
Visiems lygios 
PAREIGOS

Visai pagrįstai mūsų rūpestis 
jaunimu statomas pirmoje vieto
je. Netgi visos pastangos, ką be
darytume, vykdomos su intencija 
jaunimo gerovei: kuriame ir ple
čiame organizacijas tikint, kad

NOSU PASTOGt
su laiku į jas ateis jaunimas ir jas 
perims; statome bendruomeni
nius namus irgi sakydami, kad
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jaunimui. Ir visa, ką darome ar 
veikiame, rašome į jaunimo sąs
kaitą. Per pastaruosius keletą 
metų vyresnei mūsų kartai jau
nimas pasidarė tarsi koks stabas, 
kuriam viską aukojame patys sau 
nieko nerezervuodami. Ir visai 
teisingai! Juk mūsų pastangos ir 
darbai^ pirmiausia nukreipta į 
ateitį, į išlikimą, o šitų visų in
tencijų pagrindas ir yra jauni
mas.

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose

Lygiai su tokiomis pačiomis 
intencijomis gyvenome vos tik 
atvykę į šį kraštą ir padėdami 
organizacinius pagrindus arba 
tiesdami pirmuosius savų ar ben
druomeninių namų pamatus. Bet 
nuo to laiko jau praėjo dvidešimt 
metų. Kodais buvę vystykluose 
vaikai šiandie jau suaugo į vyrus 
— moteris, išėję mokslus arba 
įsigiję profesijas gyvena ir tvar
kosi savarankiškai. O mes vis 
tiek ir į tokius žiūrime kaip į jau
nuolius, reikalingus globos ir 
prilaikymo už rankos. Ir šiandie 
mūsų veikla ir užsimojimai rei
kalingi ir laiko, ir darbo, ir au
kos. Bet gi toje veikloje ir aukų 
sąrašuose vis tematome tik tuos 
pačius vardus, kurie figūravo ir 
pačioje pradžioje. Žinoma, iš se
nųjų vienas kitas iškrito — išvy- PROF, 
ko ar pasimirė, bet labai mažai 
prisidėjo naujų vardų iš to vadi
namo jaunimo, kuris, kaip saky
ta, gyvena ir verčiasi savarankiš
kai jau be tėvų globos. Net daž
nai pasigirsta vienas kitas ir kar
tesnis priekaištas vyresniųjų ad
resu, kad girdi, nėr čia ko mums 
dėtis, jeigu dar tas ar tas nepada
ryta, netinkamai įrengta ir t.t.

NERAMUMAI PRANCŪZIJOJE 
Prezdento de Gaulle viešnagė 

Rumunijoje pasibaigė ne taip 
kaip buvo numatyta. Ramiai pra
sidėjusios studentų demonstracj-j 
jos Prancūzijoje įsiliepsnojo į 
triukšmingą darbininkų sukilimą 
ir į chaosą, griaunantį socialinę 
santvarką. Iš Rumunijos prezi
dentas neskubėjo, užteko direkty
vų telefonu. Padėčiai kalstant, te
lefonų pokalbiai dažnėjo — 
valandą, kas pusę.... pakol 
zidento lėktuvas paskubomis 
kilo į orą.

Demonstracijoms studentai
sirinko patį tinkamiausią laiką ir 
geriausią strategiją. Atseit* į'ei 
vietinėje spaudoje negauna užta
rimo, o valstybės kontroliuojamo
se radijo bei televizijos stotyse 
tinkamo atgarsio ,tai vienintėlė 
išeitis savo skundą paskelbti pa
saulio spaudai.
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MIRE
J. TONKŪNAS

6 d. Lietuvoje po sun- 
mirė prof. Juozas Ton-

Gegužės 
kios ligos 
kūnas, buvęs ilgametis nepriklau
somoje Lietuvoje Žemės Ūkio 
Akademijos Dotnuvoje rektorius, 
o vėliau ir Šviesimo ministeris 
(1934-1939 m.). Lietuvą okupavus 
rusams bolševikams 1941 m. buvo 
ištremtas į Sibirą, kur išbuvo 14 

Bet kad patys stotų, dirbtų, au- metų. Grįžo paliegęs ir be evei- 
kotų, tai tam savanorių nedaug katos, bet vistiek tebedirbo moks

linį darbą žemės ūkio srityje.
Prof. J. Tonkūnas gimė 1894 

m. Stačiūnų k., Biržų apskr., 19- 
13 m. baigė Mintaujos gimnazi
ją ir studijavo MasMvos žemės 
ūkio gimnazijoje, kurią baigė 19- 
17 m. Grįžęs 1918 m. į Lietu
vą tuoj įsijungė į Lietuvos atkū
rimo darbą eidamas įvairias pa
reigas, susijusias su žemės ūkiu. 
Įsteigus Dotnuvoje Žemės Ūkio 
Akademiją 1924 m. jis pakviečia
mas joje profesoriauti, kur jis 
drauge eina ir įvairias adminis
tracines pareigas, o 1928-1934 m. 
laikotarpy 
rektorium.

Prof. J. 
ir išleidęs 
ūkio klausimais. Mirė sulaukęs 
74 meti} amžiaus.

teaisiranda. O jau laikas būtų, 
kad mūsų jaunimas kiek akty
viau prisidėtų ir palengvintų 
tiems, kurie tą visuomeninę, tau
tinę ir net materialinę naštą neša 
jau dvidešimt metų!

Teisingai pereitame Mūsų Pas
togės Nr. p. J. Valys kaip tik ir 
atkreipia dėmesį į mūsų jaunimą 
sakydamas: “Mūsų jaunimas, 
mokslus baigęs ar jų nebaigęs, 
dažnai daug daugiau uždirba ne
gu jų tėvai ar apskritai nei dau
gelis senimo. Jei jaunimas tebe
nori likti lietuviais, o ne šiaip sau 
žmonėmis, lietuviškai kalban
čiais ar tik lietuviškai tesupran- 
tančiais, turi jungtis į bendrą 
darbą ir tapti šių namų dalinin
kais”. Minėtasis p. Valys kalba 
apie talką Melbourno Liet. Na
mams, tačiau jo mintį praplėtus 
tektų pasakyti, kad tasai jauni
mas turi dalintis bendru mūsų 
visų tautiniu likimu, mūsų rūpes
čiai turėtų būti ir jaunimo rūpes
čiai. Kalbant apie materialinį 
įsipareigojimą, jisai ilgainiui virs
tų ir moraliniu įsipareigojimu ne 
tik remti ir aukoti, bet ir bend
rai dirbti.

Reikia suprasti ir jaunimą, ka
da jis dažnai savo nuotaikomis 
ir pažiūromis skiriasi nuo vyres
niųjų. Savaime suprantama, kad 
čia gimęs ir išaugęs jaunimas ne
turi mūsų pavergtam kraštui tiek 
jausmų, meilės, tačiau kiekvie
nas suubrendęs pilnai suvokia, 
kad tautybė nėra vien tik senti
mentas.

išbūna ir

Tonkūnas 
visą eilę

akademijos

yra parašęs 
darbų žemės

Kaip tik tam reikalui Paryžių- se nepamainomas herojus, 
je radosi virš 1000 įvairių kraš
tų žurnalistų ir diplomatų, kurie 
sekė J.A.V-bių — š. Vietnamo pa
sitarimų eigą.

Prancūzijos studentai reikalavo 
reformų. Pokariniame laikotarpy 
mokslo standartas universitetuose 
nesikeitė, netobulėjo. Griežta dis
ciplina užsiliko nuo ano šimtme
čio. Mokslo sąlygos nebetoleruo- 
jančios perpildytuose i|nive»«ite- 
tuose ir mokyklose.

Prancūzijos studentai reikaljv- 
vo autonomijos — nepriklausomu
mo nuo valstybinės progresą var
žančios įtakos ir tinkamiausių švie 
timui sąlygų.

Studentus malšinti vyriausybės 
iškviesta policija per trumpą lai
ką sudorojo maištininkus. Deja, 
tuo viskas nesibaigė. Studentus 
išvaikius, gatvėse pasirodė darbi
ninkai. Šie, kurstomi kairiųjų val
domų profesinių sąjungų ir skait
lingos komunistų partijos apleido 
fabrikus. įmones, įstaigas ir pasi
pylė į gatves. Spontaniškai pa
veikti užsidarė fabrikai, sustojo 
transportas ir paštas, mokytojai 
su mokiniais apleido klases. Dar
bininkai perėmė prekybos laivyną 
iškeldami revoliucines raudonas 
vėliavas. Didžiuliame Renault 
fabrike iki dabar plėvesuoja rau
dona vėliava. Darbininkai perė
mė ir elektros tiekimą, grasinda
mi nutraukti srovę vienu rankos 
mostu, jei jų reikalavimai nebus 
vyriausybės patenkinti. Reikalavi
mai nedideli: trumpinamos darbo 
valandos ir keliami atlyginimai. 
Gi komunistų partijai to nepaka
ko, jie reikalavo vyriausybės atsi
statydinimo siūlydami savo parti
ją į tokias pareigas.

Žiūrint bešališkai į Prancūzi
jos socialinę suirutę tektų rimtai 
pamąstyti, kas prie tokio chaoso 
privedė? Kaltinti vien preziden
tą de Gaulle būtų netikslu. Nė
ra jokios abejonės, kad per savo 
valdymo dešimtmetį de Gaulle pa
statė kraštą ant tvirto pagrindo. 
Prancūzijos frankas 
moneta Europoje, 
prancūzai verčiasi 
bet kada istorijoje. ’ 
doma pastovios, bet < 
tūriškos vyriausybės, kokios pran
cūzai po pirmojo pasaulinio karo 
neturėjo. De Gaulle prancūzų aky-

komunistų 
sluogsniuose ? 
Lenkijoje pri 
mil. partijos

Galbūt blogiausia vyriausybės 
yda — autoritarinis de Gaulle 
balsas dvelkiąs pasenėjusiu nacio
nalizmu. senomis tradicijomis ir 
simpatijomis komunistams. Ar ne 
vyriausybės kaltė, kad komunistų 
įtakoje atsirado beveik visos pro
fesinės sąjungos ir 
prisiveisė visuose 
Kada komunistinėje 
skaičiuojama apie 1
narių, Prancūzijoje — 4.5 milijo
no. Komunistų partija Prancūzi
joje išskyrus Sov. Sąjungą, pati 
skatlingiausia Europoje.

Socialinis chaosas Prancūzijoje 
parodo, kiek prezidento de Gaul
le rolė vaidinant svarbų pasau
lio politiką, buvo dirbtina ir pa
viršutiniška. Jo puoselėjamos sva
jonės sujungt Europą į vieną par
tiją ir į vieną valstybę (po Pran
cūzijos sparnu) įrodo kad toks 
darbas ne prancūzų nosiai. Jeigu 
kada Europa ir bus “Omnis Eu
ropa ir Unan Partem”, tai sujung
tos Europos širdis bus Bonnoje 
ar Berlyne, tiktai ne Paryžiuje.

Prisilaikydamas archaiškų tra
dicijų ir būdamas per daug geros 
nuomonės apie save, prezidentas 
ne tiek rūpinosi socialiniais ir vi
diniais krašto reikalais, kiek mai
šės tarptautinėje politikoje. Eili
niam prancūzui neįdomu kam Ka
nados Quebekas turėtų priklausy
ti, arba kaip bus išvystyti gar
sūs de Gaulles force de 
(puolamieji) ginklai. Jam 
geresnės gyvenimo sąlygos 
pesnės darbo valandos ir 
prieinamumas vaikams.

Nepasitenkinimo ir riaušių aud
ra jau savo žalą yra padarius ne 
vien savame krašte, bet ir pla
čiu pasauliniu mąstu. De Gaulle

frappe 
svarbu 
,trum- 

mokslo

i stipriausia 
Ekonomiškai 

. geriau kaip 
Valstybė val- 
dalinai dikta-

Kanada numato išplėsti preky
binius santykius su Rumunija. 
Rumunijoje ketina pastatyti ato- 
ininę jėganę už 30 milijonų dole
rių .Rumunai žada tai išlyginti sa
vo eksportinėmis prekėmis. Paste
bėtina, kad Rumunija, kaip ir Če
koslovakija ieško būdų išsivaduo
ti iš sovietinės įtakos ir bent eko
nomiškai tvarkytis savarankiš
kai.

TAS TINKA IR MUMS
bei 
be

tai pagalvoti tiek nfoksleivių 
studentų dėmesio sužadinimu 
tuviškais reikalais, tiek ir pagerb
ti bei atžymėti spaudos darbuoto
jus, kurie daug, labai daug laiko 
sugaišta talkindami spaudai, o jie 
niekur nei pastebimi, nei kokiu 
būdu pagerbiami.

GALĖTUME PASIMOKYTI 
IŠ LATVIŲ

Latvių bendruomenė suorgani
zavo stipendijas moksleiviams nuo 
14 iki 17 m. amžiaus. Stipendi
jos sieks nuo 50 iki 500 dolerių 
ir bus paskiriamos ne už kokius 
iš anksto konkurso keliu skelbtus 
rašinius, o už greitus atsakymus 
latvių klausimais. Klausimus pa
ruoš latvių b-nės švietimo vadovy
bės ir vykdys visos apylinkės. To
kioms stipendijoms parskirta 
4.500 dolerių.

Lygiai latviai is spaudos prob-
Tad ir jų lietuvybės lemas sprendžia kiek kitaip, ne- 

samprata yra daugiau racionali, gu lietuviai. Latviai turi ne žur- 
o ne jausminė. Tačiau toji pati nalistų sąjungą, bet spaudos dar- 
lietuvybė galioja ir vieniems, ir buotojų draugiją, kuriai gali pri- 
kitiems. Nenuostabu, tad, kad klausyti visi spaudos darbu besi- 
kuo anksčiau vyresnieji buvo pa- domį asmenys. Taip pat sudaryto- 
tenkinti ir džiaugėsi sukūrę arba ji spaudos darbuotojų draugijos 
įsteigę, šiandie jaunesniųjų nepa- jury komisija paskirstė premijas 
tenkina. Tačiau šičia ir yra es- už geriausius spaudai atliktus dar 
minis dalykas, kad jaunimas bus. Premijos ,tiesa, neviršija 50 
ateitų ir vykdytų pagal savo su- dolerių, bet už tat įvairių sričių 
pratimą ir skonį. Tada atkris vi- straipsniai ir jų autoriai buvo 
sokie priekaištai, kad ne taip da- pagerbti ir įvertinti už pavyz- 
roma, kaip mes norėtume. Į tai dingai atliktus darbus. Premijos 
atsakymą tegali duoti tik pats skirtos ne tik už išskirtinus 
jaunimas savo aktyvumu, savo straipsnius, bet ir net už pastoviai 
darbu ir savo auka. rašomus vietinių žinių reportažus.

(v. k.) Ar nebūtų tikslu ir mums apie nyčia.

Gegužės pirmoji — pasaulio 
darbininkijos diena, praėjo gana 
ramiai. Maskvoje gegužės pirmo
sios proga sovietiniai vadai iš
reiškė savo rūpesčius, kaip išlai
kyti savo kontrolėje taip vadina
mus socialistinius kraštus, kad jie 
nenukryptų j herezijas. Be abejo 
turėta galvoje tokie kraštai, kaip 
Rumunija, Čekoslovakija, kurių 
politikoje vyksta arba jaučiamas 
nukrypimas nuo sovietinės — ko
munistinės linijos. Tuo tarpu to
kioje Čekoslovakijoje vyko gausios 
demonstracijos, pritariančios esan 
čio režimo vykdomoms reformoms. 
Net ir Vatikane popiežius Pau
lius VI VI savo kalboje ta pro
ga pabrėžė, kad reikia gerinti dar
bininkų gyvenimo sąlygas ir drau
ge ieškoti ryšių, kurie tampriau 
jungtų darbininkiją su Kat. Baž-

Tuoj po karo perbėgėlis į va
karų pusę sovietų diplomatinis pa
reigūnas I. Guzenko, gyvenąs su 
šeima Kanadoje, skundžiasi, kad 
Kanados vyriausybės teikiama pa
šalpa esanti permaža jam ir jo 
šeimai. Savu laiku jo parašytos 
ir išleistos knygos (" Aš pasirin
kau laisvę" ir “Titano žlugimas") 
buvo labai populiarios ir pajamos 
už jas sudarė jam pragyvenimo 
šaltinį. Jo teigimu, per tą 20 me
tų po jo sovietinio špionažo ati
dengimo niekas iki šiolei nepada
ryta, nors per tą laiką sovietai 
spėjo pristeigti naujų špionažo 
tinklų.

Savu laiku Vietnamo komunistų 
apsuptoje amerikiečių bazėje, ku
ri apgulties padėtyje išbuvo apie 
tris mėnesius, buvo sužeista Ame
rikos lietuvaitė karo koresponden
tė Jūratė Kazickaitė. Ji tuo lai
ku buvo karo eigoje pagarsėju
sioje Khe Sanh bazėje. Dabar ji 
yra pasveikusi ir toliau 
ja Amerikos lietuvių ir 
čių spaudą.

informuo- 
amerikie-

Šiais metais įvyksta 
Eucharistinis Kongresas Kolumbi
joje, Pietų Amerikoje .Kalbama, 
kad jame dalyvaus ir popiežius

pasaulinis

Paulius VI-sis.

2IEDAI Nuotrauka A. Budrio

sukurtas politinis miražas prany
ko. Jo politinis vaidmuo tarptau
tinėje plotmėje nusmuko ligi mini
mumo. Dabartinis sujudimas 
Prancūzijoje ar nebus tik galas 
vietoje nusistovėjusiai santvarkai 
ir vienai partijai.

SOVIETŲ GALVOS PRAHOJE

Doubčeko delegacijai grįžus iš 
Maskvos sovietų armija per Len
kiją ir rytų Vokietiją traukė j 
Čekoslovakijos pasienį. Užimti 
Čekoslovakiją kol kas sovietai ne-

Besitariant dėl Gibraltaro pri
klausomybės, kuris jau po pu
santro šimto metų priklauso Ang
lijai ir yra šio krašto karinė bazė 
Viduržemio jūroje, Ispanija, tuo 
reikalu nesutardama su anglais 
dėl savo pretenzijų į Gibraltarą, 
paskutiniu metu aklinai uždarė 
sieną tarp Ispanijos ir Gibraltaro. 
Nežiūrint to, Ispanijos santykiai 
su Anglija nepagedo: Anglija ve
da plačią prekybą su Ispanija ir 
vien tik pereitais metais daugiau 
kaip milijonas anglų turistų lan
kėsi Ispanijoje. Patys vietiniai 
Gibraltaro gyventojai ispanai pa
sisako už priklausymą britams.

Čekoslovakų permainos komu
nistinėje politikoje žavi ir kitų 
kraštų komunistų partijas. Itali
jos komunistų lyderis Longo vie
šai pasidžiaugė čekoslovakų vyk
domom socalistinėm reformom ir 
pasveikino jų lyderį Dubčeką.

Čekoslovakijoje paskelbta, kad 
sekimas piliečių jų asmeniniuose 
reikaluose, kaip korespondencijos 
cenzūra, telefoninių pasikalbėjimų 
sekimas ir t.t. yra jau atgyve
nęs praeities reikalas ir šiuo metu 
nesąs legalus. Cenzūra praktikoje 
tik tiek galiosianti, kiek tas liečia 
valstybės paslaptis.

siryžo. Sovietų armijos reakcija 
tik buvo perspėjimo ženklas ne
drausmingiems čekams.

