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Kiek teko patirti, Tautos Fon
do A atstovybė Australijoje ne
seniai laiškais kreipėsi į atskirus 
tautiečius kviesdama aukoti Tau
tos Fondui ir tuo savo auka 
prisidėti prie pavergtos Lietuvos 
laisvinimo. Lygiai toji pati Tau
tos Fondo Atstovybė kreipėsi į 
tautiečius per spaudą kviesdama 
visus paremti savo aukomis tė
vynės laisvinimo kovą.

Visi gyvename ir dirbame 
puoselėdami viltį, kad anksčiau 
ar vėliau pavergta tauta ir tė
vynė bus vienokiu ar kitokiu ke
liu išvaduota. Šitas laisvės rytas 
nežinia kada išauš, bet laisvės 
galimybe nė vienas doras ir są
moningas lietuvis neabejoja.

Gyvenime niekas pats nepasi
daro. Negalima tad nieko nevei
kiant laukti, kad ir Lietuva be 
mūsų pastangų atgaus savo ne
priklausomybę. Anksčiau ar vė
liau neabejotinai teks sunkiai ir 
kruvinai kovoti aukojant gyvy
bes ant tautos laisvės aukuro, 
bet kol šitos kovos dar nėra, bū
tini nemažesnės svarbos paruo
šiamieji darbai, kurie tiesia kelią 
į tautos išlaisvinimą. Tai yra lais
vųjų lietuvių politinės pastangos 
pasaulio opinijoje išlaikyti Lie
tuvos klausimą gyvą ir aktualų, 
nuolat ir nuolat priminti ir teigti, 
kad laisvi kraštai negali ramiai 
gyvenimu džiaugtis, kol šalia 
siaučia vergija ir priespauda. Lie
tuvių bendruomenės uždavinys iš
laikyti lietuvybę gyvą, kad būtų 
kas kalba ir kovoja už paverg
tą tautą. O kad būtų sėkminges
nis darbas politinėje arenoje už 
lietuvių tautos teises į laisvę ir 
nepriklausomybę, yra sudarytas 
net specialus politinis organas — 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas (sutrumpintai VL1- 
Kas), kurio tiesioginis uždavinys 
vesti politinę kovą už tautos iš
laisvinimą. Jis yra už pavergtos 
Lietuvos ribų ir remiasi kaip tik 
Pasaulio Lietuvių Bendruomene, 
kuri jam sudaro užnugarį — pa
laiko moraliai ir materialiai. Lie_ 
tuvos laisvinimo kova vyksta nuo 
pat pavergimo dienos. Šiandie ji 
dar nėra karo lauke, bet diplo
matinėje arenoje, bet ji taip pat
kainuoja, jei ne krauju ar gyvy- sėkminga. Neužmirškime, kad 
bėmis, tai darbu ir materialiniais kiekviena mūsų auka laisvinimo 
ištekliais. Tam ir yra sukurtas reikalams yra prasmingas šūvis 
VUKo politinei veiklai vystyti už. tautos laisvę! 
Tautos Fondas, kurio atstovybės 
veikia kiekvieno krašto lietuvių 
bendruomenėje. Per jas surink
tos aukos ir sudaro tą materiali
nę bazę, kad VLIKas galėtų iš
vystyti savo politinę veiklą.

Tautos Fondo ir jo atstovybių 
akcija niekur nesikerta su ben
druomenės veikla ir uždaviniais, 
bet kaip tik atlieka vieną iš tų 
uždavinių, kurį turėtų atlikti pa
ti bendruomenė. Iš tiesų nei Vil
kas, nei Tautos Fondas nėra už 
bendruomenės ribų, o pačioje 
bendruomenėje. Šių institucijų 
darbas ir veikla turi nemažiau 
rūpėti bendruomenei kaip ir lie
tuvybės išlaikymas. Juk neužten
ka pasitenkinti vien tik lietuvy
bės išlaikymu — svarbu dar ir 
atkovoti, ką tauta yra praradusi. 
Dėl to kiekvienas doras lietuvis 
ne tik rūpinasi lietuvybe, bet 
drauge ir stengiasi, kad ir kova 
už Lietuvą nenutrūktų ir būtų
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MŪSŲ REIKALAIS
DAME ZARA HOLT DĖKOJA
Metų pradžioje neišaiškintomis 

aplinkybėmis žuvus Australijos 
ministeriui pirmininkui H. Holt’- 
ui ALB Krašto Valdyba savo ir 
bendruomenės vardu pareiškė 
užuojautą jo našlei dabartinei 
Dame Z. Holt, šiomis dienomis 
Dame Zara Holt prisiuntė ALB 
Krašto Valdybos pirmininkui raš
tą išreikštą padėką Valdybai ir 
lietuvių bendruomenei už minėtą 
užuojautą.

AUKA BALTŲ TARYBAI
Džiaugdamasis, kad dienraštyje 

The Australian Federalinės Bal
tų Tarybos pastangomis buvo pa
skelbta Pabaltijo kraštus liečian
ti rezoliucija, priimta birželio 1 
d. Baltų Konvencijoje, sydnėjiš- 
kis p. V. Šliogeris per Krašto 
Valdybos pirmininką p. S. Naru- 
šj paaukojo 10 dolerių, kurie įmo
kėti į Baltų Tarybos kasą susi- 
darusioms išlaidoms padengti ruo
šiant Baltų Konvenciją ir kitus 
atliktus darbus.

krašto rep- 
pradžioje 

Council di-

pasirenka vieną, kaip 
rezentantę. Gegužės 
Canadian Folks Arts 
rektorius pranešė, kad minėtame
festivalyje Kanadai atstovauti 
pakviesta Hamiltono lietuvių tau
tinių šokių grupė “Gyvatvaras”. 
Dabar dairomasi lėšų, kas tai 
grupei pagelbėtų nuvykti į tarp
tautinį festivalį Prancūzijoje re
prezentuoti lietuvių tautos po Ka
nados vėliava.

Birželio 5 d. Pavergtųjų Euro
pos Tautų ■ Seimas apdovanojo 
atstovą John J. Rooney, 
Kongreso Atst. Rūmų 
New Yorko 14 distrikto 
lyno garbės dipolmu ir 
už uolią ir nuoširdžią 
pavergtųjų Europos tautų atsto
vams jų kraštų laisvės byloje.

Priimdamas dovaną, atst. J.J. 
Rooney pareiškė kreipsiąsis į nau
jąjį JAV ambasadorių Jungt. Tau 
tose ir skatinsiąs jį siekti, kad šių 
kraštų laisvės byla patektų į 
Jungtinių Tautų darbotvarkę.

JAV 
narį iš 
(Brook- 
medaliu 
pagalbą

IS tradicinio maisto ragavimo iškilmių Baltų Savaitės metu Adelaidėje. Kairėje darbo naštą 
nešusios lietuvės ponios prie salę puošusios Kalėdų eglutės (stovi iš k.) P.A. Lietuvių Katalikių 
Moterų D-jos pirmininkė Gasiūnienė, ALB Adelaidės Moterų Sekcijos pirmininkė E. Reiso- 
nienė ir abiejų stalų (Kūčių ir kepsnių) organizatorė Stepanienė; klūpo iš k.: J. Šerelienė, 
propagandos ir lėšų telkimo vadovė N. Arminienė ir viso jungtinio pabaltiečių parengimo 
vadovė E. Dainienė.
Dešinėj viršuje Pietų Australijos premjero žmona R. S. Hali kalba atidarymo iškilmių metu. 
Apačioj dešinėj dalis lietuviškų kepsnių su “ežiu”, “beržo aška” ir 1.1.

Pirmosios dvi nuotr. A. Budrio, trečioji V. Vosyliaus

LIETUVIAI ATSTOVAUJA 
KANADĄ

Rugpjūčio 10-15 d.d. Prancūzi
joje vyks “tarptautinis draugišku
mo festivalis, kur šalia kitų tautų 
pakviesta 
Festivalio 
visų tautų 
pėm duoti 
ribose, bet
Prancūzijos. Kanados vyriausybė 
mėgėjų grupių nefinansuoja, bet

dalyvauti ir Kanada, 
organizatoriai sutinka 
reprezentacinėm gru- 
išlaikymą Prancūzijos 
patys turi atvykti iki

V. BERNOTAS

Atsiranda ir mūsų tarpe tau
tiečių, kurie abejoja Tautos Fon
do misija ir net teiraujasi ar jis 
nesąs kokia nors privati institu
cija, operuojanti aukštais idea
lais, o surinktais pinigais naudo
jasi paskiri žmonės ar grupės. 
Užtikriname, kad šitie įtarimai 
visai be pagrindo: Tautos Fon
do misija yra telkti lėšas Lietu
vos laisvinimo kovai ir tie pini
gai jokiems kitokiems tikslams 
nenaudojami. Siam tikslui prita
ria vyriausi bendruomenes ir 
vietiniai organai ir glaudžiai ben
dradarbiauja su Tautos Fondu ir 
jo padaliniais.

Tautos ir tėvynės laisvinimo 
kova vyko ir tebevyks tol, kol 
bus atgauta laisvė. Tad ir aukos 
turi būti nenutrūkstančios: nerei
kia laukti specialių vajų, kada 
būsi paprašytas ar paragintas — 
aukok kada gali ir kada turi!

(v.k.)

Politikos vingiuose
C. DE. GAULLE — 

LAIMĖTOJAS
BERLYNE VISI TEISŪS

Rytų Vokietijos Ulbrichto ge
rai sugalvotame plane vakarų vo
kietis turės mokėti du dolerius už 
vizą ir pakeltus mokesčius už į- 
vežiamas ir išvežiamas prekes iš 
vakarų Berlyno Per metus komu
nistams susidarytų graži 20 mil. 
dolerių suma. Tačiau Ulbrichtas 
nėra kapitalistas. Jo naujai sugal
voti mokesčiai ir lankytojų ap-

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

JUBILIEJINIŲ METŲ 
MENO PARODA

Kaip jau daugis lietuvių daili
ninkų žino, būsimosiose Lietuvių 
Dienose organizuojama Jubilieji
nių Metų Meno Paroda. Šios pa
rodos meninius aspektus netarpiš- 
kai apsprendžia skulptorė ponia 
Ieva Pocienė.

L.D, Prezidiumas nuoširdžiai ti
ki, kad ši jubiliejinių metų meno 
paroda pilnai atitiks tų metų svar
bai ir dėl to viešai kreipiasi į vi
sus mielus menininkus, prašyda
mas juos toje parodoje dalyvau
ti. Šiomis dienomis numatytiems 
menininkams išsiunčiami asmeniš
ki L.D. Prezidiumo laiškai, pra- šaukimą į lietuvių visuomenę, at- 
šant jų principinio sutikimo daly- skirus asmenis, o taip pat į kul- 
vauti parodoje. Tą principinį su- tūrines ir profesines organizaci- 
tikimą Prezidiumiui rlrika|inga jas. Tikimasi, kad reikalą aiškiai 
gauti' iki rugpjūčio pabaigos. Nors pristačius, galima būtų sudaryti 
ir numatoma parodai parinkti pa- efektyvesnes vaizduojamojo meno 
čią geriausią meno galeriją, ta- premijų formas. Patys lietuviai 
čiau tas parinkimas didele dalimi menininkai jau atvejų atvejais

priklausys nuo jo dalyvauti su
tinkančių menininkų ir išstatysi- 
mų kūrinių.

L.D. Prezidiumas pasirūpins, 
kad apie šią jubiliejinę kovos metų 
parodą būtų atitinkamai painfor- 
piuota australų visuomenė ir pla
tūs meno gerbėjų sluoksniai.

Žvelgdamas į parodą iš lietu
viško taško, L.D. Prezidiumas jau 
dabar ieško būdų įvesti gyveniman 
naujas vaizduojamąjį lietuvių me
ną skatinančias premijų formas, 
kurios pirmą kartą būtų pritai
kytos šioje parodoje. Turimus pla
nus vispusiškai išanalizavęs, Pre
zidiumas paruoš atitinkamą atsi-

Seimo rinkimai Prancūzijoje liu
dija, kad 45 mil. tauta neturi pre
zidentui de Gaullei nei jo archaiš
kai partijai pakaito. Gaulistai, 
laimėję rinkimus 100 balsų pers
vara, 487 vietų asemblėjoj, ir to
liau valdys Prancūziją.

De Gaulles laimėjimas atsiek
tas. Gyventojai, pasimokę iš strei- gunkinimai tai tik kita priemonė 
kų, vedančių į politinį chaosą, ne
siryžo mestis su komunistais už 
“taiką ir šviesesnį rytojų”.

Iš tikrųjų prancūzai neturėjo 
didelio pasirinkime. Galėjo balsuo 
ti už de Gaulle, arba prieš jį. Bal
suojant prieš de Gaulle, kraštas 
atitektų kairiesiems, o vėliau ko
munistams. Vietoj autoritarinės 
demokratijos Prancūzijoje įsivieš
patautų diktatūra.

Šis gaulistų laimėjimas galbūt 
paskutinis 77 metų generolui. De 
Gaulle politinis išsigelbėjimas liks 
nepamirštama pamoka ne tik jam, 
bet ir jo pasekėjams. Socialiniai 
neramumai ir priešingi politiniai 
vėjai pamokė prancūzus ir jų va
dus, kur veda flirtas su komunis
tais.

Kažin ar po tokių politinių įvy
kių prezidento flirtas su Maskva 
nepasibaigs? Be abejo, de Goulle 
rinkiminis šūkis į tautą “Nepasi
duoti komunizmo tiranijai” su
lauks nepalankų atgarsį Maskvo
je. Per lemiamuosius rinkimus pre 
zidentas pasirodė ne be tas, kurs 
prieš kelis metus Lenino aikštėje 
— Maskvoje šaukė: “Tegyvuoja 
sovietų socialistinė respublika! 
Tegyvuoja Prancūzijos — Sovietų 
brolystė!” Deja, ir tada Krem
liaus šlovinimo neteko prezidentui 
užbaigti, kai perkūnas nuaidėjo 
Kremliaus bokštais ir žvarbus lie
tus išsklaidė susirinkusius....

išbandyti vakarų valią, atbaidyti 
jų investuojamą kapitalą v. Berly
ne ir priminti suverenumo rei
kalavimus. Ligi šiol rytų Vokie
tijos pripažinimas kaipo atskiros 
valstybės nepriimtinas vak. Vokie 
tijai, nei vakarų sąjungininkams. 
Bonnos akimis žiūrint, Europoje 
negali būti dvi Vokietijos, kurios 
rišasi ta 
ir bendra 
bitrarinis 
klausimas,

vieną

vaka- 
imtis
Ulb-

pačia kalba papročiais 
istorija. Vokietijos ar 
padalinimas tai laiko 
kuris anksčiau ar vė

liau sujungs Vokietiją į 
valstybę.

Išskyrus protesto raštus, 
rų sąjungininkai nesiruošia 
retaliacijos priemonių prieš
richto išdaigos Berlyno koridoriu
je. Ir ką vakarai galėtų daryti, 
jei Ulbrichto suvaržymai nepa
žeidžia keturių didžiųjų nutarimo 
Potsdame. Pagal tą susitarimą lei 
džiama anglams, prancūzams ir 
amerikonams lankyti vakarų Ber
lyną, tik ne vokiečiams. Apie vo
kiečius konferencijoje nebuvo kal
bėta.
Amerikos užsienio reikalų sekre

įrodė, kad jie savo menu ypatin
gai ryškiai pabrėžia tautines trem
ties lietuvių aspiracijas.

torius Mr. Rusk tokius suvaržy
mus Berlyne pavadino nepateisi
namais ir provokuojančiais. Tuo 
tarpu, nei Washingtonas nei Bon- 
iia nėra galutinai apsisprtendę, 
kokiomis priemonėmis įveikti Ul
brichto blokadą. Bonnoje siūlo
ma susisiekimą vykdyti oro keliu, 
bet ir čia iškyla klausimas kaip 
Ulbrichtas reaguos į lėktuvus 
skraidomus virš jo teritorijos.

PADĖTIS VIETNAME
Prieš užmezgant kontaktą Pa

ryžiuje, į p. Vietnamą komunistai 
pajėgdavo pristatyti kas mėnesį 
6000 teroristų. Nutraukus š. Vie
name bombardavimą, priešo infil
tracija padidėjo penkiais kartais. 
Amerikos taip vadinama “krašto 
išvalymo strategija” perėjo į gyni
mąsi. ,

Bet ir šioje pozicijoje ameriko
nai nebespėja atsikvėpti.

Už Amerikos kritusias 
ant strateginių taikinių 
name, dabar komunistai 
gyventojams atsilygina raketomis. 
Pietų Vietnamo sostinėjle nėra 
saugios vietos nei dieną, nei nak
tį. Gan primityvios sovietų gamy
bos raketos pasiekia bet kokįią 
Saigono dalį ir kiekvienu sprogi
mu palieka aukų, gausėjančių be
namių ir pabėgėlių skaičių. Per 
paskutinius du mėnesius iš sosti
nės 2.5 milijono gyventojų 200,000 
liko be pastogės. Saigono mokyk
los užsidarė ligoninės perpildytos 
sužeistais, našlaičiai bastosi 
siau alkani po gatves...

bombas 
š. Viet- 
Saigono

pu-

PASTOGESMŪSŲ
SPAUDOS BA LIŪS
RUGPIŪČIO 3D.
UKRAINIEČIŲ KLUBO SALĖJE 

LIDCOMBE

Miunchene leidžiamas biulete-, 
nis Freie Presse-Korrespondena 
(1968 m. 1/2), remdamasis belgų 
ir prancūzų tyrinėtojų duomeni
mis, paskelbė, kad per 60 metų 
po bolševikų revoliucijos laimėji
mo Rusijoj kaip tik nuo to lai
mėjimo yra žuvę 48 milijonai 
žmonių. Įskaitytos pilietinio karo, 
bado ir čekistų-enkavedistų tero
ro aukos, bet neįskaitytos — tai 
ryškiai pabrėžta — 1918-22 metų 
aukos karuose Suomijoj, Baltijos 
kraštuose, Ukrainoj, Lenkijoj ir 
Kaukaze, nei karo su kinais au
kos (1925-31), nei Ispanijos ka
ro aukos, neigi 1939-45 metų karo 
aukos.

Pastebėtina, kad tie tyrinėjimai 
atrodo, bus visiškai nepalietę po
karinio čekistų siautėjimo, ypač 
nusiaubusio visus to karo metu 
bolševikinės imperijos pagrobtuo
sius kraštus.

(ELTA)

Washingtone turbūt niekas ne
kels klausimo — ar bombardavi
mas efektyvus, ar priešui sunki
nęs karą? Liūdni karo faktai Sai- 
gone patys kalba už save.

PRIEŠ 20 METŲ
1947 metų pradžioje, Prancūzi- 

■ jos užsienio reikalų min. Bidault 
rėmė visos Vokietijos pramonės 

’ atstatymo planą. Prisiminus du 
pasaulinius karus tokia idėja 

' prancūzus išgąsdino. Vietoj tie
siamos pagelbos rankos vokie
čiams, prancūzų Bidault ir ang
lų Bevinas pasirašo Dunkirche 
savitarpio pagelbos sutartį. Tokia 
sutartis nukreipta grynai prieš vo
kietį.

Maskvoje tuo tarpu dažnėjo Ke
turių Didžiųjų užsienio reikalų 
ministerių konferencijos. J.A.V- 
bių Marshall’is ir Anglijos Bevi
nas, palengvindami karo repara
cijų naštą vokiečiams, siūlė leisti 
savo užimtose srityse (dabar vak. 
Vokietijoje), taikos pramonės vys
tymuisi. Prancūzijos Bidault ne 
visai sutiko su anglosaksų legva- 
tomis vokiečiams. Bidault teigimu, 
sunku būtų atskirti ir suvokti 
ri pramonės šaka “taikos” ir 
ri nukreipta “karo” tikslams, 
tokia sunkiai kontroliuojama 
kietijos pramonė —- tai žingsnis į 
tretįjį pasaulinį karą.

