūra”
Metmenų Nr. 13 Zigmas Dailid- 

Ma rašo apie lenkų emigrantų 
sambūrį Paryžiuj.’!, pasivadinusį 
Institute Litteraire vardu. Tai kul
tūrinis centras, apjungęs lenkų 
emigracijos stipriausias ir blai
viausias intelektualines pajėgas. 
Institutas leidžia knygas, o svar
biausia — augšto lygmens mėne
sinį žuranlą Kultūrą. Jame, be 
emigrantų rašytojų, spaudžiami ir 
kjrašte gyvenančių kultūrininkų 
darbai, vienokiu ar kitokiu keliu 
pasiekią Paryžių. Čia buvo at
spausti ir Tarybų Sąjungoje ra
šytojų Tertzo Aržako, Siniavskio 
ir Danielio darbai, kuriuos, kaip 
žinome, komunistinis teismas nu
baudė kalėjimo bausmėmis.

Kultūroje bendradarbiauja 
mums pažįstamas C. Milosz, pran
cūziškai rašiusio lietuvio Oskaro 
Milašiaus brolėnas. Kultūros vy
riausias redaktorius ir kartu Ins
titute Litteraire vadovas yra J. 
Griedrojc. Pavardė lietuviška, nes 
kildintina nuo Giedraičio, bet apie 
jį mums nieko nėra tekę girdė
ti.

ir

Kultūra, leidėjų pasisakymu, ne
sąs vien tik emigrantų žurnalas, 
o visų lenkų, leidžiamas užsieny
je. Emigrantų reikalai niekam nė- 
są įdomūs, išskyrus juos pačius. 
Kultūra tačiau komunistinėje Len 
kijoje uždrausta platinti. Gomul
ka viename partijos suvažiavime 
esąs pasakęs, kad Kultūra turinti 
būti sunaikinta. O vis dėlto “Kul
tūra. ir jos leidžiamos knygos pa
siekia plačiai lenkus Lenkijoje, 
nors ir nelegaliais keliais.

Nemėgsta Kultūros ir lenkų eg- 
ziliniai politikai Londone. Viena 
priežasčių tai toji, kad Kultūra 
pataria lenkams būti logiškiems: 
pasisakant už vakarines atgautas 
žemes, tenką atsisakyti rytuose 
prarastų, tarp jų Vilniaus ir Lvo
vo.

Kultūra, be abejo, siekia Len
kijos išsivadavimo iš Sovietų Ru
sijos globos o pačių lenkų išsi
laisvinimo iš komunistinės dikta
tūros. Bet ji neskirsto į “geruo
sius^’ lenkų politikus išeivijoj ir 
bloguosius” krašte. Pagal Kultū
rą komunistai Lenkijoje sudarą 
tokią mažumą, jog esą galima tik
rai sakyti, kad lenkų tauta visu
moje yra antikomunistinė. Dėl są
lygų pakitimo Lenkijoje Kultūra 
neskiria didelės reikšmės egzili- 
niams veiksniams Londone. Tuo 
klausimu žurnalo bendradarbis J. 
Mieroszewski yra parašęs knygą 
“Evoliucionizmas”. Pagal jį, len
kų tauta tegalėsianti rusų atsi-

Paruošė Mantas
Red. pastaba. Minimas Kultūros

Vydūno gyvenimas ir veikla
A. KRAUSO ŽODIS MININT DR. VYDŪNO ŠIMTMETĮ MELBOURNE

K. Čiurlionį atrado rusai ir pir- jam, lyg. meilės himnas visam, kas 
Lietuvių Studentų Korporacija mieji iškėlė jo didingumą. Oska- gyva- Iš savo dvasios skaidrumo 

rą Milašių prancūzai pirmieji su- jis žvelgė į šio pasaulio kasdie- 
rado ir įvertino jo genijų.

Prancūzijoj žymūs akademikai 
ir rašytojai įsteigė mūsų tautos 
rašytojui ir jo kūrybai populia
rinti jo vardo draugijas ir susi
laukė aukščiausios pagarbos, lei
džiami jo kūrybos įvairūs puoš
nūs leidiniai. Net vokiečiai turi jo siajame. Nesu nei vieno kito žmo- 
kūrybos vertimų, o mes dar maža 
ką apie jį težinome. Ir Vydūnas, 
jo kūryba nėra pakankamai įver
tinta ir daugeliui jis dar svetimas, 
nesuprantamas. O iš tikrųjų Vy
dūnas yra anot prof. St Šalkaus-

Maža tėra žmonijoje skaidraus 

tį. Tokios asmenybės, šviesdamos 
savo dvasios skaidrumu per tauti
nes ribas, turi nepaprastos įtakos 
į visos žmonijos gyvenimą. Jos 
lieka plačiųjų masių nesuprastos 
ir neįvertintos, bet pasistengian
tieji sąmoningėti jaučia jų didin
gumą ir vertingumą.

Vydūnas yra pati šviesiausia lie- ko veikale “Ant dviejų pasaulio 
tuvių tautos asmenybė, kuri netel
pa mūsų tautos ribose ir yra ver
tinama kitų tautų. Lietuvių Tau
tai Vydūnas yra daugiau, kaip vo
kiečiams Goethe. Vydūno skelbia- milžinkapių praeities, iš kalbos pa
mos mintys yra gilesnės ir švieses
nės už Goethės. Tik Vydūnas iki 
šiol nėra dar tinkamai įvertintas 
ir suprastas. Vokiečiai stebisi mū
sų Vydūno minčių gilumu ir daž
nai jį daugiau įvertina, kaip mes 
patys. Tačiau Vydūnas nebus pa
mirštas ir su kiekvienais metais 
bus skirta daugiau dėmesio ir su
sidomėjimo mūsų tautos pranašui.

Savo didžiųjų dvasios galiūnų 
mes patys dažniausia nepamatome. 
nesuprantame. Svetimtaučiams į- 
vertinus juos ir žavintis jais, pra
dedame ir mes patys juos dau
giau suprasti ir jais didžiuotis. M.

kratyti tik laikui bėgant. Rėži- Kultūros linijai, bet nieko konkre- 
mo liberalėjimo tauta pasieksian- tesnio neturi pasiūlyti. Apskritai 
ti tik per nepalaužiamą spaudimą lenkų kraštutinieji nacionalistai 
į valdančiuosius. Tam uždaviniui yra pasimetę: iš Rusijos ir kai- 
ir emigracija turinti suvaidinti mynų jie nori atgauti prarastas 
savo vaidmenį. rytines žemes, gi Vakaruose nori

Daugelis lenkų emigracijos se- išsilaikyti iš Vokietijos atskirtuo- 
nosios kartos politikų nepritaria se

KULTŪRA” APIE LIETUVIUS
Šių metų Kultūros Nr. 1 yra E. 

Žagteli, septynių puslapių straips
nis "Sąsiedzi Litwini” (kaimynai 
lietuviai). Pradžioje labai simpa
tingai paminimi lietuvių emigra
cijos žurnalai Metmenys ir Litua- 
nus”.

Puslapis su viršum skirta lite
ratūros apžvalgai. Lietuviai pasi- 
žymį išeivijoj poetų gausumu. Po
ezijos leidinių lietuviai daugiau at- 
spaudžia negu lenkai. Tematika 
panaši kaip ir lenkų išeivių po
etų: poeto dalia be tėvynės, be 
skaitytojų ir net be tėvų kalbos. 
Iš prozos paminėta Jurgio Gliau- 
dos “Agonija”. Pavadinta ji lite
ratūriniu reportažu. Žymiausiu 
lietuvių rašytojų iškeltas V. My
kolaitis-Putinas. Okupacinėse są
lygose stipriausias kūrinys pasi- ro kaimyno dvasioje rašytas, ir to- 
rodęs Kazio Borutos “Baltaragio 
malūnas”. Išeivijos grožinė litera
tūra (panašiai esą ir su lenkais) 
tematikos jieškosi praeityje, sena
jam kaime. Kad literatūra būtų 
suprantama ir artima jaunajai
kartai, reikią posūkio. Paminima vių vaikai yra pasinešę į mokslą 
lietuvių dailininkų geras užsireko- 
mendavimas Amerikoje ir Austra
lijoje.

Lietuvių vadovaujami veiksniai 
metę šūkį: Svoriui išlaikyti esame 
neskaitlingi, būkim todėl akademi
kų tauta!” Lietuviai išeiviai visais 
būdais stengiasi vaikus leisti į aug- 
štuosius mokslus. Lietuviai studen
tai esą labai aktyvūs. Pamini au
torius lietuvių studentų demons
tracijas Washingtone, New Yorke 
prieš Tautų Sąjungos rūmus ir 
Australijoje Paleckį sutinkant.

Užsimenama apie diplomatijos 
šefą Stasį Lozoraitį, apie Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę ir apie 
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą. Neminint pavardės, pa
ryškinta dabartinio VLIKo pir
mininko asmenybė. Lietuviai suge
bą įsigyti draugų. Prezidento 
Johsono žentas esąs lietuvės sū
nus. kuris lankęs lietuvių mokyk- bendradarbis E. Zagiell kaip tik 
lą ir kurį moterystėn palaiminęs 
lietuvis kunigas. Kai popiežius kal
bėdamas Tautų Sąjungos rūmuo
se, apgailestavęs, kad ne visoms 
tautoms čia dar atstovaujama, tai 
aiškintasi popiežių turėjus gajvo-

ribų” pavadintas “lietuviškumo iš- 
reiškėju”.

