
Seimo 
sukaktis

Kai 1918 metais vasario 16 
d. Lietuvos Taryba buvo pas
kelbusi Lietuvos nepriklauso
mybę, Lietuva kaip valstybė ga
liojo tik ant popierio, nes pir
miausia tą nepriklausomybę rei
kėjo iškovoti ir pagaliau sukurti 
pačią valstybę. Ir tik praėjus 
dvejiems metams Lietuvos vals
tybei buvo padėti pagrindai, kai 
1920 m. balandžio 14 - 15 d. d. 
buvo išrinktas Steigiamasis Sei
mas ir kai tų pačių metų gegužės 
15 d. jis pradėjo darbą. Taip šių 
metų gegužės 15 d. sueina pen
kiasdešimt metų, kai buvo pra
dėta konkrečiai kurti nepriklau
soma Lietuvos valstybė. Steigia
masis Seimas buvo išrinktas vi
suotiniu, lygiu slaptu balsavimu 
proporcine rinkimų sistema ir jį 
sudarė 112 atstovų tokiu santy
kiu: 59 krikščionys demokratai, 
28 valstiečių sąjungos ir socia
listų liaudininkų, 12 socialde
mokratų, 7 žydų, 3 lenkų, 1 vo
kiečių ir 2 nepartiniai. Reikia 
atsiminti, ką šie visi atstovai ne
turėjo valstybinio patyrimo nei 
savų valstybinių pagrindų. Ir pa
žymėtina, kad daugumą sudarė 
jauni: iš jų 29 atstovai neturėjo 
30 metų, o virš 50 metų visame 
St. Seime tebuvo tik 8 atstovai. 
Vis dėl to nežiūrint nei atstovų 
jaunumo, nei neturint patirties 
jie ėmėsi valstybės kūrimo dar
bo, kurį anose sąlygose jie at
liko pasigėrėtinai ir netgi pavyz
dingai. Kaip visos tautos rinkti 
atstovai jie paskelbė Lietuvos 
valstybę nepriklausomą tuo pat
virtindami Vasario 16-sios pro
klamuotą nepriklausomybę ir 
padėjo jaunai valstybei pamatus 
paruošdami konstituciją. Tai, 
buvo ypatingai sunkus ir atsa
kingas darbas atsimenant dar 
tai, kad krašte dar nebuvo sta
bilumo, pilnai nefunkcionavo 
valstybinis aparatas ir buvo 
daug sunkių bandymų su išori
niais Lietuvos priešais. Nors šis 
Steigiamasis Seimas tetruko 
dvejus metus, bet per tą laiką 
buvo jaunai Lietuvos valstybei 
padėti pamatai ir nutiestos gai
rės. Steigiamojo Seimo praves
toji žemės reforma drauge buvo 
ir socialinė reforma ne tik ap
rūpinant pačius lietuvius žeme, 
bet taip pat ir panaikinant kraš
te luomus.

Šiandie prisimenant Steigia
mąjį Seimą po penkiasdešimt 
metų tenka ne tik stebėtis, bet 
ir didžiuotis mūsų ano meto jau
nųjų valstybininkų sveika orien
tacija ir brandžiu galvojimu. Be 
abejo labai daug šioje vietoje 
padėjo iddulistinis entuziitgmVs, 
kurio dar nebuvo užgožęs vėliau 
atsiradęs biurokratizmas. Tiesa, 
ir anais laikais lygiai kaip ir da
bar buvo ir skirtingų nuomonių, 
ir prieštaravimų, bet vis dėl to' 
jausdami didelį atsakomirigumą 
ir net užmiršę savo asmeninius 
interesus tuo laiku lietuviai vei
kėjai vadovavosi viena mintim - 
sukurti tokią Lietuvą, kad joje 
lietuvis būtų laisvas ir laimingas.

Steigiamasis Seimas mums ir 
šiandie dar tuo svarbus ir minė
tinas, kad ir anais laikais - prieš 
50 metų — nors ir turėdami 
labai ribotą inteligentiją, vis tik 
parodėt savo valstybinį subren
dimą ir aiškius demokratinius 
principus. Ir jeigu per tuos dvi
dešimtį nepriklausomo gyveni
mo metų Lietuva tiesiog stebuk
lingai suklestėjo, tai greičiausia 
dėl to, kad ne kas kitas, o Stei
giamasis Seimas tam gyvenimui 
padėjo sveikus pagrindus.

Ir jeigu mes kasmet su visu 
tautiniu pasididžiavimu mlinfme 
Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimą, tai lygiai minėtinas ir 
Steigiamojo Seimo gyveniman 
atėjimas, nes Lietuvos Taryba 
Lietuvos nepriklausomybę pas-
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Vienas iš žymiausių Australijos dalininkų Sir William Dobell mirė gegužės 
14 d. sulaukęs 70 metų. Nuotraukoje jo portretas anglim, kurį sukūrė lietuvis 
dailininkas Vladas Meškėnas, vienas iš stipriausių portretistų Australijoje.

Karas Vietname
šiuo metu vis dar pasaulio dė

mesio centre stovi įvykiai Vietna
me ir Kambodijoje. Amerikiečių 
ir vietnamiečių įsiveržimas į Kam- 
bodiją persekiojant komunistų ats
paros punktus ir grasinant Kam- 
bodijos nepriklausomybei ir buvo 
tasai lemiamas veiksnys Amerikos 
intervencijai. Yra kraštų, ypač ko
munistinių, kurie Amerikiečių 
sprendimą smerkia, bet dauguma 
visa tai pateisina.

Remiantis JAV prezidento Ni
xono kalba, šis Amerikos apsi
sprendimas turi toli siekiančių iš- 

kelbė, o Steigiamasis Seimas tą 
Lietuvą kaip valstybę ir sukūrė.

Mūsų atžvilgiu ši sukaktis tu
rėtų būti kiekvienoje kolonijoje 
paminėta kuo plačiau ir iškil
mingiau, nes tai nėra vien eilinis 
istorinis įvykis, bet pilnai pagrįs
tas lietuviu pasididžiavimas savo 
valstybingumo sąmone, tebega- 
liojančia ir šiandie. Mes dažnai 
ieškome pasisemti stiprybės iš 
praeities, bet dar daugiau mums 
derėtų toje pačioje praeityje ieš
koti ir išminties.

(v. k.) 

davų. Svarbiausia, kad šitai gali 
priversti prie greitesnės karo pa
baigos Vietname. Kiti laiko, kad 
prez. Nixono žingsnis buvęs vie
nas iš drąsiausių ir reikšmingiau
sių, kokių gali padaryti valstybi
ninkas.

Smerkiu Amerikos veiksmus už
miršta, kad Kambodijos neutralu
mą pirmiausia pažeidė ne Pietų 
Vietnamas su savo sąjungininkais, 
bet pirmiausia patys komunistai 
atvirai grasiną Kambodijai ypač 
kai buvo nusodintas ant dviejų kė
džių sėdėjęs princas N. Sihanouk, 
kuris nuverstas pabėgęs ne pas 
vakariečius ar neutraliuosius, bet 
kaip tik į raudonąją Kiniją. Jis 
būdamas valdžioje lyg ir pro pirš
tus žiūrėjęs, į komunistinę akci
ją krašte. Po jo sudarytoji kraš
to vyriausybė sukėlė komunistų 
apetitus. Kiti net stebisi, kodėl ši
to žingsnio Amerika nėra pada
rus! anksčiau, nors žinojo, kad 
kaip tik iš Kambodijos buvo diri
guojami komunistų kariniai veiks
mai Vietname. Joks strategas ne
toleruotų situacijos, kada priešas 
koncentruoja savo junginius neu
traliame krašte ruošdamasis smog
ti. Ir šitas smūgis, kaip spėjama, 
galįs karo pabaigą Vietname labai 
pagreitinti.

Ypatingai šiaušiasi prieš tai 
raudonoji Kinija ir Sov. Sąjunga. 
Kinija atvirai pareiškusi, kad ko
vosianti komunistų pusėje. Maskva 
paskelbė Ameriką atviru agreso
rium ir pranašauja, kad šis prez. 
Nixono nuosprendis kainuosiąs 
daug tūkstančių amerikiečių gyvy
bių.

_  * _
Okup. Lietuvoje neseniai “Min

ties” leidyklos išleistas “Lietuvos 
TSR turistinis žemėlapis” (red. 
L. Kokštienė) pasirodė turįs įvai
rių trūkumų ir atsiiiekąs nuo pa
našių, seniau išleistų leidinių.

J. Martišius “Tiesoje” (bal. 1) 
nusiskundžia, kad leidiny nenuro
dytos gatvės miestų planuose, ne
nurodyta kur ir kokie piliakalniai, 
gamtos paminklai, garsūs medžiai, 
nepažymėta ir senoji Lietuvos sos
tinė — Kernavė.

(ELTA)

APIE
LIETUVIŠKA 

RADIJO VALANDĖLĖ 
TOLIMUOSE RYTUOSE

VLIKO pirmininko Dr. J. K. 
Valiūno pastangomis nuo liepos
I dienos Filipinų sostinėje Mani
loje radijo stotis Veritas, kurių 
kontroliuoja Azijos katalikų vys
kupai, bus pradėta transliuoti lie
tuviška radijo prograiria du kar
tus j dieną po 25 minutes. Šios 
transliacijos tikslas — informuoti 
Sibiro lietuvius tremtinius, nes ši 
stotis yra labai gailinga ir jo trans
liacijos labai gerai girdimos vi
same Sibire.

Kadangi Filipinuose lietuvių 
kaip ir nėra, tai visą programą 
Vilkas pristatys juostelėse Įkalbė
tą ir įgrotą.

ALB KRAŠTO VALDYBOS 
NUTARIMAS .

ALB K raisto Valdyba, gegužės
II d. susirinkusi posėdžio dalyvau
jant Krašto Kontrolės Komisijos 
pirmininkui p. inž. V. Bukevičiui

Australijos lietuviams vėl buvo 
didelė garbė po dvejų metų susi
laukti aukšto svečio — Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininko p. Dr. J. K. Valiūno, 
kuris Sydnėjuje nusileido gegužės 
7 d. Dar tos pačios dienos vakare 
Sydnėjaus lietuviu visuomenei 
Bankstowno Liet. Namuose davė 
platų pranešimą apie Vliko veik
lą ir šiandieninę Lietuvos padė
tį pasaulio politikos arenoje.

Panašų pranešimą Dr. J. K. Va
liūnas buvo padaręs prieš dvejus 
metus, tad šitame pranešime jis 
apsiribojo tik tuo, kad buvo vei
kiama per pastaruosius dvejus me
tus. Kaip Dr. Valiūnas pabrėžė, 
1968 — Lietuvos nepriklausomy
bės jubiliejinių metų programa bu
vo labai plati, bet pilnai įvykdy
ta. Tarptautinėje politikoje Vil
kas koncentruoja visą dėmesį in
formacijai apie Lietuvą. Tuo tiks
lu leidžiami Eltos biuleteniai net 
septyniomis kalbomis, išlaikomos 
radijo valandėlės Vatikane, Ma
dride ir pastaruoju metu gauta 
lietuviška radijo valandėlė Filipi
nuose. Tam Vlikas išleidžia apie 
75% savo lėšų. Pastebėtina, kad 
Vlikas verčiasi labai taupiai. Tai 
liudija faktas kad reprezentacijai 
ir kėlionėms 1969 m. Vlikas išlei
dęs vos 70 dolerių, nežiūrint to, 
kad pats Vliko pirmininkas po 
kelis kartus į metus aplanko Eu
ropos ir kitus kraštus asmeniškai 
susitikdamas su vyriausybių gal
vom ir per savo plačias pažintis 
išgauna Lietuvai naudingų pati
kinimų bei suteikia informacijų.

Visas savo keliones Vliko pirmi
ninkas apmoka pats iš savo ištek
lių.

Kaip Dr. J. K. Valiūnas teigia, 
per tuos metus paties Vliko pres
tižas pasaulio politiniuose sluogs- 
niuose labai pakilo. Esą, jau šian
die Vlikui nereikia belstis į duris 
ir prisistatyti, bet daugelio kraš
tų atitinkami politiniai sluogs- 
niai patys ieško Vliko.

Paminėdamas atskirus kraštus 
ir susitikimus su lietuviais, Dr. 
Valiūnas ypač pabrėžė Vasario 
16 gimnazijos svarbą, kuri esan
ti nepamainoma tvirtovė lietuviš
kame gyvenime. Svarbiausia, pa
brėžė jis, kad toji vieta, kur yra 
Vakario 16 gimnazija, yra lietu
vių pinigais įgyta, vertina apie mi
lijoną su viršum dolerių ir ji liks 
lietuvių, kai tuo tarpu kitos pana-

MUS
ir Mūsų Pastogės administrato
riui p. B. Stašioniui, svarstė į- 
sakmų prašymą, gautą gegužės 2 
d. su 95 parašais, prieš Mūsų 
Pastogės redaktorių reikalaujant 
jį atstatyti iš pareigų, ir jį at
metė.

_  * _
Amerikoj išėjo stambus liuksusi

nis veikalas apie dabarties ameri
kiečių rašytojus — “Contemporary 
Authors”, kur paduodamos en
ciklopedinės žinios apie dabarties 
rašytojus ir jų veikalus. Knygoje 
paminima apie 2000 rašytojų jų 
tarpe ir lietuvis Jurgis Gliaudą, 
vienintėlis iš pabaltiečių rašytojų.

_  * _
šiais metais okup. Lietuvoje nu

matyta paminėti Valstybinio dra
mos teatro Kaune 50 m. sukaktį. 
Sudaryta komisija, metų pabaigo
je Kaune bus surengta teatrų de
kada, rašytojas J. Grušas su te
atru paruoš specialią pjesę. Be 
to, numatoma išleisti leidinį lie
tuvių, rusų ir anglų kalbomis.

(E) 

šios institucijos, kaip saleziečių 
Romoje ar kitur, nors lietuvių 
pinigais įgyjamos, bet jos vis tiek 
nėra lietuvių nuosavybė.

Nuotaikos Europoje tokios, kad 
europiečiai nepasitiki rusais, bet 
jų bijo dėl Europos ateities, kai 
amerikiečiai ketina atitraukti sa
vo įgulas.

Pats komunizmas Dr. Valiūno 
tvirtinimu esąs bankrote. Ir jeigu 
jis dar norės išsilaikyti, tai turės, 
ypač Sovietų Sąjungoje, griebtis 
ekonominių reformų arba Stalino 
metodų.

Pačioje Rusijoje šiuo metu ypač 
paplitusį pogrindžio spauda, kuri 
gąsdina sovietines viršūnes.

Geriausia informacija per radi
ją, kuri pasiekia lietuvius tėvy
nėje ir turi didėlės reikšmės. Ly
giai ir Vliko veikla Lietuvoje 
gerai žinoma, ir dažnai Vlikas, 
ypač jo pirmininkas, aštriai puo
lamas režiminėje spaudoje. Rusai 
ir jų patikėtiniai Lietuvoje sten
giasi Vliką nutildyti, tačiau Vli
kas dirba kaip dirbęs.

Amerikoje lietuviška veikla reiš
kiasi gyvai ir vieningai. Anksčiau 
buvusi trintis tarp Amerikos Lie
tuvių Tarybos, Lietuvių Bendruo
menės ir Vliko jau seniai pašalin
ta ir šiandie dirbama visų sutar
tinai. Ypač kreipiamas dėmesys 
į jaunimą, kuriam Vlikas pradėjo 
organizuoti politinius seminarus. 
Susilaukta tam didelio pritarimo ir 
Vlikas tokius seminarus numato 
rengti periodiniai.

Taip pat Dr. J. Valiūnas pa
sidžiaugė, kad ir pats Vlikas yra 
labai atjaunėjęs: šiandie Vliko su
dėty telikę vos pora žimonių vyres
nio amžiaus.

Tai buvo pagrindinės Dr. J. K. 
Valiūno mintys Sydnėjaus lietu
viams. Dar buvo klausimų iš klau
sytojų pusės, į kuriuos svečias 
atsakė išsamiai ir taikliai. Šį su- 
sitikimą gražiai pravedė Sydney 
apyl. pirmininkas p. V. Deikus.

Sekančią dieną ALB Krašto 
Valdyba suruošė svečio garbei va
karienę klube Belmore priemiesty, 
į kur taip pat buvo pakviesta visa 
eilė Sydnėjaus lietuvių veikėjų 
ir organizacijų atstovų. Ir šitoje 
vietoje Dr. Valiūnas tarė žodį 
pabrėždamas, kad Sydnėjaus lietu
viai turėtų dažniau susitikti pana
šiai kaip šičia ir išdiskutuoti ky
lančius klausimus. Gal tada ma
žiau įvyktų vieni kitiems priekaiš
tų ir atsirastų glaudesnis bendra
vimas.