Su Bidault nuomone visiškai su
tiko sovietų Molotovas, šis prie
šinosi ne tik pramonės išvysty
mui, bet reikalavo išmontaviimo 
likusios ir ką tik sikūrusios pra
monės įrengimų. Konfiskavimo vi
so Vokietijos turto ne tik Vokie
tijoje, bet ir užsienyje.

Laimė, kad vakarai suvokė ir 
nusisuko nuo sovietų “gerų” no
rų pasaulio taikai.

ku-
ku-

O 
Vo-

1
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BALTU SAVAITĖ ADELAIDĖJE
X

JONAS SOLlVNAS

Turėdami galvoje, kad Baltų 
Savaitės organizatoriai siekė pa
rodyti australų visuomenei būdin
guosius pabaltiečių bruožus, Tra
dicinio Maisto Parodą ir Ragavi
mą galėtume laikyti geriausiai 
pasisekusiu parengimu, kuris susi
laukė didžiausio reagavimo, paly
dėto nuoširdžiais atsiliepimais bei 
padėkos laiškais.

Tam tikra prasme Tradicinio 
maisto parodą galime lyginti su 
pabaltiečių liaudies meno ir rank
darbių paroda. Jose abiejose pa- 
baltietis buvo rodomas jo kasdie
ninėj gyvenimo aplinkoje. Rank
darbiai buVo skirti jam pačiam 
apsirengti ir savo namus papuoš
ti, o tradicinis maistas — jo gy
vybei palaikyti. Ir vieni ir kiti 
rodė pabaltiečių skonį plačiausia 
to žodžio prasme. Jie rodė jų su
gebėjimus puikiai išnaudoti gam
tos teikiamas gėrybes ir jas pri
taikyti savo gyvenimo reikalams. 
Pietų Australijos premjero žmo
na, ponia R. S. Hali teisingai pas
tebėjo, kad ir australai turi tas 
gerybes, iš kurių pagaminti tra
diciniai pabaltiečių valgiai, ta
čiau australams esą trūksta vieno

III DALIS: Tradicinio maisto paroda ir ragavimas.

SUSIDARIUSI TUŠTUMA
Sakoma, kad gamta nemėgsta tuštumos. Juo labiau žmonės. 

Taip jau likimas lėmė, kad dviejų žudikų kulkos šio krašto visuo
meniniame ir politiniame gyvenime ne. tik atvėrė žaizdą, bet ir su
darė tuštumą.

Memphis mieste žuvus Nobelio laureatui ir negrų vadui Mar
tynui L. King negrų bendruomenė pasijuto be vado, ir, žinoma, pa
kriko. Daugelyje miestų prasidėjo riaušės, kurios atnešė kraštui 
daug materialinių nuostolių. Tačiau jei bendrai gyventojai patyrė 
materialinių nuostolių, tai ypatingai negrai dar daugiau nukentėjo 
dvasiniai netekdami savo vado. Veltui kas bandytų užimti King 
vietą. Niekas nepajėgs negrams atstoti King, nes jis buvo neeilinis 
asmuo, kuris gimsta labai retai. Tiesa, King vadovautai vietai atsi
rado kitas kunigas. Bet jis nebėra tokia impresyvi ir įtakinga asme
nybė.

Kai kas mano, jog negrams iš tikro atskiro vado nė nereikėtų 
nes ir jie yra šio krašto pilnateisiai piliečiai (bent teoretiškai), ir to
dėl tiek jų, tiek baltųjų vadai gali būti tie patys asmenys. Deja, toks 
galvojimas nėra nei praktiškas, nei priimtinas negrų bendruome
nei. šiandie negrai yra labai jautrūs savo grupės atžvilgiu, ir jie 
nori būti identifikuojami kaip paskira rasinė grupė. Jų šūkis “Black 
Power”' nėra koks tuščiažodžiavimas ar bereikšmis riksmas. Jis sa
vyje yra ir logiškas, ir realus. Jeigu negrų bendruomenė nori ką 
nors šiame krašte atsiekti, tai ji gali atsiekti tik organizuotai kaip 
vienalytė, atskira grupė. Šito vienalytiškumo negrams ypatingai rei
kia politiniame, ir ekonominiame gyvenime. Tiesa, negrai nepajėgs 
išsirinkti savo kandidatų į politinius postus, tačiau jų vieningas blo
kinis balsavimas turi lemiamos reikšmės ne tik didmiesčiuose, bet 
ir kai kuriose pietinių valstijų apskrityse. Negrų įtaka politiniame 
gyvenime tegalima tik tada, jeigu negrai bus vieningi ir susiklausę. 
Va, čia jiems ir truks Dr. Kingo. Jis buvo vienijanti jėga negruose. 
Jam žuvus vargu ar negrai bent šiuose rinkimuose daug ką atsieks. 
Nėra kam pasakyti už ką ir kada negrai turėtų balsuoti.

Dr. King netekimas jaučiamas ir negrų ekonominiame gyve
nime. Ypatingai. Negrai jau yra įsitikinę, kad niekas kitas jų iš 
esamos mizerijos neišvaduos, jei jie nedirbs patys. Teikiamoji fe
deralinės valdžios ir paskirų miestų parama negrams nėra užtenka- 

• ma. Negrai patys sau turi padėti, patys save vaduoti. Čia didžiau
sias ginklas nėra tik politinė įtaka, bet ir ekonominis pajėgumas.

Negrų ekonominis pajėgumas yra daug silpnesnis, nei politinė 
įtaka. Tiesa, negrų tarpe yra pasiturinčių, bet juos galima ant pirš
tų suskaičiuoti. Kas svarbiausia — negrų bendruomenėje dar vis 
tebėra silpna vidutiniai pasiturinčiųjų klasė (ši klasė yra šio krašto 
pagrindas). Ligi šiol viską negrams tiekė baltieji: jų rajonuose ban
kai baltųjų, krautuvės baltųjų, patarnavimų įmonės baltųjų.

Šiuo metu negruose yra nepaprastas sąjūdis visa tai perimti į 
savo rankas ir tuo būdu pakelti negrų bendruomenės ekonominį 
pajėgumą. Tam atlikti reikia vienybės, reikia vado. Ir čia Dr. King 
būtų nepaprastai reikalingas. Deja, jo jau nebėra. Ligi šiol dar ne
pastebėjome, kas jo vietą pajėgtų užimti. Jam žuvus atsirado tuštu
ma. Ją kas nors turi labai greitai užpildyti, nes kitaip negrų padėtis 
dar nelabai greitai pagerės.

Kennedy mirtis atvėrė duris politinei tuštumai. Jei prezidenti
nių rinkimų kampanija ligi jo mirties buvo nepaprastai įvairi ir 
įdomi, tai po jo mirties beveik nieko nebeliko. Kennedy buvo griež
tas dabartinės valdžios oponentas. Jis buvo vienintelis įtakingas ir 
rimtas kandidatas esamai valdžiai nuversti. Jo rinkiminė kampanija 
bylojo, kad jis buvo nepaprastai populiarus amerikiečių visuomet 
nėję, ypatingai biednuomenėje. Jam žuvus toji dauguma gyventojų 
neteko savo vado, liko bebalsė. Tiesa, prieš esamą valdžią dar kan
didatuoja ir senatorius McCarthy. Deja, jis yra persilpnas ir neturįs 
pakankamos įtakos masėje. Iš demokratų partijos belieka vienas 
tvirtas kandidatas. Tai viceprezidentas H. H. Humphrey. Bet... 
Taip, bet jis esamos valdžios kandidatas.

Respublikonuose yra keletas kandidatų — Nixon, Rockefel
ler, Reagon. Deja, nė vienas jų neturi ko nors rimtesnio pasiūlyti 
krašto biednuomenei, ypatingai negrams. Bendrai, pagal esamą 
tradiciją daugumas negrų balsuoja už demokratą. Tačiau šįmet at
rodė, kad negrai teturėjo tik vieną vienintelį kandidatą. Juo buvo 
Kennedy. Jam žuvus negrai nebeteko savo kandidato. Neapsiriksiu 
sakydamas, jog daugumas negrų šįmetiniuose balsavimuose nedaly
vausią, nes nebėra už ką balsuoti. Kennedžiui žuvus negrai tapo 
apatiški visiems kandidatams. O tai negerai, nes kiekvienu atveju 
jų balsas yra svarus ir reikalingas tolimesniam politiniam gyveni
mui nustatyti. Kaip iš susidariusios tuštumos išbris amerikiečiai 
greičiausiai parodys politinių partijų konvencijos. Apie tai vėliau.

SALEZIEČIŲ VEIKLOJ
IXĖL VASAROS STOVYKLOS 

ALPĖSE
Šiemet, Tėvynės kovų metus 

konkrečiau paminint saleziečiai 
numatę Italijos Alpėse vasaros 
stovyklą berniukams ir mergai
tėms, kuri užtruks nuo liepos 1 iki 
liepos 24 dienos. Didžiausia sto
vyklautojų dalis — iš Vokietijos.

Organizuojant stovkylą tuoj su
sidurta su finansinėm kliūtim.

BALFas vasaros stovyklai pa
remti tepasiuntė 300 dol.; tiek pat 
pasiuntė ir j Vokietiją stovyklau
tojų kelionės išlaidoms padengti.

Mergaitės jau surinko reikia
mus pinigus pragyvenimui (8 DM 
dienai); gi berniukų atžvilgiu or
ganizatoriai susitiko su nenuma
tytom kliūtim: lig šiol, sako, ne
radę nei vieno, galinčio prisidėti 
prie išlaikymo nors 4 DM (vienu 
doleriu) dienai!

Tokiom sąlygom stovykla nega
li išsilaikyti, ypač kad Alpėse pra
gyvenimas brangesnis (kas visiems 
suprantama).

Kitiems metams vadovybė va
sarnami galėtų užleisti kitiems, 
svetimiem, kurie mokėtų geriau jį 
įvertinti. (Jau turima prašymų iš 
kelių Italijos vietų, iš Prancūzi- 
ios, net iš šiaurinės Afrikos. Iš 
’rancūzijos, pavyzdžiui, prašėsi 

70 ukrainiečių 16-20 metų; sale

ziečiai turėjo jiem atsakyti vien 
tik dėl to, kad, teisingai norėjo re
zervuoti vietą lietuviukams; gi šie 
norėtų būti išlaikomi dykai!)

Taigi, kitiems metams vadovybė 
gal bus priversta jieškoti kitokios 
išeities; tačiau šiemet, šiems Lie
tuvos jubiliejiniams metams, dar 
reikia pasišvęsti — ir diegti vi
som išgalėm lietuvybę kurią, deja, 
daug kas visai užmiršęs ir kurios, 
kadangi nepažįsta, nevertina.

Todėl stovykla reikalinga finan
sinės tautiečių paramos. Aukas 
prašoma siųsti vasaros stovyklos 
vadovybei: Rev. Pranas Gavėnas, 
Istituto Salesiana Lituano, 14022 
Castelnuovo Don Bosco (Asti) — 
Italy.

k. Pr. Gavėnas,dir.

NAUJOS KNYGELĖS 
MAŽIESIEMS

Jau knygų rinkoje ir daugelio 
mažųjų rankose Sonės Tomarie- 
nės pasaka "Tinginė ir darbštutė” 
bei eiliuota legenda “Paskendusi 
pilis” (saleziečių leidiniai Italijoj, 
kaina po 1 dol.).

"Gavau abi knygeles, — rašo 
autorė leidėjams, — ir labai nu
džiugau. Tikrai gražiai atrodo, 
dailiai išleistos; kam parodau vi
si džiaugiasi...

Lietuvoje
LIETUVOS ŠILKAS

Paskutinę gegužės savaitę Kau
nan buvo suvežti iš visos Sovie- 
tijos šilko audinių pavyzdžiai. 
Maskvos (lengvosios pramonės) 
ministerijos pareigūnų komisija 
(Giršgornas, Segalis ir šmuilovi- 
čius) apžiūrėjo, įvertino ir pa
reiškė, kad kauniškių šilko (dirb
tinio) audinių fabrikų gaminiai 
geriausi. Toks sprendimas buvo 
numatytas iš anksto, — todėl ir 
visus kitus pavyzdžius suvežė 
Kaunan, o ne Maskvon. Kauno 
tekstilės chemikai atliko didelį 
patarnavimą Sovietijos tekstilės 
pramonės vadovybei. Ji, toji va
dovybė, pasistatydino triasetati- 
nio pluošto fabriką, bet ligi šiol 
ne tik Sovietijoj, bet ir visame 
sovietiniame bloke nebuvo nė vie
no fabriko, sugebančio iš tos me
džiagos austi audeklus ar megzti 
mezginius. Tą paslaptį ištirti ir to 
darbo išmokti buvo pavesta Kau
ne esančiam tekstilės pramonės 
mokslo tyrimo institutui. Tas dar
bas pradėtas 1964 metais, ir jis 
atliktas. Kauno įmonėse triaceta- 
tinis šilkas jau gaminamas ir eks-
portuojamas.

Šiam darbui vadovavo minėto
jo instituto direktoriaus pavaduo
tojas Vladas Brazauskas ir ben
dradarbiai: Aldona Dobilienė, 
Vladas Paškevičius, Vladas Lasa- 
vičius, Viktoras Kaplanas (jis į- 
rengė “Kaspino” fabrike ir dirb
tinių kraujagyslių gamybą, išty
ręs iš užsienių gautus pavyz
džius), Jonas Bazevičius ir įmo
nėse dirbantieji tekstilės prakti
kai — Elvyra Marcinkonienė, 
Vincas Gailiūnas.

Dėl to lietuviai vėl turi progos 
ir pagrindo pasididžiuoti savo su
gebėjimais ir pranašumu, o Mask-

Dar žodis dėl iliustracijų. Dai
lininkai, tiesa, iškritikavo jas. 
Bet vaikai tuojau griebia už “Tin
ginės ir darbštiftės”. Jau keletą 
kartų tokį bandymą padariau: su
dėjau daug knygučių visokių ir Lie 
tuvoj išleistų, ir Jūsų, ir prašiau 
pasirinkti gražiausias. Visi vaikai 
kaip vienas ima už "Tinginės”! 
Patinka tos mergytės, ožiukas, 
katinukas... Viena emerikoniu- 
kė kuone apsiverkė, kad nedaviau 
tuojau knygutės, bet prašiau pa
laukti, kol daugiau egz. turėsiu. 
Zirzė ir zirzė, kad duočiau jai tą 
knygutę.

Tai, matote, vaikams savo pie
šiniais labai įtikote”.

Rinkiny “Mažųjų pasaulis” ruo
šiama spaudai knygelių vaikams: 
Karalaitis ir lelija, Jūratė ir Kas
tytis, Lapė Snape, Darbščioji Dai 
lutė, Pelytė Geležytė, Miško vieš
nia, Stebuklingoji dūdelė, Lylutės 
nuotykiai, ir daugiau.

Pasakas bandoma versti ir leis
ti taip pat ir kitom kalbom. Ke
lios Sonės Tomarienės pasakos jau 
išverstos angliškai ir itališkai. Iš
versti, mačiau, itališkai ir St. 
Džiugo “Keturi valdovai”. Peda
gogai, kurie skaitė bei peržiūrėjo 
kalbą, susižavėję lietuviškom pa
sakom.

Praganius 

dalyko-sugebėjimo. Jie žiną tik 
Bread and mutton, mutton and 
bread: Ir tuos pabaltietės moters 
sugebėjmus taip nuostabiai pateik
ti maistą ponia Hali surišo su pa
baltiečių kultūriniais paveldėji
mais, su pabaltietės moters atsi
davimu savai šeimai, su amžių bė
gyje susiformavusiomis ir išryškė- 
jusiomis tradicijomis.

Reikia pastebėti, kad šio pasi
sekusio parengimo vadovė ponia 
Elena Dainienė jj panaudojo ir 
mūsų politiniams siekimams pa
ryškinti. Jos atidaromąjį žodį, 
■nors jis buvo ir gana trumpas, 
galima laikyti savotiška politine 
deklaracija, kurią turėjo nuryti 
visi susirinkusieji vietos dignito
riai (parlamento ir senato nariai, 
Adelaidėje reziduoją konsularai, 
svetimų valstybių atstovai, univer
sitetų profesoriai, burmistrai, 
aukšti valdžios pareigūnai, TV, 
radio ir spaudos atstovai). Pareiš
kusi, kad svečiai turės progos ap
žiūrėti ir paragauti tradicinį estų 
maistą, duodamą gimtadienio pro
ga, latvių velykinius valgius ir 
lietuvių Kūčių stalo patiekalus bei 
kepsnius, ponia Dainienė pareis- 

va — “dar viehu perlu į Krem
liaus žvaigždę”...

(ELTA)

Birželio 4 d. Vilniaus operos te
atre buvo parodyta Haley opera 
“Žydė”, dabar pavadinta “Rache
lė”. šis spektaklis buvo pareng
tas ne operos personalo, o Vil
niaus konservatorijos studentų 
bei dėstytojų. Solistai, choras ir 
orkestras buvo vien konservatori
jos studentai arba baigiantieji. 
Rachelę dainavo jau anksčiau kon 
servatoriją baigusi Judita Ušins- 
kaitė (E. Sirsienės mokinė). Ele- 
azaro ir kardinolo vaidmenis at
liko šiemet konservatoriją bai
giantieji Petro Olekos mokiniai, 
tenoras Fiodorovas Korzunovas ir 
bosas Bronislavas Gražys. Orkest
ras iš doc. J. Fledžinsko vado
vaujamos orkestro klasės, choras 
— iš doc. A. Armino vadovauja
mos dirigavimo klasės.

Konservatorija esanti pasiruo
šusi dar pasirodyti ir su Ch. 
Gounod “Faustu”.

(ELTA)

DAR VIENAS KAPAS
A. A. JURGIO STRINSKO NETEKUS

Birželio 14 d. visą Geelongo lie
tuvių bendruomenę prislėgė skau
di žinia, kad po ilgesnio negalavi
mo mirė 72 metų sulaukęs Jurgis 
Starinskas. Birželio 17 d. — pir
madienis, bet geelongiškiai nedir
ba ir į a.a. Jurgio laidotuves su
sirenka žmonių kaip per didžiau
sius atlaidus. •

Gedulingas pamaldas atnašavo 
vietos kapelionas kun. P Dauknys, 
o jų metu darniai giedojo Geelon
go liet, choro moterys vargonais 
grojant p.R. Zenkevičiui. Po pa
maldų kun. Dr. P. Bačinskas ta
rė išsamų žodį apie velionį ir jo 
nueitą kelią.

Prie kapo kun. P. Daukniui atli
kus laidotuvių apeigas su velioniu 
Jurgiu atsisveinkindami tarė po 
žodį apylinkės pirmininkas Dr. S. 
Skapinskas ir choro vardu p. J. 
Gailius.

Nors velionis dėl sveikatos ir 
amžiaus ir negalėjo imtis atsakin
gų pareigų lietuviškoje veikloje, 
bet visiems buvo gerai žinomas ir 
gerbiamas kaip susipratęs ir tau
rus lietuvis. Liūdesy paliko du sū
nūs ir dukra su šeimomis. Visi 
sukūrę pavyzdingas lietuviškas šei 
mas ir reiškiasi lietuviškame gy

A. A.
JURGIUI STARINSKUI

mirus, skausmo valandoje žmoną, sūnus, dukrą, jų 
šeimas ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Geelongo Lietuvių Choras

kė: Estija, Latvija ir Lietuva 
gyveno taikoje ir ramybėje, besi
dalindami tarpusavyje savo 
džiaugsmais ir skausmais. Tačiau 
antrasis pasaulinis karas įstūmė bę pasigėrėti 
šitas tautas į pilną komunistinę 
vergiją. Nors šių dienų pasaulyje 
reikalaujama laisvės Azijos kraš
tams, mūsų reikalai ir mūsų tau
tų likimas yra visiškai užmirš
tas”.

