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Jau ne viena Australijoje vei
kianti organizacija dar pernai at
šventė savo veiklos Australijoje 
dvidešimtį metų. Visa eilė jų sa
vo 20 metų sukaktis atšvęs Šie
met. Jų tarpe ir savo dvidešim
ties metų sukaktį turės ir pati di
džiausioji visus Australijos lie
tuvius ir organizacijas aprėpianti 
— Australijos Lietuvių Ben
druomenė, kurios gimtadienis 
laikomas 1950 m. rugpjūčio 1 d.

Tiesa, ir prieš tai Australijos 
lietuviai nebuvo be bendrinės vi
sus lietuvius apimančios organi
zacijos. Jau po antrojo karo at
vykę naujieji ateiviai rado čia 
gražiai veikiančią ir dabartinio 
Australijos Lietuvių Bendruome
nės garbės nario Amano Baužės 
vadovaujamą A ustralijos Lietu
vių Draugiją, kuri visu uolumu 
ir nuoširdumu pasitiko išskėsto
mis rankomis naujuosius lietu
vius ateivius ir savo galimybių 
ribose stengėsi jiems padėti. Ta
čiau tiek Draugijos statutinė, 
liek ir praktinė apimtis negalėjo 
aprėpti visų lietuvių tuose pa
čiuose rėmuose. Reikėjo lanks
tesnės ir platesnės organizacijos. 
Si organizacija ir buvo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, kurios 
rėmuose kaip padalinys įsirikia
vo ir naujai įsisteigusi Australi
jos Lietuvių Bendruomenė.

Paskelbus, kad A ustralijos 
Lietuvių Draugija persiorgani
zuoja į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę ir kad ji kaip tokia eg
zistuoja nuo 1950 m. rugpjūčio 
1 d., sudarytas laikinasis organi
zacinis komitetas, kurio tiesiogi
nis uždavinys buvo sušaukti ben
druomenės atstovų suvažiavimą 
ir išrinkti demokratiniu keliu 
bendruomenės vadovybę — A LB 
Krašto Valdybą. Tą komitetą su
darė: pirm. A. Baužė, nariai — 
Vacį. Šliogeris, Simas Narušis ir 
Juozas Kapočius. Sis komitetas 
ir sušaukė pirmąjį A LB Krašto 
Tarybos suvažiavimą Sydnejuje 
1950 m. gruodžio 29-30 d.d. 
Čia buvo sudaryta pirmoji A LB 
Krašto Valdyba su pirmininku 
jau a.a. Justu Vaičaičiu.

Tokiu būdu ir šių metų pabai
goje įvykstantis Krašto Tarybos 
suvažiavimas bus jubiliejinis, neš
tai bus sukaktis, kad jau dvide
šimt metų praktiškai veikia Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė, 
padėjusi pagrindus visam mūsų 
šiame krašte lietuviškam visuo
meniniam ir kultūriniam gyveni
mui.

Australijai
Jau kelinta savaitė Australijoje 

vyksta didžiulės iškilmės minint 
šio kontinento dviejų šimtų metų 
atradimo iškilmes, šios sukakties 
iškilmes dar labiau praturtina ir 
Anglijos karališkos šeimos vizi
tas. Ryšium su tuo minimas ir 
vienas iš didžiausių anglų keliau
tojų kapitonas James Cook, ku
ris laikomas Australijos atradė
ju 1770. m. balandžio 29 d. pasie
kęs Australijos rytinius pakraš
čius ir šį žemynų paskelbęs britų 
priklausomybei. Tiesa, šiandie tu
rima daug jrodymų, kad Austra
liją pasiekę ir kiti keliautojai žy
miai anksčiau už kapitonų Cook, 
tik jis šj dar nepažįstamų ir nie
kam nepriklausanti žemynų {ri
kiavo britų imperijos priklausomy
bėm O tai greičiausia paskatino 
padaryti kitas prancūzų keliau
tojas La Perouse, kuris taip pat 
kėsinosi Australiją paskelbti Pren- 
cūzijos priklausomybei.

Kapitonas James Cook laikomas 
vienas iš didžiausių anglų keliau
tojų ir tyrinėtojų. Jo kelionės ir 
atradimai labai daug davė ano 
meto geografijos mokslui. Iš tie
sų, J. Cook nebuvo vien nuoty
kių ieškotojas, bet mokslininkas 
ir tyrinėtojas tikrąja prasme.

James Cook savo keliautojo kar
jerų pradėjo Anglijos karo lai
vyne. Būdamas Kanadoje jis išty
rė šv. Lauryno upės dugnų ir pa
sireiškė kaip gabus uostų planuo
tojas. 1768 m. jis paskiriamas 
laivo Endeavour kapitonu ekspe
dicijoje. ^Sekančiais metais jis 
plaukioja po Pacifikų užtikdamas
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Vadinasi, mūsų bendruo
menės šiais metais yra dvilypė 
sukaktis: rugpiūčio 1 d. sueis 20 
metų, kai formaliai paskelbta ir 
pradėta kurti ši bendruomenė, o 
per patį suvažiavimą gruodžio 
pabaigoje sueis taip pat 20 metų, 
kai bendruomenė pilnai įsipilie- 
tino įgaudama formas, kurios ne
daug pasikeitė iki šių dienų.

Nors gal būtų ir kiek peranks- 
ti kalbėti apie šią mums visiems 
reikšmingą sukaktį, bet vis tik 
verta priminti, kad jau iš anksto 
galvotume visi — tiek atskiri 
bendruomenės padaliniai, tiek 
ir organizacijos bei pavieniai as
menys, nes juk visa tai mus vi
sus liečia nežiūrint kokie bebūtų 
individualūs bendruomenės at
žvilgiu nusistatymai. Lygiai pri
deramai turėtų atitinkamoje dva
sioje praeiti ir prieš akis storis 
Krašto Tarybos suvažiavimas.

Atvyksta VLIKO P-kas

Dr. J.K. Valiūnas

200 metu
I

vis naujų salų, pasiekė N. Zelan
diją ir jų rūpestingai ištyrinėjo 
apiplaukdamas ir išaiškindamas, 
kad Zelandija susidedanti iš dvie
jų salų ir atradęs sąsiaurį jį pa
vadino savo laivo vardu. Plauk
damas nuo Zelandijos jis pasiekė 
Australijos rytinį pakraštį ir jį 
pavadino Naujuoju Pietų Welsu 
(New Sud Walles). Plaukdamas 
Australijos pakraščiu į šiaurę pa
siekė Jorko iškyšulį ir per Indo
neziją sugrįžo namo. Vėliau jis lei
dosi tyrinėti Antarktikos, bet dau
giausia praleido laiko beplaukio- 
damas po Pacifką ir betyrinėda
mas čia užtiktas salas. 1776 m. jis 
vėl išsileido dviem laivais ieškoti 
vandens kelių iš Atlanto į Paci- 
fiką, bet šiaurės ledjūryje jam 
kelią pastojo ledai, tad turėjo 
grįžti ir 1779 m. sausio 17 d. jam 
išlipus Havajų saloje vietinių gy
ventojų buvo užpultas ir užmuš
tas.

Kapitonui Cook atradus Austra
liją Britanija šiuo žemynu rimtai 
susidomėjo ir netrukus pradėjo 
steigti savo bazes, o vėliau ir 
kraštą kolonizuoti. Kaip žinia, 
Australijos gyventojams pagrin
dą sudarė iš Anglijos atgabenti 
tremtiniai, kurių didžiausią dalį 
sudarė nusikaltėliai. Vėliau kraš
tą betyrinėjant užtikta aukso, kas 
ypač paskatino vykti į Australi
ją nuotyfdų ieškotojus ir gob
šius greit praturtėti.

Kai šiandie tenka pervažiuoti 
Sydney ir kitus tirštai apgyven
tus Australijos pakraščius tenka 
tik stebėtis, kiek žmogaus per 

Kaip visa tai bus atlikta ir išryš
kinta tasai jubiliejinis bruožas, 
priklausys nuo šio suvažiavimo 
organizatorių — Krašto Valdy
bos. Tačiau tikėkime, kad ji sa
vo uždavinį atliks.

Gaila, kad šie metai nebuvo 
įvardinti ir pašvęsti specifiniam 
uždaviniui. Išeinant iš esamos 
padėties ir tokios reikšmingos 
sukakties mes Australijos lietu
viai galėtume bent likusią metų 
dalį laikyti mūsų bendruomenė? 
metais. Ta proga galėtume ben
druomenei parodyti daugiau dė
mesio, daugiau lietuviškos savi
garbos tiek nevengdami bendruo
menėje pareigų, tiek ir šiaip įsi- 
iungdami į bendruomeninę veik
lą aktyviau ir ryžtingiau. Juk iš 
tikrųjų bendruomenės stiprybė ir 
prestižas yra mūsų ir priklauso 
pirmiausia nuo mūsų visų.

(v.k.)

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas Dr. J. 
K. Valiūnas atvyksta i Australi
ją ir gegužės 7 d., ketvirtadienį. 
7 vai. ryto PAL 201 lėktuvu nu
sileis Sydney Aerodrome. Bus ap
sistojęs Wentworth viešbutyje. 
Nuo gegužės 10 iki 14 d. Dr. 
J. K. Valiūnas viešės Melbourne.

Visa eilė įvairių sričių Betu
riu specialistų pasiųsta iš okupuo
tos Lietuvos j Kubų, kur jie kaip 
instruktoriai padės Kuboje kurti 
socialistinį gyvenimų. Atrodo, kad 
Kubos diktatorius F. Castro lietu
viais patenkintas gal net daugiau, 
negu rusais, nes neseniai Vilniu
je lankėsi Kubos delegacija pra
šant daugiau lietuvių specialistų.

KARAS AZIJOJE VIRSTA GAISRU
Kai pereitų trečiadienį visa Aust

ralija dižūgavo švęsdama dviejų 
šimtų metų sukaktį, Pietryčių Azi
joje Vietnamo karas peržengė į 
naują fazę: atsakydama į Kambo- 
dijos pagalbos šauksmą prieš šiau
rės Vietnamo komunistų invazijų, 
Amerikos vyriausybė įsakė pulti į 
Kambodiją įsiveržusius komunis
tus. Jau pirmą dieną sutikę kietą 
komunistų pasipriešinimą, bet 
jungtinėmis amerikiečių ir pietų 
vietnamiečių pajėgomis pasiprieši
nimas buvo palaužtas. Pietų Viet
namo sąjungininkų kariuomenė su 
sunkiaisiais pabūklais ir lydima 
karo lėktuvų žygiuoja pirmyn. 
Amerikiečių lėktuvai užskrisdami 
bangomis taško priešo telkinius ir 
stovyklas.

Iš Saigono pranešama, kad ame
rikiečių karo vadovybė gavo įsa
kymų pulti okupacinius komunis
tų dalinius Kambodijoje tiesiog iš 
prez. Nixono. Pats prez. Nixon as 
žadėjo pasakyti kalbą tautai ir 
pasauliui, kas privedė prie šio štai 
gaus sprendimo. Kai skaitytojai 

tuos du šimtus metų padaryta atsi
menant, kad čia prieš akis tai 
nieko nebuvo, o tik dykynės.

et.
_ ♦ _

Balandžio 29 d. buvo paskelbta 
visoje Australijoje kaip valstybi
nė šventė Australijos atradėjo J. 
Cook garbei. Tų dieną Sydnėju- 
je dalyvaujant anglų karališkai 
šeimai buvo inscenizuota prieš 200 
metų įvykusio kapitono J. Cook 
išsikėlimas į Australiją ir jos 
paskelbimas Britų Imperijos pri
klausomybei. Vakare vyko didžiau
sios iškilmės ir feierverkai.

Naujas
Džiaugiamės mūsų tautiečių į- 

vairiais atsiekimais. štai ten
ka pasidžiaugti vieno mūsų aka
demiko — ZIGMO BUDRIKIO 
neseniai įgytuoju doktoratu, šiais 
metais vasario mėn. Vakarų Aust
ralijos universitetas suteikė Zig
mui Ph. D. laipsnį.

Dr. Z. Budrikis mūsų bendruo
menei gerai pažįstamas: nuo Port 
Kembla (NSW), kur gyveno jo 
a.a. tėveliai, pro Sydney ir Mel
bourne iki Perth Vakarų Austra
lijoje, kur jis šiuo metu gyvena 
ir dėsto universitete.

Zigmas gimė 1932 m. Puotka- 
lių kaime, Skuodo valse. Gimna
zijų lankė Vokietijoje — Simano 
Daukanto gimnazijų Klein Witten- 
see vietovėje. Atvykęs j Australiją 
įstojo j Bathurst High School, 
kurią baigė 1951 metais. Jau 
gimnazijoje Zigmas pasireiškė 
kaip geras mokinys ir jų užJ 
baigė pirmuoju (“Dux”). Gavęs 
Commonwealth Scholarship 1952 
m. įstojo į Sydney universitetą 
pasirinkdamas studijuoti elektros 
inžineriją. Skindamas “Credits” ir 
"Distinctions” 1954 m. įsigijo 
Bachelor of Science laipsnį o 
1957-eiais Bachelor of Engineer
ing su First Class Honors.

1954 m. Zigmas vedė estaitę 
Eri Tandre ir taip pat įstojo 
į P.M.G. departamentą inžineri
jos kadetu. Įsigijęs B.Sc. ir B.E. 
laipsnius dar metus tęsė studijas, 
bet aukštesnio laipsnio nesuspė
jo pasiekti, nes turėjo pradėti tar
nybų P.M.G. žinyboje. 1958 m. per
keliamas į Melbourne, kur dirbo 
P.M.G. Research laborotorijoje ir 
vėliau Aeronautical laboratorijose.

1962 m. Zigmas pakviečiamas 
lėk tori auti į Vakaru Australijos 

skaitys šias eilutes, jau bus gir
dėję prezidento kalbų ir jo moty
vus.

Atrodo, kad perilgai užsitęsęs 
karas Vietname ir komunistų ag
resyvumas nesiskaitant su neutra
liais kraštais bus išbudinęs Ame
riką iš slogučio karą užbaigti be 
rezultatų. Amerikiečių parodytos 
geros valios, pastangos visokiomis 
nuolaidomis rezultatų nedavė, o 
tik dar daugiau priešą paskatino 
prie agresijos. Galima drąsiai spė
ti, kad amerikiečiai apsisprendė ei
ti ryžtingu keliu nežiūrint, ką sa
kytų ir kaip į patį reikalą pasi
žiūrėtų kiti. Greičiausia dabar ka
ro lauke nebus žaidžiama, bet ko
vojama visais ginklais ir visa tak
tika, išricyrus nuolaidas.

vykiaiI 
I

Neseniai komunistinė Kinija iš
leido j erdves pirmųjų savo rake
tą su prietaisais. Tas liudija, kaip 
kiniečiai greit išvystė savo techni
kų pasigamindami atomines bom
bas, raketas ir pagaliau pasigami
no būdus kleisti kūnams į erd
ves.

Taip pat rusai pereitą savaitę 
išleido į erdves raketą, kuri iš
kėlė apie aštuonis satelitus, ir 
kurie pasiskirstys įvairiomis kryp
timis.

Amerikiečiai pasiskubino pa
skelbti, kad tokias raketas su as
tuoniais satelitais jie laido aplink 
žemę jau nuo 1965-jų metų. Tai 
satelitai specialiai skirti komuni
kacijai.

Sydnėjuje planuojama 1000-čio

Lietuvis Daktaras

Dr. Zigmas Budrikis

universitetų elektro-inžinerijos fa
kultete. 1965 m. pakeliamas į vy
resniuosius lektorius. 1968 m. ga
vęs studijinių atostogų (study 
leave) pasauko į Jungtines Ame
rikos Valstybes ir šešis mėnesius 
dėstė Kalifornijos universiteto 
garsiajame Berkeley kampuse San 
Francisco. Prieš grįžtant į Aust
raliją Budrikių šeima (jie augi
na du sūnus ir dukrelę) apkeliavo 
veik visą šiaurės Ameriką. Šiau
rės Amerika palikusi gerą įspūdį, 
ypač savo kūrybine energija, ta
čiau ten pasilikti Zigmas nesūri- 
riliojo ir jis grįžo į Perthą toliau 
lektoriauti Vak. Australijos uni
versitete.

Zigmas yra parašęs eilę straips
nių bei raportų — memorandu
mų; kol i jų rašyti drauge su ko
legomis. Daugiausia skelbti Nature 
ir Transactions of the Institute 
of Electrical and EHectrefnics 
Engineers (užjūriuose) ir Proceed

Šiuo metu šiame pasaulio sek
toriuje situacija yra radikaliai pa
sikeitus, ir viltys, kad greitu lai
ku tiek Amerika, tide ir Austra
lija galutinai atitrauks savo ka
rines pajėgas, prigeso. Iš nuotai
kų Australijos vyriausybėje, aust
ralai nt tik kad neatitrauks savo 
jėgų, bet greičiausiai jas pastip
rins tiek ginklais, tiek ir žmonė
mis.

šis Amerikos sprendimas buvo 
toks staigus, kad apie tai nebuvo 
painformuotos sąjungininkų vy
riausybės ir kiti pasaulio kraštai 
nespėjo vienaip ar kitaip reaguoti.

Lygiai šiuo metu nepaprastai į- 
tempta padėtis ir artimuose Ry
tuose, kur Egipto karo lėktuvus 
vairuoja rusai pilotai. Izraelio vy- 

pėdų pastatas, kuris būsiąs ket
virtasis savo aukščiu pasaulyje.

__ * __
Amerikos ir komunistinės Kini

jos ambasadoriai pasitarimų tiks
lais numato susitikti gegužės 20 
d. Varšuvoje. Kiti šaltiniai skel
bia, kad tai būsiąs 137-sis toks 
amerikiečių-kiniečių susitikimas.