Nors Dr. Valiūnas Sydnėjuje 
užtruko nepilnas keturias dienas, 
bet jo laikas buvo pilnai užimtas: 
jis turėjo ir viešų susitikimų su 
Sydnėjaus lietuviais, kaip anks
čiau minėti ir su jaunimu Neries 
klubo vakaro metu, bet dar dau
giau jų turėjo privačiai: aplankė 
savo seną pažįstamą Mūsų Pasto
gės redaktorių, dalyvavo p-p. Jo
naičių priėmime ir 1.1.

Sekmadienį, gegužės 10 d. Dr. 
Valiūnas, Krašto Valdybos pirmi
ninko p. M. Zakaro ir kelių bičiu
lių palydėtas išskrido į Melbourną. 
Dar žadėjo pasiekti Adelaidę ir 
jau gegužės 14 d. išvyko atgal 
tiesiai į New Yorką.

Dr. J. K. Valiūno atsilankymas 
Australijoje vietos lietuviams yra 
didelė prošvaistė: tiesa, pavienių 
•svečių pastaruoju metu Australijo
je pasirodo labai dažnai, bet to
kių svečių, kaip kad Dr. Valiū
nas ar anksčiau velionis J. J. Ra
čiūnas yra gana reta, o jų pasi
rodymas palieka pačioje lietuvių 
visuomenėje ir jų nuotaikose gi
lius pėdsakus. Australijos lietu
viai už šį vizitą Dr. J. K. Va
liūnui yra ypač dėkingi.
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JONAS SOUŪNAS

ILSĖKIS RAMYBĖJE. . .
Argi? Labai dažnai Chicagos lietuvių tarpe girdime nusiskun

dimų dėl lietuviškų šv. Kazimiero kapinių tvarkymo. Ypač nau
jieji ateiviai priekaištauja dėl laidojimo apeigų ir bendrai dėl ka
pinių nulietuvinimo. Taip, nutauto ne tik gyvieji, bet mirusieji. 
Bent taip atrodo žiūrint į šv. Kazimiero kapinių tvarkymą.

Šių kapinių savininkai kooperatyviniu pagrindu yra visos 
lietuvių parapijos. Už tat buvo visai natūralu, kad ir šv. Kazi
miero kapinės buvo laikomos mirusiųjų tautiečių poilsio vieta. 
Tokia padėtis tęsėsi ilgą laiką. Deja, lietuviškų parapijų sąmonin
gieji lietuviai klebonai — faktini kapinių savininkai — jau baigė 
išmirti. Kai parapijų klebonais buvo pradėta skirti čiagimiai lietu
viai kunigai, prasidėjo įvairūs nesusipratimai ir kapinių tvarkyme.

Žinia, kiekviena visuomenei skirta institucija turi būt tvar
koma ir užlaikoma švariai. Šitos tvarkos vardan buvo nutarta 
neleisti statyti aukštų antkapių, nes tai trukdo žolę nuo kapų 
nupjauti. Vėliau buvo uždrausta sodinti gėles ant kapų, nes ir tai 
trukdė palaikyti švarą. Daugumas žmonių, kurie jau yra nusipir
kę savo kapui vietą kapinėse, dėl visų tų naujų potvarkių nepro
testavo. Toleravo visą naują tvarką, nes buvo galvojama, jog 
visa tai daroma gerovės labui. Tačiau prieš keliolika mėnesių 
paaiškėjo daugiau dalykų apie šv. Kazimiero kapines. Ir tada 
prasidėjo visas triukšmas.

Pirmiausiai kapinių administracija nutarė kapines sutarptautin- 
ti panaikinant lietuvių vardą iš kapinių pavadinimo. Tai buvo pa
daryta aiškinant kad kiekvienas katalkas turėtų būti laidojamas 
ten, kur jis pageidavo. Vadinasi, ir šv. Kazimiero kapinėse turė
jo būti leidžiama laidot ir nelietuvius. Tačiau lietuviai katalikai 
subruzdo. Įvairių pretekstų ir aiškinimusi dėka bent lietuvių var
das buvo grąžintas į šv. Kazimiero kapinių pavadinimą.

Tačiau triukšmo dėl kapinių tvarkos sukėlė daugiauia potvar
kis, pakeitęs laidojimo apeigas. Pirma karstas iš laidojimo namų 
ir po pamaldų bažnyčioje būdavo nuvežiamas prie iškastos duo
bės. Čia būdavo atliekamas paskutinis atsisveikinimas su miru
siuoju ir tada karstas būdavo nuleidžiamas duobėn. Buvo paprasta 
ir gražu.

Kas tikrai įsiutino žmones, tai laidojjmo apeigų sukomerci- 
nimas ir subanalinimas. Mat, dabar velionis jau nevežiamas tie
siog prie kapo duobės, o nugabenamas į kapinių koplyčią. Čia 
atliekamos laidojimo apeigos ir paskutinis atsisveikinimas su mi
rusiuoju. Na, ir prasideda. Karstas išgabenamas į užkulisius, ten 
įdedamas į didžiulę betoninę dėžę, užkeliamas ant sunkvežimio ir 
vožiamas lyg koks daiktas prie duobės. Čia vėl su įvairių kranų 
pagalba karstas su betonine dėže nuleidžiamas duobėn/ Šitoks 
vaizdas yra nepaprastai žiaurus ir net sukrečiantis. Gi daroma dėl 
to, jog laidojimo išlaidos kapinių administracijai pigiau kainuo
ja. Žinoma, į mirusiojo giminių jausmus visai neatsižvelgiama. 
Tai jau jų privatus dalykas.

Prieš tokį kapinių administracijos įžūlumą sukilo “visa liau
dis”. Buvo protestuojama vyskupijos kanceliarijoje ir prieš vieti
nius klebonus. Buvo suruoštos net demonstracijos prie vyskupijos 
rūmų. Visa tai pastebėjo vietinė spauda ir gana plačiai aprašė. 
Žinoma, taip “pagarsėjusi” vyskupija turėjo kaip nors reaguoti. Ji 
reagavo gan palankiai. Buvo grąžintas lietuvių vardas kapinių pa
vadinime ir taip pat bus leidžiama laidoti seniau buvusiomis apei
gomis, jei to pageidautų mirusiojo giminės, žodžiu, Chicagos lie
tuviai daug iškovojo... bent mirusioms. Tai buvo savotiškas pres
tižo laimėjmas, nes dabar katalikų vyskupija laidojimo apeigas 
pakeitė ir kitų tautybių katalikams.

Vaiku darželis Melbourne
l

Ano sekmadienio vakare 
susirinko būrelis tėvų Lietuvių 
Namuose vaikų darželio reikalams 
aptarti. Nereikėjo ilgų įrodinėji
mų, kokia yra vaikų darželio reikš
mė ir svarba priešmokyklinio am
žiaus vaikams vaikų lietuviškam 
auklėjime. Lietuviškas vaikų dar
želis Melbourne neveikia jau daug 
metų. Gaila, kad praeityje mūšų 
organizacijos ir jų vadovai mažai 
ar visai nekreipė dėmesio į dar
želio kūrimų ir išlaikymą skaity
dami, kad tai yra vien suintere
suotų tėvų reikalas. Juk lietuvių 
vaikai yr ne vien tėvų, bet ir 
visos lietuvių išeivių bendruome
nės, dr daugiau — visos lietuvių 
tautos vaikai. Todėl ir jų lietu
viško auklėjimo rūpestis turi bū
ti mūsų visų, mūsų organizuotos 
visuomenės, ypač lietuviškųjų or

ganizacijų, lietuvių bendruomenės 
ir jos padalinių. Praeityje pada
ryta didelė klaida nustumiant lie
tuviško auklėjimo, lietuviško švie
timo — mokyklų ir darželių — rei
kalus iš pirmaeilių į dešimtaei- 
lius. Tai mūsų pačių, tėvų ir va
dovų didelis trumparegiškumas ir, 
galima sakyti, tautinis nusikalti
mas. Dabar dažnai girdime užme
timų jaunimui dėl jo nutautėjimo, 
girdime kalbas apie lietuvybės iš
laikymo svarbą, bet ar buvo ir 
ar yra pakankamai prisidedama 
prie tos lietuvybės išlaikymo jau
noje kartoje? Kam tada tos gra
žios kalbos, reikalavimai ir aima
navimai apie lietuvybės išlaikymą, 
jeigu nieko nedaroma šia krypti
mi, o visa veikla, energija ir lė
šos nukreipiama kitur? Statyda- 
mies sau vasarnamius, lošdami

Didžiajam lietuviui ir brangiam bičiuliui
A. t A. 

ANTANUI KRAUSUI
mirus, jo šeimą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

V. ir P. Petraičiai 
Z. ir S. Stankūnavičiai 
J. ir J. Zaikauskai

Tauriam lietuviui 
ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo šeimą ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.

H. ir V. Aglinskai

Liūdėdamas drauge su visa bendruomene nuoširdaus 
ir daug lietuvybei nusipelnusio darbuotojo ir bičiulio

ANTANO KRAUSO
nuoširdžią užuojautą reiškiu jo liūdinčiai žmonai, dukroms ir 
sūnui ir visiems artimiesiems.

Povilas Alekna

A. A 
ANTANUI KRAUSUI

mirus, ponią Anelę Krausienę ir visą šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame.

J. Paragienė
A. A. Kesminai
J. L. Fail

žu neprilygsta australiškoms. 
Darželyje t% skirtumą nesunku 
išlyginti. Čia ir mokymo priemo
nės ir užsiėmimai turi būti pana-

golfą, kurdami karčiamas ir vie
ni kitus laiks nuo laiko apsi- 
sipiaudydami ko ko, bet lietuvybės 
tai tikrai neišlaikysime.

Iš ilgesnio laiko distancijų žiū
rint kas iš tų gražių lietuvių na
mų, puikių salių, jei mes nesuge
bame ir net nesistengiame pri- 
siauklėti lietuvių ateityje jomis 
naudotis.

Todėl tokių nuotaikų aplinkoje 
ALB Melbourno Apylinkės Val
dybos ir Katalikių Moterų nežo
dinės, bet konkrečios pastangos 
lietuviško auklėjimo srityje, pas
tangos įkurti vaikų darželį Mel
bourne, yra džiugus reiškinys.

Apylinkės Valdybos ir Katali
kių Moterų Draugijos sukviestą 
tėvų pasitarimą atidarė Valdybos 
pirmininkas p. M- Didžys. Pasita
rimui pirmininkavo [K .M .D-jos 
pirmininkė p. E. šemetienė, se
kretoriavo A. šeikis. Pasitarime 
išryškėjo, kokio savaitgalio dar
želio norima ir kokį galima įsteig
ti. Kad jis pasisektų ir vaikams 
būtų įdomus, lietuviškas vaikų 
darželis neturi skirtis nuo aust
rališkojo. Kad vaikai nelabai no
riai lanko mūsų savaitgalio mo
kyklas, viena iš priežasčių yra, 
kad jos nei mokymo metodais, nei 
vaizdinėmis priemonėmis toli gra

žūs, kaip australiškuose darželiuo
se. Norint tai pasiekti nutarta 
samdyti čia išmokslintą kvalifi
kuotą vedėją. Samdytai mokytojai 
ir reikalavimai gali būti kitokie, 
negu veltui dirbančiai. Tam tiks
lui tėvai turės mokėti po 50 cen
tų už vieną vaiką; esant tos pa
čios šeimos vaikų daugiau — po 
25 centus už sekančius. Darželis 
veiks šeštadieniais iš ryto nuo 
9.30 vai. iki 12.30 vai. Lietuvių 
namuose. Pradžioje, darželiui įsi
tvirtinant ir atsistoti ant kojų nu
matyta įsigyti reikiamą invento
rių. Daiželį vesti sutiko austra
liškame darželyje dirbanti p. L. 
Bartaškienė padedant p. A. Kes- 
minienei. Vėliau nuolat darželyje 
dirbs pakaitomis p.p. Dalia Stat- 
kutė-Antanaitienė, ir p. Dana 
Vingrytė-Dagienė. Moterų Drau
gija įsipareigojo remti darželį vi
sokeriopai finansiniai ir nupirkti 
visas priemones, kokių tik reikės. 
Apylinkės Valdyba pažadėjo irgi 
piniginę paramą. Darželis pradėjo 
veikti gegužės 9 d. 9.30 vai. ryto.

Jeigu tie gražūs norai, viltys ir 
pažadai bent dalinai išsipildys, vis 
tiek šito mažo lietuviško židinėlio 
įkūrimas yra šviesesnis pragiedru- 
lys mūsų lietuviško gyvenimo pa
dangėje.

(a.5.)

ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo žmonai Anelei ir visai šeimai bei giminėms giliausią 
užuojautą reiškia

Savickų šeima

Didžiam lietuviškojo jaunimo globėjui
A. A.

ANTANUI KRAUSUI
mirus, jo žmonai p. A. Krausienei ir visai šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Melbourno Tautinių Šokių Grupė
Klumpakojis

Nuoširdžiam pasišventėliui lietuviškam darbui bei kul
tūrinei veiklai

A. A.
ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo žmoną, dukteris ir sūnų giliai užjaučiame ir drauge 
su visais Melbourno lietuviais liūdime šio garbingo visuome
nininko netekus.

Soc. Globos Moterų Draugijos Melbourne 
Narės ir Valdyba

New Yorke, JAV, balandžio 26 
d. įvyko Pabaltijo Moterų Tary
bos susirinkimas — paminėta ir 
23-ji Tarybos įsteigimo sukaktis.

Susirinkime Estų Namuose da
lyvavo du konsulai: Estijos kon
sulas New Yorke A. Linkhorst ir 
Lietuvos gen. konsulas New Yor
ke Anicetas Simutis. Tarybą pa
sveikinti atvyko visa eilė lietuvių, 
latvių ir estų.

Ligšiolinė Tarybos pirmininkė, 
Mali Juerma pirmininkės parei
gas perdavė lietuvei, ligšiolinei 
Lietuvos delegacijos pirmininkei 
Taryboje, Galiai žilionienei, Do
nell bibliotekos pareigūnei New 
Yorke.

Tarybos susirinkimas buvo pa
įvairintas skoninga meno progra
ma — ją išpildė estai meninin
kai.

Pab. Moterų Taryba yra pilna
teisis narys tarptautinės organi
zacijos — General Federation of 
Women’s Clubs, apjungiančios 11 
milijonų įvairių tautybių moterų. 
Taryba glaudžiai bendradarbiau
ja su JAV-se veikiančiomis mote
rų organizacijomis, o ypač su 
(Council of the Women in Exile, 
Women for Freedom ir Citizens 
for Freedom). Taryba artimai 
bendradarbiauja su Pavergtųjų 
Europos Tautų (ACEN) Seimu. 
Ji remia visas lietuvių, latvių ir 
estų išeivijos politines bei kultū
rines organizacijas.

Naujoji pirmininkė, Galia žilio- 
nienė, vyksta birželio 7-12 d. į 
San Antonio mieste, Texas valst., 
įvykstančią Gen. Federation of 
Women’s Clubs metinę konferen
ciją. Ji gabenasi daug leidinių 
apie Lietuvą ir turės progos vie

Pabaltietės J. A. Valstybėse
šai kalbėti ir painformuoti daly
vius apie dabartinę Pabaltijo 
kraštų padėtį.

G. Žilionienė pasikalbėjime 
“Amerikos Balsui” pareiškė, kad 
P.M. Taryba siekia įsiskverbti ir į 
Tol. Rytų spaudą. I Japoniją iš
vyko P.M.T. narė, Margarita Sa- 
matienė, iš New Jersey valst. Ji 
Japonijos spaudą aprūpino spe
cialia, paruošta madžiaga. M. 
Samatienė prašyta užmegsti ar-

A. A. ANTANINA GUDAITIENE
Balandžio 23 d. sulaukusi 86 me

tų mirė Antanina Gudaitienė. 
Velionė gimusi 1884 m. balandžio 
22 d. Liktaravičių šeimoje, Ku
dirkos Naumiestyje. Vėliau ište
kėjusi už stambaus ūkininko Juo
zo Gudaičio Paberžupių kaime 
Būblelių vasčiuje.

Artėjant antrą kartą rusų ko
munistų okupacijai velionė su šei
ma pasitraukia į vakarus. Po ka
ro gyvena britų zonoje Blomber- 
go stovykloje, čia prieš išvyks
tant į Australiją miršta jos vyras 
Juozas. Prasidėjus emigracijai 
velionė kartu su žentu Alfonsu 
šidlalusku ir dukra Janina at
vyksta į Australiją 1950 metais. 
Kartu atvyksta ir abudu sūnūs 
Juozas ir Jonas.

Alfonsą Šidlauską pažįstame 
kaip ilgametį “Dainos” choro dai
nininką, kurio šeimoje velionė ir 
praleido savo dienas Australijoje 
rūpindamasi augančiais anūkais 
Zita ir Algiu.