Gal dėl to ir ponios Dainienės 
iškviesta parodą atidaryti Mrs. 
Hall tarsi atsiprašydama pareiš
kė, kad ji politinio aspekto nelies, 
nors jį ir gerai suprantanti. Ta
čiau šie tiesūs ir taiklūs lietuvės 
žodžiai padarė įspūdžio australams 
ir daugis jų savo padėkos laiš
kuose rado reikalo pareikšti, jog 
jie užjaučia mūsų skausmus ir 
supranta mūsų siekimus. Tai irgi 
jau šis tas. Jeigu mes tą vakarą 
įsigijome 300 naujų draugų įta
kingų australų tarpe, vargas, ku
rį įdėjo pabaltietės ponios, kele
riopai apsimokėjo. Tos ponios, 
kaip bitelės viską sutelkusios, da
bar dar spaudoje reiškia padėkas 
ir visoms prie šio darbo prisidėju
sioms. Tačiau jungtinė pabaltie
čių padėka priklauso tiesioginėms 
to sudėtingo parengimo organiza
torėms. Tradicinio pabaltiečių 
maisto parengimui vadovavo jau 
minėta lietuvė ponia E. Dainienė. 
Lietuviškus Kūčių ir kepsnių sta
lus bendrom pastangom paruošė 
ALB Adelaidės apylinkės Moterų 
Sekcija (pirmininkė p. E. Reiso- 
nienė) ir P. A. Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija (pirmininkė 
p. T. Gasiūnienė). Jų nuoširdaus 
bendradarbiavimo vaisiai buvo pa 
sigėrėtini. Bene nedėkingiausios 
pareigos visam šitam sujudime ati
teko ponioms N. Arminienei ir J. 
Rakauskienei — jos turėjo parū
pinti lėšų, kitaip sakant, eiti iš 
namo į namą ir rinkti aukas. Jų 
žinioje buvo ir propagandinė vi
so parengimo pusė. Ponia Stepa- 
nienė, lietuviškos kulinarijos spe
cialistė asmeniškai prižiūrėjo ir 
vadovavo abiejų sričių patiekalų 
gaminimui.

Neiškenčiu nepacitavęs kai ku
rias padėkos laiškų ištraukas:

“Mes australai ištikrųjų esame 
laimingi turėdami tokius puikius 
žmones savo tarpe, nors mes su
prantame tas priežastis, ..kurios 
jus čia atvedė” (Iš vyno fabrikan
to R. B. Genders laiško).

“Įsigijome cįaug daugiau žinių 

venime kaip dainininkai, sporti
ninkai, šokėjai ir lietuviško gyveni 
mo puoselėtojai. Tad nenuostabu, 
kad ir velionio Jurgio laidotuvėse 
susirinko tiek daug tautiečių, o 
jo kapas skendo gėlėse.

A.a. Jurgis Starinskas gimė 
Tauragės apskrityje 1896 m. 
Užaugo ir gyveno Petkaičių kai
me ūkininkaudamas ligi 1944 m. 
spalio 18 dienos. Tą dieną pasi
krovęs į vežimą visą šeimą paliko 
tėviškę ir iškeliavo tremtinio ke
liais. 1948 m. a.a. Jurgis su vy
resniuoju sūnum emigravo į Aus
traliją. Atlikęs darbo sutartį Jur
gis įsikuria Geelonge, kur sueina 
į vieną vietą ir visa šeima. Sūnų 
padedamas greit užtikrina šeimos 
ateitį.

Pats būdamas ūkininkas jis ir 
čia neatitrūko nuo žemės Nors dir 
bo visą laiką žemės ūkio mašinų 
fabrike, velionis buvo užvedęs di
delį sodą augino daržoves, net lai
kė savo karvutę.

Ilsėkis ramybėje, Jurgi. Nors li
kimas tau užmerkė akis svetimo
je žemėje, bet tavo pasėtas grū
das dar ilgai neš lietuvišką der
lių.

J-G. 

apie brangius jūsų kraštus, pap
ročius ir sugebėjimus” (Majoras 
H. Phillips).

“Dėkojame už malonią galimy- 
bent kaikuriais Bal

tijos tautų kultūriniais aspektais" 
(Mr. & Mrs. E. Wyld. ,

Pabaltietės ponios tikrai buvo 
pasigėrėtinos šeimininkės, nes vi
suose be išimties laiškuose nuola
tos kalbama apie “ a wonderful 
evening”, o kiti, kaip ir P.A. Poli
cijos šefas reiškė, kad vaišingu
mas buvęs toks nustabus, jog jis 
ir ponia tikrai pasijutę “at home”.

Yra pavojaus, kad australai 
dažniau norės ragauti pabaltiečių 
maisto. Kiek teko patirti, jie jau 
teiraujasi, ar galėtų didesniuose 
savo parengimuose pasinaudoti 
pabaltiečių šeimininkių kulinari
niais sugebėjimais.

— ★ —
Bene sunkiausia yra paryškinti 

baigiamąsias pastabas, liečiančias 
visus Baltų Savaitės parengimus. 
Pirmiausia tenka aiššįiai akcen
tuoti tą organizatorių ryžtą nuga
lėti vidines ir išorines kliūtis. 
Kas dirba visuomeninį darbą, tas 
puikiai žino, kad juo daugiau or
ganizatorių, tuo darbas sunkesnis, 
nors ir rezultatai būtų didesni. 
Baltų savaitę organizavo ne tik 
trijų tautybių atstovai, bet ir dvi 
tų tautybių organizacijos: Pietų 
Australijos Baltų Taryba ir Fe
deralinė Baltų Taryba vadovauja
ma latvio Ritenio. Atskiri darbai 
buvo pavedami atskirų tautybių 
atstovams, kurie kartais ir be blo
giausio noro nepajėgdavo pilnai į- 
sijausti į savo kaimynų aspiraci
jas ir dėl to “užmindavo ant nuos
paudos”. Iš kitos pusės, tokie di
deli parengimai kaip kad ir ši 
Baltų Savaitė, reikalauja ne vien 
organizatorių sunkaus darbo, bet 
ir visų suinteresuotų tautybių 
nuoširdaus įsijungimo. Negalima 
pasakyti, kad visų trijų tautybių 
platieji visuomenės sluoksniai bu
vo jautrūs organizatorių sieki
mams; daugeliu atvejų net negir
domis nuleisdavo gana svarbius 
paraginimus ir kvietimus. Atrodo, 
kad visi pabaltiečiai visumoje ga 
Įėjo dar labiau prisidėti prie ei
lės parengimų didesnio efektyvu
mo ir įspūdingumo.

Per Baltų Savaitę paaiškėjo, 
kad mums ir mūsų reikalams la
bai palanki yra vietinė Australi
jos katalikų spauda. Jų rašinys 
apie sunaikintą Pabaltijo tautų 
laisvę bandė gilįau paveikti dauge
lį tūkstančių Adelaidės arkivysku-
pijos organo Southern Cross skai
tytojų. Faktas, kad Lietuva yra 
ištisai katalikiškas kraštas ir ka
talikybės naikinimo ryškinimas to 
laikraščio skiltyse visada rastų 
tinkamo atgarsio. Manyčiau, kad 
religinio persekiojimo aspektas ga
lėtų būti plačiau panaudotas vi
sos Australijos katalikiškoj spau
doj. Gal praverstų vadovaujan
tiems organams, kaip Krašto Val
dybai, pasirūpinti anglišku Eltos 
biuleteniu, išrinkti iš jo visą, kas 
liečia katalikybės persekiojimą, 
bažnyčių naikinimą, jų pavertimą 
ateistiniais muziejais ir t.t., regu
liariai pateikti katalikiškai austra 
lų spaudai. Kiekvienu atveju, tas 
dalykas vertas diskusijų gal net 
ir būsimo Krašto Tarybos suva
žiavimo metu. ,

Iš lietuviško taško žiūrint, di
delį įnašą kultūriniams aspek
tams davė gausūs ir plačiai popu
liarūs mūsų menininkai, kurių 
vardai ir darbai artimi Australi
jos kultūriniams sluoksniams. Mū
sų liaudies kūryba, mūsų rank
darbiai, susipratusiems vietos lie
tuviams pilnai reikalą remiant,' 
buvo tinkamai reprezentuota, o 
skoningas jų pristatymas rodo, 
kad buvo dirbama su meile ir pa
sišventimu. šiandien gi apžvelgtą 
tradicinio maisto demonstravimą 
reikia laikyti labai sėkminga nau 
jiena; norėtųsi kad ir ateityje tra 
dicinį maistą naudojant, jis būtų 
naudojamas tik tautinių parengi
mų prasme. Kitaip, jis galėtų iš
sigimti į eilinį kulinarinį pasisma
ginimą skaniai pavalgyti besu- 
sigundantiems australams. Nema
nyčiau, kad tradicinį mūsų maistą 
derėtų naudoti eilinėse vyno raga
vimo šventėse.

V.R.
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Neseniai mūjsų bendruomenes 
pirmininkas p. S Narušis sugrįžo 
iš savo trečios kelionės po Aus
tralijos lietuvių kolonijas. Šį kar
tų jis turėjo tiesioginę misijų — 
dalyvauti Baltų Konvencijoje 
Adelaidėje, kur išbuvo ištisų sa
vaitę aktyviai dalyvaudamas Bal
tų Savaitės parengimuose ir su
sitikdamas su bendruomenės or
ganais, organizacijų vadovais ir 
privačiais asmenimis. Grįždamas 
iš Adelaidės jis sustojo savaitei 
Melbourne, iš kur dar buvo nuvy
kęs į Geelongų ir matėsi su šios 
apylinkės vadovybe. Tai bene pats 
judriausias pirmininkas mūsų 
bendruomenės istorijoje, kuris ap
lankė visas Australijos lietuvių 
kolonijas, kai kurias net po ke
lis kartus. Kiekvienas grįžęs iš 
kelionės visados turi kų nors pa
pasakoti ir pasakyti. Tad ir šį 
kartų akys krypsta į mūsų pirmi
ninkų. Pirmiausia rūpi pats didy
sis šios kelionės tikslas — Baltų 
Konvencija.

“Sakykite, kokios esate nuomo
nės, po Pirmininke, apie įvyku
sią Baltų Konvenciją?

— Pripažįstu, kad atliktas ge
ras ir didelis darbas. ALB Kraš
to Valdyba buvo nuomonės dar šių 
jubiliejinių metų išvakarėse, kad 
būtų prasminga sušaukti bendrų 
politinę Baltų Konvencijų ir dėti 
pastangų priminti Australijai ir 
pasauliui apie tebesitęsiančių oku
pacijų Pabaltijo kraštuose. Šito 
darbo ėmėsi Federalinė Baltų Ta
ryba, reziduojanti šiais metais 
Adelaidėje. Konvencijoje buvo pri
imta rezoliucija Pabaltijo Tautų 
(lietuvių, latvių, estų) reikalu, 
kuri išsiutinėta Australijos vy
riausybės nariams, parlamenta
rams, politikams, visuomeninin
kams ir spaudai, šalia bendro po
sėdžio dar buvo konvencijoje su
darytos atskiros diskusinės gru
pės, kurios svarstė įvairius mūsų

Sužavėtas darbais ir žmonėmis
PASAKOJA ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRM. S. NARUŠIS

tautų ir mūsų bendruomenių rei
kalus. Apie tai jau buvo spaudoje 
pasisakyta.

— Sakykite, ar pasiteisino į 
šią konvenciją sudėtos pabaltie- 
čių lėšos, sunaudotos šiam užda
viniui besiruošiant?

— Sakyčiau — taip. Svarbiau
sia, visų trijų Pabaltijo tautų 
įgyvendintas glaudesnis bendra- 
darbiavimas daug platesinu — fe- 
deraliniu mastu. Tiesa, jau seniai 
vyksta tamprus pabaltiečių loka
linis bendradarbiavimas, b(et jis 
apsiriboja tik siauresnės apimties 
darbais. Ši konvencija įgijo ir di

TAIKLUS KIRTIS
Šiuo metu Anglijoje atskirais 

savaitiniais sąsiuviniais anglų 
kalba leidžiamos Antrojo Pasau
linio Karo Istorijos penkto tomo 
šešioliktame sąsiuvinyje du pir
mieji straipsniai skirti Pabaltijui 
ir Lietuvai. Abu straipsniai pa
vadinti “Pabaltijo valstybių išva
davimas’’. Pirmasis parašytas so
vietų pulkininko Michael Ivano
vic Traktujevo, pagal leidėjus 
vaizduoja “rusiškąjį požvilgį”, gi 
antrasis, parašytas Sydnejuje pa
žįstamos Rūtos Kavaliauskaitėjs, 
vaizduoja "lietuvišką požvilgį”.

Sąsiuvinio įžanginis žodis skir
tas tiems dviems straipsniams. 
Prie R. Kavaliauskaitės straips
nio leidėjas prideda kelis įveda
muosius sakinius, kur sakoma:

“Taip, rusai išstūmė nacius iš 
Pabaltijo kraštų. Bet daugeliui 
jų artėjimas atrodė atnešąs ne 
ką kitą, kaip pajungimą po lauki
niai brutalaus režimo tokio reži
mo, kurį Pabaltijo kraštai jau iš
gyveno 1940-41 metais. Rūta Ka
valiauskaitė, kurios tėvai pri
klausė intelektualų klasei, neap
kęstai ir persekiotai tiek rusų, 
tiek ir vokiečių, aprašo, kaip Lie

desnį svorį ir platesniu mastu 
imant daugiau ir atsiekta. Kon
vencijos proga išleista patrauklus 
leidinėlis “The Baltic Countries”, 
propagandiniai ženkleliai .lipina
mi ant vokų primenu pavergtas 
Pabaltijo tautas. Taip pat primin
ta Pabaltijo tautų tragedija ir aus 
tralų spaudoje, nors ir už pinigus.

— Ar Federalinė Baltų Taryba 
numato tęsti bendrą darbą ir to
liau, ar baigsis tasai bendradar- 
biaimas su šia konvencija?

— Esu tikras, kad pradėtas šis 
gražus bendradarbiavimas ateity 
turės būti dar tampresnis ir glau-

tuvos laisvės viltys buvo vėl jėga 
užgniaužtos.”

Rūtos straipsnis užima keturis 
puslapius ir iliustruotas degan
čios Marijampolės nuotraukomis. 
Jame ji aprašo Lietuvos išgyve
nimus rusų ir vokiečių okupacijų 
metu, abiejų okupantų žiauru
mus, krašto naikinimą, lietuvių 
rezistencijos pastangas ir aukas 
bei sąlygas, privedusias prie 1944 
m. masinio lietuvių pasitraukimo 
į Vakarus.

Netenka aiškinti tokio straips
nio reikšmės mūsų bylai: leidinys 
skaitomas milijonų skaitytojų vi
suose angliškai kalbančiuose 
kraštuose. Jame bendradarbiauja 
visokių tautybių bendradarbiai, 
jų tarpe ir Sovietų Sąjungos. Ši
tame sąsiuvinyje pulkininko Tra
ktujevo aprašymas nenutolsta 
nuo įprastinės sovietinės propa
gandos gairių: esą, rusai išvada
vo juos džiaugsmingai pasitin
kantį Pabaltijį. Rūtos rašinys pa
rodo kitą, mums gerai pažįstamą 
"išvaduotojų” veidą. Reikšminga 
ir leidinio savaitinė antraštė: 
“Sovietų pažiūra į išvadavimą — 
šią savaitę pasakojame kitą isto- 

dėsnis. Nors, kaip minėjau, atski
rose kolonijose tas bendravimas 
vyksta jau seniai, bet visos Aus
tralijos mastu pabaltiečių bendra
darbiavimas buvo pradėtas judin
ti dar 1964 metais, bet jis dar 
nebuvo išvystytas, kad būtų vyk
domi bendromis jėgomis didesnės 
apimties darbai. Kartas nuo karto 
buvo šaukiami bendri pirmininkų 
ar atstovų pasitarimai, pasikei
čiama informacija. Ir tik artėjant 
jubiliejiniams metams sudaryta 
Adelaidėje Federalinė Baltų Ta
ryba, kuri jau ėmėsi darbo. To pa
sėkoje turėjome Baltų Konvencijų 
ir Baltų Savaitę Adelaidėje.

šioje Baltų Taryboje mūsų 
bendruomenę atstovavo p. V. Lin
kus, kaip Krašto Valdybos įgalio- 

Rūta Kavaliauskaitė

rijos pusę”.
Žinant, kaip sunku patekti j 

anglų spaudą, Rūtos Kavaliaus
kaitės straipsnis yra didelis lai
mėjimas visiems lietuviams išei
viams.

E. Jonaitienė

senatorius, Hon. Donald A. 
Dunstan — Pietų Australijos 
vyriausybės opozicijos vadas, H. 
E. Norman Thomas Gilroy — 
kardinolas ir Sydnėjaus arki
vyskupas, Hon. Raymond Steele 
Hall — Pietų Australijos prem
jeras, Rev. Max Lohe — Liute
ronų Bažnyčios galva Australi
joje, Mr. F. P. V. McManus — 
Victorijos valstijos sflnatorius, 
Hon. Robin "R. Milhouse, M.P.

— Pietų Australijos valstybės gy
nėjas Prof. Sir George Paton.
Žinoma, iš čia suminėtų ne visi 

konvencijoje ir baltų savaitėje da
lyvavo bet jų sutikimas būti gar
bės nariais parodo didelį jų prie
lankumą pabaltiečių reikalams, už 
ką mes esame giliai dėkingi. .

— Pakalbėjus apie pabaltiečių 
reikalus norisi kiek išgirsti ir apie 
vien lietuviškus. Kaip Adelaidėje 
vyksta pasiruošimo darbai būsi
moms metų pabaigoje Lietuvių 
Dienoms?

— Šie metai adelaidiškiams lie
tuviams tikrai sunkūs. Ką tik pa
sibaigė čia apkalbėtoji konvencija 
ir baltų savaitė, pareikalavusi iš 
Adelaidės lietuvių daug darbo ir 
pasiaukojimo, o prieš akie ir Lie
tuvių Dienos. Kiek patyriau ,visi 
darbai vyksta labai sklandžiai ir 
reikia tikėtis, kad Lietuvių Dienos 
bus pravestos pasigėrėtinai. Lietu
vių Dienų Rengimo Komitetui va
dovauja energingas ir nepailstan
tis p. Juozas Lapšys, kuris džiau
giasi ir visais savo talkininkais
— komietto nariais. Drauge su 
komitetu glaudžiai dirba ir Apy
linkės Valdyba. Tad būkime tikri
— Lietuvių Dienos Adelaidėje ne
kelia jokių abejonių.

— Tad šiaip kokia* nuotaika* 
išsivežėte išvykdama* iš Adelai
dė*?

— Kiekvieną kartą būdamas 
Adelaidėje aš atsigaivinu visoke
riopai. Tiek oficialių, tiek ir pri
vačių asmenų nuoširdumas, malo
ni visų tautiečių aplinkuma mane 
visados giedriai nuteikia. Svar
biausia, šioje kolonijoje vykdoma 
veikla verčia ne tik pačiam pasi
gėrėti, bet ir prieš kitus pasidžiuo- 
ti. (Bus daugiau)

tini b.
—, Kokį įspūdį jums padarė 

ten vykusi Adelaidėje Baltų Sa
vaitė? Ko buvo tuo pasiekta?