INVAZIJA KUBOJE

Balandžio 18 d. išsikėlė į Kubų 
grupė kubiečių pabėgėlių nuo ko
munistų ir ketina sukelti Kuboje 
revoliucijų prieš Castro ir jo ko
munistinį rėžimų. Gautomis žinio
mis įsiveržėliai buvo susidūrę su 
pakraščių apsaugos patruliais ir 
kautynėse du žuvę ir trys patekę 
į nelaisvę. Visi kiti pasitraukė į 
kalnus, iš kur ves kovą prieš 

ings of the Institution of Radio 
and Electronics Engineers (Aust
ralijoje). Pažymėtina, kad vienas 
tų straipsnių yra laimėjęs meda
lį — Norman W.V. Hayes Memor
ial Medal — ’’the premier annual 
award of the Institution” (I.R.- 
E.E.). šis apdovanojimas reko
menduotas Amerikos I.E.E.E., ku
riai būna patiekti straipsniai iš 
įvairių kraštų.

Zigmas įvairiai reiškėsi I.R.E.E. 
veikloje dalyvaudamas suvažia
vimuose bei konferencijose ir jo
se skaitęs paskaitų.

Zigmas įdomaujasi žmogaus re
gėjimu ypač sąryšyje su televizi
jos technika. Kaip tik iš šios sri
ties ir parašė disertacijų (“A 
model of visual smoothing with ap
plication to television”), už kurių 
jam suteiktas ir Ph. daktaro laips
nis.

Lietuviškame gyvenime Zigmas 
taip pat yra įmynęs savo pėdas. 
Nuo pat Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos įsteigimo jis ak
tyviai joje reiškėsi, buvo Sydnė- 
jas skyriaus valdybos narys bei 
jos pirmininkas ir pirmojo šios 
studentų sąjungos suvažiavimo 
iniciatorius. Dalyvavo Šviesoje ir 
inžinierių draugijoje, buvo ALB 
Krašto Valdybos vicepirmininku, 
Melbourne Lietuvių Klubo pirmi
ninku. Perthe Zigmas suorganiza
vo Amerikos lietuvių krepšinin
kų priėmimų, buvo apylinkės val
dybos pirmininkas ir šiaip nuolat 
prisideda prie lietuviškos veiklos.

Sveikindami naująjį daktarą lin
kime jam sėkmės asmeniškame gy
venime, o taip pat kūrybinių jė
gų akademiniame ir kultūriniame 
darbe.

Pajauta PuUinen 

riausybė prašo skubios pagalbos 
iš Amerikos, ypač užpirktų ir ža
dėtųjų kovos lėktuvų.

Galima spėti, kad pietryčių Azi
joje amerikiečiai pasirinko pato
gų momentų, kada tebetrunka ru
sų — kiniečių įtampa, ir dėl to 
veltis tiesioginiu ar netiesioginiu 
keliu prieš amerikiečius Indokini
joje vargu ar kuri pusė išdrįs. Iš 
kitos pusės, jei amerikiečiai ko
vos lauke daugiau naudos ginklus, 
o ne diplomatijų, tai Vietname ir 
Kambodijoje karas gali būti grei
tu laiku baigtas.

_  ♦ __
Vatikanas išleido naujus nuosta

tus, liečiančius mišrias katalikų 
su nekatalikais vedybas. Naujie
ji nuostatai įsigalios nuo šių me
tų spalio 1 dienos, šiuose nuosta
tuose numatoma didelių lengvatų, 
ir daugelis senųjų nuosatų atšauk
ta. Pagal naujų tvarkų mišrių ve
dybų reguliacija pavesta vysku
pams, ką anksčiau spręsdavo tik 
pats popiežius.

Castro. Kiek tų pasiryžėlių išsikė
lė j Kubą, žinių neturima. Oficia
liais pranešimais įsibrovėliai esą 
ginkluoti moderniaisiais amerikie
tiškais ginklais. Castro pasiuntęs 
didesnius kariuomenės dalinius ko
voti su sukilėliais Sierra Maestrn 
kalnuose, ten pat, kur prieš vie
nuolika metų ir pats Castro bu
vo pradėjęs sukilimą prieš Kubos 
diktatorių F. Batista.

Matydami sunkią Kubos ekono
minę padėtį ir gyventojų nepasi
tenkinimų įvesta santvarka suki
lėliai tikisi gyventojų prielankumo 
ir tuo sukelti visuotinę revoliuci
jų. Kubos pagrindinis ūkio pro
duktas — cukrinės nendrės ir šiuo 
metu apie 100,000 Castro karių 
įkinkyti j derliaus nuėmimo dar
bus.

1
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JONAS SOUONAS

Protestas Jung. Tautoms

KANADOJE APSILANKIUS

Žinoma, kaimynus aplankyti tenka dažnai. Tačiau ne visa
da mes daugiau pastebime apie jų gyvenimą, ypač jei tas jų gy
venimas panašus į mūsiški. Taip turbūt dažnai nutinka mums 
amerikiečiams lankant Kanados lietuvius.

Paviršutiniškai žiūrint Kanados lietuvių gyvenimas yra pa
našus į J.A.V. lietuviškos bendruomenės veiklą. Ir taip, ir ne. Pa
našus, nes ir Kanados lietuvių daugumas atsirado po paskutinio 
karo. Panašus, nes Kanados lietuvių bendruomenė yra panašiai 
kaip ir pas mus suorganizuota: džaiugiasi tais pačiais džiaugs
mais. spaudžiama tų pačių rūpesčių.

Trys gausiausios lietuvių kolonijos Kanadoje yra susibarusios 
didmiesčiuose: Hamiltone, Toronte ir Montrealyje. Šitos trys ko
lonijos ir yra Kanados lietuvių bendruomenės pagrindas.

Turbūt likimo dėka į tuos tris didmiesčius susibūrė daugiau
sia sąmoningų lietuvių. Už tat ir pati bendruomeninė veikla, ypač 
jos pradžia buvo daug sklandesnė ir sėkmingesnė. Visose mi
nėtose kolonijose yra nepaprastai gyvos lietuviškos parapijos. To
kiame Toronte net visas gyvenimo centras sukasi apie tėvų pran
ciškonų vadovaujamą parapiją. Čia yra prisiglaudusios visos lie
tuviškos jaunimo organizacijos, čia gyvenimą išvystė bene ge
riausiai redaguojamas šio kontinento lietuvių savaitraštis “Tė
viškės Žiburiai”.

Nesistebime, kad lietuviška parapija Kanadoje dar vis tebė
ra lietuviškos veiklos centras. Seniau taip buvo ir pas mus. Deja, 
lietuviškiems klebonams iškeliavus amžinybėn, o naujiems atei
viams i užmiesčius, sunyko parapijinė veikla.

Jei ateityje rašys kas nors mūsų išeivijos istoriją, tai daug 
puslapių turės būti skirta Kanados lietuviams pirmūnams, kurie 
atgaivino bendruomeninę veiklą. Ir tie žmonės buvo ne mūsų 
visuomenės šviesuomenė, o paprasti miškakirčiai ir ligoninių tar
nautojai. Mat, emigracijai prasidėjus Kanada kaip sparčiai augan
ti valstybė norėjo baisiai pigios darbo jėgos ir naujo kraujo. Ji 
pati pirmoji pradėjo tų elementų ieškoti Europos pabėgėlių sto
vyklose. Už tat nenuostabu, kad ano laiko mūsų jaunuomenė, ap
kartusi nuo beprasmio gyvenimo stovyklose, masiškai emigravo 
Kanadon. Tačiau anuolaikiniai miškakirčiai ir tarnaitės nesiten
kino duona ir geresniu butu, o visokiomis priemonėmis stengėsi 
prasiveržti šviesesnian rytojum To pasėkoje daug lietuvių tabako 
ūkio savininkų. Charakteringa, kad Kanados lietuviai yra gausiau 
ir tvirčiau įsikūrę kaip pastovūs, nepriklausomi prekybininkai, ne
gu šio (USA) krašto lietuviai.

Kanados lietuvis buvo ir tebėra jautrus lietuviškam reika
lui. Jis nuoširdžiai ir duosniai remia kiekvieną lietuvišką kultū
rini darbą. Manding, to pasėkoje atsirado ir Jaunimo Namai Ha
miltone bei Centras Toronte.

Kanados lietuviškas jaunimas yra daug sąmoningesnis ir tau
tiniai daugiau susipratęs, negu JAV lietuvių jaunimas. Kanados 
lietuvių jaunimo organizacijos negali skųstis jaunimo nedatek- 
liumi. Tokie sporto klubai kaip Toronto Aušra ir Vytis, bei Ha
miltono Kovas yra gausiausi savo prieaugliu. Visoje mūsų spor
tinėje veikloje. Negali skųstis nei ateitininkai, nei skautai, kad 
jaunimas vengia aktyvios organizacinės veiklos.

Kanados lietuviai yra daugiau vieningi ir savo bendruome
ninėje veikloje. Jei JAV-bių lietuviai veikloje dar dažnai pravar
džiuoja vieni kitus pasenusiais politiniais titulais, tai to negalėtu
me pasakyti apie Kanados lietuvius. Turime pastebėti, kad Ka
nados lietuvių sutartinis veikimas yra paseka ne siauros unifor
minės vienybės, bet tautinio sąmoningumo ir susipratimo.

Šiuo metu mūsuose vyksta svarstymai ir derybos, kur turė
tų būti ruošiamas sekantis Jaunimo Kongresas. Žinant Kanados 
lietuvių nuolatinį rūpestį jaunimo reikalais ir jaučiant sąmonin
gos vienybės buvimą atrodo, kad Kanados viena didžiųjų lietuvių 
kolonijų būtų logiškiausia ir geriausia vieta sekančiam Jaunimo 
Kongresui.

Namie ir svetur
Vliko pirmininkas dr. J. K. Va

liūnas š.m. balandžio 21 d. išvy
ko į Tolimosius Rytus. Gegužės 
mėn. pradžioje lankysis Austra
lijoje. Numato grįžti į New Yorkų 
apie gegužės vidurį.

Valiūnui Išvykus, Video pirmi
ninko pareigas eina vicepirminin
kas dr. B. N em ideas.

<£)
_ ♦ __

Vilkas praneša, kad rengiant 
Lietuvos Steigiamojo Seimo mi
nėjimus, priimant atitinkamas re
zoliucijas ar nutarimus, lietuvių 
ar anglų kalbomis paruošti pro
jektai galima gauti Vlike.

Steigiamojo Seimo minėjimus 
rengiu ir norį tokius projektus 
gauti, gali kreiptis adresu:

Elta, 29 W. 57th SL, 
New York, N.Y. 10019 
UjSJA.

__ •__
Balandžio 13-17 <Ld. Čikagoje 

vyko bibliotekininkų konferencija, 
kurioje dalyvavo apie 3000 asme
nų. Ta proga Hilton viešbutyje, 
kur vyko toji konferencija, buvo 
surengta tarptautinė periodinių 
leidinių paroda, kurioje buvo iš
statytas ir LITUANUS — lietu
viškas anglų kalba žurnalas, susi
laukęs lankytojų dėmesio ir įver
tinimo.

Mūsų Pastogės bendradarbis N. 
Zeladijoje p. C. Liutikas turi re
tų lietuviškų pinigų rinkinį ir 
šiaip numizmatikos, ką jis atitin
kamomis progomis parodo kitiems 
ir net paskaitų paskaito. 

__ * __
Čikagoje penkiolikos metų lie

tuvis skautas Marius Gediminas 
Kasniūnas miesto valdyboje iško
vojo, kad lietuvių kolonijoje 
Marquette Parke viena aikštė bū
tų pavadinta Lithaunian Plaza 
vardu. Miesto burmistras jau pa
sirašė reikalingus dokumentus ir 
toji aikštė netrukus bus iškilmin
gai atidaryta. 

__ ♦ __
Vilniaus universitete įkurta 

kraštotyrininkų draugija “Rnmu- 
va”. Vilniuje paskelbta (“Tar. 
Mokytojas”, kovo 27), kad tos 
draugijos nariai numato paminėti 
universiteto 400 m. sukaktį, be 
to, D. Poškos, P. Višinskio, že
maitės jubiliejus. Neseniai ramu- 
viečiai su profesoriais atžymėjo 
Mažvydo giesmyno 400-sias me
tines.

<£)
— * —

Marija Kartanaitė, Maišiogalos 
vid. mokyklos mokytoja, laimėjo 
1970 m. Lietuvos šachmatų pirme

Ryšium su J. Tautų padalinio, 
UNESCO, pastarojo meto veikla, 
keliant Lenino vaidmenį bei jo 
tariamus nuopelnus, Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas balan
džio 16. d. pasiuntė protesto raš
tus J. Tautų gen. sekretoriui 
U Thant'ui ir UNESCO centri
nei būstinei Paryžiuje. Vilko pro
testo turinys:

“Mes kuo griežčiausiai protes
tuojame prieš jau žinomų UNES
CO vaidmenį, ryšium su 100-mis 
V.L Lenino gimimo metinėmis. Mes 
ypatingai pasisakome tiek prieš 
Lenino, kaip “humanisto” ar ta
riamai žmonių labui veikusio api
būdinimų UNESCO leidiniuose 
bei aplinkraščiuose, tiek ir prieš 
UNESCO globų, skirtų simpoziu
mams, kurių tikslas, kaip paaiškė
jo, ypatingai iškelti Leninų.

Mūsų protestas remiasi labai 
tvirtais argumentais — lietuvių 
tautos patirtimi bei kančiomis. 
Lietuvos valstybė, atstatyta 1918 
m. vasario 16 d. nepriklausomy
bę paskelbus, nedelsiant, Leninui 
įsakius, buvo užpulta sovietų ka
riuomenės. Daugiausia lietuvių 
kaimiečiams ir darbininkams gy- 
nus savo kraštų sunkiose nepri
klausomybės kovose, Lenino vado
vaujama Sovietų Sąjunga buvo

RYŠIAI PER
DE BLADEN 

VOOR DER POEZIE

Taip vadinasi tasai flamų žur
nalas, kuris eina nuo 1937 m., yra 
skirtas poezijai ir kurio dvigubas 
šių metų gegužės mėn. numeris 
bus skirtas lietuvių poezijai. Tų 
dvigubų numerj sudarys 112 pus
lapių. Re abejo, tai lietuviškas lai
mėjimas ir vieno žmogaus pastan
gomis — Zentos Tenisonaitės- 
Hellemans, kuri gyvena Belgijo
je, moka flamų kalbų, prieš kurį 
laikų pradėjo j jų versti savuo
sius poetus ir laimingu būdu už
mezgė ryšj su kun. Van Fraeshem, 
to poezijai skirtojo žurnalo 4*De 
Rladen voor de Poezie” redak
torium, ir jis susižavėjo minti
mi pristatyti savo skaitj'tojams 
tuos vertimus.

Van Fraechen leidžiamasis žur
nalas — ne biznio reikalas, bet 
priemonė poezijai pristatyti.

Beje, megzdama ryšius su fla
mų kultūrininkais, Z. Hellemans 
dar ir kitu būdu daro reklama 
lietuviams. Savo metu V. Kazokas 
iš flamų kalbos išvertė, o Nidos 
Knygų Klubas išleido F. Timmer
mans “Kaimietiškąją psalmę”. 
Dabar Z. Hellemans papasakoja 
apie tokį lietuvių ryšį su flamais 

nybėse pirmų vietų. Kartanaitė 
čempionės aukso medalį laimėjo 
jau aštuntų kartų. Ji surinko 7,5 
taško iš 10 galimų.

(£) 
__ * __

Vilniuje paskelbta, jog į “Expo 
— 70”, parodų Japonijoje išvy
kusi pirmoji Lietuvos turistų gru
pė. Jiems teko vykti į Vladivosto
ku ir iš ten motorlaiviu į Japo
niją. Išvykusių tarpe: Lietuvos 
Mokslų akademijos viceprezidentas 
A. Žukauskas, Vilniaus Eltos di
rektorius D. Rodą, radijo bei tele
vizijos įmonių vadovai V. Kaliba- 
tas ir P. Morkūnas ir kL

<£)
__ » __

Nors K. Donelaičio “Metai” iš
versti į daugelį kalbų, tačiau iš 
18 amžiaus iki mūsų dienų neiš
liko nė vieno K. Donelaičio por
treto, nebuvo tiksliai žinomas ir 

Mieliems p.p. Šidlauskams, Juozui ir Jonui Gudaičiams 
ir uošvei,

A. A.
ANTANINAI GUDAITIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą. t
P. ir V. Medeliai

priversta 1920 m. liepos 20 d. su 
Lietuva pasirašyti taikos sutar
ti-

Lenino armijos, vykdydamos 
agresijų, buvo įsiveržusios ir j 
Lietuvos Baltijos kaimynų, Latvi
jos, Lenkijos ir Estijos žemes ir 
tie kraštai, kaip ir Lietuva, išli
ko nepriklausomi tik aukštos krau
jo kainos dėka. Daugiau nukentė
jo kiti, vos nepriklausomybės su
laukę kraštai, kaip Armėnija, 
Gruzija ar Azerbeidžanas — ko
munistams vadovaujant jie pate
ko j rusiškosios imperijos jungų. 
Taigi, Leninas, dar 1916 metais 
knygoje “Imperializmas, paskuti
nioji kapitalizmo pakopa” smer
kęs Rusijos kolonializmų, ligi jo 
mirties 1924 m. vis dėlto sugebė
jo, prievartos keliu, atstatyti di
džiųjų rusų kolonijinės imperijos 
dalį.