Nemažas būrys choristų, pažįs- 

timesnius ryšius su GF WC Ja
ponijos klubu Magnolija. Ji veiks 
ir Liet. Moterų Klubų Federaci
jos vardu.

Į San Antonio suvažiavimą, ne
galint vykti, dėl ligos, ligšiolinei 
pirmininkei V. Jonuškaitei - Les- 
kaitienei, vyksta L. Klubų Fede
racijos, Washington© klubo pir
mininkė, Elena Mažeikenė, iš 
Washington©.

Dalyvis

tarnų bei artimųjų balandžio 28 d. 
palydėjo a.a. Antaniną į amžino 
poilsio vietelę Rookwoodo lietuvių 
sekcijos kapinėse.

Gedulingas mišias atlaikė kun. 
P. Butkus giedant daliai “Dainos” 
choro choristų. Vargonais palydė
jo dirigentas Br. Kiveris.

Kapuose trumpu žodžiu atsisvei
kino a.a. Antaniną kun. P. M ar tū
zas, palinkėdamas amžinos ramy
bės po ilgo ir prasmingo gyveni
mo.

Lai būna lengva, Tau Šešupės 
krantų dukra, svetimoji žemė.

aJoras

_  * _
Iš Vietnamo greitu laiku Ame

rika numato atšaukti dar 50,000 
karių. Lygiai savo karių atitrau
kimą planuoja ir Australija, kuri 
numato atšaukti savo batalioną 
(1000 vyrų) kelių mėnesių laiko
tarpy. Amerika iki šiolei jau at
šaukė iš Vietnamo 110,000 vyrų.

GEN. M. RĖKLAITIS 
DĖKOJA

Didžiai Gerbiamas Pone
M. Zakarai,

Mano sėkminga (bent mano 
akimis) išvyka į Australijos kon
tinentą baigta. Sėdžiu savo pas
togėje Čikagoje ir apmastau apie 
kelionės laikotarpio įvykius. Daug 
prie ko tenka sustoti. Yra nepap
rastai miela ir malonu, kad ne
tenka sutikti iš kelionės po visas 
lietuviij kolonijas, kurias teko 
lankyti, kurio nors nemielo, ne
malonaus prisiminimo. Tad, atro
do, kad mano sąžinė lyg h’ švari. 
Tie gerieji įspūdžiai susidarė iš 
tikrovės, kurią pažinti man suda
rė mano tautiečiai, broliai lietu
viai. Jų tarpe ir Jūs, mielas Pir
mininke ir atsakomingose didelėse 
pareigose Krašto bendruomenės 
ir Ramovės skyriaus vadovybėje 
bestovįs, esate brangus asmuo, 
kuris manim rūpinotės, vežiojot, 
gaištant savo brangų laiką ir pa
dėjote susipažinti Sydney mies
te su ramovėnais ir kitais visuo
menės nariais.

Už Jūsų mielą paslaugą ir pa
rodytą draugiškumą teikitės pri
imti mano nuoširdžią ir draugišką 
ačiū. Gaila, kad laive negalėjau 
Jums asmeniniai paspausti ran
kos ir pasakyti sudiev. Nuošir
džiai ačiuoju kad radote valan
dėlę laiko atvykti manęs išlydėti.

Čikagos padangėje jau pavasa
rėja. Oras kuo ne kasdien keičia
si, šiluma atėjo per anksti. Gali 
būti staigmenų sniego ir šalčių. 
Australija tiek įsmigo į galvą, jog 
vis dar nesugebu pilnumoje įsi
traukti į kasdieninę darbo ruti
ną, bet realybė ir bosai verčia, 
skatina.

A. A.
v. skt. ANTANUI KRAUSUI

mirus, jo žmonai, sūnui ir dukterims bei jų šeimoms, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Džiugo tuntas.

Netekus mielo ir ištikimo Mūsų Pastogės bendradarbio 
ir talkininko

ANTANO KRAUSO
visų Mūsų Pastogės skaitytojų vardu reiškiame gilią užuo
jautą jo žmonai, vaikams bei visiems artimiesiems ir kartu 
liūdime.

Mūsų Pastogės Redakcija

Giliai liūdime netekus didžio veikėjo ir kultūrininko 
ANTANO KRAUSO

ir nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą bei artimuosius.

Latrobe Valley Seniūnija.

Priimkite mano nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus Jūsų 
asmeniniame gyvenime ir prisi
imtose didžiai atsakingose parei
gose.

Su gilia pagarba
M. Rėklaitis

Š.m. gegužės mėn. sukanka 25 
metai, kai pasibaigė Antrasis Pa
saulinis Karas. Tą proga PET 
Gen. Komitetas priėmė atiitinkamo 
turinio deklaraciją. Ji siunčiama 
laisvojo pasaulio vyriausybėms, 
Jungtinėms Tautoms, JAV Kong
reso nariams ir spaudai.

(ELTA))

_ * _

Vilniaus konservatorijai suka
ko 25 m. amžiaus. Ji įkurta 1945 
m. ir pirmuoju jos direktorium bu
vo Jonas Benderius, pirmuoju tal
kininku — K. Kaveckas. Dabar 
konservatorija turi 16 katedrų, gi 
studentų, įskaitant, ir neakyvaiz- 
dinį bei vakarinį skyrių — yra 
netoli 700. Šiuo metu konservato
rijai vadovauja prof. Jurgis Kar- 
navičius, kompozitoriaus J. Kar- 
navičiaus sūnus. Įstaiga išleido du 
mokslų daktarus: Juozą Gaudrimą 
ir Jadvygą Čiurlionytę.

(ELTA)
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Poeto H. Radausko sukaktis
Balandžio 24 d. poetui Henri

kui Radauskui suėjo 60 metų. 
Palyginus su kitais mūsų poe
tais Henrikas Radauskas nėra 
labai produktyvus, tačiau jo kū
ryba laikytina viena iš origina
liausių ir sau pasekėjų neturin
čių visoje mūsų poezijoje. Jis vi
sų pirma yra estetas tikrąja Šio 
žodžio prasme. Salia poetinės 
kūrybos H. Radauskas mūsų li
teratūroje pasižymi kaip gilus ir 
taiklus kritikas.

Pagerbdami poetą jo 60 metų 
sukakties proga skelbiame kele
tą jo kūrybos ištraukų.

ŽODIS
Jie kirviu sukapojo žodį, 
Užrakino vario raktu, 
O jis mūro akmenį skrodė 
Nemirtingo žingsnio taktu.

Prieš jį puolė javai ant kelių 
Ir nutilo paukščiai, kada 
Jis aidėjo aklų trobelių 
Sidabrinės dainos gaida.

Jį už ančio nešėsi vaikas 
Vakarų aušros ramume, 
Jį augino didelis Laikas 
Šaknimis po gruodžio žeme.

Saulė pramušė plutą švino, 
Sultys ėmė ūžt kaip kadais, 
Šakomis padangę užtvino 
Ir užpylė žemę žiedais.

V. KABAI LIEN E

Europoje pabuvojus
ZIUPSNYS ĮSPŪDŽIŲ IŠ BELGIJOS.

(Tęsinys)
Rimas ir Milda kovo mėnesį 

pradėjo lankyti belgišką gimnazi
ją. Milda, kaipo retas svetys iš 
Australijos, gavo daug dėmesio ir 
klausimų apie kengūras, tenisą ir 
plaukimą. Jos klasė plaukti eida
vo į šildomą miesto baseiną, dau
gumas mergaičių nėra maudžiu
sios jūroje, Mildutė greit pasida
rė klasės plaukimo čempione. Mer
gaitės ją penėdavo šokoladu sa
kydamos: “Na, užkąsk, kai grįši 
į Australiją, nelabai ką jau Tu 
ten turėsi valgyti” — kai reikėjo 
iš Liege išvažiuoti, mano dukra 
ašarodama skyrėsi su mergaitė
mis. Rimas buvo katalikiškoje mo
kykloje ir sėdėjo viename suole 
su oi and uk u Mark Byvoet. Mark 
buvo darbštus ir taupus berniu
kas, tik sekmadieniais važiuoda
vo į Liege turgų ieškoti ir pirk
ti senoviškų lempų. Mark Rimui 
išaiškindavo, kad jo giminė yra 
labai sena ir parodė odinėje kny
goje savo šeimos herbą. Belgiš
kas jaunimas daro gera įspūdį — 
perdaug plaukais neapžėlę, man
dagūs, nearogantiški, tik labai 
anksti pradeda rūkyti: penkiolik
mečiai jau traukdavo dūmą, o 
berniukų gimnazijoje stovėjo au
tomatai su rūkalais. Paulius, nors 
ir buvo Sydnėjuje baigęs gimna
ziją, vistiek lankė College St 
Louis, kur gerai pramoko prancū
ziškai, sužinojo iki smulkmenų 
apie impresionistus ir pastudijavo 
klasiškos matematikos, šokių me
tu jie dar šokdavo “rock and roll” 
ir niekur negirdėjome tiek daug 
rusiškos muzikos ir bendrai nuo 
“Patapo metų” šlagerių, kaip per 
belgišką radio.

Populiariausios vietos buvo ka
vinėse, nes belgo didžiausias ma
lonumas yra sėdėti gurkšnojant 
alų ir žiūrėti j praeivius gatvė
je. Restoranų buvo ant kiekvieno 
kampo, taip pat, visur buvo pilna 
kepyklų netiek duonai, kiek py
ragaičiams. Atrodė, kad belgų 
moterys iš viso pačios pyragų ne
kepa — kepyklos visados pilnos 
žmonių ir atidarytos septynias die
nas savaitėje.

Apie Liege žmonės kalbėjo pran
cūziškai, senesni vdloniškai, bet 
jaunimas kalbėjo tik prancūziškai, 
nes skaitė, kad volonų kalba yra 
“vulgari”. Kiek į šiaurę nuo Lie
ge jau buvo kalbama flamaniš-

ŽIAURUS PAVASARIS
O, vėjų krautuve, dalinanti žibuokles 
Mergaičių mindomuos pavasario šlaituos! 
Lengvoj mėlynėje svyruoja pakaruoklis, 
Jo siela rojuje, jis rojaus neparduos

Nei saulei, mokančiai už viską grynu auksu, 
Nei žemei, metančiai jam tūkstančius žiedų. 
O aš imu tikėt, kad rudenio sulauksiu, 
Nes tam pavasary ramybės nerandu:

Toj vėjų krautuvėj, dalinančioj žibuokles 
Poetų mindomos pavasario šlaituos, 
Kur aklas elgeta, linguodamas sūpuokles, 
Kvatoja prieglobsty fanatiškos gamtos.

MIRTIES ANGELAS
Jisai ateina per granito kiemą,
Juoduos sparnuos pražilę plunksnos žiba. 
Paglosto medį, vandenį ir katę, 
į dieną kaip į veidrodį pažiūri.

Ir klanas dreba, nors nutilo vėjas,
Ir katinas nuo slenksčio puola orą 
Kaip pelę. Medžio kraujas ima stingti, 
Diena dėmėm rudoj žolėj pabyra.

Naujagimiu pravirksta ąžuolinės 
Šimtmetės durys. Pro geltoną rūką 
Ligonio akys mato: laumės juosta 
Kvatojančiom papūgom byra žemėn.

Gyviesiems laikrodis skaičiuoja laiką, 
Ir voras tinklą tarp žvaigždžių kabina, 
O angelas, į židinį įėjęs, 
Pavirsta dūmais, pelenais, žarijom.

kai, o pačiame Briuselyje abiem 
kalbom. Įdomu, kad tarp tų žmo
nių yra didelis nesutarimas ir vi
sa eilė problemų. Liege gyvento
jai dažnai sakydavo: “durnas kaip 
flamas” — tačiau šiaurinėje Bel
gijoje daugiau žmonių mokėjo ang
liškai ir švariau bei turtingiau 
gyveno. Pietuose belgai buvo la
bai užsidarę savo šeimos ratelyje 
ir nedraugiški. Tą rezervuotumą 
buvo sulaužę universiteto darbuo- 
tuojai, kurie yra daugiau važinė
ją: buvę Anglijoje ir net Ame
rikoje. Jie dažnai mus kviesdavo 
pietų ir jų tarpe buvo įdomių as
menybių. Pavyzdžiui, vieno lekto
riaus “hobby” buvo sklandymas. 
Jis buvo sklandymo instruktorius 
ir kiekvieną savaitgalį praleisdavo 
sklandydamas. Jaunesnis jis bu
vo ir ^“rally driver” ir gavęs 
daugybę taurių. Jis su šeima gy
veno senoje farmoje už Liege, ir 
jų kambariuose matėme daugybę 
senoviškų baldų ir metalinių daik
tų. Mat, jo žmonos proseneliai 
turėjo metalo dirbtuvę, kur jie 
dar iki pirmo pasaulinio karo ga
mindavo mažus revolverius. Toje 
apylinkėje 150 šeimų gamindavo 
ginklus ir juos dekoruodavo. Vė
liau tokios mažos dirbtuvėlės ne
begalėjo savarankiškai išsiversti 
ir žmones suėjo į didelius valsty
binius fabrikus.

Vienas iš mano ir Rimo užsi
ėmimų buvo “medžioti” angliškas 
knygas. Jų galima buvo gauti tik 
Briuselyje, todėl mes keisdavomės 
su keliomis kitomis šeimomis, 
amerikonais iš Seatie (state Wa
shington) ir anglų šeima iš Cam
bridge. Algis ir Paulius įsirašė 
į šachmatų klubą, kuris rinkda
vosi penktadienio vakarais “Pary
žiaus” kavinėje. Didelis malonu
mas buvo opera, nes bilietai bu
vo nebrangūs — apie dolerį, vai
kams dar pigesni ir juos būda
vo galima nupirkti pusvalandį 
prieš spektaklį. Gastroliavo opera 
iš Milano ir lenkiška iš Pozna
nės. 20 metų Volonijos operos su
kakčiai paminėti buvo statoma 
“Manon”, nustebome kai užgrojo 
netiktai Belgijos himną, bet ir 
Marseljezę. Mat, nemažai valonų 
agituoja, kad jiems būtų geriau 
susijungti su Prancūzija, negu bū
ti dalimi Belgijos kartu su “kvai
lais flamanais”.

Gražesniu metų laiku savaitga

liais žmonės išvažiuodavo į Ardė
nus. Belgiškas miškas toks, kokį 
atsimenu Lietuvoje: kvapnus, švel
nus ir nepertankus, spygliais nu
sėta žemė it kilimas, o tenai, kur 
lapuočiai auga, tai ryški žolė, 
laukinės gėlės. Rudenį daugybė 
grybų ir riešutų... Tokiame miš
ke nebaisu nei prisėsti, gali rink
ti konkorežius ir stebėti saulės 
spindulius pro medžius... Dar Syd
nėjuje konsulate buvome girdėję 
apie labai gražią vietą prie Liege, 
kur visi menininkai važiuoja pai
šyti, “ la Fagne” — pasirodė, kad 
tai paprasčiausia pelkė, tiesa, sa
votiškai patraukli bet tokių pel
kių ir kemsynų pas mus netrūk
davo. Savaitgaliais stengdavomės 
išvažiuoti į kitus Belgijos mieste
lius sustodami “grand place” — 
miesto aikštėje ir kartu buvusio
je senoje turgavietėje. Tos aikš
tės ir siauros aplinkinės senamies
čio galvelės dar akmenimis grįstos, 
turi bažnyčią, kuri, gal būt, ir 
nėra garsenybė bet ieškant visa
dos ką nors įdomaus galima ras
ti kai kurios iš tų bažnyčių tu
ri gražius vitražus, kitos medžio 
drožinius, kitos akmens skulptū
ras ir metalo lempas su žvakidė- 
mis, ypač mums įdomūs būdavo 
taip vadinami “cloisters” ketvir- 
tainiškas kiemas su arkomis ir ko
lonomis aplinkui, su senais antka
piais, kartais ir freskomis ant sie
nų — taip ir dvelkia šio pasau
lio nepastovumu.

Bendrai, Europos miestai daug 
mažesnius plotus užima kaip kad 
pavyzdžiui Australijos miestai su 
panašiu gyventojų skaičiumi, šiau
rės Belgija įdomi savo senais dar 
hanzos laikų senamiesčiais. Brug
ge, vadinama “šiaurės Europos 
Venecija” su kanalų tinklu ir go
tiškais cechų namais. Gente Saint- 
Bevon katedroje mačiau garsųjį 
altorių, tapytojų Hubert ir Jan 
van Eyck, kurie vieni iš pirmų
jų pradėjo tapyti aliejiniais da
žais ir ištobulino aliejinę techni
ką iki virtuoziškumo. Savotiškai 
naivios figūros, bet kiekvienas 
brangakmenis angelų karūnoje ir 
kiekviena ašara yra tikra.

