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APIE SAVO NAMUS KAIP YRA su brazinskais?
KADA TURĖSIME LIETUVIU 
NAMUS SYDNĖJUJE?

Sugaišinome dvidešimts metų del 
įvairių ginčų ir ambicijų, tačiau ačiū 
Dievui šiandien jau viskas praeitis. Susi
jungimas abiejų Klubų Sydnėjuje jau 
senai įvykęs. Jungtinė Klubo Valdyba 
jau yra didelių darbų atlikusi ir licen- 
zuoto klubo įsigijimo galimybės yra daug 
realesnes»

Už dviejų . nepilnų metų, Sydne- 
juj turėsime Meno Dienas, ir staiga iškyla 

klausimas-r-kur mes priimsime atvykstan
čius svečius, kur juos pavainšime“?

Gryžę is Meno Dienų Melbourne be 
abejonės pastebėjome, kad svečių pri
ėmimas ir įvairios vakarienes melbur- 

niškiams savo Namuose buvo tik puse 
problemos, palyginus su Syydnėjum. Syd- 
nėjuj be abejo yra pati didžiausia Lie

tuvių kolonija Australioje ir kiek kartų 
mums teko rauduonoti iš gėdos prieš daug 
mažesnes kolonijas?

Kad išvengus panašių situacijų as 
šiandien apeliuoju į visus Sydnėjaus lie

tuvius susirūpinti mūsų Klubo reikalu.
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valdybos narį, ar jau turite licenziją ar 
pan., kai tuo pačiu sis tautietis dar nėra 
padavęs net pareiškimo būti Lietuvių 
Klubo nariu. Mes jau per daug pripratę, 
kad mums viską padarytų tik kiti, o mes 
paskui pažiūrėsime ir pakritikuosime dar
ko gero. Byla jau yra užvesta licenzijos 
gavimui ir laukiama tik eiles teisme.

Atsidūrusi teisme valdyba,mano su- 
paratimu , bus labai silpna, pats geriau
sias advokatas, kuri Klubo valdyba yra 
pasamdžiusi bus bejėgis, jeigu mes ne
sugebėsime teisėjui pristatyti mažių 
mažiausia 500 narių. Yra gavėnios lai
kas, mes kriks'cionys peržiūrime savo 
dvasinius reikalus, lygiai peržiūrekime 
ir lietuviškus reikalus - neatidekime juos 
jokiu budu rytojuj. Nelaukime, kada ateis 
Klubo Valdybos narys su prašimu stoti 
į Lietuvių Klubą. Padėkime šiuo reikalu 
Klubo Valdybai, neapsunkinkime jų be- 
rekalingu darbu. Siųskime pareiškimus, 
kurie dar nesame nariais,Nario mokestis 
palyginus su australiškais Klubais yra 
maz'utis tik $4.00. Šiuo savanorišku mos
tu mes parodysime Klubo Valdybai, kad 
mes stengiamės jos sunky darbą nors ma
ža dalele palengvinti. Nemanau, kad at
sirastų tokių, kurie nežinotų kad Klubo 
Valdybos nariai, kaip ir mes visi, turi 
sau duoną užsidirbti ir tik po to savo 
brangų laiką aukoja bendruomenes reika
lams ir jau ilgą metų eilę be jokių at
pildo.

Prieš dešimts metų rašiau, kad kei
čiantis įstatymams nėra jokios abejones 
kad Bankstowne gausime savo Klubui 
leidimą, jeigu mes visi jo reikalausime.
Deja šios mano mintys nepraėjo pro cen
zūrą. Tik praėjusį sekmadienį girdime is 
sakyklos, kad ir bažnytiniai įstatymai 
keičiasi. Štai leidžiamos laikyti pamal
dos privačiuose namuose. Ką sis naujas 
leidimas duoda mums tikintiesiems? Įsi
steigus Lietuvių Klubui Bankstowne,mes 
pasinaudodami šia reforma Katalikų Baž
nyčioje, galime perkelti Lietuviškas pa
maldas į toje pačioje gatvėje nesenai

pastatytą Graikų Katalikų bažnyčių,. Šiuo 
reikalu privačiai buvo kreiptasi į Graikų 
ka pelionų vkuris užtikrino, kad mes galime 
pas juos ateiti “any time”.

Nemanau, kad jau pamiršome, kai 
po lietuviškų pamaldų važiuodavome i 
Redferno Namus lietuviškam i kugeliui 
ar šaltbarsciairgMes tuos laikus vėl su
grąžinsime.

V. Aleksandravičiaus vario raižinys

Lietuviškas Klubas Sydnęjuj yra 
mano ir tavo reikalas. Kaip anksčiau 
sakiau nepalikime šio reikalo vien tik 
Klubo Valdybai. Lai nelieka Sydnęjuj 
nei vieno lietuvio, kuris nepriklausytų 
šiam Klubui. Jei dar nepadavei pareiškimo 
įstoti į Lietuvių Klubą,padaryk tai kuo 
greičiausiai ir paragink savo kaimyną.

A. Kramilius.

Jūs esate toli, toli —
Už okeano, murmančio, gilaus.
Tos žemės svetimoj padangėj 
Praeivis jūs nė vardo nepaklaus.

O mes jus minime su širdgėla tylia 
Kaip karštą, gyvą savo kraujo lašą. 
Tur būt, ir jus gimtinės ilgesys 
Į mielą Lietuvos padangę neša.

Jūs ten, mes čia, bet mūs bendri jausmai.
Tegul širdis jais plakus nenustos.
Sujunkime rankas bendroj kovoj 
Už pergalę teisybės, 
Laisvės ir šviesos!

V. Mykolaitis-Putinas

Vilnius, 1961 m. kovo 2 d.

VLIKO pirmininkas Dr. J.K. Va
liūnas, praleidęs penkias savaites Eu
ropoje, iš jų vieną Turkijoje, kovo 20 d. 
plačiai informavo apie Prano ir Algirdo 
Bražinskų , Turkijoje internuotų,' bylą. 
Valiūno su Brazinkais ilgas pasikal
bėjimas buvo įrašytas į. magnetofono 
juostelę.

LIETUVIU. KALBOS KURSAI 
JAU PRIPAŽINTI!

Viktorijos Universitetų ir Mokyklų Egza
minų Taryba tuos kursus pripažino.
Suinteresuotų asmenų žiniai šio rašto 
vertimas:
1971 m. kovo mėn. 30 d.

Viktorijos Universitetų ir Mokyklų 
Egzaminų Taryba.
EC/HG 4.054
Ponui S.A. Stankūnavičiui
Lietuvių Akademinės Korp. Romuva 
Lituanistinio mokslinimosi sekcijos pirm. 
4 Cooinda Court
Mt. Waverley 3149.

Mielas Tamsta,

Tikiuosi, kad Jus Lietuvių Akade
minės Korporacijos Romuva, Lituanisti
nio mokslinimosi sekcijos pirmininkas, 
būsite patenkintas sužinojęs, kad Mo
kymo Programų Priežiūros Komitetas 
spręsdamas Jūsų pareiškimą dėl lietu
vių kalbos pripažinimo buvo paveiktas 
Jūsų pareiškimo rūpestingu paruošimu 
bei dokumentavimu. Buvo rekomenduota, 
kad lietuvių kalbos kursas jau 1971 me
tais būtų pripažintas.

Vykdomasis Komitetas šią rekomen-
daciją patvirtino.

Esu įsitikinęs, kad lietuvių bendruo
menė pilnai rems Jūsų sekcijos pastan
gas, parūpinant priemones lietuvių kal
bai mokytis ir sėkmingai išlaikyti bai
giamuosius egzaminus (School Leaving 
Examination).

Jūsų

E. D’A Coleman 
Sekretoriaus Pavaduotojas.

Kaip jau seniau Eltoje pranešta, po 
kovo 8 d. Aukščiausiojo Turkijos Teis
mo nutarimo, buvo panaikinti žemesnių
jų teismų Bražinskams palankus nuta
rimai, jų byla žymai pasunkėjo.

VLIKO pirmininko Dr. Valiūno pa
stangomis buvo sustiprinta Bražinskų gy
nyba - pasamdyti ir įgalioti du turkų ad
vokatai Bražinskų bylai vesti ir ją gin
ti teismuose ir administracijos įstaigose, 
kad Bražinskų likimas nepatektų į so
vietų rankas, t.y. į mirtį.

Vlikas ir toliau, kaip ir ligi šio- 
liai, dės visas pastangas bylai laimėti, 
tikėdamasis visokiariopos, materialinės 
ir moralinės paramos iš visu, laisvojo 
pasaulio lietuvių, kuri ir ligšiol buvo 
teikiama.

Kad Bražinskai nebūtų sovietams 
išduoti, Vlikas prašo siųsti laiškus Tur
kijos vyriausybei oro paštu (tai būtų pi
giau ir parankiau), bei telegramas, nu
rodomu adresu ir panašaus turinio:

His Excellency, Prime Minister or 
Turkey, Ankara, Turkey.

We urgently request, that the Tur
kish Government not to turn over P. and 
A. Bražinskas to the Soviets, at whose 
hands they would meet certain death.

Bražinskų gelbėjimo fondui aukas 
siųsti: Lithuanian National FUnd, 64 - 
14 64th Rd. Maspeth, N.Y. 11378, arba 
ALT-ai Čikagoje, arba Tautos Fbndui 
Australijoje, 82 Victor Ave., Picnic 
Point. N.S.W. 2213.

Ši mūsų kova su bolševikais yra 
ne tik Bražinskų, kaip žmonių gelbėji
mas, bet ir labai kieta kova dėl Lietu
vos laisvės. Jos laimėjimui reikalingas 
visų lietuvių įsijungimas į ją.

Vliko delegacija, Valdybos nariai 
- Romas Kezys ir Jurgis Vailaitis, ir 
BALFo atstovas, reik, vedėjas kun. 
P. Geisčiūnas š.m. kovo 18 d. Bražin
skų reikalu lankėsi pas Turkijos amba
sadorių J. Tautose, New Yorke, Haluk 
Bayulen. Ambasadorius sutiko lietuvių 
pageidavimus perduoti Turkijos vyriau
sybei ir pažymėjo, kad Bražinskų padė
ties klausimas bus sprendžiamas, į teisiu 
gurno bei žmoniškumo dėsnius atsižvel
giant.

Vienas įdomesnių reiškinių: 1970 
metais Lietuvos paaugliai sudarė 51% 
darbininkų klasės papildymo. Tik kas 
ketvirtas buvo įsigijęs specilybę, o pa
grindinė masė atėjo tiesiai iš mokyklos 
suolo. Antra, 36.2% paauglių nusikal
timų padaro tie, kurie dirba...

Keli žodžiai apie jaunimą ir meną: 
Vilniaus operos - baleto teatre ar f il- 
harmonijoje tematyti mergaitės, mergi
nos, vedusiųjų poros. Berniukai tuo 
metu - gatvėje ... dar kažkur. Apie ką 
kalbama komjaunimo susirinkimuose? 
Apie nario mokesčio mokėjimą, gamybos 
nesklandumus ir pan. Apie gamtą, gro
žį, romantiką, meną - labai retai.

(ELTA).
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BANDYMO METAI.

Po 30 metų sunkios okupacijos Dir- 
mą kartą i tarptautinį forumą iškyla Lie
tuvos vardas tokiu ryškumu, kaip nie
kados. Šiandien pavergtų, tautą tarpe 
Lietuva yra bene pirmoji, kuri pasirodė 
tokia tvirta savo pasiryžimuose, tokia 
ištverminga laisvės kovoje už tautos ne
priklausomybę.? Lietuviai išvystė tokią 
akciją dėl savo tautos laisvės, kad viso 
pasaulio didžioji spauda nenustoja ra
šiusi, o parlamentarai kalbėję, galima 
sakyti kad pasaulio sąžinė yra paža
dinta. Tik vieni žydai yra mus pralenkę 
savo išvystyta akcija reikalaudami sa
viems įstrigusiems tautiečiams laisvės 
palikti Sovietų Sąjungos tautų kalėjimą. 
Jie pirmi pradėjo terorą, pries' Sovietų 
institucijas Amerikoje, mes tik beldžia
mės į duris ir prašome pagalbos, pra
šome teisingumo,prašome laisves sau, ir 
kitiems, kurie neša bendrą, vergovės naš
tą kartu su mumis.

Kas mus pažadino, kas mus sujun
gė tai akcijai? Ar ne tenka stebėtis, kad 
tauta tenai už geležinės sienos ir čio
nai išbarstyta po visą pasauli pajuto 
vienos širdies pulsą, pajuto-vienos tau
tos gyvybės versmę. Sujungė mus visus 
vienas ir tas pats skausmas Bražinsku, 
Simokaičių, Kudirkos ir kt., sujungė lais
vės troškimas. Visi skirtumai išnyko 
prieš šiuos gyvybinius pradus, todėl 
spontaniškai pasipylė protestai, pagalbos 
šauksmai, prašymai, aukos ir demons
tracijos. Ir mes šiendieną arčiau sto
vime savo tautos laisves aušros, kaip 
bet kada praeityje pertą trisdešimtis me- 

Krikščionybė savo ilgos istorijos 
eigoje yra patyrusi, kad ten, kur liejasi 
kankinių kraujas, pražysta gražios gėlės 
ir neša šimteriopą derlių. Ar ne tas pats 
dedasi ir su mūsų tauta? Kai paskuti- 
niasiais metais didvyriškai į laisve ver
žėsi musų broliai lietuviai ir juos išti

kęs skaudus kankinių likimaąt.as:mus su
purtė, nes mes pajutome tą pati skaus
mą ir tą pati norą gyventi laisvėje. Lais
vei reikalinga aukų.

