
REIKALINGI
MECENATAI

Mecenatas yra lotynų kalbos 
žodis, reiškiąs meno ir mokslo 
bei kultūrinių apraiškų globėją 
arba rėmėją. Mecenatais gali bū
ti atskiri asmenys arba net spe
cialios draugijos bei organizaci
jos, turinčios tikslą specialiai rū
pintis viena ar kita mokslo ar 
meno šaka bei institucija. Me
cenatų buvo visais laikais prade
dant senovės Graikija iki šių 
dienų. Ir lietuvių tarpe įtokių 
mecenatų netrūko ir netrūksta. 
Bene ryškiausias pavyzdys J>ū- 
tų inžinierius Petras Vileišis, šio 
šimtmečio pražioję buvęs vienas 
iš turtingiausių lietuvių. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą jis Vilniu
je rėmė visas lietuviškos kultū
ros apraiškas, bet ypač daug 
rėmęs lietuvišką ano meto spau
dą, kuriai kaip sako sukišęs šim
tus tūkstančių ano meto rublių.

Panašių mecenatų yra ir šian
die mūsų tarpe. Nekalbant apie 
kitus ir šiandie vienas iš pačių 
ryškiausių pavyzdžių tai dabarti
nis Pasaulio Liet. Bendruomenės 
pirmininkas J.J. Bačiūnas. ..Už 
tuos pinigus, kuriuos jis yra su
aukojęs lietuviškai spaudai ar
ba kitokiems lietuviškiems rei
kalams, jis greičiausia nusipirk
tų antrą tokią Tabeso farmą. 
Yra ir daugiau. Štai dienraštis 
"Draugas” jau keliolikti metai 
skelbia lietuviško romano kon
kursą skirdamas kiekvienu kartu 
1000 dolerių premiją. Šias su
mas suaukoja atskiri asmenys, 
kuriuos taip pat laikytume lite
ratūros mecenatais. Susikūrė 
Lietuvių Fondas, šiandje 'turįs 
netoli pusės milijono nejudamą 
kapitalą.' Pagrindą tam fondui 
davė daugumoje Amerikos lietu
viai gydytojai, aukoję po 1000 
dolerių, o toks J. Kazickas šiam 
tikslui skyręs net 10.000 dole
rių. Būtų galima paminėti tokių 
žinomų mecenatų ir daugiau, ku
rių tarpe yra visa eilė kunigų, 
inžinierių arba prekybininkų.

Nors ir palyginamai nedidelė 
lietuvių saujelė Australijoje, bet 
ir jie čia bendromis jėgomis at
lieka darbus sakytume ne pagal 
savo jėgas. Norėtųsi, kad taip 
gražiai pradėtas darbas ir toliau 
sėkmingai plėstųsi. Jeigu kurioj 
šakoj ar srity jis kiek apsnūsta 
arba stabilizuojasi be progreso*, 
šitai tegalima paaiškinti, jog tie 
visi, kurie vieną ar kitą darbą Johnsonui mažai liko vilties įdė- 
varė ir privedė prie dabartinės 
padėties, tie sakosi, kad jie savo 
atlikę. O pagaliau per eilę metų 
ir pats anksčiau turėtas entuziaz
mas ima išblėsti. Nežiūrint to, 
per eilę metų čia irgi iškilo visa 
eilė žmonių, kuriuos galima bū
tų palaikyti pasiturinčiais, netgi 
praturtėjusiais, nekalbant apie 
kai kurias bendroves, kurios 
vykdo milijonines apyvartas. 
Vėl gi pasitaiko vienas kitas, ku
ris laimės keliu praturtėja, sa
kysim, laimi loterijoj stambes
nes pinigų sumas. Argi nebū
tų laikas ir čia vienam kitam 
pasirodyti kaip mecenatu. O pa
sireikšti yra kur. Sakysim kad diplomatinio rundo atiteko prez. 
ir tokia spauda. Palyginamai iš Johsonui. Atsukdamas kurčią ausį 
prenumeratų ji gana sunkiai ver- kritikams jis laukė tol, kol š. Viet- 
čiasi. Jeigu taip atsirastų vienas 
kitas mecenatas, kuris savo pa
rama išleistų vieną kitą numerį 
tokios Mūsų Pastogės, jau būtų 
didelis dalykas ir leidėjams, ir 
visiems lietuviams. Po dolerį kitą 
renkame lietuvių namams, ku
riuos reikia vienur galutinai už
baigti, kitur praplėsti, tinkamai 
įtaisyti, o jeigu atsirastų ir šio-
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GĄSDINANTI TREMTIS
Daug kalbų ir protestų pareiš

kia dėl metų pradžioje nuteistų 
Sovietų Sąjungoje keturių 
tojų, kurie savo veikalus 
slapta išsiuntę į Vakarus 
paskelbę. Sovietų Sąjunga 
veikaluose įžiūrėjo piktos 
ir tuos raštojus pasmerkė, 
žiūrint, kad jie dabar sėdi 
jime arba ištremti į Sibiro
tį, neseniai sovietų žurnalas Li- 
teraturnaja Gazieta kelia mintį, 
kad tokie nubaustieji turėtų būti 
tremiami į Vakarus. Pagal tą 
žurnalą, “užuot juos maitinę vals
tybės lėšomis kalėjimuose ar pri
verčiamo darbo stovyklose, geriau 
pasielgtume, jei juos išlaikyti pa
vestame vakarų kapitalistų mo
kesčių mokėtojams”.
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BALTU SAVAITĖ ADELAIDĖJEje srityje mecenatų, jau reikalai 
visai kitaip stovėtų. Jeigu pini
gas nepanaudojamas kilniems 
tikslams, jis yra kaip inkaras, 
gramzdinąs savininką į gelmes.
Kiek yra milijonierių pasaulyje, Birželio mėnesio pirmoji savai- 
kurių pasauly niekas nežino, bet tė turėtų, atrodo, pajudinti aus- 
tik keli paliks istorijoje kaip trališką žemę jei ne visam konti- 
Rockefelerių vardas, kai skiria nente, tai bent Adelaidėje. Tuo 
savo milijonus mokslui, institu- laiku Australijos Baltų Taryba, 
tams ir t.t. Kas žinotų šiandie norėdama tinkamiau atžymėti vi- 
tokį P. Vileišį, J.J. Bačiūnų, ku
rių vardai švytės drauge su vi
sais kitais tautos didžiausiais, 
jeigu jų pinigai nebūtų dirbę 
tautos interesams. Mūtų kultū
rininkai, spaudos žmonės , visų 
rūšių menininkai nesusikrovė 
turtų, bet jų darbas ir kūryba 
tarnauja tautai. Jie savo atiduo-

sų trijų valstybių 50 metų nepri
klausomybės jubiliejų, rengia 
Adelaidėje Australijos Baltų Sa
vaitę. Savaitės programa plati ir 
turininga. Ji skirta priminti aus
tralams tris pavergtas Pabaltijo 
tautas.

Išeidami sujungtomis jėgomis, 
_____ ________ ___ ______  estai, latviai ir lietuviai, Austra
lą ir jau yra mecenatai, bet tik- lijos Baltų Tarybai vadovaujant, 
roji mecenato prasmė yra ta, kad tikisi pasiekti platesnius austra
le, kurie negali kitu būdu pa- lų sluoksnius ir supažindinti juos 
sireikšti, bent savo aiškia para- su šių trijų kraštų kultūriniais 
ma jų darbus palaikytų. O toks savitumais, praeities laimėjimais 
prsidėjimas yra tolygus pačiam 
kūrėjui.

Net tokiame turtingame kraš
te kaip Australijoje irgi plačiai 
praktikuojama mecenatūra. Daž- kiai Juozas Lapšys ir 
nai skaitome laikraščiuose, kad nurodo, kad yra parengtas ir iki 
tas ar kitas paskyręs tiek ir detalių išsvarstytas planas, kaip 
tiek universitetui, ligoninėms ir t. išeiti viešumon spaudos, radio ir 
t. Mūsų tarpe irgi jau yra tokių televizijos pagelba. Darbas pada- 
asmenų ar vienetų, kurie tikrai lintas tarp visų trijų tautybių 
galėtų pabūti mecenatais ir lietu- atstovų. Jz. Lapšys jau yra suta- 
viškuose reikaluose. O tai irgi ręs pasikalbėjimus 
lietuviškai gyvybinis užmojis..

(v.k.j

ir dabarties kančiom, 
šaukia brutalus laisvės 
mas.

Lietuvius atstovaują

kurias iš- 
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adelaidiš-
V. Linkus

su Sunda/y 
Mail redaktorium, su valstybine 
radio stotimi ir su valstybine TV.

Estai ir latviai panašiai daro su 
The Advertiser ir The News, o 
taip pat su likusiom dviem komer
cinėm radio ir televizijos stotim. 
Stengiamasi plačiausiai išnaudoti 
asmenines pažintis, kurios yra 
davusios teigiamų rezultatų pra
eityje.

Iš visoj Australijoj cirkuliuo
jančios spaudos atkreiptas dėme
sys j The Australian, leidžiamą 
Canberroj. Jame norima patalpin
ti ištisai visą Baltų Tarybos re
zoliuciją, kuri bus priimta savai
tės proga ir pirmiausia paskelb- 
Pabaltiečių Konvencijoj.

Kulminaciniu visos savaitės su
sitelkimo židiniu norima padaryti 
vainikų padėjimą prie Nežinomo 
Kareivio kapo bei tuoj po to pra
vedamose susikaupimo apeigose 
ir koncerte Adelaidės Town Hall. 
Jose aktyviai dalyvaus aukštieji 
bažnyčios dignitoriai (arkivysku
pas dr. M. Beovics, Liuteronų baž
nyčios generalinis prezidentas dr. 
Lohe ir Anglikonų katedros (St. 
Peters) rektorius vyskupo 
duotojas L.E. Renfrey.

Buvo planuota į savaitės 
mes įjungti ir fedaralinės
džios atstovus, pačias viršūnes, 
tačiau politinė padėtis, atrodo pa
diktavo jų neigiamą atsakymą, ir 
dėl to kaikuriuos užmanymus rei
kėjo iš pagrindų keisti.

Baltų Taryba daro viską, ta
čiau visos savaitės pasisekimas di
džiausia dalimi priklausys nuo su
telktinio dalyvavimo 
parengimuose, kur
reikšmės tari masė. Tai ypač lie
čia vainikų padėjimą ir susikau
pimo apeigas miesto salėje. Lat
viai ir estai ragina savuosius kuo 
skaitlingiausiai susirinkti prie 
Nežinomo Kareivio Kapo, o iš ten 
tiesiai žygiuoti j miesto rotušę. 
Mūsų atstovai Baltų Taryboj (Jz. 
Lapšys ir V. Linkus) nuoširdžiai 
prašo visus lietuvius, kurie Bal
tų Savaitės proga bus Adelaidėje, 
dalyvauti vainikų padėjime ir iš-
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leistas ženkliukas, lipinamlas ant 
laiškų. Vienas lakštas iš 20 žen
kliukų kainuoja $1. Galinama 
bendruomenės valdybose arba 
spaudos kioskuose.

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
PASITARIMAI PARYŽIUJE

Tik paskutiniu momentu š. Viet
namas siitiko siųsti atstovus į 
Paryžių. Hanojui atmetus daugy
bę siūlomų vietovių, prezidentui

toms pastangoms. Negavus iš š. 
Vietnamo atsakymo, Amerikoje 
tuo tarpu buvo svarstoma 
puolimų atnaujinimas.

Visai netikėtai Laoso sostinėje 
Vientiane Amerikos atstovybė ga
vo ilgai lauktą ir teigiamą atsa
kymą — š. Vietnamas siųs atsto
vus į Paryžių. Siūlomų vietovių 
sąraše Amerika kaip tik, su tiks
lu , praleido Paryžių. Viena, kad 
De Gaulles Prancūzija yra anti- 
amerikoniškoje nuotaikoje. Kita, 
Paryžius paliktas komunistų siū
lymams, į kur tik blogiausiu at
veju amerikonai vyktų.