Sovietų "manevrų” metu į Pra
hą atvyko Kosyginas. Tuoj pat 
po Kosygino Prahos aerodrome 
nusileido sovietų gynybos min. 
maršalas Grečko eu aštuonių žmo
nių delegacija. Čia ir kyla klausi
mas ko sovietai atvyko j Prahą?

Sovietų spaudos teigimu, ka
riuomenės manevrai iš anksto pra
nešti čekams. Kosygino vizitas 
tik sveikatos sumetimais — prem
jeras atvykęs gydytis. Karlsbado 
vandenyse. Gi gynybos departa
mentas atvykęs pasitarimams ry
tų Europos apsaugos ir Varšuvos 
pakto

Ką 
reikia 
čekui 
buvo
Čekoslovakijoje gali užsibaigti. Pa 
demonstruodami, kad šneka ne 
juokais, sovietai iškvietė armiją 
į Čekoslovakijos pasienį. Kosygino 
vizitas — dar vienas kreipimąsis 
gražuoju į čekus. Atseit, sovietai 
nieko prieš dėl 
pasikeitimo ,tik 
nebūtų daroma 
vietų sąskaiton.
sovietų delegacija pirma pasiūlė 
o vėliau reikalavo įsileisti sovietų 
armiją “socializmo saugumo su
metimais”.

reikalais.
sovietai rašo, kaip žinoma, 
atvirkščiai suprasti. Dub- 

posėdžiaujant Maskvoje jis 
perspėtas kuo liberalizmas

politinių srovių 
norėtų, kad tai 

socializmo ir so- 
Tuo remdamasi

“Talava” 4 Clark 
Adelaide, kur nu- 
programa:
Monash universi-

BALTU 
KONVENCIJA

Pirmoji Baltų Konvencija Aus
tralijoje įvyksta birželio 1 d. Lat
vių Namuose 
St., Wayville. 
matoma tokia

Atidarymas,
teto Melbourne profesoriaus I. 
Kavass žodis. Rezoliucijų priėmi
mas. Kviestų Australijos repre
zentantų ir kitų atstovų kalbos ir
sveikinimai. Tai pirmoji dalis.

Antroje konvencijos dalyje de
legatai pasiskirstys posėdžiams į 
tris dalis vienoje grupėje bus di
skutuojama baltiečių menininkų 
ir intelektualų darbai ir proble-Nuo gegužės 12 dienos į Vilnių

iš užsienių lėktuvu nuskristi bus mos, antroje — sprendžiami baltie 
galima ir per Varšuvą: du lėktu
vai, vienas rusų ir vienas lenkų, 
kiekvienas kartą per savaitę, 
skrisdami iš Varšuvos j Leningra
dą ir atgal, nusileidinės Vilniuje.

Ligšiol į Vilnių nuskristi ar iš 
Vilniaus į užsienius išskristi buvo 
galima tik per Maskvą ar Lenin-
gradą. (ELTA) P-P--

čių bendri politiniai uždaviniai ir 
trečioje bus svarstoma sekmadie
nių mokyklų, jaunimo ir sporto 
veikla.

Į Šią konvenciją kviečiama vi
sos veikiančios baltiečių organi
zacijos prisiųsti savo atstovus. 
Baltų konvencija prasidės 3 vai.

/
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BRAUNASI VISAIS KELIAIS
Laiškas iš Vokietijos

Vaikštinėjant po kaimyninio 
Krefeld miesto gatves, vieno kny
gyno lange, patraukė mano dėmesį 
geltonos spalvos plakatas, su stam-

JONAS SOUŪNAS

Šiuo reikalu konstatuoju: Netin
ka prie pakartotinų pareiškimų 
pono užsienio reikalų ministro, jog 
norima geresnę rytų politikų ves-

valstybes autoritarinio — fašisti
nio pobūdžio.

Tai stovėtų ir keistame kontras
te su teze, jog reikalinga su Mas-

biu užrašu — ESTONIA. Jame ti, kada kultūrinis pasikeitimas kva j geresnius santykius sueiti, 
teigiama, jog po sėkmingos turnė trukdomas. Tai buvo ir yra pako- kad būtų galima sureguliuoti vo-

GEGUŽĖS ŽIEDAIS PASIPUOŠĘ...
Oi, tas pavasaris, tas gegužės mėnuo! Kiek jis mumyse sukelia 

ilgesio ir prisiminimų. Anąkart gaunu laišką iš tolimojo kaimo. 
Kaimo, kuriame prabėgo vaikystė, kuriame pavasaris savo žydė
jimu užburdavo ne tik mus vaikus, bet ir suaugusius.

Laiške rašoma: “Mūsų kaime ir vėl pražydo alyvos. Jos, rodos, 
dabar dar gražiau žydi. Liepsnote liepsnoja. Visas kaimas pasken
dęs pavasario sapne. Tiesa, pats kaimas pasikeitęs. Nedaug gyven
tojų tebėra. Daugumas jų išsikėlė miestelin. Dabar mūsų kaime ne 
tik gražu, bet ir nepaprastai ramu. Lyg sekmadienio vidurdienį. 
Atsimeni, kaip kitados būdavo šventiškai tylu, kai mūsų tėvai išva
žiuodavo bažnyčion, o mes vaikai karaliaudavom namuose. Nebe 
tokie vis dėl to yra gegužės vakarai. Nebėra kaip kitados gegužinių 
vakaro pamaldų. Nebesirenka niekas mūsų svimelin, nes — kiti 
laikai, kiti žmonės. Tačiau mūsų kaimas vis tiek gražus. Gražiau
sias pasauly....”

Skaičiau tą laišką kelis kartus. Paskum jį paslėpiau. Graudu pa
sidarė, kad toji vaikystė, tas nepaprasto grožio kaimiškas pavasaris 
jau, turbūt, nebegrįš niekados. Ilgesys dabar akis temdo. Rodos, 
viską atiduotum, kad dar nors kartą galėtum tuo tėviškės pavasariu 
pasidžiaugti, gegužės žieduose išsimaudyti...

Gražus buvo mūsų gimtinės pavasaris... Nebuvo problemų, ku
rias pergyvename dabar didmiesčiuose atsidūrę. Nerūpėjo oro ne
švarumas, daugybė mašinų, kriminaliniai nusikaltimai. Viso to kai
mas nepažino. Tiesa, pavasariop dažnai kaime net duonos pritrūk
davo. Bet kas dėl to rūpinosi! Pavasaris mus vaikus apsvaigindavo. 
Mums tada terūpėdavo gamtos grožis, vaikiška laisvė. O tos lais
vės nevaržė nei tėvai, nei mokykla. Ir kaip kitados būdavo smagu 
keliauti iš mokyklos. Upelio pakrantėmis krykštaudami, rinkdami 
pirmąsias žibuokles eidavom namo. Būriai vaikų. Oi, tai buvo pa
vasaris!

Gegužės vakarai mums būdavo ypatingesni. Jų laukdavom. Kai 
vyresnieji mus vesdavosi pamaldosna, mes nesipriešindavom. Žino
davom — susitiksime visus kaimo vaikus ir bus laiko pažaisti.

Gegužinės pamaldos man visuomet atrodydavo mįslingos. Ir 
nuostabiai gražios. Būdavo visos kaimo moterys prineša gėlių. Mo
tinos Marijos paveikslas skęsdavo alyvų žieduose, o neapsakomai 
skanus jų kvapas užpildydavo visą svirnelį. Uždegdavo žvakes, ir 

. geriausi kaimo balsai užtraukdavo giesmę. Ji sklisdavo per visą kai
mą, nuslysdavo ramiu ežero paviršiumi ir atsimušusi šimtametin 
pušynan nubėgdavo kaimyninian kaiman. Vaikai savo įvairiatoniais 
balseliais mėgindavo vyresniesiems pritarti. Nesisekdavo. Tada ki
kenimas apimdavo vaikus. Vyresnieji draudė — ausį užsukdavo ar 
net ir iš pamaldų išvarydavo. Bet jokio didelio piktumo žmonėsna 
nebuvo. Visi būdavo įsupti kažkokioje paslaptingoje šventiškoje 
nuotaikoje.

Nebūdavo užmiršti ir pakelėse vieniši kryžiai. Juos kasdien mer
gaitės išpuošdavo gėlėmis. Tada, rodės, kad žemėje rojus, kad pa
saulyje nėra nei skriaudžiamųjų, nei pažemintųjų.

Bet kartą baigėsi pavasaris... Atėjo vasara ir pasitraukimas iš tė
viškės. Netekome viso, kas buvo švenčiausia, brangiausia. Tarp vis
ko netekome ir pavasario. Netekome svaigulingo lietuviško gegužės 
mėnesio. Netekome tradicinių gegužinių pamaldų.

Visas vargas, kad mes nuolatos tolstame nuo mūsų vaikiškų pa
vasarių. Tolstame ne vien tik metais. Tolstame tradicijomis, papro
čiais. Apie mūsų nutolimą ar atsisakymą savų tradicijų dar kada 
nors pakalbėsime. Dabar norėtųsi tik pabrėžti, kad net tokių gražių 
lietuviškų tradicijų kaip gegužinės pamaldos mes jau atsisakome. 
Žinoma, niekam nenorime primesti religinių apeigų, jei asmuo yra 
netikintis. Tačiau šiandie mūsų daugumas dar vis save laiko krikš
čionimis ir katalikais. Pastariesiems ir taikomas šis priekaištas.

Net didžiosiose šio krašto lietuvių kolonijose labai retai arba vi
siškai nepalaikoma toji graži gegužinių pamaldų tradicija. Gegužės 
mėnesį minime ir savo motinas. O kiek šis paprotys yra išlaikomas? 
Nedaug. Mūsų visuomenė susmulkėjo. Anąkart teko dalyvauti vie
noje ateitininkų šventėje. Ji buvo Motinos Dieną. Apie motiną toje 
šventėje nė žodžio. Ir man buvo labai keista. Organizacija, kuri 
savo principuose įrašiusi šeimyniškumą, ignoruoja to principo pa
grindą. Gaila, kad mūsuose kasdienybė, monotoniškas rūpestis sa
vais reikalais jau baigia iš mūsų gyvenimo ištrinti mūsų visuomeni
nio gyvenimo veiklos pagrindus.

Nebėra tikro džiaugsmo nūdieniniame gegužės mėnesyje. Esame 
perdaug nutolę nuo gimtojo krašto pavasarių, esame perdaug pas
kendę miesčioniškoje aplinkoje, kuri vis daugiau ir daugiau ištrina 
mūsų lietuviškumą iš mūsų veidų. Liūdna, bet atrodo, kad netruks 
daug metų, kol mus kitataučiai tegalės atpažinti tik iš lietuviškų pa
vardžių. Kai išbluks mūsuose tradicijos, kai atsisakysime lietuviškų 
papročių, nutautėjimo lietus greit nuplaus ne tik lietuvių kalbą, bet 
ir pavardes.

Manding, Australijoje tie lietuviški pavasariai, tie puikūs gegužės 
mėnesiai yra dar daugiau nutrinti, nes Australijoje net metų laikai 
neatitinka mūsų įprastųjų. Už tat tik mūsų pačių pastangos ir noras 
neužmiršti lietuviškų gegužės mėnesių bent laikinai išlaikys mūsuo
se tikėjimą, jog kada nors dar ir vėl mes svaigsime lietuviškame 
gegužės mėnesyje.

pietų ir šiaurės Amerikoje folk
lores ansamblis Estonia iš Sovie
tuos. Estijos SSR. Talino mies
to — atvyksta ir į Krefeld. Iš 
plakato turinio susidaro įspūdis, 
jog apie dešimt artistų estiško
mis pavardėmis atliks programą, 
bet kaip to mažo ansamblio vado
vas ir prižiūrėtojas figūruoja kaž
koks Gorbunov ai- panašiai — 
reiškia kolonialistas.

Kadangi koncetras vyko vakare, 
tai išsirengiau ir aš pastudijuoti 
naujausių sovietinių propagandos 
ir prievartos metodų.

Artėjant prie gimnazijos rūmų, 
kurios salėje turėjo įvykti kon
certas, susitikau su keletą ant 
laiptukų stoviniuojančių ašmenių 
ir žinoma jų tarpe netrūko barz
dylų — užsiauginusių ilgas barz- 
nors dar jauno amžiaus. Bu
vau užklaustas ar į koncertą sku
bu, atsakius teigiamai gavau la
puką, kurį čia ir patieksiu lietu
vių kalboje:

FORUM 66
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Vorst, Koenigsbergerstr. 2.
Laisvas diskutavimo ratas vi

suomenės politinių temų. Vorst, I. 
gruodžio, 1967.

Vak. Vokietijos' užsienio reikalų 
ministerija nedavė “ESTONIA” 
vizos ESTONIA ansamblio iš Ta
lin pasirodymas, deja apgailestau
jant turi iškristi. Sekančios to prie 
žastys: Nežiūrint pakartotino pa
siruošimo Sovietinių įstaigų, abi
pusiškumo rėmuose vokiškam an
sambliui leisti Sovietijoje išstoti, 
nežiūrint intensyvių pastangų pas 
vokiečių pasiuntinybę Maskvoje 
ir užsienio reikalų ministeriją Bo
noje, folklores ansambliui Estonia 
nebuvo duotas įvažiavimo leidi
mas į Federatyvinę Vokietijos 
Respubliką. “Estonia’ ansamblis 
31.12.67 veltui laukė Maskvos ae
rodrome, pasikeitimo Bonos laiky
senoje.

Nežiūrint, kad Paryžiuje ruo
šiamasi derėtis dėl taikos, pačia
me Vietname vyksta komunistų 
didelio masto ofenzyva. Jau ištisą 
savaitę atakuojamas Pietų Viet
namo sostinė Saigonas ir jo prie
miesčiai. Pereitą savaitę komunis
tų priešlėktuviniai pabūklai nu
mušė kelis amerikiečių transpor
tinius lėktuvus, kuriais buvo eva-. 
kuojama iš kautynių zonos civiliai 
gyventojai. Numuštas vienas lėk
tuvas su 150 asmenų krūviu. Vi
si žuvę. Taip pat kautynėse perei
tą savaitę žuvo ir devyni austra
lų kariai.

MELBOURNO
GINTARO BALIUS.

Patirta, kad jubilėjiniams Pa
baltijo metams atžymėti Melbour
ne lietuviai studentai yra užsimo
ję:

1) Giliau patiems pažinti lietu
vių ir kitų Pabaltijo tautų kultū
rinius ir politinius reikalus;

2) Supažindinti šiame krašte tu
rimus bei sutiksimus draugus su

VISUR VISAIP
REVOLIUCIONIERIŲ 

TRAGEDIJA

Nuvertus Rusijos carą 1917 m. 
ir pravedant demokratinius balsa
vimus iš 36 milijonų balsuotojų 
sakoma už komunistus pasisakę tik 
9 milijonai. Steigiamasis Rusijos 
seimas buvo sudarytas iš 707 ats
tovų iš kurių socialistiškai nusi
teikusių tebuvo tik 175. Gi 1918 
m. sausio 18 d. įsiveržė į seimo po
sėdį bolševikai ir pareikalavo vi
są valdžią perduoti Lenino vado
vaujamai bolševikų partijai. Ne
sutikus kitą dieną bolševikai gink
luotai seimą užpuolė, jį išvaikė 
užmušdami kelis šimtus žmonių, 
šiam smurtui vadovavo Kronšta- 
to jūrininkai. Praėjus trejetui

metų ir persisotinę jų pačių pa
statytų komunistų laisvę, tie pa
tys Kronštato jūrininkai .suorga
nizavę 30.000 kovotojų, vėl suki
lo norėdami nuversti bolševikus, 
bet Lenino įsakymu Tuchačevskis 
sukilėlius numalšino išžudydamas 
18.000 sukilusių jūrininkų. Tuo ir 
buvo palaidota demokratija Ru
sijoje.

— ★ —
Po 43 metų rusai bolševikai vėl 

iškėlė buvusių Rusijos carų bran
genybes ,karūnas bei papuošalus 
ir rodo Kremliaus muziejuje. Svar 
blausias eksponatas — grafo Or
lovo deimantas, padovanotas ca- 
rienei Katerinai, kainavęs apie pu
sę milijono aukso rublių. Šį dei
mantą pardavęs vienas prancūzas

savo tėvų ir sentėvių krašto prob
lemomis;

3) Prieiti su Pabaltijo tautų 
kultūrinėmis ir politinėmis verty
bėmis prie tų asmenų ir instituci
jų, kurios bei kurie vadovauja 
šio krašto kultūriniam ir šiaip

karys; demantas yra 300 karatų 
ir išluptas iš vienos statulos 
akies Indijoje. Katerinos karūnos 
viršūnėje yra rubinas 398 kara
tų, kurį caras nupirkęs iš Kini
jos imperatoriaus.

— * —

Visa eilė kraštų, įskaitant Eu
ropos Bendrąją Rinką, Japoniją 
ir Kanadą, žada sumažinti impor
tuojamoms iš Amerikos Jungtinių 
Valstybų prekėms muitus tuo pa- 
gelbstint Amerikai ir jos ekono
minei būklei.

pa tautų susipratimui. Deklaruo
ti absoliutinę judėjimo laisvę kul
tūriniame judėjime socialistinių 
valstybių atstovams, būtų gi veiks 
mas, kuris social-demokraįtiniam 
užsienio reikalų ministrui garbę 
neštų. Kyla klausimas, ar visi už
tikrinimai, naują, geresnę rytų 
politiką vesti — tik retorinis ges
tas pono užsienio reikalų ministro 
yra, arba esamasis grynas noras 
‘didžiojo koalicijos partenrio” ir 
jo, ministerijoje palikusių atsto
vų — torpeduojamas. Kaip ten be
būtų, man tapo aišku, kad prak
tiškai neįmanoma yra, “didžiau
sios koalicijos” rėmuose ką nors 
pozityvaus ir pažangaus nuveikti. 
Aš taip pat negaliu įsivaizduoti, 
kad viza gal būt dėl to nebuvo 
duota, kadangi ansamblis ESTO
NIA, kitose Vak. Vokietijos vie
tovėse reprezentaciniuose paren
gimuose, ryšium su 50 spalio re
voliucijos metinėmis — norėjo da
lyvauti. šitoks pagrindas, būtų 
pasaulyje vienkartinis, išskyrus

kiškąsias vidaus problemas. Ištik
tųjų pasirodydavo ir pasirodo te
atrinės trupės iš Rytų Vokietijos 
panašių švenčių proga — nuolat. 
Užsienio reikalų ministras turėtų 
neužilgo paaiškinti šią absoliučiai 
nesuprantamą laikyseną.

Forumas 66 šiuo reikalu 1968 
sausyje, tema “Vieneri metai ‘nau
jos vokiškosios rytų politikos’ — 
kas tapo iš to?” diskutuos. Pakvie 
timai bus dar išsiutinėti.

Forum 66 pasirašęs Lange.

Taigi tiek to vertimėlio, norėtų
si dar kai ką paaiškinti. Vak. Vo
kietijos vyriausybę sudaro dviejų 
didžiausių partijų koalicija. Tai 
yra krikščionių demokratų sąjun
ga ir socialdemokratai. Kanclen 
ris yra krikščionių demokratų — 
p. Kiesinger, o užsienio reikalų 
minstras socialdemokratų — p. 
Brandt.