Lietuva, išlaikiusi savo nepri
klausomybę, sugebėjo, nors laiki
nai, išvengti kai kurių, Lenino 
įvestų “hunanitarinių” priemonių, 
kaip: parlamento veiklos suvar
žymo, daugelio partijų sistemos 
panaikinimo koncentracijos sto
vyklų įvedimo, tikrosios ar įtaria
mos opozicijos narių masinio ka
linimo bei likvidavimo ir tL Nors 
po 1917 m. vasario mėn. revoliu-

POEZIJA
ir įteikia po egzempliorių “Kai
mietiškosios psalmės“ vertimo, ir 
tai, sako, džiugina flamus. Be ki
tų savo pažįstamų, ji tų knygų 
įteikė ir žurnalo “De Bladen voor 
de Poezie” redaktoriui, o prie re
dakcijos dar yra sudaryta komisi
ja, ir vienas jos narys, pamatęs 
Van Fraeshem rankose “Kaimie
tiškosios psalmės” lietuviškųjį ver
timų, pradėjęs prašyti perleisti 
jam. Redaktorius nenorėjęs išsi
skirti su reta dovana. Tai Z. Helle- 
mans aprūpino knyga ir tų pra
šytojų ir dar Timmermans muzie
jų- 

VISUR

Argentinoje per futbolo rung
tynes vienas žiūrovas, nepaten
kintas teisėju, užmetė jam laso 
ir ištraukė iš aikštės.

Teismas, ajjsvarstęs bylų, nuta
rė:

Kaltinamasis ištisus metus tu
rės vakarais saugoti futbolo tei
sėjo daržų.

Alžyre yra ežeras, kurio van-
deniu galima rašyti.

Mat, į šį ežerų |teka dvi ne
didelės upės, kurių vienoje yra 
daug geležies, o kitoje humusi- 
nių medžiagų. Tokių vandenų mi
šinys sudaro skystį, panašų į ra
šalų.

__ ♦ __

Poros miesto gyventojams Bra
zilijoje nebūtina turėti laikrodžius: 
laikų jiems nusako lietus.

Ten dažnai lyja, bet ris tuo pa
čiu dienos metu.

(Mieto kapas.
Vilniaus “Tiesa” (kovo 29) tei

gė, kad lietuvių mokslininkų spe
ciali komisija jau atlikusi dide
lį darbų poeto gyventame Tolmin
kiemy (rusai jį pakrikštijo čisty- 
je Prudy). Esu, prieš dvejus me
tus buvo rastas poeto kapas, gi 
dabar, “po didelių, sudėtingų dar
bų”, pagal poeto palaikus ir kau
kolę buvo rekonstruktuotas K. Do
nelaičio autentiškas portretas. Jį 
aukštai įvertinę šios srities auto
ritetingi specialistai.

(ELTA) 

cijos Rusijoje sudaryta laikinoji 
vyriausybė pasisakė už spaudos, 
susirinkimų, religijos bei kitas 
laisves, tačiau Leninas visas jas, 
šiandien sudarančias Jungt. Tau
tų C bartos branduolį, paneigė.

Stalinui patobulinus Lenino su
kurtų santvarkų, <4len mistinei” 
sovietų vyriausybei įsakius, 1940 
m. birželio mėn. jos kariniai da
liniai vėl įsiveržė į tris Baltijos 
valstybes ir jas prievarta užėmė.

Tai reiškia, kad Lietuva jau 
beveik tris dešimtmečius kenčia 
pavergimo, išnaudojimo bei paže
minimo jungų. Dėl sovietų ir nacių 
genocido Lietuvoje priemonių 
(pirmajam buvus žiauresniam) 
Lietuva neteko apie vienų milijo
nų žmonių arba ketvirtadalį kraš
to gyventojų skaičiaus.

UNESCO buvo įkurta “skatin-

Lenino gimtadienis balandžio 22 
d. minėtas ir okup. Lietuvoje. El
ta yra gavusi žinių, kad jubilie
jus toli gražu nekėlęs jokių 
džiaugsmo ar pakilusių nuotaikų. 
Krašto gyventojai jį sutiko su 
abejingomis nuotaikomis.

Jokio entuziazmo nerodė nė Lie
tuvos jaunimas. Juk, štai, dar 
prieš iškilmes, balandžio 2 d., vil
niškės “Tiesos” vienas skaityto
jas dienraščiui rašė, jog “yra mo
kyklų, kur šventei ruošiasi tik 
mokytojai ir komjaunimo aktyvas. 
Daugelis mokinių į iškilmes atei
na tarsi svečiai”.

(ELTA)

Z. Hellemans savo ruožtu fla
mų poetus verčia į lietuvių kal
bų. Pluoštas tų vertimų bus spaus
dinamas “Aidų” žurnale. O flamų 
poetai, kurių vertimai bus “Aiduo
se”, jau susidomėjo tuo žurnalu 
su savo kūriniais. Pavyzdžiui, poe
tas Jozef Deleu iš anksto užsisa
kęs 5 egz. to “Aidų” numerio, kad 
tik gautų.

(E.L.)

VISAIP
__ * —

Georgijos valstijoje JAV iš ka
lėjimo pro tvorų išsikasė ir pa
bėgo dresiruoti šunys, kurie buvo 
laikomi pabėgėliams gaudyti.

Kaliniams padedant šunys buvo 
sugaudyti.

Laiškai
Redakcijai

Atidaromi "Mūsų Pastogėje'* 
pastovų skaitytojų laiškų skyrių 
“Laiškai Redakcijai*. Skaitytojai 
kviečiami šiame skyrelyje pasisa
kyti suglaustai visokiais klausi
mais vengiant užmetinėjimų asme
nims.

MJ*. Redakcija

Gerbiamas Redaktoriau,

patyręs apie jums daromus už
metimus šiuomi noriu pareikšti 
pilnų pasitikėjimų jūsų našiu dar
bu, kurį jūs atliekate kaip redak
torius ir pritariu jūsų realiom 
mintim, kurias iššaukia dabartinė 
mūsų padėtis ir kurios yra būti
nos, jeigu norime pilnai gyventi 
dabarties gyvenimų ir progresuo
ti.

Gyvenime neišvengiamai kyla 
problemų ir jautrių klausimų, ku
rie turėtų būti išrišti draugiško
je dvasioje, kad būtų vaisingi.

Pažvelgus į paskutinius įvykius 
matosi didelis trūkumas draugiš
kumo. Tai ypatingai krinta į akis 
po Studijų Dienų suvažiavimo 
Melbourne, kur buvo kalbama ir 
diskutuojama daug esminių ir 
kontraveršinių klausimų su tole
rancija, atvirumu ir noru pasiek
ti sprendimų bendromis jėgomis. 
Gaila, kad ši Studijų Dienų dva
sia nepasiekė dar mūsų čia Syd- 
nėjuje.

ii ItarptautlnJ bendrudaitaiavimą 
švietimo, mokslo ir kultūros srity
se, siekiant stiprinti teisingumu, 
įstatymų gali*, žmogaus teises bei
laisvę ir visai neatsižvelgiant 
žmonių rasės, lyties, kalbos ar re
ligijos skirtumų”. UNESCO char- 
toje ar potvarkiuose visai nenu
rodyta, kad ši organizacija galė
tų būti totalitarinės propagandos 
įrankiu, ar kad ji galėtų įžeisti 
pavergtas tautas. Taigi, kokia 
baisia logika pasiremdama UN ES 
CO šiandien garbina žmogų, ku
rio pagrindinis laimėjimas buvo 
sunaikinti vertybes, kuriomis pa
grįsta Jungtinių Tautų Organi
zacija? UNESCO neapgalvotas 
veiksmas jau sukėlė gilų bei vi
siškai pagrotų nepasitenkinimą 
Lietuvoje ir kituose sovietų oku
puotuose kraštuose. Mes esame įsi
tikinę. kad pavergtos Lietuvos gy
ventojai pritaria mūsų čia reiš
kiamiems nuostabos ir protesto 
žodžiams”.

(ELTA)

Lietuvių organizacijos, kurios 
numato J. Tautų padaliniui — 
UNESCO pasiųsti protesto raštus, 
ryšium su Lenino 100-ja gimimo 
sukaktimi, gali Eltoje gauti ir 
prie protesto prijungti “Eltos In
formacijose” paskelbto straipsnio 
“Antroji Lenino medalio pusė” 
vertimo į anglų kalbų tekstų. Ra
šyti adresu:

Elta, 29 W. 57th SL, 
New York, N.Y. 10019 
U.S.A.

(E)

__ * __

Artėjant Lenino gimimo sukak
čiai, okup. Lietuvoje visu spartu
mu leidžiami kūriniai apie Leni
nų, apie jo ryšius su Lietuva. To
ji propaganda nekelia skaitytojų 
dėmesio.

Jie daugiau domisi, kitomis nu
matytomis išleisti, knygomis. Jų 
tarpe, “Vagos” leidykla, rengiasi 
išleisti Vysk- A. Baranausko Raš
tų dvitomį, be to, numatyta pra
dėti leisti 19 amž. antrosios pu
sės lietuvių poezija. Pirmoji to
kia knyga bus P. Armino — Tru
pinėlio (1853-1885) poetinė kūry
ba ir vertimai.

Neabejotinai kris dėmesį ir nu
matomi išleisti raštai: Žemaitės 
“Petras Kurmelis”, Igno Šeiniaus 
“Vasaros vaisėte”, “Kuprelis”, 
Vyt. Mačernio “Poezija”. Neseniai 
išleisti Maironio “Pavasario bal
sai, su dail. A. Galdiko iliustra
cijomis.

(ELTA)

Šiuo noriu jums palinkėti sėk
mingo darbo nepalankiose sųlygo- 
se.

Andrius Garelis

Gerb. p. Redaktoriau, 
paskutiniuoju metu girdisi ne

mažai balsų, reikalaujančių iš 
Tamstos vedamo laikraščio aiš
kiai užimtos pozicijos ir griežtos 
politinės linijos. Atsiliepdamas į 
tuos balsus, norėčiau tik pastebė
ti, kad Mūsų Pastogė yra gi ben
druomenės organas, neatstovau
jąs nei politinių partijų nei pasau
lėžiūrų. O mūsų Lietuviška Ben
druomenė, tai, juk gausus būrys 
labai įvairių, įvairiai galvojančių 
žmonių.

Nėra ebejonės, kad VIENA ku
ri griežta linija patenkintų tik
tai VIENĄ dalį mūsų bendruo
menės. Ir kaip tik šitokio politi
nio ir pasaulėžiūrinio Mūsų Pasto
gės susiaurėjimo Jums ir leidė
jams linkiu sėkmingai išvengti.

Em pagarba,
Jurgis Janavičius
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Br. Straukas

Jaunimo problemomis
LIETUANIST1NIO ŠVIETIMO IR SE1MOS METŲ PARAŠTĖJE

Jau kelintas kartas pradėdami 
naujus metus juos dedikuojame 
kuriam nors uždaviniui ar asme
niui atžymėti. Turėjome Mairo
nio, Donelaičio, Jaunimo, Ko
vos ir pagaliau 1969-sius litu
anistinio švietimo ir šeimos me
tus. Išeitų, kad pradėdami dedi
kuotus metus turėjome sukon
centruoti visas mūsų pastangas 
numatytam tikslui įgyvendinti, 
visapusiškai jį išlukštenti ir jau 
gryną grūdą įdėti į mūsų ben
druomenės aruodą.

1969-jų metų pavadinimas 
tautinio auklėjimo ir šeimos me
tais buvo padarytas ne atsitik
tinai, bet kaip konsekvencija 
mūsų gilaus įsitikinimo, kad mū
sų tautinis išlikimas emigracijoj 
esminiai priklauso nuo lietuvy
bės išlaikymo, šeimos lietuvišku
mo ir joje vykstančio priaugan
čios kartos auklėjimo o taip pat 
mūsų bendruomenės vadovų su
gebėjimų talkininkauti, o kai ku
riais atvejais imantis inicaityvos 
tautinę sąmonę išlaikyti gyvą.

Kai šeimoj lietuvybė išblėsta 
ir kai tėvai ima galvoti, kad 
jiems vis tiek kas jie yra į gyve
nimą žvelgdami vien tik iš ma
terialinio taško, negali būti nė 
kalbos apie jų vaikų tautinę są
monę.

Mokyklinis jaunimas yra labai 
jautrus diskriminacijai ir neiš
vengiamai patiria iš savo drau
gų pašaipų, kad jis ne australas, 
o “kažinkas". Vaikas linkęs su
tapti su jį supančia aplinka ir 
nori būti lygus su kitais. Jis be
sąlyginiai priima realų statusą 
ir nenoriai pasiduoda sentimen
tų įtaigojamas. Dėl tų priežasčių 
net tautiniai sąmoningiems tė
vams tautinis vaikų auklėjimas 
pasidaro sunki našta. Juo labiau, 
kad ne visi tėvai turi pedagogi
nės patirties, kantrybės ir laiko 
su savo vaikais ta linkme nuo
sekliai užsiimti auklėjant juos 
sįąmoningais lietuviais. Vienas 
šviesus tautietis nusiskundė, gir
di, užsiėmęs įsikūrimo vargais ir 
bestatydamas namelį nepastebė
jau, kaip paaugliai vaikai suau
go ir sukūrė mišrias šeimas ir 
tuo pačiu atkrito nuo lietuviškos 
bendruomenės. Šios rūšies trage
dijų (jei šis žodis šioje vietoje 
tinkamas) išgyvena nemaža mū- 

,sų šeimų.
Šeimos požiūriu nuo lietuvy

bės atitolęs ar visai nuo jos atsi
ribojęs jaunuolis vis tiek lieka 
glaudžiame kontakte su savo tė
vais ir kitais šeimos nariais ne
atsižvelgiant kokią šeimą būtų 
sukūręs. Kontaktas su savąja 
šeima kiekvienu atveju lieka na
tūralūs ir glaudus. Bet bendruo
meniniu ir tautiniu požiūriu ši 
jaunimo dalis yra prarasta, din
gusi. Todėl visai natūralu, kad 
bendruomenės vadovai turėtų 
daryti viską, kad tokio nubyrė
jimo būtų kuo mažiausia.

Kyla klausimas, ar bendruo
menė gali susigrąžinti nutolusius 
ar atskilusius savo narius? Kai 
kas gal tik pamos ranka. Girdi, 
jei tėvai nesugebėjo vaikų lietu
viais išauklėti, šaukštai jau po 
pietų. Ką čia bendruomenė be
padarys. Iš dalies, bet ne visai 
taip. Galėčiau patiekti desėtkus 
pavyzdžių tik iš vienos lietuvių 
kolonijos, kur mišrios šeimos ir 
lietuviškai nemoką kalbėti lietu
viukai gražiai įsijungė į lietu
viškąjį gyvenimą ir atrodo tų 
ryšių nebando nutraukti. Priešin
gai, tie ryšiai tvirtėja ir darosi 
glaudesni.

Kiekvienas lietuviu gimęs net 
aplinkybių nuo savo kamieno 
nublokštas vis tiek jei ne sąmo
nėj tai pasąmonėj jaučia ruse
nant tautinę žariją, kurią laiko 
verpetai gali ir visai užgesinti. 
Bet palankiam vėjeliui pūstelė
jus ši žarija gali skaidriai su
liepsnoti.

Daugelis jaunų lietuviukų ne
išmokę gražiai lietuviškai kalbė
ti vengia įsijungti į bendruome
nės gyvenimą bijodami, kad juos 
sutiks nenorom ir nuolat bu>į 
kamuojami, kad nemoka lietuviš
kai. Dėl tų pačių priežfiačių ben
druomenės šalinasi ir mišrias 
šeimas sukūrusieji iš anksto ži

nodami, kad už tai jie yra smer
kiami.

Vienas jaunosios kartos atsto
vas kalbėdamas viešoj paskaitoj 
pabrėžė, kad mūsų svarbiausias 
rūpestis turėtų būti ne kaip jau
nimą išlaikyti, bet kaip jo nuo 
bendruomenės neatstumti. Tie, 
kurie su bendruomene susi
rišo, bendruomenėj ir liks. Svar
biausias uždavinys surasti tuos, 
kurie nuo bendruomenės laikosi 
nuošaliai ir juos įjungti. O kad 
tai galima padaryti, pavyzdžių 
netrūksta.

Viena tautinių šokių grupė 
buvo likusi tik su septyniais šo
kėjais. Per metus grupė išaugo 
virš penkiasdešimt, nes buvo ne
pagailėta pastangų susisiekti ne 
tik su jaunuoliais, bet ir su jų 
tėvais kviečiant įsijungti į gru
pę. Rezultatai buvo pasigėrėti
ni. Vieni jų lietuviškai kalbėjo 
gerai, kiti silpniau, bet visi pa
sijuto esą lietuviukai, susibūrę 
vienam tikslui. Nelietuvės moti
nos savo vaikus išpuošė puikiais 
lietuvių tautiniais kostiumais. 
Manau, ir tėvai, ir vaikai dėl 
šio žygio nesigaili.

Mišrias Seimas sukūrusieji 
paprašyti dažniausia įsijungia į 
bendruomeninę veiklą, dingsta 
buvusios užtvaros ir vėl pasi
junta savųjų tarpe.

Jei kalnas neina pas Maho- 
medą, Mahomedas eina prie kal
no. Silpnas lietuvių kalbos mo
kėjimas ar mišrios vedybos ne
gali būti priežastimi tautietį iš 
savo tarpo išskryninguoti. Vi
suomet palikime duris plačiai 
atviras jiems sugrįžti. Kartą prie 
savo kamieno sugrįžę greičiau
sia su juo vėl suaugs. Suraski- 
mc tuos nutolusius ir juos susi
grąžinkime.

Esame negausios tautos na
riai. Kiekvienas prarastas lietu
vis yra didžiulis nuostolis. Lie
tuvių bendruomenė tai lietuviš
ko kraujo bankas. Jo indėliams 
mažėjant bendruomenei gresia 
anemija, o jos pasėkoj — mir
tis.

Lietuvių bendruomenė yra 
taip pat šeima, tik didesnės 
apimties. Kaip individuali šeima 
bendruomenė turi savo džiaugs
mų ir rūpesčių. Džiaugiamės, kai 
mūsų visuomenė veikli, kai pri
augančioji karta joje aktyviai 
reiškiasi, ir liūdime, kai mūsuo
se įsimeta nesantaika, intrygos,

VAŽIUOK, SŪNELI, VAŽIUOK...