Šių didžiųjų įvykių akyvaizdoje ką 
mes Australijos lietuviai darome? Rei
kia pasakyti, kad ir mes savo dali atli
kome. Surinkome Tautos Fondui aukų 
daugiau kaip visada, parašiame įvai
rių protestų ir memorandumų, pasiuntėm 
prašymų ir telegramų daugiau, kaip bet 
kada. Tiesa, mūsų tarpe dar pasigendama 
nuoširdžios vienybės, bet ir okeano ban
gos, vėjui nurimus, dar ilgai siubuojasi 
ir supasi, taip ir mūsų emocijos dar ne- 
nurimusios, bet vėjo jau nebejaučiama. 
Tikėkime, kad greitai ramybė ir taika 
ateis į mūsų slėnį. Šie metai yra mums 
bandymo metai ir pasirodykime kuo esa
me verti.

LIETUVOS NEDALIOS TEMOMIS 
Nauja knyga SIMAS

A. Matukevičienė.

Knygos autoriaus J. Gliaudos mini
mos knygos pradžioje cituojamos ištrau
kos žmogaus teisių iš 1951 m. Genevos 
konvencijos deklaracijos ir taip pat iš
rašas iš Luko evangelijos apie gailes
tingąjį samarijietį pabrėžia žmonių tei
sinius ir.moralinius santykius.

Žmoniškoji ir dieviškoji taisykles 
neatsitiktinai Jurgio Gliausdos knygos 
“SIMAS” pirmuose lapuose.

Žmoniškąja taisykle rašytojas Jur
gis Gliaudą pradeda skaudų ir tragišką 
jauno lietuvio šuolio į lasvę dokumentą. 
Šuolio, tapusio tragedija žmogaus, tapu

>KWTYTWfll
RR5C

LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSŲ GARBĖS REIKALAS.

Aritmetika ir laiko stoka.

Gerbiamojo p. Vingilio aritmetika 
“M.P.” Nr. 11 yra tvarkoje: 10 min., 
padauginus iš 20 norėjusių kalbėtįjikrai 
užima virš 3 vai. laiko. Netvarkoje yra 
tik jo samprotavimai, kuriais jis tą arit
metiką remia. Kur A LB statute yra pa
sakyta, kad suvažiavime klausimus ga
lima svarstyti TIK 3 vai.? Suvažiavimų 
posėdžių ilgumą turėtų nulemti ne laik
rodis, o svarstomų klausimų svarbumas. 
Iš didelio užsirašiusių kalbėti skaičiaus 
galima spėti, kad klausimai buvo tikrai 
svarbūs. Reikia atsiminti, kad kiekvienas 
apylinkėse rinktas atstovas, pagal sta
tutą, atstovauja 100 pilnateisių bendruo
menės narių. Atstovai yra įpareigoti 
kalbėti rinkėjų vardu, išreikšti jų pagei
davimus, pasiūlymus ir valia. Susiau
rinus teisę kalbėti 20 atstovų, panei
giamas 2.000 bendruomenės narių bal
sas ir valia. Nesiskaityti su 2.000 ben
druomenės narių atstovaujančiais žmo
nėmis nėra jau toks maz'as dalykas. Taip 
darant, opus reikalai dar labiau užaštri
nami.

iš Australijos parlamento praktikos 
žinome, koks triukšmas kyla, kai vy
riausybė bando opozicijai suvaržyti dis
kusijų laiką. Tas pats dabar prasiveržia 
ir mūsų bendruomenėje.

Gerb. p. Vingilis pataria prezidiumą 
gerbti. Pilnai su juo sutinku. Mes pre
zidiumo narius ir gerbiame. Žinome, kad 
jie yra garbingi ir bendruomenėje iški
lūs ųiyrai. Jų darbas suvažiavime buvo 
sunkus ir nedėkingas. Svarstymai, ar jų 
nutarimas apriboti diskusijų laiką buvo 
naudingas bendruomenei, ar nenaudingas, 
jų garbės nei kiek nemažina. Kalba eina 
ne apie garbę ar pagarbą, bet apie vado
vavimo išmintingumą.

Galvodami apie būsimus suvažia
vimus, vis tik turėtume pasvarstyti, kaip 
surasti posėdžiams daugiau laiko, nes 
rinktieji tarybos atstovai suvažiuoja 
bendruomenės reikalų pilnai ir visapusiš
kai aptarti, o ne būti priversti tiems rei
kalams “neturėti laiko”. Jei klausimų 
aptarimui suvažiavimuose “nėra laiko”, 
tai kam tada rinkti atstovus, kam juos 
siųsti į suvažiavimus? Nauja Krašto Val
dyba galėtume išrinkti ir laiškais pabal
suodami.

Sydney. J.A. Juragis.

sio sopulingu riksmu pavergtos tautos, 
tapusio geda žmoniškąjį kovenantą pasi
rašiusios tautos.

Jauno, aistringai laisves troškimu 
ir drąsa degančia širdimi vyro vardas 
- Simas Kudirka. Jo vardas tapo mums 
nauju tėvynės laisvės kovos kovenantu.

Jurgis Gliaudą jausmingai vaiz
džiai perduoda įvykius. ...Čia, ant Vi- 
gilanto denio, buvo, šuolis, Simo Kudir
kos suolis,istorijos iscenizuotas veiks
mas, likęs istorijai, dabar negirdimas 
tarp dviejų laivų, bet savo aidais pri
pildęs visą pasaulį.

...Vienu krepšio nukėlimu iš Sovie- 
tskaja Litva atvyko penki sovietų jūrei

Gerb. p. Redaktoriau,

Savo striapsnyje “Kur lygybė”, pa
vadindamas Lietuvių Sodybą “turtingų 
seneliu” namais, niekada nemaniau, kad 
taip užgausiu p. O. Baužienę, kuri mane 
net neteisingu propogandos skleidėjų iš
vadino.

Staiga Kudirka pargriuvo ir tuoj vienas 
sugriebė ji už plaukų vieno mirksnio grei
čiu pakėlė jo galvą ir visu smarkumu 
trenkė į plieninius laiptų tureklius, prie 
kurių jie. vilko auką. Ir čia pakartotinai 
jie daužė jo galvą veidu ar šonu į laip
tų tureklius.

Atvilkę į malūnsparnio nutūpimo 
aikštę, jie mete Kudirką ant grindų. Įsi
spyrę. keliais į jo kūną, jie vertė Simao 
į atskleista brezentą, kad galėtų jį su
supti taip sandariai, jog jis būtų visas 
kaip maiše. Tuose veiksmuose buvo ma
tyti geras įgudimas. Sovietai jau visiš
kai valde Simo kūną. Jis dar blaškėsi, 
dar buvo girdėti jo aikčiojus šauksmas: 
- Dėl Dievo, gelbėkite! - Jis dar krei
pėsi į amerikiečius, angliškai išrėkęs 
paskutinį pagalbos šauksmą.

Komanderis Eustis nusileido pa
žiūrėti, kaip sutramdytas ir perdavimui

Aš pilnai su Ponia sutinku, kad pas parengtas Kudirka. Jis pamatė jį, tikriau 
mus Sydnėjuje sąlygos yra labai blogos, sąmonės netekusį jo kūną, ant malūn- 
neturint nei savo klubo, nei Lietuvių ar 
Parapijos namu, nes iki šiol turėtose vir
tuvėse Įrengimai buvo labai blogi ir ge
roms šeimininkėms visiškai nepriimtini. 
Tačiau tas viskas vis vien nepateisina 
Sydnėjaus moterų, ypatingai paskutiniais 
keliais metais jų atitrūkimo nuo jaunimo. 
Nieks nenori karštų piety, kas ir mano 
buvo pasmerkta, ypatingai kai jaunimas 
nieko negavo, tačiau manau, kad ir Syd
nėjuje moterys galėtų rasti progos vie
nokiu ar kitokiu būdu pagerbti jaunimą, dų gulintį Kudirką su visa komąnderio 
kaip pvz. suruošiant, kad ir studentams, rūbų elegancija, su auksu spindinčiomis 
abiturientams ar net savaitgalio mokyklos 
vaikams jų mokslo metų pabaigos atžymė- 
jimą, sportininkų ar tautinių šokių Šokėjų 
pagerbimą po jų švenčių ir kita, Norint, 
progų visuomet galima surasti. Ir tas, 
kaip yra daroma Melbourne ir Adelaidėje, 
pilnai pateisintų ir mūsų Sydnejuje mo
terų veiklą.

Kas liečia p. O. Baužienei nepriim
tina “turtingųjų senelių” namų pavadi
nimą, tai aš ir, manau, gal kiti 90% syd- 
nejiškių, norėtume platesnio paaiškinimo, 

kas galilį šiuos namus patekti, nes po mano 
šio “turtingųjų senelių’1 pavadinimo, aš 
gavau daugybę įvairiausių pasisakymų, kur 
ir mano šis pavadinimas yra pilnai patei
sinimas, nes, kiek girdžiu, reikalinga 
negrįžtamai įmokėti $4000.00., kad galė
tum patekti, kas senelį jau padaro gana 
turtingu ir nedaug kas iš pensininkų, ar
ba tikrai senelių namu reikalingu žmo
nių, įstengs tai padaryti, paliekant Sody
ba tik turtingiesiems.

Su pagarba,
A. Laukaitis.

viai. Jie atgabeno su savimi, atrodė, 
jiems Įprastą, parankų ir praktikoje iš
bandytą medžiagą, lygiai kaip amatinin
kai ateina su savo darbo įrankiais. Tai 
buvo už paklodę platesnis gabalas bre- 
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sparnio aikštelės grindų.
Eustis nematė Simo kūno sužalo

jimų, kraujoplūdžių, pamėlusio veido, 
kraujo, nes viskas buvo po brezento dan
ga. Nebylus ir nejudąs gulėjo Kudirka 
prie Eustis kojų. Keliolika sovietų čia 
pat stovėjo ilsėjimosi pozose. Jųekzal- 
tuotuose veiduose buvo matyti prieš ke
lias minutes iškilęs ir dar neišgaravęs 
grumtynių ir negailestingo mušimo įkarš
tis.

Eustis stovėjo prieš juos ir ant grin- 

sagomis, su ovaliniais auksiniais siu
viniais ant kepures matiko. Eustis sten
gėsi dabar pareikšti Kudirkai savo užuo
jautą ir asmenišką susirūpinimą juo. Jis 
ištarė užuojautos žodžius tikėdamąsisi, 
kad angliškai kalbąs Simas, įvertins ir 
atleis jam, įsakymo vergui, talkininka
vimą išdavimui.

Bet brezento karste nejudąs. Kudirka 
buvo nebylus.

No contracting state shall expell or 
return....

Valties dugne gulėjo Kudirkos kū
nas, veidąs įsmeigęs žemyn. Ten buvo 
purvas, kiek vandens ir šiurkščios, du
riančios sąsparų briaunos. Vos jie atsi
rado ant vandens, sovietų jūreivis sėdo 
ant pusiau iš brezento išsikišusios Ku
dirkos galvos. Visų, amerikiečių siaubui 
ir Burkalui nedraudžiant, tas sovietų 
vyras visu savo svoriu traiškė Kudirkos 
galva ir ėmė jį nejudantį mušti trumpais, 
stipriais smūgiais per kaklą, žemiau, 
per brezento danga, ir vėl per išsikisusį 
viršugalvį....

Iš viršutinio denio buvo nuleistas 
tinklas. Jis karojo greta valties, beveik 
siekdamas vandens paviršių. Sovietai 
išgriebė Simo kūną iš valties dugno ir 
trenkė ji pirma skersomis valties, paskui 
antru pakėlimu įmetė į tinklą? Simo kū
nui besiūbuojant tinkle, vienas po kito 
jie ėmė lipti į tą tinklą, stodami ant Simo, 
kaip jie stodavo ant senos, stambios pa
dangos, kilnodamiesi iš laivo į laivą.

Tai ne makabriškas viduramžių kan
kynių sapnas. Tai ne Alfred Hithcock’o 
vaiduokliškas siaubo filmas.

Tai dokumentas civilizuoto žmogaus 
nužmogėjimo. Tai dokumentas garbingu 
save laikančio krašto gėdos. Tai doku
mentas bestialiskiausio žiaurumo. Simo 
Golgotos dokumentas.

Valanda po valandos, net minutėmis, 
Jurgis Gliaudą veda laivų deniais, per
duoda telefonų pasikalbėjimus tarp pa
reigūnų pilnai autentiškai; tokius, kokie 
jie buvo įrašyti teletype juostelėse. Si
mo dramos dalyvių pavardes tikros. Si
mo drama - mūsų tautos tragedija.

Jurgio Gliaudos “Simas” - pa
minklas laisvės kankiniui Simui Kudir
kai. Tai liudijimas aukščiausios lietu
vio vertybės - LAISVĖS.

J. Gliaudą - “Simas”, išleido Vil
ties- Draugijos Leidykla. Užsisakyti ga
lima iš anksto. “Mūsų Pastoges” mote
rų. priedo “Gabija” redacijoj, 3 Rial
ton Ave, Blackburn Nth. Vic. 3130. Te
lefonu 8782565.

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER

TAUTOS FONDĄ MŪSŲ 
LAISVES KOVAI!
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"Redaguoja Gintąsias Kaminskas
Adresas: Mannix Coflcfa, Wettngtos Rd., 

Claytoaų Vic. 31M

GYVENIMAS FILOSOFUOJANT.

