
STUDIJŲ 
DIENOS

Vakarų. Vokietijoje gyveną 
lietuviai jau kelinti metai prak
tikuoja kasmet rengiamas studi
jų dienas, kurios nuolat darosi 
ir gausesnės, ir turiningesnės. 
Panašias studijų dienas rengia 
ir kituose kraštuose, kaip šiau
rės ir Pietų Amerikoje, ypač 
jaunimas ir studentija.

Ar nevertėtų šita prasme ką 
nors pradėti organizuoti ir Aus
tralijoje? Palyginamai savo tar
pe turime gana apsčiai ir stu
dijuojančio jaunimo, ir jau čia 
baigusių akademikų, ir taip pat 
akademinio lygio ir vyresniųjų 
tarpe. Surengus tokias studijų 
dienas tegu ir savaitės tarpe 
būtų galima labai daug klausimų 
išnagrinėti, nesi v ariant paliesti 
ir aštresnių problemų, kurios 
viešuosė susirinkimuose palies
tos dainai išvirsta debatuojančių 
isiskyrimu paprdįičausiai riesu- 
tariant. Kas kita, jeigu tokiems 
ar panašiems klausimams svarsty 
ti ir sprsti būtų pasirinkta spe
ciali arena studijų dienų forma 
ir gal net tam tikrame uždaru
me, sakysim, surengiant tam tiks
lui tai vienoj, tai kitoj vietoj 
specialią stovyklą, kur dalyviai 
neturėtų progos pasklisti ir ki
taip išsiblaškyti, o daugiau su
sikauptų vienam tikslui. Svar
biausia, tokios studijų dienos 
greičiausia padėtų išgriauti tarpą, 
kuris jau aiškiai jaučiamas tarp 
vyresnės ir jaunesnės kartos.

Labai sveikintas pereito “Mū
sų Pastogės” numerio "Studentų 
Žodyje” tilpęs gražus ir gana ak
tualus Vytauto Strauko straips
nis apie studentų suvažiavimus 
ir jo siūlomą vietoj iki šiol prak
tikuotų studentų suvažiavimų 
rengti studentų stovyklą. Pasiū
lymas ne tik svarstytinas, bet 
siūlytinas, nes tokia stovykla be 
abejonės duotų daug daugiau, 
negu ligšioliniai suvažiavimai.

Iš kitos pusės sustojant ties 
šiuo klausimu ar nevertėtų pa
galvoti tokias studentų stovyklas, 
jeigu jos būtų pradedamos prak
tikuoti, jas praplėsti kviečiant ir 
kitus akademikus bei mūsų vi
suomenėje aktyviai besireiškian
čius kultūrininkus ir taip bandy
ti įgyvendinti čia siūlomas stu
dijų dienas. Iš to būtų visoke
riopos naudos: būtų apsvarstomi 
iš anksto patiekti klausimai, glau
džiau ir atviriau pabendrauta su 
jaunimu ir priedo dar gražiai 
keletas dienų pavasarota.

Atvirai kalbant nuims čia 
Australijoje tokių studijų dienų 
tiesiog verkiant reikia. Nei bend
ruomenės suvažiavimuose, nei 
kokiomis kitomis progomis svar
stytinų klausimų neįmanoma iš
semti, nes arba laiko trūksta, 
arba šaukiami atskirų grupių su
važiavimai užsiima jiems speci
finiais klausimais. Spaudoje to
kių klausimų irgi neįmanoma 
svarstyti, nes paprasčiausiai, 
kaip iš praktikos žinome, ne vie
nas bijosi ir viešai reikšti radi
kalesnę mintį. Tuo tarpu studi
jų dienose pilnai užtektų laiko 
padiskutuoti ir gal net prieiti po
zityvių išvadų, kurios būtų ir 
visai bendruomenei naudingos 
gal net įgyvendinamos.

Kieno kompetencijoj tokias 
studijų dienas organizuoti palie
ka atviras klausimas. Gali šio 
darbo imtis ir bendruomenės or
ganai, ir atskiros organizacijos, 
bet gal labiausiai derėtų studentų 
sąjungai. Tokios studijų dienos 
visai nekliudytų studentų sąjun
gai ir jos suvažiavimui, o grei
čiausiai tik tą studentų suvažia
vimą papildytų ir praturtintų. 
Svarstydami savo specifinius stu
dentų reikalus studentai galėtų 
turėti savo atskirus net uždarus 
posėdžius. Bet ypač pabrėžtina, 
kad tokios studijų dienos su lai
ku pasidarytų visų mūsų inte
lektualinių ir kultūrinių pajėgų 
junginiai, ko mes šito ypač pa
sigendame.

Iškeltasis klausimas yra pa
kankamai aktualus ir jis turėtų 
būti plačiau pagvildentas. Tad 
kviečiami visi pasisakyti ir net 
siūlyti konkrečių formų, kaip 
tas būtų įmanoma sėkmingiau 
įgyvendinti.

(v.k.)

TAIKOS ATGARSIAI P. 
VIETNAME

Kokios priešderybinės kalbos 
vedamos tarp Washingtono ir Ha
nojaus pasaulis nežino ir vargu 
kada apie tai sužinos. Amerikos 
sąjungininkai Vietname neparodo, 
kad sėdės ramiai sunėrę rankas 
laukdami paskutinio amerikonų 
sprendimo. Nežiūrint Washingto
no pažadų niekada neapleisti p. 
Vietnamo, nerimastis kyla korė
jiečių ir vietnamiečių tarpe. Pietų 
Vietnamo prezidentas Jan Thieu, 
prisilaikydamas pasaulio opinijos 
ir nenorėdamas pakenkti prez. 
Johnsono pastangoms, viešai pri
tarė bombardavimo pertraukos 
planui. Tačiau jis pabrėžė, kad 
neatsižvelgiant Amerikos nepa
lankių nutarimų p. Vietnamui 
kraštas ginsis kligi paskutiniųjų 
nuo komunistinio siaubo. Ameri
kos ambasadorius Saigone taip 
pat buvo perspėtas, kad p. Viet
namo vyriausybė bet kokius ne- 
palapkius kraštui nutarimus turi 
teisę suspenduoti.

Beveik visa p. Vietnamo per
iodika smarkiai puolė Washingto
no ruošiamus “taikos planus”. 
Saigone iš ne oficialių šaltinių 
skelbiama, kad amepikonai ruo
šiasi deryboms ne tiek su Hano
jum kiek su Viet Kong komunis
tais. Hanojaus radijas tą patį 
tvirtina, kad Washingtonas turė
tų tartis ne su š. Vietnamu, bet su 
National Liberation Frontu, kuris 
lyg tai atstovaująs pietų Vietna
mo vfriausybę. Pagal Hanoi radio

Balandžio 3 d. Tiesa papasako
jo, kad balandžio 1 dienos anks
tyvą rytą, apie 4 valandą, buvo 
kilęs gaisras Vilniaus universite
to bibliotekoj. Ugniagesiams bu
vę pranešta apie gaisrą tik 4 vai. 
30 min., ir tik tada jie netrukus 
atvyko į gaisravietę. Esą, prane
šimas kažkodėl buvęs uždelstas (o 
gal ir ugniagesiai ne iš karto pa
tikėjo, manydami, ar tai ne “ba
landinis pokštas”...). Kiekvienu 
atveju, ugniagesiams atvykus, de
gė ne tik bibliotekos fojė, bet ug
nis jau buvo persimetusi ir j kny 
gų saugyklą. Dabar, esą, “tiria
mos šio įvykio priežastys ir gais
ro padaryti nuostoliai”.

(ELTA)
— ★ —

Komunistų ir komsomolo cent
ras Maskvoj šią vasarą ir vėl or
ganizuoja “tarptautinį jaunimo 
festivalį”. Šį kartą jis numatomas 
Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, lie
pos 28 — rugpiūčio 6 d.

Iš Lietuvos irgi numatoma siųs
ti “delegacija”, kaip dalis bend
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V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
pasisakymus, š. Vietnamas tik pa
gelbėtų sudaryti naują p. Vietna
mo valdžią, aišku Hanojaus direk
tyvomis ir norais. Pagrindinis 
Saigono dienraštis perspėjo gy
ventojus būti pasiruošusiems būti 
amerikonų parduotiems, nes 
Washingtonas einąs tuo keliu kaip 
ir prancūzai.

P. Vietnamo 60-ties žmonių se
natas — jų dauguma katalikai — 
vienbalsiai priėjo išvados ir pa
ruošė deklaraciją, pagal kurią 
bambardavimo suvaržymas būtų 
paskutinis žestas komunistams. 
Dauguma senatorių apkaltino 
Washingtono veiksmus “nusilei
džiant ligi pasidavimo”. P. Viet
namo reprezentantų rūmų atsto
vai reikalavo ne bombardavimų 
suvaržymo, bet išplėtimo.

Tuo tarpu Washingtonas ir Ha
nojus renkasi, pagal p. Vietnamo 
spaudos žodžius “mūsų pardavi
mui vietą”. Komunistams nesuti
kus vykti Ženevon, amerikonams 
— Kambodijon ar Varšuvon, rei
kalas kabo ore. Nauji pasiūlymai 
numato Pakistano, o gal greičiau 
Indijos sostinę New Delhi.

PASITARIMAI HAVAJUOSE
Ryšium su negrų vado M.L- 

Kingo nužudymu atrodė prez. 
Johsono kelionė į Havajus turės 
būti nukelta neribotam laikui. Ir 
tik nerimui krašte apstojus ir 
gaisrams išblėsus prez. Johnsonas 
išvyko svarbiems pasitarimams su 
Pietų Korėjos prezidentu Park.

Be abejo Havajuose daugiausia 

LIETUVOJE
ros sovietinės — paprastai visur 
rusų vardu vadinamos — grupės. 
“Delegatais” numatomi ne koki 
nors nuomonių reiškėjai, o iš gai
dų dainuoti, šokti bei groti išmo
kyti ir dirigentų vadovaujami 
junginiai: ^‘Lietuvos” ansamblio 
dalis (kaip Montrealyje buvusi), 
pučiamųjų orkestras “Trimitas”, 
pora solistų, dvi pramoginių šo
kių šokėjų poros.

Bet ir čia ne Vilniuj, o Mask
voj bus tartas lemiamas žodis, 
kas važiuos į tą festivalį. Vilniuj 
numatytieji kanidatai (daugiau 
kaip 80 jų) birželio mėnesį turės 
pasirodyti Maskįvoj, ir ten bus 
pasakyta, kas tinka būti “didžio
sios tėvynės” reprezentantais.

(ELTA)
— ★ —

Buvusiame Kauno “Sobore”, ne
priklausomybės laikais — Įgulos 
bažnyčioj, dabar įrengta skulptū
ros ir vitražo galerija (ten dabar 
stovi ir J- Zikaro “Laisvė”, bu
vęs Nepriklausomybės paminklas 
prie Karo Muziejaus.

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ 
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE 

ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMUI

Aušros Vartų Šv. Marijos-Gailestingumo Motinos koplyčiai darbai 
jau pradėti.

Koplyčia bus baigta 1968 metais, jeigu laiku surinksime lėšas. 
Visi lietuviai, ne tik suaugę, bet ir vaikai prisidėkime savo 

auka prie šio MŪSŲ TAUTOS KANKINIŲ PAMINKLO.

Aukoms adresas:

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701, W.68 St, Chicago, Ill. 60629

kalbėtasi bendromis pietryčių A- 
zijos temomis ir prez. Johnson 
turėjęs paaiškinti Amerikos Tai
kos derybų planus Vietname. P. 
Korėjos prez. Park norėjo gauti 
konkretų atsakymą — kur Ame
rika stovės jeigu kiltų karas Ko
rėjoje? Kokios bus nuolaidos šiau
rės Vietnamui, jeigu kada įvyktų 
derybos? Ar remtų kitas Azijos 
tautas gresiant komunizmui?