Gudrus buvo, žalčiukas! Dar vi
somis keturiomis po kiemelį tebe- 
rėpliojo, o jau į kiekvieną prava
žiuojančią mašiną pirštu parodęs 
‘py-pypt-’ nupypčiodavo... Nug’ ii* 
ar dyvai? Mašinoje, ir visai tei
singai kalbant, gimęs...

Dar gandrui laiškas neparašy
tas buvo, kai vieną vėlyvą popie
tę, į trejus metus tuščiai stovėju
sį Rubaškos garažą, žinia — prieš 
tai išmetus porą senų matracų ir 
dvi girgždančias lovas, įsikraustė 
naujas šeimos narys — “Custom
line” Fordas. Naujutėlaitis! Dvyli
ką mylių ant ‘Laikrodžio’, švie
žiais dažais kvepiantis, raudono
mis, net iki pat pažastų smunkan
čiomis, sėdynėmis viliojantis.

— Nastė! Trauk iš čemodano 
šešką! Nedėlioj, saulė ar perkū
nija — važiuosime į Camper- 
downą. Ach! — tai pašluostysiva 
nosis holdenams ir austinėliams... 
Tegu negalvoja, mužikai, kad aš 
pats ruliaus sukti nemoku, kad 
visą amžių dviratį minsiu, kad 
nepajėgiu!.. Ar neuždirbu.?

Trynė Rubaška delnus, net ma- 
zolių ant mazolių įdirbtus ir šyp
sojosi nuo ausies iki ausies. Dar 
kartą sąžiningai permetęs akimis 
tiktai vakar išrašytą ‘šoferio’ lei
dimą ir patikrinęs kiekvieną maši
nėle atmuštą raidę, trinktelėjo nu
sėlinęs duris ir išdidus, it gra
fas Tiškevičius, nubindzeno į ga
ražą, dar kartą benzino ir dažų 
pauostyti... 

abuojumas ir dezertyravimas. 
Atvira širdimi ir išskėstom ran
kom priimkime savo tarpan tuos 
šeimos narius, kurie dėl kokių 
nors priežasčių buvo nuo mū
sų nutolę.

Emigracijos dvidešimtmečio 
perspektyvoje imame susivokti, 
kad ncišnaudojame visų priemo
nių lietuvybei išlaikyti. Imame 
susivokti, kaip ir ką turėtumėm 
daryti, kad nutautėjimo nuosto
liai būtų mažesni. Bet nežinia 
kodėl mes lyg tie Štrausai pa
vojuj sukišame galvas į smė
lį ir fatališkai leidžiame įvykiams 
toliau riedėti ir beveik nieko ne
darome, kad padėtis pagerėtų. 
Tik kai kur blyksteli savanoriš
ka iniciatyva, bet neradus visuo
tinės paramos greit užgesta.

Per dvidešimtmetį kas antri 
metai suvažiuoja krašto tarybos 
atstovai aptarti mūsų bendruo
menės reikalų. Kelias dienas 
trunkančiose sesijose kaip tai
syklė keičiami ir tobulinami ben
druomenės įstatai, priimame 
Krašto Valdybos apyskaitas, 
patyliukais, o kai kada ir visom 
galūnėm kovojame dėl partinio 
pimiavimo, valandom gniaužta
me redaktorių už paskelbtą fel
jetoną ar korespondenciją it t.t. 
Bet per tuos dvidešimtį metų nė 
karto nebuvo išdiskutuotas me
todas, neišdirbta bendra sistema 
mūsų priaugančios kartos tauti
niam auklėjimui. Pagaliau turė
tumėm įsisąmoninti, kad už pra-

(Nukelta į pel. 4)

DVIDEŠIMTIES METŲ DARBAS
Pereitų metų pabaigoje skaity

tojus pasiekė Lietuvių Enciklope
dijos 36-sis tomas, kuris ir laiky
tinas didžiulio dvidešimties metų 
darbo užbaiga.

Daugelis galvoja, kad savos en
ciklopedijos išleidimas yra tam 
tikro kultūrinio laipsnio įrodymas, 
ir tautos, neturinčios savo enci
klopedijos, laikytinos žemesniame 
'kultūriniame laipsnyje arba pako
poje, negu tos, kurios tokias en
ciklopedijas turi po vieną ar po 
kelias.

Ar šitoks požiūris teisingas, 
kiekvienam valia abejoti arba su
tikti. Vis tik lietuviai išeivijoje, 
norėdami pademonstruoti savo

Raio Kukutis

Sekantį sekmadienį, nėra ko ir 
sakyti, taip jau ir buvo, kaip pa
čiu geriausiu ampoliaus tepalu pa
tepta. Tyso kaklai ir nosys, pa
žįstamų ir nepažįstamų procesija 
net po tris kartus apie šventoriu
je pastatytą ‘custamline’ ėjo. 
čiupinėjo, uostė šnairavo ir... pa
vydėjo.

— Rupūžė!, — keikė į saują 
vyrai, pėsčiomis nuo pat Centri
nės Stoties atkulniavę. Kad taip 
geram žmogui kaip man...!, — py
ko.

— Gyvatė!, — net pusiau skilo 
moteriškaitės, dar ir iš namų iš
važiuojant iš iškilmingų buvusių’ 
Holdenų ir Austinų išlipusios.

— Labas, na, tai jau labas-, — 
prisibėgusios, betgi, sveikino ir 
“Ponia’vojo”...

— Sveikas! Prieteliau, sveikas!,
— ranką pumpavo... teiravosi... 
klausinėjo...

Ir taip, (o ir diena kaip ginta
ras buvo!) sugrįžus į namus, Kas
tulei buvo aišku, kad be mašinos
— nepajudėsi! Tuo labiau, kada 
ir, taip sakyti, ‘tėvas’, trimis už
raktais užrakinęs garažą, patvir
tino: :

— Važiuotas, Nastė, tai ne pės
čias! Eiva prigulti...

— * —
Kas jau tenais dieną į dieną nu- 

skaitys?! Bet, trimis ketvirčiais 
metų vėliau, pačiame miego saldu
me (o kaip ir nemiegoti dvi pa
mainas atplėšus?) Rubaškienė

M.K. ČIURLIONIS IŠ JŪROS SONATOS” FINALE

kultūrinį lygį ir laipsnį, prieš be
veik dvidešimt metų pasiryžo iš
leisti tokią enciklopediją tuo paro
dydami savo dvigubą užsispyrimą: 
toki® enciklopedija būtina, kad 
lietuviai susilygintų su kitomis 
kultūringomis tautomis ir antra, 
kad ko nepadarė nepriklausoma 
Lietuva ir remiantis propagandi
niais teigimais sovietų “išlaisvin
toji” Lietuva, tą įstengė įvykdy
ti benamiai lietuviai išeiviai. Ir 
tai ’yra tiesa. Nepriklausomoje 
Lietuvoje Dietuviškos Enciklope
dijos ligi 1940 metų teišėjo tik de
vyni tomai, nors šiam darbui tal
kino nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė tam reikalui skirtomis' lė- 

griebė vyrui už pažastų:
— Stumk laukan Fordą — aš 

manau man laikas..!
— Kur? Kas? Ką?, — miego 

pilnomis akimis gynėsi Rubaška. 
Tamsu dar!, — kaip įkyrios mu- 
sėlaitės gynėsi.

— Ligoninėn, avine! Ligoninėn 
laikas! Vaikas!, — į patį ausies 
bubnelį riktelėjo!

Vajei!!! Krito iš lovos Rubaš
ka, kaip karšta adata kirkšnin į- 
durtas... ir kišo abi kojas į vieną 
kelnių kišką, švarką griebė, o tas, 
biesas kur parautų — be ranko
vių!... Mašinos raktų šaldytuve 
ieškojo...! Ir... pagaliau! Atplėšęs 
garažo duris krito už ruliaus. Dū
rė pirštu į starterio guziką, spy
rė basa koja į sankabą ir užkan
kinęs motorą išgirdo: — “Triokšt- 
triokšt! ir Terandi!”

— Šunės kur griebtų!, — vėliau 
pasakojosi, lyg ir susigėdinusiai 
šypsodamasis, — užmiršau garažo 
didžiąsias duris atverti...

Be užpakalinių šviesų negi va
žiuosi?! Prisizalatino kaimyną, tas 
pribirbino taxi ir taksistas, it 
velnias dūšią peklon, išlakino Nas
tę į ligoninę. Rubaška į taxi įšok
ti nebepaspėjo. Susipainiojo (be 
petnešų) nusmukusiose kelnėse... 
Gal ir gerai! Sūnus gimė pusiau
kelėje tarp namų ir ligoninės... ir 
seno šoferio ranka dugnan paukš
telėtas, paleido savo sireną”. Pir
mąją!

(Nukelta į psl. 4) 

šomis. Sovietų okupuotoje Lietuvo
je arba anos pusės terminais Ta
rybų Lietuvoje irgi jau senokai 
buvo iškilęs lietuviškos enciklope
dijos klausimas, bet per tuos tris
dešimt metų tarybinio gyvenimo 
teišleista tik du tomai vadinamos 
“Mažosios lietuviškos tarybinės 
enciklopedijos”, tuo tarpu kai lie
tuviai išeivijoje, be jokių paramų 
iš šalies, o tik garbės žodžiu pa
remtais prenumeratorių pasižadė
jimais, Juozo Kapočiaus valia ir 
pastangomis išleido pilną Lietu-

Nauji leidiniai
Vcvrpas. Nr. 9 1969 m. Nepe

riodinis, leidžiamas Varpininkų 
Filisterių Draugijos žurnalas 
Amerikoje. 220 psl. Redaktorius 
Antanas KuČys. šiame numeryje 
apsčiai sukaupta medžiagos iš po
litikos, kultūros, literatūros sri
čių. Pažymėtini straipsniai: Dr. 
K. Karvelis — Europos apsijun
gimo procese, Dr. V. Daugirdaitė 
Sruogienė — Mūsų šeimos prob
lemos išeivijoje, A. Kučys — Vin
cas Kudirka psichologinėje studi
joje ir kt. Plati lietuviškojo kul
tūros gyvenimo apžvalga ir kny
gos. Atskirais straipsinais prista
tomi Varpo sukaktuvininkai ir 
mirusieji — Petras Klimas, Jonas 
Kardelis, Dr. Juozas Pajaujis, Dr. 
Pranas Skardžius.

Žurnalas labai kruopščiai ir kul
tūringai išleistas su spalvotu dail. 
A. Kurausko viršeliu. Varpo ad
resas: 1214 N. 16 Ave., Melrose 
Park, Ill. 60160, U.S.A.

_  * —
Bernardas Bradžionis. Poezijos 

Pilnatis. Tai didžiulis 562 psl. vei
kalas apimąs mūsų poeto B. Braz
džionio kūrybą nuo pat pradžios 
iki pastatųjų metų. J šią knygą 
įeina rinktinė poezija iš šių rin
kinių: Baltosios Dienos, Amžinas 
Žydas, Krintančios žvaigždės, 
Ženklai ir stebuklai, Kunigaikš
čių miestas, Iš sudužusio laivo, 
šauksiu aš tautą, Viešpaties žings
niai, Svetimi kalnai, šiaurės pa
švaistė, Didžioji kryžkelė, Vidudie
nio sodai. Išleido Brazdžionio rink
tinei leisti Komitetas mecenatų lė
šomis. Knygos meninis apipavi
dalinimas dail. Alfonso Dociaus. 
Išleista 1970 m. Kaina 10 dolerių.

Poeto B. Brazdžionio lietuviui 
jau nereikia pristatyti. Jis savo 
kūryba taip giliai įaugęs į mūsų 

višką Enciklopediją, kuri sudaro 
36 tomus, kurių kiekvienas vidu
tiniškai 600 si. apimties. Visa tai 
susumavus ir pasvėrus tai yra 
milžiniškas paminklas, siekiąs 
apie milijoną dolerių. Tačiau juk 
ne milijonais ir ne doleriais sve
riama šito darbo vertė. Optimis
tai galėtų priskaičiuoti kelerio
pai daugiau šitos enciklopedijos 
vertybių, neįkainuojamų pinigais, 
bet kas tai gali apskaičiuoti ir į
vertinti ?

ne tik poeziją, bet ir iš viso į mū
sų kultūrinu gyvenimą, kad prak
tiškai be jo neišsiverčia joks mi
nėjimas, joks chorinis parengi
mas, nes jis jei nedeklamuojamas, 
tai dainuojamas, šitoji knyga yra 
tikrai didelė dovana kiekvienam 
lietuviui, šis kolosalinis leidinys 
buvo suplanuotas išleisti auto
riaus 60 metų sukakties proga 
prieš porą metų.

_  * __
Bronys Raila. Dialogas su lietu

viais. Akimirksnių rinkinys. Nr. 
2. Išleido Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla. Iliustravo dail. Kostas 
Jezerskas. 560 psl. 1970 m. Kaina 
nepažymėta.

žurnalistas Bronys Raila beveik 
kiekvienam, sekančiam mūsų span 
dą, gerai pažįstamas. Jo turiningi 
ir kupini polėkių strpaisniai skai
tytoją ne tik žavi, bet ir verčia 
giliau susimąstyti. Tokių straips
nių rinkinių į vieną knygą, įskai
tant ir šitą, autorius jau įsileidęs 
keturias. Knyga gaunama pas lei
dėja 321 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127, U.S.A.

Vilniuje “Vagos” leidykla išlei
do Jono Basanavičiaus “Rinkti
nius Raštus”. 1038 psl. sudėti is
torijos, folkloristikos, publicisti
kos darbai, nemaža laiškų. Raštai 
išleisti 15,000 egz. tiražu.

(E)
_  * _

Vilniuje išleista Igno šeiniaus 
raštų knyga — “Kuprelis”, “Va
saros Vaišės”. Rašytojo kūrybą 
vertina A. Vaitiekūnienė. Knygos 
tiražas — 15,000 egz. šeinius, kaip 
skelbia režiminė spauda, buvęs 
“ryškus impresionizmo atstovas”.

(E)
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SPAUDOJE

Politinė
Per paskutinį dešimtmeti Lie

tuvos ūkyje bei kultūroje jvyko 
dideli pasikeitimai, tačiau politi
nis gyvenimas esmėje išlaikė pas
tovumą, neskaitant kai kurių niu
ansų. Dar ir dabar Lietuvos gy
ventojai jaučia Saugumo veiklą, 
nors tai kasdieniniame gyvenime 
kartais ir nepastebima. Betgi rei
kia pripažinti, kad niekam negre
sia pavojus dėl menkniekio, kaip 
neapgalvoto žodžio ar kritikos kai 
kuriems reiškiniams, būti suim
tam ir nuteistam. To pasėkoje 
esančių nesklandumų kritika bei 
pajuoka prasimuša net į viešu
mą. Spaudoje randama laiškų, nu
rodančių trūkumus, atskiri rašyto
jai bei publicistai efektingai kovo
ja dėl pagerinimų viešame gyveni
me, pasisako prieš uniformiškumą 
mene ir literatūroje. Tačiau pa
liesti partiją ar jos aukštesnius 
vadus dar ir dabar nėra įmanoma. 
Saugumas čia budrus. Paprastai 
turistu saugumo organai mažai 
domisi, ypač jei jis nesupranta 
kalbos ir giminių neturi. Kas ki
ta yra su mokančiais kalbą.

Atskiras asmuo beveik neturi 
jokios galimybės politiniame gyve
nime ką nors pakeisti ar bent sa
vo dartiu prie jo prisidėti. Dėl to 
žmonės politika mažai domisi, o 
jei, tai daugiau tik tarptautine. 
Tačiau tarptautinės politikos in
formacijos yra labai blogos, nes 
visos žinios, pasiekiančios juos per 
vietinę spaudą ar radiją, yra pro
pagandos tikslams iškreiptos ir 
vienašališkos. Tad nereikia stebė
tis, kad žinios apie Vakarus ir net 
apie Kremliaus politiką yra ne
aiškios baltai juodame fone.

Tačiau nei vienas suvaržymas 
taip skaudžiai nepaliečia Lietu
vos gyventojų, kaip kelionių j už
sieni apribojimas. Netgi išvažia
vimas j “demokratines” šalis ga
na sunkus, o j Vakarus sienos pra
siveria tik kartas nuo karto, ir tai 
tik rašytojams, technikams ar 
aukštiems mokslo žmonėms. Pa
prastas gyventojas gali tik pa
sapnuoti. “Naujoji klasė” kelio
nėms noro ir pinigo turi, bet vals
tybė dar kol kas neleidžia išva
žiuoti.

VAŽIUOK, SŪNELI...
(atkelta iš psl.3)

Benzinas (Super) to vaiko gys
lomis tekėjo, ne kraujas! Kiek ir 
kokias krūvas žaislų jauniausiose 
savo dienose dantimis ir nagais 
išardė, žiūrėdamas paslapties, kas 
juos daro “tick-tick”? Kiek baltų 
marškinėlių ištepė, su tėvu po ma
šina belandžiodamas?.. Kiek po
pieriaus ir spalvotų pieštukų pra- 
pirko, jau pradžios mokykloje “car 
carus” bepiešdamas!? Gudrus bu
vo, žalčiukas! Ant Skuterio’ viso
je gatvėje greičiausias! Broleli! — 
kai užplėšdavo kulnimi “ant stab
džių”, tai net ir iš gumos kibirkš
tys pildavosi!

Ak, džiaugėsi tėvas, kad užaugs 
inžinierius, mechanikas, o mažų- 
mažiausia — šoferis. Net kada ir 
iŠ Šilalės atsivežtą auksinį kišeni
nį laikrodį išnarstė — nepabarė 
tėvas... Ak, džiaugėsi mama, kad 
gudrus auga! (Nors budelninką’ 
laikydavo stalčiuje paslėpusi ir iš
traukdavo tik gulti eidama. Ne
sinorėjo, mat, pramiegoti pusiau 
neblogai apmokamo darbo geležin
kelio vagonų šlavykloje!) Bet... 
pirks sūneliui, kurią nors dieną, 
didelę dovaną... pirks!