“Vydūnas tarsi prikelia, atsta
to lietuvišką buitį bei formas iš 

minklų, iš liaudies dainos meliodi- 
jų, iš drobės raštų ir tą lietuviš
ką buitį bei jos formas projektuo
ja į ateitį, per ateitį į dabartį 
tiesdamas tiltus į ateitį.” Taip 
vaizduoja Vydūną prof. Antanas 
Ramūnas.

Jo skelbtos mintys ir visa jo kū
ryba taip suaugę su jo paties gy
venimu, kad sudaro harmoningą 
visumą. Sunku surasti kitą tautos 
sūnų, kuris taip glaudžiai susie
tų savo skelbiamas mintis su sa
vo gyvenimu ir būtų ryškiausiu 
jų įkūnytojų. Jo visas gyvenimas 
buvo lyg viena malda Aukščiausia-

plotuose. Oder-Neise linijoje.

je kiniečius. Tik lietuviai supratę 
popiežių, nes jo vertėjas buvo lie
tuvis kun. Martinkus. Tai jo tė
vynę turėjęs galvoje šv. Tėvas.

Užsimenama apie Sovietų norus 
rusifikuoti kraštą, bet ir apie lie
tuvių pastangas tam priešintis. 
Filmas “Niekas nenorėjo mirti” 
parodęs vaizdžiai, kokios didelės 
apimties buvo pasipriešinimas o- 
kupantui.

Baigiant užsimenama apie bu
vusią lenkų-lietuvių uniją ir, ne
priklausomoj Lietuvoj nuotaikas 
prieš lenkų kultūrinę įtaką. Lie
tuvis skeptiškai žiūrįs į lenką, ku
ris jį pavadina “brolau, Lietuvi!” 
Kreipinys “kaimyne, lietuvi” bus 
daug maloniau lietuvio ausiai.

Visas straipsnis yra tikrai ge- 

dėl tokį lenką lietuviui malonu sutik 
ti.

Iš savo pusės turim ir kritiškų 
pastabų. Ir tai ne dėl autoriaus 
minčių ir ne dėl lenkų, bet dėl sa
vųjų. 1Tai tikrai, kad lietuvių išei- 

į profesinį darbą, į turtėjimą. Jei 
tai dėl paties žinojimo, dėl mokslo, 
jei turtėjimas yra tik pasekmė as
meninės iniciatyvos, tai gerai. Nei 
giama, jei to siekiama tik dėl noro, 
iškilti, dominuoti kitiems, dėl po
niškumo. Iš to kyla niekinimas ki
tų. bent iš augšto žiūrėjimas į 
silpnesnįjį. Ne visi yra pakanka
mai gabūs, ne visi yra beatodai
riškai veržlūs. Bet ir jie yra mū
sų tautiečiai ir lygiai šiltai privalo 
būti sutikti ir priimami kaip bend
ruomenės nariai. Deja, ypač JAV 
tarp mūsiškių labai ryškiai paste
bima naująsis klasinis išsiskyri
mas. O tas jau neigiama apraiš
ka. Nežiūrint šių pastabų, lietu
vių veržimasis į studijas ir pro
fesinį darbą skatintinas visais bū
dais.

gyvena Australijoje (Sydnėjuje), 
skaito Mūsų Pastogę ir yrą nuošir
dus lietuvių bičiulis. Jis dabar kaip 
tik ruošia didesnę apžvalgą Kultu- 
ai apie Lietuvių Enciklopediją M. 
P. Red.

niškumą ir menkfystę. j triukš
mingumą ir melą, j vidaus pasau
lio slėpiningumą su vienodu ramu
mu ir dvasios tilsmu pasilikda
mas dvasioje nesukrėstas ir nenu
kreipiamas nuo gyvenimo tikslo — 
sąmoningėti ir skaidrėti Aukščiau-

gaus užtikęs savo gyvenime, kurs 
su tokia pat meile ir gailestingu
mu sutiktų priešą, tiek savo bičiu
lį. Vydūnas tuo stebina kiekvieną 
ir yra viena nuostabiausių asme
nybių lietuvių tautos ir žmonijos 
gyvenime. Jis visa galva išsiski
ria dvasios šviesumu ir kilnumu.

Čia noriu atskleisti nors mažą 
uždangos kraštelį jo žemiškos ke
lionės, kurioje jis skelbė Taurųjį 
Žmoniškumų.

Kai Lietuva išgyveno sunkiau
sias ir tamsiausias savo istorijos 
dienas, kai lietuviams buvo už
drausta sava spauda ir veiklesnie
ji buvo tremiami, kaip ir šiandien 
į Sibirą, 1968 m. kovo mėn. 22 

M. Malakūnienė

DVASIOS MILŽINUI — VYDŪNUI

Į žemę, sako, kartais žvaigždės krinta — 
Iš tolimos visatos, iŠ mėlyno dangaus, — 
Bet tiktai trumpai valandėlei tenušvinta 
čia žemėje tamsus akiratis žmogaus...

Bet Tu Vydūne, žvaigžde kritęs, Tu švitėjai, 
Tu mums lig šiol neužgesai — 
Nes Tave siuntė bočių vėlės, 
Tave prisišaukė užgesę aukurai!

Rambyno žemėje staiga dangus nušvito, 
Ir skambinti vėl ėmė jūrose Varpai — 
Kai tu tą meilę Tėviškei, kaip vėliavą iškėlęs, 
Visur visiems drąsiai sakei:

— A! laisvas noriu būti Siiion 
čia, ant Šventosios Bočtūn Žemės!

Buvai Tu mūsų sentėvių ir prabočių 
šešėlių — tas milžinas šešėlis, 
Buvai Tu tėviškėj skambėjusių dainų 
Ir aidas ir varpelis!
Buvai Tautos Tu Pranašas, 
Žynys ir Krivė — Vaidila, 
Ir liksi Tu per amžius Prūsų žemės

— Žmogau, tik būki sau žmogus?

Melbourne, 1868.3.22 d.

KAZYS ALMĖNAS

• Ta nemirštanti, lietuviška 
Dvasia!

Matei Tu tą, ko mes nei vienas neregėjom, 
Didysis Slėpinys atvėrė Tau visas duris!
O tiems, kurie tamsybėse baimingai klydinėjo — 
Šypsodamos tarei:

(Žzūr. pradžią pereitame M.P. Nr.)

Žinoma, abu kalbėjome ne visai tiesiogine, 
bet tuo momentu visai neginčytinai rimta prasme. 
Abi temos, kurias mes buvom įsikandę, buvo 
pilnos šakotų reikšmių ir simbolių. Kuriam laikui 
nutilome, kad galėtume lėtai beveikiančioje gal
voje sužvejoti dar po vieną atkirtimo variantą. 
Minčių tempas yra atvirkščiai proporcingas išger
tam alaus kiekiui, ir be to, iš tų, kaip tingūs 
banginiai besivartaliojančių minčių reikėjo išskir
ti tas, kurias jau buvome naudoję. Įsikandom, 
mat, šias temas anksti, beveik pirma proga, kai 
kiti mūsų klasės nariai išėjo ar tai gulti ar pa
šokti, ir mes likome vieni du prie stalo. Buvau 
tada jau gana agresyviame stovyje. Kartais taip 
būna po ilgos, įtampos, kai atsileidi. Užeina noras 
nešti kam nors tiesioginiai į akį. Žinoma, nuo 
tokių fizinių agresijų dabar susilaikoma — taip 
mandagiau, ir, beto, psicholiginis puolimas kur 
kas efektingesnis. Ypač jei puolamasis asmuo 
yra prieš tai tave gerokai nervavęs. Į tą kate
goriją Karli su savo mandagiai arogantišku šyps
niu, savo jokios pastangos nereikalaujančia sli
dinėjimo tobulybe puikiai tiko.

Užtai stačiai jam pasakiau:
— Tai visgi pabėgai čia nuo visko...
— Nuo ko?
— Nuo gyvenimo bendrąja prasme. Neži

nau, nuo ko specifiniai... Bet manau, nuo kokios 
nors pareigos. Pareigos ypač galima išsigąsti...

Karli sumišęs nusišypsojo, ir tiriančiai žiū
rėdamas į mane, pamažu, bet vientisai išgėrė pu
sę bokalo. >

— O, tu toks... — tarė jis padėjęs boka
lą. — Aš maniau, kad to toks...

— Tu baisiai toli bėgai, Valuodi... Matyt 
labai buvai išsigandęs...

— Čia Colorado, tu, lūgane... Tik tūkstantis 
mylių nuo šen ar nuo ten...

— O, ne toli distancine, prasme. Ką reiškia 
nuotoliai šiomis dienomis!.. Ne, nuotoliais dabar 
nepabėgsi... Reikia pabėgti psichologine prasme, 
į Įritą aplinką pabėgti, į Įritą pasaulį iš viso...

— Kokį kitą pasaulį?
— Kur nebūtų tos pareigos, nuo kurios bė

gai. Kur nebūtų jokios pareigos... Kur visas 
gyvenimas būtų tik vientisas žaidimas... Gyveni
mas pagrįstas vien sniegu ir žaidimu.

— Ir tu čia atvažiavai.
— Atvažiavau pažaisti savaitei. Apie sa-

vaitę žaisti galima, ir tai sveika nei... Kiek tu čia 
ilgai žaidi?