— Turiu pripažinti, kad šios 
Baltų Savaitės surengimas pra
šoko visas viltis. Surengtoji pa
baltiečių menininkų paroda vietos 
kritikų įvertinta kaip viena iš ge
riausių bet kada turėtų Adelaidė
je, pabaltiečių tautodailės ir rank
darbių paroda supažindino gau
sius lankytojus su tautų kultūra, 
o būdingų pabaltiečių valgių pa
ruošimas ir jų ragavimas patrau
kė daugelio vietos aukštuomenės 
dėmesį į tų tautų skonį ir sugebė
jimą iš tų pačių dalykų pagamin
ti čia negirdėtus valgius. Tas 
kaip tik liudija mūsų tautų ilgą 
istoriją ir aukštą kultūrą, ką pri
pažino dauguma ten dalyvavusių. 
Pačia Baltų Savaite, jos rengimu 
ir programa rūpinosi Pietų Aus
tralijos Baltų Taryba, kuriai pir
mininkauja p. Juozas Lapšys. 
Viskas buvo iki detalių pramaty
ta ir rūpestingai pravesta. Tačiau 
ir apie šią savaitę nereikėtų daug 
pasakoti, nes jau apie tai buvo 
rašyta specialaus Mūsų Pastogės 
bendradarbio. Adelaidės vietinė 
spauda ir radijas palankiai garsi
no pabaltiečių parengimus ir juos 
aukštai vertino.

Trumpai išsireiškiant, .šiais ju
biliejiniais metais plačiai išgarsi
no Australijoje Pabaltijo tautas, 
jų kultūrą ir šiandieninę jų tra
gediją sovietinėje okupacijoje.

— Ar susilaukta šiems visiems 
užsimojimams palankumo iš aus
tralų politikų bei kultūrininkų pu 
sės?

— Su kai kuriomis išimtimis 
būtų galima atsakyti teigiamai. 
Baltų savaitės parengimai buvo 
mielai daugelio aukštų pareigūnų 
lankomi, net atidaromi, išskyrus 
pačią Baltų Konvenciją, kurioje 
dėl suprantamų priežasčių nepasi
rodė kviestieji asmenys iš federa
linės vyriausybės. Vis dėl to Baltų 
Savaitės patronais-rengimo komi
teto garbės nariais sutiko būti — 

The Right Hon. W. L. Bridgland 
Adelaidės burmistras, Mr. G. S. 
Davidson — Pietų Australijos

A. Žirguly s

MŪSŲ PROFESORIUS
\

(.Atsiminimų ploužtelis apie prof. Mykolaitį-Putiną)

Anuomet stojančiam į Kauno universitetą ne visai lengvai būdavo 
apsispręsti, kur stddijuoti lietuvių literatūrą. Mat, ji buvo dėstoma 
dviejuose fakultetuose: Teologijos-Filosofijos fakultete dėstė V. Myko- 
latis-Putinas, Humanitarinių mokslų fakultete — M. Biržiška ir J. 
Tumas. Taigi, nori nenori reikėjo lyginti, sverti. Išsyk, berods, svar
styklės linkdavo M. Biržiškos ir J. Tumo pusėn: abu produktyvūs ty
rinėtojai ir medžiagos teikėjai, tartum “literatūros archeologai”, vis 
ką nors nauja iškasdavo. V. Mykolaitis-Putinas darbų gausumu dar ne
galėjo lygintis. Tačiau savo kolegas humanitarus jis lenkė kuo kitu — 
specialiu pasirengimu, tyrinėjimų linkme ir pobūdžiu. Prieš ateidamas 
universitetan apgynęs daktaro disertaciją, vėliau dar specializavęsis 
pas žymius užsienio profesorius, jis krypo į gilesnį rašytojo ir kū
rinio nagrinėjimą. Jam prie širdies buvo ne chronologiniai faktai ar 
smulkūs biografiniai duomenys, o sintetinis rašytojo ar kūrinio apta
rimas, ieškojimas bei atskleidimas literatūros reiškinių ryšio ir juos 
iškėlusių veiksnių. Tada dar ne per gausūs V. Mykolaičio-Putino dar
bai rodė, kad jis yra pasinešęs tyrinėti vien naująją lietuvių litera
tūrą. Kaip tik dėl to kai kurie rinkomės V. Mykolaitį-Putiną, tikėda
miesi, kad senosios literatūros žinių galėsime prisidurti iš M. Bir
žiškos ir J. Tumo skaitomų kursų ar raštų. Durstėmės, žinoma, bet V. 
Mykolaičiu-Putinu neapsivylėme. Kai kitais profesoriais kartais greitai 
nustojama žavėtis, — juos nuvertina studentiškas kriticizmas, V. My
kolaitis-Putinas juo tolyn, juo labyn augo mūsų akyse. Jį mėgome ir jo 
paskaitų laukėme. Diena be V .Mykolaičio-Putino būdavo pilka: pasi
tenkinimo neteikdavo kokie bendri ir ne visada reikalingi kursai, kurių 
studentai nemėgsta, arba šalutiniai dalykai, kuriuos skaito bet koks 
dėstytojas.

Visi ypač džiaugėmės pagrindiniu V. Mykolaičio-Putino kursu — 
naująja lietuvių literatūra. Šioje srityje jis neturėjo pirmtakų nei 
atraminės medžiagos. Visą parengiamąjį darbą reikėjo pačiam atlikti 
— dažnai pirmąsyk analizuoti ir vertinti naujosios literatūros kūri
nius. Ir jo paskaitose buvo žymu ne tiek istorinė perspektyva, kiek 
gilūs kritiniais aptarimai. Itin įdomios būdavo tos vietos, kur plačiau
siai pasireikšdavo jam būdingas sintetinis literatūros reiškinių verti
nimas: apie naują periodą, naują autorių, naują veikalą ir t.t.

Kaip literatūros tyrinėtojas V. Mykolaitis-Putinas pilnutiniai išsi
skleidė, ėmęs dėstyti žymiuosius naujosios literatūros atstovus. Bene 
gražiausios buvo jo paskaitos apie Juozą Tumą-Vaižgantą. Apie šį 
nuostabų žmogų ir kūrėją buvo nemaža rašyta jau anksčiau, bet nie
kas taip giliai ir jautriai neapibūdino Vaižganto asmenybės, jo ^pasau
lėvaizdžio, jam būdingų, tikrai “vaižgantiškų” kūrybos savybių, kaip 
V. Mykolaitis-Putinas. Kas klausęs neprisimena įžanginių kurso žo
džių apie Vaižganto asmenį? Paskui juos, tur būt, dar ne vienas go
džiai skaitė Židinio žurnale išspausdintus. Tuos Vaižganto bruožus ta
da dar visi matė gyvus tikrovėje, — Vaižganto buvo pilna visur, — 
bet eilinis stebėtojas matė juos pasklidai reiškiantis, čia vieną, čia kitą 
jo veiklos savybę. V. Mykolaitis-Putinas, rodos, nieko naujo nesaky
damas, paprastom, nepretenzingom priemonėm juos sukaupė ir davė 
nepalyginamą rašytojo portretą. Po tokių žodžių gali būti jau dėstomi 
ir plikesni duomenys — “sausi biografijos faktai”. Profesorius pla

čiai nesileisdavo į rašytojo gyvenimą, nors jis ir būtų teikęs dėkingų 
progų.

O štai neilgai truks, jis ėmė skaityti apie kitą žymų rašytoją — 
Vydūną, keista, savotišką žmogų, originalų rašytoją ir kūrėją. Jį dau
gumas sunkiai suvokia ir nežino kaip vertinti, kiti su rezervais pri
pažįsta, o dar kiti ir griežtai nuneigia. V. Mykolaitis-Putinas, pagrin
dinai išstudijavęs Vydūną, duoda platų jo filosofinės ir grožinės kū
rybos vaizdą. O siedamas su Didž. ir Maž. Lietuvos literatūrine tradi
cija, padaro jį tartum konkretesnį ir suprantamesnį savo meto klausy
tojams. Šis specialus kursas (paskui jis buvo išspausdintas “Darbų 
ir dienų” žurnale) — blaivi, tolima bet kokiai panegirikai analizė buvo 
kartu ir Vydūno kūrybos pagrindimas bei įprasminimas mūsų literatū
ros raidoje. Vėliau profesorius apie Vydūną ne kartą rašė, didžiai 
vertindamas jo pastangas išlaikyti lietuviškumą Prūsų Lietuvoje ir 
spirtis prieš germanizacijos antplūdį.

Vieną svarbią savo paskaitų savybę pats profesorius gražiai for
mulavo, septyniasdešimt metų sukakties dieną prisimindamas savo uni
versitetinį kelią: “Mus — dėstytojus ir klausytojus — jungė savo
sios tėvynės, savosios kultūros ir literatūros meilė. Tos literatūros, ku
ri, nebūdama labai turtinga ir stipri savo dvasia, suvaidino tokį svar
bų vaidmenį kovoje už geresnį, šviesesnį gyvenimą. Aš tuomet saky
davau ir dabar sakau, kad dėstyti lietuvių literatūrai nepakanka vien 
metodologinio pasiruošimo, o reikalinga didžiųjų praeities patriotų min
ties supratimas ir dabarties siekimų pažinimas. To paties reikalautina 
ir iš studijuojančių lietuvių literatūrą. Mano laikais aš tą matydavau 
— ir tai lengvino sunkų mano darbą”. ,

Paskaitas V. Mykolaitis-Putinas skaitydavo visada rūpestingai pa
sirašęs, turėdamas prieš akis galutinai apdorotą tekstą. Skaitydavo 
ramiai, bet ryškiai, be noro imponuoti gražbylystės priemonėmis, ku
rių griebiasi kartais kai kurie jauni docentai. Profesoriaus balsas pa
siekdavo ir galą auditorijos. O auditorijos jam būdavo skiriamos di
delės: lietuvių literatūrą daug kas studijuodavo, be to, į jo paskaitas 
kaskart daugiau užklysdavo ir atsitiktinių klausytojų, kurie ateida
vo “pasiklausyti Mykolaičio” ar “pamatyti gražaus profesoriaus”. Pa
čiam profesoriui lekcijos nepigiai atsiekdavo: į skaitymą jis sudėdavo 
daug fizinių ir dvasinių jėgų, grįždavo namo dažnai nepatenkintas, iš
vargęs. Savo artimiesiems ir bendradarbiams nusiskųsdavo: "Kiek
vieną paskaitą nervais išgyvenu”. Jau tada, apie 1927-28 m., žodį'į ga
lą paskaitos jis tartum spauste išspausdavo, o baigęs paskaitą nusi
braukdavo išrasojusią kaktą. Ar tik nebus tai vėliau iškerojusių jo 
kvėpavimo takų susirgimų ir kitų negalavimų pradžia?

Mano atminime pora paskaitų išsiskiria iš bendro stiliaus. Kartą 
profesorius jau rengėsi skaityti, tik apsigraibė už vienos, už kitos ki
šenės — rausta: “Leistrus namie palikau. Bet nieko, varysimės kaip 
nors”. Turėjo skaityti apie Vincą Krėvę. Dabar apie jį laisvai, su užsi
degimu kalbėjo. Kai baigė, vienas dzūkelis tarstelėjo: “Visada, profe
soriau, leistrus užmirškit”.

Kitą kartą pasiskardeno studentiška jaunystė. Jau profesorius bu
vo bepradedąs, tik kad suspygs nesuspygusios dvi gražuolės auditori
jos gale. Kas ten supaisys, ko joms taip linksma pasidarė. Profeso
rius neilgam susilaikė, nuraudo, bet paskui palinko prie rankraščio 
ir kaip niekur nieko visą akademinę valandą skaitė. Baigė—sėdi, raus
ta: “Kam mano paskaitos neįdomios, gali nesilankyti”. Nei pakelį*) to
no, nei rūsčių pabarimų. Tai, tur būt, putiniškas reagavimas. Arčiau 
su studentais profesorius susitikdavo per seminarus (pratybas). Juose 
stengėsi ugdyti studentų literatūrinį-kritinį galvojimą ir plėsti nusi
manymą apie kitus menus Štai kelios 1923-24 m. referatų temos: Ko
mizmas Pietario raštuose”; “Komizmas lietuvių pasakose”; “Drama 
ir vaidyba”; “Dramos kūrinio vieningumas”; “Tragizmas ir pasaulė
žvalga”; “Žodis ir vaizdas” ir kitos.

Didesnio gyvumo, bent mano metais, pratybos nesukeldavo. Ir tai

ne dėl to, kad V. Mykolaitis-Putinas darbus būtų kietai vertinęs. Žmo
nės tiesiog varžėsi prasikišti su savo paika išmone. Profesorius gyvumo 
dirbtinai nežadindavo, už nebylumą neprikaišiodavo: referatą pats san
tūriai įvertindavo pasakydamas, kaip reikia tokią temą nagrinėti.

Toks pat saikingas V. Mykolaitis-Putinas būdavo ir egzaminuose. 
Nesistengė studento į nagą paimti, sukirsti, pavaryti. O juk ir pas 
jį į egzaminus ateidavo visokių — būdavo ir silpniau pasirengusių. Sy
kį, pavyzdžiui, per bendrosios literatūros įvado egzaminą vienas neži- *, 
nojo, kas “Antigonę” yra parašęs. Profesorius, kažką pastebėjęs, ra 

miausiai toliau klausinėjo, o egzaminą baigęs į studijų knygelę įra
šė “gerai”. Būsimus pedagogus nustebino toks vertinimas: gimnazijos 
mokytojas, kalbėjo karštesnieji, už tokias žinias išsyk sodintų mokinį 
į vietą ir rašytų nepatenkinamą pažymį. Vėliau supratome: mūsų pro
fesoriui savarankiškas galvojimas svarbiau už krūvą faktų. “Nemok
ša” studentas tada tokį galvojimą ir parodė.

Profesoriaus santykiai su organizuotu studentijos gyvenimu ne
buvo gausu nei gyvi. Dar pirmaisiais keleriais metais jis dalyvauja 
vienoje kitoje konferencijojoje, matome jį bendrose nuotraukose. Ar
timiau bendrauja su jaunaisiais rašytojais, menininkais, susispietu
siais ateitininkų “Šatrijos” būrely. Apie 1928-29 jau aiškiai tolsta nuo 
organizacinio judėjimo; kai “Šatrija” išaugo į didesnį vienetą, nebe
ateina nė į metinius jos susirinkimus.

Atsiminimuęse pats kalba apie uždarą savo charakterį. Tą ne vie
nas bus pastebėjęs iš šalies. Kad ir dažniau su kuo susidurdamas, 

nemėgo santykių ar pažinties plėsti. Nei ko nors klaus, nei apie save 
ką prasitars. Paklaustas neretai atsakys taip, kad tolimesniam klausi
mui nebėra vietos. Kitas dėl to minoriškai pasamprataudavo, kad daug 
kas nemoka Putino įkalbinti. Išorinis šaltumas vis dėlto buvo tolimas 
bet kokiam išdidumui ar kito nepripažinimui. Tai atsigręžimas į save. 
Didelis susikaupimas ir vengimas pigių, banalių tikrovės įspūdžių. 
Ak, tada jau brendo didieji Putino gyvenimo lūžiai. Ir tai, be ko 
kita, jį vertė gūžtis savyje.

Su darbu universitete V. Mykolaičiui-Putinui artimai buvo susi
jęs Židinio žurnalo redagavimas. Tai buvo katalikų inteligentų lei
džiamas mėnesinis “literatūros, mokslo, visuomeninio ir akademinio 
gyvenimo” žurnalas. V. Mykolaitis-Putinas prisidėjo prie jo gimtuvių, 
davė jam vardą, apibrėžė jo pobūdį — turįs būti bendro turinio žur
nalas (kiti iniciatoriai norėjo apsiriboti vien akademiniu gyvenimu). 
I savo žurnalą jis traukė ir kitų pažiūrų žmones. V.Mykolaičio-Puti
no kviečiami, atėjo į Židinį tokie mokslininkai, kaip M.Roemeris ir 
Čepinskis, tokie rašytojai, kaip Vincas Krėvė, A. Vienuolis, Balys 
Sruoga, J. Savickis, Sofija Čiurlionienė, P. Vaičiūnas..., būrys jau
nųjų ir jauniausių poetų, beletristų, kritikų. Itin aktyviai žurnalu 
rūpinosi ir jame dirbo pats V. Mykolaitis-Putinas. Savo darbus jis 
skelbė visuose jo skyriuose. Spausdino savo poeziją, dramas (“Žie
das ir moteris”, “Nuvainikuota vaidilutė”), naujausių kūrinių re
cenzijas. Židinyje atskirais straipsniais leido ir savo naujosios litera
tūros paskaitas: “Juozas Tumas-Vaižgantas” (1928), “Vydūnas” 
(1928), “A. Vienuolis-Žukauskas” (1929), “Jonas Biliūnas” (1929) 
ir kitas. Metų pradžioje rašydavo plačią praeitų metų kultūrinio gy
venimo apžvalgą. Prie apžvalgos turėdavo darbo ir anuometinis karo 
cenzorius: būdavo braukoma visuomeninio-politinio gyvenimo kriti
ka. Kiekviename numeryje redaktorius kritiškai apžvelgdavo svar

biausius meno įvykius (teatro spektaklius, parodas, organizacinį ra
šytojų ir menininkų gyvenimą). Kai tikrieji literatūros žurnalai ne
sulaukdavo ilgesnio amžiaus ir žlugdavo, Židinys, remdamasis V. My
kolaičio-Putino darbu, ilgą laiką iš dalies atstojo trūkstamą literatū
ros žurnalą. Baigus XV tomą 1932 m. pasitraukė iš Židinio atsakin
gojo redaktoriaus pareigų, jį perduodamas prof. S. Šalkauskui.

(Nemunas)
Š.m. birželio 7 dieną sukako vieneri metai nuo Putino mirties.
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VAIDILA MELBOURNE
ADELAIDĖS LIETUVIŲ 

TEATRAS VAIDILA 
MELBOURNE.

A. RŪKO “Bubulis ir Dundulis”.
Melbourne Lietuvių Teatro 

“Aušros” vadovės Vilties Kružie- 
nės pakviestas Adelaidės Lietu
vių Teatras “Vaidila” atvyko vieš- 
nagėn į Viktorijos sostinę. Šį kar
tą atsivežė Antano Rūko “BUBU- 
LI IR DUNDULI”.

Birželio 9 d. jau valandą prieš 
spekaklį pradėjo melburnišiai bū
riais rinktis į Lietuvių Namus. 
Prisipildė pilnas parteris ir bal
konas. Pritrūko sėdimų vietų. Pri 
statyta papildomai eilės kėdžių. Ir 
jos greit buvo užimtos žiūrovų. 
Pritrūkus sėdimų vietų, salės pa
kraščiuose matėsi ir stačių žiūro
vų. Teko nugirsti, kad nevisi at
vykusieji į spektaklį turėjo laimės 
bėpateikti vidun. Jiems teko grįžti 
namo nemačius vaidinimo.

Kai jau trečią kartą šviesos pri
geso, visa salė ir balkonas buvo 
sausakimšai pripildyta. Žiūrovų 
buvo gerokai per 500. žodžiu, mel
burniškiai svečius vaidilas tinka
mai pasitiko ir savo gausiu atsi
lankymu įvertino adelaidiškių te
atralų pastangas.

Ir štai scenoje rampos šviesos 
sutvisko, prožektoriai pradėjo 
veikti. Pasigirdo ilgesinga liau
dies daina. Prasiskleidė vaidyklos 
uždanga ir Adelaidės Lietuvių Te
atro “Vaidilos’ spektaklis prasidė
jo. Antano Rūko linksmo trijų 
veiksmų nutikimo tema nesudėtin
ga. GtyveZna artimoje kaimynys
tėje du ūkininkai, Bubulis ir Dun
dulis. Dėl bičių spiečiaus jų šilti 
bičiuliški santykiai pašlyja. Jie 
visai nutrūksta ir pradeda nesan
taika bujoti. Tačiau jųdviejų vai
kai mylisi. Bubulis savo dukterį 
Radastų bando ištekinti už nemyli
mo vyriškio ir išardyti jos drau-

gystę su nemėgiamo kaimyno sū
numi Dobilu. Jaunųjų meilė ir pa
pildomi bičių aviliai pašalina įsi
vyravusią kaimynų ūkininkų ne
santaiką. Veikalas baigiasi dviejų 
kaimynu susitaikymu, net kelių po 
rų sutuoktuvėmis.