Reikia pastebėti, kad Pietų Ko
rėja yra vienas stipriausių sąjun
gininkų Vietnamo kare ir jau 
ne nuo šiandie grasina atitrauk
ti savo kariuomenę, jeigu Ameri
ka nesilaikys kiečiau prieš komu
nistus. Pietų Korėjos vyriausybė 
teigia, kad ypač po Amerikos lai
vo “Pueblo” pagrobimo ir dėl jo 
tuščių kalbų su šiaurės korėjie
čiais, šiaurės pasienyje padažnė
jo komunistų užpuldinėjimai. Dėl 
to jėgos, esančios Vietname (apie 
50,000) kaip tik šiuo metu būtų 
reikalingos Pietų Korėjos savisau 
gai.

Pietų Korėjos antipatija dabar
tinei Amerikos politikai galima 
būtų spręsti iš prez. Park pareiš
kimo prieš jam išvykstant į Ho
nolulu: “Mes esame kantrūs, bet 
mūsų mūsų kantrybė ir nuolaidos 
turi savo ribas”.

NEW YORK TIMES
PATAIKAUJA RUSIJAI

Pernai Sovietų Rusijos 50 metų 
sukakties proga New York Times 
pasiuntė tuzinus savo ekspertų 
žurnalistų į Sovietų Rusiją kad 
ta proga surinktų faktų iš tiesio
ginių šaltinių. Vėliau jų raportai 
buvo surinkti ir išleista didelės 
apimties knyga pavadinta “The 
Soviet Union: The Fifty Years”.

Būdinga, kad šiame raportų 
rinkiny niekur neužsimenama 
apie sovietų imperializmą ir pa
vergtas tautas, kurios sudaro pu
sę Sov. Sąjungos gyventojų. Į tai 
dėmesį atkreipė ir eilė kritikų 
tiek Amerikoje, tiek ir kitur.

Kaip Elta anglų kalbos laidoje

Kaip ir Vilniaus katedroj, taip 
ir čia, rengiami ir koncertai. Ba
landžio pradžioj abiejose vietose 
buvo vargonų muzikos festivalis. 
Balandžio antrą Kaune koncerta
vo dar jaunas, bet jau į viršūnę 
iškilęs vargonininkas Leopoldas 
Digrys. Programoje buvo Bacho, 
Franko ir čekų kompozitorių kū
riniai.

Festivalyje Vilniuje dalyvauja 
vargonų muzikos menininkai iš 
Lenkijos ir iš Maskvos.

(ELTA)
— ★ —

Stakliškėse, Dzūkijoj, jau kuris 
metas yra midaus gamykla. Ga
mykla turi ir direktorių. Tai A. 
Sinkevičius, kuris atrodo, yra 
faktiškasis tos gamyklos pradinin
kas ir kūrėjas (kitose aplinkybė
se būtų normalus savininkas).

Gamykloje gaminamos net trys 
rūšys lietuviško midaus — “Tra
kai”, “Bočių” ir “Dainava”. Tas 
midus jau esąs žinomas "ne tik 
mūsų respublikoje”. Midaus ga
mintojas Sinkevičius, negalėdamas 
turėti savo sukurtos įmonės savi
ninko teisių, sugebėjo kitu būdu 
savo teises užsitikristi. Jis visas 
tris midaus rūšis užpatentavo, kaip 
išradimus, ir jau gavo iš Mask
vos "autorinį liudijimą”, kuris 
teikia jam teisę į tam tikrą da
lį už midų gaunamų pajamų.

(E)

III-SIS P.L. BENDRUOMENĖS SEIMAS
Trečiasis P.L.B. Seimas įvyks parodos reprodukcijų leidinį. Or- 

rugpiūčio 30-31 ir rugsėjo 1 ir 2 ganizuojamas ypatingai jaunimas, 
dienomis New Yorke. Pats P.L.B. kuris seimo proga sudarys auto-
Seimas nebus masinio pobūdžio: 
tikimasi atstovų susilaukti iki šim
to iš įvairių kraštų bendruome
nių. Tačiau organizuodama šį sei
mą Pasaulio Liet. B-nės vadovybė 
planuoja šiam seimui sudaryti ma 
sinio lietuvių suvažiavimo užnuga
rį organizuojant plataus masto 
parengimus. Vienas iš didžiųjų 
seimo metu parengimų numatomas 
grandiozinis koncertas, kur bus su 
simfoniniu orkestru, solistais ir 
chorais išpildydami kompozitorių 
J. Kačinsko ir J. Gaidelio kūriniai. 
Antroje koncerto dalyje pasiro- 
lys A. Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis. Seimo metu 
organizuojama lietuvių dailininkų 
paroda, net galvojama išleisti tos

SOCLIALIZMO 
RENESANSAS

Komunistinio režimo reformos 
Čekoslovakijoje įgauna naują ats
palvį pasivadindamos "socializmo 
renesansu”. Užsilikusios Stalino 
eros liekanos iškeliamos viešumon. 
Buvę “kilnūs” darbai pasmerkia
mi, tų darbų vykdytojai tardomi 
ir atleidžiami iš oficialių parei
gų-

Seniai pamiršta buv. užsienių 
reik, ministerio Jan Masaryko by- 

įvykiai pasaulyje
rašo, Neiv York Times negalėjo 
būti nežinomi faktai apie Pabalti
jo kraštus, kurie buvo sovietų jė
ga inkorporuoti į sovietinę imperi
ją ir apie kurių likimą tame leidi
ny nė žodžiu neužsiminta. Šiaip 
New York Times laiko save libe
raliu ir nuolat randa reikalo už
stoti neprivilegijuotas mažumas 
tiek pačioje Amerikoje, tiek kitur, 
bet tokiame leidiny nutyli apie Pa
baltijo kraštus tarsi pateisinda
mas sovietinį imperializmą.

— ★ —
Naująją Zelandiją ištiko nepap

rasti potvyniai, pasireiškę ypač 
pietinėje saloje. Apie 600 žmonių 
turėjo apleisti namus. Upės vieto
mis pakilo net iki 16 pėdų. Ne
kalbama apię žmonių aukas, bet 
šie potvyniai sudaro milžiniškų 
nuostolių ūkiams.

— * —
Į Amerikos prezidentus iš de

mokratų pusės šiuo metu pats po
puliariausias yra senatorius Ro
bert Kennedy. Savo rinkiminėse 
kalbose Kennedy užtikrina, kad 
išrinkus jį prezidentu tuoj būtų 
atitraukta Amerikos kariuomenė 
iš Vietnamo, užmezgami glaudes
ni tarpusavio santykiai su Sov. 
Sąjunga stengiantis pašalinti į- 
tampą, ieškoti bandymai susieiti 
su komunistine Kinija ir t.t

— ★ —
Pagauti signalai iš erdvių, kas 

liudija, kad sovietai į erdves pa
leido naują erdvėlaivį su žmonė
mis.

— ★ —
Sydney universiteto profesorius 

C. Birch teigia, kad dešimties me
tų laikotarpy reikia laukti pasau
lio bado. Jo apskaičiavimu, kas 
30 metų žmonijos skaičius vis pa
dvigubėja, o maisto ištekliai taip 
sparčiai nekyla, tad per artimiau
sią dešimtmetį reikia skaitytis 
su bado galimybėm.

— ★ —
Amerikos žydai Izraėliui aukų 

nesigaili. Pernai Izraėliui Ameri
kos žydų buvo sudėta 30 milijo
nų dolerių, o šiais metais surink
ta jau 41 milijonas. Žydai laiko
mi pačiais dosniausiais aukotojais.

★ 

mobilių vilkstines su visokiais šū
kiais ir bus pravesta jaunimo ma
nifestacija. Be to numatomas li
teratūros-muzikos vakaras, su
jungtas su šokių vakaru, sporti
nės žaidynės ir banketas.

Šiame seime pirmą kartą keti
na dalyvauti ir Australijos Liet. 
Bendruomenės seimo atstovai. Ry
šium su tuo organizuojama iš Aus
tralijos platesnė ekskursija kuria 
rūpinasi Krašto Valdybos pirmi
ninkas p. S. Narušis. Dar nevė
lu tai ekskursijai užsirašyti. Vi
sais minimos ekskursijos reikalais 
kreiptis į p. S. Narušį (36 Berrille 
Rd., Beverley Hill, tel. 535455) 
kuris teikia ir visas informaci
jas.

la vėl atsirado prokuroro ranko
se. Norima išaiškinti, ar tikrai 
Masarykas nusižudė 1948 m. iššok
damas pro langą iš trečio aukš
to, ar, kaip daugumas mano, jį 
išstūmę “draugai”.

Nereikėtų manyti, kad reformos 
Čekoslovakijoje vyksta grynai 
prieš užsisenėjusias brutalaus rėži 
mo liekanas. Turėdamos toki ats
palvį jos daugiau nukreiptos prieš 
visą sovietų įtaką ir Kremliaus ko
mandą.

Britanijoje Sunday Time laik
raštis pravedė skaitytojų tarpe 
balsavimus, kokie yra niekšiškiau- 
si šio šimtmečio vyrai. Pasisaky
mai labai įdomūs. Pirmuoju niek
šu laikomas Hitleris, antruoju de 
Gaulle, trečiuoju Stalinas,, ketvir
tuoju... dabartinis ministeris pir
mininkas H. Wilson.

Nežiūrint Amerikos pasiūlymų 
ir pasirengimų dėl taikos derybų 
Vietnamo klausimu Šiaurės Viet- 
nomas vis tebetyli net nenurody
damas, kur tokios derybos turėtų 
įvykti. Amerikos prez. Johnson 
atvyko į Honolulu tikėdamasis 
greit sulaukti pasitarimų, bet at
rodo, kad to reikalo teks gana 
ilgai laukti. Vietnamo komunistai 
derybas delsia ir stato vis nau
jas sąlygas, lyg jie būtų padėties 
viešpačiai.

i — ★ —
Vietname netoli Saigono perei

tą savaitę Amerikos bombonešiai 
skaudžiai subombardavo vietkon- 
go partizanų įsitvirtinimus ir 
ginklų sandėlius.

_  ★ —
Kalbėdamas su Pietų Korėjos 

prezidentu prez. Johnson užtikri
no, kad nežiūrint, kaip bus pra
vesti pasikalbėjimai su šiaurės 
Vietnamu, Amerika iš Azijos ne
sitrauksianti. Abu prezidentai su
sitiko Honolulu.

— ★ —
Amerikoje vis dar nesugautas 

negrų vado Dr. M. L. King’o žu
dikas. žudikui persekioti įkinkyta 
vietinė ir federalinė Amerikos 
policija.

— ★ —
Čikagos burmistras įsakė šau

ti į kiekvieną, kuris būtų paste
bėtas demonstracijų metu griebią- 
sis destruktyvių veiksmų, kaip dau 
žymo deginimo, pasipriešinimo į- 
sakymams ir t.t. Lygiai tokį įsa
kymą išleido ir Evansville miesto 
burmistras, kad būtų pastotas ke
lias nepateisinamiems veiksmams.

— ★ —
Pereitą savaitę sovietai apkal

tino vieną Kanados ir penkis ame
rikiečius diplomatus Maskvoje 
šnipinėjimu.
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ANTANAS KRAUSAS

Vydūno gyvenimas ir veikla
(Tęsinys)

JONAS SOLI UN AS

JOHNSONUI KRITUS
Kaip perkūnas per pasaulį nuskambėjo šio krašto prezidento pa

reiškimas, kad jis nebekandidatuosiąs sekančiuose rinkimuose. Vi
sas pasaulis sustojo ir pagalvojo: ir kas toliau?

Jei pasaulis buvo nustebintas, tai daugumas šio krašto piliečių 
tos žinios buvo pritrenkti. Politinė ir ekonominė padėtis pasikeitė 
nepaprastai daugeliu atvejų. Dolerio kaina pakilo, o įvairūs kandi
datai į šio krašto prezidentus sumišo. Antai, Nixonas buvo pažadė
jęs pasakyti nepaprastai svarbią kalbą Vietnamo klausimu. Johnso- 
nui pasitraukus iš kovos lauko, jis savo kalbą atšaukė. Sumišo Ken
nedy ir McCarthy. Jie nebežinojo, kuo kaltinti Johnsoną pastara
jam paskelbus 30 dienų šiaurės Vietnamo bombardavimo paliau
bas.