— O, aš tai ilgai...
— Ir dar ilgai žaisi. Ir žinai kodėl?
— Ne. Pasakyk man.
— Užtai, kad esi bailys!
— Bijau gyvenimo.
— Taip. Ir pareigos.
— Ja! — Karli pabrėžė tai trinkdeldamas 

tuščią bokalą į stalą. — Tu tikrai toks...— Jis 
sekė mane per visą mano puolimo pradžią, tin
giai šypsodamasis ir lyg nelabai tikėdamas. Ke
letą kartų jo lūpų kraštukai lyg truktelėjo, ir to 
man pilnai pakako.

— Ne visi ir ne visada tavim impresuoti, 
Valuodi... Ar tau to labai reikia, ką? Net “Kar
li”, kad austriškai skambėtų, Valuodi... Gal ir 
nuo “Karols” bėgi, ką?... Tautybė irgi pareiga...

Bent momentui Karli nustojo šypsotis.
— Žiūrėk savo snarglio, tu, lūgane...
— O, mes nervuoti... Tiesa, tu pripratęs prie 

nuolatinės admiracijos... Atsiprašau, tikrai... Pa
lauk, ką reikia pasakyti?... Kad tu gražus, kad 
slidinėji puikiai, kad visai kaip austras atro
dai?!

Karli atsiduso ir trumpai pažiūrėjo į mane. 
Jis sukando dantis, ir pamažu, lyg su pastanga, 
jo lūpos vėl išsitempė į šypsnį.

— Tu tikrai toks... Tik neuždainuok dabar, 
gerai? Aš tau tada nupirksiu vieną...

Jaučiau lyg būčiau šiek tiek skolingas jam 
už tą susivaldymą.

— Uždainuoti ką?
— Ar aš žinau... Jūs, lūganai, visada ką 

nors uždainuojate... Užbliaunate, turėčiau sakyti. 
Nusigeriate, filosofuojate ir bliaunate... Slaviška 
įtaka, matyt...

— Tai kultūringai... Gerą “litovskają pies- 
nią” užtraukiam.

— Ha! Kad jos visos skamba rusiškai...
— Tu nusimanai, ne?

— O, aš gyvenau tame pačiame lageryje... 
Nusigeria ir uždainuoja, ir visos dainos skamba 
rusiškai...

— Eik tu, žirgo galva, ar tau suprasti?
— O, aš girdžiu... Nesijaudink. Ir visos 

skamba rusiškai... Bendrai, jūs baisiai daug sla
viškos įtakos turite.

— Kokios slaviškos įtakos?...
(Nukelta į psl. 5)

d., šventadienį, Apie 9 vai. ryto, 
Verdainės šventnamio varpams 
gaudžiant, Jonaičiuose, Šilutės ap
skrity, išvydo šio pasaulio švie
są Vilius Storasta-Vydūnas.

Tuomet Storastų šeima gyveno 
pas giminaitį Plikaitį, atskiruo
se nameliuose ant Šyšos upės kran
to. Juose ir gimė Vydūnas.

Jo tėvas Anskis Storasta, vie
nas iš jaunesniųjų ūkininkų sūnų, 
linkęs į mokslą baigė Berlyne Mi
sionierių Seminariją. Jau turėjo 
išvykti į Afriką. Tam tikslui bu
vo išmokęs olandų ir anglų kal
bas. Bet turėdamas silpnus plau
čius ir silpną skilvį, turėjo nuo 
tos kelionės ir tų pareigų atsisa
kyti. Tad kunigavo Naumiesty. 
Didžiojoje Lietuvoj. Vėliau vedęs 
atvykdavo dažnai į Jonaičius, nes 
motina nenorėjo vykti į rusų val
domą Liietuvą. Vėliau tėvas su vi
sa šeima nukilo į Naukiemį Pil
kalnio apskritin, kur įsteigė para
piją

Vydūno motina, Marė Ašmonai- 
tė kilimo ūkininkaitė iš Lanku
pių kaimo, Priekulės apylinkės. 
Klaipėdos apskr. Ji iš stambaus 
ūkio, esančio prie pat Minijos u- 
pės. Labai mėgusi dainuoti ir gie
doti. Jos tėvas Kristupas Ašmons 
ir motina Marinkė Ašmonaitė bu
vo pamaldūs žmonės. Jos brolis 
buvo žymus sakytojas ir giesmių 
kūrėjas. Vydūno motina buvo la
bai darbšti, ramaus ir tylaus bū
do moteris. Ir savo vaikus mo
kė susivaldyti ir padoriai elgtis.

Storastų šeima buvo skaitlinga: 
šeši berniukai ir dvi mergaitės. 
Vydūnas ir penki jo broliai buvo 
mokytojai. Vyriausias jo brolis 
Jonas jau penktus metus eidamas 
išmoko skaityti ir buvo didis knygų 
mylėtojas.

Vydūno šeimoje viešpatavo reli
ginė nuotaika. Jo tėvas, būdamas 
evangelikų kunigu ir mokytoju, 
jau nuo pat kūdikystės dienų mo
kė giedoti šventas giesmes ir mels
tis, o motinėlės giesmės supo Vi
liuką nuo lopšio dienų. Ta nuosta
biai religinga Storastų šeimos nuo
taika nepaliko be pėdsakų ir būsi- 
mąjam rašytojui. Tėvas, vykda
mas į kitas parapijas pamaldoms, 
paimdavo ir Viliuką. Giesmių’ gar
sai ir pamokslai giliai įsmigo jau
nuolio atmintin.

(Bus daugiau)
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ajPOPTAW
KOVO

NAUJA KLUBO VALDYBA
Per klubo metinį susirinkimą į 

valdybą išrinkti nariai pasiskirs
tė pareigomis:
V. Augustinavičius — pirminin
kas,
A- Šimaitis — vicepirm., 
Z. Motiejūnienė — sekretorė, 
K. Krapauskas — kasininkas, 
I. Kviecinskienė — moterų sekci
jos vadovė.

Klubo valdyba į talką pakvietė 
pirmą kandidatą H. Stosiu, kuris 
sutiko eiti klubo reikalų vedėjo pa
reigas. Pagal klubo įstatus reika
lų vedėjas prižiūri atskirų sekci
jų veikimą ir talkininkauja klu
bo pirmininkui ir sekretoriui tech
niškame darbe.
Klubo sekretorės adresas: 5-13 
Mary Str., Lidcombe. Klubo rašti
nė: Sydnėjaus lietuvių klubo na
mai, 39 Church Str. Lidcombe, 
NSW.

TINKLINIS
Koviečiai tinklininkai praėjusią 

savaitę pabaigė pirmąjį šių metų 
tinklinio turnyrą laimėdami pir
mą vietą kartu ir Spars Cup čem- 
pijono vardą ir pereinamąją taurę. 
Žinant, kad turnyre dalyvavo vi
sos NSW valstijos geriausios “A” 
klasės tinklinio komandos, šį ko- 
viečių laimėjimą reikia aukštai 
vertinti. Laimėta Spars taurė yra 
pereinamoji, todėl koviečiai turi 
teisę ją pasilaikyti iki ateinančių 
metų turnyro.

MOTERŲ KREPŠINIS
Moterų pirmoji komanda žaidžia 

pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
krepšinio stadijone Aleksandrijoje. 
Praėjusią savaitę merginos vienas 
rungtynes laimėjo ir vienas pralai
mėjo Barberians komandai. Klubo 
valdyba numato moterų komandą 
papildyti prityrusiomis jaunėmis 
R. Slavėnaite, A. Intaite ir M. Sau 
kaitė.

Jaunės mergaitės jau įsijungė

KLUBE
į turnyrą ir žaidžia kiekvieną ant
radienį 7 vai. vakare Canterbury 
Girls High School salėje. Paskuti
nes rungtynes prieš Swifties lai
mėjo 20-14.

Komandą treniruoja kjrepšinio 
sekcijos vadovas G. Sauka.

TRUMPAI

Buvęs sporto skyriaus redakto
rius A. Laukaitis pakeitė savo pro 
fesiją. Metęs dažymo darbą nu
ėjo laiškų skirstyti. Kiek patir
ta, naujame darbe gerai sekasi, jau 
yra išlaikęs keletą egzaminų ir 
greitu laiku taps nuolatiniu pašto 
tarnautoju.

*
A. Šimaitis visų sportininkų va

dinamas “Špoku” grįžęs į klubo 
valdybą Velykų atostogų metu 
klubo valdybos reikalais išvyko ap
lankyti kaimyninių klubų Melbour
ne ir Geelonge.

*
I Sydnėjaus lietuvių sporto klu

bo balių, kuris įvyks gegužės 25 
dieną ukrainiečių salėje, Lidcombe, 
pirmieji pradėjo apsirūpinti bilie
tais ir stalais Newcastle lietuviai, 
pakviesti stalo tenisininko E. Liū- 
gos. Baliui pasiruošimai jau vyks
ta pilnu tempu.

*
Šiaurės Amerikoje vėl pradėjo 

reguliariai išeiti lietuvių sporto 
žurnalas Spartas.

Žurnale bendradarbiauja mums 
gerai žinomas J. šoliūnas. Žur
nalas turiniu ir išvaizda daro ge
rą įspūdį. Jame randame žinių ir 
iš Australijos lietuvių sporto veik
los. Sydnėjaus sporto mėgėjai šį 
žurnalą gali gauti lietuvių klube 
Lidcombe.

*
Balandžio 21 d. visi koviečiai 

kviečiami dalyvauti skautų rengia
moje Atvelykio Gegužinėje. Daly
vaudami gegužinėje paremsime 
mums labai artimą ir draugišką 
skautų organizaciją.