Europos autostrados yra puikūs 
keliai, bet vienas iš prasčiausių 
Belgijoje yra kelias tarp Liege 
ir Briuselio, kuris turi tris ruo
žus; mašinos, norėdamos aplenk
ti sunkmežhnius ir kitas mašinė
les, suka į vidurinį ruožą ir daž
nai susidaužo ypač daug čia už
simuša anglų turistų, kurie ne
pripratę dešine puse važiuoti ir 
nepažįsta belgų bei vokiečių agre
syvaus vairavimo. Aš esu tikra, 
kad mus tik šv. Kristupas — Vil
niaus ir keliaujančių globėjas, 
dažnai šiuo keliu važiuojančius

DUKTERS LAIŠKAS MOTINAI
BRANGIOJI MAMYTE!

Tave aš matau, su Tavim kal
bu kasdien, Tave aš jaučiu šalia, 
kai miegu, nes Tu man taip ar
tima.

Vistiek aš noriu Tau parašyti 
laišką Tavo senelių kalba, papras
tais žodžiais, kuriuos Tu mane iš
mokinai, kurie dažnai man dingsta 
iš atminties kai aš greit noriu 
ką nors rimtai Tau pasakyti, nes 
aš juos girdžiu taip retai. Rašau 
Tau, skaitau aš pati, girdžiu tik 
aš viena, o norėčiau kad ir Tu 
girdėtum.

Aš žinau, kas aš esu — lietu
vaitė. Ir aš numanau, ko Tu tikie
si iš manęs.

Kai Tu iškeldavai mane mažytę 
virš savo galvos, aš žiūrėjau Tau 
į akis, ir dabar suprantu, iš Tavo 
džiaugsmingos šypsenos aš skaitau 
— Tu norėtum kad aš tučtuojau 
užaugčiau ir būčiau aukštesnė už 
Tave.

Kai Tu nuveždavai mane į baž
nyčią, mano neramią galvelę Tu 
kažkaip švelniai vis pasukdavai 
Altoriaus link lyg norėdama kad 
aš būčiau šventesnė už angelėlį 
danguje.

Kai išlydi mane kasdien į mo
kyklą Tu tiki, kad vakare aš bū
siu gudresnė už pelėdą.

Kas šeštadienį paskubomis Tu 
nuveži mane į lietuvišką mokyklą

KNYGOS VELTUI

Gerb. Pone Redaktoriau,

Malonėkite patalpinti Jūsų reda
guojamame laikraštyje, šį mano 
pranešimėlį.

Turiu geroką kiekį perskaitytų 
lietuviškų knygų, kurias mielai 
perleisčiau nemokamai, jeigu atsi
ras norinčių, kokiai nors lituanis
tinei mokyklai, bibliotekai, senelių 
židiniui — prieglaudai, skaitlin
goms lietuvių šeimoms ir panašiai. 
Malonėkite tiesioginiai kreiptis 
šiuo adresu:

Sr. Vladas Venckus
Maracay, Apartado 4647
A ragu a — Venezuela.

P.S. Jeigu atsirastų keletas pa- 
geidautojų, knygas paskirstysiu 
savo nuožiūra.

Su tikra pagarba
V. Venckus

globojo. Pagal itališką paprotį 
užsikabinome jo medalioną Romo
je ir virš 13,000 mylių išvažinė
je, laimingai išnešėme kudašių iš 
Europos. Taigi, pakeliui į Briuse
lį sustodavome Lauvain— sename 
ir garsiame universiteto mieste. 
Dažnai pagalvodavau, kad jeigu 
jau reiktų gyventi Belgijoje, tai 
pasirinkčiau šitą miestą, kur pil
nos gatvės knygynų, neperdaug 
krautuvių, nėra fabrikų. Daug į- 
domių pastatų, senos bažnyčios ir 
labai stilinga gotiška rotušė su 
šimtais akmeninių figūrų — ka
ralių, šventųjų ir net velniūkš
čių.

Briuselio labiausiai lankoma vie
ta yra fontanas su mažu berniuku, 
ir “Grand Place”. “Grand Place” 
yra aikštė su gotikos ir bąroko 
stiliaus senais namais, kurie yra 
prižiūrimi ir kurių ornamentai 
dažomi su “gold leaf”. Tenai tarp 
senoviškų lempų galima išgerti 
alaus ir sėdėti kelias valandas, 
nes apima jausmas panašus kaip 
Florencijoje, — štai iš tų namų 
išeis viduramžiškai apsirengę žmo
nės ir laikrodis atsisuks keliais 
šimtais metų... Karaliaus rūmai 
stovi prieš didelį parką ir neper- 
toli yra įdomi senųjų meisterių 
meno galerija. Verta aplankymo 
yra šv. Mykolo katedra, kur ka
rūnuojami Belgijos karaliai. Ta 
katedrą žmonės vadino šv. Gudu- 
lės, bet pradėjus tyrinėti pasiro
dė, kad tokio šv. Gudules iš viso 
nėra buvę. Įdomus pastatas pali
kęs iš 1958 metų pasaulinės paro
dos yra Atomium, atomo formos 
didelė strukftūita. Briuselis turi 
daug modernių pastatų, nes jame 
vyksta įvairios tautų konferenci
jos ir yra biznio centrai.

Pernai metais Belgijoje buvo 
apie 200-300 lietuvių. Dar 1947 
metais gyveno apie 2000 ir turėjo 
net savo laikraštį. Bet energin- 
gesni ir sveikesni išemigravo į 

ir manai, kad mokytojai mostels 
magiška lazdele ir po dviejų va
landų aš jau poemas lietuviškai 
rašysiu...
Pradžioje aš nenorėjau nieko gir
dėti apie tą mokyklą. Dabar aš 
norėčiau kasdien ten būti. O, kad 
bent šeštadienį, dar valandėle il
giau, kas nors leistų mums ten 
-pasilikti ir laisvai pašėlti 1

Mamyte, Tu niekad neturi lai
ko, Tu skubi. Taip! Ir aš turiu 
skubėti prie kasdieninės aplinku
mos, kurios aš negaliu pakeisti.

Mamyte, Tu viską moki ir vis
ką žinai. Noriu pažinti Lietuvą 
kad ją pamilčiau! Padėki man! 
Kasdien, kai būsi gerai nusitei
kusi, pasakok man apie Lietuvą,

Nauji leidiniai
NEMARIOJI ŽEMĖ. Lietuva 

pasaulinės poezijos posmuose. An
tologija. Sudarė Alfonsas Tyruo- 
lis. Išleido Juozas Kapočius 1970 
m. 176 psl.

Knygoje surinkta svetimtaučių 
autorių kūriniai, kuriuose mini
ma arba aprašoma Lietuva nuo 
seniausių laikų iki dabar. Darbas 
tikrai didelis ir pareikalavęs daug 
jėgų ir laiko, kol buvo surinkta, 
išversta ir skaityojui knygoje pa
duota. Rinkinys ne vien įdomus 
kaip poezijos rinkinys viena te
ma, bet net ir reta dokumentaci
ja. Dėl to gal būtų geriau, jei 
būtų paduota tekstai ir originalia 
kalba šalia vertimo. Tegu tai bū
tų apsunkinę knygos išleidimą, 
bet būtų paduota autentiška me
džiaga, nes ir vertėjai nėra vieno
do pajėgumo. Knyga gaunama Lie
tuvių Encdklopedijos Leidykloje 
361 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127, U.S.A.

Vincas Maciūnas. Vincas Krėvė 
savo laiškuose. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas Čikagoje 1970 m. 
49 psl. Kaina 1 doleris.

Vincas Maciūnas yra mūsų lite
ratūros istorikas, palaikęs artimus 
ryšius su Vincu Krėve. Ir šis 
pluoštelis laiškų apima 1944-1954 
m. laikotarpį. Juose atsiskleidžia 
mūsų didžiojo rašytojo nuotaikos 
ir vidiniai išgyvenimai begyvenant 
už Lietuvos ribų.

užjūrius ir dabar yra likusi tik 
saujelė žmonių, kuriuos, Belgijos 
Lietuvių Pirmininkės ponios Sta
sės Baltus žodžiais, “Ir Dievas, 
ir žmonės užmiršo”. Liūdniausia, 
kad tai daugiausia pasilikę vyrai 
be šeimų apie 50 metų amžiaus ir 
dar ligonys, nes anglių kasyklose 
prarado sveikatą. Jie atvažiavo 
j Belgiją su visokiais pažadais 
ir 2-jų metų kontraktu dirbti ka
syklose. Tačiau po dviejų metų, 
kai norėjo keisti darbą, darbo ki
tur negalėjo gauti, todėl dalis jų 
išvažinėjo, o dalis išdirbo po 17 
metų kasyklose. Kadangi lietuvai
čių moterų nedaug tebuvo, daugu
mas jų nevedę. Kitų šeimyninis 
gyvenimas šiaip dėl įvairių prie
žasčių suiro. Pati pirmininkė Sta
sė Baltus yra suvalkietė, baigu
si Marijampolės gimnaziją. Ji yra 
energinga, daili, — tikras deiman
čiukas, nors ir ištekėjo už belgo 
ir augina nemažą šeimą, griebėsi 
dirbti, kaip ji pati vadina su “ma
no lietuviais”. Dvi jos dukros jau 
ištekėjusios, sūnus pirmų metų 
studentas universitete, o dar dvi 
jaunesnės dukros gimnazijoje. Sa
vo klubo pastato neturėdami apy
linkės lietuviai susirenka kur sa- 
liukėje tautos švenčių paminėti 
pasišnekučiuoti ir čėrkelę išger
ti.

Retkarčiais pravažiuojantis ku
nigas (pernai tokių buvo apie 
trys), vienas iš jų selezietis kun. 
J. Šulcas, kuris dirba su jauni
mu, atlaikė jiems šv. Mišias, pa
sikalba. Briuselyje gyvenąs kun. 
Danauskas retokai atvažiuoja į 
Liege. Briusdyįje gyvena jsauja 
lietuvių, mes susipažinome su ra
šytoju Cinzu ir pulk. Lonskarons- 
kiu su žmona. Liege dar yra apie 
šešios lietuvės vienuolės išvažia
vusios iš Lietuvos apie 1930 metus. 
Jos dar gerai kalba lietuviškai, 
nors gyvena labai atskirtos nuo 
pasaulio. Liege veikia tautinių šo

kurios nesu mačius: apie upes, eže
rus, miškus ir laukus, apie žmones 
ir įvykius — kas buvo ir kas da
bar yra. Neišleisk ir skaudžių 
vietų, kurias minint Tau ašaros 
riedės per skruostus — aš pasi
rengusi jas nušluostyti. Tu išlikai 
nemačiusi Sibiro, nes DieviSca Ap
vaizda norėjo, kad Tu mane nuo 
jo atitolintum.

Noriu aš būti didelė, bet dar 
tebesu silpna ir be Tavo globos 
aš pražūčiau. Nesu aš ir tokia 
bloga kaip Tu galėtumei manyti. 
Aš išmoksiu pamažu. Turėk kant
rybės.

Tegu Tavo veidas būna visad 
šviesus kaip ši gėlė, kurią segu 
Tau prie krūtinės.

Tave mylinti dukrelė.

Petras Maldeikis. Meilė dvide
šimtame amžiuje. Psichologinė stu
dija. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas 1970 m. Kaina 5 doleriai.

Autorius yra žinomas pedagogas 
ir šioje knygoje svarstydamas mei
lės problemas remiasi krikščio
niškos etikos normomis, bet drau
ge atvirai žvelgia ir į šio laiko
tarpio meilės supratimą ir digresi
jas. Knyga gaunama pas leidėją 
4545 West 63rd Street, Chicago, 
Ill. 60629, U.S.A.

_  * _

“Bal tic Literature”, Aleksis 
Rubulis, A Survey of Finnish, 
Estonian, Latvian and Lithuanian 
Literatures. Išleido The Univer
sity of Notre Dame Press, Notre 
Dame, Indiana ir London, 1970.

Latvis autorius 212 psl. knygo
je pateikia visą eilę lietuvių lite
ratūros pavyzdžių.

šalia rašytojų-klasikų, jis apta
ria ir šių dienų lietuvių beletris
tus, poetus, gyvenančius Vaka
ruose ir okup. Lietuvoje. Kūrybos 
pavyzdžiai pateikti šių rašytojų: 
J. Baltrušaičio, V. Krėvės, V. Pu
tino, A. Vaičiulaičio, V. Ramono, 
Stp. Zobarsko ir Alg. Landsber
gio. Iš Lietuvoje gyvenančių pa
teiktos E. Mieželaičio ir Vyt. Ži
linskaitės kūrybos ištraukos.

(ELTOS)

kių grupė, kurios dauguma yra 
gryni belgai, nes lietuvišką jauni
mą galima ant pirštų suskaičiuo
ti. Grupei tautinius kostiumus pa
ti siuvo p. Stasė, o vadovauja p. 
Irma — simpatiška ponia, kuri 
turi seserį p. Elzę Gabrilaitienę 
Melbourne. Aš turiu p. Gabrilai- 
tienės atsiprašyti, kad iki šiol jai 
dar neperdaviau linkėjimų iš Bel
gijos. Įdomu buvo dalyvauti ves
tuvėse, kai tekėjo ponų Baltų ant
roji dukra Danielė už Petro (pa
vardę užmiršau). Petras yra bel
gas, bet buvo lietuviškų tautinių 
šokių šokėjas ir gerai moka dai
nuoti “Pajūriais, Pamariais”. Bel
giškose vestuvėse tokia tvarka: 
prieš pietus šv. Mišios ir jungtu
vės, paskui jaunieji su giminė
mis valgo ilgus ir iškilmingus pie
tus, gi, pavakaryje atvažiuoja to
limesni kviesti svečiai su gėlėmis 
į salę. Tuomet jaunieji fotogra
fuojami, apsupti gėlių puokštėmis, 
visi sėdi pakraščiais salės už sta
lų, gerdami, kalbėdami, užkan
džiaudami bei šokdami. Mes buvo
me pakviesti į antrąją dalį, atsi- 
vežėme ir svečią studentą Arą 
Gašlūną,' kurio tėvai yra mūsų 
seni bičiuliai ir dabar gyvena Lon
done. Paulius svečiavosi pas juos 
Londone, ir jie abu su Aru po 
kelių dienų išvyko į lietuvių stu
dijų dienas prie Bonnos, Vokie
tijoje. Vestuvės buvo smagios, vi
si lietuviai, susibūrę prie vieno 
stalo, smarkiai įsidainavo padėda
mi ir jaunojo Petro su draugišku 
jo tėvu. Kai atėjo laikas išvažiuo
ti mums iš Liege vaišinga p.p. 
Slavinskų šeima surengė išleistu
ves. Susirinko būrelis lietuvių ir 
dainavome “lietuviškas-belgi3<as” 
ir “lietuviškas-australiškas” dai
nas, bet buvo ir savotiškai liūdna, 
nes jautėme, kad į Belgiją nebe- 
grįšime, o ir jų galimybės atva
žiuoti į ‘kengūrų žemę” labai ma
žos.

3
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I ZIGMAS UMBRAŽIŪNAS I

I VIETNAMAS iŠ ARTI i
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Australijoje žurnalistas Zigmas 
Unibražiūnas vyko namo į Čika
gą per rytinės Azijos pakraščius 
ir Japoniją, kur aplankė pasauli
nę parodą Expo 70. Be abejo bu
vo sustojęs ir Piestų Vietnamo.

parašė savo įspūdžių žiupsnelį. 
Čia paduodame jo laišką, kuria-
me Zigmas Umbražiūnas pasako
ja savo patirtus įspūdžius Vietna
me.

Red.

Jau besileidžiant j Saigono ae
rodromą pamatai, kad čia tikra 
karo stovykla. Daugybė karo 
lėktuvų kyla ir leidžiasi. Visur 
bunkeriai, angarai apmūryti sto
romis sienomis, pilna patrulių 
džypuose su kulkosvaidžiais. Vi
sas aerodromas aptvertas ir pa
tekti j jj tegalima per eilę sar
gybų tik su pasais ir lėktuvų bi
lietais, kurie nuolatos tikrinami.

Išlipus mūsų nedideli būrelį ke
leivių skubiai nuvedė į sargybomis 
apstatytą laukiamąjį, kur mūsų 
jau laukė kuone visa kuopa viso
kių valdininkų. Pradžioje eilinis 
dokumentų patikrinimas, kaip Ir 
kiekviename aerodrome. Tik čia 
toks skirtumas, kad kiekvienas ke
leivis jau užrašytas daugelyje są
rašų ir vargas tam, jei per klaidą 
nesi patekęs i kokį sąrašą. Vie
nas iš valdininkų susidomėjo ma
no ilga pavarde ir pažvelgęs į pa
są, paklausė, kaip ilgai aš iš Lie
tuvos. Pasakiau. Domėjosi koks 
ten dabar gyvenimas. Apibūdinau 
keliais žodžiais.