Pirmasis laimėjimas politinio ir

oro

Paryžiuje.
Pirmame posėdyje, kaip buvo ti

kėtasi, Hanojaus atstovai reikala
vo nutraukti visus karo veiks
mus, ne vien bombardavimą aukš
čiau 17 tos paralelės. Amerikonai, 
žinoma, mielai sutiktų mažinti ka
ro veiksmus ir trauktis palaips
niui iš pietų Vietnamo, jei prie
šingoji pusė tą patį darytų. Jei 
tokie pasitarimai nesubyrės pir
mose stadijose, Hanojus reikalaus 
įsileisti į pasitarimus ir Viet 
Kong atstovų reprezentuojant p. 
Vietnamą. Nežinia kaip tokiems 
Hanojaus norams bus atsakyta, 
nes pietų Vietnamo vyriausybė ne
siruošia sėstis prie bendro stalo 
su žudikais.

susidarius ir kita 
pozityvius rė
jų argumen- 
noru užbaigti 
neskubant ir

SOVIETAI RAŠO

kilmėse rotušėj. Būtų labai malo
nu, jei ponios ir panelės pasipuoš
tų tautiniais drabužiais.

Baltų Taryba siekia, kad 
baltiečių Konvencijoj visas 
tautybes atstovautų specialios 
legacijos, atvykusios iš kitų
tovių, kaip Melbourno, Sydnėjaus, 
Geelongo, Canberros,'Brisbanės ir 
t.t. Kiekvienas tuo metu Adelaidė
je esąs pabaltietis svečias prašo
mas birželio 1 dieną dalyvauti kon
vencijoj ir, atitinkamai užsiregis
travus, atstovauti savo kolonijos 
tautiečius. Kolonijos atstovavimą 
galima pavesti ir vietos tautie
čiams. Taip, berods, yra jau pa
darę Newcastle lietuviai. Krašto 
Valdybos pirmininkas p. Narušis, 
kiek teko girdėti, gausią lietuvių 
delegaciją atsiveš 
Taip pat laukiama 
vių delegacijos iš 
kitų kolonijų žinių 
ma.

is Sydnėjaus. 
didesnės lietu- 
Melbourno. Iš 
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ir knygų
Building,

Pagrindiniai Baltų 
parengimai yra šitokie:

1. Meno, rankdarbių 
paroda vyks Institute
North Terrace, nuo gegužės 31 iki 
birželio 6 dienos ir bus atidaryta 
11 vai. ryto iki pusės aštaonių 
vakaro kasdien, išskyrus ketvirta
dienį, kada ji tebus atidarta tik 
iki 3 vai. popiet. Parodą oficia
liai atidarys senatorė N. E. Butt- 
field.

2. Pabaltieįių Konvencija vyks 
birželio 1 dieną Latvių Namuose, 
4 Clark St., Wayville.

(Nukelta į psL 2)

GYVENTOJAI LIETUVOJE

namas atsisakys Cambodijos ir 
Varšuvos. Gi De Gaulle akimis 
žiūrint, toks kariaujančių pusių 
susitikimas įrodė Prancūzijos 
svarbumą, pabrėžiant De Gaulle 
rolę tarpininkaujant tarp rytų ir 
vakarų.

Kodėl Hanojus apsisprendė vyk
ti pasitarimams politikų visaip 
aiškinama. Tokiai mįslei nė vie
nas netari tikslaus atsakymo, nes 
paslaptis glūdi Hanojuje ir Mask
voje. Tačiau mažai politikų iš
drįsta pasisakyti, kad tai yra 
akių muilinimas ir delsimas su 
tikslu, kad laike “pasitarimų” 
Vietnamas netrukdomai galėtų 
ginkluotis, o vėliau parodyti ką 
gali. Nepaneigiamas faktas, kad 
nutraukus bombardavimą, sovietų 
įvežiamos gėrybės padidėjo 300
kartų; sukilėlių gaujos pereinan- kad reikalui būtų stipri jėga re- 
čios į pietų Vietnamą nesumažėjo, 
bet trigubai padidėjo.Nepaslaptis, 
kad amerikonų žūsta šimtais ne 
Vietnamo džiunglėse, bet beginant 
sostinę Saigoną. Tad ir ne be rei
kalo pirmame posėdyje komunis 
tų aiškiai pasakyta “amerikonų 
karas pralaimėtas, beliko tik lai
ko klausimas”. Kortas išmetus ant 
stalo gana aiškiai parodoma, ko
kiais tikslais Hanojus atsirado

Amerikoje 
nuomonė, numatanti 
zultatus Paryžiuje, 
tas remiasi sovietų 
karą tik per daug
p. Vietname iškovojant politinį 
balsą Viet Kong teroristams. Iš 
vienos pusės, Amerikos buvimas 
Vietname duotų saugią atramą 
prieš Kiniją. Iš kitos — susidariu
sios milžiniškos išlaidos Vietname, 
Kuboje ir arabų šalyse tuština 
sovietų kišenes, bei alina ūkį.

Politinio subruzdimo pradžioje 
čekai skundėsi, kad sovietų spau
da nė vienu žodžiu apie tai neuž
simena. Čekams ilgai laukti nerei- 

'' kėjo. Kremliui davus parėdymą so
vietų spauda pradėjo rašyti...

Žurnalas Sovietskaja Bosijai pir
mąja auka pasirinko Jan Masa- 
ryk’ą ir jo garbintojus. Masary- 
kas, žurnalas teigia, buvęs didžiau 
sias niekšas kurio visas 19 metų 
valdymo laikotarpis buvo nukreip
tas prieš revoliuciją ir kupinas 
neapykantos Sovietų Sąjungai. 
Masaryko varama agitacija prieš 
Sov. Sąjungą prasidėjusi tuoj pat 
po revoliucijos ir pasiekus pūčius 
kraštutinumus 1918 metais, kada 
jis kėsinęsis nužudyti 
niną.

I tokius sovietų 
Čekoslovakijos spauda 
tais žodžiais. “Skaudūs ir giliai 
užgauną kaltinimai prasilenkia to
li su tiesa...” rašo čekų Slobodne 
Slovo. “Suklastojimas teisybės, 
šmeižtais ir iškraipymais istorijos 
faktų nepriderėtų juodinti mūsų 
vieno iškiliausio tautos vado”, ra
šo Prahos dienraštis Liudova De- 
mokrateja.

herojų Lė

kaltinimus 
atrėžė pik-

Statistikos valdyba Vilniuje 
pranešė jau apskaičiavusi, kad šių 
metų sausio 1 d. Lietuvoj (oku
pacinės valdžios apibrėžtoj terito
rijoj) buvo 3 milijonai 64 tūks
tančiai gyventojų. Apie 47% gy
vena miestuose. Vilniuje jau 392,- 
000 gyventojų. Kaune jau beveik 
300.000.

Natūralusis gyventojų prieaug
lis 1967 metais Lietuvoj buvęs 
29,000. Tai tik tik kiek daugiau 
kaip 9 iš 1000. Nepriklausomybės 
metais metinis natūralinis prie
auglis vidutiniškai buvo 12 iš tūks
tančio. 1965 metais — tos pa
čios sovietinės statistikos valdy
bos duomenimis — natūralusis 
prieauglis buvęs apie 10.3 iš tūks
tančio, 
dvejus 
11%.

Visoj 
ralusis
didesnis kaip Lietuvoj. 1965 jis 
buvo 11.1 iš tūkstančio. Bet ir 
ten tas prieauglis mažėja. 1956 
ir 1957 buvo 17.6 iš tūkstančio. 
Po to per devynerius metus krito 
iki 11.1, -tai yra, sumažėjo beveik 
37-niais nuošimčiais. Tiesioginė 
pieauglio mažėjimo priežastis — 
ryškus gimimų mažėjimas. Pasi
girsta susirūpinimo balsų dėl gi
mimų mažėjimo ir Lietuvoj. Pro
pagandistai skuba guostis, kad 
tas reiškinys esąs ūkinės gerovės 
kilimo pasekmė.., Kiti tą reiškinį 
aiškina nenatūraliai paskubintu 
gyventojų sutelkimu miestuose. 
Apie ketvirtadalis Lietuvos gy-

Taigi, tas prieauglis per 
metus sumažėjo apie

sovietinėj imperijoj natū- 
gyventojų prieauglis kiek

1

Pastaruoju metu pasaulyje pa
daryta dešimt operacijų įstatant 
naujas širdis. Iš tų pacientų te
bėra išlikę tik du gyvi. Visi kiti 
dėl įvairių komplikacijų mirė.

Australija ketina pertvarkyti 
savo gynybos sistemą. Kalbama, 
kad ketinama įvesti civilių karinį 
apmokymą Izraelio pavyzdžiu,

zerve.

Čekoslovakijos laikraščiai skel
bia, kad dabartinė čekoslovakų 
komunistinė liberalinė valdžia tu
ri ekonominių ir politinių sunku
mų su Sovietų Sąjunga, 
sovietų generolas viešoje 
pabrėžęs, kad sovietinė 
pasiruošusi "atlikti savo
ir apginti socializmą čekoslovaki-

Vienas 
kalboje 
armija 

pareigų

joje”. Visai neabejojama, kad 
Sov. Sąjunga netruks rasti progos 
karine jėga įsikišti ir sutramdyti 
Čekoslovakiją, kuri “demorali
zuojanti kitus socialistinius kraš
tus”.

Pietų 
skendo 
Andron.

Afrikos pakraščiuose pa- 
graikų didelis tanklaivis 
Laivo įgula išgelbėta.

nusileidimų Amerikai kelias bus 
sunkus ne tik Vietname, bet ir 
prie derybų stalo.

ventojų — o jaunesniųjų net apie 
pusė — dabar yra naujakuriai, ir 
dauguma atvejų tai naujakuriai 
be minimaliausių sąlygų šeimai 
normaliai gyventi.

šalia natūraliojo gyventojų 
prieauglio, Lietuvoj jau kuris me
tas yra ir kitas — nenatūralus — 
prieauglis. Pavyzdžiui, 1967 me
tais, kai natūralaus prieauglio 
buvę, 29,000, iš viso gyventojų 
skaičiaus padidėjo 38«iais tūks
tančiais. Vienuolika tūkstančių 
prieauglio susidarė ne iš gimimų- 
mirimų, o iš išvykimų-atvykimų 
skirtume. Ta vienuolika tūkstan
čių tai ne naujagimiai, o iš Rusi
jos atvykę nauji kolonistai. Jų 
1967 metais Lietuvon atvyko dau
giau, negu vienuolika tūkstančių, 
nes 11,000 yra tik gyventojų “mai
nų pelnas”, o ne apyvarta. Tik
ras tais metais atvykusių kolonis
tų skaičius būtų prie 11 tūkstan
čių pridėjus dar ir visus tuos, 
kurie atvyko vietoj kiekvieno lie
tuvio, tais metais išvykusio ar iš- 
vykdinto iš Lietuvos “į broliškas 
respublikas”. Tas skaičius tačiau 
neminimas. Tad aišku tik tiek, 
kad, nepaisant kiek lietuvių ar ki
tų 1967 metais iš Lietuvos buvo 
iškeldinta ar kaip nors savanoriš
kai būtų išvykę, į jų vietą atvy
ko ne tik tiek pat, bet ir viduti
niškai po 30 kasdien daugiau. To
kiu greičiu pernai Lietuvoj didė
jo kolonistų skaičius.

Neturime duomenų, kaip buvo 
1966 metais. Bet 1965, sprendžiant 
iš tos pačios įstaigos paskelbtų 
duomenų, tas didėjimas buvo 
greitesnis: vidutiškai po 45 
dien.

50% 
kas

tas
Š. Vietnamo atstovai gana op

timistiški artėjančių derybų re
zultatais. Ir kur nebus, jei karo 
inniciatyva jų rankose, o fronto 
linijos pasistūmėjo į Saigono prie
miesčius.

Nežinia 
ką nuveš 
delegacija
V-bes. Galima būtų spėti, kad be

kas maiše paslėpta ir 
Paryžiun šešių žmonių 
reprezentuojanti J.A.

Naujuoju Lenkijos prezidentu 
išrinktas M. Spychalski, prieš tai 
buvęs krašto apsaugos ministeriu. 
Tai irgi vienas iš Gomulkos pati
kimų asmenų. Vykstant Lenkijoje 
neramumams dabartinis Lenkijos 
komunistų galva ir diktatorius 
W. Gomulka pasijuto nesaugiai 
ir pradėjo atleidinėti sau nepati
kimus žmones ir jų vietoje sodin
ti patikimuosius.