Veikalą režisavo J. Neveraus- 
kas. Vaidino viengungį Girdžių A. 
Gutis, Bubulio šeimininkę Rožę D. 
Maselytė, našlę Agulę A. Miliaus
kienė, ūkininką Bubulį V. Baltu
tis, ūkininką Dundulį P. Duoba, 
Bubulio dukterį Radastą B. Mi- 
kužienė, Dundulio sūnų Dobilą K. 
Gurskis, piršį Tarulį A. Mačiu
kas ir viengungį šaltekšnį P. Dau
gėla. Iš šių ryškesnius charakte
rius sukūrė: viengungio — A. Gu
tis, našlės — A. Miliauskienė, ūki
ninko — V. Baltutis. Apskritai 
vertinant vaidinimas neblogai at
liktas, įdėta nemaža darbo ir pas
tangų. Publika labai šiltai jį pri
ėmė. Rašančiam šias eilutes teko 
matyti šį veikalą Vokietijoj, Det- 
molde, pačiam autoriui Antanui 
Rūkui režisuojant. Tuomet beveik 
visi vaidilos buvo profesionalai 
artistai. Atsižvelgiant į dabarti
nes sąlygas, į mėgėjų sąstatą, ten
ka pasidžiaugti adelaidiškių vai
dinimu ir jų gražiomis pastango
mis bei pasiaukojimu. Juo labiau, 
kad įvairiuose kraštuose stipres
nieji teatro vienetai dėl sunkių 
tremties sąlygų nutraukė savo 
veiklą ir visai mažai beliko teatro 
grupių, šiandien dar gyvuojančių. 
Ir Australijoj iš pradžių taip sėk
mingai veikusios teatro grupės 
didesniuose miestuose, o ypač Ade 
laidėje nutraukė savo veiklą.

Šiuo metu beveikia tik dvi gru
pės Australijoje: Adelaidės Lie
tuvių Teatras “Vaidila” ir Mel
bourne Lietuvių Teatras “Aušra”.

Grįžtant dar prie Bubulio ir 
Dundulio tenka pasidižaugti dail.

S. Neliubšio dekoracijomis, A. Ma
želio muzika bei tinkamu V. Vo
syliaus apšvietimu. Visa tai su
stiprino žiūrovų įspūdį bestebint 
vaidinimą.

Po vaidinimo Melbourne Lietu
vių Teatro “Aušros” vadovė Vil
tis Kružienė ir Melbourne Apy
linkės pirm. S. Grincevičius nuo
širdžiai padėkojo svečiams adelai- 
diškiams vaidiloms bei apdovano
jo gėlių puokštėmis. Žiūrovai sma
giai plodami išlydėjo vaidilas iš 
vaidyklos.

Po vaidinimo su svečiais ade- 
laidišldais gražiai pabendrauta 
prie vaišių stalų Protarpiais bu
vo pasikeista taikliais žodžiais. 
Kun. P Vaseris su dideliu sąmo
jum pradžiugino į vaišes susirin
kusius. Dar gražių linkėjimų ir 
nuoširdžių padėkos žodžių pareiš
kė Melbourne Apylinkės pirm. S. 
Grincevičius, vietinio teatro vado
vė Viltis Kružienė. “Aušros” Te-

atro M. Gylytė įteikė “Vaidilos” 
teatro administratoriui P. Launin- 
kaičiui dviejų šimtų dolerių čekį. 
Jis ir režisierius J. Neverauskas 
padėkojo melburniškiams už šiltą 
priėmimą ir vaišes. Melbourne 
jaunimas protarpiais linksmai 
dainavo, adelaidiškiai atsidėkojo 
gyvai pašokdami porą tautinių šo
kių. Su teatro grupe iš Adelaidės 
buvo atvykę ir daugiau tautiečių. 
Tiek vienų ir kitų atsilankymas 
ir pabendravimas suartino ir su
stiprino bičiulystės ryšius.

Pirmadienį iš ryto adelaidiškiai 
išvyko namo autobusu. Jiems esa
me dėkingi už atsivežtą “Bubulį 
ir Dundulį”, praskaidrinusį kas
dienybę. Mes, melburniškiai, pasi
likome laukdami mūsų pačių te
atro “Aušros” spektaklio, kuris 
įvyks liepos 14 d. Matysime A. 
Kairio “Viščiukų Ūkį”, režisuotą 
jaunos režisierės M. Gylytės.

A. Krausas

Lietuvos Karo Aviacijos šeimos nariui majorui

KAZIMIERUI ŠIMKUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius giliai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu.

A. Kutka

PADĖKA
Gilaus skausmo valandoje, mirus mano vyrui, Lietuvos ka

ro aviacijos majorui, KAZIMIERUI ŠIMKUI, mane užjaučiu- 
siems ir vienokiu ar kitokiu būdu palengvinuusiems liūdesio va
landas, kun. dr. P. Bačinskui, atlaikiusiam laidojimo pamaldas, 
nuoširdžiai dėkoju.

ZOFIJA ŠIMKIENĖ

DAILININKŲ
Lietuvių Bendruome- 
Seimo Komiteto Paro- 
kviečia visus laisvame

Pasaulio 
nės III-jo 
dų Sekcija 
pasaulyje gyvenančius lietuves -
lietuvius dailininkus ir meną stu
dijuojančius asmenis, dalyvauti 
savo darbais, seimo metu organi
zuojamoje skaidrių parodoje.

Šia paroda norima supažindinti 
seimo dalyvius su lietuvio meno 
kūryba ir jos, šių dienų, šakotu- 
mais.

Į parodą bus priimami visų

DĖMESIUI

Paruošė Veru»

krypčių ir šakų meno kūriniai, ne
atsižvelgiant į jų stilių, paskirtį, 
techniką ar medžiagą.

Be įprastinių technikų kaip ta
pyba, skulptūra, grafika, archi
tektūra (projektai, maketai arba 
jos fragmentai), taikomoji dailė, 
kilimai, vitražai, keramika, mozai
ka, įvairių paskirčių pastatų de
koravimai, modeliai ar išpildyti 
projektai, taip pat gali būti rodo
ma įvairūs bandymai, įvairiose 
neįprastinėse medžiagose.

Parodoje, kiekvienas dailinin
kas gali būti reprezentuojamas su 
10 skaidrių, bet kurioje arba ke
liose meno šakose. Kuriais dar
bais dailininkas nori save repre
zentuoti paliekama jo nuožiūrai.

Skaidrės turi būti standartinio 
formato įmontuotos popierinio kar 
tono rėmuose kurio išorinis for
matas yra 2”x2” didumo.

Skaidrių parodai tinkamumą 
peržiūrės ir klasifikuos, parodos 
sekcijos sudaryta trijų dailininkų 
komisija. Skaidrių parodai su me
no krypčių aptarimu yra skiriama 
2 valandos.

Atrinktos parodai 
jo Seimo Komiteto 
ninku nuperkamos

iš paskutiniųjų susikūrusių Ame
rikos Jungtinių Valstybių valsti
jų, esanti pačioje Amerikos šiaurė 
je rytiniame pakrašty, kurių ame
rikiečiai dar tebavadina “The Last 
Frontier”. Kraštas su kietomis 
klimatinėmis sąlygomis bet labai

Alaską užtiko 1741 m. danų ke
liautojas ir tyrinėtojas Vitus Ber
ing, tuo laiku tarnavęs Rusijai. 
Po jo sekė daugiau rusų ekspedi
cijų, kurios įsteigė prekybinius 
punktus, per kuriuos buvo veda
ma gyva kailių prekyba su eski
mais ir indėnais. Greitai prisista-

Apie 1867-sius metus Alaska 
Rusijai pasidarė našta. Tuo metu 
Rusija ruošėsi karui su Anglija 
ir buvo labai reikalinga pinigų. 
Amerikos Jungtinės Valstybės pa
sisiūlė tą kraštą iš Rusijos at
pirkti ir sumokėdamos 7.200.000 
dolerių įsigijo 586.000 kvadratinių

skaidrės III- 
yra iš daili- 
mokant 

skaidrę po vieną dolerį,
skaidrės lieka Pasaulio 
Bendruomenės nuosavybė, 
jas ir ateityje naudoti.

Dailininkai, kurie nori, 
parodos jo skaidrės būtų
tos, yra prašomi duoti sutikimą, 
Parodos Komitetui, pasigaminti tų 
skaidrių kopijas. Skaidrių persiun

už 
įgytos 

Lietuvių 
su teise

kad po 
grąžin-

turtingas žemės turtais, kurių 
daug atrasta ir eksploatuojama, 
bet spėjama, kad dar daugiau jų 
dar neužtikta.

tė pirkliai ir iš kitų kraštų. Ru
sų prekybos monopoliui tai buvo 
skaudus smūgis.

mylių žemės plotą ir drauge išstū 
mė rusus iš Amerikos kontinento.

timo išlaidas, sąskaitas pristačius, 
apmoka Parodos Komitetas. Ne
panaudotos parodai skaidrės grą
žinamos jų savininkams. '

Dailininkai siųsdami skaidres, 
apie save prašomi suteikti šias 
žinias:

1. Gimimo vietą ir datą.
2. Išeitas arba einamas moks

las, kur ir kada
3. Ar dirba savo meno profesi- 

sijoje, jei taip, tai kur ir ko
kioje šakoje?

4. Dalyvavimas parodose, kur, 
kokiose ir kada?

5. Jei žinios apie dailininką yra 
Lietuvių Enciklopedijoje tai 
pažymėti L.E.

6. Dabartinis pilnas adresas.
Šios žinios yda, reikalingos pa

rengimui išsamaus iliustruoto lei
dinio apie dabartinę lietuvių daili
ninkų kūrybą.

Skaidrių paroda įvyks 1968 m. 
rugsėjo mėnesio 1 d. nuo 4.30 iki 
6.30 vai. po pietų, Penntop South, 
Hotel (Statler-Hilton, N.Y.) 32 
and 33rd sts. and 7th Ave., N.Y.C. 
N.Y. 10001.

Skaidres ir žinias siųsti, ne vė
liau, iki 1968 m. rugpjūčio mėn. 
15 dienos, šiuo adresu: V.K. Jo
nynas, 182-37 Jamaica Ave. Hollis 
N.Y.

Birželio 10 d. Melbourne miręs 
buv. Lietuvos Karo Aviacijos ma
joras Kazys Šimkus (žiūr. aprašy
mą pereitam M.P. Nr.j

“Tėviškės Aidų” klišė

a)
b)

PLB

11423.
V. K. Jonynas

III Seimo Komiteto Parodos 
Sekcijos Pirmininkas.

VLIKO ir ALT 
PIRMININKŲ PRANEŠIMAS:

1968 m. birželio mėn. 8 d. 
Chicagoje įvykęs Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto atsto
vų ir Amerikos Lietuvių Tarybos

c)

Tarybos santy-

sutarė bendros 
būdus, išsiaiški-

bendrąją politinę veiklą, 
politinei veiklai reikalingų 
išteklių telkimą,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto ir Amerikos 
Lietuvių 
kius.

Konferencija 
politinės veiklos
no Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo veiklai vykdyti reikalingų lė
šų telkimo gaires.

Konferencijos dalyviai konsta
tavo ir pareiškė, kad Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo 
ir Amerikos Lietuvių
ateities politinė veikla, siekianti 
lietuvių tautos išlaisvinimo iš

Komiteto
Tarybos

AUKOS
MŪSŲ PASTOGEI

Per šių metų pirmą pusmetį
Mūsų Pastogei aukojo: „
A. Srutis $2.00
A. Gaidelis 6.00
A. Jakštas 2.00
V. Vilkaitis 8.00
V. Kauneckas 4.00
V. Aglinskas 4.00
R. Kačerauskas 2.00
K. Stančikas 2.00
V. Adomavičius 1.00
P. Karpas 2.00
V. Aniulis 5.00
Spaustuvė “Mintis” 15.00
J. Dočkus 3.00
A. Valiulis 2.00
č. Liutikas 2.00
L. Motiejūnienė 1.00
B. Kasparas 2.00
S. Gedminas 2.00
P. Dirkis 6.00
A. Ramanauskas 1.00
J. Markovas 2.00
R. Venclovas 5.00
M. Vilkelis 2.00
B. Vanagas 2.00
M. Gaivaliauskienė 1.00
Melb. Apyl. Valdyba 50.00
V. Kondreckas 2.00
Iz. Geštartas 1.00
V. Aukštiejus 2.00
V. Jaras 3.34
J. Ruzgys t 6.00
Dr. V. Kišonas 10.00
A. žemaitis L00
V. Bukevičius 2.00
P. Velioniškis 2.00
A. Ląstas 2.00
A. Grikepelis 2.00
J. Voveris 2.00
J. žvingėla 2.00
S. Paulauskas 2.00

V. Ratkevičius 1.Q0
Č. Čekanauskas 2.00
Juodsnukaitis 2.00
J. Paragienė 2.00
V. Lozoraitis 2.00
J. Kurlinskas 1.00
T. Kašauskas 2.00
S. Zablockienė 4.00
Kiti mažesnėm sumom 8.40 
J. Adomavičius 2.00
V. Kanažauskas 2.20
A. Juodgalvis 2.00
B. Savickas 1.00
R. Deckys 2.00
V. Miliauskienė 10.00
Visiems aukotojams nuoširdžiau

siai dėkojame.

PAVYZDINGAS 
SKAITYTOJAS

Būdamas Adelaidėje ALB Kraš-

to Valdybos pirmininkas p. S. Na
rušis turėjo progos susitikti su 
žinomu vietos veikėju, ypač šach
matų lauke, p. Povilu Lukošiūnu. 
Besikalbant užkliudyti ir Mūsų 
Pastogės reikalai Namų šeiminin
kas p. P. Lukošiūnas nieko ne
laukdamas išrašė čekį 80 dolerių 
sumai sakydamas, kad jis mokąs 
už Mūsų Pastogę 10 metų į priekį. 
Tai bene pirmas Mūsų Pastogės 
skaitytojas, parodęs tiek daug pa
sitikėjimo ir prisirišimo prie Mū
sų Pastogės. Jis yra ištikimas: 
Mūsų Pastogės skaitytojas nuo pat 
pirmojo numerio. Gerb. p. P. Lu
košiūnui nuoširdžiai dėkojame.

ALB Krašto Valdyba 
“Mūsų Pastogės" Leidėjas

GYVENIMAS
— Ruošiamės ir dirbame išvy

kai Adelaidėn į Lietuvių Dienas, 
— pareiškė Ievutė, neseniai at
šventusi savo gimtadienį, kupina 
energijos ir ryžto bei gerų norų. 
Ji bandė aiškinti tos pačios apy
braižos savo draugei Teresėlei. — 
Kada tai šaukėme duokite namus, 
ir mes jums parodysime, ko ver
ti.

Tie žodžiai ugningai liejosi iš 
Ievutės gilumos su nemažiau ryž
tinga atranka — padaryti viską, 
kas tik įmanoma. — Va, tas da
bartinis mūsiškis gyvenimas, lyg 
neplautas vežimas stovi kiemo vi
dury. Ir lyg nebūtų tinkamų 
žmonių, sakau, kad ką nors pa
darius, kaip nors pasistūmus pir
myn. Kur tau: kiekvienas užsiė
męs tik savais reikalais, vis skun
džiasi laiko neturįs, tuoj eisiąs 
namo, nes palikęs namuose ma
žąjį Dzidorėlį ir kažin kaip jis 
ten vargšelis.

CANBERROJE
Teresėlė besiklausydama Ievu

tės aiškinimų iš karto nesuvokė, 
apie ką čia dabar. Bandė aiškin
tis nesuprasdama.

— Juk aš tau sakiau, jei jau 
kas tik pakelia koją ir ketina kur 
nors vykti pasisvečiuoti, tokią 
progą daugelis sutinka atvira 
širdimi, jai pritaria, žinoma, dar 
negaili laikraščiui vienos kitos ei
lutės.

Matai, kiek mes laiko sugaišta
me besiginčydamos dėl tų drabu
žių — kokius siūtis, kokius išsiu
vinėti, kokiais važiuosime į iškil
mingą šventę. Vienos postringau
ja, kad, girdi, juostos perplačios, 
kitos tvirtina, kad siūlai perstori, 
nelygiai nusiūtos siūlės. Tai su
prask dabar.

Ievutė staiga puolusi į apmau
dą pasirėmė viena ranka galvą 
ir patogiai kėdėj įsitaisiusi kaž
ko tai aimanavo.

— Aiškink neaiškink, ir vis tiek

nesupras... Ir dar sakau — kas 
iš mūsų daugiausia dirba ir valan
dų neskaito .Tai dirigentas! Jis 
kaip tas laikrodžio ratelis suk
damas suka ir visus kitus; atsidė
jęs dirba valandomis, kala tas 
sausas gaidas kiekvienam į gal
vą.

— Na, dėl to jau ginčytis ne
reikia, — atsikirto Teresėlė pati 
pridurdama kad jo pasirinktoji 
profesija jį jau kėlė iš pat ma
žų dienų. Matai, tu dabar jau taip 
kalbi, o choro baliaus dieną ar 
nematei, kaip pragaro vartai pra
sivėrė, ir dirigentas su ilga šake 
suvarė velnius į vieną krūvą, pas
kui skirstė, varinėjo... Kiek čia 
to gražaus darbelio, kai keli vyrai 
per kiauras naktis dirbo, sienas 
maliavoje. O tos moterėlės — tik 
pergalvok, koks jų grakštumėlis, 
koks jų darbštumėlis: jos tik bė
ga. ritinėjasi, tai vieną, tai kitą 
kalbina, maitina.

Netoliese stovėjęs Povėlis kiek 
pasinėręs mintyse atsargiai brūkš 
teli pirštų galais per lūpas ir pri
dūrė:

— Dabar suprantu, kodėl taip 
įvyko. O tie žmonės lyg būtų at
vykę iš kitų kraštų: vieni puoš
niais drabužiais, kiti lopiniuoti, 
maišais prisidengę, puošnūs kari
ninkai ir margais aprėdais. Seniai 
norėjau pasakyti, — toliau pori
no Povėlis, — kad didžiausią vė
ją sukėlė Sydnėjaus čigonai, kai 
jie visi suvirto scenon ir kad jau 
užtraukė sutartinę, vėliau daina
vo ir po vieną, ir po kelis. Žinai 
ta saliukė virpėjo... O kai jie pra
dėjo šokti, tai, žinai, buvo ko pa
sižiūrėti. Ir ko ten nebuvo — ir 
filmavo, fotografavo; net ir ma
no draugas buvo prie jų prisitai
sęs. Aš ilgai dar atsiminsiu tą va
karą, kai suvirpinti ausų būgne
liai nedavė ramybės ir dar ilgai 
galvoje vyko koks tai tirkšleni-

valdybos pasitarimas, siekdamas 
sustiprinti politinę veiklą, ypač 
šiais 1968-siais Lietuvos Laisvės 
kovos metais, svarstė šiuos pa
grindinius klausimus, susietus su 
Lietuvos laisvinimo byla:

nias.
Staiga nutraukusi kalbą Tere

sėlė bandė įtikinti Ievutę, kad to
kie parengimai niekam verti, pa
tys pasidaro.

— Padaro žmonės, kurie lanko
si į tuos namus ir kas nors dir
ba, — atsakė Ievutė.