A. Zubras.

Jau šimtai tūksatncių metų praėję, 
kai sutinkami žemėje inteligentiškiau
sios būtybes - žmogaus pėdsakai. Ta
čiau tik du su puse tūkstančių, metų., kai 
pasirodo filosofuojantis žmogus, sąmo
ningas savo išskirtinės vietos bei.vien- 
kartumo, išsivadavęs iš motinos Žemes 
ir kosminių jėgų priklausomybės, iš de
monų sauvaliavimo. įkandin ateina mok
slo žmogus; ir vos tik keli šimtai metų, 
kai pasirodė technologas. Sąmonėjimas 
buvo lętąs nors vienišai laisvas apsi
spręsti ir ryžtis, dažniausiai nelaisvai 
vienišas kentėti ir mirti, tačiau šiaip jau 
žmogus ir kilme ir pačiu buvimu tesuvo
kiamas tik santikyje su kitais žmonėmis. 
Jis niekad nėra atbaigtas buvimas, bet 
nuolat besiformuojąs komunikacijoje. 
Egzistencija todėl aplinkoje sutampa su 
laiku, bet galutinai nėra nei aplinkos nei 
laiko apspręsta, nes savąją individualy
bę vis iš naujo formuoja laisvėje ir savo 
keliu duoda atspalvį aplinkai ir laikui. 
Tai gyvenimas bendriausia prasme.

Pats gyvenimas būtų lyg ramiai 
tekanti upė, jei jos vagoje nepasitaikytų 
uolų, slenksčių, brastų, užtvarų bei pra
rajų, jei gyvybei negręstų ligos, katas
trofos, karai, kataklizmai, jei buvimui 
nebūtų išblėsimo neišvengiamumo. Tik 
ir paskirai ir bendrijoje žmogus, asmeni
nio ir genties išlikimo instinkto stumia
mas, su priešybėmis, kiek ir kol jos 
įveikiamos, grumiasi. Dėl to kilo paži
nimas, civilizacija bei pažanga - taigi 
istorinis vyksmas. Istoriniame vyksme 
tačiau, - ji teįžiūrime tik socialiniame 
junginyje, kuris susideda iš individų 
su laisva valia, - nėra kiek preciziškiau 
suvokiamų dėsnių, kurie nors ir nepilnai, 
bet praktiškam reikalui pakankamai pa
žįstami. biologijoje ar fizikoje. Būtų 
kitaip^' jei žmonių bendruomenė prilygtų 
termitų šeimai. Taip nėra, nes žmo
nių bendruomenės (panašiai kaip indi
vidai) funkčiuonuoja komunikaciojoje ir 
laisvėje, todėl istoriškai niekad negali 
būti tas pats, o materialinių pagrindų 
kitimas, socialinė struktūra ir santy
kiai, pati bendruomeninės dvasia ilges- 
niai ateičiai neįžvelgtina ir tik daugiau 
ar mažiau tiksliai nujaustina.

Bendriausio pobūdžio pažinimą bei 
jojo ieškojimą^ aiškiai suvokiant ir tų 
pastangų ribotumą , vadinsime ^filosofa
vimu. Žmogus privalo filosofuoti, nes 
jis yra kas yra ir tuo pačiu metu vita
linių jėgų ir dvasios yra stumiamas būti 
daugiau, kas jis yra ir kuo jis tampa 
komunikacijoje su kitais ar kas atmeta
ma. Žmogiškai egzistuoti reiškai nuo
lat svarstyti ir apsispręsti dėl pačių 
bendriausių gairių, tad ir filosofuoti, 
nors nebūtinai esant filosofu. Pirmiau
sia savo paties atžvilgiu. Ta prasme 
filosofuoti reiškia sąmoningai suvokti 
savąjį buvimą is praeities dabartyje, 
turėti nukreiptas akis į ateitį ir, kiek 
įmanant , ją pramatyti ir vairiuoti. Kitaip 
- nepasikliauti likimui, bet ji pačiam pa
imti į rankas. Tik ir niekad neužmirštant, 
kad nuolat ištinka nepasisekimai, kliū
tis. Yra ir neįveikiamų kliūčių, kurios 
kyla iš žmogaus prigimties, kurias pas
pendžia laikas bei aplinka. Bet ir jos

sveiko žmogaus vitalizmo nepalaužia. 
Kaip sriauto vanduo aplenkia uolas, 
taip ir žmogus, nepavykus vienu keliu, 
bando savo žmokiškajam pasireiškimui 
kitą.

Filosofuojantis žmogus darosi bū
tybė, kuri pati save klausimai pasista
to, todėl iš savęs reikalauja pareigų, 
veiksmo, rezultatų, bet tuo pačiu metu 
nuolat abejoja, save kritikuoja ir per
svarsto, todėl ir koreguoja. Save pažin
damas ir filosofuodamas, žmogus aiš
kiau ar mažiau aiškiai susivokia dėl 
savo gyvenimo prasmės bei tikslų, o to
dėl darosi sąmoningas del konkrečių 
kelių ir darbų. Apsisprendimas ir pasi
ryžimas, kol nepaverzvia visą fizio - 
psichine būtybę, kol visi kiti sprendimai 
ir žygiai nesubordinuojami pagrindiniam 
sprendimui ir planui, dažnai būna neiš- 
tęsiami. Tuo naikinama asmenybė ir 
skriaudžiama žmogiškasis '.psireiskimas. 
Uždavinys todėl kurio imtasi, darbas 
kuris sąmoningaiapsvarsčiaus pradėtas, 
jei gilesnis pažinimas ir patirtis nelie
pia keisti ar atsisakyti, turi būti tesė
tas iki galui. Girdime, kad žmogus filo
sofiškai negalės suvokti savojo buvimo 
prasmės, ir todėl negali būti rimto pa
grindo esminiam apsisprendimui. Tegu 
ir taip. Tada tegu byloja akivaizdus 
vitalistinis motyvas: visi medžiai gi
rioje į viršų tiesiasi ir saulės ieško, 
nors jokios sąmonės neturi. Tačiau są
moninga būtybe žmogus suvokia, kad 
jam tiesiantis, nėra reikalo kitus nu
stelbti, nes tik ir kitiems tiesiantis, jo 
pilnybė didėja, jo apsireiškimas praš
inėja.

Jei visas musų reiškimasis vyksta 
socialiniame junginyje tegu ir siaurame 
šeimoje ir tarp draugų, bet kartu to
kiame komplikuotame kaip tauta, vals
tybė, žmonija, tai kiekvienas žmogus 
įvairuose aplinkybėse susiduria su klau
simais, kylančiais dėl atsakomybės san
tykiuose su šeimos nariais, atsakomy
bės tautai, žmonijai, ateities generaci
joms. Šie santykiai bei jų rėmuose apsi
sprendimai yra jau etinės sąmonės sais
tomi, todėl ir pačios prigimties sąžinės 
balsu kontroliuojami, ir bendruomenės 
paprotinių bei įstatiminių normų tvarkomi. 
Pozityvus apsisprendimas už koegzis- 
tencinį principą, - kitų gerovė ir mano 
gerovė, kitų laimė ir mano laimė, - yra 
filosofuojančiam žmogui lengvai suvo
kiamas. Gyvenime tačiau nuo šio prin
cipo egotistiniais motyvais ir paskiri 
individai ir kolektyvai dažnai nukrypsta. 
Tas principas ne tik nuogai pažeidžia
mas, bet žiauriai piktnaudojamas ir pri
sidengus tariamai idealistinėmis skrais
tėmis. Filosofuojantis žmogus tačiau 
turi visada atviras akis savanaudišku
mui, išdavimui, niekšybei, pavydui ir 
intrygoms, žmogiškų santykių nepasto
vumui, nuotaikų kitimui, nesusipratimams. 
Nors ir skausimingi tie patyrimai, bet iš 
kalno su tuo skaitantis, jie pakeliami, 
kai kada atitaisomi ar pamirštami. Visa 
tai tik praturtina patyrimą ir gilina iš
mintį. Asmenybė nepralaimi, kol ji pati 
nesutinka palūz'ti,kapituliuoti, nors 
būtų- ir sunaikinama. Pasirenkant nedo
rovingas priemones kad ir su piktu ko
vojant, reikia būti pasiruošusiam paga
liau pralaimėti, nors laikinai atrodytų 

laimėjimas. Pyktis kursto pykti, o įvei
kiama jį tik kantrybe, atlaidumu ir meile.

iš paryškinimo aiškėja, kad žmo
gaus esminiai sprendimai yra indivi
do identiteto atrama^ šiaip jau gyveni
miški sprendimai gali kisti su patyrimu, 
su besikeičiančiomis ąplinkybčmis. Blo
gio pradas - pralaimėjimu paženklintas. 
Jei nusistatymai ir sprendimai kinta dėl 
baimės kitų, jei santykiai su žmonėmis 
kinta pagal nuotaikas, pagal gyvybinguo
sius prigimties pomėgius, tai požymis, 
kad nesama ar nustojama būti pilna eg
zistencine būtybe ir virstama tik vege
tatyviniu tvariniu. Kai kada baimė gali 
reikšti, kad tebegyvenama mitologinėje 
būsenoje, kai.bijota nežinomo, neišaiški
namo, neįprasto. Daugelis ir šiandien 
bijo naujovių. Pozityvu ir suprantama, 

kai baiminasi, nes neapsispręsta. Bet 
tokia nuotaika lydi noras išsiaiškinti, 
ieškojimas komunikacijos ir atvirumas 
kitų nuomones. Dažniausiai baimė yra 
nelaisvės požymis - stoka laisvės.

Mokslininkai apie Lietuvių Kalbą.

Jau nuo aštuoniolikto šimtmečio 
pagarsėję vokiečių filologai P. Ruhig, 
J. Vater, von Bohlen, W. Humboldt ir ki
ti, ypatingai domėjosi lietuviu kalbos 
nepaprastu senoviškumu. Theodore Ben- 
fey taip apie ją sako: “Lietuvių kalba 
net ir šiandieninėje formoje yra išlai
kiusi tokį senovišką charakterį, kad indo
europiečių prokalbės pagrindinių formų 
pažinimui ji yra nemažiau reikšminga, 
kaip sanskrito ar baktriano kalbos”.

J. Karlowicz šitaip nusako lietuvių 
kalbos senoviškumą: “Jos skambesys 
ir galūnes visą laiką primena senųjų indų, 
persų, graikų, romėnų, gotų, keltų ir sla
vų kalbų garsus. Eilė lietuvišku saki
nių yra beveik neišskiriamai panašūs į 
sanskritiškus. Tai ypatingai pastebima, 
kada girdima paprastą kaimietį šian
dien naudojantį tokias kalbines formas, 
kurias dėl jų senoviškumo esame pri
pratę skaityti prieš istorinius, vertomis 
kuone religiškos pagarbos, nes senų se
nų senovėje visų arijų Didžioji Motina 
jas šnabždėjo mūsų protėvių ainiams'.'

The Vilnius University Library as seen from the Great Quad.
Vilniaus Universiteto biblioteka.

The Vilnius University Library. Smuglevičius Hall, the old stock reading
room.

Viena iš biblotekos sallių-skaityklų Vilniaus Un-to bibliotekoje.
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Kitaip sakant, tai, kas kitose kalbose 
per eilę tarpinių amžių, pamažu išdilo ir 
visai išnyko, lietuvių kalboje išliko gy
vuose, kasdien vartojamuose išsireiški
muose, kurie filologus stebina savo tur
tingumu ir įvairumu .

August Schleicher, vienas iš žy
miausių vokiečių lietuvių, kalbos rpoksk- 
ninkų perskaitęs Kristijono Donelaičio 
eiles pareiškė, kad jose jis randąs 
“kalbą, kuri savo formų tobulumu galėtų 
pranešti graikų, romėnų ir indų kūrinius”.

Profesorius Benjamin D. Dwight sa
vo veikale “Modernioji Filologija” taip 
rašo: “Lietuvių kalba filologui yra ne
paprastai vertinga. Savo formomis ji yra 
pati senoviškiausia iš visų pasaulio gy
vųjų kalbų ir savo esme labiausia ar
tima senajai sankrito kalbai. Kita ver
tus, ji taip panaši Į lotynų ir graikų kal
bas, kad etimologas vien tik jos klau
sydamas, girdi ryšį tarp sanskrito ir lo
tynų kalbų”.

Elise Rečius savo garsiame vei
kale “Geofraphie Universelie” pareiš
kia: “Jei kurios vienos tautos vertė 
bendroje žmonijos sumoje būtų matuoja
ma jos kalbos grožiu, tai Lietuva turėtų 
užimti aukštą vietą tarp Europos tautų”.

Akiračiai Nr. 7 (21)

Maryte Ziukelyte iš Brisbanes lankėsi 
Sydnėjuj. Brisbane studijuos mediciną.

Carmen Saparaitė nesenai suėjo 21 m. 
Studijuoja Physiotherapy Maquarie Uni.

Kristina Janavičiūtė baigė' Humanitarinius 
Mokslus Sydney.

Rūta Kaminskaitė baigė“ Farmaciją.

Dideliam jaunimo būryje kovo men.
27 d. atšventė savo 21 gimtadienį šiais 
metais civil inžinerijos studijas baigęs 
Algis Milvydas. Algis yra iškilus Melb. 
“Varpo” krepšininkas ir aktyvus skau
tas.
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PULGIS ANDRIUŠIS

SUSITIKIMAI SU 
PULGIU ANDRIUŠIU.

Paulius Rūtenis.

Pulgį Andriušį, is matymo, pažino
jau jau Lietuvoje. Dar gimnazisčioku 
būdamas, mėgdavau ir as įslinkti į tuo 
metu garsiąją Kaune Konrado Kavinę, kur 
kaip taisyklė, rinkdavosi visas musu 
lietuviškas Parnasas. Pro papirosų.dū
mų. kamuolius galima buvo įžiūrėti besi
švaistantį tarp meno dievaičių, dar tuo 
laiku žvalų, nedidelio ūgio vyruką, jau 
tada pasižymėjusį žurnalistą, humoristą, 
teatro kritiką, Pulgį Andriušį.