Nėra abejonės, kad visas 
nenatūralinis gyventojų prieaug
lis Lietuvoj yra išimtinai kolonis
tų prieauglis, Lietuvą rusinančio 
elemento plėtimas. Nes į Lietuvą 
dabar atsikraustyti ir įsikurti ne
turi progos niekas kitas, kaip ru
sai ar tolygūs maskvinio modelio 
“internacionalistai”, l kuiflų vien 
buvimas Lietuvoj jau savaime 
tirština rusišką spalvą tautiniame 
Lietuvos paveiksle. (Elta)

1
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VIENINGAI IR NEDELSIANT! Neduodančius pnigo, nepriside- 
dančius prie bendro darbo neveng- 
tina sugėdinti. Tokie asmenys sa
ve laiko dideliais patriotais, o kai

Nemaži, erdvūs ir visiems mel- 
burniškiams patogūs pasiekti Mel
bourno 
rytum 
ne tik 
mūsų 
kiams 

___________ _ Y juos yra matę. . .
Su pasididžiavimu šįmet Čikagos lietuviai švenčia Margučio ke- jog jie verti tų pinigų, kuriuos 

turiasdešimt metų. Žmogaus gyvenime tokia sukaktis yra geras vi- esame už juos sumokėję. Tačiau 
durdienis. Tačiau mūsų lietuviškos institucijos egzistencijoje, mes kad jie visapusiškai atitiktų mūsų 
viliamės, jog tai yra tik pradžia, nes kiekvienas Čikagos lietuvis pagrįstus norus, dar reikia “pridė- 
nori, kad Margutis dar ilgai ilgai gyvuotų.

Kas yra tas Margutis? Seniau Margutis buvo bene didžiausia

JONAS SOL1ŪNAS

MARGUČIUI 40 METŲ

Lietuvių Namai atrodo ta- 
dvaro rūmai. Patinka jie 
mums, bet ir tolimesniems 
kaimynams — sydnėjiš- 
ir adelaidiškiams, kurie 

Visi pripažįsta,

ti nemaža pinigo.
Šių namų įstatyminis valdyto- 

paprasto Čikagos lietuvio paguoda. Margutis buvo populiarus žur- jas — Melbourno Lietuvių Klubo 
naliukas, rašęs apie kasdienišką Čikagą. Margutis buvo radijo pro- Taryba kiek išgalėdama rūpinosi 
grama, klausoma beveik visų lietuvių; pagaliau Margutis buvo ir sutelkti to pinigo jiems pertvar- 
nepaprastų kultūrinių švenčių rengėjas. Žodžiu, Margutis buvo tik- kyti, įrengti, papuošti. Pirmiausia 

' ....... norima įrengti salė, kuri mums
būtinai reikalinga. Ją norima tu
rėti dar šiais sukaktuviniais me
tais.

Kiekvienas mūsų turime padėti ra prisidėję savo įnašais. O to 
Klubo Tarybai ne tik darbu ką jaunimo tarp 21-30 metų amžiaus 
nors taisant namuose, bet svar
biausia turime duoti pnigo. Visos 
organzacijos, kiek jų lėšos leidžia, 
turi juos paremti. Mūsų kapelio
nas sekmadieniais iš sakyklos kar
tas nuo karto turėtų paraginti 
parapijiečius atiduoti šiems na
mams savo duoklę.

Mūsų jaunimas, mokslus baigęs 
ar jų nebaigęs, dažnai daug dau
giau uždirba negu jų tėvai ar ap
skritai nei daugelis senimo. Ne re
tas jų turi naujausios mados au- ti. Stebiesi žmogus pamatęs tėvus 
tomobilius. Jei jaunimas tebenori 
likti lietuviais, o ne šiaip sau žmo
nėmis, lietuviškai kalbančiais ar 
tik lietuviškai tesuprantančiais, 
turi jungtis į bendrą darbą ir tap
ti šių namų dalinininkais. Šiuo me
tu vos keliolika jaunuolių, jų tar
pe keletas peršokusių 30 metų, tė-

Melbourne yra gerokai per šimtų. 
Kodėl jie neprisideda? Dalinai kal
ti dėl to jų tėvai. Neretai nugirs
tame tėvus pateisinančius savo 
vaikus. Esą, vaikai dabar kuriasi 
ir jiems patiems reikia pinigo. 
Suprantama tėvų meilė savo vai
kams. Bet gi nereikėtų pamiršti, 
jog patys tėvai daug sunkesnėmis 
sąlygomis ir aplinkybėmis ir be 
kitų pagalbos kūrėsi, įsikūrė ir 
net pajėgė savo vaikus išmokslin-

ra Čikagos lietuvių užuovėja nuo svetimų vėjų.
Šią svarbią ir brangią instituciją įkūrė muzikas Antanas Vanagai

tis. Pirmiausia jis pradėjo leisti laikraštuką, kuris susilaukė nepap
rasto populiarumo dėl savo paprastumo ir objektyvumo. Pagal Mar
gučio praeities žinovus sąlygoms pablogėjus ir Margučio žurnalui 
pradėjus merdėti (depresijos laikais) Vanagaičiui kilo mintis įkurti 
radijo programą. Idėja buvo graži, tačiau reikėjo pinigų. O jų taip 
trūko podepresiniais metais. Gražu, kad toji idėja nemirė, o Juozo 
Bačiūno paremta ji buvo įgyvendinta. Oro bangomis prabilo pir
moji savaitinė lietuviška radijo programa. Šitoji programa dar grei
čiau išpopuliarėjo, nei pats žurnalas. Vanagaičio pastangomis Mar
gutis tapo Čikagos lietuvių veiklos širdimi. Jo klausėsi visi: maži ir 
dideli, jauni ir seni.

Vanagaičiui išpopuliarinti Margutį padėjo jo paties populiaru
mas, jo muzikinis talentas ir jo gausus padėjėjų būrys. Margučio 
radijo programos buvo gyvos ir įdomios. Dažnai oro bangomis 
skambėdavo gyvos lietuviškos dainos, linksmi pasakojimai, nau
dingi patarimai.

Margučio vadovybė nesitenkino žurnalu ar radijo bangomis. 
Margutis ruošė ir įvairius koncertus, vaidinimus, gegužines, susirin
kimus. Čia Vanagaičiui talkon atėjo žinomasis veikėjas Antanas 
Olis. Neilgai truko, kad didžioji trijulė — Vanagaitis, Bačiūnas, 
Olis tapo ašis, apie kurią sukosi visa Margučio veikla.

Mažėjant kitų lietuviškų įstaigų, parapijų bei organizacijų veiklai 
Margučio veikla nuolat plėtėsi, įtaka didėjo. Gerų vadovų dėka 
Margutis tapo lietuvių pasididžiavimu. Už tat nebuvo nuostabu, 
kad net Vanagaičiui mirus Margučio veikla nesustojo. Lietuviuose 
įsitvirtinęs Margutis ir toliau pirmavo Čikagos lietuvių kultūrinėje 
dirvoje. Į Margutį atėjo nauji žmonės: K. Deveikis, vėliau Br. Dir
meikis, o dar vėliau poetas Algimantas Mackus.

Per eilę metų Margutyje žmonės keitėsi, bet Margučio populia
rumas nesumažėjo. Jis tapo lietuviškos kultūros dalimi.

Tačiau gyvenimas ėjo. Sąlygos, priemonės keitėsi. Keitėsi ir Mar
gutis. Jei Vanagaičiui mirus pasikeitė programos oro bangomis, tai 
Oliui iš gyvenimo pasitraukus sumažėjo Margučio parengimai. Jie 
pasidarė kuklesni ir retesni. Gi Mackui Margutin atėjus pasikeitė 
pats Margučio žurnalas. Jis iš paprasto kasdienybėmis nusagstyto 
įdomybių laikraštuko virto rimtu aukštos kultūros pusiau literatū
riniu žurnalu. Tiesa, šituo pasikeitimu kai kurie senieji Margučio 
rėmėjai ir skaitytojai tapo nepatenkinti. Tačiau Mackus žurnalo 
negrąžino į senas vėžes. Jis atkakliai dirbo ir rūpinosi nuolatiniu 
žurnalo tobulinimu. Deja, katastrofa kelyje atėmė iš mūsų ne tik 
Mackų, bet ir pačią tuolaikinę Margučio valdytoją Vanagaitienę.

Margučio imperija subraškėjo. Bet nesunyko. Ir vėl talkon Mar
gučiui atskubėjo jo krikštatėvis Bačiūnas bei mums visiems gerai 
žinomas V. Adamkavičius. Buvo sukurtas Margučio valdymo di- 
rektorijatas. Radijo programos vedėju pakviestas H. Žemelis, ir vėl 
Margutis atsigavo. Atsigavo, tiesa, dalinai, nes po Mackaus mirties 
žurnalas daugiau nebepasirodė.

Neseniai Čikagoje buvo atšvęsta Margučio keturiasdešimtmetis. 
Buvo banketas su pprograma. Tik šio banketo metu mes aiškiai pa
jutome, kiek daug Margutis neteko išėjus Vanagaičiui, Oliui, De- 
veikiui, Dirmeikiui, Vanagaitienei ir Mackui.

Nebėra Margutis toks, koks jis kitados buvo. Sustojo žurnalas, 
susmulkėjo kultūrinė jo veikla. Tačiau jis/vis dar tebegyvas. Ir yra 
ženklų, kad jis dar ilgai gyvens. Jo radijo programos tebėra gyvos, 
jo pasekėjų ir rėmėjų dėka Margutis dar vis stiprus.

Šiandien Margučio radijo programos ir vėl stiprios. Tai mums 
žinomo P. Petrulio nuopelnas. Jis šiandie yra Margučio radijo pro
gramos vedėjas. Jo vadovaujama programa taip pat įdomi ir gyva.

Netrukus numatoma įruošti nuosavą Margučio transliacijų stu
diją. Vadinasi Margutis stiprėja. Margutis nemirs, nes jis yra tapęs 
Čikagos lietuvių nuosavybe. Jo gyvybę išsaugos mūsų visuomenės 
globa ir parama.

Sukakties proga linkėtina, jog Margutis dar ilgus metus gyvuotų 
ir žadintų lietuvišką dvasią, keltų entuziazmą ir vadovautų veiklai 
Čikagoje.

Neseniai praėjęs “Caritas" balius Sydnėjuje visiems 
dalyviams paliko Šilčiausių įspūdžių. Nuotraukoje matome 
to baliaus organizatorių ir Lieit. “Carifas” pirmininką 
kun. P. Butkų (sėdi). Vi jo stovi baliaus Seimininkės ir 
talkininkės (iŠ k.): O. Baravykienė, M. Statkuvieųė — 
vyr. Seimininkė, J. Aleknienė ir A. Auglienė. Pastebėtina, 
kad Šios darbščios ir paslaugios ponios papraSytos niekad 
neatsisako ir jos yra nuolatinės rengiamų Sydnėjuje pobū
vių talkininkės.

V. Vilkaičio nuotrauka.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

BALTŲ SAVAITE
(Atkelta iš p«l. 1)

3. Pabaltieįių meno paroda 6. Pabitdtiečių Balius įvyks bir- 
“White Studio” patalpose Beau- želio 8 d. ir prasidės ’7.30 vakare 
mont priemiestyje (The Common), latvių salėje, 4 Clark St., Way- 
Birželio 2 d. (šeštadienį) 12 vai. 
Ją atidarys senatorius G.S. David
son. Paroda užtruks iki birželio 
7 dienos ir bus atdara lankyto
jams atidarymo dieną nuo 12 iki 
5 vai. popiet, o visom kitom die
nom nuo 10 ryto iki 5 popiet.

4. Pabaltiečių susikaupimo iškil
mės ir jungtinis koncertas, kaip 
jau minėta, vyks birželio 2 d. sek
madienį Town Hall ir prasidės 3 
v.p.p.. Prieš tai bus uždedami vai
nikai prie Nežinomo Kareivio ka
po (2 vai. popiet).
. 5. Tradicinio Pabaltiečių mais
to paroda ir jo ragavimas bus pra 
vestas birželio 6 dieną Lietuvių 
Namuose. 20 vai. tą originalią 
/parodą atidarys P. Australijos mi- 
nisterio pirmininko žmona ponia Pietų Australijos premjeras Ray- 
R.S. Hali. Įėjimas tik su pakvieti- mond Steele Hall, Pietų Australi- 
mais.

Baltų Taryboje, dar 
eilė lietuvių, ypač po- 
meno parodomis rūpi- 
I. Pocienė ir K. Dun-

ville. Lietuviai pakvietimus gau
na pas p. M. Pocių telefonu 
79-5738.

Visuose šiuose parengimuose iš 
lietuvių pusės be jau minėtų dvie
jų atstovų 
dirba visa 
nių. Baltų 
naši ponios
dienė. Tradicinio maisto parengi
mams vadovauja ponia E. Dainie
nė, talkininkaujama eilės kitų po
nių. Lietuvės parengs lietuvišką 
Kūčių Stalą ir lietuviškus keps
nius.