Žinoma, ir šio krašto priešų stovykloje buvo jaučiamas tam tik
ras sąmyšis ir nežinojimas kaip reaguoti į vėliausius prezidento 
Johnsono politinius ėjimus.

Tačiau ne mūsų reikalas nagrinėti pasaulinę padėtį, kuri susida
rė Johnsonui kritus. Mes bent keletu minčių norime pasidalinti su 
skaitytojais apie jausmus ir veiksmus šiame krašte.

Johnsonui nebekandidatuojant nėra abejonės, karo tęsimo Viet
name šalininkai neteko savo kandidato. Kas karo šalininkams be
lieka daryti?Reikia ieškoti kito panašaus kandidato. Nelengva bus 
tokį surasti, nes daugumas žinomų politinių veikėjų Vietnamo karui 
nepritaria ir su juo nenori būti identifikuojami. Šiomis dienomis čia 
pasklido gandas, kad yra galimybių, jog karo šalininkų kandidatu 
turbūt tapsiąs viceprezidentas H. H. Humphrey. Ligšiol Humphrey 
įvairiose kalbose kaip ir pridera nepaprastai tvirtai gynė Johnsono 
politiką. Tačiau ar Humphrey bus pajėgus atstovauti Johnsono ve
damą politiką tenka abejoti, nes daugelis pačių Johnsono šalininkų 
Humphrey laiko perdaug liberaliu. Jei Johnsono šalininkai atsisa
kys remti Humphrey, jie būsimuose rinkimuose neturės demokrato 
kandidato ir turės greičiausia remti respublikoną Nixoną. Mat, pas
tarasis yra taip pat už karo vedimą Vietname, žinoma, Nixonas sa
kosi sustabdysiąs karą Vietname, jei jis taps prezidentu. Būtų labai 
gera. Būtų labai gera, bet jis ligšiol dar nepatiekė jokių konkrečių 
priemonių karui sustabdyti ir ne vienas šio krašto pilietis įtaria, kad 
Nixonas iš tikro jokių planų neturi.

Johnsonui pasitraukus iš kandidatų Nixonas atsidūrė nepaprasta: 
. keblioje padėtyje. Jis, būdamas opozicinės partijos kandidatas, turi 

ginti panašią į Johnsono politinę liniją! žmonės ir klausia: ar verta 
Johnsoną, kurio politikos daugelis nemėgsta, pakeisti Nixonu, ku
rio politinės linijos daugelis nežino.

Nenustebtum, jei respublikonų partijos žmonių akys ir vėl nu
kryptų į New Yorko gubernatoriaus Rockefellerio lagerį. Tiesa, jis 
aiškiai pabrėžė, kad nekandidatuojąs. Tačiau paliko atviras duris 
savo nominacijai, jei to norėtų respublikonų konvencija, kur bus 
nominuojamas partijos kandidatas.

Nors Rockefellerio nusistatymas ir pažiūros dėl Vietnamo nėra 
žinomos, tačiau spėjama, jog jis norėtų išlaikyti vidurio kelią: visi
škai nepasitraukti, bet ir besąlyginai nepasiduoti Vietname.

Kaip bebūtų, lig rinkimų dar turės išryškėti ir Nixono nusistaty
mas dėl Vietnamo karo. Greičiausia jis užims artimą Johnsonui li
niją. O tada?

Tada demokratų kandidatai bus priešingi beveik kategoriškai. 
Jau išryškėjo ne tik McCarthy, bet ir Kennedy pažiūros dėl karo 
Vietname. Abu jie griežtai pasisako už karo sustabdymą. Jų pažiū
roms, kaip parodė New Hampshire, ir Wisconsin pirminiai balsavi
mai, pritaria didelė amerikiečių dalis. Tai žinodamas McCarthy 
daugiau pasisako už karo nutraukimą. Ar toks pasisakymas už visi
šką kapituliaciją Vietname įsodins McCarthy į prezidento kėdę ten
ka labai abejoti. Turime atsiminti, kad amerikietis nors ir yra prak
tiškas, taip pat yra ir ambicingas. Jis nesutiks, kad McCarthy ka
pituliuotų prieš šiaurės Vietnamą. Vadinasi, greičiausia McCarthy 
prezidentu netaps, nors dabar jo prestižas ir labai pakilęs.

Taigi, daugelio akys krypsta į žinomą vardą—Kennedy. Taip, 
šis vardas šitame krašte dar tebėra magiškas. Magiškas dėl neseniai 
pergyventos tautinės tragedijos, magiškas, kad likimas taip stai
giai ir žiauriai atėmė John Kennedy iš amerikiečių, kurie daugeliu 
atvejų žuvusį prezidentą net garbino.

Už tat nenuostabu, kad žuvusio Kennedy brolis Robert, žinomas 
populiariu “Bobby” vardu visur šiandie sutinkamas su tuo pačiu 
didžiuliu entuziazmu kaip kitados minios sutikdavo John F. Ken
nedy.

Šiandieninio Kennedy politinė linija yra jau žinoma. Jis pasisako 
už karo sustabdymą Vietname., nes, anto jo, tas karas yra tik be
prasmis žmonių žudymas abiejose pusėse. Toks Kennedy teigimas 
žmonėms patinka. Tačiau jeigu Kennedy pasisakytų tik Vietnamo 
klausimu, jis nebesiskirtų nuo McCarthy, kuris taip pat yra už 
Vietnamo karo nutraukimą. Bet gi Kennedy jau pasisakęs ir kitai, 
klausimais vidaus politikoje, pavz., civilinių teisių praplėtimą ne
grams, miestų pertvarkymą, drausmės ir tvarkos sugrąžinimą kraš- 
tan ir pan. Visais šiais klausimais nei Nixon, nei McCarthy dar 
nepasisakė ar nematė reikalo pasisakyti.

Už tat nestebėtina, kad šiandien Kennedy negrų ir kitų tautinių 
grupių žmonių sutinkamas kaip išlaisvintojas, šiandien šitiems žmo
nėms Bobby žada pagerinimus, teikia vilčių taip lygiai, kaip ir ki
tados John F. Kennedy. Pasekmės? Dabartiniu metu Bobby yra 
populiariausias kandidatas eilinių žmonių tarpe ir aistringai sutin
kamas akademinio jaunimo.

Išvadoje galima sakyti, kad Johnsono kandidatūrai iškritus šita
me krašte karo vedimo Vietname šalininkai neteko atramos. Atsi 
rado tuštuma, kurią vargu ar kas bepajėgs užpildyti. Iš kitos pusės 
nepaprastai sustiprėjo pozicijos tų asmenų, kurie yra prieš karą 
Vietname. Ar Vietnamas ir toliau bus tik politiniu rinkimų žaislu, 
ar jis nulems naują prezidentą, priklauso ne vien tik nuo šio krašto 
žmonių, bet ir nuo jo priešų. Tačiau tai jau kita istorija.

Savo atminimuose Dr. Vydūnas 
rašo: “Užgimęs ir augdamas gir
dėjau savo tėvelius giedant ir mel
džiantis prie mano lovelės ir prie 
lopšelio jaunesniųjų brolių ir se
serų. Toliau jau ir mes vaikai su 
tėvais sėdėjome aplink stalų ryt
mečių ir vakarų pamaldoms. Ir 
vienas kitas turėjo melstis, pats 
sau žodžius sugalvodamas. Taip 
augome su giesmėmis ir maldomis 
1 šį gyvenimą.’’

Aštuonerių metų sulaukusį Vi
lių tėvas ėmė mokyti lotynų ir

yr meilė?”. Baltgalvis atsiliepė 
žodžiais iš šventraščio. Viliukas 
toliau klausia: “Ar jis ir visa žino, 
kas yra, kas bus?” Ir vėl atsaky
mas su visokiais žodžiais. Viliu
kas tęsia klausimus: “Tai jis ir 
žinojo žmogų sutverdamas, kad 
tasai nusidės ir teks jį bausti ne 
tik vienerius metus, ne tik 10, ne 
100, ne 1000, ne milijonus metų, 
bet be paliovos?” Superintenden
tas vėl atsakė ištraukomis iš Švent 
raščio ir dar šį tą pridėdamas, 
kas Viliukui nebuvo suprantama,

tiškai krikščioniška Vydūno pašau 
lėžiūra, po pirmutinių krizės smū
gių, patirtų vaikystėje jam be
skaitant Bibliją, netrukus pradėjo 
užleisti vietą mistikai.

Ypač žymų įspūdį padarė į jį 
prof. Johann Heirich Kurtz vei
kalas apie krikščionybės istoriją. 
Ypač veikė mintys apie Dievo esi- 
mą visame ir jo esimą anapus vi
sa ko. Mielai skaitė ir nekrikščio
niškų tautų šventraščius bei pa
davimus, liečiančius religinius 
klausimus: germanų, romėnų, per

mokytoje išmokytojavo ketverius 
metus (1888-1892). Čia susipaži
no ir su savo gyvenimo drauge 
Klara K och, garsiojo ir žinomojo 
vokiečių mokslininko bakteriologo 
Dr. Roberto Kocho vaikaite ir ją 
vedė. Vėliau nusikelia į Tilžę ir 
čia mokytojauna berniukų gimna
zijoje dėstydamas prancūzų ir ang
lų kalbas 20 metų (1892-1912) iki 
išeidamas į pensiją.

Vasaromis 1896-1902 studijavo 
Greiswaldo, Hallės ir Leipzigo uni
versitetuose bendrąją ir teisės fi-

Skausmo valandoje mielam tėveliui mirus, brangius 
VYTAUTĄ ir REGINĄ PUMPUČIUS, 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Leonora, Vytautas ir Ričardas 
Bukevičiai

graikų kalbų. Teko mokytis ir at- bet ką tėvas jam vėliau paaiški- 
mintinai iš šventraščio: “Jame yra no, kad buvo kalbėta apie laisvą- 
gyvybė ir ta gyvybė yra šviesa.” ją žmogaus valią.
Tie žodžiai jam visą gyvenimą Klausdamas Viliukas tikėjosi, 
buo reikšmingi. Motina Viliukui, kad jo kitokios mintys kaip tos, 
9-tuosius metus baigusiam, primi- kurias žmonės paprastai pareiškia 
nė, kad mistikas Wolersdorfas to- apie tuos dalykus, būsiančios pa- 
kio amžiaus būdamas net dukart tvirtintos o nusivylė. Susijaudi- 
buvo šventraštį perskaitęs. Tada nęs ir nebklausydamas, kas jam 
ir Viliukas su dideliu atsidėjimu sakoma, sušukęs: “Negali būti. Ta- 
ėmė skaityti Bibliją ir kitus raš- da Dievas nebūtų meilė. O aš no
tas iš savo tėvo knygyno. Tėvelis riu tikėti, kad jis yra meilė! Ir 
rodė Viliukui per žiūroną žvaigž- negali būti kitaip. Iš anksto ma- 
des ir supažindino su astronomi- tydamas, kad žmogus nusidės ir 
jos pagrindiniais klausimais. Jis turės taip baisiai bausti jis ne-

Nuo pat mažens jis varginos: gi- būtų jo sutvėręs. Jis taip nebaus 
liais klausimais. Kartą pat tėvą jo. Jis yra meilė. Tai aš vis ne
atvyko keletas dvasininkų, kurie riu tikėti. Aš pats tik vaikas, neil- 
kalbėjosi apie įvairius religinius gai pykstąs. O Dievas yra meilė 
klausimus. Viliukui iš to, ką gir- ir negali pykti ir taip kankinti, 
dėjo, kilo visokių minčių. Jis pasi- Vis tikėsiu, kad Jis yra meilė!” 
ryžo ir įėjo į tą kambarį, kuria- Taip pašūkavęs iššoko iš kamba- 
me svečiai sėdėjo. Jis paprašė rio nesuradęs nusiraminimo. Tik 
leisti ko nors paklausti. Žinoda- išlengvo iškilo iš tokių teologų 
mas, kokie sūnaus klausimai, tė- nuomonių. Jam rodėsi, kad tėra 
vas liepė išeiti. Bet baltgalvis su- kartojama, kas parašyta, o nepa- 
perintendentas ramino tėvą, šaky- sistengta prieiti šventų žodžių 
damas: “Tegul vaikelis tik klau- prasmės ir įsigyti gilesnio išma- 
sia, mes atsakysime.” Viliukas ir nymo.
paklausė: “Ar Dievas iš tikrųjų Iš tėvų paveldėtoji protestan-

sų ir kitų. Taip jo akiratis plito [losofiją, religijos, kultūros, me- 
ir šviesėjo. Visą savo amžių išbu
vęs religingas, Vydūnas tačiau ven 
gė susirišti su bet kuriuo tikybi
niu kultu.