Karams ir kitoms nelaimėms uzgo- 
žus mūsų tėvynė, ir atsiradus Vokietijoje, 
apie Pulgį Andriušį daug girdėjau, ta
čiau susitikti neteko. Mane ypatingai 
domino “dypukų” stovyklose rengiami 
literatūros vakarai, kuriuose, kartu su 
mūsų iškiliaisiais - Brazdžioniu, San
tvarų, Gustaičiu - Pulgis buvo nepamai
nomas dalyvis. Jau tada, tuose literatū
ros vakaruose visi žavėjosi jo skaito
mais feljetonais ir ypatingai, niekieno 
nepamėgdžiojama skaitymo maniera. Ir 
ištikrųjų , kada po kiek laiko išgirdau 
Pulgį Andriušį skaitant jo rašytus 
feljetonus, turiu prisipažinti, kad niekad 

taip skaniai ir nuoširdžiai nebuvau 
juokęsis savo gyvenime. Jo puikūs, spal
vingi, išradingi feljetonai, vaizduoją mū
sų tragiškai komišką egzilio buitį, yra 
tikri unikumai. Vargu, ar kuriam mūsų 
istorikui pavyks geriau nupasakoti mūsų 
baimės, vargo, nedateklių ir kovos uz 
būvį, dienas, kaip humoro formoj, besi
juokiant is žmogiškųjų silpnybių, pavy
ko PulgiuL

Gyvendamas Vokietijoje, Pulgis 
mus visus nustebino savo lyriniu vaiz
deliu knyga “Anoj Pusėj Ežero“, kuri 
atžymėta Raudonojo Kryžiaus premija. 
Salia jo rašytų feljetonų, perskaitę šią 
knygutę pajutom, kokio didelio pajėgumo 
rašytoją turime savo tarpe.

Asmeniškai, su Pulgiu susipažinau 
Australijoj, Sydnėjuje. Kadangi , gyve
nome vienas nuo kito toli, todėl susi
tikdavome labai retai, bet jau iš pirmos 
pažinties, mane Pulgis užbure savo pa
prastumu, nuoširdumu, tikro aukštaičio 
lyriškumu.

Ir ištikrųjų jo draugijoj visados jau
čiausi kaip lygus, su lygiu, nei varžytis, 
nei rausti nereikėdavo. Jis buvo toks 

įdomus savo išradingu humore ir turtin
gumu lietuviškais žodžiais, kad kartais 
reikėdavo net pasiklausti, kat vienas ar 
kitas žodis reiškia. Lietuvių jis nerū
šiavo nei į luomus(nei į profesijas. Vi
siems jis buvo prieinamas ir pa parastas. 
Šiuos kilnius savo būdo bruožus jis iš
laikė iki mirties, net ir visos suteiktos 
literatūrines premijos, jo neįsodino pui
kybės sostan.

Dažniau su Pulgiu pradėjau susi
tikti, kada jis su šeima persikėlė į Ade
laidę, kurioje, jau jam prieš atvykstant, 
aš buvau apsigyvenęs. Nepamenu, ku
riais metais tuometinis “Mūsų Pastogės” 
redaktorius V. Kazokas paprašė Pulgį 
redaguoti laikraščio kultūrinį priedą, 
kurį Pulgis pavadino “Polėkiais”.

Siam darbui, Pulgis atsideda visu 

rimtumu. Užpildydamas šio priedo pus
lapius savo ir kitų rašytojų kūryba, jis 
informuoja skaitytoją ir apie pasaulio 
literatūrinius bei kultūrinius laimėjimus, 
nepamiršdamas net Australijos. Buvau 
ir aš Pulgio asmeniškai paprašytas pa
rašyti apie australų teatrą. Mano straip
snis, atrodo, jam patiko ir už jį mane 

jis pagyrė, skatindamas daugiau domėtis 
teatrologija.

Mūsų tuometiniai susitikimai buvo 
gana atsitiktini, daugiausiai per lietu
viškus pobūvius, literatūros vakarus, 
kuriuose Pulgis buvo nepamainomas savo 
kūrybos skaitytojas, paskaitininkas, pa
tarėjas ir komentatorius.

Tačiau kartą, nei iš šio nei is to, 
Pulgis sutinka mane gatvėje ir nuošir
džiai užkviečia į savo namus, kuriuos 
jis savo gyvenimo ramsčio žmonos Ma
rijos padedamas, buvo įsigijęs ir gra
žiai įsikūręs Adelaidės priemiestyje. 
“Ateik, Rūteni, paplepėsim, žmona pa
darys kavutę, ji irgi mėgsta teatrą, kny
gas” - prabilo į mane Pulgis.

Ir taip prasidėjo mano dažnoki su 
Pulgiu susitikimai, kuriuos aš tikrai 
nesuklysiu pavadinęs, literatūrinėmis 
puotomis. Jie baigėsi man gavus darbą 
australų teatre ir išvykus iš Adelaides. 
Tačiau gastroliuodamas su teatru Ade
laidėj, visados kiek laikas leisdavo, 
rasdavau progos su Pulgiu susitikti. Siu 
susitikimų metu mane, be Pulgio, ypa
tingai stebino jo žmona Marija Andriu- 
šienė, savo nepaprastu grožinės litera
tūros domėjimusi. Jos apsiskaitymas 
buvo neišpasakytas. Visos naujos lie
tuvių ir svetimtaučiu rašytojų knygos, 
įskiriant ir australų kūrinius, buvo jos 
godžiai skaitomos. Todėl nenuostabu, 
kad valandos praleistos su Pulgiais, 
besikalbant ir besiginčijant literatūros, 
teatro ir kultūros klausimais, paliko mano 
gyvenime neišdildomus įspūdžius.

Pulgis, mums su ponia Marija kal
bant apie lietuvių rašytojų parašytas 
knygas “išsitrėmime” (Pulgio naujada
ras), įsiterpdavo ir kartais mesdavo vie
ną kitą nelabai palankų žodį. “Zinai, 
tuos romanus, mūsiškiai kepa kaip pyra
gus, o pasiskaitai, tai jokio meno, lėk
šta publicistika”. Gyvendamas Adelai
dėje, Pulgis daug rašė ir nemažai skai
tė. Skaitė Freud’ą, B. Russell’į, Kir- 
kegaard’ą ir kitus, domėjosi Platono 
“Respublika” ir net buvo pradėjęs stu
dijuoti graikų kalbą. Kiek pamenu, vie
noj kultūrinėj popietėj, lietuviams stu
dentams kalė į galvą Platono “Respu
blikos” pranašumus.

Is pasaulinės literatūros klasikų, 
ypatingai domėjosi anglų Dickensu, kar
tais net cituodamas kai kurias įdomes

nes vietas iš jo garbinamų “Pikviko už
rašu”.«"

Apie savo rašomus kūrinius, Pul
gis daug nekalbėjo ir jais nesididžiavo, 
nors jie ir buvo spausdinami tiek vieti
nėj, tiek užsienio spaudoje.

Labai apsidžiaugė Adelaides lie
tuviai , kada Pulgiui , už jo apysaką 
“Sudiev, Kvietkeli” buvo suteikta Rašy
tojų Draugijos premija. Pulgiui adelai- 
diškiai suruošė pagerbimą ir išviso lie
tuvių tarpe laureatas Pulgis, pavirto į 
instituciją. Visi ji vadino mūsų Pulgiu. 
ir mūsų Pulgis virto mūsų tremties dienų 
pasididžiavimu. Reikia pasidžiaugti, kad 
ir vėliau Adelaidės lietuviai buvo su
ruošę jo penkiasdešimties ir šešiasde
šimties metų sukakčių pagerbimus.

Tiesa, atsirado vienas kitas “kri
tikas”, kuris vietinėj spaudoj, nesupras
damas Pulgio literatūrinės misijos, bandė 
Pulgį kritikuoti už jo perdidelį nuklydimą 
į detales, knaisiojimasį po dirvonėlius, 
ragindamas parašyti ka, nors idėjiniai jo 
manymu vertingesnio.

Ir kada Pulgiui už jo “Rojaus Var
tus” vėl buvo paskirta Rašytojų Drau
gijoj premija, atrodo, Pulgis buvo pa
tenkintas.

Tai, va, Rūteni, “Draugas” at
metė mano knygą, o Rašytojų Draugija; 
premiją paskyrė. Jaučiuosi, .kaip Lie

tuvoje “Valstybinę premiją gavęs”.-kal
bėjo man Pulgis.

Tik tada ir sužinojau iš Pulgio, kad 
“Rojaus Vartus” jis buvo pasiuntęs Ame 
rikos laikraščio “Draugas” romano kon
kursui, tačiau premija, buvo paskirta 
kitam rašytojui.

Ypatingai Pulgį sužavėjo musų poe
to, Vinco Kazoko “Rojaus Vartų” recen
zija, kurioje jis šį Pulgio kurinį pava
dino muzikiniu terminu “Rondo”.

Sis Rondo pavadinimas gerokai 
Įstrigo Pulgio širdin, ir kiek aš žinau, jo 
domėjimasis muzika padvigubėjo.

Mūsų susitikimuose, jis dažnai kal
bėdavo apie Bethoveną ir dažnai pasi- 
girdavo reguliariai besiklausąs jo mišių 
ir simfonijų bei kitų kūrinių.

“Va, kad ir dabar , pasiklausykim 
Rūteni, Bethoveno Devintosios, kas 
per genijus” - dėdamas plokštelę ant 
puikios naujos tik įsigytos radiogramos 
kalbėjo Pulgis.

“Zinai, Rūteni, mano sekantis vei
kalas bus simfonija, taip taip, nesišyp- 
sok, literatūrinė simfonija su visomis 
jai būdingomis dalimis “muvmentais”.

Tai ir nežinau, ar šią simfoniją 
pradėjo rašyti Pulgis. Viena tik aišku, 
kad jo domėjimasis Bethovenu yra spon
taniškai prasiveržęs jo įdomioj autobio
grafinė) apybraižoj “Septinton įleidus”, 
kur nostalgiškai atsidusdamas, jis iš'- 
girsta Bethoveno “Eroica” garsus, savo 
pamėgtame lietuviškame peisaže.

“Ak, kad nereiktu nešt tas bena
mystės kryželis ant pečių anapus Atlan
to, anapus Amerikos, anapus Ramiojo 
Vandenyno, kur tik mieguose pasivai
dena Kazio Gojus, aukšti Gaidžiu, lau
kai/ pasigirsta ,lyg tarytumei ežerų EROI
CA, pavasarį ledus plėšiant”.

Retkarčiais Pulgis pasipasakodavo 
man ir apie savo naująjį Kūrybos Kūdi
kį, visuomeninko Juozo Bačiūno biogra
fiją, kurią jis buvo pavadinęs “Vieno iš
eivio Istorija”. Čia jis pabrėžė, kad si 
biografija nebus eilinė apybraiža, bet 
literatūriniai savita, mūsuose nepuose
lėta, perkeltinėj prasmėj, musų visų iš
eivių biografija. Nenuostabu, kad Pul
gis labai pergyveno sužinojęs, kad jo 
pasiųstas Amerikon manuskriptas, buvo 
barbariškai pražudytas.

Savo novelių rinkinio “Purienos po 
vandeniu”, Pulgis novelėms nepavadino; 
jam geriau patiko amerikonu literatūroje 
paplitęs taip vadinamų trumpų pasako
jimų vardas (short stories).

Lyg ir nujausdamas savo gyvenimo 
saulėleidį, Pulgis pradėjo tvarkyti sa
va raštus, ir susitaręs su leidėju, buvo 
išleidęs savo rinktinių raštų pirmąjį to
mą, kuriame tilpo ir jo įdomi autobio
grafinė apybraiža. “Septinton Įleidus” 
(memuaro - autobiografiniai apmatai).

Būtu nedovanotina, jeigu mes, Aus
tralijos lietuviai, šio Pulgio pradėtojo 
darbo neužbaigtumėm. Jau pats laikas 
dabar organizuoti fondą tolimesniems 
Pulgio raštų tomams leisti.

Negalėčiau, žinoma, nutylėti mūsų 
susitikimo metu pokalbių apie teatrą. 
Kaip žinome, Pulgis teatro menu domė
josi jau Lietuvoje, studijavo universi
tete, lankydamas mūsų žymaus rašyto
jo, dramaturgo, teatrologo J.B. Sruogos 
teatro seminarą.

Todėl nesistebėtina kad Pulgio 
teatrožiūra (ar tik ne vėl Pulgio nauja
daras), Balio Sruogos Įskiepyta daugu
moje buvo grynai vakarietiška.

Pulgio teatrožiūra suprasti paci
tuosiu jo paties prisiminimus iš apybrai
žas “Septinton įleidus”, apie prof . Sruo
ga.

B. Sruoga nors ir pripažino Stanis- 
laviskio metodą, tačiau atmetė jo natū
ralistines tendencijas. B. Sruogai spek
taklio uždavinys atskleisti ne gyveni
miškąją, bet meninę teisybę, žiūrovas 
ateina teatran pasigerėti režisieriniu 
sumanumu, išradingumu, stilium, pasta
tymo idėja ir tuo kaip pasiseka visa tai 
įvykdyti, atseit iškeliamas režisieriaus 

primatas. Jam leistinos visos priemonės, 
netgi dramaturgo sąskaiton, kad galėtu 
pasiekti savo idealą - spektaklio vie
nybę, sujungiant į tobulą darną akto? 
riaus medžiagą, dekoracijas, muziką ir 
choreografiją. Ateinam Į teatrą pasižiū
rėti teatro. B. Sruoga labiau akcentavo 
teatralumą, negu psichologizmą scenoje.