Pažymėtina, kad Baltų savaitės 
patronais sutiko būti Jo Eminen
cija Kardinolas Norman Thomas 
Gilroy, Sydnėjaus arkivyskupas,

jos opozicijos lyderis Donald A.

plušant dėl šių namų, o savo vai
kus pateisina, kai jie neprisideda. 
O kam gi kitam jei ne tam jau
nimui ir jų vaikams ir yra tie 
Lietuvių Namai? Kai jaunimas 
neprisideda, tai vienas kitas ir 
iš senimo susilaiko davęs. Jų ma
nymu, kuriems galams mes turime 
duoti, jei pats jaunimas neduo
da! Tai pagrįstas priekaištas, bet 
tas neatleidžia jų pačių nuo parei
gos duoti.

reikia skirtis su centu lietuviškam 
reikalui, tai tas patriotizmas iš
garuoja kaip komparas. Kas pri
sideda prie lietuviško darbo ir ati
duoda materialinę duoklę, tas at
lieka tik eilinę lietuvio tautinę pa
reigą. Šios pareigos atlikimas tėra 
tautinio susipratimo išorinis ženk
las. Man regis, kai nėra vidinio 
tautinio susipratimo, tai nėra ir 
tų išorinių ženklų. Kaip gi tie ne
davusieji jaučiasi atsilankę į na
mus, matydami ir žinodami, kiek 
čia darbo ir pinigo įdėta? Nejau
gi jų tas nė kiek nesukrečia kaip 
lietuvių?

Klubo Taryba turėtų tiksliai su
planuoti veiksmus ir priemones 
vajui pravesti. Tinkamai pagarsin 
tas vajus visad būna našesnis. 
Tad reikia visais būdais jį pagar
sinti ir jo vykdymui pasiruošti. 
Gi mūsų visų be išimties būtina 
pareiga duoti pinigo ir padėti dar
bu, jei norime turėti mums tin
kamus Lietuvių Namus.

J. Valys

LIETVVIAI,
Mūsų Tėvynė pavergta.
Mums reikia visuotinių pastangų, pasiaukojimo ir lėšų — 

Tėvynės Laisvės ir Lietuvos Respublikos Atstatymui.
Šiais laisvės kovos metais mes kol kas pasyvūs — turime 

atbusti, turime suprasti, kad mūsų tikslas Laisva ir Nepriklausoma 
Lietuva yra šventas ir didvyriškas. Mums nevalia pailsti, sustoti 
ir apsiprasti su padėtimi. Mums reikia visuotinės vienybės, daug 
nuoširdesnės ir pilnesnės, nei iki šiol turėjome.

Taigi tam reikia aukos ir kol kas tik piniginės — ne būtinai 
didelės sumos iš vieno ar kelių — jos reikia iš kiekvieno! Iš mū
sų. Paremkime Jungtinį Finansų Komitetą!

Kreipkimės Mes į Komitetą, o ne Jis į Mus — įsigykime vis
ką, ką jis per Bend. Apylinkes mums, už centus, siūlo. Tuo susi
darys suma Laisvės Kovos metų užsimojimams vykdyti. Tuo pačiu 
bus didelė parama III P.L.B. Seimo reikaluose, jei mes norime, 
kad III Seimas būtų vertas visų lietuvių pastangų.

P.L.B. Trečiojo Seimo Komitetas
Australijoje šiam tikslui aukas priima visų bendruomenės 

padalinių vykdomieji organai. Red.

PASAULIO LIET. SEIME
Rugpiūčio 29,30,31 d.d .ir rug

sėjo 1 ir 2 d.d. New Yorke įvyks
ta P.L.B. III Seimas.

SEIMO DARBOTVARKE

b)
Darbo posėdžiai.
Paskaitos: “Laisvinimo Kova ir 
Politinės Pdrspektyvos” — 
VLIKo pirm. dr. J.K. Valiū
nas.

. “Okupuotos Lietuvos Padėtis ir 
Išeivija” — St. Lozoraitis, Jr. 
“Išeivijos Kultūros ir Švietimo 
Rūpesčiai” — Kanados 
pirm. A. Rinkūnas.

LB

Gerb. p. Redaktoriau,
Norėčiau pasisakyti dėl 

iškeltij minčių M.P. vedamajam 
“Studijų Dienos".

Tame vedamajam Jūs esate pa
lietęs reikalų, kuris jau buvo iš
keltas ir diskutuotas paskutiniam 
ALSS Melbourne skyriaus susi
rinkime. Tas klausimas jau seno
kai buvo pajudintas p. Alberto 
Zubro.

Mūsų brandesnio amžiaus jau
nimas neturi sąlygų, kurios leis
tų jam giliau pažinti lituanisti
nes problemas ir ta pačia pro
ga išmokti geriau suprasti ir iš
sireikšti savo tėvų bei sentėvių 
kalba. Tiesa, namuose ir savaiga- 
lio mokyklose kiek pramokom lie-

Jūsų

Dunstan, QC., Pietų Australijos 
senatorius Gordon S. Davidson, 
Victorijos — Francis P.V. Mc
Manus, Adelaidės Lord Mayor 
Walter L. Bridgland, Liuteronų 
bažnyčios generalinis prezidentas 
dr. Lohe ir kiti.

Savaitės proga išleista informa
cinė Brošiūrėlė “The Baltic Count
ries — Soviet Colonies in the 
Heart of Europe”, specialūs ženk
lai klijuoti ant 
vių ir lietuvių 
“Freedom for 
taip pat įrašu 
independence", 
kai išleistas ir 
lis. Pabaltiečiai
guose klijuoja specialius plakatė
lius “Freedom for Baltic State/?’.

VI. Radzevičius

vokų su estų, lat- 
vėliavomis, šūkiu 

Baltic States”, o 
“50 years since 

Tai labai estetiš- 
įspūdingas ženklė- 
savo mašinų lan-

tuvių kalbos. Bet ar to užtenka? 
Kai tik jaunimas suauga ir su
bręsta, dažniausiai pamiršta be
veik viską, ką buvo pramokęs. Ir 
pramokęs tebuvo tik labai pavir
šutiniškai. Krašto viduriniosios ir 
augštosios mokyklos, kurias mūsų 
jaunimas lanko, turi nepaprastai 
didelės įtakos jų kalbai, galvose
nai ir, žinoma, sprendimams ir 
veiksmams. Toji įtaka nieko bend
ro neturi su lituanistika bei lietu
vių ar pabalt. problemomis. Nėra 
todėl nuostabu, kad lietuviškas 
jaunimas pradeda prarasti savo 
lietuvišką charakterį ir atsiskiria 
nuo vyresniųjų. Todėl ir Jūs ra
šėte, kad reikia čia Australijoj 
rasti kokį nors būdą bei priemo
nes, kurios palaikytų ir sutvirtin
tų jaunimo lietuvišką charakterį. 
Kitaip, juk tiesa, nebebus atei- 
nančioj kartoj giliau lietuviškai 
jaučiančių ir galvojančių lietuvių.

Su šia mintimi balandžio 26 d. 
ALSS Melbourne skyriaus susi
rinkime buvo nutarta įsteigti li
tuanistinį seminarą, kuriam vado
vauti sutiko bent metams p. A. 
Zubras. 
čia pat 
menų, 
mėnesį
mo kambaryje. Galvojama kiekvie
ną antrą šeštadienį nuo 4 iki 6 
valandos.

Seminaro lankytojais gali užsi
rašyti dar ir nesuskubę: studen
tai, abiturientai, mokslą baigusie
ji bei dėl kaikurių priežasčių 
mokslą nutraukusieji.

Seminaras skirsis nuo lituanisti
nių kursų, nes čia problemos bus 
nagrinėjamos giliau, aktyviai da
lyvaujant patiems lankytojams. 
Seminaro nariai bus įtraukiami 
paruošti referatus. Po to dėl iškel
tų minčių bus diskutuojama, įne
šama naujų papildymų, o pabai
goj formuluojama išvados. Pa
prastai seminarą praves semina
ro vadovas, bet numatyta pakvies
ti ir svečiai (savieji ir kitų tau
tybių) specialioms temoms. Prog
rama pirmiesiems metams tebe
ruošiama. Numatoma referatai ir 
diskusijos dabartiniam lietuvių 
tautos gyvenimui aktualiomis te
momis, įjungiant tai į platesnius 
regiono ir pasaulio rėmus. Žymią 
vietą užims ir lituanistinių kny
gų anglų kalboje nagrinėjimas ir 
aptarimas.

Rimantas Šarkis,
ALSS Melbmimo Skyriaus 

Valdybos Sekretorius

“Valstybingumas ir Tautišku
mas” — prof. dr. A. Klimas.
Literatūros Vakaras: Vado

vaus: rašytojas Paulius Jur
kus. Tikimasi, kad Literatūros 
vakare dalyvaus svečias iš 
Australijos — rašyt. Pulgis 
Andriušis.

d)- Jaunimo Manifestacija: Motor- 
kada.
Sporto varžybos.
Parodos.
Miss Lithuania rinkimas. 
Seimo Banketas.
Iškilmingos Seimo pamaldos Sv. 
Patriko Katedroje.
Iškilmingas Seimo posėdis: 
Kultūrininkų ir kultūros dar
buotojų pagerbimas.
1968 metų premijų įteikimas.

Didysis Seimo Koncertas- 
Lincoln Centre:
1) Simfoninė dalis: Simfoni
nis orkestras, solistai: Stan- 
kaitytė, Baras, Vaznelis, Diri
gentas: Vyt. Marijošius. Kom
pozitoriai: Gaidelis, J. Kačins
kas, Lapinskas. Visi kūriniai 
nauji ir bus pirmą kartą 
pildomi.
2) Čiurlionio Ansamblis 
Cleveland©, vad. muz. A. 
kniskis.

i) Meno Paroda: Meno paroda pir
mą kartą Amerikoje ruošiama 
skaidrėmis. Numatoma apie 
2000 darbų paroda. Parodos 
Katalogas, Parodos atidarymas 
ir kt.
Ekskursija laivu 
Yorką — vainiko
prie Laisvės Statulos. 
Seimo Vadovas — red. Paulius 
Jurkus (Seimo programa ir 
sveikinimai).
Numatoma susukti Seimo fil
mą, paruošti nuotraukų albu
mą, užrekorduoti į juostą 
seimo darbus, surinkti viską, 
kas bus lietuviškoje periodinė
je spaudoje apie III P.L.BJ Sei
mą.

C)

f)

ff)

h)

is-

iš
Mi-

i) apie New 
padėjimas

Nuolatiniais lankytojais 
metams užsirašė 17 as- 

Darbas prasidės birželio 
Lietuvių namuose, jauni-

Arg|entinoje sprogus vienam 
tanklaiviui užsidegė dar du laivai. 
Padaryta didelių nuostolių nors 
žmonių aukų nebuvo. Sprogimas 
įvyko La Plata uoste, ir išsilie
jusios alyvos liepsnos pasiekė ir 
padegė net kelis uosto blokus. 
Sprogimo priežastis neišaiškinta. Informacijos Sekcija

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 
Sin. C, Vancouver 10, B.C. Canada.
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B. NEMEIKA

SPORTINIAIS KLAUSIMAIS
Reikėtų pasvarstyti galimybei 

, surengti plaukimo pirmenybes. 
Čia turima daugiau sportininkų, 
nors ir ne mūsų klubų treniruo
jamų. Tokios pirmenybės, galbūt, 
būtų įmanoma surengti. Visgi, pri
siminus čia Australijoje populia
rų lauko tenisų ir mūsų tenisi
ninkų skaičių sporto švenčių me
tu abejotina ir dėl plaukimo.

Žiūrovams širdį graužia, kad 
mūsų komandos negali iši eilės 
visų triuškinti. Ateiti vien dėl 
to, kad pamačius lietuvių jauni
mų, jiems neįdomu. Tos dienos jau 
praėjo, kada lietuvis linko prie 
lietuvio, viens antro ieškojo. Da
bar atvirkščiai — viens antro ven
gia susitikti. Priežastis: sumate
rialėjimas, pasenimas, patingi
mas. Tam tikra dalis dar yra iš 
senų laikų galvojimo, kad sportas 
nerimtas dalykas. Gyvenimas ver
čia pamiršti senųjų kartų ir ieško
ti pritarimo jaunojoje. Reikia dė
ti visas pastangas, kad sporto 
šventės būtų pritaikytos jaunimui, 
jį sudomintų, pritrauktų. Pasku
tiniais metais oficialios kalbos bu
vo labai sutrumpintos, bet, atro
do, jos dar trumpintinos.