— ¥ —
Mėnesiai ir metai. Fordas gėrė 

benziną kaip vandenį, ėdė tepalą, 
kaip sūnus ‘Icecreamą’. Plyšo pa
dangos, dilo stumuokliai, kiuro 
radiatoriai, sukosi ant ‘laikrodžio’ 
valandos ir... mylios. Finansų kom
panija statė sau mieste dangorai
žį ir mokėjo, kaip alyva teptus, 
dividentus... Bet — tai ką? Va
žiuotas, visgi — nepėsčias! ‘Cus- 
tomlinei’ pradėjus kosėti gyva aly
va, garaže miegojo “Fairline’. 
Tam surūdyjus — atsirado ‘Val
iant’. Keitėsi metai, keitėsi ir mo
deliai... Ir sūnus priaugo vairo 
ratą..!

Tingėjo jis, ar netingėjo, bet 
— mokinosi. Pas ‘Maristus’ juo
kų krėsti neduoda! Gėlė-negėlė Ru-

padėtis Lietuvoje
Tarybų Sąjungoje ne valstybė 

tarnauja žmogui, bet žmogus vals
tybei, tad ir nėra jokių vilčių, kad 
kas greitu laiku pasikeis, švelnė
ja ten suvaržymo formos, daugė
ja privilegijų “naujai klasei”, di
dėja uždarbis ir gerėja pragyve
nimas, tačiau demokratijos mūsų 
supratimu niekas nė nedrįsta tikė
tis ar laukti. Bandoma tad duoto
se sąlygose kiek galima geriau gy
venti ir į virtų prasimušti.

Lietuvos ministerijos ir komite
tai be Maskvos jokių didesnių 
sprendimų ir nutarimų padaryti 
negali. Aukštose vietose sėdintieji 
gerai žino visas savo galimybes 
ir jau vien dėl savisaugos neper
žengia ribų. Be to, dar ir dabar 
“pavaduotojų” pavardės rusiškos, 
kas aiškiai nurodo, iš kur vėjas 
pučia. Betgi reikia pastebėti, kad 
visi kiti postai užimti išimtinai 
lietuvių, kurie stengiasi duotose 
sąlygose atsiekti Lietuvos respub
likai ko geriausio stovio.

Lietuvos inteligentija yra tikrai 
lietuviška. Jos pastangos išlaikyt 
visas lietuviškas vertybes nenuė
jo veltui. Dabartinė jaunoji Lietu
vos rašytojų, dailininkų bei kul
tūrininkų karta atnešė su savimi 
naują lietuvių kultūros sužydėji-

IŠKILIEJI
įsisteigęs Adelaidės Lietuvių 

Sporto Klubas “Vytis” prieš dvi
dešimts metų, patraukė į savo ei
les gražų būrį lietuviško jauni
mo, kurie sportavo vienoje ar kito
je sporto šakoje, reprezentuoda
mi vytiečius.

Dalis aktyvių s]X>rtininkų netik 
sportavo, lavindami savo kūną, bet 
ir studijavo, lavindami savo pro
tą, augštojo mokslo institucijose, 
šiandien jie išėjo į gyvenimą pil
nai pasiruošę, įmetę jam svar
biausią krepšį, ar įmušę įvartį, 
baigdami mokslą, pasirinktoje ša
koje, gaudami patį svarbiausią 
tašką — mokslo laipsnį ar diplo
mą.

Alfabetine tvarka pristatomi iš- 

baškienei strėnos, bet — vis dar 
dirbo. Dirbo ir taupė. O ir Ru- 
baška nuo antrosios pamainos, tai 
saują sidabro, tai žalią, tai mėly
ną, popierį primesdavo... Kągi? 
— artėjo sūnaus septynioliktasis 
“birsdikas”! Jaunius suko vairą 
nekiek neblogiau už tėvą! Kiek 
kartų, kaip pats Rubaška gyrėsi, 
“iš bėdos” sūnus jį išgelbėjo! Kiek 
kartų, kai policija paryčiais mie
gojo, iš krikštynų ar šiaip kokio 
“slapesnio” subuvimo namuosna 
partratino.

— Ech! Kai pakabina “ant še
šių dešimtų” — pusvalandis ir, 
nors iš pačios peklos — esi na
muose ir miegi savo lovoje kaip 
išpeiliuotas! Gudrus jis... ir smartl

Taigi — gudrus! Ir smart! Ir 
septyniolikos...

— ¥ —
— Piauk, sūneli, tą tortelį tarp 

‘Happy’ ir ‘Birthday’; tiesiai ant 
‘17’, — trimis saulėmis šypsodamo
si mama ragino...

—Truktelk stiklą alaus, sū
nau!, — neatstojo tėvas, kaip vy
ras jau į vyrą žiūrėdamas...

Na, ir truktelėjo! Na, ir pio- 
vė! Ir “pataisyk” tu man, tie
siai ant ‘MG’ rakto! Naujutėlai
tis! Raudonas!! Už grynus!!! Oh, 
boy! Oh, boy! Oh, boooy!

— Aw, thanks, Mom! Thanks, 
Pop!, — abu apkabino ir išbu
čiavo. Geras vaikas!..

Žinia — neblogas! Kart’s žolę 
nubirbina, kart’s tėvui mašiną 
nušveičia. Mokinasi... Vienintelis... 
Mažiau batų nuplėš mokyklon..!

— Važiuosiu išmėginti, gerai? 
Reikia parodyti Maiklui ir Bobui, 
ir... MaksyneL

(‘Maxine’? Aišku, “išsprūdo” 
netyčia. Bet ką čia jau?! Septy
niolikos metų bernas! Tėvas irgi 
nedaug kąą senesnis buvo, kai kai
mo merginas pakirkindavo. Ech!..)

— Taigi, parodyk, sūneli! Pa

mą. Bet cenzūra, per kurios ran
kas pereina kiekvienas kūrinys 
prieš pateikiant jį viešumai, už
deda tolimesniam žydėjimui varž
tus ir ribas. Vyksta tyli kova, 
apeinant cenzūrą komunistinių idė
jų ar Lenino citatų prisidengimu. 
Kiekvienas rašytojas ar meninin
kas dalina savo kūrinius į “čia 
valstybei, čia man”. Dabar, prieš 
Lenino gimimo šimtmetį, cenzūra 
dar labiau sustiprinta, ir kiekvie
no reikalaujama atiduoti prievo
lę Lenino pagerbimui.

Geriausiai tarpsta liaudies me
nas ir tautosaka, kurie mažiau ri- 
šasi su ideologija. Čia pasiekti 
didžiausi laimėjimai. Bet liaudies 
meno puoselėjimas kultūriniame 
tautos gyvenime yra tik epizodas, 
o vėliau tik tam tikras pagrin
das tolimesniam išsivystymui. Ne
aišku, kokie bus sekantieji Lie
tuvos kūrybiškos inteligentijos 
žingsniai; Lietuvos inteligentija 
yra darbšti, veikli, sumani ir kū
rybinga ir ji tikrai ras kelią plė
toti savai lietuviškai kultūrai, 
apeinant partijos uždėtus varž
tus.

Kaip bežiūrėsime, Vilnius da
rosi lietuviškesnis. Nereikia už
miršti, kad seniau Vilniuje lietu- 

VYTIEČIAI ADELAIDĖJE
kilieji vytiečiai, kurie išėjo į gy-
venimą jam pilnai paruošti ir uži
ma atsakingas pareigas Australi
jos visuomenėje, ir vietoj kamuo
lio “mėto” į krepšius pacientus, 
projektus, paveikslus, dėstomas 
programas, bylas ir kitką.

Vytiečiai, baigę mokslus:
1. Fizioterapistė Kristina BAŠ- 

KUTĖ, krepšininkė, baigusi Fi
zioterapiją prie Adelaidės Univer
siteto, 1968 metais. Išvyko pasi
dairyti po svietą ir laikinai nu
tūpė Kanadoje. Ką mėto į krepšį, 
neteko patirti.

2. Daktaras Vytautas DAINIUS 
M.B.B.S., krepšininkas, baigęs 
Adelaidės Universitetą, Medicinos 
fakultetą 1959 metais. Dirba sa
vo ligoninėje “meftydamas” pa
cientus į lovas.

3. Daktaras Vytautas GIRUC- 
KAS-GILMORE, M.B.B.S., futbo
lininkas, baigęs Adelaidės Univer- 

rodyk! Važiuok! Ir pro Nažut- 
kas būtinai pravažiuok! Ir pa- 
pypink! Gerokai!!! Tegu pasižiū
ri Nažutekienė.'..!, — nesitvėrė! 
skūroje Rubaškienė. Už kažinko- 
kius senų laikų ‘griekus’, širdis 
jai vis ant tos bobos virė...

— Ja! Girdi — “Ponai”! Ras
tinėse dirba, į valdžią nosis kiša, 
o su biednu Holdenu parpsena? 
Ha! Važiuok sūnau!, — pilstelė- 
jo į ugnį benzino Rubaška.

Trejetą kartų kauktelėjo moto
ras, gazo pedaliu padirgintas. It 
nuo grandies paleistas jautis... 
Nežinia kiek ten tų, motoran už
darytų, arklių pakėlė uodegas... 
Atsimerkė priekiniai ir užpakali
niai liktoriai, sučypė šviežia guma 
kvepiančios padangos, pasmirdo- 
parūko (lyg peklos siera!), žvy
ras tik padulkėjo ir... neliko.

— ¥ —

Ir neliko! Taip, gaila — bet ne
liko! Tėvams pranešė’ Kelių An

vių veik nebuvo. Jis ir dabar pasi
liko daugiatautiniu miestu, o lie
tuvių skaičius pakilo iki 37%. Di
desnioji vadovaujančių kadrų ir 
inteligentijos dalis yra lietuviai. 
Nei lenkai, nei rusai beveik ne
turi Lietuvoje savos inteligenti
jos. Visas Lietuvos kultūrinis gy
venimas yra lietuvių rankose. Ru
sų daugumą sudaro smulkioji dar
bininkija, kuri perima visus žemes
nius darbus. Be to šie rusai savo 
įžūlumu ir nekultūringu elgesiu 
yra praradę visas lietuvių simpa
tijas. Tai daugiausiai jokio tėvy
nės jausmo neturintieji pakraščių 
rusai, kurie visur jaučiasi tartum 
namuose ir leidžia kitiems supras
ti, kas šitoje valstybėje yra po
nas. Toks atvykusiųjų neprisitai- 
kymas prie lietuviškos aplinkos ir 
jų pabrėžimas, kad jie esą savoje 
žemėje, nepaprastai kelia lietuvių 
atsispyrimą prieš tokius sluoks
nius ir iš viso prieš bet kokį ru
sinimą. Lietuvių aukštoji inteli
gentija žvelgia į juos su pasibai
sėjimu ir koktumu ir stengiasi juos 
apeiti, keldami lietuvišką žmoniš
kumą ir kultūrą. Pavojus yra tas, 
kad prislėgti žemesnieji lietuvių 
sluoksniai gali apsikrėsti anų ne
kultūringumu.

Mokyklose ir universitete kiek 
tik įmanoma palaikomas lietuviš
kumas. Labai nusiskundžiama, 
kad nėra Lietuvos istorijos kaip 
mokslo šakos, kad nėra išleista 
gera Lietuvos istorija. Nežiūrint 

sitetą, Medicinos fakultetą, 1963 
metais. Virš 6 metų buvo laivyno 
gydytoju, Lt. Commander R.A.N., 
(majoro) laipsnyje ir apkeliavo 
daug svieto. Verčiasi privačia 
praktika ir apžiūrėdamas pacien
tus, vietoj galvos “mato” futbolo 
kamuolį.

4. Dailininkas Vytautas KAPO- 
CIŪNAS, krepšininkas, baigęs 
Adelaidės Meno Mokyklos Tapy
bos skyrių 1965 metais. Žinių pa
gilinimui, studijų tikslu, buvo iš
vykęs į Prancūziją. Londone ir 
Adelaidėje buvo suruošęs savo 
kūrinių parodas. Dėsto gimnazi
joje paišybą ir “mėto” paveikslus 
ir mokslo programas į krepšį.

5. Architektas Antanas LAP- 
ŠYS, B. Arch., krepšininkas, bai
gęs Adelaidės Universitetą, Ar
chitektūros fakultetą 1963 metais. 
Buvo išvykęs pasidairyti po svie
tą ir dirbo kaip architektas Lon- 

gelai Sargai’ ir likusiam pasau
liui, dar nevisai iš miego pabu
dusiam, radijo bangomis, dar vi
sai nemigęs, žinių skaitytojas — 
pranešėjas: — “Su dviejų jaunuo
lių mirtimi vėlai vakar vakare, 
mūsų Valstijos eismo nelaimėse 
užmuštų skaičius siekia — vieną 
tūkstantį vieną šimtą ir vienuo- 
liką. Pagal Policijos raportą, ku
rie buvo iššaukti pravažiuojančių 
motoristų, vakarykštė eismo nelai
mė buvo viena iš blogiausių jiems 
matytų. Policija apskaičiuoja, kad 
abi naujos mašinos (MG ir Austin- 
Healey), šioje “galva į galvą” ka
tastrofoje, turėjo važiuoti 60 
MPH greičiu...”
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— Ach, Die! Kur mūsų nepra

puola ir nepražūva! Tiktai tiek 
sakau, kad nejaugi ir Nažutkie- 
nė tą patį vakarą savo sūnui sa
kė: — “Važiuok, sūneli! Pasiro
dyk! Ir papypink...! Gerokai!! Te
gu mato Rubaškos!”?

Jaunimo...
(Atkelta iš psl. 3)

rastus bendruomenės narius at
sakingi ne tik tėvai, bet ir ben
druomenės vadai, kurie, atrodo, 
vis dar nepajėgia suprasti mūsų 
tautinio išlikimo esmės. Mes sa
vo veiklą vis dar grindžiame se
nomis prieš ketvirtį šimtmečio 
atsivežtomis sąvokomis. Savo 
veikloje kartojame iki gyvo kau
lo įgrisusias banalybes nė neban
dydami mūsų visuomeniniame 
gyvenime įvesti naujenybių ar 
padaryti pakeitimų.

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Keičiasi ne tik medžiaginė ap
linka, bet keičiasi galvojimas 
bei nusistovėjusios sąvokos. Kas 
vakar buvo neįtikėtina, šiandien

į tai, kiekvienas studentas gana 
gerai susigaudo Lietuvos istorijo
je ir semia iš jos sau stiprybę. 
Universitete dėstoma tik lietuviš
kai, išskyrus keletą kursų. Nemo
kantieji lietuvių kalbos, į univer
sitetą visai nepriimami.

Bendrai paėmus, Lietuvoje sa
vos politikos kaip ir nejaučiama. 
Visos pastangos dedamos į respub
likos sužydėjimą ir lietuviškos kul
tūros klestėjimą. Surusinimo žy
mių liaudyje dar nesimato, — 
jie pas rusus neranda jokių pa
vyzdžių ir jaučia kultūros lygio 
skirtumą. Rusų netolerantiškumas 
ir praeitų dešimtmečių nelaimės 
sulydino lietuvių tautą į atsparų 
vienetą, pajėgų tolimesniam vysty
muisi.

A.H.
(Jaunimo Žodis, Vak. Vokietija) 

done (Anglijoje) ir Montrealyje 
(Kanadoje). Grįžęs nutūpė žymio
je architektų firmoje ir “mėto” 
projektus į krepšį.

6. Inžinierius Vytautas NAVA
KAS, B. Tech., krepšininkas, bai
gęs Pietų Australijos Technologi
jos Institutą, Elektros skyrių, 
1959 metais. Apkeliavęs visą svie
tą, nutupė Elektros Treste, kur 
“mėto” kontraktus ir bylas j krep
šį.

7. Mokytoja Elžbieta POCIŪ
TE, B. Sc., krepšininkė, baigusi 
Adelaidės Universitetą, Gamtos- 
Matematikos fakultetą, 1969 me
tais. Mokytojauja gimnazijoje dės
tydama matematiką ir “mėto” ma
tematikos aksiomas ir mokslo 
programas j krepšį.

8. Inžinierius Eugenijus PO
CIUS, B. E., krepšininkas, bai
gęs Adelaidės Universitetą, Staty
bos fakultetą, 1968 metais. Dirba 
žymioje architektų firmoje ir “mė
to” skaičiavimus ir projektus į 
krepšį.

9. Mokytoja Laima RAiDZEVI- 
ČIŪTĖ, B.A., krepšininkė, baigu
si Adelaidės Universitetą, Huma- 
nitarrriį fakultetą, 1966 metais. 
Mokytojauja gimnazijoje, dėstyda
ma anglų kalbą ir anglų literatū
rą “mėtydama” mokslo programas 
ir šekspirą į krepšį.

10. Teisininkas Algis RADZEVI
ČIUS, krepšininkas, baigęs Ade
laidės Universitetą, Teisės fakul
tetą. Dirbdamas Teisme “mėto” 
visokių padlecų bylas į krepšį.

11. Daktaras Antanas STEPA- 
NAS, B.M.Sc. & M.B.B.S., stalo 
tenisistas, baigęs Adelaidės Uni
versitete Medicinos mokslo fakul
tetą, 1965 metais ir Medicinos fa
kultetą, 1968 metais. Gilinasi to
liau medicinoje. Lankėsi Jaunimo 
Kongrese J.A.V. 1966 metais. Vie
toje raketės, naudoja stetoskopą 
ir špricą, laimėdamas medidiniš- 
kus setus. Taip pat. kartais įmeta 
i Bendruomenės krepšj vieną-ki- 
tą paskaitą.

12. Inžinierius Romas URMO
NAS. B.E. krepšininkas, baigęs 
Adelaidės Universitetą, Statybos 
fakultetą, 1958 metais ir Pietų 
Australijos Technologijos Institu
tą. Ekonomijos skyrių 1967 me
tais. Apkeliavo nemažai! svieto, 
lankydamasis Anglijoje, Afriko
je ir kitur. Dirbo privačioje fir
moje “mėtydamas” firmos kon
traktus. Išvykęs i Mellboumą. bet 
ka ten “mėto” neteko patirti.