Vydūnas besiruošdamas į moky
tojus lankė 1882-85 Pilkalnio vidu
rinę mokyklą, ir 1885-88 Ragainės 
Mokytojų seminariją. Įsigytu mo
kslu nepasitenkindamas toliau stu
dijavo ir 1893 Karaliaučiuje išlai
kė vidurinės mokyklos cenzo egza
minus, o 1896 vidurinės mokyklos 
rektoriaus egzaminus.

Besimokant teko drėgname bute 
gyventi ir susirgo džiova. Pradėjo 
plaučiai kraujuoti. Gydytojai ma
ža beteikė vilties jam pasveikti. 
Tada 17-tuosius metus eidamas su
kaupė visas jėgas ir įtempė va
lią, ėmė žiūrėti savo sveikatos, 
metė valgęs mėsą, nerūkė, negė
rė svaigiųjų gėrimų ir apskritai 
visą savo gyvenimą tvarkingai gy
veno. Dėl silpnos svekatos jis pa
skiriamas mokytojauti į Kintus, 
miškingoje vietoje. Čia laisvalaikiu 
su zuikeliais ir stirnaitėmis girai
tėje drauge gaivinosi, o darbo me
tu mokė vaikus. Kintų pradžios

VYDŪNO AKADEMIJA MELBOURNE

no, literatūros istojriją; sociolpM 
giją, gamtos mokslo pagrindus; 
prancūzų ir sanskrito kalbas. Nuo 
1913 metų 8 semestrus studijavo 
Berlyno universitete. Vydūnas uni
versitetuose studijavo ne diplomui 
gauti bet dėl pačio mokslo pamė
gimo. Tos studijos labai praplėtė 
jo akiratį. Kalbų mokėjimas įga
lino pažinti įvairių tautų literatū
rą. Graikų ir lotynų kalbas buvo 
tėvas anksčiau išmokinęs, lietuvių 
ir vokieičių kalbas mokėjo iš jau
nystės. Prancūzų, anglų ir sans
krito kalbas išmoko studijuodamas.

Nuo 1917 iki 1919 metų Vydū
nas dėstė Berlyne universitete o- 
riento (rytų) seminare lietuvių kal
bą ir parašė šiuos veikalus: Ein- 
fuerung in die Litauische sprache, 
Vadovas Lietuvių Kalbai Pramok
ti ir Deutsch-Lita/uischer Wor)6-! 
schatz. Studijuojant į Vydūną di
desnį įspūdį yra padarę šie moks
lininkai: Wilhelm Schuppe, Johan
nes Voelkelt, Kari Lamprecht, Kurt 
Breysig, Adolf Lasson, Andreas 
Meusler, Ulrich v. Harnack, E- 
duard Lehmann, George Runze, 
Ernst Troeltsch ir kit. Ypač kata
likas mistikas Fr. Hartamann.

(Bus daugiau)

“Idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės!”, sako poetas. Ne
mirė ir Vydūnas, nors jo paties 
nebeturime gyvųjų tarpe. Jis ir 
šiandien kalba į mus iš savo kū
rybos, savo paliktų virš 60 para
šytų veikalų. Vydūnas — šis tau
rus ir veiklus Mažosios Lietuvos 
Patriarchas yra įaugęs į mūsų 
tautos kultūrinį gyvenimą ir di
delį lobį sukrovęs jame. Savo kū
ryba jis ir šiandien masto už mus, 
nusako, palaiko, taiso, žadina my
lėti savo tėvynę, ragina pirmyn 
į gėrį, į grožį.

Ir štai kovo 31 d., praėjus šim
tui metų nuo jo gimimo, toli nuo 
gimtosios žemės, toli nuo Ramby- 
no ir Tilžės — čia, Melbourne, 
Lietuvių Namuose mūsų lietuviš
kumo židiny, Melbourne visuome
nė taip gausiai susirinkkisi, 
pakilia nuotaika išklausė šiam uo
liajam tautinės sąmonės žadinto
jui bei didžiajam žmoniškumo ug
dytojui ruoštos akademijos.

Didžiausią šios šventės paren
gimo darbą atliko A. Krausas Vy
dūno mokinys, jo idealų gerbė
jas ir pasekėjas nes turėjo lai
mės pažinti Vydūną jau savo jau
nystėje pergyventi Vydūno trage
diją tremtyje.. Į jo rankas pate
ko ir didelė dalis Vydūno užra
šų, dienynų, laiškų ir fotografijų 
po rašytojo mirties Detmolde, Vo
kietijoj. Todėl su dideliu rūpes
čiu ir pasišventimu jis su Lietu
vių Studentų korp. Romuva ir su
ruošė tos korporacijos Garbės Na
riui šį šimtmečio minėjimą, kuris 
sutraukė tiek klausytojų, kad bu-
vo pilna salė ir balkonas! O tai 
jau džiuginantis reiškinys — pa
garba Vydūnui ir rengėjų įverti
nimas. Matėsi net veidų, kurie tik 
pirmą kartą atvyko j Lietuvių Na
mus, matėsi net atvykusių su ra
mentais!

Jau prieš minėjimą žmonės ap
žiūrinėjo vestibiuly ant stalų sko
ningai išdėstytus eksponatus, ku
riuos tvarkė ir saugojo E. Vaičiu
lytė: knygas, rankraščius, dieny
nus, laiškus, fotografijas ir port
retus. Čia galėjo žiūrovas paskai
tyti ir paskutinius Vydūno įrašy

A. Krausas skaito paskaitą Vydūno

tus dienyne žodžius “ir miegojau 
iki...”

Akademiją atidaryti jos organi
zatorius A. Krausas pakviečia Dr. 
Valterį Didžį, kuris kaip tilžiš
kis lietuvis, turėjo progos pažin
ti patį Vydūną, net dalyvavo jo 
chore Tilžėje.

Po to seka pirmoji paskaita — 
“Dr. Vydūno gyvenimas ir veik
la’’ kurią skaito pats A. Krausas. 
Peržvelgti visą žmogaus 85 metų 
gyvenimą ir veiklą argi būtų įma
noma per 30 min. Bet A. Krau
sas su tikru įsijautimu patiekė 
būdingus įvykius, Vydūno gyveni
mo kelią bei paskutinius jo me
tus nešant tremties bendrą var
gą Detmolde.

Lituanistė J. Grigaitienė, savo 
kruopščiai paruoštoje paskaitoj 
nagrinėjo Vydūno raštus, jo idė
jas bei įtaką literatūriniu mas-
tu. Jos paskaita suteikė klausy
tojui ryškų jo kūrybos vaizdą.

Abi paskaitos sklandžios gerai 
paruoštos, suglaustos ir nevargi
no klausytojų!

Poetė M. Malakūnienė išeina 
paskaityti specialiai Vydūno gar
bei parašyto eilėraščio “Dvasios 
milžinui Vydūnui”. Jame gyvai 
pagauti rašytojo būdingieji bruo
žai.

Scenoje gėlėmis papuoštas korp! 
Romuva juosta apjuostas, stovi 
Dr. Vydūno portretas ir šviesio
mis, giliomis akimis žiūri ir, ro-
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akademijoje Melbourne

dos, tartum šypsosi, džiaugiasi, 
kad čia, toli nuo gimtosios žemės, 
jis ir bočių vėlės, gali matyti to
kį gražų būrį lietuvių ne tik “se
nimo”, bet ir jaunimo! Jaunimas, 
kuris gimęs svetimuose kraštuose, 
gal tik pirmą kartą susipažįsta 
su jo veikla ir kūryba!

Po pertraukos scenon išeina vieš
nia iš Adelaidės solistė A. Binke- 
vičiūtė—Gučiuvienė pianistės di
delės lietuvių bičiulės Miss Doro
thy Oldham lydima. Puošnūs rū
bai, specialiai atsivežtos dainos — 
lyg iš kraitinės skrynios brangi
nantis turtas — nespausdinti kom
pozitorių kūriniai — nuteikia 
šventiškam susikaupimui: A. Ka- 
čanausko, Sielvartas, K.V. Banai
čio, Atsiminimas, E. Gailevičiaus, 
Ant kalno rugiai. Publikai šiltai 
plojant ir nenurimstant solistė A. 
Binkevičiūtė-Gučiuvienė buvo iš-
kviesta dar vienam išėjimui ku
rio metu papildomai padainavo 
VI. Jakubėno harmonizuotą liau
dies dainą, Tėvas su močiute savo 
ir St. Gailevičiaus, Naują dainą.

Teatro režisierius J. Gučius ar
tistiškai, su giliu įsijautimu pa
skaitė iš “Prabočių šešėlių” ir 
“Vaidilutės”. Šis profesionalo gra 
žusis skaitymas palydėtas gyvu 
plojimu.

Didelė staigmena ir naujiena 
buvo H. Statkuvienės paruoštas 
vaidilučių šokis, kuriam A. Ga- 
bas net specialiai vykusias dekora-
ei jas nutapė — aukurą su smilks
tančia ugnele, ąžuolus — jos nu
kėlė visus į gilią senovę, į Romu
vą, kada lietuvis gerbė ir garbino 
Šventąją Ugnį. Šokį lydėjo A. Ga-

------------------------- - --------------------------- ---------- . bo gitaros muzika.

Mūsų visų gerai pažįstama A. 
Karazijienė paskaitė ištrauką iš 
Vaidilutės apie jos pareigą sau- 
gojant Šventąją Ugnį. Jos balsas 
kaip ir visuomet skambėjo švel
niai, maloniai, lydimas šypsenos 
ar šešėlio. Ji prityrusi dailiojo 
žodžio skaitytoja.

Pabaigai Geelongo LB choras, 
talkinamas Melbourno Dainos 
Sambūrio dainininkų, dirigen
tui J. Juškai vadovaujant padai
navo tris dainas: Amžius po am
žių — K. Janzo, Anoj Pusėj Ne
munėlio — Švedo ir Subatėlė — 
Švedo. Publikai karštai plojant 
Subatėlė buvo pakartota įspūdin
gai skambėjo ir derinosi su aka
demijos programa Vydūno mėgia
ma daina “Amžius po amžių.”

Akademija baigta Tautos Him
nu. Sukviestiems į sceną progra
mos vadovams ir individualiems 
menininkams buvo įteiktos dova
nos — knygos. Liet. Studentų 
Korp! Romuvos pirmininkas S. 
Stankūnavičius tarė padėkos žodį 
programos dalyviams.

Programai prasidėjus, nebuvo 
leidžiami į salę žmonės. Turime 
pratintis punktualumo, kurio taip 
jau trūksta šiandien. Studentai 
korporantai žiūrėjo tvarkos ir 
tramdė ramybės ardytojus. Aps
kritai ši akademija pasisekė la
bai gerai. Programa buvo įvairi 
ir turininga. Nors ir tris valan
das užsitęsė, bet nenusibodo. Lie
tuvių Studentų Korporacija Ro
muva tinkamai pagerbė savo Gar
bės Narį.