Visais nuo sportinių varžybų 
laisvais vakarais reikalinga ruoš
ti jaunimui pasilinksminimus — 
šokius. Naujųjų Metų baliaus me
tu galima būtų išrinkti Australi
jos lietuvių sporto gražuolę. Į 
sporto šventes suvažiuoja jauni
mas, taigi, programa turi būti pri
taikinta jam.

Kad pakėlus žaidimo lygį reikia 
verbuoti kiek įmanoma daugiau 
jaunių. Nors atranka maža, bet 
turint jaunių komandas galima ti
kėtis pažangos.

— * —

Mūsų Pastogės Nr. 11 (984) iš 
18.3.1968. A. Merūnas paskelbė 
straipsnį "Kaip su treneriais?”. 
Tame straipsnyje jis nagrinėja, 
kodėl klubams trūksta trenerių. 
Prieita išvados: — kaltos klubų 
valdybos. Apkaltintos valdybos, 
kad jos neįvertina trenerių, ne
užjaučia, kritikuoja juos, varo 
propagandų prieš trenerius žaidė
jų tarpe, nori būti “dideliais bo
sais”, žodžiu, visa litanija kalti-
nimų valdyboms ar jų nariams. 
Paskaičius atrodo, kad klubų val
dybų pagrindinis darbas yra per
sekioti trenerius.

Tikrumoje taip juodai, taip 
liūdnai, kaip A. Merūnas nušvie
tė, nėra. Valdybos nori ar nenori 
turi būti “bosais” — jos tam yra 
išrinktos, jų pareiga vadovauti 
klubams. Valdybos nariai galėtų 
žodis žodin pakartoti A. Merūno 
skundus — jų taip pat niekas ne
įvertina, nieks jiems neatlygina ir 
visi kritikuoja. Bet kam gi bus 
nauda? Tie žmonės, kurie ateina į 
sporto klubų valdybas vadovais ar 
treneriais, ateina kad padėjus jau
nimui, bet ne ieškodami įvertini
mų ar kitokių pašlovinimų. Juo
kingai atrodytų, kad pradėtume 
viens antrų įvertinti, girti ir per 
pečius ploti. Neaišku, kokią įver
tinimo lentelę ar sistemų reikėtų 
naudoti, norint ką nors vertinti. 
Didžiausias, man atrodo, įvertini
mas vadovui ar treneriui yra ta
da, kada jisai mato, jog jo vado
vaujamas vienetas daro pažangą, 
yra paklusnus ir drausmingas. 
Kad to atsiekus, reikia abipusio 
vadovų ir žaidėjų supratimo ir pa
garbos.

Kaip trenerių, taip ir visų ki
tų sportininkų vadovų darbas sun
kus, pareikalaująs laiko ir nervų. 
Tų žino visi, ateidami dirbti į spor 
to klubus. Jie ateina dirbti ne dėl 
to, kad būtų įvertinti, neieškoda
mi garbės, bet tik iš pamėgimo 
sporto ir lietuviško jaunimo. Juk 
kas nors turi su jais dirbti.

Kritika treneriams visuomet bu
vo ir bus, tai visiškai normalu. 
Juk kiek žiūrovų, tiek ir nuomo
nių. Kiekvienas žiūrovas, ar jis 
valdybos narys ar ne, turi savo 
nuomonę apie žaidimo eigą. Nie
kas negali priversti galvoti pagal 
vienų šablonų. Kad specialiai kas 
nors prieš trenerius vestų propa
gandų žaidėjų tarpe, nevisai rim
ta. Jeigu valdybai nepatiks trene
ris, tai ji gali pašalinti jį be jo
kios propagandos. Kas liečia tre
nerio autoritetą žaidėjų tarpe tai 
jis tik pats jį tegali įsigyti ar

(Tę»iny« ii pereito M.P. Nr.)

prarasti. Šiuo reikalu jokie įsaky
mai nepadės. Dėl kovojimo su ne
paklusniais žaidėjais valdyboms 
beveik netenka turėti reikalų. Dis
ciplinines priemones treneris turi 
savo rankose. Treneris turi teisę 
žaidėjų papeikti, perspėti žodžiu, 
gali jį palikti “šildyti suolų”. Be
veik nėra buvę atsitikimų, kad 
treneris kreiptųsi į valdybų pra
šydamas pagalbos “kovai su ne
drausmingumu’’. Jeigu toks reika
las iškiltų, galvoju, valdybos įsi
kištų.

Adelaidėje praktikuojama, kad 
čempijonatų laimėjusi komanda 
apdovanojama. Daugumoje tai 
kuklios dovanėlės, bet jas gauna 
visi, įskaitant ir trenerį. Trene
riams dar stengiamasi pagal ga

limybę atlyginti kelionės išlaidas. 
Aišku, tas atlyginimas mažas, vi
sų išlaidų nepadengia. Kiti trene
riai atsisako netgi ir tokį atlygi
nimų priimti. Valdybos visuomet 
stengiasi palaikyti glaudžius san
tykius su treneriais ir, kiek išga
lės leidžia, jiems padėti.

Jokios “žvaigždės” čia atskirų 
dovanų negauna. Kas metai apdo
vanojama po vienų arba du iš 
kiekvienos komandos žaidėjus už 
pavyzdingiausių treniruočių ir 
rungtynių lankymų. Šias dovanas 
gali gauti ir dažnai gauna ne
būtinai geriausias žaidėjas. Spau
doje, aišku, tenka dažniau pami
nėti iškilesnius žaidėjus. Už gerų 
žaidimų reikia pagirti, už blogų 
papeikti. Kaip gali būti pažanga, 
jeigu neišskirsime, nepaminėsime 
darbščių, pažangių žaidėjų? Geras 
žaidėjas pagiriamas, bet jo ir at
sakomybė didesnė. Dažnai toks 
žaidėjas yra pavyzdžiu kitiems, jo 
žaidimo lygis dažniau nagrinėja
mas ir matomas. Kaip patys tre
neriai, taip ir valdybos nariai tu
ri savo favoritus žaidėjų tarpe.

E. MODESTA VIČIUS

OLIMPINĖN KOMANDON?

Dar iš Amerikos lietuvių krep
šinio gastrolių daug kas prisime
na garsų tos komandos žaidėją 
Edvaų-dą Modestavičių, kuris ir 
iki dabar dar vis kylantis žaidė
jas. Neskaitant jo aktyvaus daly
vavimo lietuvių tarpe, kur jis da
bar yra komandos Neo Lituania 
Čikagoje širdis, jis taip pat pri
klauso ir garsiai amerikiečių Or
land Park komandai, kuri neseniai 
laimėjo Illinois valstijos pirmeny
bes, o pats Modestavičius pa
skelbtas kaip geriausias turnyro 
žaidėjas ir apdovanotas asmenine 
taure. Ši komanda dalyvaus ge
riausių U.S.A, krepšinių pirmeny
bėse. kur bus atrinkta ir suda
ryta JAV olimpinė krepšinio ko
manda. E. Modestavičius turi daug 
šansų į tų komandų patekti.

Pasimaišė čia anų vakarą Balt
ramiejus su keliais savo sėbrais. 
Atsinešė snapso bonkų su mūsų 
vyrais išgerti. Tegul Kairys su 
Petru ne per didžiausi gėrikai, 
Petras išgerdavo anksčiau daug, o 
dabar tai bile stiklų rankoj pa
laiko. Dėl kompanijos. Dabar aš 
mūsų namuose pats didžiausias 
pijokas, nors ir man jau tiek te- 
siranda. Prasidėjo kraujo spaudi
mai, sukalkėjimai gyslų kažiko- 
kokių, dantų byrėjimas. (Pagal 
australus aš neturiu teisės dantų 
turėti). Jau nebe tas, kas buvo. 
Tegu jį čemeris jeigu žmogus jau 
nė išgerti su kaimynu nebegali. 
Bet apie ligas turbūt niekam ne
įdomu; kožnas savo turime.

Taigi. Prisirinko vyrų, atsirado 
ir Dzidoriukė su tokia Elena. At
nešė bilietų platinti į balių. Ma
nė merginos biznį padarysiančios. 
Siūlo, perša, šnekina. O šnekėt 

Koks bebūtų treneris ar vadovas 
jisai visuomet geriau mėgs draus
mingų, paklusnų ir mandagų spor
tininkų. Tai, turbūt, taip pat nor
malu ir žmoniška.

Teisingai, trenerių galėtų būti 
užtektinai, — jų nėra ne dėl A. 
Merūno nurodytų priežasčių. Jie 
neina dėl to jog nenori įsiparei
goti, nenori jokios atsakomybės, iš 
viso nieku nesidomi. Tikri sporti
ninkai, kurie myli lietuviškų jau
nimų, mums dirba, jie mūsų ei
lėse. Tikra yra, kad jų įdėto dar
bo savam jaunimui niekas nepa
jėgs įvertinti, bet dėl to jo vertė 
nesumažės.

— * —
Dar viena žinia mūsų sportinė

je spaudoje sujudino sportų besi

dominčius tautiečius. Būtent Syd- 
nėjuje atsiradęs naujas klubas — 
“Neris”. Spaudoje tilpo keli laiš
kai, pasisakymai, liečiu šį klubų. 
Ne sydnėjiškiui sunku iš tų pasi
sakymų susidaryti vaizdų, kas pri
vedė naujų klubų steigti. Iš to
liau atrodo, kad užtektų vieno klu
bo, nors Sydnėjus yra, didelis mies 
tas. Skaidymasis . tik silpnina. 
Konkurencija sveikas dalykas, bet 
mūsų permažai, kad pajėgtume 
tokiu būdu konkuruoti.

Pasisakymai Mūsų. Pastogėje, 
kad reikia džiaugtis, jog jaunimas 
nepabėgo pas australus o sukūrė 
savo lietuviškų vienetų, ne visai 
įtikina. Man atrodo, reikia apgai
lestauti, jog įvyko skilimas, jog 
nesurasta bendros kalbos, jog nepa 
šalintos kliūtys. Kas prie to pri
vedė, nežinau, bet nuo klaidų jei
gu jų buvo, nereikėjo bėgti, rei
kėjo jas taisyti. Ateitis parodys, 
kie naudos duos naujo klubo įstei
gimas.

— ★ —
Pabaigai norėtųsi pridurti savo 

pasiūlymų sportinės veiklos pagy

Atsimenate — neseniai Melbourne moterys surengė 
savo pagarsėjusį Alutį. O vyrus pristatė darbuotis virtuvė
je. Žinovai tvirtina, kad vyrai kulinarijos egzaminus iš
laikė su honorais. Nuotraukoje matome iš k.: A. Bladze- 
vičių, A. Ramanauską, V. Baltrukonį, K. Matukevičių 
E. Seženį. Nuotrauka N. Butkūno

DARBAI IR KRITIKA
jos moka. Geriau, negu tas, kur 
akmenų farmas pardavinėja. Gi
ria muziką, bufetų. Ot už tą bufe
tų ir susiėmė.

— Perdaug moterys plėšia už 
maistų. — Sako Baltramiejus. — 
Lėkštė sandvičių 50 centų. Kur tu 
taip matei? Pas australus kavinėj 
gali gauti už 30 centų su kavos 
puoduku. Net ir cukrus gatavai 
išmaišytas. —

— Nieko neplėšia. — Šoko Dzi
doriukė gintis. — Ar tu žinai, kiek 
dabar viskas kainuoja? Pas aus
tralus? Šneki ir nežinai nė pats 
ką. Aną dieną pas Hansą Delikat- 
essen pirkau svarų Aufschnitt’o 
ir sumokėjau 70 centų. Kiek sand
vičių gali padaryti iš to svaro? 
Va Elenutė neduos meluoti; su- 
skaičiavom 38 griežinius dešros. 
Dešra irgi gera: salamė, pariser 
ir kumpio damaišyta. Ant vieno 
buterbrodo reikia dėti du grieži

vinimui. Klubų veikla labai pagy
vėtų ir palengvėtų, jeigu į jų ak
tyviai įsijungtų sportininkų tėvai. 
Atrodytų, jog visi tėvai rūpinasi, 
kokiai organizacijai jų vaikai pri
klauso, kaip toji organizacija vei
kia. Gaila, taip nėra. Be mažų 
išimčių tėvai leidžia vaikų sportuo
ti. Tai ir viskas. Kai kurie netgi 
galvoja darą kam tai didelę malo
nę leisdami vaikus į lietuviškų 
sporto klubą. Visi tėvai myli sa
vo vaikus, geidžia ir siekia jiems 
gero, tai jų pareiga būtų sudary
ti jiems sąlygas sportuoti ir fizi
niai tobulėti. Kaip tėvai galėtų 
sporto Klubams nadėti? Pirmiau
sia, visi turi būti Klubo nariais. 
Klubo narys nėra tas, kuris tik 
sumoka nario mokestį. Reikia ak
tyviai dalyvauti klubo veikloje. Ne 
vengti būti išrinktam į valdybų 
ar prisiimti kitas pareigas. Bus 
didelė nauda visiems, jeigu tėvai 
kartas nuo karto aplankys treni
ruotes ir atvyks į rungtynes. Tas 
juos priartins prie organizacijos, 
kuri dirba jų vaikų naudai. Geriau 
jie supras ir pažins tos organiza
cijos siekimus ir trūkumus. Dar 
yra daug būdų padėti įvairiems 
klubų parengimams. Pavyzdžiu ga 
Ii būti Adelaidės sporto klubo tė
vų komitetas. Jis ne tik atliko di
delį darbų per parengimus, orga
nizuojant lėšas, bet suteikia labai 
didelę moralinę paramų valdybos 
nariams ir sekcijų vadovams. Klu
bų valdybos neturėdamos tėvų pa
ramos, užnugario, dažnai pradeda 
galvoti, kam jos iš viso reikalin
gos, jeigu tėvai nesirūpina savo 
vaikais.