Ponas “pažangusis” Lange, savo 
rašte daro įvairius išvedžiojimus,

Tau, Lietuvi 1
Neseniai Australijoje po lietuvių kolonijas lankėsi Vyriausio 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas dr. K. Valiūnas. Jis 
savo atsilankymu atgaivino mūsų viltis, sustiprino tikėjimą dėl Lie
tuvos laisvės atgavimo, daug dalykų, kas mums rūpėjo, išsiaiškino
me ir, rodos sustiprėjome vienybėje su VLIKu tęsti kovą iki Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo.

šiam dideliam darbui vykdyti reikalinga tautos meilė, reikalingas 
pasiaukavimas ir reikalingos lėšos. Ant šitų pagrindų pastatytas vi
sas mūsų kovos pasisekimas. Kam šitų dalykų trūksta, tas, galima 
sakyti, pats save išjungia iš tos kovos, tas tampa lyg nedžiuvusia 
šaka ant tautos medžio.

Susidėję nepalankaus pasaulio politikoje reikalai užtęsė Lietuvos 
okupaciją tačiau jos statuso nestabilizavo, priešingai, pasaulis dar 
iki šiol neturi taikos, vedama kova už tautų ir žmonių laisvę ir mes 
visi privalome įsijungti į tą kovą su kas kartą didėjančia valia lai
mėti laisvę ir savo tautai nepriklausomybę.

Nežinia kaip ilgai tokia padėtis dar tęsis, tačiau kaip ilgai ji 
besitęstų, mūsų valia neturi būti palaužta. Daugelis tų, kurie tikėjo
si sugrįžti į laisvą Lietuvą, negrįžo, tačiau kova ir po jų tęsiama nau
jų atėjusių žmonių. Taip bus ir ateityje. Žmonės miršta, bet tau
ta gyvena, šiandie nereikalauja niekas iš mūsų kraujo aukos ar 
gyvybės, tačiau reikalauja reguliarios ir racionalios veiklos ir jos 
rėmimo. Todėl atiduokime savo tautai tą, ką privalome atiduoti kaip 
lietuviai.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje yra nutarusi šiais metais 
birželio mėnesį pravesti Lietuvos laisvės akcijai remti vajų. Bus kreip
tasi į kiekvieną lietuvį su prašymu paremti Tautos Fondą. Mes tiki
me, kad neatsiras nei vieno geros valios lietuvio, kuris nenorėtų 
šiais jubiliejiniais metais paremti Lietuvos laisvinimo akcijos ir paro
dyti tvirtą savo nusistatymą laimėti tautai laisvę.

Tuo reikalu kreipiamės ir į visas Bendruomenės Aylinkių Valdy
bas, ten, kur nėra T.F. Atstovybės skyrių, prašydami pravesti Tau
tos Fondui rinkliavas ir sudaryti T.F. rėmėjų ratelius.

50 metų nepriklausomybės sukaktį atžymėkime vienybėje ir tvir
tame pasiryžime laimėti teisingumą ir laisvę Lietuvai.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje.

ar tai tiesa, ar ne, ne taip svar
bu. Svarbu, jog propagandistinis, 
pasityčiojimo iš Estijos pavergimo 
koncertas — žlugo ir tai yra nau
dinga kovai už Pabaltijo tautų 
laisvę.

Panašus “koncertas” tuo pačiu 
vyko Švedijoje, ir kadangi ten 
daugumoje gyvena tik estai ir lat
viai, tai koncertavo lietuviškasis 
kvartetas, berods: Paulauskas, 
Fledžinskas ir dar du jau seniai 
siuntinėjami po vakarų pasaulį. 
Tuo būdu nebuvo pavojaus, jog 
susirinkę užsienio lietuviai už
trauks Lietuvos himną, kaip tai 
įvyko Montrealyje.

Tėviškės Žiburiuose vienas ko
respondentas iš Švedijos skundėsi, 
jog dėl sovietų kaltės, kurie blo
gai koncertą reklamavo — į kon
certus teatsilankė labai mažai 
klausytojų. Mano nuomone čia nė
ra ko apgailestauti, o taip pat ir 
džiaugtis koncerto metu, kada va
rovų prižiūrimi, pavergtieji gieda 
himnus rusintojams, kolonialis- 
tams, teroristams. Buvo laikas ir 
aš giedojau — mes su Stalinu į 
saulę, mes su Stalinu kovon, tene
drįsta nieks pasauly kelti kojos 
Lietuvon.

Bet kai žmogus nusimeti dik
tatūros, teroro pančius, tik tada 
gali suprasti kokioje būklėje yra 
tas, kuris tuos pančius tebenešio
ja.
Praeitą rudenį, ryšium su 50 me

tinėmis sovietinio teroro, kolonia- 
listinės ekspansijos, tokiuose mies
tuose kaip Hamburg, Koeln, Muen 
chen vyko Sovietijos “pasiekimų” 
foto paroda. Tai Muenchene, kur 
skaitlinga Ukrainos studentija, 
jaunimas, parodos metu buvo su
organizuota protesto demonstraci
ja miesto gatvėmis (kad lietuviai 
dalyvavo neteko girdėti). Po de
monstracijos buvo rodomas filmas 
kaip 1940 metais Raudonoji armi
ja įsiveržia į Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir jas okupuoja.

šį pavasarį Duesoldorf mieste 
gastroliavo grynai rusiškas an
samblis iš Maskvos — “Šokanti 
dainuojanti Rusija”. Atrodo Vak. 
Vokietijoje nieko prieš jei rusai 
šoka, dainuoja — gauna ir vizas, 
bet kada prieš vokiečius norima 
pašokdinti estus, latvius, lietuvius 
liaupsinančius okupantą, okupaci
ją — tai randama savigarbos sau 
ir pagarbos vergams.

A. Viluckis

STUDENTAI
viešajam gyvenimui;

4) Gilesne vaga užsirekomen
duoti patiems kaip organizacijai 
tarp lietuvių išeivijos studentų.

Tiems uždaviniams atsiekti 
ALSS Melbourne skyrius yra nu
taręs a) įsteigti lituanistinį semi
narą. Dalyvių iki šiol yra užsira
šę 17. Gali prisidėti ir mokslus 
Australijoje baigusieji, ir jį dėl 
kaikuri.ų priežasčių nutraukusieji.

ALSS Melbourno skyriams valdy
ba yra šios knygos leidėjas. Tiki
ma, kad tuo lietuviai studentai 
prisideda prie Pabaltijo jubilėji- 
nių metų gilesnio įprasminimo. 
“People of the Amberland” yra 
tos rūšies kūrinys, kuris yra ak
tualus lietuviams ir latviams ir 
kurį bus galima pasiūlyti austra
lams bei kitų tautybių atstovams, 
kurie susidraugauja su pabaltie- 
čiais ar šiaip yra jautrūs Pabal
tijo problemoms.

Seminaro darbas prasidės gegužės 
mėnesį ir vyks kiekvieną antrą šeš 
tadienį tarp 4-6 valandos Lietu
vių Namuose, jaunimo kambary
je.

b) Albertas Zubras paruošė 
anglų kalba “People of the Amber
land!'. čia išryškinta baltų kilmė, 
baltų kalbos ir jų vieta indoeuro
piečių kalbinėje šeimoje, jų kultū
riniai užsirekomendavimai, baltų 
kaimynystė su estais ir suomiais. 
Suglaustai patiekta istorinių ži
nių apie Pabaltijį, apie naujausią
okupaciją ir dabartines sąlygas,
apie lietuvių ir latvių išeiviją.
Baigiamajame skyriuje paliesta
mažųjų tautų egzistenciją, jų įna
šas pasaulyje ir Pabaltijo tautų 
viltys dėl ateities.

Atspaudus leidinys būtų apie 
120 puslapių. Priedo tris žemėla
pius paruošė A. Bulakas, viršelį 
apipavidalino dail. A. Vaičaitis.

Šį leidinį, melburniškiai studen
tai mano, bus galima pasiūlyti 
mūsų tautiečiams akademikams ir 
kitataučiams draugams J.A.V., 
Kanadoje ir kitur, kur skaitoma 
angliškai.

c) Užsimotiems uždaviniams į- 
vykdyti neužtenka gerų norų, bet 
reikia ir lėšų. Lėšoms sutelkti 
Melbourno lietuviai studentai bir
želio 7 dieną Brunswick savival
dybės salėje ruošia specialų Gin
taro Balių. Pelnas — išleisti 
“People of the Amberland”. Bus 
renkama baliaus karalienė, kuriai 
teks iš Lietuvos atvežti gintaro 
karoliai.

d) Prie jaunimo kambario lietu
vių namuose įrengimo Studentai 
prisidėję pinigais $100 ir darbu. 
Kambarys tačiau dar neužbagtas. 
Vienam studentui paremti mokslo 
priemonėmis įsigyti duota $100.

ĮTEIKTI MEDALIAI
Lietuvos atstovas Urugvajuje 

A. Grišonas balandžio 29 d. įtei
kė trims urugvajiečiams, uoliems 
Lietuvos laisvės siekimo rėmė
jams, Lietuvių Fondo išleistus 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo penkiasdešimtmečio meda
lius.

Tie lietuvių dėkingumo ženklai 
buvo įteikti Montevideo intendan
tui gen. Carles Bartelome Herre- 
rai, miesto tarybos nariui Edga
rui Guedes ir žurnalistui Jose 
Pedro Martinez Berstsche.

Pirmieji du savo pritarimu ir 
pastangomis išrūpino nutarimą 
pavadinti vieną iš centrinių Mon
tevideo aikščių de Lituania var
du. Žurnalistas J.P.M. Bertsche 
jau ilgas laikas uoliai remia Lie
tuvos laisvės reikalavimų kėlimą 
Urugvajaus visuomenėje, ypač 
per spaudą ir radiją.

Medalių įteikimo proga Lietu
vos atstovybėje buvo parengtos 
vaišės. Dalyvavo daug miesto sa
vivaldybės pareigūnų ir žurnalis
tų, taip pat ir eilė vietos lietuvių 
visuomenininkų. Buvo ir svečias 
iš Chicagos, Tėvų Jėzuitų provin- 
ciolas G. Kijauskas.

Miesto intendentas (burmistras) 
gen. Herrera ir kiti pagerbtieji, 
atsiliepdami į Lietuvos atstovo A. 
Grišono pareiškimą ir dėkodami 
už jiems tais regimais ženklais 
pareikštą pagarbą, pareiškė savo 
pasigėrėjimą aukštu lietuvių tau
tos kultūriniu bei moraliniu lygiu 
ir nuostabiu ryžtu nelygioje ko
voje su galingu ir aršiu priešu. 
Linkėjo Lietuvai ko greičiau at
gauti nepriklausomybę.

Pagerbimo aktas buvo paminė
tas Montevideo laikraščių kroni
kose. ,

(ELTA)
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KELIAUJANTIS VAIDILA -
PAULIUS RŪTENIS

JO 50 M. AMŽIAUS IR £5 M. SCENINIO DARBO PROGA
VEDA JOAKIMAS VĖJAS

POEZIJOS PAVASARIS 1968 M.
Vaidilai solistui Pauliui Rūte

niui atvykus į Melbourne su Eli
zabethan Theatre Trust Opera 
Co., melbourniškiai pasinaudojo 
šia gera proga ir pakvietė savo 
ruošiamą literatūrinę popietę 
"PROMETĖJAS MELBOURNE” 
apipavidalinti. Ši literatūros po
pietė, kaip jau spaudoj buvo rašy
ta, pasisekė gerai ir buvo aukšto 
meninio lygio. Po jos paaiškėjo, 
kad Paulius Rūtenis šiuo meniniu 
įnašu atšvenčia 50 metų amžiaus 
ir 25 m. sceninio darbo sukaktį.

Kaip žinia, vaidila ir solistas 
Paulius Rūtenis niekur neaprims- 
ta ilgiau vienoj vietoj, o vis ke
liauja su australų opera iš miesto 
į miestą. Kai man pasisekė jį už
kalbinti ir gauti kiek žinių iš jo 
gyvenimo ir sceninio darbo srities, 
jis jau buvo pakėlęs sparnus iš
vykti iš Melbourne. Tad pasidaly
siu su mielais Mūsų Pastogės 
skaitytojais žiniomis, kurias dar 
man pasisekė sužinoti iš išvyks
tančio vaidilos Pauliaus Rūtenio.

Paulius Rūtenis gimė 1918 m. 
Liepojoj, lietuvių tėvų šeimoj. Vos 
trejų metų sulaukęs persikelia su 
tėvais į Kauną gyventi. Čia baigė 
Kauno “Aušros” berniukų gimna
ziją ir Karo Mokyklą. Turėdamas 
patraukimą į teatro meną, studi
juoja Kauno valstybinėje dramos 
studijoj ir mokosi dainavimo Kau
no konservatorijoj.

Jo pirmasis profesionalus pasi
rodymas įvyko Kauno Valstybi
niame teatre 1943 m. patrauklia
me leitenanto vaidmeny, muziki
niame vaidinime “MAŽASIS RŪ
MŲ KONCERTAS”.

Tremties dienas leido prasmin
gai, tęsė studijas Vienoje, čia stu
dijavo universitete teatrologiją ir 
dainavimą konservatorijoj pas 
prof. Jureneff. Dainavo grovą 
Luną Verdi operoj “Trubadūras” 
Innsbrucko teatre. Yra dainavęs 
ir suruošęs savo dainų rečitalius 
per Stuttgarto radiofoną.

Emigravo Australijon ir iš pra
džių apsigyveno Adelaidėje, čia 
dainavo Valstybiniame radiofone, 
vaidino australų teatre. Ypatingo 
dėmesio ,susilaukė vaidindamas 
Vanios vaidmenį Čechovo veikale 
“Dėdė Vania”. Su viena australų 
teatro grupe pastatė ispanų dra
maturgo F. Lorkos “Kraujo ves
tuves”. Vadovavo vienai australų

teatro grupei. Dalyvavo net ke
liuose operečių pastatymuose. 
Pauliui Rūteniui nesvetimas ir fil
mo menas. Jau 3 metai priklauso 
Elizabethan Theatre Trust Opera 
Co. ir dainuoja kaip “komprima- 
rio” charakteringas, epizodines 
roles ir su ja keliauja iš miesto į 
miestą ir tęsia savo klajoklišką 
gyvenimą.

Jubiliatas P. Rūtenis nesiriboja 
vien australų teatru. Jis keliauda
mas turi progos susipažinti su 
mūsų tautiečiais įvairiose koloni
jose ir jiems talkinti tautiniuose 
parengimuose bei paprašytas at
lieka lietuvių liaudies dainų reči
talius, kartais padainuoja ir kla
sinių operų arijų. Bet Jubiliatas 
kreipia ypatingą dėmesį į mūsų 
tautos brangumyną — liaudies 
dainas — ir populiarina jas įvai
riose mūsų kolonijose Australijoj.

Reikia pabrėžti, kad jis paruošė 
pirmą lietuvišką vaidinimą “Pir
mas Skambutis” Australijoj. Yra 
surežisavęs 4 dramos veikalus 
Adelaidėje. Trūkstant lietuviškų 
vaidinimui veikalų, paruošė lietu
vių scenai “Vaivą” pagal S. Čiur
lionienės veikalėlį. Jis buvo suvai
dintas Adelaidėje ir sėkmingai 
pakartotas Melbourne. Yra paruo
šęs taip pat pagal S. Čiurlionienę 
ir “Paparčio Žiedą” ir “Įskeltą 
Kibirkštį” pagal J. Kralikausko 
romaną “Titnago Ugnis”.

Mylėdamas lietuvių liaudies 

dainas, jis yra išleidęs vieną 
plokštelę tik joms skirtą. Jų inter
pretacija yra savotiškai originali 
ir šviežia. Įvairiuose minėjimuose 
Adelaidėje, Melbourne, Perthe ir 
Naujoje Zelandijoj yra turėjęs 
liaudies dainų rečitalius ir savo 
meniniu įnašu praturtinęs paren
gimus. Tai tikrai keliaujantis dai
nius ir vaidila. Todėl jis populia
rus ir mūsų bendruomenėje. Įvai
rių kolonijų tautiečiai pažįsta jį 
ir grožėjosi jo sodriu dainavimu.

Savo 50 metų amžiaus ir 25 m. 
sceninio darbo jubiliejų Paulius 
Rūtenis atšventė ne savo "tėviškė
je” Adelaidėje, bet Melbourne. Jis 
daug širdies ir sumanumo pašven
tė apipavidalindamas literatūri
nės popietės programą “Prometė
jas Melbourne” ir tuo atšventė 
savo brangias dvi sukaktis. Vaišių 
metu linkėjau jam nepavargti ir 
nešti meno žibintą į mūsų ben
druomenę ją gaivinant ir keliant 
meninį lygį. Ilgiausių metų mie
lam Jubiliatui!

A. Krausas

ŽINIOS
Gegužės 5 d. Vilniaus dramos 

teatre savo diplominį darbą pa
rodė jaunas režisierius P. Biel
skis, ką tik baigęs studijas Vil
niaus konservatorijos teatro fa
kultete. Tai buvo spektaklis, su
darytas iš trijų amerikiečių rašy
tojų kūrinių: D. Galsworthy 
“Saulė”, Tennesee Williams “Pa
smerkti namai” ir W. Saroyano 
“Ei, žmonės”. Debiutantas buvo 
ne tik spektaklio režisierius, bet 
ir dekoracijų autorius. (Elta)

Gegužės pirmąją savaitę Kaune 
buvo surengtas “Muzikos pavasa
ris” — estradinių orkestrų, chorų 
ir dainų bei šokių ansamblių fes
tivalis. Dalyvavo ne tik vietiniai 
geresnieji junginiai, bet ir iš Esti
jos. Latvijos, Ukrainos, Vokieti
jos (rytinės), Čekoslovakijos ir 
Jugoslavijos (slovėnų studentų šo
kių ansamblis iš Liublianos). Ne
atsargus TIESOS korespondentas 
ir šį festivalį pavadino “tautų 
draugystės švente”, nors progra
moje nebuvo rusų...

(ELTA)

KADA NUNOKSI MANO 
ŽODŽIO VASARA?

Kada nunoksi, mano žodžio vasara? 
Kada išsirpę vaisiai žemėn kris, 
O tuos vaisius palies 
Ir mano, ir kitų ranka, 
Ir jais kvepės namai ir žemė, 
Ir laiko upė, ir daina, 
Ir duona kasdieninė, 
Ir pabučiavimai, ir atminimų žvaigždės, 
Ir amžiaus vėjas, dvelkiantis į veidą?..

Kada nunoksi, mano žodžio vasara? 
Kada iš sirpę vaisiai žemėn kris — 
Būties brandumo dovana, 
Ilgai lauktieji vaisiai, 
Kuriuos poetai subrandina 
Darbe, kovoj, tylioj vienatvėj, 
Žiūrėdami epochai į akis?...

O gal ta mano vasara 
Ir niekad neateis, 
Ir niekad nenunokss ilgai lauktieji vaisiai, 
Ir liks žvarbioj istorijos pagairėj 
Keli nuskurę medžiai, 
Apdeginti ugninės karo vėtros, 
Aplaužyti ledų ir laiko, ir žmonių....
Keli nuskurę medžiai, 
Kuriems, gal būt, per maža mano rankų šilimos 
Ir mano meilės.