Šiuos teatrožiūros principus Pul
gis skelbe jau Lietuvoje rašytose re
cenzijose apie teatro spektaklius, jiems 
liko ištikimas ir išeivijoje.

Mano Įtikinėjimai, nusižengiant eti 
kėtei “menas menui”, kad tremtyje tea
tras turėtu ir lietuvybės išlaikymo as
pektą, kad daugeliu atveju lietuviškąjį 
tremties teatrą galima paversti lietuviš
ka mokykla, Pulgio neveikė. Čia Pul
gis buvo užsipyręs menininkas ir ma
ne kartais juokais pavadindavo “mark
sistiniu” teatrologu.

“Ne, ne Rūteni, teatras yra menas 
tikra to žodžio prasme, o ne pedagogika”

Adelaidėje jis buvo, atrodo, pamė
gęs mūsų veterano režisieriaus Juozo 

Gučiaus, tuo metu, veikusį teatrą - stu
diją.^

Sis teatras - studija, žiūrint šian
dien iš perspektyvos , savo rodytuose 
spektakliuose, kad ir nepasižymėjęs 
gilesne vidine dimensija, tiek pačiu cha
rakteriu, tiek situacijų išsprendime, 
išsiskyrė iš kitų mėgėjišku pastatymų 
savo teatralumu, žodžio ir judesio' ele
gancija ir paties spektaklio santūriu 
apipavidalinimu, neperkrauta butaforija, 
dekoracijom ir 1.1.

Pulgis šio teatro - studijos darbus 
yra užgyręs ne vienoj savo rasytoj recen
zijoj. Domėjosi jis ir kitais lietuvių mė
gėju spektakliais dalyvaudamas beveik 
visuose žiūrovu.

Man ypatingai Įstrigo atmintin jo 
pareikšta lakoniška kritika po vieno mė
gėjų spektaklio, gastroliavusio Adelai
dėje.

“Na ką, vaidino, bet nei taškų, nei 
kablelių, o ką jau kalbėti apie kitką” - 
porino Pulgis, paklaustas kaip patikęs 
spektaklis.

Iš dramaturgų rašiusių “išsitremi- 
me” jam labiausiai patiko Algirdas 
Landsbergis. Landsbergio “Vėją Gluos
niuose” jis piršo, kiek žinau, statyti 
teatrui - studijai, o “Penki stulpai tur
gaus aikštėje” drama, angliška versija, 
buvo Įdavęs man, kad as prakiščiau ją, 
kaip nors, Adelaidės radiofone, dramos 
skyriuje; mat tuomet aš gaudavau ret
karčiais suvaidinti vieną kitą svetim
šalį angliškai radiofone, po mano pasi
sekusio debiuto australų teatre, vaidi
nant Čechovo dėdę Vanią.

Paskutinį kartą su Pulgiu susiti
kau per dešimtąjį ateitininkų sendraugių 
rengiamą literatūros vakarą. Jau tada 
Pulgis atrodė nekaip, visi supratome, 
kad serga. Atsiprašęs auditorijos, kad 
neparašęs savo tradicinio feljetono, 
skaitė ištraukas iš “Anoj pusėj ežero” 
ir “Septinton Įleidus”.

Pertraukos metu, pasisveikino su 
manim ir kažkokiu prislėgtu balsu iš
tarė: “Na, matai, Rūteni, tu kaip ąžuo- 
las, drūtas, tiesa, mačiau tavo brolį 
Amerikoje, tas dar už tave diktesnis” 
- lyg ir skųsdamasis baigė kelis ne
sklandžiai suregztus sakinius Pulgis.

Tai ir buvo paskutiniai iš Pulgio 
lūpų išgirsti žodžiai. Apie Pulgio mirtį 
sužinojau po geros savaites, atosto
gaudamas Melbourne.

Kokie tai du priešingi jausmai susi
pynė tada mano širdyje: liūdesys ir pasi
didžiavimas.

Didžiavausi, kad taip iš arti paži
nau mūsų literatūros milžiną, liūdėjau 
kartu su visais lietuviais netekęs jo. 
Liūdėjau ir aš vienas, brangaus Pulgio 
asmenyje netekęs mokytojo, draugo ir 
prieteliaus.
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L.V.S. “Ramovė” Sydney Skyriaus Valdyba, iš kairės į dešinę: 
Vic. Pirmin. P. Zaremba, Sekretorius J. Makarovas, Pirmininkas 
St. PaČėsa ir Iždininkas K. Daniškevičius. Nėra Valdybos nario kult, 
reikalams p. A. Lingės.

MELBOURNO LIETUVIU. NAMŲ. 
NEPILNAS IŠNAUDOJIMAS.

A. Žilinskas.
Kai buvo nupirkti lietuviu namai 

Melbourne, visiems buvo daug džiaug
smo. Galvojom, kad tokie namai pri
glaus visas organizacijas, mokykla, 
darželį, biblioteką -skaityklą f ko
plyčia, pavieniam žmogui vietą, kur 
galės bet kada užsukti, susitikti pa
žįstamą prietelių.

Tuoj po parėmimo, žmones susi
telkė į savo apleistus, nešvarius Na
mus ir čia užvirė gyvenimas. Daugelis 
praleido daug valandų betaisydami, 
perstatydami, atnaujindami įvairias 
patalpas. Manyta, kad vyrai Įrengs vie
ną saliukę, moterys kita, jaunimas dar 
kitą ir visi, kada norės, turės gražias, 
jaukias patalpas, kurias leis ir kitie
ms naudoti. Tačiau, čia padartya pir
ma klaida: grupė žmonių Įruošė' sau pa
talpas, Įsitaisė spynas, užrakino pa
talpas ir pasiėmė raktus.

Tokiu būdu, su naujai užbaigta 
$24.000 didžiąja sale (sąmata buvo pa
tvirtinta $12.000) turim nuolatines už
rakintas 6 patalpas. Ar klubo narys - 
Lietuvių Namų savininkas, ar eili
nis lietuvis atsiradęs Lietuvių Namuose 
dabar jau pastovi koridoriuj, žvilgteri 
Į užrakitnas patalpas ir eina sėdėti i, 
savo mašiną gatvėje. Jei taip reikia 
laukti vaikų esančių sueigoj - susirin
kime 1-2 valandas, ar net daugiau, 
pradeda imti pagieža. Turim tiek gerai 
įrengtų patalpų, o ieitn negalima. Taigi 
3/4 visų Namų yra raktininkų žinioje.

Įvairių Lietuvių Klubo Valdybų 
buvo prašyta, kad padarytu savus Na
mus musu tautiniu ir kultūriniu židiniu, 
bet kažkaip pasitenkinama panaudojimu 
kino ir teatro salės ir gana prastos sa

les, kuri yra prie virtuvės. Visos kitos, 
kurios yra kur kas tinkamesnės mažoms 
grupėms organizuotų ar neorganizuotų 
žmonių, randasi beveik nenaudojamos.

Iki šiol , nepasistengia atidaryti 
skaitykos kur galima būtų paskaityti ne 
tik Australijos lietuvių spaudos, bet ir 
JAV lietuviųdienrasciu, žurnalų ir šiaip 
neperiodinių leidinių.

Turėti bilijardo ir stalo teniso sta
lai likviduoti ir jaunimas dabar jau va
žiuoja lošti bilijardą į miestą. Tokiu 
būdu, šeštadieni ir sekmadienį, Liet. Na
muose beveik nėra judėjimo. Kaip gali 
būti, jei daugumas patalpų užrakinta.

Valdybos ir “Raktininkų” sa.vinin- 
kai atsakys, kad reikia prižuirėtojo, kad 
tai kainuoja pinigų. O, kodėl neturėti 
šeštadieniais ir sekmadieniais apmokamo 
prižiūrėtojo?

Jei Namai bus atdari, veiks skai
tykla, biblioteka, bus galima gauti ką 
nors gerti (vaisvandenių, kavos, o gal 
ir karšto vyno žiemos metu) bus galima 
gauti ką nors užkąsti, veiks stalo teni
sas, bilijardas - žmonių netruks. Keli 
tuzinai žmonių Įėję, mes po 10, 20 c. 
- ir štai - prižiūrėtojas jau apmokėtas, 
o, gal dar ir liks keletą dolerių! Kai žmo
nes pradės lankytis į namus, pagyvės 
ir patalpų išnuomavimas, atgausim pa
talpas. kurios dabar užrakintos dulka ne
naudojamos - o, skas svarbiausia, vėl 
grąžinsim senimą ir jaunimą į savo Na
mus, bus gerai tautiečiams ir iž naudo
jamų patalpų bus pajamos, kurios atro
do yra labai reikalingos išlaikymui toli
mesniems darbams.

MELBOURNO DAINOS 
‘ SAMBŪRIS.

Po didelio ir intensyvaus darbo besi
ruošiant Lietuvių Dienų metu įvykusiai 
Dainų Šventei ir joje sėkmingo pasiro
dymo, Dainos Sambūris turėjo 3-jų mene
sių atostogas. Po šių atostogų Sambūris 
pirmu suėjimu 1971 m. kovo m. 28 d. 
Lietuvių Namuose turėjo metinį susirinki
mą, kurį pravesti buvo pakviestas p. 
Juozas Petrašiunas ir sekretore p. Emi
lija Seikiene. Dienotvarkeje buvo Sam
būrio valdybos pranešimai, naujos valdy
bos rinkimai ir diskusijos.

Sambūrio pirmininkas p. Kęstutis 
Lynikas padarė atliktų darbų apžvalgą, 
iš kurios matyti, kad sambūriečiai gana 
gerai lankė repeticijas, atliko numatytus 
parengimus, t.y. suruošė Metinį Koncer
tą, “Fausto” jumoristini inscenizavimą, 
dalyvavo Geelonge bendrame su vieti
niu choru koncerte, dalyvavo specialia
me choro pasirodyme Pavergtų Europos 
Tautų mitinge bei sėkmingai dalyvavo 
Dainų Šventėje. Pirmininkas pi Lynikas 
pasidžiaugė, kad metų, begyje iš choro 
dalyvių susiorganizavo “Bevilčių” gru
pė, kuri be bendrų choro pasiruošimu 
puoselėja dar ir modernųjį dainos inter
pretavimą.

Atkreiptinas visų dėmesys, kad sam- 
būriečių įdėtas, pasiruošiant minėtiems 
parengimams, bendras darbas sudaro 
apie 12000 darbo valandų,neskaitant pa
čių dainorių išleistą lesų, jądarbas ver
tinant piniginiu vienetu, siektų virš 
$20.000. Vargu ar rasime Melbourne kitą 
organizaciją, kuri lietuviškos kultūros 
darbe viršytų juos. Be savo darbo - dai
na tarnauti bendruomenei, sambūriečiai 
atlieka ir kitas bendruomenines parei
gas. Todėl teikia tikrai stebėtis, kad 
atsirado asmuo su priekaištais, kurie 
perdėm nepagrįsti ir užgaulūs.

Be tiesioginio savo darbo, Sambū
ris parėmė Melbourne Vyrų oktetą ir Tau
tinių Šokių grupę “Klumpakojis”.

Iždininkas p. Rimas Sližys pranešė 
apie Kasos pajamas ir išlaidas ir da
bartini jos stovį.

Apie Sambūrio turtą pranešimą pa
darė p. Viva Alekna. Iš pranešimo maty
ti, kad turto vertė siekia virš $1.000. 
Paminėtina, kad yra įgyti modernūs apa
ratai ir kiti priedai, kurie įgalina tobu
lai įrašyti koncertus į magnefotonines 
juostas ir plokšteles. Siūlė turtą ap
drausti.

Dirigentas p. Albertas Celna per- 
žvelge Sambūrib pasirodymus, kurie dė
ka visų rįžto ir pastangų buvo geri. Ap
gailestavo, kad Sambūriui padaryta ne
pagristų priekaištų. Priminė , kad būsi
moje Dainų Šventėje Sydney, chorvedžių 
nutarimu, neleidžiama dainuoti pasaulinių 
kompozitorių kūrinių, kas tik kenkia cho
rų pažangai ir neatitinka publikos pagei
davimams.

Kontrolės K-jos aktą paskaitė p. 
Bronius Vingrys, kuriuo užgiriama sam- 
būrio veikla ir kasos stovis. 

Į naują. Sambūrio valdybą išrinkti: 
p.p. Nijolė Kairaitienė, Janina Sikors- 
kienė, Juozas Petrašiunas ir Viva Alek
na. Valdybon ex oficio ieina dirigentas 
p. Albertas Celna.

Aptariant ateities veiklą, numatyta 
suruošti specialų ir įvairų koncertą Lie
tuvių Namų naudai, o taip pat suruošti 
Metinį koncertą, daryti žygių choro iš
vykai (Tasmanijon) bei bendram koncer
tui su kaimynais Geelongiškiais.

Po susirinkimo, prie kavos puoduko 
ir pyragaičių dar pasidalinta praeities 
darbo atsiekimais bei kitais reikalais.

, Apgailestaudamas, kad Jūsų darbas 
pradėtas priekaištų ženkle, baigdamas 
noriu palinkėti, kad Sambūris dar skait- 
lingiaus pasipildytų naujais dainininkais 
ir skambia bei jautria daina žadintų mū

sų širdyse Tėvynės ilgesio ir meilės ug
nelę. Ta proga noriu priminti buvusio 
pirmininko p. Jono Meiliūno Jums - Sam
būriui pasakytus Melbourno lietuvių var
du žodžius; “Kol Jūs dainuosite - mes 
būsime su Jumis!”

Ig. Alekna.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI
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SUSITIKIMAI SU 
PULGIU ANDRIULIU.