Vydūnisto A.Krauso darbas nė
ra pasibaigęs su šiuo minėjimu. 
Jis ruošia spaudai Vydūno raštus, 
kuriuos leidžia J. Kapočius, Liet. 
Enciklopedijos leidėjas Bostone, 
rašo platesnio masto monografi
ją. Vykdamas rugpiūčio mėnesį j 
Ameriką jis ketina savo kelionę 
pašvęsti ir Vydūno populiarini
mui. Čikagiškiai jau jį pakvietė 
pagrindiniu kalbėtoju ruošiama
me minėjime. Čia jis kalbės porą 
kartų per radiją apie savo Moky
toją. Be to numatytos jo paskai
tos Los Angeles, Tabor Farmoje 
įvykstančiame akademinio jauni
mo suvažiavime, New Yorke per 
radiją ir Londone tautiečių susi
rinkime. Jis prašomas taip pat 
siųsti medžiagos ir straipsnių apie 
Vydūną žurnalams ir laikraš
čiams.

MJf.
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/PORTALE
VARPO KLUBE

MELBOURNO VARPAS

KOVO KLUBE
ŠACHMATAI

Koviečiai šachmatininkai šių 
metų Grade Match turnyre pradės 
žaisti balandžio 30 d. Pirmos rung 
tynės prieš Chastwood komandą 
įvyks australų klubo patalpose, 
405 Victoria Ave., Chastwood. At
vykti nevėliau kaip 7.15 vakare. 
Visais koviečių šachmatų koman
dos reikalais šiais metais rūpin
sis P. Grosas, Tel. 79-1415.

IŠVYKA Į LITHGOW
Jau vyksta derybos su Lithgow 

krepšinio sąjunga dėl draugiškų 
krepšinio varžybų. Numatyta, kad 
į Lithgow vyks vyrų moterų ir 
jaunių krepšinio komandos. Aus
tralai žada suruošti gerą priėmi
mą. Tiksli išvykos data dar 
nustatyta.

ne-

JAUNĖ MERGAITĖS 
ČEMPIJON1ĖS

Jaunės kovietės baigė krepšinio 
turnyrą laimėdamos pirmą vietą 
Western Suburbs vasaros turny
re. Finale laimėjo vieno taško 
skirtumu 24-23.

Jaunių komandą sudarė:
M. Saukaitė — kapitonė, R.

Kraucevičius ir J. Liutikas žai
dė krepšinio draugiškas rungty
nes prieš Geelongą ir Melbourną. 
Aišku būdami tik trys žaidėjai 
turėjo ieškoti pagelbininkų. Talki
ninkavo Adelaidės ir Geelongo 
krepšininkai.

Bendrai rungtynės praėjo drau
giškoje nuotaikoje. Sydnėjus pra
laimėjo abiem priešininkams.

Geelongo sporto klubui priklau
so padėka už pakeleivių priėmi
mą.

Kauno “Žalgirio” moterų ranki
nio kamuolio žaidėjų komanda ant 
rą kartą iš eilės laimėjo Europos 
taurę. Ligšiolinė “tradicija” buvo 
tokia, kad nė viena komanda nė
ra išlaikiusi tos taurės be per
traukos ilgiau kaip vienerius me- 

Kaunietės “sulaužė tradici- 
balandžio 1 
nugalėdamos 
varžoves iš 

Vokietijos).

dieną Bratisla- 
(13:11) stipriau 
Rostocko (ryti- 

Nors taurė lai-

tus. 
ją” 
voj, 
sias 
nės
mėta “CCCP” titulu (nes kaunie
tės yra šios sporto šakos čempio- 

Slavėnaitė, A. Intaitė, Gr. Žigai- nės Sovietų Sąjungoj), ji antrus 
tytė, A. Kuraitė ir L. Kamaraus
kas.

Komandą treniravo G. Sauka. 
Laimėjusios čempijonių vardą jau
nės tapo perkeltos į aukštesnę 
klasę.

KOVIEČIŲ IŠVYKA
I GEELONGĄ

Velykų švenčių metu koviečiai
krepšininkai D. Atkinson, D.

metus pasilieka Kaune. Bratisla
voje rungtyniavo Rožė Stasiule- 
vičienė, Regina Bitinaitė, Dana 
Vaitiekūnaitė, Elena Petkienė, Pa 
jauta Dimaitė, Stefa Saliklienė, 
Irena Tuinylaitė, Angelė Pasvens- 
kienė, Regina Grinevičiūtė, .Ane
lė Lesickaitė, Gražina 
tė, Janina Rasimaitė 
Fausta Bimbienė.

Lapinskai- 
ir trenerė

(ELTA)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Taš-
V. ir
Soha

Vasaros sezonas varpiečiams bu
vo tikrai džiuginantis, nes visos 
trys krepšinio komandos įėjo į 
grandfinalus.

Vyrai, žaisdami Viktorijos pir
menybėse 2-roj divizijoj (jie taip 
pat lošia A klasėje Business 
House pirmenybėse), laimėjo 
grand finalą 72-58 (39-26) santy
kiu. Nuo pat pradžios rungtynių 
mūsiškiai pirmavo ir užtikrintai 
laimėjo pirmą puslaikį. Po pert
raukos priešininkai dėjo visas pas
tangas laimėti ir turėdami pora 
iš tolo metikų pelnė nemažai taš
kų ir privertė mūsų vyrus kietai 
kovoti iki rungtynių galo, 
kus pelnė: A. Milvydas 24, 
G. Brazdžioniai po 15, V. 
10, S. Žiedas 4, S. Urbonas
Baltrūnas po 2 ir V. Mockus 0. 
Nors komanda vasaros sezone nu
stojo dviejų nuolatilnĮių žaidėjų, 
nes V. Mačiulaitis persikėlė į 
Perthą ir A. Ališauskas dar ne
gali lošti dėl susižeidimo, bet bro
liams Brazdžioniams talkininkau
jant yra rimtas varžovas.

Vyr. mergaitės Viktorijos pir
menybėse B klasėje po sunkios ko
vos grandfinale pirmą puslaikį 
baigė lygiomis, nes paskiros žai
dėjos padarė nemažai klaidų. Ant
ro puslaikio pradžioje australikės 
pradėjo vesti, bet kartu kietai 
dengdamos užsipelno nemažai ir 
baudų. Mūsiškės pradeda geriau 
susižaisti ir finalas laimimas 33- 
23. šiose rungtynėse sumanesnių 
ir gražesniu lošimu išsiskyrė R. 
Milvydaitė ir N. Stanaitytė. Taš
kus pelnė: N. Stanaitytė 13, R. 
Milvydaitė 10, R. Žiogaitė 6, D. 
Statkutė 4, G. Uscinaitė, R. Ta
mošiūnaitė ir A. Baltrukonytė 0.

nepasiduoti, ypač antrame puslai
kyje, bet turėjo pasitenkinti ant
ra vieta pralaimėdamos rungtynes 
26-43. Taškus pelnė: I. Smilgevi
čiūtė 12, L. Smilgevičiūtė 
Tamašauskaitė 4, A. ir M. 
tytės ir R. Buzinskaitė 0.

Tenka tik pasidžiaugti 
krepšininkų laimėjimais, šia pro- 5 
ga malonu priminti, kad mūsų ij 
sporto klubas yra labai gražiai ;* 
užsirekomendavęs ne tik australų, !♦ 
bet ir kitų svetimtaučių tarpe ir ;♦ 
dažnai ne vien tik sportininkai, £ 
treneriai, bet ir valdybos nariai S 
susilaukia malonių atsiliepimų > 
tiek iš pavienių sportininkų, tiek > 
ir krepšinio vadovų. Tai yra nuo- į 
pelnas viso sportuojančio jauni- 
mo, o ypač jų trenerių R. Baikaus- 
ko, V. Sohos ir V. Mockaus, šie J 
vyrai su didele meile jaunimui :*i 
ir sportui aukoja savo brangų lai- 
ką, pinigą ir jėgas, kad tik išlai- >; 
kius lietuviškas komandas.

Jie 2-3 kartus savaitėje netik 
važiuoja į krepšinio stadijoną pra- >Į 
vesti rungtynių ar treniruočių, * 
bet daugumoj guli ant jų pečių 
komandos išlaikymas. Gaila, kad >: 
kai kurie sportininkai, o ypač jų >; 
tėvai jų darbo ir pasiaukojimo tin- J 
karnai neįvertina. Vienintėlis jų >! 
prašymas tai, kad kiek galima >■ 
daugiau tautiečių ateitų pažiurę- 
ti rungtynių ir moraliai paremtų 
sportuojančius. £

* :*š
Atsirado galimybių įregistruoti H 

berniukų 12-14 metų krepšinio ko- 
mandą. Suinteresuoti nedelsiant J 
prašome registruotis pas V. Ali- >• 
šauską ar A. Bladzevičių. Reika- įė 
linga, kad susidarytų nemažiau >; 
7-8 berniukai, kad 
dėti treniruotes.

10, M. 
Savai-

mūsų

galėtume pra-

krepšinio ko- 
daugiau žaidė-

APIE MOKSLUS IR SPORTUS
I

Mielas Redaktoriau,
Mane vis stebina nuolatiniai 

mūsų sporto vadovų teigimai, kad 
sportas netrukdo jaunimui moksle 
ir net priešingai tvirtinama, kad 
sportojantis jaunimas moksle e- 
sąs netgi pažangesnis už nespor
tuojančius. Jau ne vieną kartą 
ir šio laikraščio puslapiuose buvo 
pasisakymų, abejojančių tokiais 
tvirtinimais. Tebūna tad ir man 
leista pasisakyti šiuo klausimu.

Esu jau seniai peržengęs jauni
mo ribą ir pats auginu vaikus, 
kurie tai vienur, tai kitur pasireiš
kia sporte. Sekdamas jų aktyvu
mą sporte turiu pripažinti, kad 
jų pažanga sporte yra visados 
atvirkščiai proporcinga mokslo pa
žangai. Būtent, juo iškilesnis spor 
tininkas, juo jo mokslo rezultatai 
menkesni. Tiesa, galima rūpestin
gai paieškojus atrasti ir išimčių, 
bet juk ne išimtys sudaro taisyk
le-

Kad jaunuolis savo augime ir 
brendime negali būti ištisai pri
rakintas prie knygos, o turi kar
tas nuo karto prasimankštinti, tai 
irgi tiesa. Tiesa ne nuo šiandie 
atrasta, bet galiojusi dar ir anais 
laikais, kada ir aš pats lankiau mo
kyklą. Tam būdavo skiriama pora 
ar daugiau valandų į savaitę kū
no kultūrai kurios būdavo dau
giausia išnaudojamos sportinėmis 
žaidynėmis aikštelėse. Entuziastai 
dar galėdavo ir popiečiais po pa
mokų žaisti ar treniruotis. Tačiau 
kaip jau minėta, ir anais laikais 
iškilieji mūsų mokyklos sportinin
kai niekad nebuvo pavyzdingi mo
ksle: jie arba buvo tik vidutinio
kai, arba žemiau vidutiniškumo. 
Tačiau sporto aikštėje jie buvo 
žvaigždės!

Niekas nepasikeitė ir šiais lai
kais. Tik gal toks skirtumas, kad 
tiek šiame krašte, tiek ir kitur 
sportas tapo išaukštintas iki ide
alo ir net tų pačių mokyklų vado
vybių pasižymėję sporte mokiniai 
net favorizuojami darant jiems 
atitinkamų nuolaidų mokslo są
skaitom Bet kuo daugiau sportas 
aukštinamas, tuo daugiau reika
laujama iš paties sportininko. Jis 
savo šakoje turi reikštis kaip koks 
virtuozas, o iškilti į augšto lygio

labai 
tarpu

žaidėjus reikia skirti 
laiko pratyboms. Tuo 
tininkas, norėdamas pasiekti tin
kamo lygio, turi treniruotis vog
tu laiku, kurį jis turėtų sunaudo
ti namų darbams arba studijoms. 
Deja, šiam pastarajam tikslui lai
ko belieka tik trupiniai.