13. Architektas Leonas URMO
NAS, R. Arch., krepšininkas, bai
gęs Adelaidės Universitetą, Archi
tektūros fakultetą. 1967 metais. 
Dirbo žymioje architektų firmoje 

tapo natūraliu, savaime supran
tamu faktu.

Mūsų jaunoji karta, išaugus 
visai kitoj aplinkoj, neišvengia
mai yra įsukta į dabartinio gy
venimo tempą ir nusistovėjusių 
sąvokų pervertinimą. Tarp mū
sų ir jų galvojimo atsirado di
delis plyšys, kuris rodo tenden
ciją platėti, o ne siaurėti. Ne
išvengiamai stovime prieš dvie
jų generacijų koliziją. Nuolaidų 
galime tikėtis tik iš vyresnės kar
tos, o ne priešingai.

Kiekvienas jaunuolis, dirbęs 
mūsų bendruomenės valdybose 
nė nesumirksėjęs patvirtins, kad 
jiems nepakeliamas ne pats vi
suomenės darbas, bet tas slogus 
konservatyvizmas, su kuriuo ne
išvengiamai susiduriama dirbant 
su vyresniąja karta. Gal čia ir 
bus viena priežasčių, kodėl ne
lengva jaunuolius įtraukti į ben
druomeninę veiklą. O jau būtų 
pats laikas dalį mūsų darbų naš
tos perkelti ant jaunesnių pečių. 
Abejojimas, ar jaunesnioji kar
ta bendruomeninį darbą sugebės 
tinkamai atlikti yra visai be pa
grindo. Jaunimas yra žymiai pa
jėgesnis, negu mes manome. 
Kaip pavyzdys galėtų būti Ade
laidės lietuvių studentų Sąjungos 
pastatymas A. Kairio “Paliki
mas”. Savo tarpe neturėjo jokio 
režisoriaus, nepriėmė jokios vy
resniųjų pagalbos, nepaklausė, 
kaip kuris žodis turėtų būti tei
singai ištartas. Patys pasidarė 
dekoracijas, puikiai įvedė ap
švietimo ir garsų efektus ir ade- 
laidiškius nustebino gražia lietu
vių kalba. Vaidinimas buvo pri
imtas tikrai šiltai.

Visur ir visais laikais vyres
nieji labai nenoriai užleidžia sa
vo pozicijas jaunesniesiems. Pri- 
sibijoma, kad ne taip kaip rei
kia padarys, o gal ir visai nie
ko neišeis. Tokiu būdu šis pro
cesas pratęsiamas dažnu atveju 
iki pavėlavimo. O kiekvienas su
vėlavimas atneša vienokių ar ki
tokių nuostolių.

Esu giliai įsitikinęs, kad tau
tiniam auklėjimui sustiprinti tu
rėtumėm kviesti į talką sąmo
ningesnius jaunuosius. Jauni jau
nus geriau supranta, lengviau 
randa priėjimą ir bendrą kalbą. 
Čia ypač plati dirva būtų savait
galio mokyklos baigusio jauni
mo tarpe.

Siu metų gale Melbourne įvyks 
Krašto Tarybos suvažiavimas. 
Būtų geriausia proga plačiai iš
nagrinėti mūsų tautinės kultū
ros klausimus, vieną kartą su
tvarkyti mokymą mūsų savaitga
lio mokyklose surandant lėšų 
bent dalinai atlyginti dešimtme
čius dirbantiems mokytojams ir 
įpanfigojatf bendruompnės va
dovus surasti ryšį su pasyviais 
mūsų tautiečiais bandant įtrauk
ti juos į bendruomeninį gyveni
mą. Kai ką nors bandysime, ga
lime tikėtis vienokių ar kitokių 
rezutatų. Nieko nedarant nėra ko 
ir tikėtis.

“mėtydamas” projektus į krepšį. 
Išvykęs į Sydney, kur bando “į- 
mesti” miesto planavimą į krep
šį-

14. Chemikas Stasys URNEVI- 
ČIUS, B.Sc., krepšininkas, baigęs 
Adelaidės Universitetą, Gamtos- 
Matematikos fakultetą, 1967 me
tais. Dirbdamas privačioje in
dustrijoje “mėto” chemines reak
cijas ir firmos gaminius į krep
šį.

Išvardinti iškilieji vytiečiai, pra
eidami pro sporto aikštes, visa
da prisimena, kiek prakaito buvo 
išlieta besportuojant ir beginant 
vytiečių spalvas. Praeidami susto
ja ir pagalvoja, kad mes buvome 
vakar, jūs esate šiandien, o ry
toj bus mūsų vaikai. “Sic transit 
gloria mundi.”

Gero vėjo, iškilieji vytiečiai!
Ju^Ra.

__ * __

Anglijoje subrendimo amžius 
nustatytas ne 21 metų, bet 18 me
tų. Tokiu būdu jaunuoliai, sulau
kę 18 m., galės būti atsakingi 
teisme, balsuoti, įsigyti savo nuo
savybes ir t-t.

4



1970. m. gegužės 4 d. MOŠŲ PASTOGE 5

ejPOPTAh.^CT------  J.*1
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS

18 Miller St., Ashfield, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

Liet, sporto klubu ateitis

AUSTRALIJA KREPŠINIO PIRMENYBĖSE

Praėjusiame Sporto Klubų Ats
tovų suvažiavime Geelonge, Ade
laidės atstovas iškėlė klausimą, 
kad kitataučiai, žaidę visus metus 
už lietuviškus klubus, turėtų teisę 
dalyvauti lietuvių sporto šventė
se. Po gana ilgų diskusijų buvo 
nubalsuota kitataučių į sporto 
šventes neįsileisti.

Gražu ir patrijotiška, tik tru
puti darosi neskanu, kad iš posė
džio perfabrikuoti gandai pasklin
da visiškai kita prasme. Būtent, 
jau esu girdėjęs, kad kai kurie 
atstovai nori visiškai lietuviškus 
sporto klubus suaustralinti arba 
j sporto šventes suvežti miestų 
rinktines.

Aš manau, kad visiems sporto 
klubų atstovams, suvažiavus j me
tinį suvažiavimą, rūpi lietuviškas 
sportas bendrai, o ne paskirų klu
bų reikalai ir tariamasi bei disku
tuojama kas turėtų būti geriausia, 
šis klausimas — įsileidimas kita
taučių į lietuvių sporto šventes, 
jau kartą iškeltas, manau, bus ke
liamas ir tolimesnėje ateityje, nes 
to pats gyvenimas reikalaus. Klau
simas labai svarbus ir opus ir jį 
reikalinga gerai išdiskutuoti spau
doje, klubų susirinkimuose, bei 
privačiuose posėdžiuose.

ALFAS statutas leidžia metų 
bėgyje kitataučiams ginti paskirų 
klubų spalvas savo mieste. Tuo 
tarpu Sporto švenčių statutas nu
sako, kad šventėje gali dalyvauti 
tik lietuvių kilmės arba mišrių šei
mų žaidėjai. Jau čia gaunasi su
sikryžiavimas. Visi praėjusiame su 
važiavime buvo nustebinti kad 
Adelaidės sporto klubas, kuris tu
ri net kelias krepšinio komandas 
iškėlė šį klausimą, bet pasižiūrė
jus į šį dviejų statutų kryžiavi- 
mąsi, ir jei pas juos metų bėgy
je yra kitataučių, ginančiij jų 
klubo spalvas, tai Vyties klubo 
atstovas, skaityčiau, yra visiškai 
logiškas.

Jau dvidešimt kartų vykusios 
lietuvių sporto šventės yra kulmi
nacinis taškas mūsų sportiniame 
gyvenime ir kiekvienam klubo na
riui, o ypač žaidėjui, yra svarbus. 
Todėl dirbus ištisus metus koman
doje ir negalint dalyvauti meti
nio darbo pabaigtuvėse, yra tikrai

SPORTO REIKALAIS
Prieš kurį laiką p. P. Pilka 

šiame skyriuje užsiminė, kad dau
gumoje mūsų sporto klubai dau
giau dėmesio kreipia tik į krep
šinį. Tai tiesa ir tuo daroma 
skriauda kitoms sporto šakoms. 
Pirmiausia tai, kad visi sporto klu
bai galėtų apjungti žymiai didesnį 
skaičių jaunimo ir tuo būdu mū- 
sii sporto šventės pasidarytų žy
miai turiningesnės, o kartu ir įdo
mesnės. šiuo metu, jeigu kai kurie 
klubai ir sudaro tinklinio, lauko 
stalo teniso ar kitas komandas, tai 
dauguma žaidėjų yra iš krepšinin
kų tarpo. Ypač toks gražus ir 
sveikas sportas kaip tinklinis tu
rėtų būti visų klubų propoguoja- 
mas ir, nėra abejonės, kad jį mū
sų berniukai ir mergaitės grei
tai pamėgtų. Į šachmatininkų ei
les, kuo greičiausia turėtų būti į- 
trauktas mūsų jaunimas, švenčių 
metu atrodo, kad tai senių žaidi
mas, ypač kai metais ir metais iš 
eilės matosi tie patys veidai. Aš 
nesakau, kad jie turėtų jau nusi
imti, bet jie turėtų stengtis į- 
traukti į savo tarpą ir jaunesniuo
sius. Klubų vadovybės turėtų pa
rodyti daugiau iniciatyvos įstei
giant ir populiarinant visas spor
to šakas. Gal laikas būtų pagalvo
ti įtraukiant į mūsų sporto šven
tes lengvąją atletiką ir plaukimą. 
Pasiteisinimas, kad jaunimas virš 
paminėtų sporto šakų nemėgsta 
yra visai be pagrindo.

p. A. Laukaitis iškėlė whintį, kad 
XXI-sios sorto šventės metu bū- 

beprasminga.
Visoje Australijoje yra tik trys, 

gal keturi sporto klubai, kurie 
nestokoja lietuviškos kilmės arba 
mišrių šeimų žaidėjų. Kitos, ma
žesnės kolonijos sporto šventėse 
pasirodo nereguliariai neturėdami 
pakankamo skaičiaus žaidėjų. Mes 
daug kalbame apie jaunimo suve- 
žimą į bendrus subuvimus, kas 
duoda didžiausią atpildą lietuvišku 
mo išlaikyme, bet šiuo kartu ir už
kertam kelią mažų kolonijų jau
nimui į sporto šventes suvažiuoti. 
Aš imu pav. Canberros sporto klu
bą “Vilką”. Jau antri metai ne
bepajėgiama sudaryti krepšinio 
komandos, šiuo metu krepšinį žai
džia keturi jaunuoliai. Buvo siū
lyta sudaryti komandą, pritrau
kus tris kitataučius ir žaidžiant 
už “Vilką”. Bet tuojau pačių jau
nuolių buvo iškeltas klausimas, ar 
jie visi, kaip komanda, galės da
lyvauti sporto šventėje Melbour
ne. Gavę neigiamą atsakymą, iš
siskirstė ir šiandie žaidžia kiek
vienas už kitą vietinę komahdą, 
turėdami vilčių, kad tos komandos 
juos kur nors išveš tarpmiesti
nėms žaidynėms. Aš tikiu, kad to
kia padėtis gali būti ir Hobarte, 
Perthe bei Brisbanėje.

Padėtis kebli. Pirmutinis reika
las turėtų būti suvienodinti AL
FA'S statutą su sporto švenčių 
statutu paliekant Lietuvių Sporto 
klubus tik grynai lietuviškus (su 
mišrių šeimų nariais) arba įsilei- 
džiant kitataučius ir į sporto šven
tes. įsileidus kitataučius į spor
to šventes, nors ir su apriboji
mais, kad kitataučiai privalo žaisti 
ištisus metus už lietuvišką klubą, 
atsirastų geresnių jėgų medžioji
mas, “žvaigždžių” verbavimas ir 
eilė kitokiausių kombinacijų. Pa
likus klubus tik grynai lietuviškus, 
po kelerių metų mažosiose koloni
jose sporto klubai turės likviduo
tis. Ką* sugalvojus, kad ir vilkas 
būtų sotus ir ožka liktų sveika, 
būtų kiekvieno, kuriam rūpi lietu
viškojo sporto ateitis, pareiga, ir 
aš tikiuos kad atsiras kas šį rei
kalą daugiau pagvildens sporto 
skyriaus puslapiuose.

P. Pilka iš Canberros 

tų vėl kviečiami visi sporto ve
teranai ir jie atatinnkamai pa
gerbti. Manau, kad tai jau buvo 
padaryta XX-tosios — jubiliejinės 
šventės metu. Kokiu būdu ir laiku 
mes juos kviesime, visus kartu 
vargu kartu ar sutrauksime. Kaip 
ir p. Laukaitis mini, kad vieniems 
šeimos, kitiems tarnybos sąlygos 
tai įvykdyti neleidžia. XX-tos 
šventės rengėjai, kviesdami vete
ranus į jubiliejinę šventę per spau
dą, pasielgė teisingai, nes neži
nant visų veteranų tikslių adresų, 
galėjo būti kas nors nepakvies
tas, tai jau būtų buvę užgavimas. 
Mūsų veteranai turėjo netik gar
bę, bet ir pareigą jubiliejinėj šven
tėj dalyvauti. Manau, kad ir atei
nančioje sporto šventėje daugu
ma jų dalyvaus ir šventės rengė
jai bus patenkinti juos matant.

Teko nugirsti, kad kai kurie 
mūsų sporto darbuotojai vis dar 
nesutinka su mūsų švenčių sta
tutu. Kiekvienais metais jį nagri
nėjant praleidžiama nemažai lai
ko. Visiems žinoma, kad ir geriau
siai surašyti valdžios įstatymai, 
piktų žmonių gali būti ir yra pa
naudojami blogiems tikislams ir 
net įrodoma, kad jie pasielgė tei
sėtai. Panašiai yra ir su mūsų sta
tutu. Kaip mes jį neredaguosime, 
visada bus galimybių jį apeiti. Ne- 
paslaptis, kad pasinaudoję tokiu 
apėjimu, Sydnėjuje įsisteigė Spor
to Klubas “Neris”. Kuomet tas 
statutas .buvo sukurtas, be abejo-

(Sporto Skyriaus ir visų šio 
skyriaus skaitytojų vardu malonu 
pasveikinti mūsų Australijos lie
tuviškojo sportinio gyvenimo pra
dininką, buv. Lietuvos Krepšinio 
Rinktinės dalyvį, jai laimėjus Eu
ropos Krepšinio ..Pirmenybes ..ir 
buv. Lietuvoje ir dabar Melbour
ne Fizinio Auklėjimo gimnazijos 
mokytoją Leoną Baltrūną, kuris 
vėl sutiko bendradarbiauti Spor
to Skyriuje ir kuris ateityje pa-

AUSTRALIJOS
KREPŠINIO RINKTINĖ

Gegužės mėn. Jugoslavijoj į- 
vyksta pasaulio krepšinio pirme
nybės, kurioms su dideliu pasi
šventimu ruošėsi viso pasaulio ge
riausieji krepšininkai, nes numa
toma, kad šiais metais visų daly
vių pajėgumas bus labai aukštos 
kokybės. š

Jau kelinti metai, kaip Austra
lijos krepšininkai pradėjo daly
vauti taiptautiniuose parengimuo
se ir net 4 kartus dalyvavo Olim
pinėse žaidynėse. Šių metų pasau-

ADELAIDE
VYTIES 

SUSIRINKIMAS
Adelaidės L.S.K. VYTIES Val

dyba praneša, kad gegužės 17 d. 
(sekmadienį) 2.30 p.p. Adelaidės 
LietuviųNamuose, 6 Eastry St., 
Norwood, kviečiamas visuotinis — 
metinis klubo narių susirinkimas.

DIENOTVARKĖJE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Pereitų metų visuotinio — 

metinio susirinkimo protokolo skai
tymas.

5. Adelaidės L.S.K. Vyties me
tinės veiklos pranešimas: a) pir
mininko, b) iždininko, c) revizi
jos komisijos.

7. Valdybos rinkimai.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Susirinkimas bus skatomas tei

sėtu esant bet kuriam narių skai
čiui, praėjus pusvalandžiui nuo 
skelbto susirinkimo pradžios lai
ko.

Visiems nariams, sportininkams 
ir jų tėveliams dalyvavimas susi
rinkime privalomas. Kviečiami at
vykti sporto rėmėjai, bei norin
tieji įstoti į klubą.
Adelaidės L.S.K. Vyties Valdyba 

nės, visi suprato, kad viename 
mieste tegali būti tik vienas lie
tuviškas sporto klubas. Atsiradus 
kitam, sporto šventėse atstovauja 
tų klubų rinktinė arba komanda, 
laimėjusi tarpusaves varžybas. 
Deja, statute vietoj miesto yra 
minima vietovė, šis klausimas bu
vo nagrinėtas paskutiniuose dvie
juose suvažiavimuose ir prieita, 
nors kaip kam ir nepatinka, bet 
Bankstowno “Neris” įsteigta tei
sėtai. šio klulbo niekas dabar ne
gali panaikinti, jeigu jie patys to 
neprašys, Šia proga kviečiu visus 
klubus su Bankstowno Nerim nuo
širdžiai bendradarbiauti. Iš kai ku
rių klubų narių, praeitos šventės 
metu, padaryti išsišokimai nieko 
gero mūsų sportininkam^, nei žiū
rovams nedavė. Taigi, nk XX-toj 
sporto šventėj susigriebta, kad 
naujų sorto klubų steigimas yra 
tvarkytinas ir reikia tikėtis, kad 
ateity jau atitinkamai pakeitus 
statuto paragrafą, tuo reikalu gin
čų nebus. Bet tai nereiškia, kad 
kas nors statute neįžiūrės naujų 
spragų.

Diskutuojama, kad sporto klubų 
atstovų suvažiavimuose balsavimo 
metu mažieji sporto klubai turi ly
gų balsą su didžiausiais. Atrodo, 
kad kitaip ir būti negali. Taip 
tvarkosi visos organizacijos ir net 
valstybės. Neduoti jiems balso, ar
ba jį sumažinti būtų netik negra
žu, betir neteisinga.