V.A.

Sportas Adelaidėje
Vyrų krepšinio komanda pasku

tines vasaros pirmenybių rungty
nes turėjo su University koman
da. Galbūt, žinojimas, kad jau nė
ra vilties patekti į ketveriukę, atė
mė norą kovoti ir siekti laimėjimo. 
Sužaista blogiau negu blogai. Pra
laimėta 27 — 51 (14 — 19). Po 
šio pralaimėjimo komanda atsidū
rė net į septintą vietą varžybų 
lentelėje. Sezono pradžioje žaista 
prastai ir pralaimėta prieš silpno
kas komandas. Vėliau padaryta 
pažanga, laimėta keletas gerų 
varžybų ir patekta į ketveriukę. 
Prieš sezono pabaigą žaidžiant be 
didesnio ryžto pralaimėta porą 
laimėtinų susitikimų ir taip iš
krista iš ketveriukės.

★
Vyrų antroji komanda, žai

džianti “F” grupėje, sezoną baigė 
lentelės viršuje, pirmaudama net 
8 taškais. Ši komanda dabar žais 
pusfinalius ir greičiausia pateks į 
finalus.

★
Mergaičių pirmoji komanda 

paskutines varžybas žaidė prieš 
K — Jets ir lengvai laimėjo. Re
zultatai: 43 — 29 (16 — 14). Taš-

NERIES 
SUSIRINKIMAS

STEIGIAMAS SPORTO KLUBAS 
"NERIS”

Pranešama Sydnėjaus lietuviams, 
kad balandžio 21 d. (Atvelykyje) 
2 vai. p.p. Dainavos salėje Banks- 
towne šaukiamas Sporto Klubo 
"Neries” steigiamasis susirinki
mas, kurio tikslas išrinkti “Ne
ries” klubo valdybą bei aptarti 
kitus aktualiuosius reikalus.

Kaip jau visiems žinoma, krep
šinio komanda Neris labai gra
žiai užsirekomendavo Sydnėjuje, 
tad reikalas verčia turėti oficia
lią valdybą, kuri tęstų gražiai pra
dėtą darbą.

Kviečiame visus tautiečius susi
rinkime gausiai dalyvauti ir pa
remti jaunųjų entuziastų iniciaty
vą.

Susirinkimui gerai pavykus nu
matomos mažos krikštynos su lie
tuviška sula.

Iniciatoriai 

kai: V. Juciutė 15, N. Vyšniaus
kaitė 12, G. Krivickaitė 8, N. Mar
cinkevičiūtė 4 ir V. Mikeliūnaitė 
su M. Lapienyte po 2. Anksčiau 
turėtas varžybas pralaimėjus din
go visos galimybės patekti į ketve
riukę. Sezonas baigtas užimant 
lentelėje 7 vietą.

Komanda vasaros turnyre pasi
rodė prastai. Ypatingai blogai 
žaista sezono pradžioje. Bendrai 
trūko noro ir valios siekti laimėji
mų. Prie geresnių pastangų gali
ma buvo patekti i ketveriukę.

*
Antroji mergaičių komanda pas

kutines varžybas turėjo su Nor
wood. Pralaimėta 9 — 29 (5 — 
16). Taškai: R. Staugaitė 4, A. 
Stelbaitė 3 ir R. Sholze 2. Ši ko
manda žaidė trečioje divizijoje. 
Beveik visos žaidėjos pirmenybėse 
dalyvavo pirmą kartą ir dėl to 
teko pasitenkinti paskutine vieta 
lentelėje. Imant dėmesin žaidėjų 
amžių ir patirtį geresniu rezultatų 
negalima buvo tikėtis.

★
Jauniai berniukai susitikę stip

riausią grupės komandą per nelai
mę pralaimėjo 39 — 40 (15 — 12) 
prieš C. Y. M. B. H. S. komandą. 
Likus žaisti apie 15 sekundžių vy- 
tiečiai pirmavo vienu tašku ir tu
rėjo kamuolį. Per nelaimingą, gal
būt, neapdairų kamuolio perdavi
mą, kamuolys išleistas į užribį ir 
priešininkas paskutinę sekundę 
įmetė tolimą metimą.
Šių rungtynių taškai: P. Arlaus-
kas su A. Pauliukevičium po 8, 
A. Jaunutis 7, R. Beinoravičius su 
K. Pauliukevičium po 6 ir A. Ski- 
paris 4. Su šia komanda teks žais
ti pusfinaliai ir, galbūt, finalai. 
Priešininkai turi tris aukštus žai
dėjus ir dėl to vytiečiams labai 
sunku kovoti po krepšiais. Visgi 
mūsų jauniai žaidžia gerai ir gali 
atsirevanšuoti.

Paskutinės sezono rungtynės 
žaista su Cheltenham Baptist. 
Laimėta 75 — 28 (36 — 14). Taš
kai: A. Skiparis 24. A. Pauliuke
vičius 19, P- Arlauskas 12, R. Bei
noravičius 8, A. Jaunutis 6, J. Va
ciam 4 ir K. Pauliukevičius 2.

Sezoną jauniai baigė antroje 
vietoje. Komandos žaidimu reikia 
tik pasidžiaugti. Progresuota pa

vieniai ir komandiniame žaidime. 
Belieka jauniams palinkėti sėkmės 
finaliniuose žaidimuose ir sekan
čiame sezone.

TINKLINIS

Paskutiniame susitikime vytie- 
čiai gana lengvai laimėjo prieš 
Volga komandą. Vyties komando
je jau antrą kartą žaidė A. Igna
tavičius. Jisai pademonstravo 
įvairų žaidimą ir apgaulingus kū
no judesius. Laimėta: 15 — 7, 
15 — 12.

Moterų komanda laimėjo po kie
tos kovos prieš stiprią latvių ko
mandą. Pirmas setas žaista gerai, 
ypatingai buvo geri kai kurių žai
dėjų padavimai, Setas laimėtas 
15 — 8. Antrame sete visas žaidi
mas priklausė latvėms; pralaimė
ta neįtikėtinu 2 — 15 rezultatu. 
Trečiame sete dedamos geros pas
tangos ir po įtempto seto finišo 
laimėta 17 — 15.

Tinklinio pirmenybės baigsis tik 
po Velykų švenčių ir kurios vietos 
atiteks vytiečiams sunku spėlioti. 
Moterų komanda turi daug gali
mybių kovoti dėl čempijonių vardo 
finaluose. Greičiausia ir vyrai pa
jėgs išsilaikyti ketveriukėje.

— ★ —
Naujam krepšinio sezonui (žie

mos) Vytis įregistravo 6 koman
das. J.ų tarpe viena nauja jaunių

VISAIP
Amerikoje, ypač Los Angeles 

mieste už numestą gatvėje šiukšlę 
neapdarus pilietis gali būti nu
baustas ligi 300 dolerių pabaudos. 
Gal dėl to šiandie Los Angeles lai
komas švariausiu miestu pasauly
je. Australijos miestų gyventojai 
yra kiek kitokios nuomonės: jų 
įsitikinimu, reikia atsižvelgti ir j 
miesto šlavikus — jie irgi turi tu
rėti iš ko pragyventi...

— ★ —
Buvo rašyta šio laikraščio pus

lapiuose, kad Amerikoje rengia
mas komunistų režimo teismas, ku 
rį organizavo eilė įtakingų Ameri
kos organizacijų ir buvo pasi4 
kvietusios žymių asmenų, liudijan
čių prieš komunizmą. Vėliau tas 

iki 14-kos metų komanda. Pirme
nybės prasidės gegužės pradžioje.

KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Metiniam Klubo susirinkime 
kaip jau iprasta, arba kaip sako 
"tradiciniai” mažai dalyvavo na
rių. Jaunimo turima daug, neatsi
sako visuomenė paremti Klubo fi
nansiniai. bet šiaip jau nori būti 
visiškai nuošalyje, žiūrovo parei
gose (gaila ne rungtynių metu...).

Naujoji Klubo valdyba susideda 
beveik iš tų pačių asmenų, kurie 
buvo praeitoje valdyboje. Iš buvu
sios valdybos nekandidatavo S. 
Urnevičius. Šių metų valdybą su
daro: Pirmininkas — J. Jaunutis, 
vicepirmininkas — V. Skobeika, 
sekretorius — B. Nemeika (68 
Cuming St. Mile — End., S. A. 
5031) iždininkas — R. Sidabras, 
sporto vadovas P. Andri jaitis. 
Kandidatai: A. Krivickas ir J. 
Strankauskas.

Be įprastų metinio susirinkimo 
dienotvarkės punktų, buvo iškelta 
ir pasisakyta dėl Vyties Klubo nu
baudimo (Sydnejuje). Susirinki
mas buvo vienodos nuomonės, kad 
Vyties Klubas nubaustas neteisė
tai. Turėdami lietuviško jaunimo 
reikalus prieš akis, tikėdamiesi 
geresnio tarpklubinio .sugyvenimo 
susirinkimo dalyviai pasiūlė se
kančiai valdybai minimą ginčą — 
bylą nutraukti ir apie tai infor
muoti A. L. F. A. S. V-bą.