Sportą kaip mankštą šiandie 
sporto entuziastai pavertė varžy
bomis ir čempionatais. Gal tas tin
ka profesinėse komandose, bet ne 
moksleivių ar studentų tarpe, ku
rių tiesioginis tikslas yra moky
tis ir studijuoti, bet ne kilti į 
čempionus. Žinau vieną mergaitę 
vyresnės klasės, kuri metų pra
džioje varžėsi dėl čempionato van
dens sporte tarp visų vienos Aus
tralijos valstijos gimnazijų. Spor
te, tiesa, ji pasiekė aukštų rezul
tatų bet šiam tikslui ji pašventė 
visą pirmą mokslo metų ketvirtį. 
Ar jai ligi pusmetinių egzaminų 
pavyks pasivyti savo klasės drau
ges moksle, labai abejotina. Gi 
egzaminai visiems vienodi — ir 
tiems, kurie sportuoja, ir tiems, 
kurie dėl sporto mokslo eigos ne
pertraukia.

Grįžkim prie lietuvių sportinin
kų. Gražu, kai veikia ir sėkmin
gai reiškiasi sporto klubai. Turį 
didesnių pasekmių iškilesnieji spor 
to klubai susilaukia savanorių ir 
žaidėjų kitokių tautybių. Labai ge
rai žinome, kad mūsų jaunimas 
jau ir pats tarp savęs daugiau 
kalba svetima kalba, tad ką jau 
kalbėti, kai klube ar komandoje 
įsimaišo dar vienas kitas svetim
tautis, dėl kurio visi priverstinai 
turi kalbėti nelietuviškai. Antra 
vertus, mūsų žaidėjų komalndos 
daugiausia kaip tik remiasi moks
leiviais ir studentais. Tad nerei
kia didelės vaizduotės suprati, kad 
mokslus einančiam jaunimui spor
tui atsidėti ir aktyviai dalyvauti 
tiesiog neįmanoma, ypač dar tu
rint minty, kaip šiandie jaunimas 
yra apkrautas mokykliniu darbu. 
O be to jie lygiai turi ir nori da
lyvauti ir mokyklų sportiniuose

daug 
spor-

Jaun. mergaičių
Jaun. mergaitės susitiko grand- mandai reikalinga 

finale su žymiai vyresnėm ir aukš- jų. Mergaitės iki 17 m. amžiaus, 
taūgėmis priešininkėmis. Nors norinčios pramokti krepšinio me- 
ir mūsiškės stengėsi taip lengvai no, prašomos pristatyti treneriui 

V. Mockui arba virš minėtiems 
valdybos nariams.

*
Mūsų iškilusis krepšininkas A. 

Milvydas sėkmingai baigęs gimna
ziją įstojo į Melbourne universi
tetą ir studijuoja inžineriją. Jam 
užtenka laiko ir studijoms ir spor
tui. Pavyzdys kitiems.parengimuose.

Kas kita būtų, jeigu mūsų spor
to klubai neužsimotų dalyvauti 
sportinėse varžybose su kitomis 
komandomis, o tik savo liuoslai- 
kiu savo tarpe pažaistų ir taip 
pasirengtų metinei lietuvių spor
to šventei. Bet kai dabar mūsų 
sporto klubai įsikinkę į tarpklu- 
bines varžybas su svetimtaučių ko
mandomis, kur kas savaitę vyks
ta po vienas ar kelias rungtynes 
įskaitant dar ir treniruotes, tai 
pats sportavimas tokiam mokslei
viui pasidaro kaip tarnyba, arba 
kitaip sakant “full time job’’. Ta
da moksleiviui arba studentui be
lieka pasirinkti tik viena iš dvie
jų — būti geru sportininku ir ta
da nukentės mokslas, arba pasi
švęsti mokslui nekreipiant dėme
sio į sportą, štai dėl ko rūpestin
gi tėvai nelabai skaitosi su mū
sų sporto vadovybių atsišaukimais 
siųsti vaikus į sporto klubus, o 
daugiau rūpinasi, kad jų vaikai 
būtų pažangesni moksle ir iš to 
būtų reali nauda ir prasmė jau
nuolio ateičiai.

Visai kitokia kalba, kai koman
das sudaro ne mokslus einantis 
jaunimas. Čia tokiam jaunimui 
sportas yra tikras išganymas: jie 
gali gerai prasimankštinti po dar
bo, sportas atitraukia juos nuo vi
sokių pagundų laisvalaikį praleis
ti kur kitur. Gi mokslus einan
čiam jaunimui šių dienų sporta
vimas beveik nesuderinamas su 
mokslu. Gal klystu, bet man nete
ko pažinti jaunuolio, kuris bū
tų ir pažangus moksle, ir geras 
bei uolus sportininkas. O jeigu 
tokių buvo, tai tik retos išimtys.

Šitą pasisakymą laikau diskusi
niu. Be abejo, šioji nuomonė ne
reiškia nusistatymo prieš patį 
sportą, o tik individualus požiū
ris į šiuos sporto ir mokslo san
tykius. Principe aš visados moks
lą statau auščiau už sportą, net 
ir tuo atveju, jeigu per sportą 
jaunuolis pasidarytų tarptautinė 
žvaigždė. V. Kikilis

(va)

VARPO
METINIS SUSIRINKIMAS

Melbourno lietuvių sparto klubo 
Varpo metinis susirinkimas šau
kiamas balandžio 28 d. sekmadie
nį, 5 v.v. Lietuvių Namuose.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas. 2. Prezidiumo sudary
mas. 3 Mandatų komisijos rinki
mai. 4. Klubo Valdybos praneši
mai. 5. Revizijos komisijos prane-

S

BALANDŽIO 27 D.
ALUTIS - POBŪVIS MELB. LIET. NAMUOSE!

TIK PER ANGLIJA. |
Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- >♦! 

liūs 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.

I g
S

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

31 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
31 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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Šimas. 6. Diskusijos dėl praneši
mų. Naujos Valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai. 8. Klausi
mai, sumanymai ir susirinkimo už
darymas. Susirinkimas bus teisė
tas praėjus pusvalandžiui nuo 
skelbto laiko, nežiūrint narių skai
čiaus. Prašome susirinkime daly
vauti visus kam rūpi sportiški 
reikalai, o ypač sportuojantis 
jaunimas ir jų tėveliai.

Sp. Kl. Varpo Valdyba

dėmesio skyrė A. Jaunučio užl- 
dengimui. Nežiūrint, kad Aleksas 
negalėjo pelnyti taškų, jisai sužai
dė puikiai.

Finalai bus žaidžiami greičiau
siai 
džio

su
26

ta pačia komanda balan- 
d. 7.30 v.v. Forestvilleje.

TINKLINIS 
komanda laimėjo priešVyrų 

Wallabies 2-1 ir moterys laimė
jo 2-1 prieš Estonia.

ADEL. VYTIES KLUBE
DVI KREPŠINIO KOMANDOS 

LAIMI PUSFINALIUS
Vyrų “F” klasės komanda lai

mėjo pusfinalius ir žais finalus 
dėl čempijonų vardo savo klasė
je.

Jaunių komanda pusfinalius žai 
dė prieš C.Y. (M.B.H.S) viene
tą. ši komanda buvo vienintelė, 
laimėjusi prieš mūsų jaunius. 
Žaisdami šį atsakomingą susiti
kimą jauniai parodė labai gražų 
ir gerą žaidimą. Priešininkui tu
rint ūgio persvarą mūsiškiai ne
galėjo žaidimo vesti per centrą. 
Labai gerus ir apgalvotus nuro-, 
dymus komandai suteikė treneris. 
A. Jaunutis iš puolėjo pozicijos 
buvo pervestas į gynybą, kur pui
kiai išvesdavo kamuolius ir juos 
paskirstydavo. Puolimas buvo pa
remtas gynėjo R. Beinoravičiaus 
ilgais metimais ir puolėjo A. Ski- 
pario vidutinių nuotolių metimais. 
Po lenta puikiai darbavosi A. Pau 
liukevičius. Jisai nuiminėjo ka
muolius ir kartojo metimus. Cent
ru žaidžiąs P. Arlauskas buvo glo
boje aukšto priešų žaidėjo ir labai 
daug pasireikšti negalėjo, visgi 
jisai laikė tą aukštągį “priri
šęs” ir dar padarė kelis metimus. 
Bendrai visa komanda sužaidė ne
skaitant kelių blogų kamuolio per
davimų labai gerai. Rungtynės lai
mėtos 67-47 (25-18). Taškus pel
nė: A. Pauliukevičius 26, R. Bei- 
noravičius 22, A. Skiparis 11, P. 
Arlauskas 6 ir K. Pauliukevičius 
su J. Vaehiani po 1. Nuostabiai

gerai mėtė iš tolo R. Beinoravi- 
čius. žaidžiant gynėjų sumesti 22 
taškai yra geriau negu gerai. 
Antrame puslaikyje jisai sumetė 
beveik 100%. Priešininkas daug

PRANEŠIMAS
Gegužės 5 d. 12.30 v.p.p. Forest- 

villes stadijone kviečiami susi
rinkti visi (visų sporto šakų) spor
tininkai ir jų vadovai. Bus pada
ryta reikalinga nuotrauka. Spor
tininkai renkasi su išeiginėmis ar
ba sportinėmis žaidimo uniformo
mis. B.N.

PERGALE GEELONGE
GEELONGO

VYTIS PIRMAUJA

City komandų

semifinale buvo 
komandos vieno

Taškus pelnė: M. Slavickaitė 
16, V. Manikauskaitė 6, R. Dec- 
kytė 6, R. Vaičekauskaitė 4, L. 
Luckutė 2.

Ča norėtųsi priminti, kad tre
neriai treniruočių metu daugiau 
dėmesio skirtų ir i žaidėjų dvasi
nį paruošimą, kad rungtynių me
tu nebesimestų į paniką.

J.D.

Balandžio 8 d. Geelongo jaun. 
mergaičių komanda išsikovojo 
YMCA turnyre Premier vietą, nu
galėjusi Pivot 
34:27.

Mūsų mergatės 
tos pačios Pivot
taško persvara nugalėtos, už tat 
šį kartą mūsiškės pilnos pasitikė
jimo veržte veržėsi iš pat pradžios. 
Bet ir priešininkės pasirodė ste
bėtinai miklios taiklios. Rezulta
tas ■— septyni taškai mūsiškių ne
naudai. Įtampa neapsakoma. Žiū
rovai nenusėdėjo vietose. Antrame 
puslaikyje rezultatai sušvelnėjo. 
Pergyveno visi: ir žaidėjos, ir 
treneris K. Starinskas, ir jo 
žmonelė Renata, kurie visa širdi
mi krepšininkai.

Po pergalės išsirikiavusiom vy- 
tietėm YMCA pareigūnas įteikė 
po vėliavą. Vytiečių sąstatas: M. 
Slavickaitė, V. Manikauskaitė, R. 
Deckytė, R. Vaičekauskaitė, L. 
Luckutė, L. Luckutė, A. Bungar- 
daitė, J. Turnerytė.

GERO GYVENIMO VAIZDAS

Moksleiviui buvo duotas atsaky
ti šitoks klausimas:

— Kuo tu norėtum būti?
Moksleivis atsakė:
— Automatu gatvėje. Tada nie

ko nereikėtų dirbt, o tik priimti 
pinigus.

Motina užtinka 
smaguriaujanti iš 
nės.

— Jonuk, to aš 
nesitikėjau.

— Taip pat ir aš. Maniau, kad 
mamytė taip greitai nesugrįš!