V. Ališauskas 

tieks eilę straipsnių Fizinio Auk
lėjimo klausimais, kurie turėtų bū
ti įdomūs ne tik sportuojančiam 
jaunimui, bet ir kiekvienam eili
niam tautiečiui, ypatingai turin
čiam savo vaikų.

Mielam L. Baltrūnui visų spor
tininkų ir skaitytoji^ vardu iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame ir su 
nekantrumu laukiame jo straips
nių) .

Sp. Sk. Red.

lio krepšinio pirmenybėse Aust
ralijos krepšinio rinktinė sudary
ta iš 12-kos žaidėjų, kuriuos lietu
viai krepšinio mėgėjai daugiau ar 
mažiau pažįsta. Štai jie: Ken Cole, 
Richard Duke, Lindzay Gaze, Ted 
Graham, Brian Kerle, Russel Ri
ches, Russel Simons, Ray Tomlin
son (visi iš Victorijos), John Gar
diner, Dennis Kibble, Albert Les
lie (iš N.S.W.) iir Huba Nagy 
(S.A.).

Šios komandos kapitonu yra pa
skirtas L. Gaze, kurį Melbourne 
lietuviai labai gerai pažįsta ne 
tik kaip prityrusį krepšininką, bet 
ir kaip Melbourne krepšinio sta
diono vadovą. Neabejotina, kad 
šie žaidėjai yra šio meto pajė
giausi Australijos krepšininkai, 
tik nepaprastai gaila, kad šiame 
sąstate nesimato nei vieno lietu
vio, latvio bei esto, kuriems ne
abejotinai priklauso didelė pagar
ba, už krepšinio žaidimo lygio iš
kėlimą Australijoje. Įdomu pa
brėžti, kad šios rinktinės žaidė
jų amžiaus vidurkis yra 23 metai 
ir ūgio vidurkis 6 pėdos ir 2 1/2 
colio (inčo). Čis australų žaidėjų 
ūgio vidurkis kelia kiek baimės, 
nes aukščiausio australo ūgis sie
kia 6 pėdas ir 7 inčus, pasaulinė
se varžybose Jugoslavijoje numa
toma kitų valstybių tarpe žaidė
jų su 7-nių pėdų ūgiu. Nekrei
piant dėmesio į tai, australų rink
tinės kapitonas Lindsay Gaze sa
ko, kad šioji rinktinė yra gerai 
pasiruošusi ir dar niekada anks
čiau komanda nebuvo turėjusi pro
gos taip gerai pasisavinti pasku
tiniuosius žaidimo taktikos įvai
rumus, kaip šį kartą, ir mano, kad 
now ir Australijai teiks žaisti 
priešžaisminiuose susitikimuose su 
Čekoslovakija, Kuba ir Amerika 
tai visdėlto galimybių yra laimėti 
dvejas rungtynes, kad patekus į 
paskutiniųjų 8-nių finalistų gru
pę, nes 1968-tais metais Meksiko
je australai lengvai nugalėjo Ku
bą' net 20-ties taškų skirtumu, o 
prieš Čekoslovakiją, žaidžiant Eu
ropoje, Melbourno Church koman
da pralaimėjo tik keturiais taš
kais. Norisi tikėti, kad Gazes žo
džiai išsipildys ir kad australų 
krepšinio rinktinė įrodys- pasau
liui, kad ir mes nesame atsilikę 
šiame puikiame žaidime.

AUSTRALIJOS
TINKLINIO RINKTINĖ.

Tikriausiai ne daug kam žino
ma, kad Australija yra inkorpo
ruota į tarptautinę tinklinio Fe
deraciją ir turi teisę dalyvauti 
tarptautiniuose parengimuose. Są
ryšyje su tuom pereitų Velykų 
atostogų metu kada Melbourne įvy 
ko Australijos tinklinio pirmeny
bės, buvo sudaryta Australijos 
tinklinio rinktinė, kurią numato-

sporto n
Gegužės 16 dieną Auburne (ofi

cialus skelbimas 6 M.P. psl.) 
nejaus Kovas rengia savo metinį 
balių. Jau dabar kviečiami visi 
jauni ir seni pradėti ruoštis šiam 
baliui, kuris, kaip girdisi, bus la
bai geras ir turėsiąs daug staiga 
menų. 

x x
Prieš tris savaites Melbourne 

lietuvišką šeimą sukūrė du “Var
po” sportininkai, tai Arūnas Skim 
birauskas su Jūrate Adamkavičiū- 
te. Nors jie krepšinį jau iškeitė 
į lengvesnį sportą-ta utinius šo
kius, tačiau jie vis vien domisi 
sporto reikalais. Jų vedybinėse 
apeigose asistavo penkios lietuvis-

• A. Economidis
ji =============

.-, arenoje
FUTBOLAS tenkintų temperamentingų brazi-

SAIGON. Australijos futbolo lų, kurie savo rinktinę tiesiog 
rinktinė trijų valstybių DRAU- dievina.
GYSTĖS TAURĖS varžybas, ku
rios buvo žaistos P. Vietname. BOKSAS
Pirmose rungtynėse, kurias stebė- LONDONAS. Australas J. Fa- 
jo 30.00 žiūrovų australai nugalė- mechon, dabartinis pasaulio plun- 
jo Hong-Kongą 6:2, kai anksty- ksnos svorio čempijonas labai 
vesnėse rungtynėse P. Vietnamo rimtai ruošiasi Londone savo titu- 
rinktinė su jais sužaidė lygią- lą apginti gegužės 9 dieną Ro
siąs 1:1. moję. Jo priešininkas bus V. Sal-

Rungtynėse prieš P. Vietnamą, divan. Nors australas ir gerai yra 
kurias stebėjo 39.000 žiūrovų, pasiruošęs, tačiau, ypatingai ame- 
vietnamiečiai dėjo visas pastan- rikonų ekspertai mano, kad jis 
gas šias rungtynes laimėti, tačiau savo titulą gali prarasti, 
pabaigoje A. Alston iš St. George MELBOURNAS. Kitas buvęs 
Budapest, Sydnėjaus, įkirto įvar- australas pasaulio čempijonas L. 
tį, kas atnešė australams šių visų Rose gegužės 16 dieną Los Ange- 
pirmenybių laimėjimą. les susitiks su R. Cruz.

ŠKOTIJA. Po paskutinių rung
tynių prieš Škotiją, kurios įvyko TENISAS
Glasgovo mieste, Anglijai galimy- AMERIKA. Gerai žiomi austra- 
bės laimėti Pasaulio Taurę labai lai tenisininkai F. Stole ir R. 
sumažėjo, žaisdami gynimo pozi- Emerson pasiekė ketvirčio finalus 
cijoj jie įstengė ir tai laimingai, Dalias mieste žaidžiamame “Mor- 
sužaisti lygiąsias 0:0. Anglijos ning News” trofėjos turyre. Jie 
pirmenybių lentelės paskutiniai re- laimėjo prieš amerikiečiais Ral- 
zultatai: Airija — Škotija 0-1, ston *r Holmberg.
Valija — Anglija 1-1, Škotija —
Valija 0-0, Anglija — Airija 3-1, KREPŠINIS
Valija — Airija 1-0, Anglija — Po laimėtų Italijos pirmenybių 
Škotija 0-0. ir Europos čempijonų Taurės

SYDNEJUS. Neprarasdami sa- pirmenybių, italų Ignis Varese 
vo formos Hakoah lengvai laimė- komanda, nugalėjusi SimmenthaI 
jo prieš Prague 6:1. Pan Hellenic Milan 74:66, laimėjo Italijos Krep- 
komanda, kuri šiais metais turi šinio Taurės pirmenybes. Dėl 
dar tik vieną laimėjimą, nugalėjo 3-čios vietos Fides Napoli nuga- 
stiprią Sth. Coast komandą 3:2. Įėjo Ali’ onesta 95:70.
Šiuo metu Hakoah stovi lentelės Draugiškose rungtynėse Ignis 
viršuje su 8 taškais po 4-rių rung- Varese nugalėjo Italijoj viešinčių 
tynių ir turi įmušę 21 įvartį. amerikiečių komandą Home Star 

Antroje divizijoje Polonia, kuri 79:77.
stovi pirmoje vietoje ir turi daug AUSTRALIJOS RINKTINĖ, pa- 
galimybių patekti į I-ją diviziją, keliui į Pasaulio Pirmenybes žai- 
patyrė pirmą pralaimėjimą prieš dė jau penkias rungtynes. Pir- 
Balgownie 1:2. mąsias rungtynes rinktinė žaidė

MELBOURNAS. Juventus vis Filipinuose prieš Mariwasa ir jas 
dar pirmauja Victorijos valstijos laimėjo 94:85. Antrąsias australų 
lygoje, kai jie lengvai nugalėjo rinktinė pralaimėjo 87:84 prieš 
Hungarią 4-1. Jie dabar turi iš buv- Filipinų meisterį YČO. Dar 
5-kių žaistų rungtynių 10 taškų, dvi minutes prieš pabaigą austra- 
Juos seka Croatia su 8 tšk. ir Hel- lai vedė 74:70, tačiau pabaiga bu- 
las su 7 tšk. < vo filipiniečiams laimingesnė ir

MANCHESTER, šiais metais jie Per pratęsimą laimėjo.
Manchester City komanda lanky- Trečiąsias australai taip pat 
sis Australijoje. Du geriausi žai- pralaimėjo prieš Filipinų meisterį 
dėjai C. Bell ir F. Lee negalės Meralco 85:83, nors po pirmo pus- 
šiame išvykime dalyvauti, nes jie laikio jie vedė 42:38. Filipinuose 
atstovauja Anglijos rinktinę pa- australai susidūrė su labai kietu 
šaulio pirmenybėse ir tuo metu teisėjavimu ir jie gavo dvigubai 
bus Meksikoje. Svečių komanda daugiau baudų už filipiniečius, 
savo žaidynių ciklą pradės Per- Visas blogumas yra australų per 
the, kur gegužės 8 dieną žais prieš kietas žaidimas.
V. Australiją. Ketvirtas- rugtynes australai

SAO PAULO. Pasaulio Taurės pralaimėjo prieš Tautinės Kinijos 
pirmeybės Meksikoje nebus to- rinktinę A Taipei mieste 75:56 
kios lengvos šių varžybų skaito- ir penktąsias jie laimėjo prieš 
miems favoritams Anglijai, Bra- Taut. Kinijos Rinktinę B 80:72. 
žili j ai, Italijai ir kt. Praeitą sa- Filipinuose australai negalėjo 
vaitę Bulgarijos rinktinė tai įro- priprasti prie taisyklės, kad žai
dė, kai jie su stipria Brazilijos dejas su sviediniu negali būti su- 
rinktine sužaidė lygiąsias 0:0 pa- stabdytas priešingo gynėjo, už ką 
čioje Brazilijoje prie labai nepa- gynėjas jei paliečia gauna baudą.

ma siųsti į Ceilone įvyksiantį 
Azijos zonos tautų kvalifikacinį 
turnyrą, kur turi paaiškėti kas tu
rės teisę dalyvauti 1972 m. Olim
pinėse Žaidynėse Muenchene. Ly
giai, kaip krepšinyje, taip ir tink
linyje nematome nei vieno lietuvio, 
kuris būtų įtrauktas į Australi
jos tinklinio rinktinę ir tik du 
latviai įrodė savo pranašumą 
tinklinio žaidimo mene ir tapo į- 
traukti į šią komandą.

L.B.

uotrupos
kos porelės ir vedybines apeigas 
atliko kun. P. Vaseris. Vaišių puo
tą Lietuvių Namuose pravedė ir
gi į atsargą išėjęs krepšininkas 
Arvydas Ališauskas. Jauniesiems 
linkime laimingo vedybinio gyve
nimo.

x x
Atrodo, kad susidomėjimas II- 

ja žiemos Sporto Švente yra ne
mažas. Jau užsiregistravo slidi
ninkai iš Adelaidės-, Canberros, 
Sydnėjaus ir gražus būrys iš Mel
bourno. Viskas vyksta pagal pla
ną ir, žinoma, tik daug kas pri
klausys nuo sniego.

X X

Sydnėjaus veteranas futbolinin
kas Algis Kapočius (Plonas) pra
eitame numeryje paskaitęs per 
klaidą papuolusią žinute, jog Vo
kietija buvo 1966 m. Pasaulio 
čempijonas, taip užsiuto, kad te
lefonu pradėjo bombarduoti mane 
ir pasakė, kad jei neatitaisysiu 
šios klaidos, tai jis, truputį dau
giau svorio pridėjęs, vėl atgal grįš 
į saVo “beko” poziciją ir įrodys, 
kad ir veteranai moka gerai žaisti. 
Kad Algiui nereiktų savo kaulų 
laužyti, tai jį ir kitus už šią ko
rektūros klaidą atsiprašome ir Pa
saulio Arenoje duodame visų čem
pijonų sąrašą.

L. 
_  * _

Toronte -(Kanadoj) sėkmingai 
veikia vietos . lietuvių Kredito 
Draugija Parama. Pereitais me
tais jos aktyvas buvo 3,614,800 
dolerių. Iš gauto pelno lietuvių rei
kalams paskirta: $800 Maironio 
vardo savaitgalio mokyklai, $500 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijo
je, $250 skautų stovyklavietei, 
$100 sporto klubui “Vyčiui”, $100 
Tautas Fondui ir $50 seselėms. Di
videndų ir Šerų išmokėta 50,000 
dolerių.

Kaip matome, iš šios draugijos 
pelno didelės sumos paskirtos lie
tuviškiems reikalams be jokių au
kų ir maldavimų. Galėtų apie tai 
rimčiau pagalvoti ir Australijos 
lietuviai.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

DAIL. V. RATO PARODA
Sekmadienį, balandžio 25 d. 

Workshop Arts Centre, 33 Laurel 
St., Willougby, buvo atidaryta mū
sų plačiai žinomo dailininko Vac
lovo Rato individualinė paroda. 
Atidaryme dalyvavo gausus būrys 
meno mylėtojų, jų tarpe ir dide
lė dalis lietuvių.

šioje parodoje dail. V. Ratas iš
statė 40 savo kūrinių — grafikos 
darbų, kurių daugumas spalvoti 
monoprintai. Išstatytųjų darbų 
tarpe matosi vos keli abstraktai, 
šiaip daugumoje stilizuotos figū

X ?
MOTERŲ SPAUDOS KONCERTAS ?

GEGUŽĖS 17 D. |

MELBOURNO LIET. NAMUOSE |

ros kaip šio krašto paukščiai cha- 
rakteringomos spalvomis, prime
nančiomis šio krašto dykumas ir 
kaitrų, šioje parodoje būdinga, 
kad mūsų dailininkas aiškiai pa
sukęs į realistinę pusę pagaudamas 
judesį ir ypač rūpestingai išdirb
damas detales.

Paveikslų kainos palyginamai 
gana žemos — nuo 40 iki 150 do
lerių. Tai labai gera proga įsi
gyti mūsų pagarsėjusio dailinin
ko kūrinių, kurio darbų įsigiju- 
sios beveik visos Australijoje vals
tybinės galerijos ir kai kurios ži
noma meno kolekcijos užjūriuo
se.

Paroda truks iki gegužės 23 d. 
Lankymo valandos: darbo dieno
mis nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. 
p.p. ir šeštadieniais nuo 10 vai. 
iki 4 vai. p.p.

NEWCASTLE
1970 m. balandžio 26 d. niukas- 

t ei iečiai išsirinko naujų lietuvių 
apylinkės Valdybų. Naujai išrink
tieji ar perrinktieji valdybinin- 
kai pasiskirstė pareigomis:

Valdybos Pirmininkas — Stasys 
Žukas, vicepirmininkas — Alfon
sas Šernas, iždininkas — A. Ba- 
jelis, sekretorius — dr. Vytautas 
Doniela, nariai — Juozas Levic
kas ir Jonas Lįzdenis.

Revizijos Komisijon įeina: dr. 
Kišonas, dr. M. šeškus ir p. Kos
tas Jazbutis. •

Gegužės 9 d. Niukastelio lietu
vių choras dainuos Rotary Club 
of Charlestown rengiamame inter
nacionaliniame koncerte. Pelnas 
bus paskirtas labdaringoms orga
nizacijoms. Koncertas įvyks Char
lestown Community salėje. Pra
džia 7 vai. 45 min.♦

1970 m. balandžio 19 d. p. M. 
šeškaus namuose įvyko Niukaste
lio Diskusijų Būrelio susirinkimas. 
Paskaitų:: “Išeivių reikšmė atsi
kuriančiai Lietuvai” skaitė p. Sta
sys Žukas. Prelegento nuomone 
užmačios nėra pasikeitusios. Jie 
nori užvaldyti visų pasaulį. Mes 
turime būti geri Australijos pilie
čiai ir nepamiršti savo prabočių 
žemės. Pergyvenę savo krašto oku
pacijas suprantame, kaip lengvai 
galima prarasti valstybinę laisvę. 
Su naujos ir senos tėvynės prie
šais komunistais mes turime ko
voti visomis išgalėmis. Turime įsi
jungti j angliškų australų skaitlin
gas organizacijas. Susirasti drau
gų. Ateis diena, kada ta didžioji 
raudonoji hydra tiek prisigers ne
kaltų žmonių kraujo, kad su
sprogs.

Vėl demokratinės laisvės įdėjos 
ir viltys viešpataus pasaulyje. Tu
rėsime padėti savo senųjam kraš
tui moraliai, diplomatiniai ir ma- 
terijaliniai. Su angliškų australų 

Brangiai VENTUTEI žuvus

širdingai užjaučiame p.p. Emilija ir Leoną Šilus, senelius 
p.p. Kęsminus ir visus artimuosius.

Antanas Mikaila ir
V. ir A. Kabai lai

A. t A.
ANTANINAI GUDAITIENEI mirus,

jos dukterį “Dainos” choro rėmėją-talkininkę p. Šidlaus
kienę, žentą choristą Alfonsą Šidlauską, sūnų Juozą ir 
visus gimines bei artimuosius liūdesyje giliai užjaučiame.