B. N.

teismas iširo trūkstant tinkamos 
organizacijos. Gaila, kad toks teis
mas nepavyko, nors jis būtų galė
jęs atskleisti pasauliui komunizmo 
padarinius ir užsimojimus. Bylos 
metu sukondensuota medžiaga apie 
komunizmą būtų buvus iškalbin
gesnė ir vertesnė negu atskiri ar
ba palaidi straipsniai bei pasisaky
mai spaudoje. 4

IRGI KARAS..
Napalo (Himalajuose) sostinės 

Katmandu miesto savivaldybė pa
skelbė, kad ji mokės po vieną ši
lingą už pristatytą svarą užmuštų 
musių, o kas bus pristatęs dau
giau kaip 40 svarų, tas gaus pre
miją 17 svarų ir 10 šilingų.

BALTIEJI
(Atkelta iš psl. 4)

— Na, ką sakiau... Bendrai — jokio ryžto, 
švaros ar drausmingumo... Nusigeriate, kalbate ir 
bliaunate. Ir viskas...

— Bet mes nebėgant nuo pareigos, tuu, asi
le...' /

— Kur jūs bėgsite... Tai būtų šioks toks 
veiksmas. Tai ne slaviškas stilius...

Su šiom dviem temom mes įklimpome į tik
rai plačias ir šakotas diskusijas. Buvom išgėrę 
abudu užtenkamai, kad galėjome neįsižeisdami 
naudoti ir pačius kraštutiniausius epitetus ir, 
antra vertus, turėjome užtenkamai sąvokos, kad 
šis žaidimas būtų tam tikra prasme ir pilnai rim
tas, ir sąmoningas. Kiek ilgai tai tęsėsi, pats ne
žinau. Bet ilgainiui ir tema pradėjo išsisemti, 
ir mintys vėlėsi vis lėčiau, ir pats baras gerokai 
ištuštėjo.

Atsiskyrėme puikūs draugai. Išėję iš baro 
nusvirduliavom iki bendrabučio, kur aš buvau 
apsistojęs, ir skaidrus nakties šaltis mūsų nė kiek 
neišblaivė. Viskas dabar pasidarė juokinga, ir 
Karlis, visu šimtu procentų pakeitęs savo takti
ką, prašė mane uždainuoti. — Ne, — sakiau, — 
nieko nemoku. Uždainuok tu pats. — Karli irgi 
nemokėjo ir, matyt, čia ir išsiskyrėme. Sakau 
“matyt”, nes tokių vakarų galai dažniausiai būna 
migloti.

__  * __
Sekančią dieną į kalnus užsikėliau tik artė

jant vienuoliktai.
Atvirai kalbant, atsibudęs galvojau, jog tą 

ūžiančią galvą gal geriausiai prislopinti visai ne
keliant kojos iš tos nelemtos lovos, bet taip gal
vojau neilgam. Visgi žmogus nevažiuoji virš 
tūkstančio mylių ir neleidi virš dvidešimties do
lerių per dieną, kad drybsotum lovoj.

Baltieji kalnai, kaip sakoma kelionių biurų 
brošiūrose, šaukė mane.

Užsikėliau. Iš pradžių kojos linko į visas 
puses, tik ne į tą, kur reikia, bet užtai diena 
pasitaikė nuostabi. Paryčiais buvo pasnigę, ir ko
kie trys coliai naujo puraus sniego pridėjo savo 
pūkinį baltumą prie ir šiaip akinančiai balto 
pasaulio. Saulė švietė taip skaisčiai, kad net dė
vint tamsius akinius buvo per šviesu. Aš stropiai 
išsitepiau veidą, kad apsisaugočiau nuo įdegimo, 
nes per šias penkias dienas, kurios daugiausia 
buvo debesuotos, veidas visvien spėjo stipriai 
įrausti.

Nuvažiavau pirmą kartą neskubėdamas, ir 
jau kažkur pusiaukelyje lyg ištirpo tas ūžimas 
ausyse. Sustojau, atsikvėpiau ir kai vėl pasilei
dau, kojos klausė manęs taip, kaip ir privalėtų 
klausyti. Įsidrąsinau ir pagreitinau tempą. Leng
vas sniegas tiško sūkuriais, ir buvo tiesiog svai
ginančiai šviesu, greita ir lengva. Tokiu momentu 
gali kaip paukštis jaustis. Lėkte perlėkiau keletą 
sniego kauburių. Pagaliau tame svaiginančiame 
lengvume praradau lygsvarą ir maždaug iki pusės 
įsmegau į didžiulę pusnį.

Buvo puiku ir tai.
Taip jau būna kartais slidinėjant. Ar lėksi 

pasišokėdamas, ar tvosi į kokią pusnį, ar šiaip 
sau vien tik stovėsi ir žiūrėsi į sniege nugrimz
dusias visai nerealias ir kaip pasakų iliustracijose 
žėrinčias pušaites — viskas gali būti prakeiktai, 
pasiutusiai puiku.

Kai išsikapsčiau iš pusnies ir stropiai nu- 
sitapšnojau sniegą, kad draugai manęs snieguoto 
nepastebėtų, pamačiau Karli.

Jis pravažiavo pro šalį, rėždamas sniegą tais 
taip siutinančiai taisyklingais lankais. Pravažia
vo, žvelgdamas atgal per petį ir šūktelėdamas sa
vo jau įparstus mokytojiškus padrąsinimus. Šį 
kartą jį sekė liekna ir nepersena ponia, apsivil
kusi tamsiu kailiu apsiuvinėtą skaisčiai mėlyną 
slidinėjimo švarką. Iš pastangos prikandus lūpą, 
ji stengėsi sekti Karli nurodymus.

Aiškiai Karli dabar turėjo privačią moki
nę. Privačios instrukcijos, kaip skelbė ant skelbi
mų lentos iškabintas kainoraštis, atsiėjo aštuoni 
doleriai valandai.

Tai man šiek tiek aptemdė šviesios dienos 
žėrėjimą. Ne pinigai, kuriuos dabar Karli uždir
ba — į sveikatą jam už tuos, — bet praeito va
karo atsiminimas. Pamiršęs jo, žinoma, nebuvau, 
bet, užsikėlus ant kalno, labai lengva visus šalu
tinius reikalus nustumti kažkur į tolį į pasąmo
nę. Užtai dabar pasijaučiau nekaip: atvirai kal
bant, pasijaučiau visai kvailai. Nukalbėta vakar 
buvo per daug, ir be reikalo ir pilnai nevietoj. 
—A. — sakiau sau, — po velnių su tuo reikalu. 
Jei klysti žmogiška, tai nukalbėti juo labiau. — 
Iš to piktumo pasileidau tiesia linija žemyn, ir 
vėjas švilpė ausyse.

Plačiame slidinėjimo ruožte matyt nepaste
bėjęs aplenkiau ir Karli su savo mokine. Vos 
atsistojau į eilę prie antros pakopos lifto, kai 
prie manęs su staigiu ir tiksliu slidžių stuktelė
jimu atsistojo ir Karti.

— Tegu ta boba važiuoja pati, — tarė jis 
aiškiai patenkintas, kad jo mokinė atsiliko.

— Bet ji tavo mokinė, — sakiau jam.

— A... ji per daug plepa. Užvažiuos ir pati.
— Jis nusijuokė ir atsigręžė. Jo mokoma ponia 
dabar irgi pasiekė žmonių belaukiančių lifto eilę, 
ir, lyg sumišusi, dairėsi. Karti pamojo jai, nusi
šypsojo ir su perdėtu gailesčiu pabraukė pečiais. 
Ponia atrodė nusivylusi. Ji aiškiai mieliau būtų 
važiavusi į viršų su savo šauniuoju nudegusio 
veido mokytoju. Bet eilė jau judėjo į priekį. Po
nia irgi nusišypsojo ir pamojo Kartini.

— Boba greičiausiai tiek pat ilgai slidinėja, 
kaip ir aš pats... — pareiškė savo nuomonę Kar
li. — Bet formos tai jokios... Aš manau, kad tu 
geriau moki.

O. —..Tikrai?..
Visgi mes vėl buvom ant kalno, ir Karli vėl 

buvo instruktorius. Kaip iš jo, tai buvo labai 
aukšto lygio komplimentas man.

— Jo. Žinai, tu daug išmokai per tą savai
tę... — Galima buvo net parausti, ir gal būčiau 
nuraudęs, bet reikėjo sėsti į lifto kėdę.

Kildami į kalną, abu kurį laiką tylėjome. 
Karti švilpavo sau tyliai ir pamažu supo savo 
juodas slides.

— Klausyk, dėl vakar... — tarė jis pagaliau.
— Dėl to, ką tu sakei...

— Pamiršk. Atsiprašyti iš tiesų turėčiau. — 
Tikrai, ypač dabar, lyg plaukiant į viršų skaid
riu kalnų oru, vakarykštis pokalbis skambėjo vi
sai kvailai. — Buvo užėjęs toks durnius kalbėti. 
Žinai, įsikandi kokią temą ir paskui varai ligi 
absurdo...

— Na... Bet buvo daug ir tesybės...
— Bet kame gali būti teisybės. Šiais laikais 

ką tik besakysi, kokia nors prasme vis tai bus 
teisybė.

— Manai?
— Reikia tik užtenkamai bendrais termi

nais kalbėti ir bus dalis teisybės... Tai bereikš
mis reikalas...

Mes dabar kėlėmės per vietą, kur kalnas 
staigiai pasidaro status ir lifto kėdė kilo grakš
čiu lanku tarp vieno kauburio ir virš riogsančios 
aukštumos. Buvo svaiginančiai toli iki apsnigtų 
pušų viršūnių. Maždaug vidury to lanko liftas su
stojo judėjęs, ir kėdės suposi lėtu ritmu. Matyt, 
kažkas ne taip pataikė atsisėsti ir teko sustabdy
ti liftą.