Pagaliau buvo atgabentos iš lėk
tuvo mūsų valizos ir čia pra
sidėjo smulkus tikrinimas. Vienas 
iš keleivių kišo valdininkam po 
nosimi diplomatinį pasą, bet nie
ko negelbėjo. Jį tikrino dar dau
giau. Svarbiausias rūpestis — 
kiek kas vežiasi pinigų ir kokia 
valiuta. Suskaitė iki paskutinio ke
lionių čekius ir palaidus pinigus 
ir užrašė 3 formas.

Buvau jau Puom Penh iš ame
rikiečių apie tai girdėjęs (tas ne
liečia kareivių, kurie turi savo 
korteles), kad reikia “pasiruošti”. 
Mat, oficialiai doleris tik 118 
piastrų, o praktiškai juodoji rinka 
moka 350 ir 400 piastrų. Dolerius 
galima keisti tik bankuose, o mo
kėti už viską reikia piastromis 
jau juodosios rinkos kainomis. Vis
kas krautuvėse, viešbučiuose, res
toranuose eina juodosios rinkos 
kaina. Ir tai visiškai tvarkoje su 
valdžia. Tik atvažiavęs keleivis ne
gali keisti dolerių juodoj rinkoj, 
nes išvažiuojant reikia parodyti 
kiek išleista dolerių ir kaip jie 
išleisti. Susidaro įspūdis, kad vi
sa procedūra nukreipta tokiu bū
du, kad būtų galima kuo daugiau 
prisiplėšti dolerių. Amerikiečiai 
civiliniai tarnautojai yra pri
versti visaip “kombinuoti”. Bet 
vistiek keiksmų netrūksta, o kas 
jau perdaug keikia, tam yra pri
menama, kad “čia esame tik sve
čiai ir...”

Iš aerodromo nuvykti į viešbutį 
vėl problema. Iš kažkur atsiran
da taksi. Paprašo 2,000 piastrų,

Tarp Jungtinių Amerikos Vals
tybių steigėjų Franklin ir Tho
mas Jefferson taip pat skaitomi 
kaip ir žymiausi išradėjai. 1790 
m. JAV Kongresas išleido pirmąjį 
patentų įstatymą. Anksčiau pa
tentai būdavo išradėjams pripa
žįstami specialiais raštais, išduo
tais teismo įstaigų arba net ka
ralių. Amerikiečių idėja buvo įsta
tymu ne tik apsaugoti išradėją, 
bet ir pripažinti jo išradimo nuo
savybės teisę. 

atseit apie 20 dol. oficialiai. Bet 
jei noriu mokėti dolerius, sutinka 
už 5 dol. Manau, rizikuosiu, ir sa
kau — “vežk”.

Tik įsėdu į taksį, žiūrau — 
visi langai sušaudyti! Taksistas 
pasižiūri į mane ir priduria: “Pri
prasi”.

Dar nepradėjus važiuoti, per 
langą įkišo savo galvą kažkokia 
tamsi figūra ir pasiūlė piastrų 
250 už 1 dolerį. Paaiškinau, kad 
esu jau girdėjęs, jog mieste mo
ka 400 ipastrų. Nieko nepasakęs 
nudūlino. Gal šiaip sau vaizbū
nas, o gal ir valdžios agentas.

Kaip tie tipeliai ir paskiri tu
ristai gali taip lengvai operuoti 
taip saugomame aerodrome? — 
galvoju. Tikriausiai kas nors iš 
vyresnių ima kyšius, nes, kaip 
sakoma, Vietname už dolerius ir

KNYGA RETAS SVEČIAS
Dažnai vieni pas kitus užeina

me arba pasisvečiuoti, arba su rei
kalu, o gal net ir aukos vienam 
kitam lietuviškam reikalui papra
šyti. Pastebėtina, tai, kad pasta
ruoju metu jau tarp lietuvių nu
sistovėję tam tikri draugystės ra
teliai, kurie gana uždari ir retai 
jau kur tos draugų gretos kinta. 
Bet ne apie tai norima čia kal
bėti.

Taigi, užeiname vieni pas kitus. 
Aišku, kaip priimta, dauguma mū
sų lietuviškų šeimų inteligentiš
kos. Tad nenuostabu, kad beveik 
kiekvienuose namuose yra gražių 
lentynėlių su knygom, radijogra- 
ma su šūstimi plokštelių ir su
prantama, centrinėje vietoje tele
vizijos priimtuvas. Grindys daž
niausiai arba išlakuotos nenyks
tančiu blizgesiu arba minkštais ki
limais išklotos, taip sakant “wall 
to wall”.

žinoma, pirmas inteligentišku
mo svečio ar šeimininko pažymys 
— knygos. įėjęs taip ir užmeti 
akį į lentynas. Žinoma, vienur 
jų daugiau, kitur gal ne tiek. Mat, 
kuo kas grindžia savo inteligenci
ją: vieni lektūra, kiti golfu, dar 
kiti savom kitokiom išmonėm.

Šeimininkas po kelių ir gana 
dailių mandagumo formulių pasi
sveikinus išeina Šio bei to pasi
dairyti, kuo čia svečią meiliau 
priėmus. Tuo tarpu neturint kito
kio užsiėmimo apžvelgi knygas. 
Lentynėlė dažniausia dailiai su
kombinuota su atvirais ir uždarais

Nuo 1790-jų metų Amerikoje iš
duota daugiau kaip trys milijonai 
patentų. Beveik kas dešimt minu
čių Amerikoje kas nors ką išgal
voja ir užpatentuoja. Daugelio pa
duoti užpatentuoti išradimai ar 
idėjos būna atmestos, nes jau ki
tų išrasta ar užpatentuota. Iš pa
duotų užpatentuoti išradimų vos 
du trečdaliai užpatentuojami. Pa
tentas, jeigu jis specialiu kongre
so aktu neprat^siamajs, galioja 
17 metų. 

tanką gali savo namų apsaugai 
nusipirkti.

Pagaliau pralendame pro sar
gybas, atsuktus į gatvę kulkosvai
džius, pro kareivines, aptvertas 
mūro tvoromis ir spygliuotomis 
vielomis. Visur bunkeriai su sar
gyboms nuolatiniame pasiruoši
mo stovyje.

įvažiuojame į gyvenamuosius 
kvartalus. Pilnos gatvės žmonių 
— senų mašinų, kariuomenės tra
kų motociklų, dviračių. Iš karto 
pamatau ką reiškia civilinis ka
ras. Svarbesni pastatai apstatyti 
bunkeriais ir net eiliniai namai ap 
tverti mūro ir spygliuotų vielų 
tvoromis.

— Kuris galas mane čia at
vedė, — galvoju. Bet jau esu 
pakeliui į Caravelle viešbutį, ne 
sugrįši į aerodromą ir neišskrisi.

skyriais, sakytume, baldas, pride
rintas viso kambario apstatymo 
stiliui. Tuščiuose langeliuose tai 
stovylėlė, tai gražiai įrėminta fo
tografija ar daili kriauklė. Žodžiu, 
dalykai, kurie liudija šeimininkų 
skonį ir inteligenciją. Tiesa, yra 
ir knygų — vienur daugiau, kitur 
mažiau priklausomai nuo to, kiek 
patys namų savininkai yra popu
liarūs savo artimųjų ar draugų 
tarpe. Tačiau dažniausiai šalia į- 
vairiaspalvių knygų nugarėlių ma
tosi ir apiplyšusių, labai jau nu
blukusių spalvų ir pageltusio po
pieriaus knygelių. Tai va, lietu
viškos knygos dar iš tų laikų, 
kada tokių buvo galima lengvai 
įsigyti už pakelį cigarečių anais 
gerais Vokietijos laikais. Žinia, 
šeimininkas neužmiršta savo buvu
sios didybės ir pasiekimų moksle 
bei tarnyboje dar gimtinėje. O, 
taip, nesistebėk, tamstele, Lietu
voje paliko mano rinktinių knygų 
tūkstanties tomų biblioteka, bet 
negi pasiimsi — knyga toks ap
sunkinąs dalykas! O jeigu būčiau 
ir apsiėmęs, kas iš to — svetur 
besibaladojant iš vietos j vietą, 
iš krašto į kraštą visos be nau
dos būtų nusibarsčiusios. štai va
žiavom į Australiją. Nieko netu
rėjome, tai pasėmėme kas bran
giausia — knygas!

Bet gi nesimato jokios naujos! 
Sakytume, per tuos dvidešimtį me
tų nuo Vokietijos laikų nebuvo iš
leista jokia nauja lietuviška kny
ga. Tai norisi užvesti kalbą apie

Visi patentai išduodami išradė
jo arba grupės išradėjų vardu. 
Patentuotų išradimų tarpe yra to
kie garsūs išradimai, kaip siuva
moji mašina, medvilnės perdirbi
mo aparatai, žemės ūkio mašinos. 
Thomas Edison, elektrinės lempu
tės fonografo ir judomų paveiks
lų (kino) išradėjas, pats vienas 
gavęs 1033 patentus!

Keikia laukti dienos, kada turiu 
rezervaciją lėktuve į Manilą, o iki 
to laiko nors ir kukuok!

Pradedame artėti į miesto cent
rą. Juo arčiau į centrą, tuo dau
giau vietnamiečių kariuomenės. 
Kiekviena įstaiga stipriai saugo
ma. Ypač sekamos pravažiuojan
čios mašinos, mat, ir daug tak
sistų neturi jokių taksi ženklų. Gi 
teroristai daugiausia privažiuoja 
prie kokio pastato su taksi ir iš 
jo sviedžia bombą. Tad ir geriau, 
sėdint mašinoje neatrodyti įtarti
nam.

Apie valandą laiko taip stum
dėmės iki Caravelle, kuris yra 
pačiame miesto centre. Viešbutis 
daug kartų buvo teroristų bombo
mis apmėtytas ir apšaudytas, bet 
tai vistiek pats geriausias vieš
butis Saigone.

Pačiame viešbutyje jau esu “ant 
sąrašo”, tad formalumai trumpi 
ir man duoda gana gerą kamba
rį antrame aukšte. Nepersenai čia 
buvo įlėkusi bomba, tai mano kam
barys naujai atstatytas ir langas 
visas užmūrytas stiklo blokais. 
Manau, dabar bus sunkiau įmesti 
bombą per langą... Net pakeliu 
galvą iš drąsumo.

Caravelle viešbutis yra išgarsė
jęs visame pasaulyje, nes čia gy
veno ir dabar dar daug gyvena iš 
viso pasaulio susispietusių ka
ro korespondentų. Tokiu būdu te
roristams geras taikinys. Tiesiog 
prie širdies.

(Bus daugiau)

Velionis A. Krausas pasaulinėje 
skautų džianiborėje Indijoje

knygą ir spaudą, bet šeimininkas 
jau su šeimininkės ar dukters pa
galba veda prie padengto stalo 
ir suka kalbą apie televizijos nau
jienas, apie mašiną arba sklypų 
kainas.

Sėdime vėl svečių kambary, rū
kome gurkšnodami kavą iš kera
minių puodukų. O akys taip ir 
limpa prie tų kelių apšerpusiom 
nugarėlė lietuviškų knygų liuksu
sinėje lentynoje...

Taip, sunkus kelias naujai iš
leistai knygai į naujus namus.

VISUR
Vilniaus universiteto (dabar — 

V. Kapsuko) bibliotekai šiais me
tais sukanka 400 metų. Biblioteko
je yra daugiau kaip du su puse 
milijono knygų ir kasmet ji papil
doma bent 70,000 knygų.

Apie tą sukaktį šiltai kalbėdami, 
12 jaunųjų lietuvių mokslininkų 
savo laiške “Tiesai” (kovo 31) nu
siskundė kai kuriais trūkumais ar 
bėdomis. Jie primena 1968 m. ba
landžio 1 d. gaisrą bibliotekoje, kai 
labai nukentėjo profesorių skai
tykla. Remontas turėjęs būti baig
tas per pusmetį, bet... jis tęsiasi 
ir dabar, be to, bibliotekai ir šiaip 
trūksta patalpų.

Jaunieji mokslininkai sakosi 
vargstą ir negalį suprasti, kodėl

“Faustas” Melbourne
Kas tik pastaruoju laiku atsi

lankė į Melbourne Lietuvių Na
mus, visi pastebėjo ant sienos di
delėmis raidėmis skelbimą, kad 
paieškomas FAUSTAS. Deja, pa
ieškomojo, kaip paprastai daroma, 
fotografija neįdėta. Kaip gi jį 
pažinti?

Susirūpinau ir aš. Gal už sura
dimą ar bent nurodymą, kur jis 
yra, bus skiriamas atlyginimas, 
sakykim kad ir 10,000. Galvoju, 
ar ne gerai būtų? Ir pradėjau, 
taip niekam nesakydamas, kyšt 
nosį čia, kyšt nosį ten, šniukšt, 
šniukšt ir mano laimei-suuodžiau. 
Premija jau kaip ir mano!

Iššnipinėjau, kad Melbourne 
Dainos Sambūrio suokalbininkai 
sutarė FAUSTĄ “nukidnapinti” 
ir reikalauti išperkamųjų. Kaip 
FAUSTĄ sučiupti, pirma padarė 
slaptą sutartį kas ir už ko griebs. 
Sako, ta sutartis bonkos kamš
čiu užantspauduota. Taip, pagal 
tą sutartį ir padarė.

Juozas Pctrašiūnas griebė patį 
FAUSTĄ ir, brolyti, laiko, kad 
niekas iš jo neišplėš.

Magdutė Aukštikalnienė greit 
sutvarkė MARGARITĄ ir laiko 
tvirtai, taip kaip niekas kitas. 
Bravo, bravissimo!

Viva Alekna čiupo MEFISTĄ 
už skraistės ir devynis kartus ap
vyniojo, net cypia nelabasis. Lai
kyk biesą!

Jaunasis Paulius Jakūbaitis, ge
ras ir jautrios širdies jaunuolis, 
paėmė globon VALENTINĄ, rū
pinasi ir žavisi juo.

Rita Tamošiūnaitė taip apsuko 
galvą ZIBELIUI, kad tas vargše

profesorių skaitykloje suvaržytas 
naudojimasis kai kuriomis knygo
mis, o bendroje skaitykloje tas 
naudojimas visai negalimas. Jie vis 
laukia ir nesulaukia normalesnių 
darbo bibliotekoje sąlygų.

(ELTA)

Žiniomis iš okup. Lietuvos (“Tie
sa”, vasario 10) Vilniuje įsteigtas 
Kultūros paminklų konservavimo 
institutas. Jo uždavinys — “vado
vauti visiems darbams, moksliškai 
tiriant, projektuojant, restauruo
jant architektūrinius ir istorinius 
respublikos paminklus”.
Pasirodo, pastaruoju metu komp
leksiškai pertvarkomi senųjų Lie
tuvos miestų — Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Kėdainių — senamies-

VISAIP
čiai. Teigiama, kad juose pavyko 
atskleisti “architektūros perlus”, 
betgi ir priduriama, kad siekiama 
išsaugoti ir “istorinius — revoliu
cinius” paminklus. Muziejais pa
verčiamos vietos) kur “fašistiniai 
grobikai vykdė masines žmonių žu
dynes”. Neseniai “valstybė” paė
musi savo globon apie 300 istori
nių paminklų, kurių reikšmę at
skleidę lietuviai mokslininkai ir 
kraštotyrininkai.

(ELTA) 

lis tikrai pamirš Margaritą. Bet 
pasakykit man, koks gi kitas Zi- 
belis prieš Ritą atsilaikytų?

VAGNERIO likimas Vinco Žio
go rankoje ir tikėkite man, jo tvir
ta ranka. Išlaikys!

Tas raganas — valpurgijas už
burti šovėsi Julija Klupšienė su 
savo padėjėjom. Žiūrėsim, žiūrė
sim, kaip jų burtai veiks ir kokią 
baisią naktį jos mums parodys.

O kad visi sugautieji nepas
pruktų, padarė tvirtą balsų sieną 
ir apspito juos visas Dainos Sam
būris, vadovaujamas Alberto Čel- 
nos. Mes visi gerai žinome, kad 
Sambūris jo klauso: užtenka tik 
vieną pirštą pakrutinti ir visi ty
li kaip žemė arba taip sugaudžia, 
tik stebėkis!
Sugautųjų aj>saugai pamatus pa

dėjo visad kelionėje ir be pasto
gės, bet dažnai Mūsų Pastogėje 
Paulius Rūtenis. Visą kitą statė, 
kol pastatė Alena Karazijienė 
pagal jos pačios perkurtus (kur 
tiesu — sukreivino, kur kreiva — 
išštiesino) senojo FAUSTO pagel
tusius lapus.

Žinote tą Bronių Žiedą, ne per 
aukštą ir nemažą, ne per storą ir 
ne ploną, visad linksmą, visad 
mielą, pendzelius ir dažų čiupęs į 
savo rankas, tepa, tepa, o kas bus 
pamatysite ten jūs!