(atkelta iš A pslj

Ir šiandien pasiėmęs is knygų len
tynos jo knygas, skaitau su ašaromis 
akyse ir žaviuosi ir sutinku su kiekvienu 
mūsų iškilaus literatūros kritiko Rim
vydo Šilbajorio žodžiu (Lietuvių litera
tūra svetur). “Kažkur tremties kampely 
atkūręs tėviškės laumžirgius, raguolius, 
snaudalius, dedešvas, turklius ir kati
liukus, Andriušis šitų senų žodžių muži- 
koj užburia tėvynės ilgesį, kaip koks 
raganius atšaukia praradimą, įdėdamas 
atgal į širdį visą už marių likusį kraš
tą”.

Net ir nepajuntu, kaip Pulgis pri
ėjęs prie manęs uždeda ranką ant pe
ties ir kužda savo nebaigtos literatū
rinės simfonijos “allegrocon grazioso”. 
“Sminga per meldyną laumžirgiai, kar
tais įsipainiodami tankmėse ir tuomet 
ilgai ursčia, kol vėl išsimuša į laisvas 
erdves, iššokę akių gaubliai maudosi 
žydrynėj, atmušdami tūkstančius saulių, 
taškosi spinduliuose, žėrutiniai sparnai 
trykšta deimantais, gležnučio liemens 
slanksteliai mainosi vaivorykštėmis”.

KELIONE PO PIETŲ
Bronė Mockūnienė.

AMERIKA
4.

Pirmojoj kolonijoj susispietė daug
iausiai prekybininkai, antroje pramonin
inkai. Yra gana neblogai įsikūrusiu liet
uvių, pagal šio krašto standartą, net mili 
jonierių. (Milijonas pesos lygus A. $2.272) 
Beveik visi yra 1926 - 28 - 30 metų emi
grantai. Taigi nenuostabu, kad ir jų gal
vosena yra skirtinga nuo mūsų. Jie ap
leido Lietuvą dar tik pradėjusiąį atsikur
ti po pirmojo pasaulinio karo. Nuvažiavę 
apsilankyti į Lietuvą dabar mato ją kito
kią negu paliko prieš 40 metų. Taigi, 
nesile;isdami perdaug i didelius sampro
tavimus, tiesiog teigia, kad “komunistai 
geradariai, atstatė Lietuva”..... 
Žmonių, suprantančiu tikrąją Lietuvos 
padėtį, t.y. antrojo karo pabėgėlių, D.P. 
kaip juos argentiniečiai dar vadina, yra 

labai nedaug. Buvę atvažiavę net apie 
10.000, bet laike dešimties metų, dauguma 
išvažiavo į J.A.V. ar Kanadą. Dabar likusi 
tik sąujelė, apie tūkstantis. Jie jaučiasi 
labai vieniši, nes su senaisiais emi
grantais nedaug randa bendros kalbos. 
Materijaliai įsikūrė gana gerai. Jaunoji 
karta beveik visi mokosi arba jau yra 
baigę aukštąsias mokyklas. Palankios 
sąlygos mokslui siekti, nes Argentinos 
universitetuose mokslas yra nemokamas. 
Vien gydytojų lietuvių Buenos Aires pri- 
skaitoma apie 70. nežiūrint, kad gydy
tojo profesija čia nėra pelninga. Jaun
oji karta susipratę lietuviai, gerai kalba 
lietuviškai. Hipiųar narkotikų problemos 
jiems net nežinomos. Šeimos laikosi 
labai glaudžiame kontakte, tai gera ypat
ybė pasisavinta iš ispanų, italų. Neteko 

girdėti, kad vaikai gyventą atskirai nuo 
tėvų. Net vedę, pasilieka gyventi kartu 
su tėvais. Tas, tur but, ir padeda šeimą 
išlaikyti lietuvišką. Senieji emigrantai, 
mano dideliaim nustebimui, tarp savęs 
kalbasi ispaniškai. Stebėjau juos prie 
bažnyčios. Žmonės 60 - 70 metų amžiaus 
susitikę griebėsi ispanų kalbos. Pareiš
kiau savo nusistebėjimą vienai kultūrin
gai lietuvei. Ji paaiškino, kad . jie per 
eilę metų, dirbdami pas vietinius (Slaug
iausiai tarnaitėmis ar pan.) savo kalbą 

primiršę, o ispaniškos nepajėgė gerai 
išmokti. Taigi jų kalba esanti ausi rėž
iantis žargonas. Is viso dalis senosios 
kartos Argentinoje, ir aplamai Pietų Am
erikoje, yra žmonės, kurie nedaug pana
šus į Lietuvos ar užsienio lietuvius, 
tiktai naudoja ta pačia kalba. Jie paliko 
Lietuva, bėgdami nuo vargo. Atvykę į 
Pietų Amerikos kraštus, kada vyko pa
saulinė ekonominė krizė, rado gyvenimą 
neįtikėtinai sunkų ir vargingą. Darbų 
nebuvo. Atvažiavę badavo, ar valgė iš" 
šiukšlių dėžių. Nemokėdami kabios, bū
dami dažniausiai bemoksliai, net beraš
čiai, buvo visi stumdomi ir apgaudinėjami. 
Moterims pasisekdavo kai kada gauti 
darba tarnaitėmis pas ponus. Savo maisto 
liekanomis ir tais keliais pesais, išlaikė 

savo vyrus, net šeimas. Kaip viena pon
ia man pasakojo, per 10 metų ne karto 
negavo sočiai pavalgyti. Net duonos ir 
tos niekada neužteko. Tas vargas ir sk
urdas juos taip sulaužė dvasiniai ir fiz
iniai, kad jų pažiūros Įgyvenimą_ir jų 
galvosena, nebėra lietuviška. Jei pa 
klausi tokį nelaimingąjį, kaip jis gy
vena, atsako: “O gerai, labai gerai. 
Valgyti turim visako. Valgom kiek tik 
norim....” Dar vis pasikalbėjimo tema 
tebėra maistas. Nežiūrint tos prarajos, 
skiriančios senuosius ir naujuosius em
igrantus, jie pajėgia sugyventi gana 
gerai. Gyvenamas kraštas daro įtakos 
i žmonių charakterį. Manau čia ir bus tas 
ispanų būdo bruožas, kad su svetimu 
žmogumi buk malonus ir kalbėk maloniau 
jei nenori “peilio į pašonę”. Penkios 
savaitės praleistos Buenos Aires,Čilėje 
ir Argentinos kalnuose paliko man labai 
malonų įspūdį. Susipažinau daug įdomių 
z"monių ir įsigijau nemažai nuoširdžiu- 
draugų. IŠ ten patraukiau į Šiaurinę Am
eriką ir Kanadą. Skirtumas tarp tų kraštų 
- kaip dangus ir žemė. Nuoširdūs ir drau
giški mūsų broliai lietuviai visur, tačiau 
Pietinėje Amerikoje lietuviškas nuošir
dumas yra dar tyras.
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ir linkime ilgų laimingų, darbingųlr našių metų.

Balčiūnai.
Dagiai 
Lazutkai 
Obeliūnai 
Ragauskai 

E.A. Šeikiai 
J.E. Vazg.iliavičiai

E.J.
D.J.
G.P.
S.A.
D.R.

MELBOURNO APYLINKES 
METINIS SUSIRINKIMAS.

Apylinkės susirinkimas Įvyko 1971 
m. kovo men. 28 d. Melbourne Lietuvių 
Namuose. Pagerbus laike metų mirusius 
tautiečius, Apylinkės pirmininkas p. M. 
Didžys pradėjo susirinkimą, pakviesda
mas susirinkimo pirmininku p. Povilą Bal
tutį ir sekretore p. Emilijų Seikienę.

Susirinkimas, pirmininko p. P. Bal
tučio sumaniai vadovaujamas, atliko pa
tiektos dienotvarkės darbus, kuriuos čia 
sutrauktai paminėsiu.

Valdybos pirmininko p. M. Didžio 
ataskaitinis metinis veiklos pranešimas 
sudarė suminėjus valdybos ir pačios 
bendruomenės atiktus darbus. Pačių 
ryškiausių įvykių metų eigoje tenka lai
kyti Lietuvių Dienas, kurios, kad ir su
darė rūpesčių, dėka jos vadovų ir visų 
tautiečių supratimo ir solidarumo, pra
ėjusios su pasisekimu. Be to, Valdyba 
suruošė Tautos Šventės, Vasario 16 d. 
minėjimus, Spaudos - “‘M.P.” balių bei 
aukų lapais, talkininkaujant apylinkes 
nariams, vykdė paskolų ir aukų vajų 
“M.P.” spautuvės įsigijimo reikalams. 
Taip pat valdyba savo lėšomis parėmė 
Parapijos Savaitgalio mokyklų ($70.00), 
Korp. “Romuva” rūpesčiu įsteigtus Li
tuanistinius Kursus ($100.00) bei Kata
likių Moterų D-jos ir Apylinkės Valdy
bos rūpesčiu įsteigta*, vaikų darželį ($50). 
Valdyba palaikiusi santykius su kitų 
tautybių reprezentantais ir lietuviškomis 
organizacioj omis.

iždininkas p. H. Kalade smulkiau 
supažindino su kasos stoviu. Paminėtina: 
Lietuvių mokesčio iki prasidedant susi
rinkimui valdyba surinkusi $307; pasiun
tusi “M.P.” baliaus pelną $250, surin
kusi aukų ir paskolų “M.P.” spaustuvei 
$674.50.

PATARIMAI JAUNAJAI KARTAI
(Rimties valandėlei).

Koks gilus žodis yra išmintis. Savo 
jaunystėj - susikaupimo valandėlėse, 
kreipdavaus į Aukščiausią, prašydamas 
tik vieno - išminties. Net i galvą neatėjo, 
kad išminties negalima išmokti iš knygų, 
negalima tapti išmintingu įsigijus aukš
čiausius mokslo laipsnius, o išmintis 
ateina tik ilgų gyvenimo metų patyrimu. 
Štai kodėl, net primityviausios gimines 
turi senių tarybas spręsti valstybiniams 
reikalams," štai kodėl yra ir turi būti skir
tumas tarp jaunimo ir senimo. Ir kaip svar
bu kartais išklausyti išmintingo patarimo, 
išmintingo žmogaus.

Čia kaip tik ateina mums į pagelbą 
žymus istorikas, tik sukakęs 84 metus, 
W. Durant, savo koncentruotoj filosofioj 
naujai generacijai.

- Nežiūrėkit į mane kaip į kokį išmin
čių, bet kaip į savo kolegą studentą, kurį 
metų skaičius yra prilenkęs ir kuris vis Gamtoje^ yra įdiegtas ^tęstinumas, todėl 
tiek nori ką nors naujo nuo saulės ūžte- j* išpuošia moterį grožiu, o vyrą pinigais, 
kėjimo iki nusileidimo išmokti. Prašau suvilioti juos tęstinumui, atnešant naują 
tik tolerancijos, kuria jaunimas turi vi- gyvybę. Ir gamta suteikia vyrams tokį jau- 
sada pagerbti vyresni amžiumi. trumą, moterųvilionems, kad net is proto

' galima išeiti jas besivaikant.

Kontrolės K-jos aktą, perskaitė p. 
Liudas Barkus, kuriuo siūloma Apylinkes 
V-bos atskaitomybę patvirtinti, kas susi
rinkimo ir buvo atlikta.

Garbės Teisme bylų nebuvo. Tai 
jau eilė metų, kad apylinkės tautiečiai 
teismo * * durų nevarsto’ ’.

Vienas svarbiausių dienotvarkes 
darbų buvo naujos valdybos rinkimai, 
kurie praėjo gana ■ sklandžiai, išrinkta 
nauja ir jauna valdyba: p.p. Petras Ara- 
nauskas, Ieva Didžytė,Martynas Didžys, 
Jonas Karia ir Gabrys Žemkalnis. Kan
didatai: Juozas Pelenauskas, Anita Ma- 
tukevičienė ir Vacys Rekešius.

Naujas Garbes Teismas: p.p. Anta
nas Mikaila, Jonas Antanaitis, Juozas 
Petraitis ir kandidatė Marija Malakūhie- 
nė.

Nauja Kontroles Komisija : p.p. 
Liudas Barkus, Jonas Meiliūnas ir Ignas 
Alekna, kand. Albinas Pocius.

Valdybos ateities veiklą ir sąmatą 
svarstant, nutarta didžiąja dalimi remti 
švietimo ir jaunimo reikalus. Valdybos 
buvusią ir būsimą veiklą svarstant neiš
kilo platesnių diskusijų.

Sutinkant naują valdybą ir linkint 
jai sėkmingo ir našaus darbo, reikia 
išreikšti gilią padėką buvusiai valdybai 
už atliktą darbą gana gausių, parengimų 
metais.

Tačiau ršydamas apie^susirinkimą 
negaliu nepaminėti p. V. Šalkūno nepa
grįsto ir užgaulaus puolimo mūsų Dainos 
Sambūrio. Reikia apgailestauti tą mesta* 
skaudu įžeidimą viso Dainos Sambūrio 
dalyviams, kurie”metų metais nenuils
tamai dirbo lietuvišką darbą ir garbingai 
reprezentavo Melbourne lietuvių bendruo
menę savųjų ir svetimųjų tarpe. Jei V. 
Šalkūno teigimu “tokio” choro nereikia, 
tai manau, kad Dainos Sambūris nepa
siges jo savo ruošiamuose koncertuose.

Ig. Alekna.