Karli, žinoma, buvo pripratęs prie šių aukš
tumų, man buvo šiek tiek nejauku.

— Matai... Dėl tos baimės, apie kurią kalbė
jai...— tęsė jis ramiai ir lyg atsargiai rinkdamas 
žodžius. — Apie tai buvo ne maža tiesos...

— Tai grynai nuo apibūdinimo priklauso... 
Priklauso kaip apibūdinsi žodį “baimė”.

— Kaip sakei... Baimė grįžti į gyvenimą...
— Žiūrėk. Aš tave galiu išvadinti bailiu 

užtai kad bijai šokti dabar žemyn. O jei šoktum, 
galėčiau sakyti, jog šokai, nes bijojai toliau gy
venti... Tas pats žodis, ir jis nereiškia nieko.

Liftas pajudėjo, dar pasisupo ir užkėlė mus 
į viršų. Čia kalnas buvo lėtai nuožulnus, ir mes 
judėjome tik keletą metrų virš apačioje, slidinė
jančių žmonių.

— Ne, paprasčiau... Aš, pavyzdžiui, pagal
vojau, ką sakei apie vasarą... Ir tikrai... Aš maž
daug bijau to laiko... Bijau, kad jis ateis.

— Tu dirbi sezoninį darbą... Daug kas taip 
dirba...

— O, dabar darbas. Aš maniau, kad sezo
ninis žaidimas?..

— Tai irgi tik žodis.
— Tiek to. Prileiskim, kad žaidimas... Bet 

aš pasvarsčiau ir sugalvojau, ką daryti...
Tiriamai pažiūrėjau į jį. Kažkaip nebuvau 

tikras, ar jis rimtai kalbėjo, ar juokavo.
— Sugalvojai ką vasarą dirbsi?

/ — Ne. Kaip žaisiu... Pagalvojau ir nuspren
džiau...

— Tai ką?
— Važiuoju į Chacaltaja! Taip! Užteks bėg

ti nuo gyvenimo tik per žiemą — nusprendžiau. 
Reikia bėgti ir vasarą!

Dar vis nebuvau tikras, ar jis juokauja. 
Balsas skambėjo visai rimtai, ir Karli nuolati
nio šypsnio nebuvo.

— Chacaltaja?! — pakartojau aš.
— Taip. Tai Bolivijoj. Ten slidinėjimo se

zonas prasideda, kai čia baigiasi... Vidury liepos 
būna gal apie dešimt pėdų sniego. Ar gali įsi
vaizduoti?!

— Dešimt pėdų?
— Bent tiek... Ei, atsargiai! — Buvom pri

važiavę galą kelionės ir reikėjo pakelti slides. 
Mes nuvažiavome nuo mažo nuožulnumo ir kėdė 
pakilo virš mūsų, apsisuko ir keliavo atgal.

Karli atsisuko į mane. Jis šypsojosi plačiai 
ir pamojo savo artėjančiai mokinei.

— Tai matai, — tarė jis. — Tu man gera 
įtaka. Tik buvau nusivylęs, kad vakar nęuždai- 
navai...

— Kad aš ne lietuvis, — sakiau jam, ir 
dabar buvo Karlio eilė spėti, ar aš kalbu rimtai, 
ar ne.

— O, ne?! — sakė jis ne tiek klausdamas, 
kiek nustebęs.

— Ne, — atsakiau. — Aš — žemaitis. Mes 
esame mylėtojai, ne dainininkai...

(Pabaiga)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE TALKOS DARBAS BE TRIUKŠMO
MELBOURNE

KVIETIMAS TALKON
Melbourne Lietuvių Klubo Ta

ryba kreipiasi į vistu klubo narius 
ir prijaučiančius prisidėti savo 
darbu ir auka prie Lietuvių Namų 
pilno įrengimo ir pritaikymo sa
viems reikalams, nes Lietuvių Na
mai tai visų mūsų — Lietuvių 
Namai.

Todėl Melbourne Lietuvių Klu
bo Taryba kviečia visus, galinčius 
narius atvykti balandžio 20 d. 8 
vai. ryto į Lietuvių Namus ir pri
sistatyti p. V. Popeliučkai, kuris 
nurodys reikalingus remonto dar
bus, kurie neatidėliotinai reikalin
gi atlikti

18 anksto dėkinga.
Melbourne L.K. Taryba

WNQ EISMO NELAIMĖJE
It darbo grįždamas praėjusia 

savaitę Juozas Lukoševičius, 69 m. 
amžiaus, buvo pravažiuojančios 
mašinos suvažinėtas ir mirė.

DAILĖS PARODA
Dail. Juozas Raukus suruošė šv. 

Jono parapijos salėje balandžio 
mėn. i d., sekmadienį, savo kori
nių parodų. Išstatyta 22 darbai 
aliejinės tapybos, fino raižinių ir 
akvarėlės. Daugiausia darbų natū
ralistiniai, keletas iš jų yra ir ab
straktūs. Praėjusiais metais J. 
Raukus studijavo meną Brisbanės 
Meno Institute. Jau jis suskubo 
savo pavardę pakeisti į J. Ranks.

SVEIKATOS DRAUGIJA
Melbourne Blaivybės draugija 

persiorganizavo į Sveikatos Drau
gijų, kad turėtų platesnę veikimo 
sritį. Balandžio mėnesį 7 d. įvyko 
blaivininkų susirinkimas, kuriame 
J. Normantas skaitė paskaita ir 
nušvietė persiorganizavusios drau
gijos gaires. Perorganizuotos drau
gijos valdybon išrinkti šie asme
nys: Z. Raudys, J. žekevičienė ir 
p. žiedas.

NEBLOGAI SEKASI
Inž. A. Krausas, praėjusiais me

tais išvykęs į Kanadą su savo šei
ma. jaučiasi neblogai. Jis gavo 
darbą Calgary Universitete labo
ratorijos vedėjo pareigose. Darbu 
yra patenkintas. Jo žmona Elvyra 
mokytojauna gimnazijoje o jųdvie
jų dukrytė Veronika lanko vaikų 
darželį. Daug džiaugsmo jiems su
teikė žiema su čiuožyklomis ir 
sniegu. Algos Kanadoje žymiai di
desnės už algas Australijoje.

(v.)

SYDNEY
SĖKMINGA TALKA

Sydney lietuviu Carite. Vis ne
paliaujamai plaukiant laiškams iš 
Punsko, kuriuose jautriais žodžiais 
prašo mūsų, kad ir vartotų rūbų, 
balandžio 6 d. vėl buvo sušaukta 
talka p. p. Šarkauskų namuose 
tiems siuntiniams paruošti. Be A. 
ir J. Šarkauskų uoliai talkavo J. 
ir V. Petniūnai ir buvusios Punsko

lietuvaitės Petronėlė Pečiulienė ir 
Monika Sirutienė bei Laima Lau
kaitytė ir Alis Burneikis. Supakuo
ta 25 siuntiniai po 22 svarus bei 
užpildyti reikiami formalumai paš
tui. Netrukus tie rūbai Carito bus 
pasiųsti į Punską.

Rūbų ir avalynės vajus tęsiamas 
ir toliau, tik juos prašoma prista
tyti nauju adresu: p. p. Biručiams 
4 Heath St, Banketown, kur netru
kus jie vėl bus pakuojami.

Labai nuoširdi padėka p.p. Šar- 
kauskams už keliu metu rūpestin
ga patarnavima Caritui — iie ir 
toliau žada talkauti šiame darbe, 
o vnač malonu, kad buvusi puns- 
kietė Monika Kliučnikaitė — Siru
tienė įsijungia i labdaringą tautie
čiu paramos darbą.

Metinis Caritas balius šeštadie
ni — balandžio 20 d. Auditorium 
salėje Park Rd., Auburn, nuo 7 
vai. iki 1 vai. nakties. Bus idomi 
nauja meninė programa, gera ka
pela su ■puikiri bufetu. įėjimas 
1.50 dol. asmenini.

Maloniai kviečiami risi tautie
čiai.

Kun. Petras Butkus

\’rPAWn?<RTTF TŪTUOTI
"MŪSŲ P A C T n C t

ontTVTTwro inppcr.

BOX 4558, G.P.O..
SYDNEY, N.S.W.,2001

Kiekvieną savaitgalį užėjęs į 
Melboumo Lietuvių Namus jauti 
vienokią ar kitokią tautiniai bend
ruomeninę darbo nuotaiką. Tik to
ji nuotaika pulsuoja pagal atlieka
mo darbo paskirtį. Šeštadienį prieš 
Verbas čia vyko net trijų paskir
čių darbo talkos.

Pirmoji jų pasižymėjo stipriais 
plaktukų dūžiais, vyrų klegesiu. 
Nors kai kurių iš jų neįgudusiose 
rankose laikomos glaistyklės šiurkš- 
čiau ar švelniau čirkšdamos taisė 
ir lygino didesnius ar mažesnius 
sienų bei lubų plyšius. Čia buvo 
atliekama paruošiamieji darbai už
baigai reprezentacinio kambario 
vis ųMelbourno lietuvių organiza
cijų reikalams.

Iš antrojo aukšto vestibiulio 
žvilgterėjus pro praviras duris, di
džiosios salės scenoje matėsi vai
dybos įmantrybių besimoką vietos 
dramos teatro vaidilos. Iš plevė
suojančių rankose laikomų lapų, 
su reikalaujama režisorės intona
cija, kartodama sau skirtas roles 
repetavo ruošiamam spektakliui.