Eugenijus Matuzevičius.

LAIKAS

Eilrėraščius parinko J. Slavėnas 

SARGAS
Kai jau niekam netiksiu, 
Išvyksiu ir niekur negrįšiu. 
Lietuviškos jūros krantu 
Eisiu ir eisiu, kur akys veda, 
Eisiu ir eisiu.
Kai kojos neneš, 
Prisėsiu ant šlyno briaunos, 
Kad mūša skalautų pėdas. 
Sėdėsiu, kol ims akmenėti 
Rankos ir kojos, širdis, 
Krūtinė, mintys ir kraujas, 
Pypkė ir dūmas.
Pačiam neramiam pakrašty 
Akmeniu tapsiu 
Su akmeninėm svajonėm. 
Akmens žvilgsniu 
Stebėsiu dieną ir naktį, 
Mėnesius, amžius, 
Krantą ir jūros platybes. 
Aš, akmeninis sargas, 
Kietom, akmeninėm mintim, 
Kietu akmens žvilgsniu 
Prie jūros budėsiu 
Su akmenio pypke, 
Akmenio dūmais 
Apgaubtas sargas. 
Plakamas mūšos ir vėjų, 
Amžiais budėssiu 
Amžių sargyboj

Albinas Žukauskas.

Kas rytą prilėkęs suduosi į mano krūtinę 
Sunkiais ir didžiuliais sparnais — tartum paukštis...
Ir aš atsimerksiu, nubusiu, suriksiu...širdis uždegta prasišvies 
Pro ištemptą bąlančią dieną — lyg drobę...
Raumuo nusitvers jį maitinančio, karšto pasaulio, 
Ir žemė nušvis kaip likimo, pavasaro, meilės pradžia... 
Atlošus nudžiugusią galvą, klausysiuos dienos. — 
Troški ir žaibuota audra garinės pažaliavusiais skardžiais, 
Ir medžiai, šakom susiviję ir užsiplieskę, švytės kaip akimirskniai.... 
Paliks žemė savo likimą — kaip šitą laimingą pavasarį mano veide. 
Iš mano krūtinės ištrūks tavo šauksmas kaip kviečiantis gongas.
Kris mintys po kojom, užars jas sėjėjai įšilusia, drėgna žeme... 
Bėgimą pajutosios rankos ir kojos įkais lyg plieninės. — 
Tu visas tekėsi — sudrėkęs ir karštas — lyg prakaitas kūnu....

Ramutė Girkontaiti.

1967-tų “Poezijos Pavasaris”, tai jau trečias tuo pačiu pavadinimu 
Lietuvoj pasirodantis metraštis. Nuo pirmųjų dviejų jis skiriasi, 
svarbiausiai, tuomi, kad jame įdėta ir egzilinės poezijos — A. 
Mackaus “Jurekas” (Neornamentuota kalba) ir “Raudiškoji” 
(Chapel B.) Šį leidėjų žingsnį ir intencijas paaiškina tam pačiam 
metrašty) telpąs A. Baltakio straipsnis apie A. Mackaus kūrybą 
ir gyvenimą.

PROMETĖJAS, 
Melbourne
Įspūdšiai iš literatūrinės popietės.

Kalba yra pagrindinė žmogaus 
minčių išreiškėja. Bet kad ir gra
žiausias ir įdomiausias mintis 
mums ne visiems vienodai lo
giškai, vaizdingai ir suprantamai 
pavyksta išreikšti. Be tuščiažo
džiavimo pasakyti tai. kas buvo 
norėta tiek viešumoje, tiek priva
čiame pokalbyje nėra jau toks 
lengvai įsigyjamas ar išugdomas 
sugebėjimas, kurio gerokai trūks
ta daugeliui iš mūsų. O yra dar 
sunkiau raiškiai paskaityti groži
nės literatūros kūrinį — eiles ar 
prozą — taip kad, nežalojant jo 
svarbiausių prasminių dalių, savo 
skambėjimu, emocinės įtampos iš
laikymu ir reikiamos nuotaikos 
sudarymu patrauktų ir žavėtų 
klausytojus. Deja, šis dailiojo 
skaitymo menas mūsuose baigia
mas pamiršti ir gana retokai ten
ka išgirsti rimtesnių bandymų. 
Todėl ir šių metų gegužės 5 d. 
Lietuvių Namuose Melbourne A. 
L.B. Krašto Kultūros Tarybos Li
tuanistinės Sekcijos suruoštas 
Prometėjo mito literatūroje na
grinėjimas pailiustruojant raiškiu 
skaitymu ,buvo nekasdieniškas, 
šviežias ir drąsus rengėjų užmo
jis. Be to, popietės skirtos vie
nos temos literatūroje nagrinėji
mui yra daug retesnis įvykis, ne
gu vieno rašytojo kūrybai pa
švęsti minėjimai.

Prometėjo mitas viliojo ir tebe- 
vilioja visų tautų ir laikų rašy
tojus. Pirmą kartą graikų Hezio- 

dd (VII a. prieš Kr.) užrašytas, 
kitų visaip pakartotas, bet labiau
siai išpopuliarėjęs Aischilo (V. a. 
prieš Kr.) tragedijos “Prikaltas 
Prometėjas” varijantas. Ir nuo ta
da iki mūsų dienų prometeizmo 
tema, kad ir su tam tikrais siu
žetiniais pakeitimais, užtiksime li
teratūroje, dailėje, muzikoje ir 
net filosofijoje. Ir, turbūt, jo
kia kita iš graikų mitologijos pa
siskolinta tema nėra davusi tiek 
vertingų grožinės literatūros kū
rinių. Greičiausiai todėl, kad Pro
metėjo legenda turi tokią plačią 
apibendrinančią simboliką. Iš da
lies, galbūt, ir dėl to, kad visai 
graikų mitologijai, kaip tvirtina 
žymus anglų filosofas Bertrand 
Russel savo knygoje “History of 
Western Philosophy”: Their proto
type in mythology not Olympian 
Zeus, but Prometheus....” Šalia jau 
minėto Aischilo paminint tik žy
miausius rašė Goethe (odė “Pro
metėjas”), Byronas (poema “Pro
metėjas”). P.B. Shelley (drama 
“Išlaisvintasis Prometėjas”), Vic
tor Hugo (epas “Amafių legen
da”), A. Gide (“Prometheus mis- 
bound”). V. Mykolaitis-Putinas 
(poema "Prometėjas”) ir daugy
bė kitų, nors tiesioginiai nesusi
jusius su Prometėjaus mito per
pasakojimu, tačiau dvasiniai jam 
labai artimus, tiesiog paralelius, 
kaip Ad. Mickevičiaus “Vėlinių” 
Konrado improvizacija ir pana
šius kūrinius. Muzikoje išgarsė

jusi Bethoveno uvertiūra “Prome
tėjas” ir Skriabino simfoninė po
ema “Prometėjas”. Dailėje — Ti- 
ziano ir kitų paveikslai, nemaža 
skulptūrų. Filosofijoje prometeiz- 
mas — sukilimas prieš visatos 
santvarką, žmogaus didybės iš
kėlimas net ligi susikirtimo su die 
viškuoju žmogaus pradu — išau
go net į atskirą pasaulėžiūrą.

Bendrai paėmus, ne tik Prome
tėjo, bet iš viso mitologinė tema
tika literatūroje mėgiama ir pla
čiai naudojama. Literatūrinėse 
viršūnėse Goethes “Faustas”. J. 
Joyce “Ulysses”, Rilkes poezija. 
Šio rašinio apimtyje nėra galimy
bės paieškoti atsakymų į kylan
čius klausimus: kodėl mitologinės 
temos, mitų perkūrimas neišskai
čiuojamai gausūs pasaulinėje li
teratūroje; arba peržvelgti mito
logijos — ypač lietuviškosios — 
elementus lietuvių literatūroje. O 
ar mitizavimas platesne prasme — 
originalus, nesurišto su anksty- 
besne mitologija, mito kūrimas — 
yra teigiamas ar neigiamas reiš
kinys šių dienų literatūroje, kelia 
ginčus literatūros teoretikų tar
pe. Domėjosi tuo Thomas Mann. 
O Melbourne Universitete anglų 
kalbos lektorius poetas — kritikas 
Vincent Buckley paskaitose apie 
australų rašytoją Patrick White, 
ypač nagrinėjant jo romaną 
"Voss’, plačiai supažindina su šiuo 
“myth-making” klausimu. Jis ar 
tik nebus vienintėlis australų kri
tikas, kai ką paskelbęs ir tyri
nėjęs mitizavimo problemas šių 
laikų literatūroje.

Kodėl Prometėjo mitas taip po
puliarus grožinėje literatūroje ? 
Ką gi uždegančio jis turi savyje? 
Kaip prometeizmas — maištas 
prieš tironiją laisvės vardan — 
atskirų autorių įvelkamas į meni

nį rūbą, perkuriamas, kad pilnai 
atskleistų jo simboliką ir idėjas? 
Atsakymus ar ką panašaus lyg ir 
norėjosi išgirsti pretenzingo var
do “Prometėjas Melbourne” lite
ratūrinėje popietėje.

Į pilkai ir juodai dengtais pa
aukštinimais dekoruotą sceną su
ėjus ir susėdus vakariniais dra
bužiais apsirengusiems programos 
dalyviams, užgesus šviesoms, tik 
apšviečiant dailininko V. Si- 
mankevičiaus paruoštą Prometė
jaus emblemą — simbolį, popietė 
pradedama Beethoveno uvertiūra 
“Prometėjas”. Berlyno filharmo
nijos orkestro, dirig. A. Vander- 
noot, įgrota, gera aparatūra per
duota, įspūdinga 5 min. užtruku
si muzika skambėjo pasigėrėtinai 
ir nuteikė iškilmingai ir impo
nuojančiai. Tada A. Zubras skaito 
paskaitą “Amžinasis Prometėjas”. 
Tema plati ir priėjimų gali būti 
visokių. Pradėjęs ir nustebinęs 
naujųjų laikų satyriniu beveik 
psichadeliniu Nobelio literatūros 
premijos laureato prancūzo A. 
Gide Prometėjaus vaizdu, išaiški
nęs mito kilmę, ilgiau sustojęs 
ties graikų Aischilo titanu Prome- 
tėjum, pristato vokiečių Goethės, 
anglų Byrono ir Shelley Prometė
jus, apibūdina ir išryškina šių 
garsių rašytojų pastangas savitu 
mitologinės simbolikos perfraza- 
vimu išsakyti savojo maištingo 
poetinio nerimo idėjas ir moty
vus. Ištrauką iš Aischilo dramos 
perskaitė R. Kazlauskas. Kaip pa
vyzdį tiesiogiai nesusijusio su
Prometėjo mito perpasakojimu, ta 
čiau persunkta prometejizmo 
dvasia p. Zubras parinko Adomo 
Mickevičiaus kūrybą. Ten dauge
lyje vietų nuskamba prometėjiš
kas maištas prieš visagalį valdo
vą ir protestuojantis šauksmas 

prieš žmogaus kūrybinę asmeny
bę slopinančius varžtus. Iliustra
cijai p. P. Rūtenis įspūdingai ir 
meistriškai perskaito garsiąją 
“Vėlinių” Konrado improvizaci
ją. Prelegentas priartėja prie mū
sų laikų, ir prie Baltijos krantų. 
Aptaria šių dienų talentingos lat
vių poetės Vizmos Belševicos ori
ginaliai traktuojamą poetinį kan
čios įprasminimą eilėraštyje "Pro
metėjo šauksmas”, kurį skaito p. 
Pijus Vaičaitis. Ilgiau sustoja ties 
mūsų V. Mykolaičio - Putino kū
ryba. Pabrėžęs prometeizmo pra
dą daugiau ar mažiau ryškų viso
je jo kūryboje ir pasiekusį kulmi
nacinį punktą poemoje "Prome
tėjas”, kuris savo turiniu ir for
ma — menine įtaiga prilygsta šia 
tema pasaulinio masto literatūri
niams kūriniams, p. Zubras pak
vietė pasiklausyti poemos skaity
mo ir patiems įsitikinti. Ribotas 
laikas vertė prelegentą iš šios pla
čios temos parinkti tiktai kas jo 
nuomone ■ būdingiausia ir svar
biausia, kai ką tik trumpai tepa
minint arba visai išleidžiant, to
dėl visada gali atsirasti įžiūrin- 
čių ginčytinas spragas. Pav. ga
lima manyti, kad pagal reikšmę 
ir meniškumą per trumpai susto
ta prie Victor Hugo kelis kartus 
panaudoto laisvai perkomponuoto 
Prometėjo vaizdo. Kaip bandymas 
atrinkti ir analitiškai peržvelgti 
Prometėjo paveikslus pasaulio li
teratūroje nuo senovės graikų iki 
mūsų laikų p .A. Zubro paskaita 
buvo įdomi, kruopščiai ir akade
miškai paruošta. Tik galėjo būti 
daugiau paskaitai dailiuoju skai
tymu iliustruoti skirtų ištraukų.

Nuskambėjus vagneriškiems tri
mitams, keičiantis šviesoms ir 
prislopintai muzikai palydint p. A. 
Karazijienę — pasakotoja ir pra

deda skaityti Putino poemą. Kiti 
skaitovai: P. Rūtenis — Prome
tėjas, E. Šeikienė — mergelė lo, 
P. Vaičaitis — Dzeusas. Visi skai
tė gerai, nesijaudindami, nuošir
džiai, raiškiai, gerai susipažinę 
su skaitomu tekstu ir į jį įsigyve
nę. Tai, ką norėjo išsakyti auto
rius, pakankamai tiksliai ir skam
biai buvo perduota klausytojams 
dar labiau išryškinant minčių 
prasmingumą. Besikeičią skaito
vai, muzikos tarpai, šviesos ne
leido niekam nuobodžiauti, do
mino ir patiko virš 150 atsilan
kiusiems klausytojams. Elisabeth- 
an Trust operos dainininkas, ne
maža dirbęs su australų ir lietu
vių mėgėjų teatrais, vaidinęs TV, 
neseniai kukliai atšventęs savo 50 
metų ir 25 metų sceninio darbo 
jubiliejų p. P. Rūtenis meniniai 
apipavidalino popietę, parinkd 
šviesas ir muziką, paruošė skaito
vus, ir pats įtaigojančiai skaitė 
ilgą, didelės emocinės įtampos 
reikalaujantį Prometėjo tekstą. 
Pavyzdingai ir efektyviai garsus 
tvarkė H. Kaladė, o šviesas — J. 
Balčiūnas. Net nesinori spėlioti, 
kiek būtų pakenkta Prometėjui, 
jei ne vietoj būtų pradėję švilpti 
vėjai ir trankytis perkūnai ar ne
taiku pasikeitusios šviesos.

Truputį apie patį skaitymą. No
rint gražiai paskaityti yra būti
na gerai susipažinti, suprasti ir 
susigyventi su skaitomo dalyko 
personažais, vaizdais ir idėjomis. 
O dailusis arba raiškusis skaity
mas ir yra gal savitas, be vaidi
nimo, emocingas pasakojimas 
taip, kaip skaitovas suprato, per- 
jautė ir dabar perpasakoja teks
tą. P. Rūtenis, apšlifuodamas 
skaitovus, sustojo kažkur pusiau
kelėje tarp dailiojo skaitymo ir

(.Pabaiga psL 4)
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Pastatyta taip ir stovi!
SUSIMĄSTYMAI APIE BAKSTOWNO LIET. NAMUS

Bankstowne stovi didingi Lietu
vių Namai. Stovi ir stovės! Pa
mirštos tos dienos, kai vyras prie 
vyro sustoję liejo prakaitą ir krau
jo lašus. Praeitis galinga pamir
šimais — pamiršom ir mes, kam 
statėm tuos namus. Mūsų “didie
ji" anom dienom šaukė:

— Tai Kultūros Židinys bus šie 
Namai!

Aną dieną užkalbintas namų vy
riausia galva painformavo:

— Valgyklą atidarysim čia!
— Puiku!, — sakau, — Tai, tur

būt, su valdžios palaiminta “li
cenzija” pigiais gerais gėrimais ir 
kopūstais su lašinukais?

— Tai, matai....
Taip. Matau. Stovi namai po 

spyna ir užraktu. Mačiau ir laiš
ką Bankstowno Savivaldybai pra
šant leisti išnuomuot salę “biz
nio” reikalams....

Nesakysiu, kad šie namai šiomis 
dienomis apleisti ar žole apaugę. 
Ne. Turim čia savo susirinkimus, 
pabuvimus, parepetuojam, pavai- 
dinam, bet ar galim pavadinti 
Kultūriniu Židiniu — nežinau.

Man Kultūrinis Židinys yra, 
kur aš galiu nueiti bet kokią die
ną į tam tikrą vietelę ir susiti
kus lietuviškai kalbantį žmogų pa
buvoti lietuviškoj atmosferoj, pa
siteirauti kas gero su “veikian
čiais” ir grįžus namo žinot, kad 
tokia vietelė yra kur mūsų jauni
mas ten tik lietuviškas dainas dai
nuoja, nors tarp savęs “anglic- 
kai” kapoja.

Laikas bėga greitai. Štai ir ma
no vaikai auga. Kaip būtų malo
nu už kelių metų nuvežti ir paro
džius pasakyt:

— Štai, dukra, sūnau, čia stovi 
Lietuvių Kultūros Židinys. Kai tu
rėsi laisvą minutę, užsuk: čia rasi 
visuomet tau atvertas duris, o vi
duje jaunimą, kuris kalba ta 
ba, kurios jus mažus mokino 
ma.

Sapnas? Ar galimybė?
Viskas galima padaryti, reikia 

noro!
Gyvenam šiomis dienomis, 

žmogus yra sumaterialėjęs. 
mūsų tai kaltė, kad kai reikia
verti piniginę tiems nuolatiniams 
rinkėjams, mes geriau nusigrę- 
žiam nuo jų. Tai susidėjusios prie
žastys, kad mes tokie.

Pramtydami dabartines sąlygas 
turime ir tinkamai planuoti mū
sų lietuvišką veiklą. Užtenka pra
eitį sapnuoti ir dejuoti!

Problema yra, kad turim salę,

kal- 
ma-

kai
Ne
at-

PROMETĖJAS
(Atkelta iš psL 3) 

inscenizacijos. Susėdus nevieno
dam aukštyje, įvadus scenos pa
puošimus, muzikalines (tarpas ir 
kitus garsų ir šviesų efektus, rei
kiamam įspūdžiui sudaryti reikėjo 
vietomis skaitant ir truputį vai
dinti, akcentuojant sakinius ar 
pauzėmis ir intonacijomis labiau 
pabrėžiant mintį, negu kad, se
kant pažodžiui tekstą, atrodo, rei
kėjo raiškiam skaitymui. Bet tas 
kelias nei kiek negadino, — prie
šingai — padėjo ir darniai susilie
jo į meniškai tikslingą visumą.