5 metų sūneli 
medaus puody-

iš tavęs tikrai

3
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai PRANEŠIMAS
Paskaitėlių jaunimui organiza- 

toriai Sydnėjuje buvo numatę su-

MELBOUBNE
KEISTAS POBŪVIS

Nežinau, ar Melbournas aukš
tyn kojom apvirto, ar tik visokių 
gandų ir neįtikimų pletkų miestas. 
Eina gandai, kad moterys valdžią 
j savo rankas paimsiančios. Žinau, 
kad ruošiamos kokios tai Moterų 
Dienos; apie tai ne iš gandonešių 
girdėjau, bet viešai ir oficialiai 
kalbant. Būk tai per amžius į šalį 
nustumtos buvusios, vis vyrams 
pirmenybę užleidusios, tai dabar 
norinčios parodyti, kad ir jos ne 
iš kelmo spirtos, ir jos ką nors ga
li. “Fair enough” sakyčiau, tegul 
parodo, ateisim ir palyginsim, ar 
gali prie vyrų lygintis. Apie tai 
aš jums kitą kartą papasakosiu. 
Bet dabar, žinote, eina tokios iš
gąstingos kalbos, kad net plaukai 
šiaušiasi. Aha, apie plaukus kal
bant; sako, būk vyrus, kaip Sam
sonus, apkirpsiančios ir visą galy
bę atimsiančios. Lygybės dabar 
joms jau nebeužtenka: dabar vy
rai turi būti po padu. Pala, gal 
geriau pradėsiu nuo pradžios.

Balandžio 27 dieną, šeštadieni, 
7 v. vakaro, Lietuvių Namuose, 
Melbourne ruošiamas ALUTIS — 
POBŪVIS. Ruošia Moterų Sek-

liavoti, baba viena žinojo, kiek 
kvietinių miltų pridėti, kad nebū
tų sprangūs. Spirgučiai, žinoma, 
per barzdą varvėjo kad tiešSaS 
nuo stalo kėlęs, galėjai eiti šei
mynos samdyt; visi patikės kad 
gerai samdinius mitini. Pasakykit, 
man dabar, kaip gali vyrai pir
mą kartą istorijoj be babos ži
nios tokį svarbų patiekalą gamin
ti?

Tai matote, kas darosi Melbour
ne. Atsisuko lazda kitu galu ir 
jau vyrai turi įrodyti ,kad jie 
gali tą patį, ką ir moterys. Jūs 
tik nemanyit, kad čia kokią pro- 
Sagandą varau aš ir pats nela- 

ai noriu į tą POBŪVĮ eiti, bet 
šį kartą jau moterys mus nu
temps nes jos tikisi didelio vy
rų suniekinimo. Sakyčiau, nepasi
duokit, vyručiai! Mes jus palai
kysiu), ateisim visi. Per frontus, 
karus perėjom nepražuvę, o su 
bobomis susitvarkyti, tai vieni 
juokai, ar ne? Ką? Ar sakėt kas 
ką’ Man čia pašonėj lyg kas su
kikeno.

Neužmirškit, šeštadienį, balan
džio 27 dieną, 7 v. vakaro, Lietu
vių Namuose, Kova už būvį, už 
lygias teises.

Argus

BALANDŽIO 27 D.
ALUTIS - POBŪVIS MELB. LIET. NAMUOSE!

SYDNEY
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Velykų antrą dieną (balandžio 
15 d.) Sydnejuje susikūrė nauja 
graži lietuviška šeima: Lidcombe 
bažnyčioje jaunuosius Dr. Gerutį 
Kišoną ir Žibutę Stroputę iš Los 
Angeles sutuokė kun. P. Butkus 
dalyvaujant pamaldose ir jungtu
vių apeigose gerokai šimtinei lie
tuvių, kurių daugumas buvo kaip 
tik vestuvių svečiai.

Po jungtuvių vestuvių puotai 
suvažiavo geroka šimtinė svečių. 
Visą ceremonijalą gražiai pravedė 
pabrolis Romas Cibas jr.. Jaunuo
sius sveikino žodžiu jaunojo tėve
lis Dr. V. Kišonas, kun. P. Butkus 
ir Sydnejaus gydytojų draugijos 
vardu p. G. Kazokienė. Perskaity
ta sveikinimai ir raštu, kurių tar
pe buvo jaunosios Žibutės tėvelių 
laiškas iš Los Angeles, Krašto 
Valdybos pirmininko p. S. Naru- 
šio ir eilės kitų. Svečių tarpe ma
tėsi veidų net iš Melbourne ir 
Brisbanės, neskaitant sydnejiškių 
ir newcastliečių. Visi linkėdami 
džiaugėsi nauja lietuviška pora ir 
daugumas kalbėtojų pabrėžė, kad 
ši šeima yra buvusio Jaunimo 
Kongreso rezultatas. Svečių bran
duolį sudarė lietuvių akademinis 
jaunimas.

— b —

PRANEŠIMAS
Prometėjas Melbourne!

Krašto Kultūros Tarybos Litu
anistinė sekcija kviečia atsilanky
ti į literatūros popietę gegužės 
5 d. (sekmadienį) 5 vai. Lietuvių 
Namuose 50 Errol St., North 
Melbourne.

Programoje: Prometėjo mitas 
literatūroje ir gyvenime nuo pat 
graikų Aischilo iki mūsų Putino. 
Ta tema kūrinių skaitys ir in
scenizuos p.p. A. Karazijienė, P. 
Rūtenis, E. Šeikienė, P. Vaičai
tis ir A. Zubras.

lyčios ir Reprezentacinio Kamba
rio Rengimo Komitetai, šitai yra 
gryna teisybė ir viskas tvarkoje. 
Ruošia, tegul ruošia, galim ateiti, 
kodėl ne? Bus programa, visokie 
kupletai, per dantį patraukimai ir 
panašiai. Bus linksma, bus muzi
ka, bus išgerti, (čia irgi viskas 
tvarkoje.) Bus bufetas su įvai
riais valgiais. (Ot, čia jau ir ne
begerai). Tikėkit manim, nė biš- 
kio nemeluoju, žinau tikrai, kad 
bufetą laikys vyrai. Bufete bus 
vėdarai, žirnieniai blynai ir dar 
kažikokie mandrūs patiekalai. 
Štai ir prašom ponai! Sakyčiau 
kiaušinių išvirti, arbatos ar taip 
ko? Bet ne. Moterų prisakymu 
turi būti vėdarai ir žirnieniai bly
nai, kaip žemaitiškam patalky. 
Dėl vėdarų vyrai per daug nenu
simena, bus kaip reikiant vyriški 
vėdarai, su arielka užgeriami; 
gal dar ir geresni negu moterų 
pernai buvo. Su blynais bėda. Žir
nienius blynus iškepti ne bile dur
nius gali. Mano paties tėviškėj 
buvo būrys seserų, mama ir teta 
Agota, bet žirnienius blynus kep
davo tiktai baba. Ir nė viena iš to 
viso būrio moterų neišdrįsdavo nė 
prie pečiaus lįsti tą dieną. Baba 
nurodydavo kuriuos žirnius pik-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-ka

Aną savaitę sydnejiškių p. p. 
Skeivių šeimoje įvyko malonių 
prietykių: Velykų pirmą dieną jų 
sūnui Rimvydui suėjo 21 metai. Jo 
sveikinti pribuvo nemažai artimų 
bičiulių. Vos velykaičius sumušus 
tėvai įteikė sūnui simbolinį raktą, 
kaip savistovumo ženklą. Gi pe
reitą trečiadienį tą Rimvydo savis
tovumą patvirtino Sydney univer
siteto rektorius, įteikdamas B. of 
S. diplomą. Sveikiname!*

Lygiai drauge su minėtu R. 
Skeiviu tą pačią dieną Sydney 
universitete diplomą gavo iš orga
ninės chemijos ir Rimantas Kaz
lauskas iš Bankstown. Bravo, 
vyrai! *

Melbourne po sėkmingos šir
dies operacijos dainininkė Birutė 
Tamošiūnienė sveiksta namuose.

.#

Keliaujantis vaidila — solistas 
Paulius Rūtenis šiuo metu dainuo
ja operoje Melbourne ir ruošia 
Putino poemos “Prometėjas” in
scenizaciją gegužės 5-tos dienos 
literatūrinei popietei.

*
Vienas iš pirmaujančių Sovietų Są 
jungoje astrofizikos mokslininkų 
yra lietuvis Jurgis Šileikis, kuris, 
tiesa, gimęs ir augęs Rusijoje, ka
da jo tėvai buvo emigravę į Ru
siją dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą.

*
Eltos Informacijose balandžio 

1-10 d. laidoje beveik ištisai ci
tuojamas ALB Krašto Valdybos 
pir-ko p. S. Narušio laiškas, ku
riame jis aprašė VLIKo p-ko Dr. 
J. K. Valiūno vizitą Australijoje, 
“žodžiu, baigia pranešimą Aus-

SAVANORIŲ — KŪRĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Velykų pirmą dieną Sydnėjuje 
p. V. Šliogerio namuose įvyko 
Australijoje gyvenančių lietuvių 
savanorių kūrėjų suvažiavimas. 
Suvažiavimas nebuvo gausus: da
lyvavo 11 savanorių, daugiausia 
gyvenančių Sydnėjuje ir apylin
kėse. Tebuvo tik vienas svečias 
iš toliau — p. J. Pyragius iš Ale- 
laidės.

Suvažiavimui pirmininkavo p. 
S. Narušis, ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas. Kokių nors reikšmin
gų nutarimų suvažiavime nebuvo 
padaryta o tik išsamiau išsikal
bėta aktualiais lietuvių reikalais, 
paliestas bendravimo su pavergtu 
kraštu klausimas, bet kokių nors 
rezoliucijų nepadaryta. Prieita 
nuomonės, kad šiuo reikalu rei
kia laikytis Vyriausio Lietuvos 
Išl. K-to direktyvų ir talkinti 
visuose reikaluose. Taip pat su
važiavimas pasveikino VLIKą ir 
ALB Krašto Valdybą.

Lygiai suvažiavime buvo išrink
ta ir savanorių kūrėjų Sąjungos 
valdyba. Į valdybą sutiko būti per
renkami buvę valdybos nariai. Pir
mininku paliko p. V. Šliogeris. Pa
sibaigus oficialiai daliai visi daly
vavusieji buvo šeimininko rūpes
tingai pavaišinti ir taip praleis
ta dar keletas valandų besišneku
čiuojant.

NEWCASTLE LIETUVIAMS
Newcastelio ir Apylinkės lie-* 

tuviams pranešama, kad kviečia
mas visuotinis susirinkimas, ku
ris įvyks gegužės 5-tą dieną, 12 
vai. tuoj po pamaldų Broadmea
dow Parapijos salėje, Broadmea- 
dove, prie Šv. Lauryno bažnyčios. 
Prašome visus lietuvius, gyvenan
čius šioje apylinkėje, dalyvauti.

DARBOTVARKjĖ:
1. Susirinkimo atidarymas,

2. Mandatų komisijos sudarymas,
3. Apyl. V-bos P-ko pranešimas,
4. Reviz. Komisijos pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Naujos V-bos ir Reviz. Komisi
jos sudarymas,
7. Klausymai ir sumanymai, Ei
namieji reikalai.
8. Susirinkimo uždarymas.

N-lio Apyl. Valdyba

BRISBANE — NEWCASTLE — 
NEW ZEALAND

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI MA nariams gegužės mėnesiui 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad tautų va
dai, remiami visų maldomis, nuo
širdžiai siektų taikos.
misijų — Kad per šv. Evan
gelijos skelbimą išsipręstų visos 
rasinės problemos.

Aukščiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti Brisbane- 
Newcastle ir Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

organizuoti jaunimui popietę — 
barbeque p.p. Kazokų namuose ge
gužės 12 d. Kadangi tą dieną nu
matomas Motinos Dienos minėji
mas, tai suplanuotoji popietė nu
kelta į gegužės 26 d. toje pačio
je vietoje. Visi paskaitėlių klau
sytojai kviečiami rinktis tuoj po 
pamaldų tiesiai į p.p. Kazokų na
mus — 13 Percy St., Bankstown.