Ir taip Danutei Levickienei su
tinkant ir palydint nelabai taip 
naujo piano garsais ir iš visų pu
sių apsuptą FAUSTĄ gegužės 24 
d. Dainos Sambūris atveda j Mel- 
bourno bendruomenės Prezidento 
viešą pažadėjimą mes visi priva
lome atlikti uždėtą teisėjų parei
gą ir FAUSTUI paskelbti savo 
sprendimą.

Taigi visi į FAUSTO teismą!
Mošas Talkininkas

AUKOS
GEELONGO

LIETUVIŲ NAMAMS
Geelongo Lietuvių Namų padidi

nimui aukojusių sąrašas pradedant 
1969 m. vasario 17 d. iki 1970 
m. kovo 21 dienos.

Už žemiau išvardintas aukas, 
parodytą meilę, nuoširdų ir jaut
rų pritarimą statant šią mūsų lie
tuvišką pastogę nuoširdžiai dėko
jame. Be jūsų piniginės ir sava
noriško darbo paramos šis kilnus 
ir didelis uždavinys mažai Gee
longo lietuviškai kolonijai nega
lėtu būti atliktas.

$710: Geelongo Apylinkės Val
dyba.

$120: V. Stagys.
Po $100: J. Lipšys senj., Alks. 

Jokubauskas, K. ir R. Starinskai, 
Brig. Starinskienė.

Po $75: Ign. Dargvainis.
Po $70.35: kun. P. Dauknys.
Po $52.47: M. ir A. Baumanai.
Po $50: J. Sedliorius, J. če- 

ponas, St. Speičys, Geelongo Liet. 
Mot. Draugija, K. Garalevičius,
L. ir A. Jančauskai, St. Darg
vainis, M. Janulis, J. Aukštakal
nis, O. Akenis, P. Šarkis, J. Gry
bas, J. Lipšys junj., L. Bungar- 
da. S. Valaitis.

Po $40: Dr. K. Zdanavičius, J. 
Rapkauskas.

Po $35: V. Povilaitis.
Po $30: J. ir S. šutai.
Po $28: G. Antanėlis.
Po $26: L. Valodka.
Po $25: A. Obeliūnas, Alg. Kar? 

pavičius. Liet. Kredito Draugija 
Talka, J. ir I. Gailiai. P. ir I. 
Šimaičiai, č. Valodka.

Po $20: V. Leitonas, J. Medelis, 
S. Karpalavičius, M. ir G. Cimer- 
monai, L. Volodkaitė, F. Andriu- 
konis, M. Auskaitis, V. Aukštiejus, 
S. ir J. Urbonavičiai, A. Bratana- 
vičius, F. Bandža, V. Čerakavi- 
čius, Z. Mikolaitis, J. Venskus, 
K. šimkevičius, A. Miliauskas, J. 
Čėsna, J. Poškus, S.M. Tėvų Ko
mitetas, P. Vaičekauskas, V. ir K. 
Ivaškevičiai.

Po $18: J. Renkauškas.
Po $12.50 P. Šileris.
Po $10: Pr. Šimkus, E. šu

tas, A. Brazdžionienė, S.. Mil- 
kauskas, p. Slavickas. K. Daknys,
M. Maternienė, M. Malakūnienė.

Po $7: V. ir L. Petruševičiai.
Po $6: V. Bindokas, K. Zdanavi

čius senj., Z. Gocentas.
Po $2: O. ir V. Zylė, L. Milke- 

raitienė.
Po $1. M. Klikevičius.

žemiau paduodamas skolintojų 
sąrašas. Pažymėtina, kad atsira
do daug taurių Geelongo lietuvių, 
kurie paskolino stambias sumas pi
nigų už žemus procentus ar be pro
centų ilgam laikui.

Po $200: V. Stagis, V. Aukš
tiejus, Sporto klubas “Vytis”.

Po $100: Z. Mikolaitis, J. Kaž- 
dailis, V. Bindokas ir J. Sedliorius.

Po $90: V. Povilaitis.
Po $80: P. Vaičekauskas.
Po $50: Rom. Norvydas, J. Gry

bas, Br. Jakaitis ir O. Akenis.
Dar turime pasižadėjimų pasko

linti apie 2000 dol.
Šio mėnesio 30 d. ruošiamas 

šaunus balius, kurio visas pelnas 
skiriamas Geelongo Liet. Namų 
padidinimui. Sekančiame M.P. nu
meriuose tilps baliaus skelbimai.

Geelongo L. A. Lietuvių, Namų 
Taryba
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KOVO SUSIRINKIMAS

NERIES
RETOS IŠKILMĖS

Gegužės 9 d. Bankstowne p.p. 
Lamanau-skų jaukiame ir dailiai 
sutvarkytame sodelyje Banks- 
towno Sporto Klubas Neris turė
jo savo šeimyninį subuvimą — 
barbekiu klubo dvejų metų sukak
ties proga. Į šį barbekiu susirin
ko tiek svečių ir jaunimo, kad jį 
galima būtų drąsiai pavadinti ge
gužine, nes neriečiai ne tik vaiši
no svečius sultingais kepsniais, bet 
net turėjo ir savo orkestrą.

Šio vakaro centre buvo svečias 
iš Amerikos,.— Vyt. Lietuvos Iš
laisvinimo K-to pirmininkas Dr. J. 
K. Valiūnas ir ALB Valdybos pir
mininkas p. M. Zakaras. Susipa
žinus su vakaro dalyviais Neries 
vadovai pakvietė aukštuosius sve
čius drauge su kitais Neries bičiu
liais ir svečiais trumpų užkandžių, 
kurių metu Dr. Valiūną pasvei
kino Neries Klubo pirmininkas p. 
J. Belkus. Svečiui neriečiai atmi
nimui padovanojo gražų australiš
ką meškiuką — koalą.

'Susirinkusiems Dr. Valiūnas ta
rė žodį pabrėždamas sportuojan
čio jaunimo sv'arbą lietuviškame 
gyvenime, pasidžiaugė Australijos 
sportininkų veikla ir iškėlė mintį, 
kad gal jau pribrendęs reikalas 
surengti pasaulinę lietuvių sporto 
olimpijadą. Jis pats prižadėjo tuo 
reikalu kalbėtis su atitinkamais 
organais.

Prie stalo p-lė J. Reisgytė pri
statė svečiui ir kitus Neries bi
čiulius kiekvieną gražiai apibūdin-

I KREPŠINIO VIRŠŪNES 
I

“Tai yra vienas krepšininkas, be 
kurio mes važiuojame į Pasaulio 
Krepšinio Pirmenybes Jugoslavi
joje, kurį aš būčiau labai norė
jęs matyti savo komandoje, bet, 
dėl susidėjusių aplinkybių, tas ne
buvo galima padaryti” pasakė 
Australijos Krepšinio Rinktinės 
treneris dr. John Reschke prieš 
išskrisdamas į šį svarbų krepši
nio turnyrą. Ur šis, nepaprastais 
šuoliais į viršūnes kylantis krepši
ninkas yra Canberros lietuvis 
EDTS PALUBINSKAS.

.Dangteliui Australijos lietuvių 
jau teko anksčiau stebėti šį jauną
jį 19-kos metų žaidėją, kai jis da
lyvavo mūsų sporto šventėse, žais
damas Canberroje, Melbourne, 
Newcastelyje, ar prieš kelis metus 
gindamas Sydnėjaus Kovo spalvas 
— Brisbanėje. Šiuo metu jis yra 
skaitomas “Victorijos krepšinio 
sensacija”. Jis, persikėlęs gyven
ti į Melbourną, šiuo metu yra 
Brunswick Technical College fi
zinio auklėjimo mokytojas ir nuo
latiniai žaidžia krepšinį už St. 
Kilda komandą, počioje aukščiau
sioje klasėje. Per kelis mėnesius, 
žaistus Viktorijos pirmenybėse, 
jis pasidarė iš energingo ir labai 
gero žaidėjo, pačiu efektingiausiu 
ir daugiausiai taškų pelnančiu žai
dėju visoje Australijoje. Žaisda
mas Newcastelyje jis savo koman
dai pelnė per dvejas rungtynes 
daugiausiai taškų, kai Melbourne 
turnyrinėse komandų rungtynėse 
jis pelno apie 40 taškų per rung
tynes. Šių metų Melbourno pir
menybėse jo pats mažiausias įmes
tų taškų įkaičius .buvo 16.

Nors jo išrinkimui į Australi
jos rinktinę, važiavusią Jugosla
vijon, buvo pasivėluota, tačiau 
jau dabar, pagal Australijos krep
šinio trenerius ir žinovus, kad ir 
dabartiniam stovyje kaip jis žai
džia, Edis Palubinskas bus vienas 
iš pagrindinių puolėjų Australi
jos krepšinio rinktinėje 1972-siais 
metais Olimpiniuose žaidimuose 
Muenchene.

E. Palubinsko toks iškilimas į 
Australijos krepšinio pirmąsias

KLUBE
dama. Ten pat dalyvavęs ir Mū
sų Pastogės sporto skyriaus re
daktorius p. A. Laukaitis pasvei
kino svečią Australijos lietuvių 
sportininkų vardu iškeldamas 
svarbą ir reikšmę atskirų kraštų 
sportininkų bendradarbiavimo.

Patyrę neriečiai, kad Dr. J. K. 
Valiūnas turi tarptautine impor
to-eksporto bendrovę taip pat Ne
ries vardu, Neries klubo vadovy
bė svečiui įteikė atitinkamą adre
są pakviesdami Dr. J. K. Valiūną 
būti klubo garbės nariu, ką sve
čias mielai priėmė. Taip pat Dr. 
J. K. Valiūnas pažadėjo palikti 
sportininkams savo vardo pereina
mąją taurę, kuri per sporto šven
tę atiteks to miesto sportininkams 
ar klubui, surinkusiam daugiausia 
taškų visose praktikuojamuose 
sporto šakose.

Dar valandėlę pabuvęs sodelyje 
su vakaro svečiais Dr. J. K. Va
liūnas drauge su Krašto Valdybos 
p-ku p. Zakaru išvyko kitur. Mat, 
svečias buvo į Sydney trumpam, 
o oficialių ir privačių pasimatymų 
buvo daug.

Palikę vieni neriečiai su svečiais 
linksminosi ir vaišinosi iki vėlaus 
vakaro, čia pažymėtina Neries 
bičiulių p.p. Lamanauskų nuošir
dus atsidavimas ir globa: jie ne 
tik kad leido naudotis jų tikrai 
pasigėrėtinu sodeliu, bet ir pats 
p. Lamanauskas su ponia rūpino
si svečiais, patys kepė kepsnius ir 
visur pribuvo, kur tik reikėjo. Už 
jų nuoširdumą ir palankumą Ne
ries Klubas lieka giliai dėkingas.

“žvaigždes” įvyko po tai kai jis 
prieš kelis mėnesius nusprendė iš 
Canberros persikelti nuolatiniam 
gyvenimui į Melbourną ir pradė
ti be vietinių klubinių pirmeny
bių žaisti “South-East Confer
ence” varžybose, kurios vyksta 
didesniuose Australijos miestuose 
ir čia susitinka pačios geriausios 
Australijos krepšinio komandos. 
,šis jaunojo Edziio nuosprendis, 
kelių mėnesių laikotarpyje, jį pa
darė iš Canberros jaunių “žvaigž
dės” į pačius iškiliausius Austra
lijos krepšininkus.

Edžio dabartinis žaidimas su St. 
Kilda komanda irgi buvo labai 
atsitiktinas ir jam gal laimin
gas. Baigęs žaisti Swan Hill tur
nyro rungtynes, jis nusprendė “pa
sivaikščioti” ir pėsčiomis grįžti į 
Melbourną, tačiau pakeliui jį pa
ėmė pavėžinti St. Kilda klubo val
dybos narys, su juo susipažino, jį 
pakvietė į savo klubo treniruotes, 
kur jis parodė savo puikų žaidi
mą, įstojo į šį klubą ir dabar yra 
geriausias jų žaidėjas, vidurkiu 
jiems primesdamas virš 30 taškų 
ir tik savo gerais mėtymais įga
linęs savo komandos laimėjimą 
prieš garsiąją Church komandą, 
atimant jiems pirmąjį Viktorijos 
titulą.

Edis Palubinskas yra šešių pė
dų aukščio, gražaus sportinio su
dėjimo ir labai malonaus būdo. 
Prisimenu dalyvaujant draugiško
se rungtynėse Brisbanėje, kur jis 
atstovavo Kovo jaunius ir senjo
rus, jis buvo visuomet labai drau
giškas, malonus tiek ir aikštėje, 
tiek ir už jos ribų ir savo spor
tiniu gražiu elgesiu jis buvo su
žavėjęs visus brisbaniečius. Bet 
tuo laiku jis dar buvo tik jaunis, 
kai šiandien jau ir visas jo žaidi
mais yra pašokęs kelis laiptus 
aukštyn.

Būdamas ne taip jau aukštas, 
jis negali prie krepšio per daug 
varžytis su kitais aukštaisiais žai
dėjais, tačiau jo pagrindinis gink
las yra jo labai tiksliai kontro
liuojami metimai ore “jutap shot”, 
kuriuos jis labai retai kada pra-

Sydnėjaus Liet. Sp. Klubo Val
dyba praneša savo nariams, rėmė
jams ir visiems klubo prieteliams, 
kad gegužės 31 dieną (sekmadie
nį) 1-mą valandą po pietų Sydnė
jaus Lietuvių Namuose Lidcombe 
yra šaukiamas METINIS SUSI
RINKIMAS.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko ir se

kretoriaus rinkimai.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Sydnėjaus Kovo metinės veik

los pranešimai:
Pirmininko,
Iždininko,
Revizijos Komisijos.
5. Klausimai ir sumaymai.
6. Valdybos ir Revizijos Komisi

jos rinkimai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Susirinkimas bus teisėtas esant 

bent kuriam narių skaičiui, praė
jus pusvalandžiui nuo susirinkimo 
pradžios.

Visi nariai, sportininkai ir ypa
tingai jaunių tėvai prašomi būti
nai į šį susirinkimą atvykti.

Sp. Klubo KOVO Valdyba.

x x

Kiekvienų metų pirmoji pusė 
Australijos lietuvių sportiniame 
gyvenime yra labai svarbi, kadan
gi per tą laiką kone visuose klu
buose vyksta metiniai susirinki
mai, būna renkama naujos1 val
dybos ir nustatomos darbo gairės 
naujiems metams. Be visų kitų 
klubų gegužės mėn. 31 dieną Lid- 
combės Lietuvių Namuose įvyks
ta ir Sydnėjaus Kovo metinis su
sirinkimas į kurį be visų spor
tininkų turėtų pareigą jausti ir 
atvykti visi Kovo rėmėjai, nes 
bendras darbas yra daug lengves
nis ir našesnis.

meta. šie jo, kone 100-niai, meti
mai nėra atsitiktini, bet pasidarė 
tik po ilgo ir sunkaus darbo. 
Dar, gyvendamas Canberroje, jis 
kone visą laisvą laiką praleisda
vo prie savo tėvelio pastatyto 
krepšio jų namo kieme, kai dabar, 
būdamas fizinio auklėjimo moky
tojas, kOndiciniai jis yra labai 
stiprus, bet be visų treniruočių 
su savo komanda jis kasdien pra
leidžia valandas krepšinio aikštė
je kur jis iki pačio geriausio per- 
fektiškumo, taiso savo metimus ir 
“driblingą”.

Pagrindinis Edžio tikšlas dabar 
yra rimtai rengtis Muencheno 
Olimpijadai ir gal vėliau gastro-

NUOTRUPOS
Sostinė Canberra, nors ir turi 

gana mažą skaičių lietuvių, pa
lyginant su kitais miestais, ta
čiau jų sportininkai yra iškilūs. 
Neskaitant jau garsėjančio E. Pa
lubinsko, krepšinio sporte kyla 
jaunė Liucija Budzinauskaitė. 
Praeitą savaitę Sydnėjuje vyko 
jaunių mergaičių iki 18-kos me
tų Australijos krepšinio pirmeny
bės ir ji buvo vienintelė lietuvai
tė, atstovavusi sostinės Canber
ros jaunių mergaičių rinktinę. 
Liucija yra 5,4” aukščio, sostinė
je žaidžia YMCA komandoje iki 
16-kos metų varžybose, kalba ge
rai lietuviškai, yra Canberros lie
tuvių skautų eilėse, dalyvavo skau
tų stovykloje Sydnėjuje ir be krep
šinio mėgsta tinklinį ir lengvą at
letiką. Sėkmės mūsų jauną j ai 
sportininkei. 

x x

19-kos metų veislinis arabų kil
mės eržilas, užaugintas Rusijoje, 
importuotas iš Lenkijos buvo Ari
zonoje, Amerikoje parduotas už 
rekordinę $150,000 sumą. Naujie
ji savininkai jį suleidžia tik su 
lenktyninių ir sportinių arklių kū

DR. J. K. VALIŪNO 
TAURĖ

Viešėdamas Sydnėjuje Vliko 
pirmininkas dr. J. K. Valiūnas 
buvo susitikęs su Kovo pirmi
ninku V. Daudaru ir Sp. Sk. re
daktorium A. Laukaičiu ir apšne
kėję daug sportinių reikalų, tarp 
jų ir ateities galimybes, kurias jis 
vėl bandys iškelti Amerikoje, dėl 
atvažiavimo Amerikos lietuvių 
krepšininkų į Australiją, dr. J. 
K. Valiūnas, suprasdamas spor
to reikšmę mūsų jaunimui, pasky
rė gražią pereinamą dovaną spor
to šventėse geriausiai pasirodžiu
siam klubui.