R.mėjas

ŽI N I O S
Šimto metų nuo Vydūno gimimo 

sukakties proga (kovo 22). TIE
SOJ ir LITERATŪROJ IR ME
NE buvo paskelbti straipsniai, ku
riuose santūriai objektyviai buvo 
papasakota, kas buvo Vydūhaį, 
nesikėsinant padaryti iš jo bolše
vizmo pranašą. VAGOS leidykla 
žada netrukus išleisti Vydūno ra
štų tomą, kuriame būsią ir Vydū
no dramos “Amžinoji ugnis”, 
“Prabočių šešėliai” ir “Pasaulio 
gaisras”.

(Elta)
— ★ —

Klaipėdoje, prie Kuršių marių 
kranto, Sovietų Sąjunga stato 
naujas didžiųjų žvejybos laivų re
monto dirbtuves. Apie jas Tie»a 
(geg. 29) rašė, kad “Tai bus di
džiausia laivų remonto įmonė vi
soje TSRS Vakarų baseine”. 
Pranešime minima eilė uolių tos 
įmonės statytojų — vien lietuviš
komis pavardėmis. Bet jų surašy
ta tik devyni...

(E)
— ★ —

Kauno sporto halėj vėl buvo su
rengtos pramoginių šokių varžy
bos, kuriose dalyvavo šokėjų po
ros iš Rygos, Talino, Minsko, Le
ningrado, Maskvos, o taip pat iš 
Vokietijos, Austrijos, Čekoslova
kijos ir Jugoslavijos.

Pirmos vietos laimėtojams ski
riamąją dovaną — “Gintarinę po
rą” — vėl laimėjo kauniečiai gy
dytojai Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos.

(E)

okupacijos ir Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymo, vyks 
visiško pasitikėjimo, abišalio susi
pratimo ir bendradarbiavimo dva
sioje.

Dr. Juozas K. Valiūnas
Eugenijus Bartkus

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
IR MŪSŪ LIETUVOS

PRENUERATORIAMS

Pagaliau ilgai lauktas Lietuvių 
Enciklopedijos XV tomas apie Lie 
tuvą jau atspausdintas. Netrukus 
jį gaus prenumeratoriai. Jis žy
miai didesnis, turės arti 100000 
eilučių. Šio tomo kaina 11.70 aus
trališkų dolerių. Pavieniai per
kantiems 25 dol. amerikoniškais 
arba 22.50 dol australiškais. Siun
čiant prenumeratos mokestį už 
Lietuvos tomą visų tomų prenume 
ratoriai išrašo čekį 11.70 dol., 
Pietų Australijos prenumeratoriai 
12.00 dol. Norį užsisakyti tik vie
ną Lietuvos tomą atsiunčia 22.50 
dol.

Papildymų tomas pasirodys 
greičiausia šių metų gale.

Br. Kviklio “MŪSŲ LIETUVA” 
IV tomas jau atspausdintas ir 
siuntinėjamas prenumeratoriams. 
Jo apimtis taip pat didesnė. Mū
sų Lietuvos IV tomas kainuoja 
australiškais 11.00 dolerių visų 
keturių tomų prenumeratoriams 
ir 15 dolerių pavienį tomą per
kant. Prašau gerbiamų prenume
ratorių už abiejų leidinių gautuo
sius tomus skolą išlyginti. Leidyk
la negali kitų leidinių spausdinti, 
juo labiau, kad kainos dabar už 
spaudos darbą žymiai pakilusios, 
čekius arba pašto perlaidas siųs
ti adresu:

A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic. 3032 Lietuvių 
Enciklopedijos atstovas Australi
jai.
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SPORTAS ADELAIDĖJE

KAUKABALIS
SVAIGULINGI IŠGYVENIMAI KAUKIŲ BALIUJE

Rašo Kukutis

KREPŠINIS
gerai 

(20 — 
taškus

A. Ra

žiūro- 
pirmoji 
pralai-

Jaunių iki 14-kos metų koman
da pralaimėjo prieš St. Joseph 12 
— 27 (7 — 16). Taškai: C. Sa
dauskas 9, L. Kanisauskas 2 ir A. 
Ignatavičius I. Be kitų už šią ko
mandą pradėjo žaisti A. Straus- 
kas. Susitikus su Seacliff koman
da laimėta 49 — 9 (22 — 4). Taš
kai : C. 
kas 14, 
tavičius

B.

at-
ne

Vyrų pirmoji komanda 
sužaidė ir laimėjo 43 — 33 
18) prieš C. Y. Komandai 
pelnė: V. Levickis 15, A. Reivytis 
12, A. Ignatavičius 10 ir 
dzevičius 4.

Didžiausią staigmeną 
varna pateikė mergaičių 
komanda. Susitikusi su be
mėjimų einančia West Adelaide 
komanda visų nustebimui Vytis 
nugalėjo, laimėdama 33 — 25 (17 
— 13) rezultatu. Priešininkės bu
vo pilname sąstate, bet tiesiog ne
turėjo vaistų prieš gerą vytiečių 
žaidimą. Rungtynių pradžia atro
dė liūdnoka mūsiškėms, ir prieši
ninkės pirmavo 9 — 2. Tokiam re
zultatui esant įvyko lūžis; vytie- 
tės pradėjo žaisti tokiu stiliumi ir 
ryžtu, kokio jau seniai buvo lauk
ta. Visos žaidėjos be išimčių žaidė 
labai gerai. Taškus pelnė: N. Vyš
niauskaitė 14, G. Krivickaitė 7, M. 
Lapienytė 6, V. Juciutė 4 ir 
Latvėnaitė 2.

Antroji mergaičių komanda, 
rodo, daro pažangą ir, galbūt,
už kalnų jau ir laimėjimai, šį sykį 
visgi dar pralaimėta prieš United 
Church 17 — 25 (10 — 18) rezul
tatais. Taškai: R. Staugaitė 8, J. 
Grigonytė 4, R. Ignatavičiūtė su 
R. Galinskaite po 2 ir N. Grigony
tė I.

Jaunių berniukų komanda (iki 
16-kos metų) atsiekė du laimėji
mus. Prieš labai silpną C. Y. St 
Joseph II komandą laimėta rekor
diniu 108 — 4 (39 — I) rezultatu. 
Taškai: A. Pauliukevičius 42, P. 
Arlauskas 18, A. Skiparis 15, A. 
Jaunutis 14, K. Pauliukevičius 9, 
J. Vachiani 6 ir R. Beinoravičius 
4. Antras laimėjimas pasiektas 
prieš United Church laimint 47 — 
27 (17 — 13). Gerai žaistas ant
ras puslaikis. Taškai: A. Pauliu
kevičius 18, R. Beinoravičius 10, 
A. Jaunutis 8, P. Arlauskas 6 ir 
J. Vachiani 5.

Sadauskas 29, A. Talans- 
K. Jaunutis 4 ir A. Igna- 
2.

li.N.

Lietuvoje seni žmonės sakydavo 
kad Šv. Jono naktį neišpasakytai 
keisti dalykai dedasi! Ir baugin
davo mus jų pasakojimai, jau se
nelių girdėti, iš kartos į kartą 
perleidžiami, kad, būk tai, tą ypa
tingą naktį skamba paskendę var
pai, keliasi iš nežinomų kapų 
paskenduoliai, vaikšto užkerėtos 
dūšios, dega paslėpti lobiai, žydi 
paparčiai ir Šatrijos kailnan, į 
metinius “atpuskus” raitos ant 
šluotų sujoja visos Lietuvos raga
nos. Ak, kur jau ten viską ir be
prisiminsi — knygų knygos pri
rašytos tos nakties prajovais! Tur
būt dėl to ir degdavo derva bač
komis aukštuose kuoruose ir .vė
liau, tik aukštų kalnelių viršūnė
se, kad apšvietus klaidžiojančiom

STALO TENISAS
Vyties vyrai įveikė Railways 

7:4. šiose rungtynėse gerai pasi
rodė veteranas A. Gudaitis, pel
nęs tris taškus, M. Deckys 2, P. 
Urbašius 1, ir laimėtas vienas 
dvejetas.

VYTIS — UNIVERSITY
M. Deckys 3, P. Snarskis 1 ir 

vienas dvejetas, šioje komandoje 
geriausiai pasirodė M. Deckys. 
Martynas, sužeidęs 15 rungtynių, 
pralaimėjo tik tris susitikimus.

Mergaičių pirmoji komanda 
įveikė University 10:1. Taškai: 
M. Deckytė 3, R. Bielskytė 3, K. 
Pacevičiūtė 2 ir laimėti abu dve
jetai.

VYTIS I — RAILWAYS
Mergaitės patyrė skaudų pra

laimėjimą prieš šios divzijos favo
rites. M. Deckytei pavyko laimėti 
vieną vienetą ir kartu su R. Biels
kyte 1 dvejetą.

Antroji mergaičių komanda 
pralaimėjo prieš Woodville 
Abu taškus vytietėms pelnė 
Brazauskaitė.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoripu,
ko siekia V. Kikilis savo ilgais 

ir pakartotinais straipsniais pas
kelbęs kryžiaus karą sportui ir 
sportuojančiam jaunimui?

Sporto klubų kaip ir kitų lietu
viškų jaunimo organizacijų tiks
las suburti ir galimai ilgiau iš
laikyti savus tarp savų. Treniruo
tės ir žaidimas iš jaunuolio, aiš
ku pareikalauja tam tikros dalies 
laiko. Tačiau ne visas tas laikas 
atimamas nuo studijų. Dalis jo bū 
tų praleista prie 
toms ne taip jau 
daigoms.

Mokslo reikšmę
si, bet nereikėtų diplomą, kaip ko
kį aukso veršį pasistatyt vienintė- 
liu gyvenimo tikslu ir aklai jo siek 
ti. Yra mūsiškių, kurie dirbdami, 
augindami šeimas, mokinosi ir sėk
mingai baigė studijas Tėvų išlai
komam moksleiviui laiko užtenka 
viskam, jei tik tas laikas tinka
mai paskirstomas.

Kaip ir kada mes tą mokslus 
baigusį ir jau diplomuotą tautie
tį susigrąžinsime jei jis ar ji ne
bus nuo jaunatvės su saviškiais 
bedravęs ar tai per sportą, skau- 
tavimą tautinius šokius, ar kurį

televizijų ar 
moksliškoms

suprantame

ki- 
iš-

vi-

2:9.
D.

6:5

niaukė juodas katinas privažiuo
ta uodega ir ant mano galvos pa
sipylė šluotražių kruša. Du tuzi
nai rankų griebė man už skverno 
ir traukė lauk iš mašinos. Nė ne- 
besigyniau — vistiek, žinojau, esu 
miręs! Jutau kad kylu oran ir 
atsipeikėjau besėdys ant šluotga- 
lio, kuris apsuptas viso būrio ne
matytų padarų skriejo Auburno, 
o gal ir Šatrijos, pusėn...

Turbūt prie pačios peklos var
tų jie mane ir pakratė! Viduje 
lyg tai verkia kas, lyg tai kvato
jasi? Ant kelmų dega grabnyčinės 
žvakės ir jų šviesoje visi peklos 
ir “čysčiaus” padarai, net prie že
mės prikrisdami tanciavoja! 
Skausmuose raitosi... Kad ir bijo
damas, bet žingeidumo vedamas 
(o kur čia jau ir benubėgsi?) ke
liu koją per slenkstį. Vienas, toks 
su šepečiu ant galvos ir storais 
akiniais ant nosies kumpos, sėdi 
prie kelmo ir jaučio skūron ką tai 
rašo ar skaito! Dūrė akimis per 
stiklą į mane it ylomis ir rikte
lėjo: — “Vidun!” “Atstok nuo 
manęs, dūšia nekrikštyta...” kalen 
damas dantimis ir vėjo kiaurai 
perpūstas išstenėjau ir prisiminęs 
senelio patarimą — siekiau maš- 
nelėn sidabro. Gal atstos, sakau, 
nelabasis nes pašventinto nieko 
prie savęs, kaip tyčia, neturiu! 
Kur tau! Griebė jis savo storais 
pirštais mano mašnelę ir net 
paskutinį grašį iš jos iškrapštė...

Ir kad jau apstos mane raga
nos! šimtai ilgų, raudonais nagais 
pirštų pešė man nuo blauzdų plau
kus ir juokėsi patenkintos mano 
cypimu. Kitos net, -jau tuščią 

plentą, kaip iš pragaro nasriį, pa- mašnelę taikstėsi nugriebti. Ka 
sipylė šluotos, ilgi juodi sijonai žinkokie čigonai, arkliavagiai, ro- 
katinai, varnos, šikšnosparniai... mėnai kazokai ir kitokiausi svieto 
Myniau stabdį bet — vėlai! Suk- perėjūnai sau šonkaulius juoku

dūšelėm kelius, o gal kad jas iš- 
baidžius...

Laikas, visdėlto, kaip vanduo 
Ventoje teka. Modernėja pasaulis 
ir elektra apšviestame gyvenime 
pasakomis ir jų “kaukams” vis ma 
žiau ir mažiau belieka vietos. At
važiuodami kengurynan atsivežė- 
me tik legendas, o paskendę 
pai ir Šatrijos kalnas tiko 
toli...

Aš numanau jog daugelis 
manim nepatikėsite. Tačiau, 
ir mano senas senelis kad saky
davo: — “Tikėsite jūs ar ne — 
vistiek jums papasakosiu!”. Ir ne 
seną pasaką, bet tikrų tikriausią 
atsitikimą, kurio pergyvenimai 
dar ir šiandien man pagaugus, 
kaip Paramattos keliu mašinas, 
per nugarkaulį varo.

Taigi! Važiuoju tuo pačiu Par- 
ramattos keliu pažįstamų aplan
kyti. Sukritę apie stalą suplieksi
me “66”, išgersime puoduką ar
batos, o gal ir ko nors “pamač- 
lyvesnio”. Aptarsime, besiriedami 
dėl pramestos “dešimakės”, kur 
ir pas ką švęsime Jonines, kurios, 
jau ir nesakant ant nosies galo 
kabo ir, prie viso to, aš apturė
siu atlaidus nes ir geroji knyga 
rašo: — “Pažįstamus aplankyk!”.. 
Padangos monotoniškai stuksena 
per plento sujungimus, motoras, 
pripiltas šviežio vandens, gurgle- 
na ir dūmelius spiaudo. Pro langą 
slenka Flemingtono avinyčios. 
Kad ir nešalta, bet pagalvojus 
apie arbatą, lyg tai, primerkiau 
akį... čia ir prasidėjo!

Ant kalnelio esančios šviesos 
“mirkt” į raudonas ir skersai

var
toti

jūsų 
kaip

VYTIS II — METHODISTS
D. Brazauskaitė 3, D. Bielsky

tė 2 ir 1 dvejetas.
Vytiečiaj pirmenybių lentaiėįje 

šiuo metu užima tokias pozicijas: 
vyrai II vietą, mergaičių pirmoji kitą sanbūvį? Tokiam lietuvybė ir 
ir antroji komandos — ketvirtą lietuviai bus visai svetimi 
vietą. R. S. L Donėla, Adelaide

Laimė nelaimėje
Suskambėjo aną vakarą telefo

nas. Morta net pašoko Mat, nese
niai įvedė, ir ji vis dar krūp
teli išgirdus. Vaikai privertė įves
ti, sako, ar daktaro kada skubiai 
prisišaukti ar ko. Man atrodo, kad 
dukterims labiau rūpi su mama 
pasišnekėti ar kokio virimo re
cepto paklausti. Daktaras čia pat 
tik už kertės ir aš galiu vienmarš
kinis nueiti.

Taigi. Morta šaukia mane prie 
telefono, sako, čia koks tai Alfre
das klausia, ar tos durys kur ša
lia kino yra mūsų ir dar negražų 
žodį prideda. Gal koks pijokas ne

tosi ir biškį ausų iškišta pro ban
dažus. Lūpų ir nedaug tepatikta ir 
taip suspausta, kad jeigu nori kal
bėti, reikia iškišt liežuvį. Bet kas 
matė kalbant iškištu liežuviu? Dzi 
doriukė vien tik verkia, tai mes nė 
neklausinėjom. Nutarėm palaukti 
rytojaus kad apsiramintų. 1 
guldė Morta ją seklyčioj ir 
slaugyti.

Rytojaus dieną, inedėlioį, 
nė gerai sukilę nebuvom, tik 
čia buvo išbėgus į bažnyčią, 
stoja limuzinas prie durų ir atei
na pas mus šoferis su kozirkuota 
kepure su akselbantais, dar ko-

Pasi- 
ėmė

da,r 
mo- 
Su-

ra. Sudaužė ir jos Volksvageno 
motorą. Išbėgo jos žibalas ir van
duo, o tam atašė nieko neatsiti
ko. Bet nenorėdamas pakenkti sa
vo garbingam vardui, jis siūlo su
mokėti Dzidoriukės nuostolius; su
taisyti jos Volksvageną, ir apmo
kėti daktaro ir kitas išlaidas. Ad
vokatas klausia, kiek ji galvotų 
paskaityti už savo veidą? Iš to 
strioko Dzidoriukė nežino nei ką 
sakyti, nežino nė kiek žalos pada
ryta, ba nosis išpurtus ir dar gel
tonai mėlyna, kad negali nė su- 
čiupinėti ar kas sulaužyta ar ne. 
Advokatas jai siūlo 500 dolerių, o

NERIES" ŠAUKLYS (II)
Kukutis (pagal reikalą)

“Neris” duoda visiem garo, 
Visus “Dainavon” jus varo 
Ir, kad 13-tąją liepos 
Nejudėtume! iš vietos!
Neužsuksi “Dainavon” — 

Nevažiuosi Lietuvon! 
Kumščia riebia apskrita 
Muš į bubną dabita. 
Skystimėliai ir sula 
Jums — papiginta kaina. 
Pabandys “Liūdnieji Broliai” 
Kieno didesni “maxoliai” ? 

Juk žinai kur “Dainava”? — 
Atvažiuokit su “svita”. 
Sūnau, atsivežk “Tėvelį”. 
Jūs mergaitės — po bernelį 
Ir, tik už pusantro lito, 
Tanciavosite lig ryto! 

Laukiame jaunų — studentų, 
Tiktai penkiosdešimt centų! 
Ir nuplikę ir kudloĮi — 
Polka šokant — vieno proto. 
Atsiminkite! — “NERIS” 
Jus priims neišvys!

Jei ne tu — tai nors kaimynas 
Teateinie į “krikštynas”, 
Jauna “NERIS” verkia kraičio! 
Reikia — kelnių, marškinaičių.

— bus tau gera, 
visiem garo!
“Dainavoje” 
vis dainuoja.

Eik į "kūmui” 
“Neriu” duoda 

Susitiksim — 
Kur lietuviai
Kas pašokti, kas išgerti, 
Kas merginą nusitverti! 
13-toji — Subata, 
Išmiegosi — būs gana!

laužė ir man paslėpsnius nugrauž
tais kaulais badė, lyg tai aš bū
čiau be kelnių buvęs! Išgelbėjo 
tokia sena, 13 metų bobike. Nu
vedė mane ir pasodino šalia pa
čio šv. Jono krikštytojo. Turėjo 
būti tas pats, nes savo barzdotą 
galvą laikė po pažasčia ir ant 
jos pylė šv. Agnės ašaras! Kitas 
toks, į Judošių panašus, savo 
barzdelę mirkė “kaduginėje". Sė- 
dėjaus kaip pabučiuotas ir net gal 
vą bijojau pasukti, bet iau akis iš
plėtęs kaip apuokas žiūrėjau...