Permažai dėmesio sporto klu
bams skiria mūsų visuomenės or
ganizacijos. Pavartykime mūsų 
laikraščius ir pamatysime, kiek 
dėmesio skiriama sportiniam vei
kimui. Visi žino, kiek daug jauni
mo priklauso sporto klubams, vi
si trimituoja, jog rūpinasi jauni
mu, rezultate — sportininkai vi
sur eilutės pabaigoje...

Galima surasti sportininkų or
ganizacijoms priekaištų, bet, ki
toms surasime nemažiau. Didžiu
ma priekaištų turėtų kristi ant tė- 
vų-visuomenės pečių; jų abuoju
mas, pasyvumas, yra daugelio ne
gerovių kaltininkas. Daug kur 
jau vyresnieji apilso, aptingo, bet 
dar turėtų surasti energijos rū
pintis savo vaikų organizacijo
mis.

nius. Tai kiek gali padaryti? Pa
skaičiuok! O kur dar duona, svies
tas, daržovės? Australas duoda 
vienų sandvičių su salotos lapeliu 
ar sviklinio buroko griežinėliu, tai 
baisiai “big deal” ir negaili 30 
centų sumokėti. Mes duodam lėkš
tę iš 10 buterbrodų su salame, 
kumpiu ir visokiom daržovėm, tai 
skriauda ir plėšiam. Kaip tu taip 
durnai galvoji? —

— Plėšiant, plėšiat, nesakyk 
čia! — Atsiliepė vienas iš Balt
ramiejaus sėbrų. — Už pyrago 
šmočiuką irgi imat lyg būtų iš 
gryno sviesto padarytas. Ką jūs 
ir darot su tais pinigais? —

— Prageria po baliais susi
rinkę, — pritarė Baltramiejus. — 
šitiek uždirba dar ir aukų pra
šo. —

— A, kad jus kur Perkūnas 
pakratytų. — Net susikeikė Dzi
doriukė. — Padirbėtumėt, tai pa-

matytumėt. —
— Iš lietuvių nereikėtų taip 

jau lupti. — Šneka vėl Baltramie
jus. — Savi esame, galėtumėt.. —

Dzidoriukė nebedavė jam nė žo
džio pabaigti. Pašoko nuraudus, 
net ir keiksmas užspringo. Ma
niau, kad jau duos įsirėžus Balt
ramiejui į tarpuragę.

— Gal aš ir durna, bet kaip 
jūsų makaulė dirba, to jau nė 
durnas nebesupras. — Užrėkė Dzi
doriukė. — Pagal jus tai lietuvių 
yra dvejopų. Tie, kur visą laiką 
dirba; jie turi nusilenkti jums, 
ateinantiems į balių, nukloti sta
lų gėrybėmis, neimti už įėjimą, ne
prašyti aukų, nedaryti loterijų ir 
dar žemai nusilenkus į koją pa
bučiuoti, kad gerbiami ponai tei
kėsi ateiti. O jūsų klasė jaučiasi 
turinti teisę to, kaip jiems pri
klausančios duoklės, reikalauti. O 
jeigu dar kas ne po jūsų nosia, 
tai ir išbarti, iškritikuoti ir pamo
kinti kaip daryti, kad specialiai 
jums patiktų- Xr žinoma; jįūsų 
šventa pareiga yra paklausti, kur 
mes dedam tas krūvas pinigų, ku
riuos nuplėšiam? Ar daug dirbat, 
ar daug prisidėjot, kad drįstat 
skaičiuoti? Kada tavo draugas Jo
nas nusilaužė koją, pats atvežei 
į Moterų D-ją pagalbos, kol su 
inšiuransu susitvarkys. O kad ta 
Draugija turėtų tų pinigų; tu nė 
piršto nepajudini, dar iškalbi. 
Ateik į kokį bufetą padirbėti, su- 
pirk produktus, paplauk stiklus ir 
indus pusę nakties, tada galėsi 
mums padėti pinigus suskaičiuoti. 
O dabar dar ne, ponuli! Ko neinat 
pas australus, kad jie tokie geri? 
Nes žinai, kad australas tau tik 
“how are you” pasakys ir nueis 
tavo atsakymo nelaukęs. O paskui 
sakys, kad tu esi “poor bugger” 
ir, kad feelina sorry dėl tavęs. 
Pas lietuvius tu nesi joks “bug- 
geris” ir nieks nefeelina sorry, 
čia tu esi namie. Tie pinigai, ku
riuos tu nori skaičiuoti, bet ne
nori duot, yra renkami tokiems, 
kaip tu. Turi dabar namiukų nu
sipirkęs; bet šiandien mirtum ir 
viską paims valdžia. Duos ant pa
čių pigiausių laidotuvių, bet vai

♦ • ►

” MALONIAI KVIEČIAME Į ”

:: SYDNĖJAUS SPORTO KLUBO “KOVO” ”
• « ►

METINI BALIU
:: 1 1 ::
M • 4 »

” kuris įvyks gegužės 25 d. (šeštadienį) ”

•• UKRAINIEČIŲ SALĖJE "

:: 11-15 CHURCH STR. LIDCOMBE "
“ Gera muzika, tautiniai šokiai, jaunimo duetas ir Ukrainiečių 

Cossacks šokėjų grupė ■ ■

’ Turtingas Bufetas. Pradžia 7.30 vai. vakare. ' 1
« * ««■

*• Bilietai: jaunimui $1 suauguusiems $2.
«>. «■

’’ Sydnėjaus Lietuvių Sporto Klubas “Kovas” ”

Lietuvoje
NAUJI DAKTARAI

Buvęs Lietuvos žemės Ūkio mi
nisterijos, Melioracijos departa
mento direktorius Jonas čeičys 
(eidamas 67-tuosius amžiaus me
tus) balandžio 24 d. Maskvoj įgi
jo technikos mokslų daktaro laips
nį, apgynęs disertacijų, paremtą 
jo parašytais mokslo darbais me
lioracijos (žemės nusausinimo) 
klausimais. Oficialūs oponentai 
disertaciją ginant buvo du rusai 
profesoriai iš Leningrado ir 
Minsko ir J. Vidmantas iš Kau
no Politechnikos Instituto.

Balandžio 23 d. Kaune, Žemės 
Ūkio Akademijoj, įgijo žemės ūkio 
mokslų daktaro laipsnį profeso
rius Jonas Bulavas, jau neprikišu 
somybės metais buvęs žinomas au
galininkystės agronomas. Diser
tacijos tema — “Kviečių, miežių 
selekcija Lietuvoje”. Oponentai — 
du iš Maskvos, vienas iš Mins
ko.

(E) 
_ ★ —

Kalbininkas Jonas Kruopas, ba
landžio 23 d. sveikinamas sulau
kęs 60 metų amžiaus, Mokslų aka
demijos salėj Vilniuj tarp ko kita

sakė, kad “šiuo tarpu pagrindinis 
mano darbas — žodynas. Rašome 
IX, X tomus, perredagavome I, 
II tomus (J. Balčikonio redaguo
tus nepriklausomybės metais. E.), 
rengiame literatūrinės kalbos žo
dynų. Mes dirbame taip, kad 1980, 
metais, kaip ir numatyta, išeitų 
paskutinysis — XV žodyno tomas 
ir XVI, papildomas”.

(ELTA)

Viktoras Kairys, vienas iš še
šių lietuvių, dalyvavusių Kazanė
je surengtose savigynos sporto 
(džiudo) varžybose, laimėjo Sovie
tų Sųjungos čempiono vardą. Jis 
įtrauktas į Sov. S-gos džiudo rink
tinę, kurį gegužės mėnesį siunčia
ma į Šveicariją dalyvauti varžy
bose dėl Europos džiudo čempio
nato.

(E)
_ ★ —

Kosyginui lankantis Pakistane ■ 
ir Indijoj, palydovų-adjutantų 
tarpe buvo ir du respublikiniai 
“premjerai”: T. Kisieliovas iš 
Minsko ir J. Maniušis iš Vil
niaus....

(E)

niko nepridės, gali būti ramus. 
Vainiką atneš tau nemėgstami lie
tuviai ir tavo kapą prižiūrės. At
simeni, kada klausiau ar parašei 
testamentų, nes mašina važiuoji 
lyg nelabasis tave vytų ir vieną 
kartą gali prisivyti? Sakei: — 
velniam aš turiu lietuviams palik-, 
ti? — žinoma, geriau palikti aus* 
tralams; jie už tai tave ilgiau 
minės. Jie turi lentą, kur tavo var
das bus auksinėm raidėm įrašy
tas, kad gudrus durnius buvai ir 
visą gyvenimą jiems dirbai. Ir dar 
tuos kelis centus, kuriuos už bu
terbrodus uždirba labdarybei, tu 
norėjai atiduoti jiems už cvikli- 
nio buroko sandvičių. — Piktai 
kalba Dzidoriukė.

— Tu išdidžiai ateini pakriti
kuoti, Baltramiejau, nes tu esi 
“lietuvis” ir “savas”. Bet, Baltra
miejau, ar tu pagalvoji, kad tu esi 
lietuvis ir savas. Viskas, kas yra 
dirbama ir uždirbama, yra tau ir 
visiems mums. Vieni uždarbiai ei
na labdarybei, kiti tautybės iš
laikymui ateities kartose: Mūsų 
vaikams ir vaikaičiams. Sakau — 
mūsų, nors mudu viengungiai. 
Priklauso ir mudviem darbo da
lis, Baltramiejau. Yra ir parei
ga. Pareiga saviems. Ar tau gar
bingiau būti “poor bugger” pas 
juos, negu mylimu broliu pas sa
vuosius? Kur tu eini, Baltramie
jau? —

Patraukė Baltramiejus gerą 
malką šnapsos ir tyli susimįslijęs. 
Nieko nesako nė jo draugai, nei 
mes. Tik vienas Kairys šypsosi 
į Dzidoriukę žiūrėdamas. Kada ji 
taip įsikarščiavus šneka, visa pa
raudus, ji net pajaunėja. Skruos
tai raudoni, akys blizga; lyg ir 
gražesnė pasidaro. Sykį Kairys sa
kė, kad jai užeina tiktai tokia 
elokucijos spazma. Nežinau, kas 
ta elokucija do daiktas. Ne nuo
mario kokio mėšlungiai, sako, bet 
dvasios prašvytėjimai. Paskui vėl 
kuriam laikui aptemsta. Bet, kaip 
toks spazmas užeina, turi tylėti 
ir klausyt Žinoma, paskui jau ne
labai ką beturi ir pasakyti.

Rapolas

3
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

VELYKOS PERTHE
Pirmąją Velykų dieną Pertho 

ramovėnų skyrius gražiai papuoš
toj p. Klimaičio salėj suruošė po
būvį, kuris praėjo labai pakilioj 
nuotaikoj. Ypač smagi buvo muzi
ka p- Vytenio Garnio kapelos, ku
riai grojant šoko dideli ir maži. 
V-ba pravedė loteriją, kurios pel
nas skiriamas apmokėti už užsa
kytus per salezietį tėv. Urbaitj 
giesmynus, kurie jau seniai pa
siųsti Argentinos lietuviamš ir 
ten mūsų tauiečiai seniai jais nau
dojasi. Loterijai fantus aukojo p. 
p. Klimaitienė, Miliauskai, Daly- 
dė, Karkonas, Jasas, Buzermenas, 
Liutikas. Valdyba fantų aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja. Taip pat 
dėkoja p.p. KlimaiČiams, kad vi
są laiką leidžia naudotis veltui sa
le. Ačiū Birutei ir Vyteniui Gar
niams ir jų draugui italui už to
kią gražią muziką ir visiems, taip 
gausiai pirkusiems loterijos bilie
tus. Taip pat dėkui visiems daly
viams už gražų bendradarbiavi
mą. Skirstydamies visi džiaugėsi 
pobūviu ir laukia, kad kada nors 
vėl tokį suruoštų.