“Dainos” choro Dirigentas ir choristai.

pagelba tas darbas bus daug leng
vesnis vaisingesnis.

Paskaita užsitęsė 25 minutes. 
Paskaitoje išreikštos mintys sukė
lė gyvų diskusijų N.D. Būrelio 
narių tarpe. Labiausiai buvo dis
kutuojamos nutautėjimo, religijos 
ir tolerancijos problemos.

Sekantis Niukastelio Diskusijų 
Būrelio susirinkimas įvyks 1970 
m. gegužės 31 d. p. Kosto Jazbu
čio namuose.

PERTH
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

ALB Pertho apylinkės meti
nis narių susirinkimas įvyko ba
landžio 12 d. Susirinkime dalyva
vo virš 40 asmenų. Valdybos pra
nešimų patiekė valdybos pirm. p.

V. Kazokas pabrėždamas, kad per 
praėjusius metus turėjome daug 
garbingų svečių, jų tarpe a.a. S. 
Narušį. kuris buvo atsivežęs ir fil
mų iš gimtojo krašto. Be to, dar 
iš Adelaidės buvo atvykę p. G. 
Vasiliauskienės vadovaujami “Kln 
jūnai” ir moterų kvartetas.

Valdybos sekretorė p. O. Liu
tikienė savo pranešime pabrėžė 
įvairių minėjimų bei pobūvių reikš
mę mūsų gyvenime ir padėkojo 
visiems už gražų pritarimų ir ben
dradarbiavimų.

J ĮSIDĖMĖKITE -
i GEGUŽĖS 16 D. FATHER O’REILLY MEMORIAL AUDITORIUM SALĖJE AUBURN

J ĮVYKSTA SPORTO KLUBO

į KOVO METINIS BALIUS
g
J; KONTINENTALINĖ MUZIKA — ORIGINALI PROGRAMA —
S ŠOKIAI IR PASIVAlSNIMAI

Pradžia — 7 vai.
J teigei — S 2.00 suaugusiems; $ 1.00 moksleiviams ir pensininkams.

KAS TIK LAIMINGAS IR GALI —
> VISI Į KOVO BALIŲ!

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kn-ka

į Angliju tarnybiniais reikalais 
išvyko diplomuotas public accoun
tant p. A. M i lašas su ponia, na
mus palikdami saugoti dukrai stu
dentei Audronei ir sūnui Algiui. 
Išvykoje p.p. Milašai ketina iš
būti apie šešias savaites ir grįš 
namo per Ameriką.

•
Gal nedaug kas žino, kad mel- 

burniškis p. Jasulaitis yra stali
nių lempų specialistas ir gamina 
puošnias ir originalias lempas. 
Kaip jį pasiekti klauskit melbur- 
niškių — jie žino.

•
Buvęs sydnėj ietis Jurgis Bis- 

trickas (dabar Kazys Žvironas), 
prieš keletu metų apleidęs Aust
raliją, keliauja po Europų ir pa
saulį ir rugpjūčio mėn. apsilan
kys Sydnėjuje. Jo nuolatinė gyve
namoji vieta — Pietų Afrika.

•
Jau kelinta savaitė Sydnėjuje 

pas savo dėdę Alfonsų Giliauską 
vieši jo brolio dukra Gabrielė Gi- 
liauskaitė iš Venecuelos. Tai bene

Jaunimo atstovas E. Stankevi
čius, kalbėdamas jaunimo vardu 
kreipėsi į tėvus prašydamas, kad 
paragintų visus jaunuolius ir jau
nuoles jungtis į lietuvių jaunimo 
ratelį. Dar pranešė, kur ir kada 
taut, šokių grupė turėjo savo pa
sirodymus. Iš visur gauta labai 
gražūs atsiliepimai ir padėkos laiš
kai. Taip pat kvietė visus padėti 
jaunimui nuvykti į Australijos 
Lietuvių Dienas, įvyksiančias me
tų pabaigoje Melbourne.

Revizijos K-jos pirm. p. J. Mi
liauskas pranešė finansinę padėtį. 
Nors išlaidos ir buvusios gana di
delės, tačiau rūpestingos valdybos 
pastangomis ir kasoje šiek tiek 
paliko, ir valdyba, baigdama savo 
kadencijų paskyrė jaunimo reika
lams 100 dolerių, kad lengviau nu
vyktų į Liet. Dienas.

Atėjo ir valdybos rinkimų lai
kas. Dar turbūt Pertho istorijoj 
taip nebuvo išrinkta lengvai 
valdyba, kaip šį kartų. Tai liudi
ja, kad Pertho lietuviai yra tau
tiniai susipratę ir nevengia nei 
pareigų, nei darbo. Ir taip be sun
kumų į apylinkės valdybų buvo 
išrinkti ir pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkas Jonas Miliauskas, vi- 
vepirmininkas A. Valiukėnas, se
kretorius O. Liutikienė, iždinin
kas J. Liutikas ir narys jaunimo 
bei kultūros reikalams E. Stanke
vičius. Kandidatu paliko J. Baro
nas.

Revizijos komisijų sudaro: J. 
Petrukėnas, Valaitis, Dzemionas.

Susirinkimui pirmininkavęs p. 
Petrukėnas pasiūlė, kad atstovus 
į Krašto Tarybos suvažiavimų 
paskirtų pati apylinkės valdyba, 
nes tuo tarpu nežinia, kas ketina 
važiuoti. Susirinkimas tam prita
rė. P. Žulys dar susidomėjo, kas 
vaišina jaunimų kiekvienų sekma
dienį taut, šokių repeticijų metu. 
I tai p. O. Liutikienė paaiškino 

pirmoji mūsų viešnia iš krašto, 
kur jos žodžiais kiekvienas gy
ventojas nafta spiaudo. Plačiau 
susipažinsime su viešnia kitame
M.P. Nr.

I FAUSTAS t
♦ GEGUŽES 24 D. 6 V.V. ♦

t MELBOURNO LIET. NAMUOSE ♦
♦ ________________  _ ♦

Užaugęs ir išsimokslinęs Syd
nėjuje ir prieš porų metų išvykęs 
į Amerikos Jungtines Valstybes 
gegužės 2 d. New Yorke vedė 
Algis Gedminas lietuvaitę moky
tojų. Jo brolis taip pat Ameriko
je. Sydnėjuje tepatikęs tik tėvas 
St. Gedminas.

Clevelande (USA) gražiai reiš
kiasi plačiai pagarsėjusi tautinių 
šokių grupė “Grandinėlė”, kurių 
sudaro apie 50 šokėjų, ši grupė 
birželio pradžioje išvyksta koncer
tuoti į Pietų Amerikos valstybes. 
Išvykų remia Amerikos ir Ka
nados lietuviai.

AUKOS

Sydnėrjaus Liet. Mot. Soc. Glo
bos Draugijos planuojamai “Lie
tuvių Sodybai:

V. Daras — $5, p. Ankudavičie- 
nė — $10, Wollongong Apyl. Val
dyba —$9.80, V. Sticka — $50, 
A. ir I. Milašai — $5, p. Jakš
tienė — $2. Viso $81.80.

Aukotojams Draugijos Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. 

kad jaunimui kavutę paruošia ne
reikalaudamos jokio atlyginimo 
ponios Meškauskienė, Stankevičie
nė, Žalienė ir Liutikienė.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

Psrtiikis

MELBOURNE
SKAUDI AUTO NELAIMĖ

Išvykusių į kelionę aplink pa
saulį architekto Jurgio Žalkausko 
ir ponios dukrelė Kristina 14 m. 
ir sūnus Linas 20 m. balandžio 
24 d. vakare grįžo namo iš mokyk
los koncerto. Lino vairuojama ma
šina susidūrė su kita, ko pasė
koje Kristina buvo išmesta iš ma
šinos ir sunkiai sužeista j gal
vą. Paguldyta Box Hill ligoninėje 
ir , rašant šias eilutes, dar nėra 
atgavusi sąmonės. Kaip yra su
žinota, jau buvo padaryta galvos 
operacija. Sūnus Linas susidūrime 
tik sutrenktas be didesnių sužei
dimų.

Nelaimės prislėgta jų močiutė 
)>onia Staugaitienė, o i Kvykusiems 
tėvams apie šių nelaimę jau pra
nešta ir laukiama jų greit grįž
tant

Visi melboumiškiai šių skaudžių 
nelaimę išgyvena ir tik malda te
gali padėti sužeistai Kristinai ir 
paguosti tėvus bei artimuosius.

IGA.

NAUJA APYLINKĖS 
VALDYBA

Balandžio mėn. 12 d. Lietuvių 
Namuose įvykusiame Melbourne 
Apylinkės susirinkime be sunku
mų išrinkta nauja valdyba, ku
rios sudėtyje vyrauja jaunesnio
ji karta. Tuoj po susirinkimo į- 
vykusiame posėdyje Valdyba pa
siskirstė pareigomis:

Pirmininkas — Martynas Di- 
džys, vicepirmininkas — Juozas 
Pelenauskas, sekretorius — Daina 
Maželytė, iždininkas — Henrikas 
Kaladė ir v-bos narys Kultūros

PRANEŠIMAS
NERIES BARBEKIU

Gegužės 9 d. Bankstowno spor
to klubas Neris numato atšvęsti 
savo antrąjį gimtadienį surengda
mas barbėk i u p.p. Lamanauskų so
dyboje 99 Northern Avenue, Banks 
town. Pradžia 6 vai. vak. Visi 
neriečiai ir Neries klubo bičiuliai 
bei rėmėjai kviečiami Šioje Neries 
iškilmėje dalyvauti.

PRANEŠIMAS
“Rūtelių” kvartetas gegužės 10 

d. (sekmadienį) 6.30 vai. vakare, 
Lietuvių Namuose, Jaunimo Kam
baryje, ruošia neoficialų liaudies 
dainų vakarų. Dainas dainuos 
“Rūtelių” kvartetas, vedamas 
p-lės R. Žiedaitės.

Šis vakaras skiriamas lietuvių 
jaunimui, kad jaunimas galėtų iš
mokti liaudies ir kitas populiarias 
jaunimui dainas. Jeigu jaunimas 
parodys susidomėjimo, tai tokie 
liaudies dainų vakarai arba pobū
viai bus ruošiami kartų j mėnesi 
arba kas dvi savaites.

Kadangi Jaunimo kambaryje 
yra tik kilimas ir keletas kėdžių, 
svečiai prašomi atsinešti pagalvė
le ant kurios galės atsisėsti. Dėl 
tolimesnių šio pobūdžio vakaru 
bus pranešta programos metu. 
Kviečiamas dalyvauti visas Mel- 
boumo lietuvių jaunimas. Po prog
ramos seka kavutė.

“Ritelės”.
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Pranešimai
SYDNĖJAUS 

APYLINKĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS

AJL.B. Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba šaukia Sydnėjaus Apy
linkės visuotinį metinį susirinkimą 
gegužės 17 d., sekmadienį, 4 vai. 
p.p. Bendruomenės Namuose “Dai
navoje” (East Terrace) Banks- 
town.

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas. 2) 

Mandatų Komisijos sudarymas. 3) 
Susirinkimo pirmininko rinkimas. 
4) Valdybos pranešimai: a. pir
mininko, b) iždininko, c. jaunimo 
ir Kultūros Tarybos nario. 5) 
Kontrolės Komisijos pranešimas. 
6) Garbės Teismo pranešimas. 7) 
Diskusijos dėl pranešimų ir apys
kaitų priėmimas. 8) Vykdomųjų 
organų rinkimai: a. Valdybos, b. 
Kontrolės Komisijos ir c. Garbės 
teismo. 9) 1970-71 metų sąmatos 
priėmimas. 10) Sydnėjaus lietu
vių organizacijų bei draugijų 
trumpi pranešimai. 11) Klausimai 
ir sumanymai. 12. Susirinkimo už
darymas.

Kviečiamu laiku kvorumui ne
susirinkus, po pusvalandžio susi- 

reikalams — Kazys Mieldažys.
Kandidatai: V. Klimas, A. Zub- 

ras ir V. Sidabrą.
J Kontrolės Komisiją išrinkti: 

p.p. I. Didžytė, J. Meiliūnas ir 
L. Barkus.

Garbės Teismas sudarytas iš p. 
p. A. Mikailos, J. Antanaičio ir 
J. Petraičio.

Sudarytoje ateinantiems metams 
sąmatoje paminėtina, kad atsi
žvelgta į Kultūros Dienose iškel
tą reikalų daugiau remti Savait
galio mokyklas ir jaunimų, todėl 
skirta Jaunimo organizacijoms 
200 dolerių ir mokyklai 150 dole
rių.

Iš susirinkime svarstytų klausi
mų minėtini lietuviškos bibliote
kos ir jos patalpos, vaikų darže
lio steigimo ir savaitgalio mokyk
los reikalai.

Tenka pasidžiaugti, kad susirin
kime gana geru procentu buvo 
atstovaujama jaunesnioji karta, 
tačiau apgailėtina, kad į Apy
linkės reikalų svarstymą, palygin
ti, negausiai atvyko — vos pus
šimtis.

Būtų gera, kad ateityje prieš 
metinius apylinkės susirinkimus 
veikiančios valdybos pasistengtų 
surasti naujai valdybai kandida
tus.

Gana drausmingai susirinkimui 
pirmininkavo p. P. Baltutis, se
kretoriavo p. V. Kružienė. Man
datų Komisiją sudarė A. Rama
nauskas, V. Daugvila ir B. Vana
gas.

Valdybos sekretoriaus adresas: 
1/317 St. Kilda St.. Brighton 
3186. Tel. 92 8543.

DOVANA LK FONDO 
BIBLIOTEKAI

Melbourno Lietuvių Kultūros 
Fondo Bibliotekos lietuvišku kny
gų ir žurnalų kiekis ir įvairu
mas didėja tautiečiu dovotomis 
knygomis. Pastaruoju metu gautos 
knygos iš kun. P. Vaserio, už ku
rias MLK Fondas jam dėkoja. 
Ypač malonu, kad viena kun. Va
serio skirta Bibliotekai knyga yra 
su atitinkamu, kaip knygos auto
riaus, įrašu.

Ta proga primename, kad Bib
lioteka randasi Lietuviu Namuose. 
Knygas skaityti galima gauti 
kiekvieną šeštadienį nuo 4 iki 5 
vai. p.p.

Artinasi ilgesni žiemos vakarai, 
todėl paįvairinkime juos lietuviš
kos knygos teikiamais malonumais 
ir nauda.

MLKF 
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rinkimas įvyks nežiūrint dalyvių 
skaičiaus (A.L.B. Statuto 20 pa- 
ragr.). Susirinkime sprendžiamų 
balsų turi nariai, sumokėję Aust
ralijos lietuvio mokestį (A.L.B. 
Statuto 69 paragr.).

Nario metinis mokestis 2 dol., 
kurį galima sumokėti prieš susi
rinkimą.

Visi Sydnėjaus apylinkės lietu
viai kviečiami skaitlingai dalyvau
ti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
Pereitų metų Sydnėjaus Apy

linkės metiniame susirinkime bu
vo priimtas pageidavimas, kad 
esančios Sydnėjaus Apylinkės ri
bose organizacijos, draugijos bei 
sambūriai padarytų savo veiklos 
trumpus pranešimus metiniame 
Apylinkės susirinkime.

Valdyba, vykdydama susirinki
mo nutarimų, prašo visų organi
zacijų, draugijų, klubų ir sam
būrių valdybas padaryti trumpus 
pranešimus į vy k stangiame gjegu- 
žės 17 d. Apylinkės susirinkime.

Pranešimai pageidaujami rašto.
Pastaba. Atskiri pakvietimai 

šiuo reikalu organizacijoms nebus 
siunčiami.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
MOTINOS DIENOS minėjimas 

Sydnėjuje rengiamas bendromis 
skautų ir ateitininkų pastangomis 
gegužės 10 d. 17 vai. Dainavos 
salėje Bankstowne.

ŠEŠTINĖSE
VAKARINĖS MIŠIOS

Gegužės 7 d., ketvirtadienį, Kris
taus Dangun žengimo šventėje, 
šeštinėse, lietuviškos pamaldos: 
bus giedama Marijos litanija — 
gegužinės pamaldos.

MOTINOS DIENA
Iškilmingos pamaldos už gyvas 

ir mirusias motinas gegužės 10 d. 
11.30 vai. Lidcombe bažnyčioje, 
giedant Sydney Liet. Meno An
sambliui vad. M. Umbražiūnienei. 
Ypač kviečiamas jauninas pamal
dose dalyvauti organizuotai ir kuo 
gausiau eiti šv. Komunijos.

(Minėjimas vyks 5 vai. p. p. 
Bankstowne Dainavos salėje).

Kun. P. Butkus

BRISBANE-NEWCASTLE 
-NEW ZEALAND
Maldos Ajiaštala/idmas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI gegužės mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrųjų — Kad vyšku- 
pai kartu su popiežium drąsiai 
aiškintų ir gintų katalikų Bažny
čios mokslų.
misijų Už našų bendra
darbiavimų tarp Kristaus Evan
gelijos skelbėjų, dirbančiųjų misi
jų kraštuose.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU. ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Kun. S. Gaidelis, S J.

PADĖKA
Pagerbdami buv. Australijos 

Lietuvių Bendruomenės pirminin
ką a.a. Simą Narušį, vietoje gė
lių paaukojo Bendruomenės kul
tūriniams reikalams:

Sydnėjaus Lietuvių Meno An
samblis $5.00, P. Alekna $5.00.

Aukojusiems reiškiame nuošir
džią padėkų •

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

MIRĖ
Antanina Gudaitienė Sydnė

juje balandžio 23 d., sulaukusi 
86 m. Liūdesy paliko du sūnūs 
ir duktė (visi Sydnėjuje). Plačiau 
apie velionę kitame “M.P.” Nr.
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