Šio bandymo — žodžius ir mu
ziką sujungus į meniškai tikslin
gą visumą — sukurtas garsinis 
Prometėjo paveikslas daug prisi
dėjo prie prasmingų minčių ir 
jausmų propagavimo ir kėlė pasi
gėrėjimą. Išėjęs iš popietės jau
čiau, kad atlikėjai ne veltui gai
šo, kad šį sykį ne veltui atėmė 
taip mums brangų laiką, bet davė 
šį tą naujo didingo ir gražaus. 
Gerai, kad tokia popietė įvyko. 
Gerai, kad, užuot pretenzingai 
kalbėjus buvo suruošta kas nors 
naujo, Melbourne negirdėto, mie
lo akiai, ausiai ir širdžiai. Bet 
kas toliau? Kur žengti sekantį 
žingsnį? Nesibijokime, tik dau
giau drąsos ir užmojo! Ar neverta 
mūsų teatrams pagalvoti apie kar
tas nuo karto panašiai ištraukų 
iš Krėvės ar Sruogos dramų pa
statymus - inscenizacijas. Suma
ningai panaudojant šviesas ir gar
sus, kad ir su mažai bet išradin
gom dėkoracijom, galima pasiekti 
didelį ir reikiamą efektą. Šiuo 
keliu einant lengviau parinkti ar 
pakeisti veikalų ištrauką pagal 
turimas jėgas ir lėšas.

A. Šeikii

už kurią vargingai susirankiojam 
pinigų užtektinai susimokėti ei
namuosius moksčius, o užsidirbti 
priestatui, sporto salei ir kitiems 
patobulinimams, tai jau ir kalbos 
nėra. Negalim net išlaikyti žmo
gaus, kuris galėtų ateiti ir pabu- 
dėti savaitgaliais, nekalbant apie 
savaitės dienas.

Reiškia, — reikia nuolatinių pa
jamų.

Apsidėti mokesčiu? Nepraktiš
ka, nes nubaidysi žmones neturė
damas užtektinai juos kuo paten
kinti, kad gautum užtektinai pa
jamų.

Ką kitą daryti? Steigt valgyk
lą? — Patalpos permažos, kad ga
lėtum atskirai turėti valgomąjį, 
kuriame vyriškai susėdę taršytų 
kugelį ir girkšnotų vasaros metu 
šiltą alų pabrangintom kainom ir 
tuo pačiu metu paaugliai turėtų 
sau atskirą kamputį.

Ką daryti?
Esu tikras, kad išvadų yra ne 

viena, ir jei pagalvosim, pasiūly
mų surasim, tam lietuviai gabūs.

Mano pasiūlymas steigiam Kla
bą su Baru, su Pokerių Mašinom 
ir bandykim padaryt pinigų, kad 
galėtumėm įsitaisyti priestatą,

sporto salę, jaunimo kampą ir kit
ką, ko tik mum reikia.

Sakysit, jau klubą turim ir ka
žin ar ir anas išsilaikys?

O aš noriu jūsų paklausti: kiek 
klubų Sydnėjuje subankrutavo?

Idealiausias dalykas yra, žino
ma vieni Lietuvių Namai. Bet juk 
mes nesam užtektinai subrendę 
išspręsti tokią problemą, taigi, jei 
bijome vienų namų — nesibijokim 
Dviejų Klubų!

Bankstowne problemos klubui 
turėtų nebūti, nes vietovė tinka
ma. Skolos nėra nei už žemę, nei 
už dabartinę salę. Reiškia, pasko
lą galima būtų gauti iš bet kokių 
šaltinių. Paėmus mažą skolą ga
lim pristatyti mažą priestatėlį ir 
įrengti jaukų barą, talpinantį ke
liasdešimt žmonių. Bet, pakarto
siu, turi būti švarus ir jaukus, 
kad jis patrauktų žmogų geriau, 
negu vietinis australiškas baras. 
Savaime aišku, tas turi būti “pa
laiminta” valdžios leidžiant oficia
liai nariams ir jų svečiams gauti 
išgert ką jie nori ir likusią grą
ža pabandyti laimę su “vieran- 
kiais banditais”.

Sakysit ,gerai bus tik pagir
tuokliaut, kaip su jaunais?

VEIKALAS APIE VILNIŲ
I

lanky-

nariais 
plauko

Bet atsiminkim, kad turim salę. 
Leidimas turi būti išrūpintas su 
sąlyga, kad salę galėtumėm ats
kirti nuo to mažo priestatėlio. Ki
taip sakant, priestatėly mama su 
tėčiu alutį sriubčioja, o salėje vai
kai lietuviškas dainas dainuoja. 
Po tam tikrų valandų, kai jauni
mas turi saldžius sapnus sapnuo
ti, savaitgaliais salėje tėvai gali 
salėje alutį gurkšnoti ir pol
kutę sušokti prie gero orkestrė
lio.

Sakysit, kad neužtektinai lietu
vių apylinkėje gyvena, kad kiek
vieną vakarą vis galėtų 
tis.

Atsakymas — priimkim 
kas tik nori ir bet kokio
žmones, kad tik padorus būtų iš
vaizda ir elgesiu. O čia vėl į įsta
tus galim parašyt, kad tikrais na
riais tegali būti tik lietuvių kil
mės iki tam tikro laipsnio, o kiti 
nariai tegali būti taip vadinami 
“subsidiary”, kurie turi pilnas tei
ses naudotis klubo patogumais, bet 
negali balsuoti ar būti išrinkti į 
valdomuosius organus. Reiškia, 
kontrolė lietuvių rankose, kaip 
kad padarę canberiškiai. Įsitaisy- 
kim jaukią vietelę, ir ne vienas 
australas prašysis, kad mes imtu- 
mėm jo pinigus lietuviškiems rei
kalams.

Toks priestatėlis turėtų išsimo
kėti per dvejus metus. Po dviejų

Neseniai į mano rankas pateko 
prieš Kalėdas knygų rinkoje pa
sirodęs naujas veikalas mūsų sos
tinės Vilniaus klausimu; tai Bro
niaus Zumerio studija “Vilniaus 
Faktų ir Atsiminimų šviesoje”. 
Veikalas išleistas Romoje ir tai 
yra atspaudas iš Lietuvių Katali
kų Mokslų Akademijos darbų rin
kinio. Knyga apie 200 puslapių. 
Kaina nepažymėta ir gaunama pas 
spaudos platintojus.

p. B. Zumeris, lietuviškos spau
dos mylėtojas žinomas ir už Aus
tralijos ribų, nes yra išleidęs jau 
ne vieną knygą ir 1956 metais ta
po jaunimo spaudos laureatu gau
damas premiją už veikalą “Gyve
nimo Keliu”.

Perskaitęs “Vilniaus Faktų ir 
Atsiminimų Šviesoje” turėjau pri
pažinti, kad autorius yra perdaug 
kuklus ir be didelių pretenzijų 
žmogus. Kitas autorius turėdamas 
tiek daug faktų ir istorinės me
džiagos būtų prirašęs bent du to
mus viską pagražindamas šimtais 
tuščių gražbylystės žodžių.
Zumeris tačiau to nepadarė. Jis 
duoda tiktai tikrus istorinių įvy
kių faktus pažymėdamas kur, ka-

B r.

Kaip ten Adelaidėje?
NAUJA ALB VADOVYBĖ 

ADELAIDĖJE
Gegužės 5 dieną Adelaidės lie

tuvių kolonija buvo sukviesta me
tiniam susirinkimui, kad išklau
sytų bendruomeninių organizaci
jų pranešimų ir išrinktų naują 
vadovybę.

Susirinkime pranešimus padarė 
ligšiolinės apylinkės valdybos pir
mininkas J. Neverauskas, valdy
bos iždininkas ir kontrolės komi
sija. Visa valdyba atsistatydino, 
kviesdama susirinkimą rinkti nau
ją ateinančiai kadencijai. Susirin
kimas, padėkojęs valdybai už at
liktus darbus, visą jos veiklą 
patvirtino.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
pirmininkas p. Bielskis apžvelgė 
Lietuvių Namų reikalus, dirste
lėdamas į jų finansinę padėtį ir 
nubrėždamas tuos kelius, kuriais 
Sąjungos valdyba eina namus ad
ministruodama.

Yptingai jautrus ir nuoširdus 
buvo ALB Moterų Sekcijos pirmi
ninkės ponios E. Reisonienės pra
nešimas apie Sekcijos veiklą ir 
rūpesčius kolonijos socialiniais 
reikalais. Būdinga, kad tai orga
nizacija, kuri daro per 4000 dole
rių metinės apyvartos ir jau se
niai atsisakiusi tiesioginio aukų 
rinkimo. Veiklios Moterų Sekcijos 
ponios, nesigailėdamos savo dar
bo, pačios sukala pinigą ne tik 
savo veiklai plėsti, bet ir kitoms 
organizacijoms remti. Sekcija lan
ko sergančius ligoninėse ir na
muose, šelpia_ vietos šeimas, neti
kėtai atsidūrusias nelaimėje. 
Nuolatos šelpia ligonis Vokietijoj. 
Globoja bendruomeninę savaitga
lio mokyklą, vispusiškai remia Lie
tuvių Namus ir talkininkauja apy
linkės valdybai. Daug darbo ir 
pasišventimo pareikalaus iš Sek
cijos busimosios Lietuvių Dienos 
metų pabaigoje.

Graudžia gaida nuskambėjo 
pradžios mokyklos vedėjo p. Ren- 
kės pastaba, kad mokyklai trūks
ta ne mokytojų, bet mokinių. Daug 
lietuviukų, kurie tuščiai prasibas- 
to šeštadieniais, galėtų tikrai nau
dingai praleisti laiką savaitgalio 
mokykloje.

“Vyties” sporto klubo pirminin
kas p. J. Jaunutis supažindino su
sirinkusius su klubo dabartine pa
dėtimi tiek finansine tiek apimti- 
ne prasme. Aktyviai sportuoja 
per 80 jaunų lietuvių, kultyvuo- 
jančių įvairias sporto šakas. Klu
bas finansiškai yra atsistojęs ant 
tvirtų kojų. ,

Apie rengiamą Baltų Savaitę 
Adelaidėje ir apie Lietuvių Dienų 
reikalus pranešė Lietuvių Dienų 
prezidiumo pirmininkas p. Jz. Lap 
šys, kuris atstovauja koloniją ir 
vietos Baltų Taryboje (apie Bal
tų Savaitę informacija kitoj vie
toj).

Po pranešimų buvo pravesti a- 
pylinkės valdybos, kontrolės komi
sijos ir garbės teismo rinkimai. 
Reikia pasakyti, kad adelaidiškiai 
parodė tinkamą bendruomeninių 
reikalų supratimą ir kandidatuo
jančių į valdybą tikrai netrūko. 
Išrinkta nauja apylinkės valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: 
C. Žamoiskis, pirmininkas;
T. žurauskas vicepirmininkas; 
E. Kalibatas narys kult, reik.;
A. Bajorūnas sekretorius ir 
K. Taparas iždininkas.
Susirinkimui prašant, antrų me

tų kadencijai pasiliko ligšiolinė 
kontrolės komisija, kurią sudaro 
p.p. G. Rakauskas, S. Dunda ir 
P. Launikaitis. Porą narių darin- 
kus, pasiliko pareigose ir apy
linkės garbės teismas.

Pažymėtina, kad naujos valdy

bos sudėtyje trys yra baigę Ade
laidės universitetą ir du buvę Lie
tuvos kariuomenės kadro karinin
kai. Jeigu kas nors metų bėgyje 
dėl kurių nors priežasčių iš valdy
bos pasitrauktų, jo vietai užimti 
liko kandidatu p. B. Straukas, ži
nomas Adelaidės kbltūrininkas ir 
šiandien ypatingai gražiai vei
kiančios skaityklos — bibliotekos 
įkūrėjas bei ilgametis jos vedėjas 
nuo tų laikų, kada su lietuviškom 
knygom jam reikėdavo kaip bena
miu! kraustytis iš kampo į kampą. 
Šiandien jo darbo verta biblioteka 
telpa erdviose Lietuvių Namų pa
talpose.

Laiko ribotumas neleido susi
rinkimui plačiau padiskutuoti vi
sos eilės bendruomeninių reikalų. 
Laisvo šeštadienio popietė gal bū
tų naudingesnė negu sekmadienis.

Susirinkimą pravedė A. Maže
lis. Jis niekada neturėjo kietos 
rankos, o susirinkimui vadovauti 
kartais jos tikrai reikia.

L-s.

EILĖS JAUNIMO 
LENKĖSI MOTINAI

(Motinos Dienos minėjimas 
Adelaidėj)

Antrąji gegužės sekmadienį A. 
L.B. Moterų Sekcija, vadovauja
ma ponios Reisonienės, Lietuvių 
Namuose surengė tradicinį Mo
tinos Dienos minėjimą. Minėjimo 
programą, išskyrus vyrų oktetą 
ir V. Neverauską, kuris paskaitė 
jautrų laišką motinai, išpildė Ade
laidės jaunimas. Deklamacijos, 
dainos, muzika ir tautiniai šokiai 
nuo pat pradžios iki pabaigos 
dvelkė jų jaunatvišku gaivumu, 
nuoširdumu ir paprastumu.

Pirmininkei Reisonienei pasvei
kinus susirinkusias motinas (o sa
lė buvo pilnutėlė žmonių), miru
sios motinos buvo pagerbtos ty
los minute. Iš nuoširdžių, nors tik 
kelių pirmininkės žodžių susirin
kusiems, išskirtinas kvietimas, kad 
motinos eitų kartu su jaunimu ir 
pasistengtų jį geriau suprast.

Savaitgalio mokyklos mokiniai 
ir vaikų darželio pipirai, scenai 
vos prasidengus, porino savo sun
kiai išmoktus eilėraščių posmelius, 
kurie didėjo ir ryškėjo su amžiu
mi. Neseniai dar tą pačią mokyk
lą lankiusios, bet šiandien jau to
li muzikoje pažengusios Nemiros 
Masiulytės mokomi, jie pakaito
mis dainavo ir populiarias jauni
mo daineles. Jie jautėsi “kaip na
mie”, nes pati mokytoja sėdėjo 
prie pianino ir akomponuodama 
“davė chorui toną”.

Mokiniams evakuavus sceną, 
apsukri pranešėja Neverauskaitė 
vieną po kito vedė scenon kiek pa
augusį jaunimą.

Keturios sesutės Bielskytės, ku
rios jau ir kitomis progomis ro
dėsi adelaidiškiams deklamuoda- 
mos ir dainuodamos, šį kartą savo 
dainas ir deklamacijas skyrė mo
tinai. Ponia Bielskienė yra tikrai 
daug įdėjusi savo jaunas dukras 
paruošdama lietuviškai dainai ir 
deklamacijoms. Jos jau pradeda 
scenoje laisviau jaustis. Bielskių 
šeimoje tikriausia yra stipriai 
jaučiamas abipusis pasitenkini
mas ir gilus lietuviškumo suprati
mas. Jam čia aukojama viskas.

Ligšiol adelaidiškiai žinojo, kad 
Straukų šeimos sūnui Vytautui 
nesvetimas smuikas, bet per moti
nos dienos minėjimą kamerinės 
muzikos gabalėlį davė Straukų 
trio: Vytautas, Algis ir Giedrė. 
Pirmieji du smuikais, o Giedrė 
pianinu. Vėliau Giedrė dar davė 
ir piano solo gabalėlį.

Dainavimą studijuojąs barito
nas Augis Žamoiskis irgi jau ne 
pirmą Įnirtą rodosi Adelaidės lie-

tuvių scenoje. Tikrai norėtųsi, kad 
Augis progresuodamas savo tiks
lo pasiektų. Pasisekimo jam lin
kėtina ir dainavime ir inžinerijoj, 
nes jis abu dalykus studijuoja, bet 
greičiausia, pats dar nėra apsi
sprendęs, kuo bus. Dainininkų 
mums reikia gal labiau, negu in
žinierių, bet kad mes priekabingi 
ir norime, jog jie iš karto būtų 
“perfect”. Augiui akomponavo 
Masiulytė, o prie vienos jo dainos 
smuiką prijungė ir V. Straukas. 
Į programą įpynus Adelai
dės vyrų oktetą, atrodo, kad 
ir jis priskirtas prie jaunuo
lių. Del skonio geriau nesiginčy
sim, bet, sutelkus visą jaunimą, iš 
vyresnių sudarytas oktetas galėjo 
būti šį kartą ir pamirštas, juo 
labiau, kad ir taip jis dažnai kvie
čiamas pasirodyti. Kaip ten bebū
tų, jo pasiklausyti visada malo
nu.

Meninę minėjimo dalį užbaigda
ma tautinių šokių grupė įtikino, 
kad yra padariusi didelę pažangą 
ir kad bus užpildyta spraga, kuri 
susidarė iširus taip, vadinamai re
prezentacinei grupei.

Suneštiniai skanumynai ir Mo
terų Sekcijos paruošta kava drau
giškuose pasikalbėjimuose užbaigė 
jaukų Motinos dienos minėjimą. O 
tai buvo tik vienas iš tų gražių 
minėjimų, kuriuos kasmet rengia 
ALB Moterų Sekcija. Šie metai 
Moterų Sekcijos ponioms bus pa
didinti darbingi. Kruopštaus dar
bo, pasišventimo ir meilės iš jų 
pareikalaus būsimos Lietuvių Die
nos Adelaidėje. Ir jos tebus prie
das prie populiaraus madų para
do, prie gausiai svečiais apsėstų 
stalų per bendras Kūčias, prie Ka
lėdų Eglutės, Naujų Metų baliaus 
bufeto, privačių parengimų, prie... 
neįmanoma išvardinti dar prie 
ko. Kas dienelė po vargelį.

Pažymėtina, kad šiųmetiniam 
Motinos Dienos minėjime labai 
gausiai dalyvavo vyrai. Pagarbą 
motinoms padidino žinojimas, jog 
Lietuvių Namuose dabar ir sek
madieniais galima gauti stiprokai 
atgaivinančių arba galutinai nu
gairinančių skystimėlių. L-s.

metų priaugus narių skaičiui iš sa 
lės gali prireikti padaryti barą, 
kad patenkinus narius, iš prie- 
statėlio valgyklą, o kasoj jau 
turėtų būti daugiau negu funda
mentams priekiniu! priestatui ir 
sporto salei jaunimui.

Už dešimt metų turėtumėm 
gauti užtektinai pajamų finan
suoti visą lietuvišką veiklą visoj 
Australijoj iš dviejų Sydnėjaus 
Lietuvių Klubų.

Ar žinot, kad jei dabar su
ruošia mūsų organizacijos šokius 
ir padaro pelno virš šimtinės — 
tai skaito labai dideliu pasiseki
mu! O tuo tarpiu canberiškiai, 
kur jų mažuma ir be pokerio ma
šinų vien tik iš baro apyvartos 
j)er metus siekia kelioliką tūks
tančių dolerių?

Kiek šiandien mūšų tautiečių 
Sydnėjuje priklauso australų klu
bams ir kiek pinigų ten palie
ka? Kodėl mes tų mėgėjų negalim 
prisivadinti pas save?