Išeinant iš Lietuvių Namų atkrei
pė dėmesį į koridirių pro langą 
krentanti šviesa iš vieno kambario, 
kuriame negirdėti jokio triukšmo.

šiame nedideliame kambaryje 
radau betriūsiančius du Lietuvių 
Kooperatinės Kredito Draugijos 
“Talkos” valdybos narius. Man į 
kambarį įėjus jie nelabai nudžiu
go nes žino, kad Talkos nariu jau 
senai esu, o įdėti indelį prieš Ve
lykų šventes retai iš ko galima ti
kėtis, nes tokiu, metu pinigai vi
siems reikalingi švenčių išlaidoms. 
Gi užėjusius svečius plepėti ku
riais pašaliniais reikalais šios or
ganizacijos darbuotojai nelabai 
mėgsta, nes tuo trukdomas jiems 
atydos reikalaujantis darbas.

Ant interesantams skirto stalo 
pastebėjau didelį voką su atspaus
dintu jame siuntėjo dailiu įrašu: 
“LITAS”. Pavartęs šio laiško tu
rinį patyriau, kad tai Montrealio 
Lietuvių Kredito Unijos “Litas” 
1967 metų metinio susirinkimo pra
nešimai ir balansas, kurie savo 
turiniu ir balanso skaitlinėmis la
bai imponojantys. ši aplinkybė su
darė netikėtą progą pasiteirauti 
pas esančius valdybos narius apie 
melboumiškę kredito draugiją Tal
ką. — Na kaip gi Jums einasi? 
Kiek laiko apie melbourniškės Tal
kos veiklą nieko negirdėti. Gal 
Jūs savo veiklos rezultatais pra
lenkėte montreališkį Litą?

šiuo metu Talka turi jau beveik 
200 narių. Paskutiniu metu nariais 
stoja nemaža jaunuolių, nes būda
mi Talkos nariais jie turi apčiuo
piamos naudos. Nemaža jaunuolių 
nori įsigyti auto mašinas, kurias 
įsigyjant Talkos finansinė pagal
ba labai daug padeda sutaupyti. 
Besikuriančioms jaunoms šeimoms 
Talkos parama taip pat labai pra
varti. Perkant baldus ir kitus namų 
apyvokos reikmenis už grynus pi
nigus, taip pat, daug materialiai 
laimima. įpusėjusi septintuosius 
savo veiklos metus Talka ir ja abe 
jojančiuose įgauna pasitikėjimą. Te 
ko nugirsti kai kuriuos mūsų tau
tiečius Talkos dirbamą darbą la
bai užginant. Tačiau jie patys į 
Talkos eiles kažkodėl nesijungia; 
nors pasipasakoja, kad kadaise — 
Lietuvoje kooperatinėje veikloje 
sėkmingai dirbę, net tokiai veik
lai vadovavę.

Šiuo metu Talkos apyvartos kapi
talas siekia per 36 tūkstančius do
lerių. Beveik visas turimas kapi
talas yra apyvartoje, paskolų pa
vidalu: t.y. mūsų narių bendros 
santaupos tarnauja savų narių 
bendrajam ekonominiam interesui, 
o iš to gaunamus pelnus palieka
me savo bendruomenėje jos mate-

X P
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I
 kviečia visus į

MARGUČIU POBŪVI
5 \ I *O įj

• ruoOamą balandžio 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
; LIETUVIŲ NAMUOSE 50 ERROL ST. NTH. MELBOURNE

B >; Gros puikus orkestras, veiks gausus bufetas. Svečiai kviečiami atsinešti >♦;
« margučių, kurių geriausi bus premijuojami.
- Laukiami visi iš arti ir toli! >•<
g Melbourne Liet. Klubo Taryba. £

Panūdau pažiūrėti kas gi čia vyks
ta. Juk be reikalo šviesa kamba
ryje, taupumo prisilaikant, nebus 
žibinama. Tikrai, pamačiau, kad 
ir čia vyksta darbas. Bet čia dirba
ma be triukšmo, todėl reto pro 
šalį praeinančio tautiečio šis dar 
bas tėra pastebimas.

Melbourniškės Talkos vadovai 
nusišypsojo. — Būtų gražu, kad 
mes Talkos apyvartos kapitalu ga
lėtumėm prilygti nors Lito meti
niam pelnui, kuris pereitais me
tais siekė $78,661 Drauge tačiau 
pasiguodė, kad ir Talkos veikla, 
nors palengva, plečiasi.

Pranešimai

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Balandžio 27 Canberroje "Auč- savaitę Amerikos prezidentas
ros” choras Liet Klubo patalpose 
rengia šaunų Kaukių balių. Ma
tyt kad bus didingas balius, nes 
vien tik bilietų kainos tai paliu
dija — 4.50 dolerių asmeniui!

— ★ —
Mūsų neseniai turėtas svečias 

Dr. J.K. Valiūnas jo paties žo
džiais jau balandžio 9 d. turėjo 
būti namuose — New Yorke. Tiki
mės, kad jis sėkmingai atliko sa
vo misiją ir laimingai sugrįžo na
mo.

— ★ _

Johnson pareiškė, kad sekančiuose 
rinkimuose J prezidentus nekandi
datuosiąs.

Švedijoje paslaptingi kūnai po
roje ežerų išmušė didžiules skyles. 
Policija ir ekspertai niekaip negali 
išaiškinti tokių reiškinių. Atrodo, 
kad tai buvę sprogstami kūnai,nes 
išmuštos ir toli išmėtytos didelės 
ledo lytys.

— ★ —
Amerikoje pagamintas prietai

sas, galįs mažą šviesos šaltinį, 
kaip pvz., tolimos žvaigždės spin
dėjimą milijonus kartų padidinti ir 
paversti dienos šviesa. Spėjama, 
kad tokius prietaisus bus galima 
pritaikinti praktikoje, kaip auto
mobiliams ir panašiai.

Turima žinių, kad Amerikos da
bartinis viceprezidentas H.H. Hum
phrey tvirtai pasiryžęs kandida
tuoti j prezidentus kaip demokra
tų partijos kandidatas.

— * —
Rusija pereitą savaitę ištrėmė 

kiniečių prekybos atstovą apkal
tinus jį chuliganizmu ir fotogra
favus draudžiamus objektus.

Pagal Eltos informaciją Vilkas 
šiais metais išleido sąlanką anglų ANGLIJA TEISINASI
kalba “Supreme Committee for 
Liberation of Lithuania” net 28.- 
000 egx. “Lithuania”” — brošiū
rėlė anglų kalba su pagrindiniais 
faktais apie Lietuvą 30.000 egz.

Kaip mūsų diplomatiniai šalti
niai tvirtina, pareikalavimas lei
dinių apie Lietuvą svetimomis kal
bomis yra labai didelis. Jau iš
versta į Ispanų kalbą angliškai 
prieš keletą metų išleistas veika
las "Guerilla Warfare on The 
Amber Coast” ir tikimasi greitu 
laiku išleisti.

— * —
Neseniai p. Marašinskienei iš 

Cabrnmattos padaryta Liverpool 
ligoninėje sunki operacija. Ligonė 
sparčiai taisosi. Linkime sveika
tos.

— ★ —
Kovo 31 d. Melbourne įvyko iš

kilmingas Dr. Vydūno minėjimas 
— akademija minint jo 100 metų 
sukaktį.

— k —
Katalikų bažnyčiai kelia susirū

pinimo paskutiniu metu gausūs pa
sitraukimai iš kunigystės. Vien tik 
Amerikos Jungi Valstybėse 1966- 
67 m. kunigystę metė 711 asmenų.

*
įtampa Art Rytuose paskutiniu 

metu gerokai paaštrėjo, kai arabų 
teroristai, turėdami atsparos taš
kus kaimyniniame Jordane, Izraė- 
lyje nuolat vykdydavo sabotažo 
aktus. Išžvalgę Israėlio daliniai 
įsiveržė j Jordaną norėdami su
naikinti teroristų lizdą.

Paskutinėmis žiniomis pereitą jiems.

Praėjusių metų vasario mėnesį 
besilankant Londone Kosyginui, 
tartasi ne tik dėl Baltijos valsty
bių aukso. Sutarta pradėti dery
bas Ir dėl Rritų-Sovietų draugin
gumo sudarymo.

Kovo pradžioj Londone pasklido 
neoficialių žinių, kad esąs gautas 
iš Maskvos tokios sutarties pro
jektas. Padėtis kiek paaiškėjo par
lamente, kovo 14 dieną. Parlamen
to stenogramose (HANSARD. 
1968 m. kovo 14 d.) įrašytas toks 
)>asikalbėjimas:

Mr. HOOLEY paklausė Užsie
nių Reikalų Valstybės Sekretorių, 
ar jau studijuojamas sovietinis 
Draugystės Sutarties projektas, ir 
ar jis turėtų ką apie tai pareikš
ti.

Mr. GEORGE BROWN: Mes 
turėjome pasakyti Sovietų vyriau
sybei kad šis projektas, dabarti
nio pavidalo mums nepriimtinas. 
Kai 1967 metų vasaryje ši min
tis buvo pirmą kartą iškelta, bu
vo suprantama, kad sutartis turės 
būti mūsų abišalių santykių rė
mai. Tai būtų labai naudinga, ir 
tas buvo pagrindas, kuriuo rem
damies mes pateikėme keletą pro
jektinių pasiūlymų rusams praė
jusių metų balandyje.