Vienas aukštai ant Puntuko pa
silipęs (dar ir su raudona šalbier- 
ka!) rūko .vos ne už save didesnę, 
pypkę, kitas — pagaliu (o gal ir 
arklio šonkauliu?) muša sausą 
ožio kailį, trečias — kokį tai ne
matytą (dideliais dantimis išsišie
pusį) gyvulį mėgina išnarstyti! 
Cypia .kaukia, dejuoja! Gedo ma
no rūbas ir pylė šaltas prakai
tas. Pati Šv. Agnietė, balta kaip 
senkapių dūšia, man pagalbon 
atėjo. Už pažastų nutvėrusi mane 
nuo musmirės nurovė. "Ratavok, 
sakau, sesule! Aš netaip jau daug 
esu sugriešinęs. Treti metai kaip 
ščyrai gyvenu...” — “Nieko!, sa
ko jinai, Papuolei tai ir kentėk! 
Be trečiųjų gaidžių aš tau negaliu 
pagelbėti!” Stvėriau jai į ilgas 
padalkas ir skridome apie kluo- 

“Atstok nuo ną kojomis žemės nesiekdami. Ag
nietė vis sparnais plast-plast virš 
ausų išdygusiais! Ar nedyvai — 
ar ne cūaai?!... Ir ko aš nema
čiau?!

Va, aure, vilkas avelę pasiga
vęs vis mėgina jai gerklėn įkąs
ti, grybas šaknis pats sau laisto, 
pajacas gaudo ožką, baravykas be 
kepurės kojas krato, banditai aps
toję teisėją rabavoja, čigonė pu
čia “arabą” arabui ausin, genys 
vietoje tūpčioja ir, taip pat kaip 
ir aras, nepaskrenda — snarnus 
žeme velka. Bitelės net sušilusios 
maitina alkstančius bičių duona ir 
saldragaišiais. Tranai tranuoja 
“tručyzną!” Ragana ant lentos 
išsirikiavusi ‘meilės eleksyrus”, 
dantimis ir karoliais šypsosi vi
siems... Vienur-ldtur, grabnyčios 
šviesoje, sublizga pusgyvėnstikli-f 
nė akis! Lyg tai žemaitis — lyg 
tai škotas rėkia: — “Valio!” kas 
nusilauš koją! Kazokas gaudo ug
nelę!... Čigonas perša-maino sa
vo kumelaitę! šake, vis į nasturta 
laičius, bado visiems velniūkštis. 
Apaštalai ieško mokytinių. Visi 
geria “Scotch” kraują ir karčias 
apynių sultis. Ar cūdai — ar ne 
dyvai?

Pragydo pirmieji gaidžiai. Man 
sukosi galva! Nebeklausė kojos! 
Agnietei davė auginti vaikutį. 
Skyniau sau kelią per kovas žu
vusių ir Neryje paskendusių miš
rainę. Mėginau nutverti už uode
gos juodą zuikutį. Toks jau gra
žus sutvėrimas! Glostytum, rodos, 
ir glostytum ant kelių pasisodinęs. 
Ir kiek laimės atneštų ta viena 
juoda kojytė!?.. Papuoliau į glėbį 
tokiai su klumpaitėmis ir tulpė
mis. Šelmė! — už užuanties obuo
lių prisipylus, baltų dantų perlais 
šviečia... “Ar nebūsi škotas?” — 
klausia. “Iš ko spėji f” — flirtuo
ju. “Kvėpuoji — ir grynas “Sco
tch!” — še tau boba ir vestuvės!... 
Ir taip iki antrų gaidžių! Girdė
jau dar kain kažkur piradėjo 
skambinti “Alaušo” varpai ir vis
kas palengva dingo durnuose ir 
migloje...

Prabudau kai saulė jau gerą 
sieksnį j dangų pašokusi buvo. 
Kaimyno kumelaitė irgi skersai 
prie tvoros pririšta — matyt ir 
jis tamsoje iš naktigonės parjojo. 
Man ausyse skambėjo pats didyiss 
“Alaušo” varpas. Netikiu jo
kiems baubams ir dūšioms!.. Turė
jo būti 
kėdės 
sausos 
močiai žvakių vašką ant atlapų, 
gabalą ragaišio kišeniuje ir pa
kvietimą į skautų Kaukių Balių 
ant stalo?

varpas.

sapnas, nes taip sakė ant 
kabančios išprosintos ir 
kelnės. Bet kaip išaiškinti

tikrą numerį pasuko? Priėjęs sa
kau, kad nieko apie jokias duris 
nežinom ir jos tikrai ne mūsų. Ne
praėjo nė pusė valandos, atėjo po
licininkas ir klausia vėl apie tas 
pačias duris prie kino. Sakom, gal 
koks nesusipratimas ba mes nieko 
nežinom. Išsiėmė policininkas ma
žą knygutę iš kišeniaus ir mes 
žiūrim, kad čia Dzidoriukės kalen
doriukas, kur jos visi metrikai su
rašyti: Isadore Dumšyte, o kur 
parašyta kas jos next of kin, ten 
ji mudu su močia užrašius O kaip 
suprasi žmogus jeigu policininkas 
angliškai marmaliuoja: is a door 
dumšait your next of kin? — Atė
jo Kairys ir padėjo išsortiruoti tą 
trabelį. Pasirodo, kad Dzidoriukei 
atsitiko aksidentas ir mes esame 
užrašyti kaip jos giminaičiai. Ji 
dabar guli Alfredo ligoninėj ir 
šaukiasi savųjų. Morta griebėsi 
už galvos ir tuojau šoko bėgti pas 
ją; kad, gink Dieve, nenumirtų 
paskutinio žodžio nepasakius. Po
licininkas nuramino, kad nieko

kiais auksiniais varnais ant kal- 
nieriaus ir klausia Dzidoriukės. 
Parodom. Tas tik sumuša kulnim 
ir išėjęs atneša didžiausią krep- 
šą j-ožių ir dėžę tikro prancūziš
ko šampano, čia dabar?!.. Stovim, 
kaip apstulbę. O jis kažiką nu- 
burbuliavęs vėl atidavė po kozir- 
ka ir kulnim sumušęs išėjo. Išei
damas dar kažiką apie musje ad
vokatą paminėjo. Kairys sako, kad 
jis prancūziškai kalbėjo, bet taip 
greitai kad sunku buvo suprasti. 
Ot ir man atrodė panašu, lyg: — 
varly, mūšy, pabaly. — Ale ką 
jis sakė taip ir nežinom.

Kitą dieną, pavakare, atėjo aus
tralas advokatas ir atsivedė dak
tarą. Matyt jau buvo su ligonine 
susiskambinę, ba nuėmė Dzidoriu
kės bandažus. Pasirodo, kad Dzi
doriuke pakraščiais besitrindama 
su savo Volksvagenu, pasimaišė 
kokiam tai prancūzų prekybos ata
šė po kojom. Tas, nesitikėdamas, 
kad ji stos, užlėkė savo citrion... 
citronų godesą, ar kaip ten ta jo

ji žiūri akis išplėtus ir tyli. Pet
ras merkia, kad sutiktų. Linktelė
jo galva, kad sutinka. Pasirašė 
popierių, gavo čekį ir advokatas 
dar pasakęs, kad už savaitės gaus 
savo Volksvageną, kaip naują, su 
daktaru išėjo.

— Galėjai gauti 1000 dolerių. 
— Sako Vilenčikas. Mat, sužinojęs 
apie Dzidoriukės nelaimę, pirmas 
atbėgo lankyti. — čia tau buvo 
gera proga.

— Ką tu čia niekus šneki? — 
sako Petras. — Jai ir taip laimė 
kaip aklai vištai grūdas. Gerai, 
kad ant tokio papuolė, o ne ant 
kokio biedniaškos australo. Būtų 
tampiusia su inšiuransais. Karpos 
kaip nebūta ir dar 500 dolerių! Už 
vien karpos nutrynimą galima bū
tų primokėti. Nosis sugis. Čia 
Dzidoriukei jokio veido sužalojimo 
nepadaryta. Net ir dabar jos no
sis, galima sakyt, tinka prie vei
do geriau, negu pirma, šitiek ro
žių vienam krepše net ir Nikode
mas dar kaip buvo savivaldybės

VEDYBINIS ŽIEDAS 
ISTORIJOJE

Pilna mitų ir paslapčių yra ve
dybinio žiedo istorija. Žiedas nuo
lat minimas liaudies dainose, pa
sakose ir legendose.

Istorija mini egiptiečius, kurie 
turėję vedybinius žiedus. Apie 
hebrajus ir graikus žinome tik 
tiek, kad jie ypač mėgę didelius ir 
puošniai išdabintus vedybinius žie 
dus. Vedybinius žiedus romėnai 
pripažinę tik geležinius be jokių 
puošmenų. Romėnės paprastai ne
šiodavo namų raktus, suvertus ant 
žiedo.

Krikščionys pradėjo nešioti ve
dybinius žiedus tik apie 860-sius 
metus. Su laiku Vakarų pasauly
je įsigalėjo paprotys nešioti vedy
binį žiedą ant dešinės rankos be
vardžio piršto. 16-jo amžiaus pra-

VISUR VISAIP
džioje Didžiojoje Britanijoje pri
imta nešioti vedybinį žiedą ant 
kairės rankos bevardžio piršto.

16 amžiuje daugely kraštų įsi
galėjo paprotys, kad jungtuvių 
apeigų metu jaunavedžiai apdova
nodavo savo svečius vedybiniais 
žiedais. Pasakojama, kad karalie
nė Viktorija savo vestuvių garbės 
svečiams išdalino šešis tuzinus 
auksinių žiedų su savo išgraviruo
tu atvaizdu.

Ankstyvesniais laikais buvo 
pradėję įeiti į madą vedybiniai žie
dai, išpuošti brilijantais. Tačiau 
galėjo tokia prabanga džiaugtis 
tik turtingieji. Vargšai turėjo pa
sitenkinti tik geležiniais, o kitur 
net ir odiniais žiedais. Šiais lai
kais paprastas lygus auksinis ar
ba platininis vedybinis žiedas yra 
priimtas visame pasaulyje.

REMIA SPAUDĄ

VENECUELA. Kubos Castro 
agentai labiausiai užgulę Venecu- 
elą, kurie nori ją teroru sukomu- 
nistinti. Krašto vyriausybė rimtai 
sisi rūpinusi dėl teroristų veiklos. 
Castro ambicijos — kai būsianti 
bus parklupdyta, tai visa Pietų 
Amerika nukris komunizmui į 
sterblę, kaip prinokęs obuolys.

— ★ —

Rytų Vokietijos vyriausybė su
varžė vakariečiams susisiekimą su 
Berlynu. Pagal naujus nuostatus 
bus taksuojamos prekės, perve
žamos sausuma į Berlyną iš Vak. 
Vokįetijos ir reikalaujama iš ke
leivių vizų, kurios apdėtos mokes
čiu — 5 markėm (apie vieną do
lerį). šitokie suvaržymai vakaruo
se laikomi keturių didžiųjų susi
tarimo pažeidimu. Vakarų sąjun
gininkai susirinko skubiam tuo 
reikalu pasitarimui Bonnoje.

taip blogo nėra, tik reikia ją atsi
imti iš ligoninės, ba ji biškį pri- 
glušyta ir viena neras kelio na
mo. Dar pats policininkas pavėžė
jo mus iki ligoninės.

Nuvažiavę į tą Alfredo ligoninę 
radom Dzidoriukę besėdinčią ap- 
mūriuota galva kad vien akys ma-

varlasnukė mašina vadinas, tiesiai 
at Dzidoriukės užpakalio .0 žino
te, Dzidoriukės visas svarbumas 
užpakaly, nes Volksvagenu prie
kiai tušti. Nuo impakto Dzido
riukė dėjo nosim į langą ir nusi
brozdino visą veido priekį. Nunešė 
jos karpą nuo nosies su visa skū-

daržininku, nėra nei ant jos birs- 
day atnešęs, o ką bekalbėti apie tik 
rą prancūzišką šampaną. Pilna, 
dar su nakleikom, dėžė. Dėl šam
pano nesijaudink, Dzidoriuke, mes 
tau padėsim išgerti už tavo lai
mę. Ne kiekvienam taip pasitaiko!

Taigi, kad ne kiekvienam. Aksi-

dento iš Dzidoriukės važiavimo 
laukėm jau seniai, bet ne tokio. 
Ir atsitik tu man šitaip?! Nors ji 
vis verkšlena, kad po nelaiminga 
žvaigžde gimus, bet šičia ta žvaigž
dė man kitaip atrodo.

Rapolas

Nusiskundžiama, kad televizija 
nukonkuruojanti laikraščius, nes 
vis daugiau ir daugiau perimanti 
reklamas iš laikraščių. Norėdama 
pagelbėti spaudai Olandijos vy
riausybė perėmė iš televizijos 20 
milijonų dolerių ir juos išdalino 
laikraščiams, kad šie neskurstų.

— ★ —

Motina skambina savo pažįsta
mai:

— Tik jau išprausus pastebė
jau, kad čia ne mano vaikas. Ar 
tik manasis nebus nuklydęs pas 
tave?
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY kovotojo. Ir gal šitos kovos ir

atperka tai, kas buvo iškentėta be 
REZISTEICINĖS VEIKLOS kovos. Principe gyvenimas pagrįs- 

t PAMINĖJIMAS tas kova ir dėl to kovos pristaty-
Birželio 23 d. Sydnėjuje Daina- mas ir epizodai yra daug iškalbin- 

voa salėje įvyko gana nuotaikin- gesni, negu nuo iškentėtos kan- 
gas ir praeimingas lietuvių rėžis- ” _x_:
tencinės veiklos paminėjimas ry
šium su birželio įvykiais netolimo
je praeityje. Minėjimą surengė 
Tautos Fondo Atstovybė.

Minėtą dieną buvo atlaikytos ta 
intencija pamaldos ir pasakytas 
kun. P. Butkaus dienai pritaikin
tas pamokslas. Pamaldose daly
vavo ir giedojo Dainos choras, va
dovaujamas p. K. Kavaliausko.

Tos pačios dienos 5 vai. p.p. 
Dainavos salėje įvyko ir pats pa
minėjimas. Palyginamai susirin
kus gana gausiai dalyvių minėji
mą atidarė Tautos Fondo Atstovy
bės p-kas p. Dr. A. Mauragis, ku
ris priminė, kad lietuviai ne vien 
tik kentėjo nuo okupacinių prie
spaudą, bet lygiai nemažiau ir 
toms okupacijoms priešinosi, kas 
vėliau buvo vaizdžiai ir dokumen
tuotai išdėstyta minėjimo prele
gento p. L Jonaičio išsamioje 
paskaitoje. Pagerbus visus rezis
tencijoje žuvusius lietuvius kovo
tojus išėjo kun. P. Butkus, kuris 
pagaunančiai paskaitė poeto V. 
Mykolaičio-Putino poemą — 
“Mortuos voco”.

Inž. Iz. Jonaitis savo paskaito 
je gana vaizdžiai pristatė pasku
tiniojo karo eigoje lietuvių rezis
tencines pastangas prieš tuo laiku 
siautusius okupantus. Nesilei
džiant į paskaitos turinį _ tik pri
minsime, kad šioji paskaita grei
čiausiai bus ištisai ar dalimis 
paskelbta Mūsų Pastogėje.

Toliau sekė muziko M. K. Čiur
lionio nokturnas, kurį paskambino 
pianinu A. Laurinaitis. Savos kū
rybos paskaitė poetė Aldona Priž- 
gmtaitė, poeto B. Brazdžionio kū
rybos padeklamavo p. Antanas 
Gasiūnas ir pabaigai Dainos cho
ras, vadovaujamas p. K. Kava
liausko, sudainavo keturias dai
nas. Minėjimas. baigtas Tautos 
Himnu.

Scenos dekoracijas skoningai 
paruošė p. A. Plūkas.

Nors palyginamai gausus daly
vių būrys buvo susirinkęs šiame 
minėjime, pats minėjimas buvo 
gana brandus ir prasmingas. Ry
šium su birželio trėmimais mes 
daugiausia remiamės tomis dieno
mis išgyventa tautos tragedija ir 
ją minime tiek patys, tiek sten
giamės visus tuos tautai svetimų
jų iškirstus skausmus pristatyti 
ir kitiems tarsi kokią atvirą žaiz
dą, kad, štai, matykite visi kiti, 
ką mes iškentėjome ir saugokitės, 
kad jums to neįvyktų. Tačiau 
daug svarbesnė yra toji pusė, kur 
tauta pasireiškė kaip , kovotoja 
kad ji nepaliko vien tik kaip sker
džiama banda, bet priešinosi ir

mokyklos mokinių. Pabaigai Gee- 
longo Liet. Choras ,vad. p. J. Juš
kos, sudainavo keturias dainas.

Samanis

čios faktai. Lietuvių tauta atsi
duria visai kitoj plotmėj prieš 
kitas to paties likimo Pabaltijo 
tautas, už tai, kad joje pasireiškė 
gyva rezistencija prieš okupantus 
tiek karo, tiek ir pokario metais, 
ko neturėjo kitos to paties 
tautos, štai dėl ko mums 
ir pravartu paminėti mūsų 
pastangas priešintis.

GEELONG

likimo 
svarbu 
tautos

TU

PAMINĖTI TRĖMIMAI
Birželio 16 d. Geelongo apyli- 

kės lietuviai paminėjo birželio bai 
siuosius trėmimus. Minėjimas pra
dėtas pamaldomis, kurias atnaša
vo ir tai dienai pritaikintą pras
mingą pamokslą pasakė kun. P. 
Dauknys. Pamaldų metu giedojo 
Geelongo liet, choras, vad. p. J. 
Juškos.

Tą dieną Liet. Namuose 14.30 
vai. susirinko būrelis Geelongo 
lietuvių. Apylinkės valdybos pirm. 
Dr. S. Skapinskas nušvietė ir pri
minė ,kas įvyko prieš 27-rius me
tus, tuoj po karo ir kas dabar 
vykdoma mūsų pavergtoje tėvynė
je. Taip pat buvo paprašyti visi 
susirinkusieji, kad kiekviena pro
ga bendraujant su australais 
jiems būti; priminta, kas mes 
esam, ir kodėl čia atvykome.

Pagerbus visus žuvusius tylos 
minute buvo paprašytas paskaiti
ninkas p. S. Norvydas paskaityti 
šiai dienai skirtą paskaitą. Paskai 
ta buvo labai įdomi ir rūpestin
gai paruošta. Po paskaitos sekė 
deklamacijos, atliktos savaitgalio

GEELONGO MOTERYS 
JUDA

Geelongo apylinkės moterų 
draugijos susirinkimas įvyko bir
želio 23 d. p.p. Skapinskų bute 
ir buvo labai gerai pravestas. Su
sirinkimui vadovavo p. L. Ska- 
pinskienė — draugijos pirminin-

Aptarta daug klausimų, susiju
sių su moterų draugijos veikla ir 
bandyta nustatyti gaires tolimes
nei draugijos veiklai.

Susirinkime dalyvavo palygina
mai didokas moterų skaičius, kas 
neseniai įsisteigusiai draugijai su
teikia nemaža moralinės paramos. 
Svarbiausia, kad visus iškeltus 
klausimus susirinkusios mielai ir 
nuoširdžiai diskutavo parodyda
mos, kad joms tikrai rūpi moterų 
draugijos egzistavimas ir tarpu
savis bendradarbiavimas.

Dalyvė

ponių pasižadėjo Sekcijoj talki
ninkauti jos darbuose, kurių ypač 
daug bus šiais metais ryšium su 
čia organizuojamom Lietuvių Die
nom. Tada joms beveik kasdien 
reikės vikriai suktis Lietuvių Na
mų virtuvėje tiek maitinant Kraš
to Tarybos atstovus, tiek paruo
šiant stalus įvairioms vaišėms, iš
kilmingiems pietums ir t.t. Ant jų 
pečių kris ir maisto bei užkan
džių parengimas visiems Adelaidėn 
suplaukusiems svečiams ir adelai- 
diškiams Naujų Metų sutikimo ba 
liuje, kurį bendrai ruošia Lietu
vių Dienų Prezidiumas ir Ade
laidės apylinkės valdyba. Kito N. 
Metų baliaus šiemet jokia kita or
ganizacija Adelaidėje neruošia. 
Bendro baliaus surengimų įgalino 
gavimas didelės Gentiniai Hali, 
kurioje svečių skaičius problemos 
nesudaro.