Prieš baigialnt noriu tik pri
minti tiems, kurie nebuvę klube 
(jei tokių būtų Sydnėjuje). Klu
bas tai nėra karčiama. Jis yra 
tvarkingai įrengta vieta visur su 
gerais kilimais, vietelė palikta pa
sišokti. Maži staliukai, padavėjo 
aptarnaujami. Lankytojų apsi
rengimas tvarkingas, nebent klu
bas yra užtektinai didelis kur yra 
vyrų atskiras baras ir moterys 
paprastai į tą sekciją neleidžia
mos, ten vyrai vakare gali pabuvo 
ti ir be šlipso. Paprastai klubai 
yra griežtoje priežiūroje elgesio 
atžvilgiu ir reikalaujama iš narių 
tvarkingo apsiėjimo. Nariai, nusi
žengę taisyklėm pagal kaltę su
spenduojami tam tikram laikui 
(pamoka!) arba pašalinami iš klu
bo. Išmest savą tautietį iš lietu-, 
viško klubo? Neatleidžiama nuodė
mė? Paprastas gamtos dėsnis, jei 
medžio šakelė gali sugadinti visą 
medžio augimą ir jį net išdžio
vinti ta šaka nukertama ir sude-

da tai įvyko ir iš kokio veikalo 
ar veikėjo tas paimta. Tai tikras 
mokslinis autoriaus darybas, be 
kurio negalės apsieiti nei vienas 
mokslininkas, rašytojas, veikėjas 
ar žurnalistas įkalbėdamas arba 
rašydamas Vilniaus reikalu.

Reikėtų sugaišti metus laiko ir 
perskaityti keliasdešimt knygų, 
kad surinkus visus istorinių įvy
kių faktus ir datas bei statisti
ką. Veikalo autorius viską sugru
pavęs ir eilės tvarka surinkęs į 200 
puslapių pateikia mūsų pasinau
dojimui, kad kalbėdami ar rašy
dami Vilniaus ir rytinės Lietuvos 
klausimais galėtume savo mintis 
paremti istoriniais faktais, moks
lininkų padaryta satistika ir vei
kėjų, bei diplomatų pareiškimais.

Veikale rasite apie Vilnių dar 
caristinės Rusijos okupacijoje, 
apie Vilniaus vaidmenį tautos at
gimimo laikais. Ten rasime apie 
kovas dėl Vilniaus nepriklausos- 
mybės kovų metu ir kodėl Vilnių 
praradome. Daug medžiagos iš 
lenkų okupacijos laikotarpio ir 
kovų už lietuviškas mokyklas ir 
pamaldas. Labai įdomūs skyreliai 
apie Vilnių, prasidėjus antram 
pasauliniui karui ir kodėl mes nė
jome vaduoti savo sostinės. Apie 
Vilnių rusų ir 
jos metu. Apie 
kų pretenzijas, 
zanus vokiečių 
autorius iškelia
rusai vėl stengiasi Vilnių sulen
kinti norėdami sumažinti lietuvių 
skaičių.

Šitas naujas Br. Zumerio moks
linis veikalas tikrai patartina įsi
gyti kiekvienam lietuviui., kuris 
rūpinasi Vilniaus ir Lietuvos ry
tų sienų klausimais. Tai tikra Vil
niaus krašto istorinių įvykių ir 
faktų enciklopedija, be kurios nei 
vienas rimtas veikėjas ar rašyto
jas negalės apsieiti. Skaitytojas

vokiečių okupaci- 
rusų, gudų ir len- 
Apie lenkų parti- 
metais. Baigiant 
mintį, kad dabar

ginama. Vieno ar kelių žmonių blo
gas elgesys gali atbaidyti didesnę 
lankytojų dalį, arba net priversti 
klubą ir užsidaryti (policija su
spenduotų licenziją), tai tokie na
riai arba susitvarko, arba turi bū
ti pašalinti.

Turint pinigo visko galim turė
ti. Apmokamus sporto klubo tre
nerius, apmokamus prižiūrėtojus 
jaunimo nuolatiniams vakarams, 
apmokamus savaitgalio mokyklos 
mokytojus ir t.t. O, tatai, garan
tuoju, pasirinkimas bus iš visų pu
sių. Kokį žmogų kokiam darbui no
rėsim, tokį gausim. Gausim ir 
Mūsų Pastogę nemokamai, ir ho
norarai gal bus apmokami ben
dradarbiams, turėsim įdomesnį 
laikraštį. Vaikus į stovyklas ir ki
tus parengimus galėsim siuntinėti 
po visą Australiją nemokamai, ir 
choristams su sportininkais kelio 
nės išlaidas padengti. O kai pini
go yra, ir veikla yra. Kodėl ne?

Jei kas prieš ar už kitą idėją 
būtų, pasisakykim. Gal altrasim 
kelių atidaryti savų namų duris 
su pasididžiavimu
praeinant pasakyt — “čia, va, 
stovi mūsų Lietuvių Klubas. Tai 
Lietuviškos Kultūros Židinys."

A.A. Bučinskas

kitataučiam

ĮDOMŪS FAKTAI PARUOŠĖ BILL WILSON

Pirmoji atomine energija ope
ruojama buoja (inkaru pritvirtin
tas vandens kelių signalinis prie
taisas) įtaisytas rytiniuose Ame
rikos pakraščiuose Chesapeake į- 
lankoje. Prietaisas operuoja ba
terijomis, kurios reikalui esant 
automatiškai pasikrauna jo bazė
je įrengta atomine energija, 
kia buoja be papildymų gali 
nauti apie 10 metų. Su laiku 
randa vis naujų būdų, kaip
minę energiją pritaikinti prakf- 
tiškiems reikalams.

To- 
tar- 

atsi- 
ato-

Tikrindami elektroninio kompu- 
terio tikslingumą du amerikiečių 
mokslininkai panaudojo du skirtin 
gus metodus nustatant atsakymų 
tikrumą su skaičiais su daugiau 
kaip 100.000 skaitlinių. Abu meto
dai davė tuos pačius atsakymus. 
Mašina visus skaičiavimus atliko 
per 8 valandas. Palyginant jeigu 
žmogus tą patį darbą turėtų at
likti, tai jis turėtų dirbti kas dien 
po 8 valandas ir tai užtruktų 
30.000 metų!

Amerikoje paleistas apyvarton 
lėktuvas, kuris gali pakilti ir nu
sileisti vertikaliai ir skristi ho
rizontaliai dideliu greičiu. Lėktu
vą. sukonstruktavo Ryan Aero
nautical Co. Californijoje. Verti
kaliai pakilti lėktuvą įgalina spar
nų apačioje įtaisytos vėduoklės. 
Skrendant horizontaliai vėduoklių 
motorai automatiškai persijungia 
į horizontaliai skridimo variklius.
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V. Kikilis straipsnyje "Apie 
mokslus ir sportus” (žiūrėk Mūsų 
Pastogę Nr. 16) panoro grąžinti 
mus į 19-tą šimtmetį. Tokios prob-

vaitę mūsų klubuose paaukojama 
ketvertas valandų, plus kelionė į 
stadijoną.

Nėra moksleivio, kuris neturėtų

skaičiuoti.
Į tvirtinimą, kad sportininkai 

blogesni mokiniai, galėčiau iš sa
vo Adelaidės Vyties Klubo išvar-

NERIS NEMIEGA
Šiek tiek, žemaitiškai sakant, Antrosios rungtynės prieš Earl-

atsipūtę po vasaros darbų, apvai
nikuoti pabaigtuvių vainiku ir, 
pagal mūsų valdžios “zokonus”, 
teisėtai užgimę bei būdami tikri 
gaspadoriai savo ūkyje, pradėjo
me žiemos darbus. Stebėdami pir
mąsias žiemos rato rungtynes, šį 
kartą jau aukštesnėje “C’’ klasėje, 
pasijutome lyg ir ne į tą kluoną 
papuolę, nes jau pirmoje pirmojo 
puslaikio pusėje aiškiai matėsi, 
kad Canterbury ir Earlwood’o II 
vyrai susirinko kulti. Ir kūlė! 
Taip švariai ir greitai, kad mūsų 
“švilpukai” per visas rungtynes 
vos porą kartų pirptelėjo ir... nu
tilo. Ar tai nepaspėjo, ar tai nusi
gando? O, galų gale, ne taip jau 
ir lengva dvidešimt rankų ir tiek 
pat kojų, kurios it per patalkio 
pasiutpolkę kamuolį po salę vijo, 
švilpuku kontroliuoti. Mūsų spor
to vadovas Jeronimas ir per “glio- 
zerius” žiūrėdamas kvapo pritrū
ko — ką beklausti apie tuos, kurie 
nuoga akimi žaidimą sekė! Linga
vo seniai, pasieniuose ant suolų 
sukritę ir tirštus “Kingsaize” dū
mus dumdami, galvomis ir porino: 
— “Ak, numaus jums kelnes, nu
maus!...” Canterbury bernai net 
68 kasės prikūlė, o Earlwood'as 
vos pusę to.

Pirmosios mūsų rungtynės su 
Canterbury vyrais. Ale vyrais!... 
Gerklės džiūsta, kojos linksta, o 
dar kaip tyčia mūsų trenerio bar
zdelės niekur nesimato. Jis mokslo 
kankinys. Aišku kaip ant delno, 
gausime šimtinę ir todėl, prieš pat 
pirmąjį teisėjo švilpuką, neriečiai 
pabučiavo sviedinį “Good Bye”, 
nes liūdnai buvo pranašauta, kad 
mes jo ir pačiupinėti negausime. 
Pralošti tai pra, bet 37 — 32 (20- 
-10) netaip jau, sakyti, nehonora- 
vai.

wood II. čia ir atsigalandome 
dantis. Kaip tik mūsiškiai į kašę 
— taip ir kiauras. “Chiukas” net 
užsimerkęs mėtė, ir tai krito! Try
nė seniai, pasieniuose ant suolų 
susėdę delnus ir stebėjosi: — “Nu 
kad ir sekasi!”. 43 — 20 mūsų 
naudai — kūlėme ir mes!

Tolimesnėms žaidynėms kviečia
me apsilankyti visus, ypatingai 
tuos, kuriems TV iki gyvo kaulo 
įgriso. Padėsite lietuviškai palai- 
dyti gerkles, tuomi padrąsindami 
“Neries” vaikinus sėkmėn ir, jums 
esant gerame ūpe, mums gal pa
vyks iš jūsų “iškaulinti” po “bo
bą”, kad galėtume apsimokėti už 
orą, esantį “Neries” sviedinyje. 
Rungtynės vyksta Burwood’o Girls 
High Mokyklos krepšinio salėje 
ketvirtadienių vakarais. Gegužio 
23 žaidžiame 7.35 ir gegužio 30 — 
8.25 o toliau sužinosite vietoje ar
ba telefonu 56 — 18 — 15 vaka
rais. Malonėkite! (Sausgerklei su
šlapinti už pusmylės nebloga kar- 
čiama su sula. Yra ir gazvande- 
nio!)

Jau patvirtinta, kad esame le
galiai gimę. Laukiame diena po 
dienos iš dėdės ALFAS savo gi
mimo metrikų. Bus! Tuo tarpu, be 
aukščiau paminėtų dalykų, kalnų 
dar neverčiame. Kad nesėdėjus 
visiškai be darbo, su “čekoledais” 
ir “marmeledais”. kaip rimti gan
donešiai šneka, viliojame iš kitų 
į savo, skleidžiame neteisingas in
formacijas, klaidiname tautiečius 
žadėdami jiems aukso kalnus ir 
boikotuojame patalkius. Tikite? 
Manome kad ne! Yra ir rimtesnių 
darbų, kuriems nuveikti “Neris”, 
jeigu taip galima išsireikšti, turi 
20 metų laiko...

Kukutis.

lėmos, kurios dėstomos straipsny
je, teateina kai kuriem mūsų 
tautiečiams. Kažkodėl vakariečių 
spaudoje toji problema iš viso ne
iškyla. Nejaugi mokslas nesutinka 
su sportu, kaip ugnis su vande
niu? Argi moksleivis ir sportą 
praktikuojąs jaunuolis negali bū
ti ta pati asmenybė?

V. Kikilis, pareikšdamas asme
niškas įsitikinimus, sumaišė pro- 
fesionalistus sportininkus su mė
gėjais. Aišku, profesionalistui 
sportininkui mokintis būtų labai 
sunku. Betgi yra ir profesiona- 
listų, kurie pajėgia mokintis. Aus
tralijos lietuvių tarpe profesiona- 
listų sportininkų iš viso nėra. 
Mūsų klubuose teturima viena tre
niruotė per savaitę, užtrunkanti 
1.30-2.00 valandas. Sezono metu 
dalyvaujama pirmenybėse, kur 
žaidžiama vienos rungtynės į sa
vaitę. Galima būtų surasti prakti
kuojančių dvi sporto šakas, bet 
tokių labai mažai. Sportui per sa-

laisvo laiko. Niekas nepraleidžia 
viso laiko, atlikusio nuo miego ir 
valgymo prie knygos. Jeigu tos ke
lios valandos, paaukotos sportui, 
pakenkia mokslui, tai tada moks
lui kenkia priklausymas skautams, 
ateitininkams, tautiniams šo
kiams, chorams, televizijos žiūrė
jimas, partijų lankymas, žodžiu, 
visoks laisvalaikis. Taip žiūrint 
į gyvenimą jisai turtėų apmirti, 
sustoti.

Ar ne moksleiviai — studentai 
duoda visokiam veikimui impulso? 
Ar ne universitetų geriausi atle
tai, geriausios komandos .geriau
si meniniai ansambliai? Jeigu 
sportas kenktų mokslui, nebūtų fi
zinio lavinimo institutų, nebūtų 
jo mokyklų programoje, nebūtų 
studentų olimpiadų — valstybė jį 
draustų. Dabargi sportas propa
guojamas valstybių ir mokyklų, 
tai reiškia, mokslui nekenkia. Aiš
kesnių įrodymų jau nereikėtų. Re
tų atvejų kraštutinumų nereikia

VARPO KLUBE
Vienas iš žinomiausių sportų 

lietuviams yra krepšinis. Krepši
nio rungtynės patraukia ne tik 
sportuojantį jaunimą, bet ir žiū
rovus. Todėl jei jums įdomu ne 
tik paskaityti laikraštyje, kas ir 
kiek taškų įmetė, bet ir pažiūrėti, 
kaip “Varpo” jaunimas kovoja, ir 
ta pačia proga pakritikuoti teisė
jus ir trenerius, tai prašom atsi
lankyti į mūsų rungtynes, kurios 
vyksta Albert Park krepšinio sta
dione tokiu tvarkaraščiu:

Trečiadienių vakarais: 
Geg. 29.

7.30 vai. vyrai
9.10 vai. mergatės

Birž. 5.
8.20 vai. vyr. mergaitės

10.00 vai. vyrai.
Birž. 12.

6.40 vai. vyr. mergaitės
6.40 vai. vyrai.

Birž. 19.
8.20 vai. vyr. mergaitės
9.10 vai. vyrai.

Birž. 26.
7.30 vai. vyrai

10.00 vai. vyr. mergaitės.
Liep. 3.

6.40 vai. vyr, mergaitės, 
10.00 vai. vyrai.

Liep. 10.
8.20 vai. vyrai
8.20 vai. vyr. mergaitės

Liep. 17.
6.40 vai. vyrai
7.30 vai. vyr, mergaitės 

Liep. 24.
8.20 vai. vyr. merg.
9.10 vyrai.

Penktadienių vakarais žaidžia 
jaunesnės mergatės tokiu tvarka-

ADEL. VYTIES KLUBE
Krepšinio žiemos sezoną Vyties 

komandos pradėjo nelabai sėkmin
gai. -Pirmoji vyrų komanda, susi
tikusi su University, po pratęsimo 
pralaimėjo vienu tašku 56-57 (17- 
20) (47-47). Taškus Vyčiui pel
nė: R. Daugalis 28, A. Reivytis 
10, A. Ignatavičius su V. Levic- 
k’u po 6, ir S. Visockis, E. Pocius 
ir S. Lukoševičius po 2.

Antras susitikimas su South 
pralaimėtas 30-40 (11-20). Blogai 
žaista pirmas puslaikis. Taškai: 
R. Daugalis su S. Lukoševičium 
po 8, E. Pocius 6, V. Levickis 3, 
A. Reivytis 2 ir G. Andrew po 2.

žaidžiant nepilnu sąstatu pra
laimėtas ir trečias susitikimas 
prieš pajėgią West Adelaide ko
mandą.

Vyties “F” klasės komanda lai
mėjo prieš Postai 28-22 (14-8) ir 
pralaimėjo prieš Torrens 25-43 
(10-18).

Mergaičių pirmoji komanda pir
mas rungtynes turėjo su West 
Adelaide. Nežiūrint pralaimėjimo 
31-35 (14-16) rungtynės buvo ne
blogai sukovotos. Taškai: V. Ju- 
ciutė 8, N. Vyšniauskaitė 7, B. 
Latvėnaitė 6, G. Krivickaitė su 
M. Lapienyte po 4 ir N. Marcin
kevičiūtė 2. Antras rungtynes su 
Polonia vytietės pradėjo labai ap
snūdusiai, blogai gynė. Priešinin
kės, nepaisydamos baudų, stabdė 
mūsiškių parsiveržimus ir pajė
gė laimėti puslaikį 17-19. Antra
me puslaikyje Vytietes komandos 
negalima buvo pažinti. Priešinin
kių puolimas buvo suparaližuotas, 
o mūsiškių prasiveržimai nesulai
komi. Iškritus porai gerų gynėjų 
su penketu baudų vytietės leng
vai laimėjo surinkusios 60 taškų 
prieš priešininkių 28. Taškus pel
nė: N. Vyšniauskaitė 26, V. Juciu- 
tė 17, V. Mikeliūnaitė 8, G. Kri
vickaitė 5 ir I. Beinoravičiūtė su 
M. Lapienyte po 2.

Trečias susitikimas su Pietų 
Australijos čempijonėmis North 
Adelaide buvo pralaimėtas. Vyties 
dvi žaidėjos buvo išvykusios į Mel- 
bourną žaisti už Pietų Australijos 
jaunių iki 18-kos metų rinktinę 
(V. Juciutė ir N. Vyšniauskaitė)

ir V. Mikeliūnaitė dėl ligos nega
lėjo dalyvauti rungtynėse. Be pa
mainų žaidusios penkios žaidėjos 
negalėjo parodyti stipresnio pasi
priešinimo gerai žaidžiančiai 
North komandai.

Vyties antroji mergaičių ko
manda toliau mėgina tobulėti tar
pe pajėgių priešininkių. Aišku, be
simokinant tenka pasitenkinti 
pralaimėjimais. Susitikus su 
South pralaimėta 10 — 17 (7 — 
7). Taškai: R. Galinskaitė 3, A. 
Stelbaitė 2 ir K. Stelbaitė su R. 
Ignatavičiūte po I. Antras pralai
mėjimas prieš Torrens rezultatu 
7 — 30 (4 — 17).
Taškai: R. Staugaitė 5, A. Stel
baitė 4 ir K. Stelbaitė 1.

★
Pralaimėjimų sezoną pradėjo ir 

jaunių iki 16-kos metų komanda, 
ši komanda žaidė neblogai, tik 
prieš rungtynių pabaigą truputį 
užsnūdo ir pralaimėjo vieno meti
mo skirtumu. South nugalėjo mū
sų jaunius 52 — 54 (22 — 17). 
Taškai: A. Pauliukevičius 24, A. 
Jaunutis 14, P. Arlauskas 2 ir A. 
Skiparis 6. Antros rungtynės su 
West Adelaide lengvai laimėta. 
Rezultatai: 50 — 23 (22 — 9). 
Taškai: A. Skiparis 22, A. Jau
nutis 14, A. Pauliukevičius 8, R. 
Beinoravičius 4 ir J. Vachiani 2.