Sovietų projektas tačiau, dau
giausia liečia kitus dalykus, kurie 
nėra mūsų savitarpiniai, bet tie
sioginiai liečia mūsų sąjungininkų 
interesus ir mūsų įsipareigojimus

Mes tebelaikome šį pasiūlymą 
svarbiu ir mes prašėme Sovietų 
vyriausybę dar kartą peržvelgti 
pasiūlymus, kuriuos mes jiems pa
teikėme praėjusiame balandyje. 
Aš labai viliuos, kad jie tai pa
darys. (Elta)

Sovietų Sąjungos Vilniuje 
statyto grąžtų fabriko gaminiai 
esą eksportuojami į 40 šalių. Ne
seniai 10,000 Vilniuje pagamintų 
grąžtų komplektų nupirkusi šve
dų firma “Profila”. Anot sovieti
nės žinių agentūros, įmonės direk
torius (P. Ramanauskas) tą par
davimą vadina dideliu laimėjimu, 
nes, esą, švedai gi ir patys gerai 
moka grąžtus gaminti.

Akstinas švedams pirkti iš So
vietų Sąjungos Vilniuje pagamin
tų grąžtų, šalia patenkinamos ko
kybės, turėjo būti ir žemesnė kai
na, kuri pranešime apie tą laimė
jimą neminima. Sovietinės pramo
nės savininkai sovietinė valdžia — 
gali sau leisti parduoti gaminius

PASIKEITIMAI LIETUVIŲ 
SIELOVADOJE

Kun. S. Gaidelis S. J. iškelia
mas į Melburną.

Po virš 17 metų sielovados Sid
nėjuje, Brisbane ir Newcastelyje, 
kun. S. Gaidelis jėzuitų ordino vy
riausybės paskirtas latvių kapelio
nu Melburne. Jis nuo dabar dvasi
niai aprūpins Viktorijos ir Rytų 
Australijos latvių katalikus, atsi
lankant Perte dukart į metus. Be 
to, Australijos Latvių Katalikų 
Krašto valdyba jam pavedusi re
daguoti periodinį latvių katalikų 
Biuletenį, kurio tiražas siekia 600 
numerių. Jis globos latvių studen
tų organizaciją “Dzintars” Melbur
ne, kapelionaus vietiniuose latvių 
sambūriuose ir kas sekmadienį 11 
vai. ryto laikys latviams pamaldas 
šv. Augustino bažnyčioje prie Spen
cer stoties.

Ligšiolinis Melburno latvių kape
lionas kun. P. Bečs S. J. tos pačios 
vyriausybės yra siunčiamas į Syd
ney. Jis vadovaus latvių sielova
dai Naujoje Valijoje, Kvinslande, 
Kanberoje ir Naujoje Zelandijoje.

Ryšium su paminėtuoju jėzuitų 
vyriausybės paskyrimu, Brisbanės 
ir Newcastelio lietuviai, kuriuos 
ligšiol globojo kun. S. Gaidelis, pe
reina Kunigų Sekretorijato žinion. 
Vienintelė funkcija, kurią buvęs 
lietuvių kapelionas paminėtuose 
centruose tuotarpu pasilaiko — yra 
Maldos Apaštalavimas. Šv. Tėvo 
intencijos ir toliau bus skelbiamos 
mūsų laikraščių skiltyse kas mėnesį. 
Taipat jis atstovaus ir toliau “Laiš
kai Lietuviams” žurnalui ir eis įga
liotinio pareigas tėvams jėzuitams

Brazilijoje, kurie renka aukas savo 
misijos lietuvių bažnyčios statybai. 
Jis irgi talkininkaus kun. D. Slap- 
šiui S. J. jo vadovaujamos misijos 
Indijoje parėmimui.
Nuo šių metų gegužės 15 dienos 

kun. S. Gaidelio nuolatinis adresas: 
345 Burwood Rd., Hawthorn, Vic. 
3122 Telef.: 81 3699

Kun. P. Butkus, 
Lietuvių Kunigų Sekretoriato 

Vadovas

BRISBANE
Sekančios Brisbanės ir apylinkės 

lietuviams pamaldos bus laikomos 
balandžio 21 ir 28 dienomis 11 vai. 
Švenč. Marijos bažnyčioje, Pietų 
Brisbane.

Išpažinčių bus klausoma nuo 10 
vai. prieš Mišias. Balandžio 28 die
ną pamaldų metu Brisbanės lietu
vių kapeliono atsisveikinimo žodis 
buvusiems parapijiečiams.

Kun. S. Gaidelis S. J.
PAMALDOS CANBERROJE

Atvelykio sekmadienį balandžio 
21 d. pamaldos Canberra lietuviams 
St. Patricks bažnyčioje, Breddon 
11 vai. 30 min. Prieš pamaldas iš
pažintys.

Kun. P. Butkus
PAPILDOMA PADĖKA

Apgailestaudama, kad bendroje 
padėkoje nebuvo paminėta, Syd
ney Liet Mot. Soc. Globos Drau
gijos Valdyba papildomai dėkoja 
p. Račkienei už dovanas loterijai 
ir p. Pūkienei už talką Draugijos 
blynų baliaus metu. Nuoširdžiai 
dėkojame.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

muzEjaus retenybe
Nepriklausomos Lietuvos monetos pardavimui, 5 litai J. Ba

sanavičius, 10 litų Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. Smetona ir 
kitos. Kainoraštis pareikalavus. P. Zablockis, P.O. Box 4642 
Stn. C. Vancouver 10, B.C. Canada.

rialiniams reikalams tenkinti. Mė
nesiniai paskolų grąžinimai teikia 
galimumą patenkinti naujas pasko
lų paklausas. Kaip žinia, paskolos, 
kurių skolininkų amžiaus riba ne
daro kliūčių, yra visos apdraus
tos. Paminėtina, kad Talka už in
dėlius moka didesnius procentus 
negu kiti bankai.

Talkos valdyba, kai kuriems jos 
nariams talkinant, yra užmezgusi 
tarpusavius santykius su Kana
dos lietuvių tokiomis pat koopera
tinėmis unijomis. Tie tarpusaviai 
santykiai — metinių susirinkimų 
pranešimais ir metiniais balansais 
pasikeitimai ypač silpniau veikian
čioms šios paskirties organizaci
joms suteikia naujtj įdėjų ir paska
tinimo savosios veiklos išplėtime.

Besiinformuodamas melbourniš
kės Talkos veikla ir užbaigdamas 
versti paskutinį lapą Montrealio 
Lito prisiųstos 1967 metų veiklos 
apžvalgos, tarpe kitų gražių veik
los darbų ir minčių, noriu pami
nėti konkrečias tos veiklos išda
vas:

Šiuo metu Litas turi 1335 narius. 
1967 metais Litas padarė 5,780,- 
566 dolerių apyvartos. Turėjo 
2,102,504 dolerių metinį balansą. 
Per metus turėjo 78,661 dolerį pel
no.

Atsisveikindamas palinkėjau ir 
melbourniškės Talkos vadovams 
savosios organizacijos veiklą iš
plėsti iki Lito pasiektų rezultatų, 
kviečiant visus susipratusius vietos 
lietuvius šią koopenatinę veiklą 
visuotinai remti ir jos patarnavi
mais pilnai naudotis.

Dabartinę Talkos valdybą suda
ro: Pov. Baltutis pirmininkas, B. 
Vanagas vicepirmininkas, J. Šni- 
ras sekretorius, J. Kalnėnas ir J. 
Balbata valdybos nariai. Talka sa
vo būstinę turi Melbourno Lietu
vių Namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne. Jos raštinė veikia kiek
vieną šeštadienį nuo 2 iki 4 vai. 
po pietų. Siunčiant laiškus paštu 
adresuoti: “Talka” Box 4051 G. 
P.O. Melbourne, 3001, Vic.

lb.

LOTERIJA MELBOURNE

Melboumo Lietuvių Soc. Glo
bos D-ja balandžio 28 d. prie Lie
tuvių Bažnyčios ruošia daiktinę 
loteriją. Ponios, turinčios fantų 
loterijai, jau dabar gali perduoti 
D-jos valdybos narėms prie baž
nyčios, arba privačiai.

MLSGD-Jo. valdyba

į užsienius pigiau, nes naudojasi 
daug pigiau, negu Švedijoj ar ki
tuose Vakarų kraštuose, atlygina
mu darbu.

{ELTA)
— * —

PATARIMAS DIPLOMATUI
Kai pradedąs savo diplomatinę 

karjerą Valstybės Departamento 
protokolo šefas W. Symington pir
mą kartą turėjo dalyvauti oficia
liame priėmime, jautėsi labai ner
vingas. Jo motina patarė:

— Kai sėdėsi prie stalo, už
klausk kaimynes, ar ištekėjusios 
ir kiek turi vaikų. Toliau kalba eis 
savaime.

— Iš priėmimo grįžau sukrės
tas, — pasakoja W. Symington. 
— Savo kaimynę iš dešinės pa
klausiau, ar ji ištekėjusi, o kai at
sakė ne, paklausiau, kiek turi vai
kų. Kalba tuoj nutrūko. Paklau
siau kaimynę iš kairės, kiek ji turi 
vaikų, o kai atsakė turinti tris, 
paklausiau, ar ištekėjusi. Kas se
kė toliau, tai jau nebebuvo drau
giškas pasikalbėjimas...

BOSU PASTOGĖ 
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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