Dalyvis

MOTINOS DIENA
Pertho lietuviai Motinos Dieną 

paminėjo gegužės 12. Kun. Keme
šiui dar esant ligoninėje pamaldas 
lietuviams atlaikė italas kunigas, 
o 8 vai. p.p. M t. Clermont salėje 
įvyko ir pats minėjimas, kurį ati
darė Pertho apyl. pir-kas inž. A. 
Kateiva, o dienai pritaikintą pas
kaitą skaitė p. Kateivienė. Prele
gentė savo paskaitoj labai šiltai 
apibūdino motinos reikšmę šeimoj,

| MELBOURNO |
į STUDENTŲ (
j BALIUS j

Birželio 7 d. 8 v.v. |

: BRUNSWICK TOWN HALL S

ft "La Diavoli Rossi” Kontinentalinė Kapela. $

Stiprių ir silpnų gėrimų bufetas. J
’♦'Bilietai — $6.00 dvigubas, užsakomi telefonu per A. Klimą — 525198 R. Šarkį— 905579 :♦:
8 A.L.S.S. Melbuorno Skyriaus Valdyba J
5 £

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Melburniškis skulptorius Vin
cas Jomantas su žmona pakviesti 
dalyvauti . Canberros universitete 
miškininkystės mokyklos atidary
mo iškilmėse. Šiai mokyklai pa
puošti V. Jomantas yra sukūręs 
skulptūrą, kurią atidengs princas 
Pilypas, tuo simbolizuodamas ir 
mokyklos atidarymą. Iškilmės į- 
vyks gegužės 16/d. 3. 30 vai. p.p.

*
Jau buvo anksčiau rašyta, kad 

inž. Petras Dirkis, einąs gana 
aukštas pareigas N. Gvinėjoje, 
pernai buvo atvykęs į Sydney ir 
gilino N.S.W. universitete studi
jas norėdamas įgyti magistro 
laipsnį. Vis dėl to pareigų šaukia
mas turėjo studijas pertraukti ir 
grįžo j N. Gvinėją, tačiau studija
vo už akių.

Pereitą savaitę taip pat jam ne
dalyvaujant N.S.W. universitetas 
jam pripažino magistro laipsnį. 
Ta proga džiaugiamės ir naująjį 
magistrą sveikiname.

*
Gegužės 25 d. Geelongo Apyl. 

Valdyba ruošia balių, kur nese
niai įkurtoji Moterų Draugija ke
tina visus rūpestingai ir sočiai pa
vaišinti. Patikėkite lietuviškos pa
tarlės teisybe — nauja šluota 
gražiai šluoja!

*
Kaip kasmet Melbuorne žiemos 

vargus paįvairins studentai. Jų 
Gintaro Balius birželio 7 d. (penk
tadienį ir tęsis iki ankstyvo šeš
tadienio ryto. Bus linksma stu
dentiška programa. Visa švelnio
ji lytis (be amžiaus skirtumo) 
kandidatės j baliaus karalienes. 
Vainikavimas gintaro karoliais. 
Gros italų kapela. Vakarienę, kaip 
pernai, patieks studentės.

*
Aną šeštadienį (gegužės 11 d.) 

susirinko pas p. p. Jonaičius gau
siu būriu "dėdės ir dėdienės” pa
sveikinti abiejų šeimininkų vardi
nių proga. Susirinkusieji beveik 
prievarta išreikalavo iš šeiminin
kų, kad toks šeimos šventės proga 
gausus sąskrydis būtų rengiamas 
ir kitais metais.

Lteratūrinėje popietėje Mel
bourne, kur dalyvavo virš 150 
klausytojų, vienas dalyvis pareiš
kė viešą protestą, kam visa popie
tė buvusi įrekorduota į garsines 

visuomenėj ir tautoj. Po paskai
tos A. Pascevičiūtė pasakė eilė
raštį, V. Baronas pagrojo akor
deonu porą dalykėlių. Pertraukė
lės metu buvo bendrai pasivaišin
ta pasiklausant plokštelių muzi
kos. Toliau sekė moterų choras, 
vadovaujamas p. A. Taškūno, pa
dainavęs keletą dainelių. Visi ža
vėjomės jų dainomis ir dėkojom 
gausiai plodami. Dar J. Stankevi
čius padeklamavo, D. Kateivaitė 
paskambino pianinu, tuo ir pro
grama baigėsi. Pažymėtina, kad 
prieš prasidedant minėjimui p. 
Kuzmickienė visas motinas daly
ves papuošė gėlėmis.

Dalyvis

• SYDNEY
KUN. S. GAIDELIO SJ., 

IŠLEISTUVĖS
Kun. S. Gaidelis Sydney išgyve

no 19 metu, ir dabar yra perke
liamas Melbournan.

Varduvių ir išleistuvių proga, 
gegužės 7 p.p. A.A. Skirkai savo 
namuose Cabramattoj suruošė 
vaišes. A. Skirka prie vaišių sta
lo priminė kun. S. Gaidelio at
likta didelį darbą lietuvių tarne, 
sveikino vardo dienoje, linkėjo 
patogiai įsikurti naujoje vietoje 
ir paprašė kun. S. Gaidelį vaišes 
pradėti malda.

Vaišėse dalyvavo: kun. S. Gai
delis, kun. P. Butkus, kun. P. 
Martuzas, Krašto Valdybos atsto
vai p.p. K. Kavaliauskas, V. Ja
ras, Sydney apyl. pirm. p. A. Du- 
daitis, Kat. Kultūros Draugijos 
pirm. dr. A. Mauragis, S.L.M.S. 
G.D. pirmininkė O. Baužienė, Sa
vaitgalio Mokyklos vedėjas p. B.

juosteles. Jo manymu, tai vykdo
ma labai įtartinais sumetimais...

*
Praėjus literatūrinei popietei 

Melbourne tautiečiai dar ilgai 
ginčijosi, ar Paulius Rūtenis ge
riau dainuoja, ar deklamuoja. 
Reikalas tebesvarstomas.*

"Dainos” choras pasirodo tiek 
populiarus, kad į jo parengimus 
renkasi svečiai iš tolimiausių pa
sviečių. Antai pereitame choro pa
rengime matėsi p.p. Ruzgiai iš 
Brisbanės, kurie beskubėdami na
mo iš atostoginės kelionės po 
Australiją specialiai užsuko į Syd
ney, kad dalyautų “Dainos’ pa- 
rengiipe. *

Nors vienas iš aktyviųjų jaunų
jų veikėjų — Henrikas Antanai
tis ir pabėgo (gal tik laikinai) iš 
Sydnėjaus j Melbourną, bet pe
reitame Dainos pobūvyje jis vėl 
linksmai nardė tarp saviškių drau 
ge atsivežęs Sydnėjaus parodyti 
(o gal ją parodyti sydnėjiškiams) 
ir viešnią p-Ję D. Stakutę.

Pertho lietuvių kapelionas kun. 
L. Kemėšis vėl paguldytas St. 
John of God ligoninėje gydosi. Vėl 
padaryta operacija rankoje, kuri 
prieš porą metų buvo sužeista au
to nelaimėje ir dar nesugijusi. Li
goninėj žada išbūti kelias savai
tes, o gal net ilgiau. Pertiškiai 
linki savo kapelionui greit pasveik 
ti ir grįžti prie savo tautiečių.•

Prieš kiek laiko Mūsų Pastogės 
skaitytojai dažnai girdėjo zirziant 
Geelongo “širšę”. Įdomu kur ji 
dingusi? Kai išskrido iš Jezmi- 
nų lizdo, tai taip daugiau jos ir 
nebesigirdi. Kažin, ar tik kur nors 
geluonies nenusilaužė...*

Prieš kiek laiko Adelaidėje nau
jai susiformavęs teatrinis viene
tas “Vaidila” birželio 9 d. Mel
bourne suvaidins A. Rūko komedi
ją “Bubulį ir Dundulį”. Tai bū
tų lyg revanšas už prieš kiek lai
ko Adelaidėje melburniškių rody
tas “Svetimas plunksnas”.

*
Patirta, kad mūsų bendradarbis 

A. Zubras Melbourne paruošęs 
anglų kalba leidinėlį “People of 
the Amberland”, kurį numato iš
leisti Studentų Sąjungos Melbour
no Skyrius. Net visą savo metinio 
baliaus pelną melburniškiai stu- 

Genys ir skautų atstovas p. Ža
lys. Čia jie visi pasakė solenizan- 
tui daug gražiu, nuoširdžių svei
kinimų ir linkėjimų.

Kun. P. Butkus savo kalboje 
iškėlė kun. S .Gaidelio atliktus 
lietuvių tarpe religinius taip ir 
tautinius darbus sakydamas, kad 
per tuos 19 metų visuomet buvo 
nuoširdus bendradarbiavimas; šia 
proga parapijiečių ir savo vardu 
pasveikino kun. Gaidelį palinkėjo 
sveikatos ir Dievo palaimos į nau
jai paskirtą vietovę, ir prašė pri
imti mažą dovanėlę Mišiolą.

Kun. Stanislovas Gaidelis, au
gęs ir mokslus ėjęs Rygoje, Latvi
joje. Sydney gyveno 19 metų eida
mas Latvių katalikų kapeliono 
pareigas, ir drauge religiniai ap
tarnaudamas lietuvius katalikus. 
Nuolat laikydavo pamaldas lietu
viams, Newcastle, Brisbane, Can- 
berroje, ir dažnai pavaduodavo 
Sydney lietuvių kapelionus. Kun. 
Gaidelis yra labai susigyvenęs su 
lietuviais, ir yra visų mėgiamas.

Tardamas žodį kun. S. Gaidelis 
padėkojo šeimininkams p.p. Skir
tams už paruoštas puikias vaišes, 
visiems už dovanėles ir už malo
nius sveikinimus bei linkėjimus. 
Tarė ačiū kun P. Butkui, kun. P. 
Martūzui už tą nuoširdų bendra
darbiavimą.

A.B.

PAMINĖTA MOTINOS DIENA 
Gegužės 12 d. Sydnejuje skautai 

ir ateitininkai surengė gana jau
kų Motinos Dienos minėjimą Dai
navos salėje Bankstowne. Susirin
kus palyginamai gausiems daly
viams minėjimą pradėjo kun. P. 
Butkus primindamas motinos įna
šą į visą gyvenimą, priminė lietu- 

dentai numato skirti šiam reika
lui. Studentų balius įvyks birže
lio 7 d. Brunswick miesto salė-

Krašto Valdybos pirmininkui 
atsidūrus ligoninėje kiti jau pra
dėjo net dairytis naujo bendruo
menės prezidento. Peranksti nu
siminta: pereitą antradienį p. S. 
Narušis grįžo iš ligoninės pilnai 
atremontuotas ir pripažintas tin
kamu ir sekančiai kadencijai!

*
Dėl Vietnamo karo kovojama 

pačioje Amerikoje. Pereitą savai
tę New Yorke įvyko didžiulės 
demonstracijos preiš karą ir už 
karą Vietname, kur įsijungę bu
vo apie keli šimtai tūkstančių 
demonstrantų. Įvykus peštynėms 
turėjo įsikišti policija.

*
Anglija jau perkeičia savo sva

rų sistemą į decimalinę sistemą. 
Po dvejų metų decimalinę valiu
tos sistemą ketina priimti ir Ai
rija.

VISUR
Skelbiama, kad Indijos specia

listai išradę naują efektyvų vais
tą prieš širdies ligas. Vokiečių 
farmacininkai patikrinę ir išban
dę teigia gavę labai gerų rezul
tatų.

— ★ —

JAV mokslininkai pagamino 
naujo tipo komputerį, kuris per 
vieną minutę atlieka darbą, kokį 
vienas žmogus tegalėtų atlikti tik 
per kelis milijonus metų.