Pirmą išėjimą į areną Vyties 
iki 14-kos metų jauniai atžymėjo 
laimėjimu. Džiaugsmo buvo jau- 
jiems žaidėjams ir pasididžiavimo 
jų nuoširdžiu treneriu Kęstučiu 
Jaciunskiu. Pirmas laimėjimas at
siektas prieš C.Y. komandą 32- 
23 (16-4) rezultatais. Taškus pel
nė: K. Sadauskas 18, A. Ignatavi
čius 8 ir M. Talanskas 6. Be šių 
dar žaidė K. Jaunutis, K. Luko
šius ir L. Kanisauskas. šių jau
nų sportininkų pavardės primena 
jų tėvų sportines karjeras. J. Sa
dauskas kitados buvo geras Vyties 
futbolo žaidėjas. Jisai taip pat 
žaidė ir krepšinį, nors ši sporto 
šaka tebuvo jo antroji meilė. Už 
Vytį anksčiau krepšinyje kovojo ir 
Talansko tėvelis. Jo ir antras vy
resnysis sūnus įsijungs į Vyties 
krepšininkų eiles. Na, Ignatavi

čiaus tėvelio, turbūt jau nereikia 
ir pristatyti sportu besidominan
čiai visuomenei. Svarbiausia, šis 
garsus sportininkas be sūnaus ir 
dukros dar ir pats treniruoja ir 
žaidžia už Vytį. Tikrai malonu ir 
džiugu matyti senus sportininkus 
su savo atžalynu mūsų tarpe.

Antrą susitikimą šį jaunių ko
manda turėjo pralaimėti 20-23 
(13-10).

TINKLINIS
t

Vyrų ir moterų komandos žais 
finaluose dėl 1968 metų Pietų Aus
tralijos čempijono titulų. Abiems 
komandoms galimybės laimėti fi
nalus mažos. Moterų komanda tu
rės pralaimėti, kadangi net trys 
pagrindinės komandos žaidėjos iš
vyko iš Pietų Australijos. Vyrams 
sunku tikėtis laimėjimo prieš pa
jėgias ukrainiečių ir estų koman
das, ypatingai kad mūsiškiai ne
galės išeiti pilnu sąstatu.

★
Vyties krepšinio, tinklinio ir 

lauko teniso žaidėjas A. Vaskas 
(Vasiliauskas) sukūrė šeimą su 
adelaidiške D. Ramanauskaite. 
Abudu jaunuoliai buvo žinomi ir 
populiarūs Adelaidės jaunimo tar
pe. Vytiečiai džiaugiasi nauja lie
tuviška šeima ir linki laimės atei
čiai.

★
Vieną iš savo metinių balių Vy

ties Klubas rengia birželio 22 d. 
Balius pavadintas Joninių Baliu
mi, kur galės savo vardadienius 
atšvęsti visi Jonai. Pataikaujant, 
jaunimui paimtas populiarus ir 
geras orkestras.

*
R. Petkūnas be einamų tinkli

nio vadovo pareigų dabar dar pe
rėmė mergaičių pirmos komandos 
trenerio pareigas. Tikimės, kad 
Romui užteks energijos.

*
Buvęs Vyties krepšininkas ar

chitektas Ė. Kalibatas išrinktas į 
Adelaidės Apylinkės Valdybą. 
Jam pavestos Kultūros reikalų ve
dėjo pareigos.

BJV.

raščiu:
Geg. 31 d.

8.20 vai.
Birž. 7.

7.30 vai.
Birž. 14.

7.30 vai.
Birž. 21.

9.10 vai.
Birž. 28.

9.10 vai.
Liep. 5.

8.20 vai.
Liep. 12.

7.30 vai.
Liep. 19.

7.30 vai.
Liep. 26.

9.10 vai.
Už įėjimą į stadioną mokama: 

jaunimas 25 centus, kiti 40 centų. 
Kadangi visos rungtynės yra 
mums svarbios ir įdomios, tai su 
kuo žaidžiama neskelbiame.

•
' Varpo jaunosios mergaitės žie

mos turnyre žaidžia “A” klasės 
iki 18 metų grupėje. Rungtynės 
žada būti kietos, nes teks kovoti 
su įvairiomis australų mokyklo
mis, kurios turi didelį pasirinki-

KOVO
KOVAS — SIEKERS 

18-4

Kovietės jaunės mergaitės pra
dėjo žaisti naujame turnyre ir 
lengvai nugalėjo savo priešinin
kes. Šis turnyras užsitęs apie tris 
mėnesius, žaidžiama pirmadieniais 
ar antradieniais kas savaitę 
Canterbury High School salėje. 
Jaunių mergaičių komandą suda
ro: A. Intaitė, A. Kuraitė, R. Sla- 
vėnaitė, M. Saukaitė, G. Zigaitytė 
ir L. Kamarauska.

ŠACHMATAI

KOVAS — PARRAMATTA 
3š:li>

Antrame rate koviečiai šachma
tininkai pasiekė pergalės ir gana 
gerų rezultatų. Taškus laimėjo: 
J. Dambrauskas it, T. Agarski 1, 
V. Augustinavičius 1, P. Grosas 
1, ir J. Jenčius 0.

dinti eilutę sportininkų, turinčių 
aukštojo mokslo baigimo diplomus. 
Dauguma jų mokinosi su labai ge
rais pažymiais. Kaip taisyklė, ku
ris tingėjo sportuoti, tas tingėjo 
ir mokintis. Galima būtų nurodyti 
daug atvejų visiškai sugriaunan
čių V. Kikilio įrodinėjimus, bet 
asmeniškai neatsiklausęs nedrįstu 
čia minėti pavardžių. Nežinau 
moksleivio, kuris būtų nustojęs 
mokintis dėl sporto. Jeigu kuris 
nors apleido mokyklą, tam buvo 
kitų priežasčių. Dažnai tai tingė
jimo arba visiško negabumo vai
siai. Yra ir tokių, kurie verčiami 
materialinės padėties turi nutrauk 
ti mokslą. Tie, kurie tingi mokin
tis, niekada nebus gerais dakta
rais nei gerais sportininkais. Tap
ti geru sportininku “žvaigžde” nė
ra jau taip lengva; neužtektų čia 
atsisakyti mokslo. Reikėtų prisi
taikyti prie geležinės disciplinos, 
atsisakyti daugelio malonumų ir 
daug daug darbo įdėti.

Taigi, ši šaka tik labai stiprios 
valios žmonėms — jaunuoliams. 
Kaip jau sakiau, mes neturime 
profesionalų, tai ir norėdamas 
moksleivis pabėgti nuo knygos mū
sų sporto klubuose neras prie
globsčio. Jeigu vaikas pradeda kur 
nors kitur (ne mūsų klubuose) la
bai daug laiko skirti sportui — 
treniruotėms, tai lengvai gali su
reguliuoti tėvai.

Siūlymas, kad tik tarp savęs pa
žaistam, bet nedalyvautam pirme
nybėse, būtų lygu — išmokti 
plaukti ant sausumos, teoretiškai, 
ir nepamėginti vandenyje praktiš
kai. Mūsų klubai jau tiek mažai 
turi treniruočių ir rungtynių, kad 
tikrai ir V. Kikilis “gerais senais 
laikais” daugiau praleisdavo lai
ko jo vadinamai kūno kultūrai. 
Laikai, kada moksleivis tarėjo bū
ti išbalęs, palinkęs, jau praėjo. 
Šių dienų moksleivis yra atletiš
kas ir moka suderinti mokslą su 
kūno kultūra. Iš V. Kikilio straips 
nio galima suprasti (aš pats taip 
negalvoju), kad autorius norėjo 
užgauti mūsų sporto klubų spor
tininkus. Mūsų sportininkai yra 
normalūs jaunuoliai-lės, o ne ko
kie nemokšos, nevykėliai. Dauge
liu atvejų jie pranašesni už ne
sportuojančius.

Pasisakymas, kad lietuvių spor
to klubuose kalbama angliškai, tei
singas. Kalbama ne dėl to, kad 
yra vienas ar du svetimtaučiai, 
bet dėl to, kad tėvai nepajėgė 
vaikų išmokinti lietuviškai. Dar 
galima pridurti, kad angliškai 
tarp ąavęs kalbasi savaitgalių 
mokyklų vaikai ir studentai, su

mą stiprių ir aukštų merginų, 
žodžiu, jei pasieksim geresnių 
vietų ir rezultatų, tai tik trenerio 
V. Mockaus ir pačių mergaičių 
pastangomis.

Pirmąsias turnyro rungtynes te
ko pralaimėti. Geriau pasisekė 
prieš Preston Technikos mokyklą. 
Laimėta 17:16. Taškus pelnė: L. 
Smilgevičiūtė 8, R. Savaitytė 8 ir 
M. Tamošiūnaitė 1. J.S.

važiavę į savo sąskrydžius. Tuo 
nieko nenustebindm. Ne paslaptis, 
kad kai kurie sportininkai tarp sa
vęs kalbasi lietuviškai — juos iš-

KLUBE
NAUJAS ŠACHMATININKAS

Praėjusią savaitę neskaitlingą 
koviečių šachmatininkų grupę pa
pildė naujas narys Jurgis Karpa
vičius. Iki šiol J. Karpavičius la
bai mažai skirdavo laisvo laiko 
šachmatams, bet, atrodo, užtekti
nai gabumų turi, nes draugiškose 
partijose yra laimėjęs prieš mūsų 
gerą šachmatininką V. Koženiaus- 
ką. Bendrai p. Karpavičių šei
moje sportas yra kiekvienos die
nos pakalbio tema. Vytas Karpa
vičius sėkmingai vadovauja stalo 
teniso sekcijai ir yra buvęs Aus
tralijos lietuvių stalo teniso čem
pionas. Valė Karpavičiūtė-Lau- 
kaitienė kelerius metas išlaikė 
Kovo stalo teniso čempijonės var
dą ir Australijos lietuvių pirme
nybėse yra užėmusi antrą vietą. 
Reikia sveikinti Jurgį. pasekusi 
savo brolio ir sesers pėdomis, nors 
ir ne toje pačioje sporto šakoje. 
Kiek pasigilinęs teorijoj gal ir 
Jurgis nusitaikstys kokią taurę. 
Geros sėkmės.

mokino tėvai.
Autorius sutinka, kad sportas 

naudingas nesimokantiems. Dir
bantiems po darbo ne tiek jau 
daug reikia prasimankštinti, jie 
gerai pasimankština dirbdami. 
Kaip nesimokantis, taip ir besi
mokantis jaunuolis yra nukrėstas 
iš to paties molio. Fizinė mankš
ta yra vienodai abiems reikalin
ga. Moksleiviui toji mankšta dar 
reikalingesnė, ypatingai beaugan
čiam jaunuoliui. Pagundos praleis
ti laisvalaikį kur nors kitur tos 
pačios moksleiviui ir nemokslei- 
viui.

Apie sporto fizinę naudą gali 
paaiškinti kiekvienas medicinos 
daktaras, ir būtų negudru tą kam 
nors neigti. Jaunuolis, išaugęs be 
sporto, negali visiškai išvystyti 
savo asmenybės. Jis be fizinių 
trūkumų dar turės žymes savo bū
de. Toks jaunuolis daugumoje pa
lieka užsidaręs, sunkiai suranda 
draugų, nedrąsus, savimi nepasi- 
tikjs, žodžiu, nepilnai išsivystęs. 
Taigi, vien iš sveikatos taško žiū
rint moksleiviui reikalingas.

Dar galima surasti atvejų, kur 
tiesiog daktarai nukreipia jaunuo
lius į sportą dėl jų sveikatos sto
vio. Daug yra šiandien sveikų 
sportininkų, kurie jaunystėje tu
rėjo poliomelitį. astmą ar kito
kias traumas.

Nurodytas vienas faktas, kad, 
būtent, moksleivė dėl plaukimo 
treniruočių ir varžybų ketvirčio 
egzaminuose gavo blogesnius pa
žymius. Jeigu tikrai tai buvo spor
tas kaltas dėl tų pažymių kritimo, 
tai būk tikras, p. Kikili, kad toji 
mergaitė pajėgs pasivyti ir dar 
pralenks drauges. Jeigu jinai ta
rėjo užsispyrimo ir noro pasiekti 
gerų rezultatų plaukime, tai tą 
patį ji gali parodyti ir moksle. 
Kitoks reikalas, jeigu sportui tik 
kaltę teko suversti dėl blogesnių 
pažymių. Dažnai sportas būna at
pirkimo ožys. Tėvai turi gerai ži
noti, kur ir kaip jų vaikai pra
leidžia laisvalaikį, tik tada kal
tinti sportą. Patartina tėvams kar 
tais kartu su vaikais nuvykti į 
treniruotes ir varžybas, kad pa
tyrus, kiek jos užima laiko ir 
kaip jos pravedamos.

Pabaigai V. Kikilis pareiškia 
kad visados mokslą stato aukš
čiau už sportą. Nežinau, ar kas 
mėgino statyti sportą aukščiau už 
mokslą. Iš viso, kam tokio prily
ginimo reikėjo. Mokslas paruoš 
jaunuolį kuriai nors profesijai, 
sakykime Jis bus teisininku, už
dirbs neblogą, pinigą, na, ir kas 
toliau? Ar nepilnesnis, įdomesnis 
gyvenimas tų inžinierių, daktarų, 
profesorių ir kitų diplomuotų žmo
nių, kurie dar tari savo malonu
mui sportą? Kai kas mėgsta ba
letą, kai kas operą, kai kas spor
to rungtynes. Yra daug tokių, ku
rie mėgsta ir tą, ir tą. Kas gi 
gali nusakyti, kas žmogui atne
ša pasigėrėjimo, džiaugsmo ir ma
lonumo. Australijoje daugumą 
mokslus baigusių praktikuoja iki 
gilios senatvės kokią nors sporto 
šaką. Matyti, tas jiems patinka ir 
naudinga. Vyties Klube taip pat 
žaidžia keli su diplomais. Atrodo, 
tas nekenkia jų asmenybei. Vis
kam turi būti vidurkis, viskas ga
lima suderinti. Dar nėra garan- 
jos, kad aukštus mokslus pasie
kęs jaunuolis kartu su diplomu 
gaus ir gyvenimo laimę. Yra žmo
nių, kurie nelaimingi, nors ir bai
gę aukštus mokslus. Yra žmonių, 
kurie laimingi tapę profesiona
lais sportininkais.

Savo tautas išgarsina moksli
ninkai, dailininkai .rašytojai. Suo
miją labai išgarsino nuostabusis 
atletas Nurmis, o Abisiniją basa
kojis maratono bėgikas Bikila. 
Didelė garbė tautai, kurios vaikai 
apdovanojami aukso medaliais 
per Olimpiadas, didelė garbė, kai 
jos vaikai gauna Nobelio premi
jas. Kitados per Lietuvą nusirito 
džiaugsmo ir pasididžiavimo ban
ga, kada jos krepšininkai tapo Eu
ropos čempijonais. Visko reikia, 
viskam yra laiko, tik reikia tin
kamai ji išnauduoti. Augančiam, 
besiruošiančiam į gyvenimą jau
nuoliui — lei sportas būtenybė 
kaip ir mokslas.

B. NsmtiMa
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
jaunimo pastangas o drauge ir 
patys tuo vakaru pasidžiaugsim. 
Taigi. įsidėmėkite, jaunimo JAU- 
NATVAKARIS birželio 8 d. 7.30

SYDNEY
LITUANISTINIAI KURSAI 

SYDNĖJUJE
Rūpestis jaunimo reikalais iš

judino Sydnėjaus apylinkės Valdy 
bų, kuri prieš kiek laiko buvo su
šaukusi jaunimo bendrą susirinki
mą. Jame buvo nutarta prie apy
linkės valdybos steigti jaunimo 
sekcijų ir pagal galimybes ir li
tuanistinius kursus paaugusiam 
jaunimui. Į tų jaunimo sekcijų į- 
eina: R. Skeivys, J. Belkus. D. Ge
nytė. M. Birietaitė. R. žižytė ir 
A. Bukas. Sekcijai vadovauja 
apylinkės valdybos narė jaunimo 
reikalams ponia N. Grincevičiūtė- 
Wallis.

Šioji jaunimo sekcija susirūpi
nus jaunimo lituanistiniu švieti
mu nutarė steigti lituanistinius 
kursus, į kur kviečiamas visas 
jaunimas, kuris tik jaučiasi trūks- 
tąs žinių arba nėgalįs laisvai lie
tuviškai išsireikšti. Gegužės 19 d. 
Bankstowno Liet. Namuose buvo 
sušauktas būsimų kursų vadovų ir 
dėstytojų posėdis. kuriame buvo 
aptarti kursų reikalai ir metodai. 
Posėdyje dalyvavo: p.p. N. Grin- 
cevičiūtė-Wallis. D. Labutytė, I. 
Reisonienė. kun. P. Martuzas, V. 
Šliogeris, jn., V. Patašius, dr. R. 
Zakarevičius, B. Genys, V. Kazo
kas. Nutarta kursų pagrinde dėti 
lietuvių kalbą.

Po posėdžio tą pačių dienų ir 
jau buvo pravestos pirmos pamo
kos. kur įvedamąjį žodį tarė dr. 
R. Zakarevičius, o pamoką pra
vedė kun. P. Martuzas. Gaila, kad 
tų dienų tesusirinko nedaug klau
sytojų, bet tikimasi ,kad sekantį 
kartų jų pribus žymiai daugiau, 
šie kursai numatomi kas antrą

savaitgalį Bankstowno Liet. Na
muose. Sekanti pamoka įvyks bir
želio 1 d. 6 vai. vak. Dainavoje. 
Po pamokų numatomas ir pasi
linksminimas jaunimui.

Apylinkės valdyba šia proga 
kreipiasi ir į tėvus, kad paragin
tų savo paaugusį jaunimų stoti į 
tuos kursus ir juos reguliariai lan 
kyti. Tolimesnės pamokos bus 
skelbiamos atskirai, nes sunku 
pramatyti, kada bus Dainavos sa
lė laisva. Dėstytojai sekančias pa
mokas praneš klausytojams, bet 
lygiai bus skelbiama ir spaudoje.

INITIUM SEMESTRI
Gegužės 18 d. Sydnėjaus lietu

viai studentai buvo suruošę gana 
nuotaikingų savo metinį balių — 
Initium Semestri. Svečių buvo 
prisirinkę tikrai gausiai, nes kaip 
ir kiekvienais metais studentų pa
rengimai visados būdavo patrauk
lūs ir originalūs. Lygiai ir tų va
karų studentai savo programoje 
bandė kiek parodijuoti mūsų lietu
viškų visuomeninį gyvenimų. Pa
stangų parodyta gražių, bet rezul
tatai nedideli. Nežinia, kas čia 
kaltas, bet jautėsi, kad trūksta ir 
polėkio, gal drąsos, veržlumo. Vi
sa tai nėra priekaištas, bet tik 
priminimas, kad visuomenė iš stu
dentijos tikisi daug daugiau.

Pastebėtina, kad į fuksų krikš
to apeigas tepasirodė tik dvi tuk
sės. Kažin, ar tik tiek šiais me
tais jaunuolių įstojo į universite
tus ar kitas aukštąsias mokyklas?

rė Jos motina Julija Baršienė. 
Vėlionė paliko liūdintį vyrą, pen
kias dukteris, keturis sūnus, 25 
anūkus ir 2 proanūkus. Vos kele
tas jos išaugintų vaikų galėjo da
lyvauti motinos laidotuvėse. Onu
tė, Juzė, Antanas gyvena Kanado
je, Elenutė — Čikagoje, Jadvyga 
— Australijoje (Niufcastelyje). 
Negalėjimas atsisveikinti su my
lima sengalvėle dar pagilino p. 
Levickienės skausmą. Niukastelio 
lietuviai jai reiškia gilią užuojau
tą.