1. SVEIKATA.

Mano pirmas pageidavimas jums: bū
kite sveiki. Mūsų kūnai yra ką mes val
gome, plus ką mūsų proseneliai valgė. 
Nepasiduokite restoranams suvilioti jus, 
jie apsunkins jūsų kūnat prdįjorcionaliai 
palengvindami jūsų kišenę. Turbūt, viena
iš didžiausių mūsų laikų klaidų yra, kad bazuojantis imti daugiau iš gyvenimo, 
mes daugiausiai sėdime naudodamiesi negu pats jam gali duoti, 
tokia dieta, kurios tikslas parūpinti mus
kulus ir šilumą. Ligonine's perpildytos 
žmonėmis, kurie daugiau kolorijų priima 
negu nustoja. O kūno lavinimas! Gamta 
nori, kad mintį sektą veiksmas, mintis 
neišbalansuota veiksmu yra nenatūralumas. 
Taigi dirbk fizinį darbą bent vieną valanda 

diena.

2. SEX.

i

Sex, po alkio, yra stipriausias ins
tinktas ir yra didžiausia mūsų problema. 
Gamtoje^ yra įdiegtas tęstinumas, todėl

Sex tada tampa ugnis ir liepsna krau- 
juje ir sudegina visa asmenybę, kuri ti
krai turėtų būti valdovas ir troškimų har
monijos lėmėja.

Mūsų proseneliai stengėsi šį sexua- 
linį impulsą nuslopinti,žinodami, kad jis 
pakankamai stiprus ir be padrąsinimo. 
Mes iškėlėme jį su tūkstančiais v.įlionių 
formų, skelbimais, specialiais žurnalais 
ir apsiginklavome su doktrina, kad kontro
lė yra pavojinga.

Tačiau impulsų, kontrole' yra pirmas 
civilizacijos principas.

3. VEDYBOS.

Neleiskite, kad pasirinkimą jūsų gy
venimo draugės- go, nulemtų atsitiktinu
mas ar grynai jūsų fiziologiniai reikala
vimai. Tebūna nors trijų mėnesių tarpas 
tarp sužadėtuvių ir vedybų.

Vedybiniai sunkumai yra daug mažes
ni, kaip vedybiniai laimėjimai. Vien tik 
prisilietimas moters rankos gali būti dan
gus, jei tas prisilietimas nėra dėl ko nors 
daugiau. Nepoleonas kartą pasakė, kad 
vienintelė! laimė, kuria jis tikrai patyrė 
tai meilė savo vaikams. Ir aš tikiu, jus 
neturėsite vaikų be vedybų.

4. CHARAKTERIS.

Charakteris stovi antras posveikatos. 
Didžiausias uždavinys ką yra pasiėmusios 
mokyklos, tai performuoti egoistą į žen- 
telmeną. Zentelmenas, kaip mano žmona 
kartą pasakė, yra asmuo, kuris nuolatos 
pastabus ir paslankus. Niekad nesakyk 
blogo apie kitą, nes kiekvienas negeras 
žodis ankščiau ar vėliau grįž atgal j tavo 
veidą ir privers tave klupčioti gyvenimo 
lenktynėse. Kalbėti blogai apie kitus yra 
negarbingas būdas girti save. Jeigu tu 
negali nieko gero ir padrąsinančio , tai 
nesakyk nieko. Niekas yra dažnai geras 
dalykasjie visada yra gudrus dalykas pasa
kyti.

5. RELIGIJA.

Mes esame tokios mikroskopines da
lelytės taip neaprėpiamoj visatoj, kad 
niekas iš mūsų negali suprasti pasaulį, 
dar mažiau nustatyti jam kokias nors dog
mas . Paskalis drebėjo vien tikdėl min
ties išsigandusio žmogaus tarp begalybės 
ir komplekso kiekvienos jos dalelės. “Tos 
neaprėpiamos erdvės ’ ’, sakė jis,“gąsdina 
mane!” Būkime labai atsargus darydami 
mūsų apgailėtinas . bendrybes prieš tą 
neišmatuojamą įvairumą, apimtį ir subti
lumą šio pasaulio.

6. EKONOMIKA.

7- INTELEKTAS.

Dabartiniais laikais mes per daug 
dėmesio skiriame intelektui ir per mažai 
charakterui. Mes paaštrinome pažinimą, 
bet susilpninome susilaikymą. Mes per
dedame vertę naujų idėjų ir naujų pro
duktų. Yra daug lengviau būti origina
liam ir kvailam (a la hipiai), kaip origi
naliam ir išmintingam. Žmonijos papro
čiai, valdymosi formos ir įsitikinimai yra 
daugelio šimtmečio patyrimo, mėginimų 
ir klaidų rezultatas.

Neįmanoma įtikėti, kad bet koks indi
vidas, nesvarbu kaip jis šviesus; ir ga
bus intelektuoliai bebūtų, galėtų per sa
vo gyvenimo laikotarpį pasiekti tokį žino
jimo laipsnį ir supratimo giluma, kad ga
lėtų sėdėti saugiai ir išmintingai, spręsti 
senovės gyvenimo būdų tikslingumą. 
Dažnai pastebime pas tūla gilumą supra
timo apie dalį ir visišką ignoraciją apie 
visumą. Kuklumas padaro išmintį išmin
tingesnę*. kaip grožį padaro meilesnį.

8. PAVELDĖJIMAS.

Viso pasaulio pažinimas, technolo
gija, moralė, etiketas, valdymosi formos, 
literatūra, filosofija ir menas yra jūsų 
paveldėjimas, kuris nepaprastai išaugo 
per šimtmečius ir yra taip turtingas, kad 
jus niekada nepajėgsite viską pervirš- 
kinti.

įSbi3' •
Taigi gerk kupiną gyvenimo taurę 

pilnai ir iki dugno - ir dėkok Dievui ir 
gamtai už visus mėginimus ir iššūkius, 
uz bausmes ir atlyginimus, už grožio, iš
minties, darbo ir meilės dovanas.

Jono XXIII 
premija

VATIKANAS. — Popiežiaus 
Jono XXIII Taikos premija šiais 
metais paskirta Motinai Teresei 
Boyaxiu, Gailestingųjų darbų or-

Susikurk ekonominį pagrindą savo 
gyvenimui, bet saugokis nepatekai . į pinigų 
darymą kaip profesiją vien tik dėl pinigo. 
Tas, kaip sex, gali tapti tik deginantis 
karštis atnesąs laikinus malonumus, bet 
neduodąs jokios pastovios laimės.

Jei pasidarysi darbdavys, tai geri 
santikiai su darbininkais yra daug svar
biau, kaip pridėjimas vieno nulio prie ta
vo turtų. Duok kiekvienam darbininkui 
pilna vertę jo dalies nuo pagaminto produk
to.

Venk luksuse pertekusio gyvenimo
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dino seselių misionierių įkūrėjai. 
Seselės darbuojasi daugiausia A- 
zijoje, ypač tarp Indijos neturtin
gųjų ir raupsuotųjų. Ordinas į- 
steigtas tik prieš 20 melų ir jau 
turi 600 seselių.

Premiją įteikė Paulius VI. Pre
mijos dydis 25,000 dolerių. Ji duo
dama kartą per tris metus la
biausiai pasidarbavusiam ir krikš 
čioniškosios meilės parodžiusiam 
asmeniui.

•Premiją gavusi seselė Teresė 
pasakė, kad ją sunaudos naujam 
250 namukų raupsuotųjų kaime
liui Indijoje pastatatiį

B

Mielam Prieteliui
A.A. VACLAVUI VAICIURGIUI 

mirus jo našlę p. Janiną, dukrą Nijolę ir sūnų Evaldą su seimą 
nuoširdžiai užjaučia.

Stasų šeima.

Mielus Alfonsą Bivainį Kanadoje, Vladą Bivainį su seimą
Australijoje ir Mariją Seškienę, mirus

A.A. Jų MOTINAI
Lietuvoje, širdingai užjacia ir kartu liūdi

O. ir E. Karpavičiai su šeima.
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Tel. 798 0306

PA SA UL YJE
ŽYMESNIEJI PASAULIO

ĮVYKIAI.

Pirmą., kartą Australijoje 1974 me
tais vasario mėn.* įvyks pasaulio sklan
dymo pirmenybės, kurios vadinamos 
“Aviacijos Olimpiada”. Šiose varžybose, 
Waikerie aerodrome, maždaug 100 mylių 
nuo Adelaidės dalyvaus virš 80 paskirųGegužės men.

6-21 Dviračių lenktynes Varšuva kamondų iš su virš 30 valstybių. Kartu 
- Berlynas - Praga. 15-31 Pasaulio mo- su bemotoriniais lėktuvais manoma 
terų krepšinio pirmenybės San Paulo pravesti ir pirmąsias motorinių sklan- 
mieste, Brazilijoje. 18 -23 Europos džiu- dytuvų varžybos. Šios sklandytuvų var
do čempionatas Goteborge mieste, Šve- J J
dijoj. 22 prasideda Europos vyrų gimnas
tikos varžybos Barcelonoje , Ispanija. 
Birželio mėn.

13 - 22 Europos bokso čempionatas 
Madride, Ispanijoj. 19 - 22 Europos sun
kiosios atletikos pirmenybės Sofijoj, 
Bulgarija. 23 prasideda Europos koman
dinės šaškių pirmenybes Italijoj. 
Liepos mėn.

4 18* Pasaulio fechtavimosi čem
pionatas Vienoje. 28 - 31 Pasaulio iš 
lanko šaudymo varžybos Anglijoje. 22 
prasideda pasaulio studentų šachmatų 
varžybos' Puerto Ricas. 
Rugpiūčio men.

8-15 Šešių stipriausių pasaulio 
vandensvydžio komandų turnyras Buda
pešte. 10 - 15 Europos lengv. atletikos 
čemoionatas Helsinkvie. Suomijoj. 12 - 
15 Europos šuoliu i vandenį varžybos 

i *<
Londone ir tuo pačiu laiku Europos aka
deminio irklavimo čempionatas Danijoj. 
20 - 28 Europos kulkinio šaudymo var
žybos Vokietijoje. 27 prasideda pasaulio ^Okd7m?s““17“p6du VTnčuš,

žybos yra pravedamos kas dvieji metai 
ir nuo pirmenybių pradžios 1937 metais 

tik antrą kartą jos įvyks Pietų Hemisfe
roje. Šiuo metu Amerika yra čempione at
viros klasės pirmenybėse ir Vak. Vo
kietija standartinėje klasėje.

Dr. John Rasche, iškeles New
castle krepšinio standarta į vieną is 
aukščiausių ne tik šioje valstijoje bet 
ir visoje Australijoje ir su vietinių biz
nierių pagalba pastatęs net du krepši
nio stadionus (kai Sydnėjus teturi tik 
vieną dviejų aikščių) yra labai gerai pa
žįstamas ir koviečiams veteranams krep
šininkams, prieš kuriuos jis daugeli kar
tų žaidė gindamas Sydnejaus Universi
teto spalvas. Šiuo metu jis yra išrinktas 
1971 metų N.S.W. krepšinio rinktines 
treneriu, kai buv. olimpinės komandos 
kapitonas John Heard yra pakviestas 
treniruoti N.S.W. iki 18 metų vyrus.

Švedas K. Isaksson Clevelande 
Amerikoj pastatė naują uždaroje sa
lėje šokimą su kartimi pasaulio rekordą, 

, sumuš- 
laisvųjų ir klaisikinių imtynių varžybos damas vokiečio W. Nordwig buv. rekordą 
Sofijoj. Šio mėnesio gale Įvyks pasaulio 17 pėdų 8į4 inčo.
ir Europos irklavimo baidarėmis ir ka- Stocholme Įvyko lemiamosios fina- 
nojumi čempionatas Jugoslavijoje ir line's (ledo riedulio rungtynes tarp Sov. 
pasaulio irklavimo slalomo varžybos Ita-Saj. ir Švedijos dėl pasaulio meis- 
lijoje, pasaulio penkiakovos čempioną- terio vardo. Abiems valstybėms turint 
tas Amerikoje ir pasaulio dviračių pir- po 9 taškus šis susitikimas buvo lemia- 
menybės Italijoje. mas ir ji rezultatu 2:1 laimėjo Sov. S-ga.
Rugsėjo mėn. Trečiąją vietą gavo Suomija ir ketvirtą

10 - 12 Anglijos ir Sov. S - gos plau-Norvegija.
kikų varžybos Maskvoje. 10-19 Euro- Kovo 19 dieną Šveicarijoje prasi- 
pos vyrų krepšinio varžybos Vak. Vokie- dėjo pasaulio ledo ritulio 38 - sis čem- 
tijoje. 18 - 26 Pasaulio sunkiosios var
žybos Perų. 23 prasideda Europos vyrų 
ir moterų tinklinio pirmenybės Italijoje.
Si mėnesį įvyks pasaulio dviračiu sporto 
čempionatas (plentu) Šveicarijoj, ir Eu
ropos žirginio sporto trikovės čempio
natas Ąnglijoje.
Spalio*'įmėn.

.5 ;.r 10 Pasaulio šaudymo varžybos 
Tokio .mieste. 15 - 17 Europos moterų, 
gimnastikos (pirmenybės Minske. 
Lapkričio men.

15 - 17 Pasaulio meninės gimnas
tikos varžybos Havana mieste. 
Gruodžio mėn.

Tarptautinis ledo ritulio turnyras 
Maskvoje.

Londone anglas P. Nihill pastate

pionatas. Pirmasis Įvyko 1920 Belgijoj 
ir pirmuoju pasaulio čempionu buvo Ka
nados rinktinė. Iš viso per tuos metus 
kanadiečiai buvo čempionais 19 kartų, 
Sov. S-ga 10, Švedija 5, Čekoslovakija 
ir Amerika po 2 ir Anglija 1.