— ★ —
Kovos Pietų Vietname paskuti

niu metu ypač suintensyvėjo. Pa
rodydami savo veržlumą komunis
tai taikos derybose matyt nori lai
mėti sau rankose kozerį. Daug 
prisidėjo prie komunistų ofensy- 
vos ir šiaurės Vietnamo bombar
davimų pertrauka, nes ją komu
nistai išnaudojo papildydami 
ginklais ir žmonėmis savo krašte 
kovojančius dalinius. 

ves motinas ir visą minėjimą sky
rė lietuvės partizanų motinos pa
gerbimui.

Toliau sekė jaunimo programa. 
Pradėjo ateitininkai, kurių pro
gramai vadovavo A. Plukaitė. Ei
lėraštį Mamytei padeklamavo ma
žoji R. Badauskaitė, po jos sekė 
L. Laukaitytės solo dainos, akom- 
ponuojant A. Plukui, o po jos sekė 
gana įspūdingas piano solo, skam
bino V. Inkrataitė.

Dar išeina padainuoti duetu B. 
Aleknaitė su Zigaityte akompa
nuojant Z. Belkutei, po dueto anks 
čiau paminėtosios padainavo trio 
akompanuojant V. Inkrataitei ir 
pabaigoje parapijos taut, šokių 
grupė, vad. M. Osinaitės-Cox pa
šoko du šokius. Tuo ateitininkų 
programa baigta ir sekė pertrau
ka.

Antroje daly skautai ir skautės 
ysuvaidina Motinos Dienos vaidi
nimėlį, kur pagerbdami motiną 
jie atlieka deklamuodami, dainuo
dami ir šokdami ištisą pasirody
mų pynę. Pravedė E. Žizytė, ak
tyviai dalyvavo Rasa Zinkutė 
(motina), broliai Antanaičiai (du
etas), G. Eidimtas (akordeonas), 
tautiniai šokiai, mažosios Stašio- 
nytės deklamacija. Minėjimas
baigtas Tautos Himnu.

Pats minėjimas savo programa 
dideliai nenustebino, bet buvo jau
kus ir nuoširdus. Vienas iš jautrių 
momentų, tai baigę vaidinti skau
tai ir skautės pasileido nuo scenos 
į salę ir visas minėjime dalyva
vusias motinas apdovanojo gėlė
mis ir drauge loterijos bilietu. Mo
tinos garbei buvo loterijoj leidžia
ma lietuviška lėlė, kuri teko lai
mingai motinai G. Kasperaitienei.

NEWCASTLE
Dar viena šeimyninė šventė dr. 

V. Kišono namuose. Neseniai (per' 
Velykas apsivedė Jų sūnus dr. Ge
rutis Kišonas, gegužės 11 d. duk
rytei Daliai Kišenaitei sukako 21 
meteliai. Rodos dar taip neseniai 
Ji bėgiojo įsikibusi į mamos si
joną, šiandien Ji jau pilnateisė, 
subrendusi moteris. Palaikydama 
šeimos mediciniškas tradicijas 
Dalia baigia gailestingosios se
sers mokslus Niukastelio Mater 
Misericordia ligoninėje. Ji savo 
svarbų gimtadienį atšventė tėvų 
namuose mažame šeimos ir drau
gų ratelyje. Visi niukasteliačiai 
lietuviai linki mielai Daliai Kiše
naitei laimingos ateities.#

Brisbaniečių p.p. Barzdžių šei
mynėlė pasklido po pasaulį, kaip 
žydo bitelės. Duktė Nijolė su vyru 
nutūpė Čikagoje, Jūratė-Niukaste- 
lyje, sūnus Arvydas — Sydnejuje, 
sesuo p. Burneikienė — Perthe ir 
t.t. Kartas nuo karto p.p. Barz
džiai skrisdami lėktuvais, važiuo
dami traukiniais, automobiliais, 
plaukdami laivais aplanko paskli- 
šeimynėlę. Šiuo metu p. Ona Barz- 
dienė svečiuojasi pas p.p. Jūratę 
ir Algį Ivinskius Niukastelyje. 
šeštadenį vyko į Sidnėjų aplanky
ti sūnaus Arvydo ir pažiūrėti, 
kaip Arvydo žmona p. Maruta 
šoka tautinius šokius studentų 
initium semestri baliuje.

Šnekutis

Lietuvių leidžiamas ir radaguojamas antikomunistinis 
minties žurnalas

"NEWS DIGEST - INTERNA TIONA L” 
rengia tradicinį

KONCERTĄ - BALIŲ
i įvyks BIRŽELIO 1 d. (šeštadienį) 

UKRAINIEČIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE 
71 Joseph str., L1DCOMBĖJE.

Pradžia 7 vai. 30 m. vakaro, pabaiga 2 vai. ryto.
Gros gera kontinentalinė muzikos kapela.

Bufetą laikys Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija.

PROGRAMOJE: įvairių tautų dainos ir šokiai.
Jų tarpe itin ryškią poziciją užims žinomieji Linksmieji Bro
liai su politiniais kupletais (angliškai) ir televizijoj pagar
sėjusi Ukrainiečių profesionalų šokėjų grupė.

ĮĖJIMAS — 2 doleriai. Stalus užsakyti tel. 630 2309

kuris

VISAIP
Stirnute der Freiheit (Laisvės 

balsas), Vakarų Vokietijoj leidžia 
mas mėnesinis laikraštis, skirtas 
kovai už demokratijų, veiklią lais
vės politiką ir Vokietijos sujun
gimą, visą balandžio numerį (16 
psl.) paskyrė Baltijos valstybių 
nepriklausomybės sukakties te
mai.

Pirmas laikraščio puslapis pa
puoštas visų trijų valstybių her
bais ir himnų tekstais, — origi- 
nalinėmis kalbomis ir jų verti
mais į vokiečių kalbą.

Šalia keliolikos apžvalginių-in- 
formacinių rašinių apie Estiją, 
Latviją ir Lietuvą (tų rašinių da
lies autoriai yra patys estai, lat
viai bei lietuviai) išskirtinio dė
mesio vertas straipsnis, kuriame 
keliamas klausimas — Argi Rib- 
bentropo-Molotovo paktas dar ir 
šiandien tebegalioja?

(ELTA)

Pranešimai
DĖMESIO! ĮSIDĖMĖTINAS PRANEŠIMAS

M.A.V-ba praneša, kad še«ta«i« 
BALTŲ KONCERTAS įvyk. »ek- 
madienj BIRŽELIO 2 d. 5 vai. p.p. 
KEW CITY HALL, Cotham Rd., 
Kew. Bilietų ikaina $1.50. Stu
dentams ir . pensininkam* 50 et.

Bilietus galima užsisakyti pas 
sekančius V-bos narius:

S. Grincevičių, tel. 211-2809,
A. Ališauską, tel. 37-1780.
Bilietai taip pat bus pardavinė

jami prie durų.
Po Koncerto Lietuvių Namuose 

50 Errol St,, North Melbourne, 
bus vieša vakarienė.

Norintieji dalyvauti šioje va
karienėje prašom apsirūpinti bi
lietais iki gegužės 23 d. Vakarie
nės bilietus galima užsisakyti pas 
viršuj minėtus V-bos narius.

Choristams, vakarienė veltui.
Vakarienės bilietai nebus 

pardavinėjami prie durų.
Bilietų kaina $ 1.50.
Lauksime visų atsilankant.
Melbourno Apylinkės Valdyba

ADELAIDE
ADELAIDIŠKIS ŠIUPINYS
Pietų Australijos Lietuvių Ka

talikų Centro salėje gegužės 4 
dieną L.K. Moterų Draugija, va
dovaujama p. T. Gasiūnienės, su
rengė tradicinį, jau aštuntą iš ei
lės, pramoginį vakarą, kurį jos 
čia vadina Šiupiniu. Šiam šiupi
niui “išvirti” jos sutempė į sce
ną visas menines ir ne taip jau me 
nines pajėgas, kurios dainavo, šo
ko, pasakojo anekdotus ,skaitė fel
jetonus, deklamavo, šaržavo vaidi
nimus, vaizdavo dideles pagautų 
žuvų gerkles ir t.t.

Iš tokio sumaišyto šiupinio ne
galima nieko reikalauti ir būtų 
įiupiška nuodėmė jam ką nors 
prikišti, šiupinys visada gamina
mas pagal šeimininkės skonį. Ta
čiau šiais metais prie jo sumaišy
mo savo rankas prikišo sceniniuo
se maišymuose praktikos jau ge
rokai turįs Jonas Neverauskas. 
Sakoma, kad jo dėka šiupinys bu- 
*Vo perkoštas ir iš jo išmesta daug 
karčių pipirų, kuriais ankstyvesni 
šiupiniai būdavę, be saiko apkar-

CANBERRA
MOTINOS DIENA 

CANBERROJE 
Canberros Motinos Dienos minė

jimą surengė vietos skautų vienin
telė ten neseniai atsikūrusi Ere
lių skiltis, vadovaujama skitlinin- 
ko A. Vaito.

Minėjimas pradėtas pamaldo
mis, kurias atlaikė kun. P. Mar
tuzas, o po pietų minėjimas vyko 
Liet Namų salėje. Tai dienai pri
taikintą žodį pasakė atvykęs sve
čias iš Sydney p. B. Žalys, o to
liau sekė gana patraukli pačių 
skautų sudaryta programa (pla
tesnį šio minėjimo aprašymą 
žiūr. skautų puslapy Pėdseky).
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Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdyba praneša vi
soms savo narėms, kad gegužės 
26 d. ruošiama paskaita 2 vai. po 
pietų p. p. Baužių namuose 8 
Lambert Rd., Bardwell Park.

Paskaitininke gydytoja p. I. 
Bagdonavičienė skaitys tema “šių 
dienų moterų higienos problemos”. 
Po paskaitos barbecue. Esant blo
gam orui arbatėlė, čia kviečiami 
ir draugijos narių vyrai. Kadangi 
kiekvienai moteriai aktualu šios 
paskaitos pasiklausyti, prašome 
visas nares ruoštis ir skaitlingai 
dalyvauti.

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

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatymu galima 
oasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.,

PAIEŠKOJIMAS
iLetuvoje gimė Juozas Banevi

čius, gyvenęs Tveruose, ieško 
Vaclovo Songailos (sūnus Rozali
jos). Jį patį, arba žinančius apie 
jį, prašau atsiliepti adresu: M. 
Rimkus, 6643 South Maplewood 
Ave., Chicago, Ill., 60629, U.S.A.

tin ami. Neverauskas ir Baltutis 
originaliai supažindino svečius su 
visais Šiupinio prieskoniais ir jų 
kvapais.

Tikrais šiupinio prieskoniais 
buvo humoristas Pulgis Andriušis, 
solistė Vasiliauskienė, pats Jonas 
Neverauskas, J. Neverauskaitė, 
vyrų oktetas ir moterų kvartetas. 
Jie visi iškilo virš atsitiktinai su
maišyto šiupinio katilo ir visai 
dvi valandas prašokusiai progra
mai suteikė gaivinančiai malo
naus atspalvio. Tai kultūrininkai, 
kurie tinka ir prie pečiaus ir prie 
svečio. Išskyrus Andriušį ir Neve- 
rauskus, visi kiti išskyrimo verti 
“prieskoniai” — oktetas ir kvar
tetas — priklauso solistės Vasi
liauskienės šeimai (ji juos suorga
nizavo, išmokė ir į sceną nukėlė 
Tiesa ir pats Neverauskas, kurio 
Jogailos monologas buvo giliai pa
gaunantis, irgi priklauso solistės 
šeimai — jos okteto narys.

šiemet šiupinį ragavo apypilnė 
salė, papildyta garbės svečiais iš 
Melbourno (Katalikų Federacijos 
vadovybe). Jam pasibaigus, kartė
lio niekas gerklėje nejautė, šitų 
šiupinių raidą sekusieji tvirtina, 
kad šiųmetinis buvęs pats geriau
sias iš visų aštuonių.

Plukas

JUOKAIS
RESTORANE

— Pamiršau piniginę...
— Nesvarbu, mes ant sienos pa

rašysime, kiek tamsta skolingas.
— Bet man bus gėda...
— Nesijaudinkite, ant to užrašo 

pakabinsime tamstos paltą.

DIEVAS NUBAUDĖ

— Tas šykštuolis man davė tik 
du skatikus.

— Neatjaučia elgetos. Dievas 
jį tikrai nubaus.

— Jau nubaudė: Aš pavogiau 
iš jo sidabrinę dėžutę cigaretėms.

TEISME
— Kaip tave sučiupo vagiant 

vištas?
— Tiesiog už sprando, pone tei

sėjau.
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