1968 m. gegužės 4 d. Viktorija 
Andriejūnaitė ištekėjo už Gerhard 
Baitzinger, šv. Colombans katal. 
bažnyčioje Niukastelyje, prieš Die 
vą ir žmones jaunieji prisiekė vie
nas kitą mylėti iki grabo lentos. 
Paramų ir padrąsinimą apeigų 
metu suteikė Viktorijai jos pamer
gė p. Birutė Statkutė. Vestuvinės 
vaišės įvyko Cardiff’o masonų sa
lėje. 44 svečiai ilgai linksminosi 
ir linkėjo jauniems darnaus su
gyvenimo.

PRANEŠIMAS
Pakartotinai skelbiame Mel

bourne apylinkės valdybos sąsta
tų, kuris pereitame pranešime bu
vo netikslus:
Pirm. Grincevičius Stasys P.

Tel. 211-2809 
Vicep-kas Bladzevičius Albertas 

337-6492 
Sekr. Bulakas Algimantas J.

211-2809 
Ižd. Ališauskas Arvydas

37-1780 
Narys Kultūros Reikalams

Ramanauskas Antanas 47-7561
Visų korespondencijų (prašom 

adresuoti sekančiai — šiuo adresu: 
The President, 
Australian-Lit/iunnian Community 
Melbourne District, 
901, Dandenong Road, 
East Malvern, Vic., 3145.

PAMALDOS WOLLONGONG
Įvedus australų vakarines pa

maldas katedroj — pakeičiama lie
tuviškų pamaldų vieta ir laikas.

Susitarus su vyskupu — pamal
dos Wollongong apylinkių lietu
viams vyks Seserų Pranciškiečių 
Koplyčioje — St. Francis Home 
74 Cliff Rd., bet mašinom įvažia
vimas, iš Corrimal St.

Pamaldos vyks kiekvienų pirmų 
mėnesio Sekmadienį 5 vai. p.p. 
Tad birželio 2 d. Sekminėse išpuo
la pirmos šios naujos tvarkos ir 
vietos pamaldos. į kurias ypač 
kviečiami visi ir tolimesni apylin
kių tautiečiai. Išpažintys nuo 
4,30 prieš pamaldas.

vai. Dainavoje.

NAUJA ALB ADELAIDĖS 
APYLINKĖS VALDYBA

Gegužės 7 d. visuotiniame Ade
laidės Lietuvių Bendruomenės su
sirinkime nauja išrinktoji valdy
ba pareigomis pasiskirstė: 
Pirmininkas — č.J. Zamoiskis, 
Vicepirm. — T. Žurauskas. 
Narys Kult. reik. — E. Kalibatas, 
Iždininkas — P. Taparas, 
Sekretorius — A. Bajorūnas.

Valdybos adresas — Box 1296 L 
G.P.O., Adelaide, S.A.,5000
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NEWCASTLE
Iš Lietuvos (Tauragės) niukas- 

telietę p. J. Levickienę pasiekė 
liūdna žinia. Balandžio 30 d. mi-

Susipažinimo tikslu gegužės 18 
d. į Nwc. liet, choro repeticijų au
tomobiliu su plaukiojama lentele 
(surf board) atvažiavo jaunas 21 
metų džilongietis p. Jonas Žvirblis. 
Pasirodo, kad jis jau keletas mė
nesių kaip dirba netoli Niukaste
lio esančiame tekstilės fabrike. 
Jaunas choristes Jonas imponavo 
savo išvaizda, o vyrus savo 
kalba. Garbė tėvams ir Geelong’o 
lietuvių bendruomenei, kurie su
gebėjo išauginti taip gražiai kal
bantį jaunuolį.

*
p.p. J. V. Burokai atvežė mažų- 

j sūnų į New liet, choro repetici-

jų. Choristės, nuodugniai ištyrinė
jusios Mykoliuką 
šių) nutarė, kad 
akis, tėvo burnų 
ausis.

(keturių mene- 
jis turi motinos 
ir krikšto tėvo

Šnekutis

MELBOURNE
AUKOS IR PASKOLOS 
MELB. LIET. NAMAMS

(Tęsinys)

B

MELBOURNO
STUDENTU

BALIUS
£

Birželio 7 d. 8 v.v.
BRUNSWICK TOWN HALL

'La Diavoli Rossi" Kontinentalinė Kapela.
Stiprių ir silpnų gėrimų bufetas.

Bilietai — $3 asmeniui įskaitant ir vakarienę, užsakomi telefonu per A. Klimą — 482815
R. Šarkį — 905579 A.L.S.S Melbourno Skyriaus Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Adelaidiškis p. Vladas Dumčius pe 
reitų penktadienį iš Sydnėjaus iš
skrido atostogų j Amerikos Jung
tines Valstybes. Praleidęs keletą 
dienų Sydnėjuje jis apžiūrėjo pa
tį miestą, aplankė eilę savo bičiu
lių jų tarpe ir M.P. redaktorių. 
Žadėjo parašyti savo išgyvenimus 
ir įspūdžius. *

Pasiilgę Adelaidės ir savo esnų 
bičiulių bei bendradarbių p.p. Va- 
boliai mėnesio pradžioje buvo at
vykę paviešėti Adelaidėn. Jie 
drauge su p.p. Patupiais centrinė
je Australijoje turi motelį ir ben
zino stotį. Biznis vykstąs labai 
gerai, tik daug darbo ir pasigendu 
lietuvių. *

Kad tik kartais kas neužmirš
tų, kad birželio 7 d. 6 vai. vak.

Melbourne Liet. Namuose įvyksta 
Dainos Sambūrio susirinkimas ir 
repeticijon. Į Sambūrį priimami ir 
nauji dainininkai, tad kas pajė
gus, kviečiami tų vakarų pasiro
dyti repeticijoje.

News Digest-International meti
nis balius vyksta jau ateinantį 
šeštadienį, birželio 1 d. Ukrainie
čių salėje, 71 Joseph St. Lidcombe. 
Internacionalinio garso pasiekę 
mūsų sydnėjiškiai Linksmieji Bro
liai taip pat pakviesti į baliaus 
programą. *

Kiti išsigando skelbime paskai
tę, kad į Melb. Stud. Gintaro ba
lių dvigubas bilietas kainuoja 
$6. Iš tiesų studentai logiškai pa
galvojo: į balius paprastai eina
ma poromis ir vienas moka už

BALTŲ
KONCERTAS

Baltų Savaitės proga Melbour
ne birželio 2 d. 5 vai. p.p. KEW 
miesto salėje rengiamas jau šešta
sis Baltų Koncertas: dalyvauja 
estų, latvių ir lietuvių chorai. 
Lietuvius šiais* metais atstovaus 
jungtinis Melbourne 
choras, o rengėjai 
yra estai.

Prieš 6 metus p. 
iniciatyva pradėtas

ir Geelongo 
eilės tvarka
L. Baltrūno 

pabaltiečių 
dainos mėgėjų nuoširdus bendra
darbiavimas nrigijo ir jau įėjo 
j tradiciją. Jau šeštą kartą visi 
rinksimės išgirsti gražių savų ir 
mūsų kaimynų dainų nuo gintari
nės Baltijos krantų.

Birželio pradžioje Adelaidėje 
vyksta Baltų Konvencija ir viso
je Australijoje švenčiama Baltų 
Savaitė, tad šis koncertas yra y- 
patingai svarbus ir jame turėtų 
dalyvauti kiekvienas susipratęs 
lietuvis.

Prieš 50 metų visos trys Balti
jos tautos kartu atgavove laisvę 
ir visos trys prieš 28 metus ją 
kartu praradome. Nė viena Bal
tijos tauta atskira Laisvės neat
gaus. Arba vieną dieną mes bū
sime visi laisvi, arba, jei nesto
sime į bendrą darbą, paliksime 
Rusijos vergais.

Gaila, kad dėl mūsų užsidary
mo iki šiol Melbourne nebuvo glau
desnio Baltų bendradiarbiavimoi 
tarp įvairių organizacijų, tik

dainos mėgėjai pirmieji suprato 
bendro darbo reikšmę. Gausingai 
atsilankydami į ruošiamų Baltų 
Koncertą paremkime jų gražias 
pastangas.

Taip pat sveikintinas reiškinys, 
kad Melbourne iau bandoma atsi
sakyti nuo uždarų pobūvių tik1 
“kviestiems” ir po šio Baltų Kon
certo į Lietuvių Namuose rengia
mą iškilmingą vakarienę galės 
atsilankyti kiekvienas tautietis, 
kuris nepagailės pusantro dolerio. 
Vakarienės metu kartu su visais 
choristais ir Baltijos tautų atsto
vais prie turtingai paruoštų sta
lų galėsite praleisti porų valandų 
broliškoje ir jaukioje nuotaikoje.

Alb. P.

abu, todėl dvigubi. Bet šiaip asme
niui įėjimas kainuoja 3 doleriai. 
Į tų sumų įskaitoma ir vakarie
nė. Gintaro balius birželio 7 d.*

Kad greičiau sugytų kaulai ir 
negeltų šalčiuose, vienas gerada
ris kun. Kemėšiui padovanojo šil
tų namų darbo pūkinę kaldrą. Ti
kimasi, kad tas palengvins kape
lionui galutinai pasveikti.

Kalbama, kad Moterų Dienos 
Melbourne taip puikiai pavyko, 
kad rengėjos pergale apsvaigusios 
užmiršo apie savo nuveiktus dar
bus pasipasakoti per Mūsų Pasto
gę. Viena iš rengėjų prisiuntė 
koncerto programų sakydama — 
redaktoriau, žinokis pats!

dė-

Lietuvos Nepriklausomybės Ju-
biliejinės Salės statybai aukojo
arba skolino:
I. ir 0. Alekna $50 (250)
A. ir V. Vaitiekūnas 80 (100)
V. Bieliauskas 50 (160)
J. Jasulaitis 30 (280)
A. Bakaitis 20 (120)
J. Maciejūnas 20 (220)
J. Keblys 10 - (30)
B. Urbšys 10 (120)
K. Šipaila 10
J. Alešiūnas 6 (26)
V. Žemaitis 4 (6)
V. Sidabrą 2 (6)
Melb. Liet. Kat Mot 
Draugija 23

Vajaus Komisija nuoširdžiai 
koja visiems geros valios skolinto
jams ir aukotojams ir kviečia vi
sus lietuvius prisidėti neatsižvel
giant kur kas begyventų — mies
te, provincijoje' ar kitoje valstijo
je, nes Lietuvos Nepriklausomybės 
Jubiliejinių Metų atžymėjimas 
Australijoje tai bus vienintelis at- 
žymys savo fizinėje formoje. Kiek
vieną sekmadienį prieš ir po liet, 
pamaldų St Johns bažnyčios sa
lėje budi Tarybos vicepirmininkas 
p. K. Prašmutas, kuris priima 
kiekvieno paskolą ar auką ir tei
kia pageidaudaujamų informacijų. 
Kam patogiau prašome siųsti če
kius ar pašto perlaidas ant jų 
užrašant “Lithūaniain Club of 
Melbourne” šiais adresais: K. 
Prašmutas 7 MacGregor Str., 
East Malvern, Vic., 3145, arba L. 
Balčiūnas 285 Victoria Str.. 
Abbotsford, Vic. 3067. Viso su
rinkta vajaus keliu iki gegužės 
20 d. $2489 Įskaitant ir laimikį lo
terijoje.

Vajaus Komisija

Po sunkios operacijos Pertho 
lietuvių kapelionas kun. Kemėšis 
jau apleido ligoninę. Jam buvo 
išimtas kaulo gabalas iš kojos ir 
Įtaisytas į rankų. Jau gegužės 26 
d. kun. Kemėšis suteikė moterys
tės sakramentų Žydrei Žukaitei, 
ištekėjusiai už “lietuviško” aus
tralo Robert Pember. Robertas jau 
gerai šoka lietuvių tautinius šo
kius ir labai palankus lietuviams.

Lietuvių leidžiamas ir radaguojamas antikomunistinės 
minties žurnalas
"NEWS DIGEST-INTERNATIONAL" rengia tradicinį

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

UKRAINIEČIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE 
(Ne klube., bet senuose namuose) 
71 Joseph str., LIDCOMBEJE.

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

laikys Sydnėjaus Lietuvių Moterų Socialinės

Pradžia
Gros

Bufetą
Globos Draugija.

PROGRAMOJE: įvairių tautų dainos ir šokiai.

D

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 !♦'

DĖMESIO!DĖMESIO!
Maloniai kviečiame visus Melbourne ir apylinkių tautiečius į atvykstančio Adelaidės 

“Vaidilos” teatro spektaklį

"BUBULIS IR DUNDULIS”

v

kuris įvyks birželio 9 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. Lietuvių namuose, 50 Errol St. 
North Melbourne.

Tai vienintelė proga pamatyti gabius Adelaidės vaidintojus. Jie du kartus žavėjo žiū
rovus savam mieste, o dabar turėsime galimybę juos pamatyti scenoje Melbourne. Te nelie
ka nei vieno namuose! Nepraleiskite šios vienintėlės progos — neapsivilsite!

"Aušros" Teatro V-ba

9
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RUOŠKIMĖS PROCESIJAI
Iškilmingoji — metinė Dievo 

Kūno procesija Manly — šiais 
metais įvyks birželio 9 d. — Šv. 
Trejybės _ Sekmadienį kurion spe
cialiai Kurijos raštu ir mes kvie
čiami dalyvauti.

Šiai procesijai užprašytas inž. 
A. Jakštas yra paruošęs naujų 
projektų lietuviško kryžiaus kurį 
tikimasi laiku išpildys p. Pr. Dai
lidė.

Labai nuoširdžiai kviečiu iš 
anksto visą jaunimą tautiniuose 
rūbuose; o taip pat ir gerb. po
nias bei jų vaikučius. Negailėki
me pastangų, pasiruošimo ir uo
lumo, kad savo margaspalviais 
gražiais rūbais bei įspūdinga pro
cesija teiktume pagarbų Dievui 
ir paramų Tėvynei. Iš anksto skel
biu, kad vieningai suderintume 
visus savo planus — Manly pro- 
cesijonl

Susirinkti Vivian St. — tuojau 
po lietuviškų pamaldų Lilcombe.

Kun. P. Bautkus

PAREMKIME JAUNIMĄ
Lietuvių jaunimo organizacijo

se visados atrasime vienų kitą ir 
“vyresnį”, kurio įtaka prasiskver
bia į visą veiklą.

Sydnėjaus Lietuvių Taut, šo
kių Grupė pasiryžusi viena pati 
organizuoti savo vakarą. Mūsų 
jaunimas yra užtenkamai gabus 
ir pajėgus išgalvoti ką nors nau
jesnio, nematyto, negirdėto. Bū
kime tikri, kad rengėjai daug dar
buojasi. nenorėdami nuvilti atsi
lankiusių. Bus gera aukšto lygio 
programa — tautinių šokių, dainų 
pynės. Rengėjai stengsis savo va
karo svečius taip aptarnauti, kad 
jiems nereikėtų vaikštinėti į bufe
tą ir pažada viską, kas tik bus 
užsakoma, patiekti svečiui prie 
stalo. Grojant aukšto lygio or
kestrui “Saints” bus malonu ir 
pasišokti.

Reikia tikėtis, kad visi atsilan
kys — seni ir jauni ir parems

BRISBANE — NEWCASTLE 
— NEW ZEALAND 

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI MA nariams birželio mėnesiui 
skyrė sekančias intencijas: 
bendra jų — Kad žmonės at
pažintų Jėzaus Širdyje vienybės, 
išganymo ir taikos šaltinį.
m i s i j ų — Už Bažnyčios grei
tų atstatymų Kinijoje.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
“Visa aukoju Tau, Švenčiausioji 
Jėzaus Širdie!”

Kun. S. Gaidelis SJ.

PADĖKA
Fairfield District ligoninės di

rektorei p.Dr. V. Barkuvienei reiš
kiu nuoširdžiausią padėkų, kad 
jos pastangomis buvau priimtas 
į ligoninę, prižiūrimas ir rūpestin
gai gydomas.

S. Narušis

GARBĖS IR ATMINIMŲ 
FONDUI įnašų 10 dolerių įmokė
jo Jonas Normantas iš Melbourne. 
Už aukų nuoširdžiausių padėką 
reiškia

ALB Krašto Valdyba

PARDUODAMA

GEDIMINO ORDENAS (su kaar 
pinu) ir LIETUVIŠKOS MONE
TOS. Rašyti: 
538 Glynburn 
5066.

S.A. Coin Auctions
Rd., Burnside, S.A.

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatymu galima pa
siųsti per BALTIC STORES Ltd. 
Z. Juras, 421 Hackney Rd., Lon
don, E.2. England.

SYDNEY APYLINKES VALDYBA 
INFORMUOJA

Baltų Konvencija Adelaidėje. 
Šios konvencijos išlaidoms pa
dengti Apylinkės Valdybos nariai 
ir kandidatai rinko aukas. Viso 
surinkta $110.40. (Krašto Valdy
bos buvome įpareigoti surinkti 
$.100).

Ypatinga padėka Valdybos kan
didatams p.p. V. Asevičiui (Nth 
Sydney) ir M. Šumskui (Banks- 
town) bei P. Zarembai (Banks- 
town, kurie šiuo metu neturėda
mi tiesioginių pareigų Valdyboje 
įsijungė į šį aukų vajų. Taip pat 
nuoširdi padėka ir visiems auko
tojams.

Šioje Baltų Konvencijoje Syd
nėjaus apylinkę atstovaus valdy
bos vicepirmininkė p. A. Grince- 
vičiūtė-Wallis. Numato dalyvauti 
diskusijose savaitgalio mokyklų, 
sporto, j'aunimo organizacijų bei 
tarpusavio bendradarbiavimo rei
kalais.

Sporto klubai ir Liet. Namai 
Sydnėjuje. gegužės 5 d. posėdyje 
Valdyba svarstė lietuviškos veik
los apraiškas Sydnėjuje. Prieita

nuomonės, kad egzistavimas dvie
jų lietuvių klubų — namų Sydnė
juje nėra teigiamas reiškinys. 
Valdyba parašė laiškus abiems 
klubams ragindama imtis pastan
gų ir priemonių ieškant kelių ben
dram vieningam darbui. Reikalui 
esant valdyba sutinka tarpinin
kauti pasitarimams. Taip pat bu
vo atkreiptas dėmesys dėl ne
sklandumų sporto klube “Kove’ ir 
dėl įsteigimo naujo sporto klubo 
“Neries”. Valdybos nuomone šis 
skilimas yra apgailėtinas reiški
nys. Gaila, kad skaldymosi sėkla 
jau atsiranda ir mūsų jaunojoje 
kartoje. Pasitikėdama gera valia 
ir norais Apylinkės Valdyba pa
rašė laiškus abiems klubams ra
gindama sueiti abiejų klubų val
dyboms bendram pasitarimui bei 
dalyvaujant Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybai ar jos atstovams.

Į šiuos rašytus laiškus jau gau
ti atsakymai iš Bankstowno ir 
Sydnėjaus Liet Klubų, taip pat 
ir iš Sydnėjaus sporto klubo Ko
vo.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba
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