Dėkojant dr. J. K. Valiūnui 
už sportininkų parėmimą, tikėki
mės, kad grįžęs Amerikon, jis pa
judins buvusį mirusio J. J. Ba- 
čiūno pradėtą darbą dėl lietuvių 
krepšinio rinktinės antrojo vizito 
Australijoje ir kituose Rytų Azi
jos kraštuose.

E. PALUBINSKAS

lėms po Ameriką, kurs jis nori 
savo laimę pabandyti Amerikos 
Kolegijų krepšinio žaidimuose.

Mums lietuviams labai džiugu 
matyti jaunąjį mūsų krepšininką 
taip gražiai kylantį Australijos 
sportiniame krepšinio gyvenime ir, 
aš manau, kad Australijos spor
tininkai ir bendrai visi Austra
lijos lietuviai ateityje dar daug 
daugiau išgirs apie šį iškilųjį mū
sų krepšininką, šiuo metu Edžiui 
telinkėtina tik daug sėkmės jo pa
mėgtajame krepšinio sporte ir kad 
jo darbas ir pastangos būtų tin
kamai atžymėtos ateinančioje 
olimpiadoje.

A.L.

melėmis ir už vieną tokį suleidimą 
ima po $10,000, kas ir yra rekor
das.

x x
Prieš kurį laiką, apie sportą nie

ko nežinanti dama Belgijoje pa
klausė vienos komandos trenerio, 
kodėl fotbolo nežaidžia kiekvienas 
žaidėjas su paskiru kamuoliu, o 
visi kaip kvailiai bėgioja paskui 
vieną. Gal tai, išgirdęs Belgijos 
futbolo ekspertas H. Vineken, pa
siūlė įvesti naujas futbolo taisyk
les, žaidžiant ne su vienu, bet su 
dviem kamuoliais. Tokiu atveju 
du teisėjai turėtų paskirai sekti 
savo sviedinį, kai kiekvienas žai
dėjas turėtų būti dvigubai suma
nesnis daug greitesnis ir techniš
kai daugiau pasiruošęs. Savo pla
no parėmimui, jis nutarė suruoš
ti šio tipo rungtynes.

X X
Sicilijoje, Belstio kaimo savi

valdybė skiria tam tikrą sumą pi
nigų ir dalyvauja Italijos Fut
bolo Totalizatoriuje ir savo gy
ventojams žada po laimėjimo, ku
rio dar vis nėra, įvesti vandente- 
kį ir kanalizaciją.

L

Pasaulio “ 
----  arenoje

FUTBOLAS

. EUROPOS PIRMENYBIŲ 
TAURĖS varžybos praeitą savaitę 
pasibaigė su dideliu netikėtumu 
kai Olandijos Feyenoord nugalė
jo Škotijos čempijonus Glasgovo 
Celtic 2:1 (po pratęsimo). Prasi- 
dedent rungtynėms škotai buvo lai
komi aiškiais favoritais ir pradė
jo žaidimą su didele įtampa ir 
energija, bet olandai į visa tai 
labai šaltai reagavo, škotų greitį 
sustabdė ir parodė metodiškesnį 
žaidimą. Olandų istorijoje tai bu
vo jau antras mėginimas laimė
ti Europos taurę, nes pernai me
tais olandų Ajax iš Amsterdamo 
šios taurės žaidynių finale pralai
mėjo 1:4 prieš Italijos Milan. Da
bartinė olandų komanda yra vado
vaujama buv. prieš 20-tį metų ge
riausio kairiojo gynėjo, šaldžiusio 
pas Vienos Rapid S. C. Ernest 
Happel, kuris porą dienų prieš 
rungtynes žurnalistams pasakė, 
kad jo komanda nevažiavo taip 
toli kad būtų sumušta svetimame 
stadijone. Ir jo žodžiai išsipildė. 
Nors Olandija ir neišsikovojo sau 
teisės žaisti Pasaulio Pirmenybė
se Meksikoje, tačiau jie gerai sto
vi tarpklubinėse pirmenybėse. 
Amsterdamo Ajax ir šiais metais 
pateko į “Fair Cities Cup” fina
lus.

Čia duodama Europos Taurės 
laimėtojų sąrašas: 1956 m., 57-58, 
59,60 metais šią taurę laimėjo 
Real Madrid (Ispanija), 1961 ir 
62 m. — Benfica (Portugalija (, 
1963 — A. C. Milan, 1964 ir 65 
m. — Inter Milan, 1966 — Real 
Madrid (1967 — Glacon Celtic 
(Škotija), 1968 — Manchester Un
ited (Anglija) 1969 — A. C. Mi
lan (Italija)

MASKVA. Prieš prasidedant 
Pasaulio Taurės varžyboms Mas
kvoje draugiškose rungtynėse su
sitiko Rusijos rinktinė su Lenki
ja ir, viteų nustebimui, rusai sa
vo aikštėje buvo lenkų nugalėti 
2:0. Meksika kitose draugiškose 
rungtynėse nugalėjo Rumuniją 
“B” 3:2. Kitose rungtynėse Ispa
nija nugalėjo Šveicariją 1:0, kai 
.Šveicarija laimėjo prieš Prancū
ziją 2:1.

ANGLIJA. Leeds United ko
mandai šis žaidimo sezonas buvo 
tur būt pats sėkmingiausias jų 
žaidimo ilstorijoje, tačiau ir pats 
nelaimingiausias. Jie iš savo prak
tikos pasimokė, kad klubas negali 
norėti laimėti per daug taurių iš 
karto, pabaigoje negaunant nei 
vienos. Prieš šešias savaites jie 
buvo didžiausi favoritai laimėti 
Anglijos pirmenybes, Europos 
Taurę ir Anglijos Futbolo S-gos 
taurę. Po visų tų rungtynių ką 
jie turėjo sužaisti šiose trijose 
varžybose, žaidėjai persistengė ir 
pervargo ir galų gale baigmėje 
pralaimėjo visas rungtynes: Ang
lijos titulą prieš Everton, Europos 
taurę prieš . Glacow Celtic ir 
Sąjungos taurę prieš Chellsea. 
Priedui dar jų klubas buvo nu
baustas $10715.00 pabaudos, už 
tai kad Anglijos pirmenybėse iš
statė du kartus ne pilną koman
dos sąstatą.

SYDNĖJUS. Šeštojo rato svar
biausiose rungtynėse Hakoah nu
galėjo St. George 2:1 ir turėdami 
12 taškų yra lentelės viršuje. įvar
čių skaičius yra: 29 įmušti ir gau
ti tik 4. Iš kitų įdomesnių susi
tikimų buvo Melita Eagles lai
mėjimas prieš Apia 1:0 ir Canter
bury laimėjimas prieš Sth. Coast 
2:1. Sth. Coast, praeitų metų lai
mėtojas, šiame sezone stovi pačio
je paskutinėje vietoje.

MELBOURNE. Juventus su 13 
taškų paėmė aiškų pirmenybių va
dovavimą, kai juos šėlta Croatia, 
Just ir Heilas, visi po 9 taškus.

BRISBANĖJE. Polonia vis dar 
su maža taškų persvara stovi I-je 
vietoje, po to kai jie nugalėjo 
Heliai 2:1.

PERTHE. Azzuri ir Tricolore 
atsistojo vadovaujančioje pozici
joje, turėdami po 10 taškų.

MELBOURNAS. Vykusiose 
tarpvalstijų “Ampol Cup” pirme
nybėse Apia iš Sydnėjaus, su
žaidusi lygiąsias su Sth. Melbour
ne Heilas, laimėjo trečiąsias pir
menybei. 1968 metais buvo Hakoah 
(Sydnėjus), 1969 m. — Sydnėjaus 
Prague.

BOKSAS

Gegužės 3-čią dieną vienas iš 
žymiausių buv. boksininkų Ray 
“Sugar” Robinson atšventė savo 
gimimo 50-tį. Gimęs 1920 m. netur
tingame Detroito priemiestyje jis 
su savo kumščiu išgarsėjo visa
me pasaulyje. Iš 202 turėtų bokso 
rungtynių jis laimėjo 109 “knock 
out”u ir pirmąjį savo titulą gavo 
1946 metais nugalėdamas pasau
lio meisterį lengvame svoryje — 
T. Bell. Sekantieji yra Robinson 
laimėjimai: 1946 m. — lengvo 
svorio pasaulio čempijonas, 1951 
m. — Ljaimi prieš Jack La Mot
ta ir gauna vidutinio svorio pa
saulio titulą, 1955 m. Atgauna vėl 
pralaimėtą prieš R. Turpin vi
dutinio svorio titulą, nugalėdamas 
k.o. B. Olson. 1957 m. pralaimi 
prieš G. Fulmer, vėliau titulą 
vėl iš jo atgauna ir vėl pralaimi 
prieš C. Basilio. 1958 m. atgau
na savo titulą iš Basilio ir 1960 
metais jį galutinai praranda prieš 
P. Pender. Iš visų rungtynių yra 
175 laimėtos 19 pralaimėtų, 6 ly
giosios ir 2 baigėsi be sprendimo.

NEW YORKAS. Buv. lengvo svo
rio pasaulio meisterio Cerdan 
(senj.) kuris šį titulą buvo tame 
pačiame New Yorke laimėjęs 1948 
metais, sūnus Marcei Cerdan ne
galėjo atsiekti buv. tėvo laimė
jimų ir tame pačiame stadijone 
pralaimėjo prieš kanadietį D. Pa- 
duado. Po 4 profesionalinių laimė
jimų, jaunajam prancūzui, kurio 
tėvas 1949 m. žuvo lėktuvo ka
tastrofoje, tai buvo šis pralaimė
jimas didelė nesėkmė, nes tai jam 
ilgesniam laikui uždarė kelią į pa
saulio čempijonuis.

KREPŠINIS

BELGRADAS. Jau prasidėju
siose Pasaulio Krepšinio pirmeny
bėse, australų komanda turėjo 
pirmąsias savo rungtynes su Čeko
slovakijos rinktine ir jas pralai
mėjo 94:70. Visą rungtynių lai
ką čekoslovakai pirmavo ir pir
mąjį puslaikį baigė 50:37. Po šio 
pralaimėjimo, australų komanda 
turi labai mažai vilčių papulti į 
pirmąjį dešimtuką.

Pakeliui į Jugoslaviją australai 
buvo sustoję Ispanijoje, kur žai
dė keturių valstybių turnyre, ku
ri laimėjo Ispanija, baigmėj nuga
lėjusi Braziliją 92:73. Australai 
pralaimėjo čia prieš Uragvajų 
66:59 ir Ispaniją 76:66. Po visų 
žaidynių australų treneris pareiš
kė, kad teisėjai labai blogai in
terpretavo taisykles,, duodami per 
daug jiems nereikalingų baudų.

1976-JŲ METŲ 
OLIMPIJADA — 
MONTREALYJE

Amsterdame, Belgijoj įvykusia
me Tarptautinio Olimpinio Komi
teto posėdyje buvo nuspręsta leis
ti sekančią 1976-jų metų Olimpija
dą rengti Kanados mieste Montre- 
alyje, į ką labai nepatenkintai 
ir griežtai atsiliepė Sovietų Są
junga, kuri taip pat turėjo labai 
daug vilčių gauti olimpijadols ruo
šimą Maskvos mieste.

Amerika plečia krašte greitkelių 
tinklą. Visi keliautojai gėrėjosi 
amerikoniškais ‘ keliais. Nežiūrint 
to, kelių tinklas plečiamas ir per 
ateinančius penkiolika metų numa
toma pastatyti 53,000 mylių greit
kelių, kurie kaštuosią apie 320,000 
milijonų dolerių.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

MOTINOS DIENA 
SYDNĖJUJE

Gegužės 10 d. Bakstowno Dai
navos salėje buvo Motinos Dienos 
minėjimas, kurį surengė Sydnė
jaus ateitininkai ir Aušros tun
to skautai. Tą dieną buvo atlai
kytos pamaldos pagerbiant moti
nas, kur dalyvavo organizuotai 
skautai ir ateitininkai, o 5 vai. 
p.p. Dainavos salėje įvyko pats mi
nėjimas.

Susirinkus gražiam būreliui tau
tiečių minėjimą pradėjo jautriu 
žodžiu kun. P. Butkus ir po jo 
žodžio pagerbtos mirusios lietuvės 
motinos “Marija, Marija” giesmės 
vienu posmu.

Tai dienai gražų minėjimui skir
tą žodj parašytą p. D. Burneikie
nės paskaitė stud. Audronė i Mila- 
šaitė pabrėžiant motinos neįkai
nuojamą ir pasiaukojančią meilę.

Ateitininkų programoje, kurią 
pravedė R. Badau^kaitė, daugiau
sia pasirodė su dkklamacijomis 
bei dainavimu jaunučiai, prade
dant nuo trejų metų ir kiek dau
giau. Savotiškai įdomu, ypač pa
sirodančių vaikų tėvams, bet ar tai 
patį minėjimą kiek pakelia, tai 
kitas klausimas.

Skautų pasirodyme, kurį prave
dė J. Bogušaitė, buvo Motinos 
Dienos proga skautiškas lauželis, 
įspūdis kiek kitoniškas, nes bent 
vaikai buvo sąmoningesni.

Po minėjimo skautės dalyvavu
sias mamytes pavaišino kava ir 
pyragaičiais.

NEWCASTLE
Gegužės 9 d. Niukastelio Lietu

vių Choras dainavo Rotary Club 
of Charlestown suruoštame inter
nacionaliniame koncerte. Pilna sa
lė žiūrovų su rytietišku kantru
mu stebėjo maratoninę trijų valan
dų programą. Veik trečdali tos 
programos' okupavo lenkiški ma- 
zurkininkai. Ukrainiečiai ir lat
viai prieš publiką nebuvo taip 
žiauriai nusistatę. Mielaširdin- 
giausi buvo lietuviai, p. S. Žuko 
vadovaujamas choras gražiai su
dainavo tris dainas. “Tylus vaka
rėlis” — Statkaus, A. Račiūno 
“Šėriau sau žirgelį” ir J. Bačins- 
ko “Aš dainuosiu dainas”. Dėkin
ga publika jiems nuoširdžiai pa
plojo.

Gegužės 6 d. buvusi niukastelie- 
tė Danutė Skuodaitė-Ankienė lau
kė dukrelės, bet susilaukė antro 
sūnaus. Visas Ankų klanas šyp
telėjo, o tėveliai pjp. Skuodai 
paskendo vystiklų kalnuose.

Mačiau menininkę Aldona žiū
rinčia į žmones iš viršaus. Ji nėra 
tų žmonių dalis, bet stebėjo. Mato 
savo aplinka iš bešališko jumoris
tinio taško. Išreiškia save daugiau
siai collage technika. Dabartiniai 
jos darbai yra daug spalvingesni, 
kaip ankstyvesnieji. Man labiau
siai patiko: “Childhood memories 
of national dance” Matėsi tauti
nių .rūbų spalvingumas, siauti
mas ir juokas. Labai įdomi buvo 
ir “Angel Lady”.

Meno paroda, atrodo, bus sėk
minga. Jau pirmų parodos dieną 
mačiau apie pustuzinį parduotų 
paveikslų. Šiuo metu Aldona Za
karauskas mokytojauja Newcastle 
Art School. Sekančių metų pra
džioje žada keltis į Kanadą. Lin
kime menininkei geriausios viso
keriopos sėkmės.

Šnekutis

Maloniai kviečiame vietinės ir kaimyninių apylinkių lietuvius į
Geelongo Lietuvių Namų Tarybos metinį

BALIU
įvykstantį gegužės 30 d., 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, 128 Douro St., North Geelong.

Programoje:
5 asm. orkestras, P.p. Juliaus ir Stasės Lipšių duetas, daiktinė fantų loterija; bufete -— 
karštas ir šiltas maistas suaukotas ir pagamintas L. namais užinteresuotų vietinių šeiminin
kių, kurios taip pat rengia loterija, kur laimėsite $ 20 arba rankų darbo menišką 

‘‘Vytį”, kurią padarė p. J. Tamošiūnas.
Gėrimai pagal skonį ir kitos staigmenos vietoje.
Visas pelnas skiriamas naujos virtuvės įrengimams.