Pranešimai

L-8.

MELBOURNE

ADELAIDE
NAUJA ALB MOTERŲ 

SEKCIJOS VALDYBA
Birželio pradžioje įvykusiame 

Adelaidės lietuvių bendruomenės 
moterų susirinkime buvo išrinkta 
nauja ALB Moterų Sekcijos val
dyba, kuri pasiskirstė pareigomis 
šitaip:

Pirmininkė Bajorūnienė, sekre
torė Garbaliauskienė, iždininkė 
Navakienė ir valdybos narės: Ber- 
naitienė, Gavelienė, Raginienė, 
Varnauskienė ir Umerienė.

Ilgametė tos Sekcijos valdybos 
pirmininkė ponia Reisonienė iš pa
reigų oficialiai pasitraukė, tačiau 
ir ji, lygiai kaip visa eilė kitų

SKAUTŲ TĖVŲ POBŪVIS
Liepos 6 d., šeštadienį, Melbour

ne Lietuvių Namuose skautų tėvai 
rengia šaunų pobūvį.

Pobūvio pelnas eis skautų nau
dai, padedant padengti Tunto iš
kylų ir stovyklų išlaidoms.

Kiekvienos organizacijos dar
bas reikalauja daug darbo ir suda
ro išlaidų, kurias padengti iš 
skautų nario mokesčio neįmano
ma.

Didesnė iškyla ar metinė sto
vykla greit ištuština kasą. Trans
portas, įrengimai, palapinės, drau 
dimo mokesčiai, registracija aus
tralų skautų sąjungoje ir moky
mo priemonės kainuoja daug dole
rių. Aukų niekas nepasiūlo. Jau
nimo org. mecenatų neturi, todėl 
skautų tėvai nutarė surengti Mel
bourne lietuviams pobūvį, kur visi 
galėsime gražiai pasilinksminti ir 
paremti skautų veiklą.

Šiandien skautai greta kitų lie
tuviškų organizacijų dirba naudin-

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 
SOCIALINĖS GLOBOS 

DRAUGIJOS VISUOTINIS 
METINIS SUSIRINKIMAS

S.L.M.S.G.D-jos visuotinas me
tinis susirinkimas šaukiamas lie
pos 7-tą dieną, sekmadienį, 1 vai. 
tuoj po pamaldų, Sydney Lietuvių 
Klube Lidcombe.

ŠIA DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pereito visuotinio susirinki

mo protokolo skaitymas.
4. Pirmininkės pranešimas.
5. Iždininkės pranešimas.

6. Ligonių reikalų vedėjos pra
nešimas.

7. Kontrolės komisijos praneši
mas.

8. Diskusijos dėl pranešimų.
9. Einamieji reikalai.

1(>. Susirinkimo uždarymas.
Draugijos narės ir prijaučian

čios prašome kuoskaitlingiau da
lyvauti. Po susirinkimo visos da
lyvės kviečiamos pasilikti arbatė
lei.

S.L.M.S.G.D. 
Valdyba.

BRISBANE-NEWCASTLE 
-NEW ZEALAND

’ Maldos Apaštalavimas
3o Šventenybe popiežius Pau-

BANKSTOWNO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS “NERIS’

kviečia visus — jaunus ir senus į pirmąjį klubo

SUSIPAŽINIMO V AKARA
LIEPOS 13 DIENĄ BANKSTOWNO LIET. NAMUOSE DAINAVOJE

Jaunų programa — senų bufetas — visų mėgiami gėrimai — visus judinanti muzika

Pradžia 7 vai. vakaro.

9•y*
S

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-ka

J atjaunėjusio ir pagausėjusio 
Melbourne Dainos Mylėtojų Sam
būrio pirmąją po ilgų atostogų 
repeticiją atsilankė net ALB Kraš 
to Valdybos pirmininkas p. S. Na
rušis. Kokiu balsu jis ten traukė, 
taip ir nepavyko sužinoti.

Melbourne moterų tautinių šo
kių grupė susikūrė Moterų Die
nų koncertui. Po sėkmingo pasi
rodymo, nors skeptikams ir atro
dė, kad kai kurios moterys nešo
ko, o tik vaikščiojo po sceną, jos 
nutarė neišsiskirstyti, bet ir to
liau šokti. Dabar entuziastingai 
repetuoja, tik nežino, kur važiuoti 
gastrolėms — ar j Amerikos Jung
tines Valstybes, ar pasitenkinti 
vien Lietuvių Dienomis Adelaidė- 
je-

Šiais metais beveik nieko nesi
girdi apie anksčiau aktyviai vei
kusį Melbourne M. K. Čiurlionio 
vardo diskusijų klubą. Negi jie 
spėjo jau išsemti visas proble
mas? •

Australian Post žurnalas net 
per du numerius spausdino mel- 
bourniškiams gerai pažįstamos 
kiek dainavusios Dainos Mylėtojų

MELB. LIET. NAMAI
Artėjant Melbourne Liet Klubo 

Tarybos rinkimams ir metiniam 
susirinkimui klubo nariai jau da
bar turėtų sisirūpinti, kokios Ta
rybos jie pageidautų ir ko tikė
tųsi iš naujos Klubo Tarybos. [ 
tai gali atsakyti tiktai klubo na
riai, nes tik jie patys tą Tarybą 
rinks. Todėl kandidatų siūlymas 
ir jų išrinkimas turėtų kiekvie
nam klubo nariui būti tiek svar
bus, kiek yra svarbūs Lietuvių na
mai tautiniame liet, gyvenime. Ne
galima tik pasitenktinti Tarybos 
išrinkimu. Taryba nors ir su ge
riausiais norais ir turėdama suge
bėjimų niekados ko nors apčiuo
piamo nenuveiks, jeigu patys klu
bo nariai jos moraliai ir mate
rialiai neparems. Per metinius su
sirinkimus paprastai dalyvauja tik

Sambūryje Virginijos Sikorskis 
(Sikorskytės) nuotykius ir kelio
nes po Pietų Ameriką. Vieno tų 
numerių viršelis papuoštas Jaunu 
tės Poskus Fotografija. Tikriau
siai irgi lietuvė!

Jau kelios savaitės, kai Sydnė
juje persikėlęs darbuojasi atvykęs 
iš Brisbanės lietuvis architektas 
B. Kemeklis. Jis čia numato išbū
ti daugiau negu pusmetį. Vos at
vykęs jis per Mūsų Pastogės re
dakciją pradėjo ieškoti kontaktų 
su Sydnėjaus lietuviais ir po ei
lės susitikimų jis jau įsijungė į 
lietuvišką gyvenimą, net pakvies
tas stoti į Sydnėjaus inžinierių 
ir architektų draugiją.

Patirta, kad Geelongo tautinių 
šokių grupė “Suktinis šiais me
tais Lietuvių Dienose Adelaidėje 
nešoks. Kalbama, kad vyresnieji 
šokėjai jau paseno ir pasitenkina 
gyvenimu savo uždaruose namuo
se ir kiemu, o jaunųjų šokėjų ne
spėta sugaudyti ir įtraukti. Gee- 
longiškiai labiau norėtų matyti sa
vo jaunimą šokantį tautinius šo
kius, negu “go-go”.

•
Skautų kaukių baliaus metu sve

čiai buvo sužavėti “čigonų” pasi
rodymu, kurie sudaro Syd
nėjuje organizuojamo Lietuvių 
Ansamblio dalį. Apie juos tikimės 
išgirsti plačiau.

PAGALBON 
REPREZENTANTUI

Štai jau praėjo 50 metų, kai pir 
mosios skautų skiltys pasirodė 
Baltijos pakrantėse, šie metai ir 
yra lietuvių skautavimo sukaktu
viniai metai. Stengdamiesi šią 
progą atžymėti lietuviai skautai 
pasaulyje ruošia Amerikoje didžią 
ją lietuvių skautų jamboree. Ji 
atidaroma kito mėnenio pradžioje 
ir truks 10 dienų. Čia suplauks 
tūkstančiai lietuviško jaunimo iš 
visų pasaulio kraštų it praleis 10 
dienų lietuvybei ir didindami lie
tuvišką skautišką lobyną. Sugrįžę 
namo daug ko vertingo galės pa
mokinti ir papasakoti savo bendra
amžiams ir ypač jauniesiems apie 
didžiąją skautų broliją ir seseri
ją

Australijos Liet. Skautų Rajo
nas šiuo atveju yra gan laimin
gas, kad jį atstovaus s.v.v.sl. Re
migijus Bakaitis. Brolis Remigi
jus jau eilę metų nenuilstamai dir
ba lietuvybės gerovei. Adelaidėje 
ėjo vyčių būrelio vado pareigas, 
Melbourne jau kelinti metai vado
vauja vyčių būreliui ir eina tun- 
tininko pavaduotojo pareigas. Ka
lėdų atostogas paaukoja vadovau
damas Džiugo tunto stovyklai. 
Tuo pačiu laiku jis aktyviai reiš
kiasi ir jaunimo komitete eida
mas pirmininko pareigas ir taip 
pat gyvai darbuojasi studentų 
tarpe.

Pakilus ūpui važiuoti, reprezen
tuoti ir dirbti Amerikos skautų 
stovykloje staiga gaunamos skau
džios žinios, kad žadėtoji pinigi
nė parama Australijos Rajonui 
buvo ne taip suprasta, ir reikės 
brolį R. Bakaitį patiems išleisti.

Laikas bėga, ir nepastebėsime, 
kai tos dvi savaitės praeis ir 
Australijos atstovas turės atsisa
kyti savo kilnių siekimų.

Kad šitai neįvyktų kreipiuosi 
Melbourne Džiugo vardu į visus, 
kurie pritaria šiam reikalui pra
šydamas paremti piniginiai. No- 
norintieji prisidėti ir palengvinti 
mūsų reprezentantui nuvykti į di- 
dįjų lietuvių skautų sąskrydį, 
kviečiu skubiai siųsti savo paramą 
šiuo adresu:

ps. V. Adomavičius
39 Stewart Rd., North Clayton, 
Vic.

ps. V. Adomavičius 
A.LS.S. Džiugo Tunto 

Tuntininkas

gą lietuvybės išlaikymo darbą mū
sų jaunimo tarpe, todėl jų pastan
gas paremti būtų tikrai prasmin
ga.

Tad visi i skautų tėvų pobūvį. 
Alb. P.

NEWCASTLE
Sekmadieniui laukėme kun. P. 

Martuzo, o sulaukėme kun. P. 
Bačinską. Jis mums atlaikė mi
šias ,parodė filmas ir daug papa
sakojo apie šiandieninį gyvenimą 
Europoje, mes klausėmės gražių 
pamokslų, gražiai giedojome ir 
bevaišindami kunigėlį, patys ge
rai pirsivaišinome. Gaila, kad 
kun. Bačinskas stengiasi persikel
ti į Brisbanę. Jis mums labai tik-

Niukastelio miesto meno galeri
ja nusipirko p. Vinco Jomanto 
medžio- skulptūrą “Vartai”. Ant 
šešių pėdų aukščio meno kūrinio 
net lietaus debesėlis pakabintas. 
Šiuo metu skulptūra yra išstaty
ta moderniuose kultūros rūmuose 
“Dobell” salėje. Iškilioje vietoje 
pastatyti lietuviško sodžiaus var
tai savo grožiu ir originalumu su
kelia didelį lankytojų susidomėji
mą ir įvertinimą.

Lietuvis studentas Algis But
kus (Phil) perėmė Niukastelio 
universiteto studentų leidžiamo 
laikraščio Opus redagavimą. Laik
raštis yra plačiai skaitomas ne 
vien tik studentų, bet ir B.H.P. 
darbininkų. Paskaitęs populiarų 
Opus Jūsų Šnekutis nutarė p .V. 
Kazokui pasiūlyti, kad Mūsų Pas
togę išdekoruotų .spalvotomis 
gražiomis pusnogių moterų nuo
traukomis. Laikraščio skaitytojų 
skaičius kiltų kaip ant mielių.*

Kun. Bačinskas tvirtina, kad 
karas tarp Melbourne ir Sidnė
jaus motoristų. Dvejus metus po 
pasaulį pakeliavęs sielovadai grį
žo namo. Melburne nusipirko nau- 
jintėlaitį folksvageną. Jo nelai-

liūs VI liepos mėnesiui MA sky
rė sekančias intencijas: 
bendrąją — Už keleivių 
ir atostogaujančių tinkamą dvasi
nį aprūpinimą.
m i s i j ų ...— Už Azijos, Afri
kos ir Europos tremtinius.

Trumpas rytmetinis aukojimas 
— visą aukoju Tau, Švenčiausio
ji Jėzaus širdie! ..........................

Kun. S. Gaidelis S J.

ARTfĖJA PAVERGTŲJŲ 
TAUTŲ SAVAITĖ

Šių iškilmių komitetai Sydnėjuj, 
Adelaidėj ir Brisbanėj visu kruo
pštumu ruošiasi paminėti šių me
tų Pavergtųjų Tautų Savaitį lie
pos 21-27 d.d.

Plačiau apie šios savaitės prog
ramą skaitysite kituose Mūsų Pas
togės numeriuose.

Lietuvių Atstovas prie 
Pavergtų Tautų Komiteto

PAVIENIU SKAUTININKŲ 
REGISTRACIJA

Pakartotinai primename, kad 
vykdoma pavienių skautininkų, re
gistracija Australijos rajone 
(žiūr. pranešimą M.P. Nr. 23). 
Vyr. skautininkai, skautininkai ir 
uaskautininkai, nepriklausą jo
kiam vienetui bet nori ir toliau 
likti LSB nariais, kviečiami re
gistruotis pažymint vardą, pavar
dę, laipsnį ir adresą ligi lienos 
30 d. Australijos Rajono Vadei
vos ps. J. Zinkaus adresu: 84 
Victor Ave., Picnic Point, N.S.W. 
2213.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas JONAS RAKAUS

KAS, prieš aštuonerius metus gy
venęs Arncliffe, Sydnėjuje. Ieško 
jo senas bičiulis. Atsiliepti Mūsų 
Pastogės adresu.

PASITIKRINKITE!
Atkreipiame malonių skaitytojų 

dėmesį, kad pereitas Mūsų Pasto
gės numeris buvo netyčia atžymė
tas 15 (998) Nr. Iš tikrųjų turi 
būti 25 (998). Renką Mūsų Pasto
gės komplektus malonėkite ištai-

PATIKSLINIMAS
Aprašant Baltų Konvenciją Ade
laidėje įvyko nemaloni korektūros 
klaida: Konvencijoje dalyvavo 28 
lietuvių atstovai, bet ne 18, kaip 
buvo Mūsų Pastogėje skelbta. 
Skaitytojus ir rengėjus dėl šio 
netikslumo maloniai atsiprašome.

Red.

mei užregistravęs Viktorijos vals
tijoje su juodais numeriais nu- 
gazavo į N.S.W. Sidniejaus sunk
vežimiai to tik telaukia. Vienas 
buktelėjo iš vieno šono, kitas iš 
kito. Net sustoti nesustojo. Išsi
gandęs kunigėlis spruko iš Sidnie
jaus į ramesnį Niukastelį. Čia 
motoristai daug platesnės galvo
senos. Tris dienas lopė ir dažė 
naują, nors ir su juodais nume
riais mašinėlę. Darbą baigę Vikto
rijos šoferiui palinkėjo laimingos 
kelionės į Queenslandą. Dabar 
kun. Bačinskas vėl maloniai šyp
sosi važiuodamas pas svetingus 
brisbaniečius.

Šneku tis

nedidelis narių skaičius. Kiti gal
voja, kad ir be jų bus “išsivers
ta”. Taip galvoti klaidinga. Kiek
vienas yra vertingas ir Klubo Ta
rybos vertinamas, tad kiekvienas 
Klubo narys turėtų jausti parei
gą susirinkime dalyvauti ir nuo
širdžiai išklausyti administraci
nių veiksnių veiklos, finansinės 
apyskaitos bei nuveiktų darbų. 
Metiniame susirinkime nariai vi
sada gali išreikšti savo idėjas ir 
sumanymus, bet nereikėtų užmirš
ti, kai ir saliamoniški projektai 
bus beverčiai, jeigu siūlytojas sto
vės užnugaryje ir lauks, kad tik 
kiti visa tai įvykdytų. Sakykime, 
salės statybai siūloma didoka pi-

niginė suma, bet prie to neprisi- 
dedama nei savu įnašu, nei įsi
pareigojimu numatytos sumos pro 
jektui įgyvendinti. Tad ar Tary
ba gali visus metinio susirinkimo 
nutarimus pati viena įgyvendinti?

Tad kiekvienos Lietuvių Klubo 
Tarybos veikla ir pasisekimas 
glūdi ne susirinkimo nutarimuo
se, bet pačių klubo narių įsiparei
gojimuose.

K. Prakmutas

PADĖKA
Jau ir vėl Melbourne Studentų 

balius įvyko ir praėjo kaip ir kiek 
vienais metais. Visi rūpesčiai ir 
vargai balių beorganizuojant da
bar jau atrodo menki. Ir vėl visi 
pesimistai buvo apvilti. Daug sve
čių atvyko ir po kelių valandų 
linksminosi visi išsiskirstė pakel
toje nuotaikoje, taip bent rengė
jams atrodė.

Bet baliaus pasisekimas ne bū
tų buvęs įmanomas be daugelio 
žmonių pagelbos. Ypatinga padė
ka norim pareikšti p. S. Makare- 
vičienei už gintaro karolius pado
vanotus mūsų baliaus grožio ka
ralienei. Taip pat dėkojame p. V. 
Aniuliui, p. K. Kepalienei, p. E. 
Balčiūnienei ir p. S. Makarevičie- 
nei už paaukotus loterijai fantus. 
Už suaukotą maistą ir pyragus 
dėkojame studentų motinoms, o už 
sutvarkymą indų ponioms Reime- 
rienei ir Jokubauskienei; p. Vait
kienei už stalų dekoracijas ir ba
leto kostiumus, ir taip pat p. Zub-

rui už įvairią pagelbą. O mes pa
tys galim, pasididžiuoti mūsų kole
ge S. Dagyte, kolegų H. Uoseliu 
ir ypatingai kolege 1 Emilija Vai
čiulyte, kuri nenuilstamai dirbo 
virtuvėje.

Mes tikimės1, kad visi svečiai 
smagiai pasilinksmino, ir jeigu 
buvo kokių nors mažų nesklandu
mų — labai atsiprašome. Tikimės 
pasimatyti vėl kitų metų baliu
je!...

Rmantas Šarkis 
A.L.S.S. Melboumo Skyr. V-bos 

Sekretorius

DĖMESIO!
“Sočiam kūne sveika siela” — 

su tokiu šūkiu Melbourne skautai 
ruošiasi skautų tėvų rengiamam 
pobūviui, kuris įvyks liepos 6 die
ną Melb. Liet. Namuose. Kuo mus 
skautai pasotins numatytame po
būvyje įsitikinsime jame dalyvau
dami. Tuo tarpu sklinda spėlio
jimai, kad skautės, turėdamos sa
vo užnugaryje visokiems eventu
alumams prityrusias mamytes, 
tikrai pobūvio svečių neapvils!

Lietuvos Karo Aviacijos lakūnui majorui
KAZIMIERUI ŠIMKUI 

mirus, liūdi ir nuoširdžiai užjaučia šeimą bei gimines

L.V.S. "Ramovės” Pietų Auustralijos Skyrius
• • ' ‘ ' ;l ■ '
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