SUSIRINKIMAS ADELAIDĖJE
ALB Adelaidės Apylinkės Na

rių Visuotinis Susirinkimas šau
kiamas 1968 m. gegužio mėn. 5 
dieną, sekmadienį, 2.30 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, 6 Eastry St., 
Norwood.
SUSIRINKIMO

DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo suda
rymas.
3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Valdybos pranešimai.
5. Adelaidės lietuviškų organiza
cijų pranešimai.
6. Pasisakymai dėl pranešimų ir 
vald. organų veiklos ataskaitos 
svarstymas.
7. Valdančiųjų organų rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus kvorumui susirin
kimas prasidės 3 vai. p.p. (ALB 
stat. 20 str.).

ALB AdeL Apyl. Valdyba

PIRMŲJŲ KNYGŲ AUTORIŲ
Amerikoje iš išspausdintų per 

metus 30,000 knygų 20,000 yra 
pirmi leidiniai. Iš to skaičiaus ro
manų ir panašių leidinių tik 1,600. 
Skelbiama, kad iš to skaičiaus pir 
mųjų knygų autorių yra apie 100. 
Štai 1964 m. tokių debiutantų buvo 
105, 1965 m. — 103, 1966 m. — 
127, gi 1967, m. autorių, kurie 
išleido pirmuosius romanus. Į to
kios knygos išleidimą leidykla 
investuoja mažiausiai 8,000 dol. 
Skelbimai taip pat labai daug kai
nuoja. Vieno puslapio skelbimas 
New York Times knygų priede kai

SĖKMĖ IR NESĖKMĖ
nuoja 3,000 dol. Tai tokia suma, 
kurią kaip subsidiją, gavus Many- 
land Book leidykla, galėtų jau iš
leisti nemažą vertingą knygą. Iš 
tų pirmųjų knygų autorių 50% 
toliau neberašo, nes su pirma kny
ga didelio pasisekimo nelaimi. 
Skelbiama, kad iš tų visų debiu
tuojančių autorų, tik šešetas išlie
ka kaip pastovūs ir žinomi auto
riai. Taigi yra toks metinis geres
nių rašytojų prieauglis Ameriko
je.
(Drg.)

Leonas Galinis

SPAUDOS CENTRAS SYDNĖJUJE
39 Church St, Lidcombe, 

platina naujausias ir vertingiausias knygas ir plokšteles, o taip 
pat gaunami tautiniais motyvais medžio drožiniai, tinkami dovanoti
įvairiomis progomis.
V. Mykolaitis-Putinas, ALTORIŲ ŠEŠĖLY $2.00
Br. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA LILIU tomai po 9.20
V. Vijeikis, LIETUVA MANO TĖVŲ ŽEMĖ 6.50
V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA 5.40
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS 4.00
V. Šliogeris, ANTANAS SMETONA 2.00
J. Savickis, NOVELĖS 1.00
J. Girnius, IDEALAS IR LAIKAS 4.00
A. Maceina, DIEVO AVINĖLIS 3.50
J. Girnius, ŽMOGUS BE DIEVO 5.00
S. Yla, DIEVAS SUTEMOSE 2.70
B. Zumeris, DABARTIES SUTEMOSE 2.50
P. Alšėnas, MARTYNAS JANKUS monografija 3.00
J, Matusas, ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA 3.00
B. Raila, LAUMIŲ JUOSTA 2.00
M. Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO 4.50
Maironis, BALADĖS 5.40
Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, vaikams 2.70
B. Zabiela, KLAIDA 2.00
A. Skirka, KUR BĖGA ŠEŠUPĖ 1.50
SKAUTYBĖ LIETUVAITEI 2.25
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, Liet. Enciklopedijos leid. 3.15
J. Žilevičius, LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ, dainos su gaid. 4.05 
PLUNKSNA IR ŽODIS, Sydney lietuvių Plunksnos KI. aim. 2.50
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA 5.00
METMENYS, jaunosios kartos kultūros žurnalas Nr. 14 1.20
J. Šoliūnas, KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON gausiai pav. 3.00
LIETUVIŲ ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS 4.40
ANGLŲ LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 5.40

tralijos L.B. p-kas, VLIKo pir
mininkas Dr. J.K. Valiūnas atliko 
didelį darbą Australijoje. Ne tik 
plačiau supažindino Australijos 
gyventojus australus su Lietuvos 
byla ir lietuvių tautos kančiomis 
Sovietų Rusijos okupacijoje, bet 
praskaidrino ir lietuvių tarpe per 
daugelį metų susidariusias nepa
lankias nuotaikas VLIKo atžvil
giu”. *

Jaunasis Romas Cibas per Dr. 
Geručio Kišono vestuves prisipa
žino, kad Gerutis buvęs laiminges
nis už patį Romą: abu išnaudoda
mi Jaunimo Kongreso progą dai
rėsi žmonų. Gerutis susirado, o 
Romui taip ir nepavyko...* 1

Dalyvavęs savanorių kūrėjų su
važiavime adelaidiškis p. J. Py
ragius aplankė ir Mūsų Pastogės 
redaktorių, su kuriuo atnaujinta 
bičiulystė ir sutartas artimesnis 
bend radarbiavimas.*

Vokietijos Liet. B-nės Krašto 
Tarybos suvažiavimas įvyko kovo 
29-31 d.d. Vasario 16 gimnazijos 
salėje. Dalyvavo 13 narių. Iš su
važiavimo patirta, kad Vokietijo
je veikia 33 apylinkės, išlaikomos 
septynios vargo mokyklos. Vasa
rio 16 gimnazijoj mokosi šiuo me
tu 97 mokiniai, dėsto 18 moky
tojų, iš jų 13 lietuvių. Suvažiavi
me išrinkta Krašto Valdyba ir ki
ti vykdomieji organai.

*
Gegužės 5 d. Adelaidėje įvyks

ta visuotinis apylinkės susirinki
mas. Bus metinė valdybos atskai
tomybė ir naujų apylinkės vyk
domųjų organų rinkimai.

*
Patirta, kad drauge su kitais 

Amerios kariais atvyksta atosto
gų iš Vietnamo į Sydney ir Ame
rikos lietuvis karys Juozas Sta
naitis, iš Čikagos.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS ADRESU: 

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

*
PAGALIAU! Pasiilgtas “Dai

nos” choro pobūvis įvyks gegužės 
4 d. Dainavoje. Tai ne paprastas 
pobūvis o pobūvis, pamargintas 
duetais ir gal choro dainomis, pa
teptas “linksmųjų brolių” aktua
lijomis neskaitant seniai platina
mos loterijos, europietiškos muzi
kos ir kitų pobūvio palydų.*

St. Marys lietuvių skaičius vėl 
padidėjo, kai prieš Velykas Ed
vardas Rašymas vedė neseniai iš 
Lietuvos atvykusią lietuvaitę Onu
tę Vyžinaitę. *

Tik jūs pagalvokit! Dar to ne
girdėta, kad moterys rengtų ALU
TĮ. Alutį rengia Melbourne mote
rys kaip tik balandžio 27 d. Ar 
tik ne prieš svieto pabaigą sa
kyčiau ! *

Anglijos lietuviai ruošiasi sta
tyti pernai metų pabaigoje miru
siam ministeriui B. K. Balučiui 
paminklą. Jau sudaryta paminklui 
statyti speciali komisija ir ren
kamos aukos. *

Venecueloje (Pietų Amerikoje) 
yra apie 700 lietuvių, kurių dau
giausia susispietę krašto sostinė
je Caracas mieste (apie 300). Vi
si kiti pasklidę po kitus didesnius 
miestus. Pati lietuvių bendruome
nė suorganizuota ir veikia kaip 
savišalpos draugija, nes tik to
kioj formoj oficialiai leidžiama 
svetimtaučių bendruomenėms or
ganizuotis.

PAIEŠKOJIMAS
Vincė Lipšienė-Bungaitė paieš

ko savo brolio Algimanto Stasio 
Bundzos. Ieškomasis arba žinan
tieji rašyti Mūsų Pastogės Redak
cijai.

MUZĖJAUS RETENYBĖ
Be minėtųjų dar yra didelis pasirinkimas ir kitų autorių lei- Nepriklausomos Lietuvos monetos pardavimui, 5 litai J. Ba- 

dinių, o taip pat ir lietuvių autorių anglų kalboje. Knygas ir plokš- sanavičius, 10 litų Vytautas Didysis, 10 litų prez. A. Smetona ir 
teles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį, Spaudos Platinimo Cent- kitos. Kainoraštis pareikalavus. P. Zablockis, P.O. Box 4642 
re, Lietuvių Klubo patalpose, 89 Church St. Lidcombe N.S.W., 2141 Stn. C. Vancouver 10, B.C. Canada.
Informacija teikiama telef. 649 8879. ______________________

NEWCASTLE PATIKSLINIMAS
Atsisveikinimo pamaldos. Pereitam M.P. numery buvo pa

sekančios pamaldos Newcastelio skelbtas Melbourne Liet. Klubo 
ir apylinkės lietuviams bus laiko- Tarybos kvietimas Liet. Namų re- 
mos gegužės 5 dieną 11 vai., šv. monto talkon ir talkininkai buvo 
Lauryno bažnyčioje, Broadmedo- kviečiami rinktis1 balandžio 20 d. 
ve. Gautas patikslinimas, kad talka

Išpažinčių bus klausoma nuo 10 organizuojama ne balandžio 20, o 
vai. balandžio 27 d. Mieli talkininkai

Po pamaldų kun. Kapeliono atsi- maloniai prašomi atkreipti dėmesį 
sveikinimo žodis buvusiems para- į šį patikslinimą ir rinktis talkon 
pijiečiams. balandžio 27 d. 8 vai. ryto.

Kun. S. Gaidelis SJ. Red.

■ - «>
■: DĖMESIO VISIEMS! ';
.. ..

Gegužės 18 d. Memorial salėje Auburne
” (Park Rd. ir Mary St. kampas) ;;
;; įvyksta Sydnejaus liet, studentų tradicinis ;;

P INIT1UM SEMESTRI
- - o

Kviečiami visi iš arti ir toli! -« ► < ►
“ ALSS Sydney Skyriaus Valdyba !!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦M.

VISAIP
KARO PADARINIAI

Antrojo pasaulinio karo metu 
apskaičiuojama žuvo 40 milijonų 
žmonių ,iš jų pusė mūšio lauke, 
antra pusė orinių puolimų metu; 
sužeista 30 milijonų, 30 milijonų 
namų sunaikinta, 45 milijonai 
žmonių turėjo apleisti savo na
mus ir 150 milijonų liko be pasto
gės.

Apskaičiuojant finansiškai pas
tarąjį karą prieita išvadų, kad 
tuos pinigus, kurie kainavo ve
dant antrąjį pasaulinį karą, bū
tų galima buvę kiekvieną Ameri
kos, Kanados, Australijos,, Brita
nijos, Islandijos Prancūzijos, Vo
kietijos, Sovietų Sąjungos ir Bel
gijos gyventojų šeimą aprūpinti

24.000 dolerių vertės namu, 8.000 
dol. vertės baldais ir dar kiekvie
nai šeimai skirti po 40. 000 dole
rių kišenpinigių. Be to, iš liku
sių pinigų kiekvienas miestas, di
desnis negu 200.000 gyventojų, 
galėtų gauti po 75 milijonus dole
rių viešiesiems reikalams, kaip 
mokykloms, ligoninėms, bibliote
koms ir kt.

— ★ —
Pasauly šiuo metu tėre tik trys 

miestai, kurių gyventojų skaičius 
prašoka 10 milijonų: New York 
16.590.000, Tokyo 16.030.000, Lon
don 11.400.000. Visa eilė miestų, 
kaip Osaka, Maskva Paris, Bu
enos Aires, Šanghai, Los Angeles, 
Chicago nesiekia 10 milijonų bet 
viršija 7 milijonus.
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