G.L.A. Namų Taryba

Pranešimai

s

Menininkė Aldona Zakarauskas, 
von Bertouch meno galerijoje, 
Niukastelyje gegužės 8 d. suren
gė savo paveikslų parodą. Paro
dos atidaryme matėsi labai daug 
ilgaplaukių žmonių. Minioje matė
si ir vienas kitas muziejiniu kos
tiumu vilkįs ir apsiskutęs vyras. 
Dauguma dabinosi šilkais. Ant 
apžėlusių veidų pakabinę tamsius 
akinius spoksojo į Aldonos meniš
kus išdirbinius. Ką Jie ten matė 
aš nežinau. Galiu Jums parašyti 
ką aš mačiau.

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

GEGUŽES 24 D., 6 VAL. VAK.

LIETUVIŲ NAMUOSE RUOŠIA

KONCERTĄ

PRANEŠIMAS
Geelongo D r. V. Kudirkos Sa

vaitgalio Mokyklos tėvų, mokyto
jų ir rėmėjų susirinkimas šaukia
mas gegužės 24 d. 3 vai. Geelongo 
Lietuvių Namuose. Į šį svarbų 
mokyklos egzistencija liečiantį 
sufe-irinkimą ypatingai kviečiami 
visi kolonijos tautiečiai, kurie gali 
prisidėti prie mokyklos išlaikymo.

Mokyklos Vedėjas

kurio naujoviško pobūdžio linksmoj programoj

GARSAI Iš MUZIKOS
Rašo Kukuis F

Tiems kurie buvo ir matė, aišku, 
nepameluosi. O tiems, kurių nesi
matė, dar aiškiau — meluoti nė
ra reikalo! Užtat, kalbant gry
ną teisybę, galima pasakyti, kad 
buvo gana (ir gerokai gana!) ge
ras vakaras.

Svečiuose pas Sydnėjaus Meno 
Ansambliečius buvau, žinai, dar 
vienai vasarai praėjus, vakarai, 
kai pūsteli iš Antarktikos atkly
dęs vėjas, vėsoki. Bet, taigi... 
nesinori ir prisipažinti, kad senat- 
vėn ir pensijon taikstaisi... O čia 
dar taip jau išėjo, kad Carito-Dai- 
nos balių prameSiau (Partneris 
kostelėjo!..). Sakau, visdėlto kas 
nors pastebėjęs bendrai visų dai
nų ir garsų neprietelium apšauks! 
(Daug, gi, reikia?) Ir taip, pasi
drąsinęs ir ... pasijauninęs, išsilei- 
dau į “Muzikos Garsus”.

Bankstowno Lietuvių Namai vis 
dar tie patys! Pasižvalgsčiau kie
me kiek jau kartų posėdžiais ir 
pasitarimais skelbiamų “Vienybės 
Pamatų”, bet (ir vis dar!) tik 
•solidari žolė tebeauga, o paties 
solidarumo — nesimato... Ak, sa
kau! — gal viduje rasiu?.. Prie 
durų atidaviau kas ansamblio an
sambliui ir tada jau drąsiai ap
žvelgiau salę. V. Bitino, matyt pa
dirbėtą, — išdekoruota, stalai pa
dengti .šviesu ir jauku.

Trykšta iš garsiakalbių muzi
ka. Žinia, gal ne tokios tikėjausi, 
bet, kaip vėliau paaiškėjo, mūsų 
“Pavasario Muzikantus” užpuolė 
koks tai ‘rudeniškas reumatas... 
Ir, Die, ką padarysi? Jeigu už
sispyręs senimas, ko gi, norėti iš 
jaunimo? “Džiaukimės” idant eina 
tėvų nurodomais keliais..!

Aš sėdžiu ten kur man nurodė. 
Geras ir ilgas stalas. Tuo labiau, 
kad apie jį sėdėję, žmonės, taip 
sakyti — prie širdies. Stiklas, kai
po toks, žinoma — trapus, bet per 
stiklą, su stiklu ir prie stiklo vie
nybė, visdėlto, žydi. “Sveiks!” 
Aišku: — “Sveiks!” Nesveiki na
muose pasiliko!.. Va, Kirka svei
kas; ranką solidnai pakratė; p.p.
Švedai iš Canberros sveikata trykš

ta. Prietelius Jonas (iš A.C.K.) 
sveikatuojasi — barzdelę šlapina, 
kita vėl ružava — lyg ir nuo Či
kagos būtų, seni Bičiuliai (galima 
rašyti ir su V!) Ak, kur tau!?. 
Kaip namuos! V. šliteris vis ant 
scenos šoktelėjęs gramafono ran
keną pasuka, garsiakalbius kumš- 
čia padaužo. Ir geriasi! Ir šoka- 
si!.. Vis kam nors ant mazolio 
pataikai užlipti. Pačiai d. Umbra- 
žiūnienei prisitaikstęs į žandą 
bučkį paptelėjau. (Ir tai dar prieš 
programą!)

Ja! Programa! Būdamas tik 
vienu pirštu pianino skambintojas, 
negaliu nei girti, nei peikti. O 
ką? — padainavo! Kaipo An
sambliui pasirodant su “Muzikos 
Garsais” gal,. sakyčiau, vieno — 
kito tono šen ir ten trūko, bet tai 
va! — ir ant scenos su bokalais 
(ir turbūt ne tuščiais?) susilipo, o 
ir prieš programą ne prie tuščių 
•stalų sėdėjo!.. Kadangi dainavo 
“neuniformuoti” ir tik šiaip sau 
ant grindų sukritę — gal, sakau, 
taip ir reikėjo?..

Ponia Asevičienė ir ponas Ma
lonus (tas kur po programos už 
plokštelinę muziką nepykti prašė) 
man galėtų dainuoti dieną ir nak
tį! (Net ir iš plokštelės!!) Bravo!

A U S T A S (kad ir nežmoniškai, bile kitoniškai) 
Bilietai pa R. Sližį tel. 615 2883, D. Maželytę tel. 92 8543 
ir prie įėjimo.

Jono žmona, pasirodo, gimusi. 
Kiek jau metų nesisakė ir ... bene 
klausi-? Sušuko ansamblis “Il
giausių, laimingų ir vaisingų!” 
Broleli! — ausies baraba- 
nas vos neplyšo! Du petingi pasi
šovė merginą nuo grindų su visa 
kėde nurauti. Aišku: —“Valio 
ir valio!” Bet ... tai ir šalia sė
dėjusi (tik ką iš Čikagos!) pasi
rodo irgi “gegužiuku” gimusi! 
Griebė vyrai ir ją... Gerai jog gar
bingai pakėlę, “negarbingai” ne
paleido... Dūsavo paskui p.p.' Ase- 
vičius ir Abromas ar ne penkioli- 
ką minučių ant savo kėdžių su
kritę ir skundėsi vienas kitam: — 
“Kuris tenais biesas tą jos kėdę 
prie grindų prikalė?!”

Daugiauj? Kąigi! Portfelį nusi
nešė, tortą suvalgė, šampaną iš
gėrė! Aš pats — drūtą stiklą Wis- 
key su p. Daudaru, brandy su 
Andy, “Kazokiškos” su Kuka... 
žodį — kitą su vienu-kitu, daug

— su visoms ir net nepajunti, 
•kairi abi laikrodžio rodyklės susi
bėga ant dvylikos... Taikliausi 
dar p. Umbražiūnienę pašokdin
ti, bet tai tas jos “nagas” že
maitis” už alkūnės pasigriebęs į 
namus išsivežė. Pala! Ves jis ma
ne kada nors šokti — NEISIU!

Spyriau batus po lova ir užge
sinęs šviesą “iškeliavau” į tą kraš
tą”, kur priekaišto ir pikto žodžio 
nėra tikrai!”. Geras, kaip retai, 
vakaras buvo ... net neprisimenu 
su kuria nešokau!

KIEK AS SUŽINOJAU!

Darbovietėje staiga susirgo 
Latrobe Valley seniūnas p. V. Pleš- 
kūnas. Keletą dienų išgulėjo Tra- 
ralgon miesto ligoninėje, dabar gy
dosi namuose. Linkime sveika
tos!

Jau antra savaitė Bankstowno 
ligoninėėje guli p. L. Lelešienė. 
Jau padaryta operacija ir jos svei
kata taisosi. Linkime greit pa
sveikti ir grįžti prie naminių ir 
visuomeninki pareigų!

Ku-ka

Čia kiek laiko vaikščiojo gandai, 
kad Vyt. Aras buvo pasitraukęs 
iš Sydnėjaus Meno Ansamblio ad
ministratoriaus pareigų. Gal kiek 
ir buvo tiesos, bet šiuo metu jis 
vėl tose pačiose pareigose ir ak
tyvus kaip visada.

Sako, jau kelinti metai sydnė- 
j iškis p. S. Skorulis nešiojosi ki
šenėje šoferio leidimą, bet tik pe
reitą savaitę įsigijo naujintėlaitį 
“Hillmaną”. Sveikiname!

Mielam mūsų bičiuliui ir mokytojui
ANTANUI KRAUSU1

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Anelę, vaikus — 
Danguolę, Rūtą ir Arvydą bei visus artimuosius.

Ona, Viktoras ir Henrikas 
Sliteriai

Iki šiolei žinojome, kad Adelai
dės Lietuvių Muziejaus ir Archy
vo vedėju buvo p. J. Vanagas, 
o dabar jis pakeltas šios institu
cijos direktorium. Sveikiname. Sa
ko, tos pakėlimo į direktorius apei
gos buvusios ypatingai įspūdin
gos.

Lietuvių studentų globėjui ir draugui 
ANTANUI KRAUSU1 

mirus, reiškiame jo šeimai užuojautą ir kartu liūdime.

Sydney Filisterių Būrelis

Didžiajam Švietėjui ir mokyklų globėjui
ANTANUIKRAUSUI

mirus, giliai užjaučiame jo šeima bei artimuosius ir drauge 
liūdime.

Sužinota, kad Soc. Globos Mo
terys Melbourne ruošiasi grandio
ziniam baliui Joninių išvakarėse. 
Kad jos yra geros gaspadinės, ži
no ne tik melbourniškiai, bet ir 
kitų miestų lietuviai, apie tai šne
ka; teko nugirsti net ir svetim
taučių tarpe atsiliepimus apie 
jų vaišes paruoštas vestuvinin
kams.

Tačiau per Jonines žada būti 
balius, kokio dar Melbourne ne
būta. Šalti užkandžiai, karšta va
karienė ir tortai bus tik mažas 
priedas prie numatytos programos, 
geros muzikos, naujos salės aplin
kos. Ta vi^ką gaus, atvykę baliaus 
svečiai, apsimokėję įėjimo bilietą. 
Na, o mokestis bus labai 
didelis.

labai ne

Sydney Liet. Savaitgalio
Mokyklos Vadovybė ir Tėvų Komitetas

pasirašė 
pagamin

Lietuvis biznierius 
kontraktą su vyriausybe „ 
ti baldų už 1,100,000 dolerių, ku
rie bus panaudoti naujai kuria
mam miestui Gove in Amham

PRANEŠIMAS 
ŠACHMATININKAMS

Pereitame numery paskelbtasis 
šachmatų uždavinio Nr. 2 konkur
sas baigiasi ne gegužės 15 d., kaip 
buvo Skelbta, bet gegužės 25 d. 
Laimingi uždavinio sprendėjai 
burtų keliu laimės loterijos bilie
tą, kuriuo galima laimėti 60,000 
dolerių. Sprendimus siųsti Sporto 
skyriaus redaktoriaus p. A. Lau
kaičio adresu.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad gegužės 16 

šeštadieni, Lietuvių Namuose 
Errol St., North Melbourne, ati
darytas vaikų darželis.

Tėvai prašomi atvesti savo vai
kus 3-5 metų amžiaus šeštadie
niais 9.30 vai. ryto.

Melb. Kat. Moterų Draugijos 
Valdyba

ti., 
50

NAUJA 
STUDENTŲ VALDYBA

Vasario 8 d. buvo išrinkta nau
ja Sydnėjaus studentų valdyba. 
Buvo nutarta kad nauja valdyba
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SYDNEY LIETUVIŲ SAVAITGALIO MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS

GEGUŽĖS 30 D.
DANCERS CLUB SALĖJE 

(kampas Joseph ir Vaughan St., Lidcombe) rengia

JAUKU BALIU
mokyklos naudai.

Originali programa. Loterijoje daug fantų, jų tarpe 
E. Kubbos, V. Meškėno, U. Kazokaitės, R. Badausko 
paveikslai ir J. Janavičienės keramika.

Pradžia 7 vai. vak.
Įėjimas $2 asmeniui; studentams ir pensininkams — $1.

Vietas galima užsisakyti dabar kreipiantis: V. Šliteris 
tel. 89 3607, J. Pullinen tel. 86 8182 ir p. Vingilienė 
tel. 602 6358.

Land, Northern Theritory. Tai 
A. Kovalskis, kurio firma AjS.K. 
Contracts Division Pty. Ltd. ga
mins užsakytuosius baldus. Svei
kiname !

Gegužės 16-24 d.d. mūsų dina
miškasis dail. Leonas Ufrbonas! 
turės savo individualią dailės pa
rodą Čiurlionio galerijoje Chica- 
goje. Prieš turėtoji šioje išvykoje 
pirmoji jo paroda Toronto mieste 
praėjo gana sėkmingai. Vertinda
mi jo kūrybą vietos kritikai atra
do stebėtinu būdu maori kultūros 
(N. Zelandijos) pėdsakų. Na, ir 
fantaziją turi tie kritikai!

Artimuosiuose Rytuose Izraelio 
tankai, lydimi kitų militarinių da
linių įsiveržė į Lebanoną sunai
kinti arabų partizanų lizdų, iš 
kurių būdavo užpuldinėjamas Iz- 
raėlis. Bijomasi, kad iš to neišsi- 
vystytų didesnis konfliktas ir dėl 
to UNO Saugumo Taryba susirin
ko ekstra posėdžio susidarusiai pa
dėčiai aptarti.
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perims pareigas po šių metų 
“Initium Semestri” kuris ijįvyko 
balandžio 27 d. I valdybą buvo 
išrinkti — Liuda Apinytė, Viole
ta Bitinaitė, Audrius Laurinaitis, 
Audronė MŪašaitė ir Rimas Skei
vys. Po Audriaus tragiškos mir
ties, vasario pabaigoje, valdyba 
paskyrė Ričardą Bukevičių perim
ti Audriaus vietą. Valdybos pir
mininkas yra Rimas Skeivys, iž
dininkas Ričardas Bukevičius, se
kretorė Liuda Apinytė, narė Vio
leta Bitinaitė, fuksų astovė Audro
nė Milašaitė.

Pirmininko adresas: 36 Ridge 
St., North Sydney, 2060, tel. 
925027.

Sekretorės adresas: 1 Hollaway 
St., Pagewood, 2019. Tel. 666 9389.

Sydnėjaus Studentų Valdyba

PADĖKA
Sulaukusiems ir taip gausiu bū

riu pasitikusiems mus aerodrome, 
“Suneštine” gausia net jau neiš
skaičiuojamomis gėrybėmis, žo
džiu ir raštu bei asmeniškais pa
tarnavimais mums gero linkėju
siems — mūsų sutuoktuvių lt su
grįžimo Australijon proga — gi
liai ir nuoširdžiai, neužmirštamai 
liekasi dėkingi.

Irena ir Ksaveras Adickai.

ŽINIOS
Prancūzijoje, Limoges mieste 

balandžio 3 d. buvo atidarytas 
septintasis foto meno salonas. Eks
ponuotos ir dvi fotografijos iš 
Lietuvos — A. Streleckio “Rugby” 
ir A. Sutkaus “Pionierius”.

(ET)

Indijoje hindusai sudegino visą 
musulmonų vedybinę partiją riva- 
lizuojančių partijų riaušių metu. 
Ugnyje ir riaušėse Bhiwandi vie
tovėje žuvusiųjų skaitoma virš 
šimto.

_  * __
Kanados sostinėje Ottawoje įvy

ko moterų demonstracija reikalau
janti, kad būtų krašte leidžiami 
nevaržomi abortai.

Prancūzijoje prasidėjo nauja 
teroro banga, kai teroristai pra
dėjo sprogdinti bombas viešuose 
pastatuose. Sustiprinta policija bu
di 24 valandas.

__ * _
Per pietines Jungtinių Valstybių 

valstijas persirito uraganas, vien 
tik Teksas’e nusinešęs 23 gyvybes.

Prancūzai netrukus ketina pra
vesti bandomuosius atominių bom
bų sprogdinimus Pacifike.

MVSll PASTOGE
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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