Europos šalių čempionių krepšinio 
taurės turnyre Ry|os TTT įveike pus
finalinėse rungtynėse Sofijos “Akademi
ką” 71:42 ir latvaitės balandžio 8 die
na Antverpe, Belgijoj, žais dėl sios tau
res galutinio laimėjimo.

Su 
ninkais 
mandos 
nieriai 
ir V. Memenąs. Daugelis iš mūsų labai 
gerai atsimena šiuos malonius vyrus, 
visuomet besišypsančius ir visuomet ne

nauja 10 mylių,ėjimo rekordą nueidamas rįnčius kitiems patarnautivVasario mėnesi, 
per 1.19. vai. šį nuotoli. Čikagoje G. Vitkus vedė. Čikagoje vadina- puošta 15 kilometrų slidinėjimo lenkty-

amerikiečiais lietuviais krepši- 
Australijoje lankėsi iii buvo ko- 
techniškieji pareigūnai, tai inži- 
iš Kalifornijos Gintautas Vitkus

Tautinių šokių grupes Australijos Lietuvių Dienų atidarymo metu.

programos 1970 m. atidaryme.Vėliavos Australijos Lietuvių Dienų

“išsvajotą lietuvaitę“ Ramunęmą
Jurkūnaitę, kuri nuo vaikystės buvo veik
li lietuviškame gyvenime, vėliau baigė 
aukštąjį mokslą ir įsigijo magistro laip
snį. Gi jaunojo pabrolys buvo draugas 
sportininkas V. Memenąs. Australijos lie
tuviai sportininkai ir draugai 
jaunuosius ir linki laimingo ir 
gyvenimo.

sveikina 
gražaus

Federa-USC F (Amerikos Šachmatu 
cija) sugrupavimo sąrašuose įvardinta 
70 lietuvių šachmatininkų : MEISTRAI - 
P. Tautvaišas 2220, V. Palčiauskas 2208 
(abu iš Čikagos). EKSPERTAI - P.zVai
tonis 2193, G. Girvainis 2085, I. Žalys 
2081 ir S. Winikaitis 2041. Čikagoje bu
vęs pirmasis Wamsley Cup turnyras su
traukė 80 žaidėjų ir I-ją vietą surinkę po 
lygiai tašku dalinosi mūsų meisteris P.
TautvaiŠa.

1970 metais Lietuvos šachmatų ko
manda laimėjo Europos taurės korespon- 
dencines varžybas. Komandos dalyviams 
D. Lapieniui, V. Mikėnui, A. Uogelei ir 
I. Vistaneckiui buvo suteikta tarptautinio 
meisterio titulai. Sovietų S-gos pirmeny
bėse pusiaubaigminėse varžybose V. Mi
kėnas laimėjo antrąją vietą. Baigminėse 
pirmenybėse Rygoje V. Mikėnas surinko 
9 taškus, sužaidus kelias rungtynes ly
giomis su tarptautiniais didmeisteriais ir 
laimėjęs eilę rungtynių prieš tarptautinius 
meisterius.

Leningrade vykstančiame Sov. S-gos 
profesinių sąjungų šachmatų turnyrie; 
žinomas Lietuvos tarptautinis meisteris 
V. Mikėnas iš penkių galimų taškų iš
kovojo 3V2 ir atsistojo turnyro vadovau
jančioje pozicijoje. Siame turnyre žai
džia keli Rusijos šachmatų didmeiste- 
riai. ,

Šių metų viduryje Italijos krepšinin
kai švenčia savo 50 metų jubiliejų. Tam 
atžymėti birželio 5 diena Romoje įvyks 
įdomios rungtynės tarp Italijos rinktines 
ir “Europos žvaigdžių”. Tarptautine Eu
ropos mėgėjų krepšinio sąjunga sudarė 
Europos krepšinio rinktinę, į kurią ieina: 
Stevenir (Belgija) Laik ir Buskat (Ispa
nija) Jurkiewich ir Korch (Lenkija) Zed- 
nicek (Čekoslovakija) Paulauskas, Be
lov ir A. Beliov (Sov. Sąj.) Skansy, Si- 
manovic, Plecos ir Cosio(Jugoslavija) 
Šios rinktines treneriu yra pakviestas 
lenkas V. Zagorski.

Sov. S-gos aukščiausio krepšinio 
klasės turnyrui einant prie pabaigos,

Sig, vasarą Lietuvoje bus plačiai 
paminėta Lietuvos Lengv. Atletikos 50-tis, 
nes 1921 metais liepos 30 - 31 d. įvyko 
pirmasis L. Atlet. čempionatas.

Lietuvoje lankėsi Rytų Vokietijos 
imtyninkai, kurie turėjesavo susitikimą su 
Lietuvos rinktine. Vokiečių rinktinėje daly 
vavo buvęs Europos Čempionas ir Meksi
kos Olimpiados 4-tos vietos laimėtojas 
K.Poli, kuris yra jau septynis kartus 
laimėjęs R. Vokietijos pirmenybes. Ben
dra rungtynių pasekmė baigėsi lietuvių 
5.5 - 4.5 pergale. Lietuvių rinktinę atsto
vavo : V. Krutka, N. Ragaišis ir A. Kavo- 
liunas.f n. Maskovskis, G. Draugelis, 
A. Eimantas, V. Nikitinas, J. Riaubiška, 

J. Saladžius.ir

LIETUVIU PASAULYJE.

Lietuvoje alpinizmo čempionų meda- 
išsikovojo sekantys alpinistai: A.liūs 

Dembinskas, A. Kubilius, D. Stankutė, 
R. Nogis ir K. Zubovas.

Armėnijoje Sov. S - gos baidarių 
ir kanojų rinktinės turėjo savo paruošia
mąją stovyklą ir jos pabaigai buvo su

neš, kurias laimėjo vilnietis V. Česiū- 
nas.

Vilniuje kovo mėn. 13 d. pasibaigė 
Vilniaus, Kijevo, Minsko ir Maskvos moks
leivių tinklinio varžybos. Pirmąją vie
tą laimėjo vilnieties mergaitės, Įveikda
mos minskietes 3:0, kijevietes 3:2 ir mask
vietes 3:1, kai berniukai žaidė silp
nai ir užėmė paskutinę vietą.

Lietuvaitė A. Lasickaitė ir V. Cers- 
kutė žaidžia Sov. S - gos moterų ranki
nio rinktinėje. Kovo pradžioje Rytų Vo
kietijos Įvyko mažasis pasaulio čempio
natas, kurį laimėjo Ryt. Vokietijos rink
tinė, antroje vietoje palikdama Sov. S-gą 
ir trečioje Rumuniją. Abi lietuvaitės 
ypatingai A. Lasickaitė, žaidusi už šia 
rinktinę jau ne pirmą kartą, sužaidė la
bai gerai. Prieš Vengriją ji pasiekė du 
įvarčius. Virginija Čerskutė, Kauno Po
litechnikos studentė, yra šiais metais 
pirmą kartą pakviesta į Sov. S-gos rink
tinę.

PRANEŠIMAS.

1971 m. žiemos Sporto Šventė 
įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 7-8 
d.d. Gutega N.S.W.

Žiemos sporto šventės Ren
gimo Komitetas susideda iš P. Pil
kos, A: Andruškos ir R. Daukaus.

Šiam parengimui yra išnuo- 
muota visa Guteg Skying Club lod
ge, kuri talpina virš 3 0 asmenų ir 
randasi prie pat keltų.

Nakvynė vienam asmenui iš 
penktadienio į šeštadienį ir iš šeš
tadienio į sekmadienį kainuos 
$6.00. Maistui pasigaminti yra 
visi įrengimai, arba galima bus mai
tintis šalia esančiam restorane.

Registracijos mokestis $3.00 
dirbančiam ir $2.0 0 moksleiviams.

Visi Sporto Klubai prašomi 
prisiųsti dalyvių sąrašus ne vė
liau kaip iki 3 1: 7. 1971.

III Žiemos Šventės Programa: 
1. Atvykusieji registruojasi iki 
12 vai. nakties penktadienį 17 Clyde 
St., Jindabyne ir susimoka visus 

mokesčius.

2. Šeštadienis 7.8.1971
11 vai. ryte punktualiai prade
damos varžybos. Varžybos tęsis 
iki bus galutinai užbaigtos.

3. 7 vai. vakare Dovanų įteikimas

4. 8. vai. vakare Bendras pobūvis.

5. Sekmadienis 8.8.1971
Laisvas pasislydnėjimas ir paben
dravimas.

P. Pilka 
Klubo Pirmininkas.

P.S. Atvykstančiuosius prašome 
atsivežti savo paklodes arba mie
gamuosius maišus.

Musų pastogė. Nr.14., 1971.4.13.. psl.7
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Pranešimai Sydnėjaus Studentai kviečia visus atsilankyti į

į 1972 metų. Lietuvių Dienų. Rengimo 
Komitetą, Sydnėjaus chorams pakviestus , 
sutiko Įeiti p. A. Dudaitis. Visais Dai
nų Šventes reikalais prašau kreiptis šiuo 
adresu:

A. Dudaitis,
126 Gladstone St.,
Cabramatta. N.S.W. 2166
Tel: 727 - 9191.

Tautinių šokių, vadove pakviesta 
p. Marina Cox. Visais tautinių šokių rei
kalais prašau kreiptis šiuo adresu:

Marina Cox,
136 Pendleway,
Pendle Hill, N.S.W 2145.
Tel: 631 - 3688.

B. Vingilis.
Laikinas Lietuvių Dienų 

Rengimo Komiteto Pirmininkas.

Balandžio 18 d. sekmadienį, 1 vai. 
p.p. LietuviųKlubo patalpuose,39 Church 
St., Lidcombe, yra šaukiamas Sydnėjaus 
jaunimo organizacijų atstovų pasitarimas, 
su tikslu sudaryti vietinį Antrojo Pasau
lio Lietuvių Janimo Kongreso Komitetą.

Jaunimo organizacijų pirmininkai 
painformuoti atskiru laišku, yra prašomi 
pasiųsti po vieną atstovą tarp 16 - kos ir 
30 - ties metu amžiaus.

A.L.B. Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

“I N I T I U M SEMESTRI MCMLX X I”

romanus BALIUS
Balandžio men. 17 d. 7-30 - 1.00Quando:

Ubi: Latvian Hall, 32 Parnell St., Strathfield.

Programus: Fuksų Krikštas, Romėnu Legionas.

Pernai palaidojome rašytoją Pul- 
gį AndriusĮ. Su jo mirtimi netekome mes 
ir visa Lietuvių tauta didelio kūrėjo, 
menininko. Jam prisiminti ir pagerbti 
balandžio mėn. 18 d. (sekmadieni) 
6 vai. p.p., Lietuvių Namuose, 50 
Errol st., North Melbourne, ruošiama 
minėjimas - akademija “Sudiev, Kviet- 
keli”.

Programoje dalyvauja: P. Jokū
baitis. D. Juškaitė, A. Karazijiene, 
M. Malakunienė, P. Rūtenis, V. Strau- 
kas, P. Vaičaitis, Paskaitą apie Pul- 
gĮ Andriusi ir jo kūryba, skaitys A. Zu- 
bras, kuris, velionio prašomas, yra 
parašus platų įžanginį žodį jo “Rink
tinių raštų” pirmam tomui.

“Sudiev, kvietkeli” bus mūsų 
pagerbimo ir atsisveikinimo pareiškimas 
Kviečiame visus dalyvauti.

ALB Krašto Kult. Tarybos 
Lituanistinė Sekcija.

DĖMESIO MELBOURNO 
LIETUVIAMS.

Pranešama, kad žinomas bendruo
menės veikėjas inž. A. Vingrys sutiko 
būti “Mūsų Pastogės” talkininku - plat- 
tintoju.

“M.P.” Administracija įgalioja inz. 
A. Vingrį būti jos atstovu Melbourne 
- rinkti prenumeratą ir skelbimus, išduo
ti kvitus ir atlikti visus kitus darbus su
rištus su “M.P.” platinimu. Ponui inž. 
A. Vingriui dėkojame už prisiimtas pa
reigas. M.P. Administracija.

r

Toga: Ilga.

Stalus galima užsisakyti iš anksto.

Skambinkite V. Bitinaitei, 969 - 6394.

Vakariene: Dviejų patiekalų.Stipruosius 
gėrimus prašome atsinešti su savim.
Dekoracijos: R. Badauskas.

Quantum: $3.00, Studentams ir Pensininkams $1.50

Valdyba.

Aušros Tunto sueiga ir mar
gučiu popietė įvyks š.m. Balandžio 
mėn. 18 d: 10 vai. Ingleburno, 
mūsų stovyklos, rajone, su savimi 
pasiimti savo paties numargintą 
margutį; taip pat kviečiame ir ne 
skautus vaikus į margučių popietę, 
kuri prasidės po pietų.

Tuntininkas.

VIKTORIJOS LIET. EVANGELIKAMS. 
Pamaldos liet, evangelikams bus laiko
mos sekmadienį, balandžio mėn. 18 d. 
11 vai. ryto Liet. Namuose, 50 Errol St. 
North Melbourne.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI.

Apgailėtina, kad nežinomas tau
tietis kalbėdamas rengėjų vardu Cari
tas ir Dainos choro baliui užprašytą 
orkestrą atsakė, motyvuodamas, kad šis 
orkestras esąs nebereikalingas.

Bet apdairūs rengėjai laiku paste
bėjo šią daromą žalą ir šiuo pranešimu 
jums užtikrina, kad CARITAS ir DAINOS 
balius š.m. balandžio 24 d. tikrai įvyks 
Auburn Auditorium, salėje, ir užsakyta 
kontinentalinė kapela gros!

Mieli Sydnejieciai, nežiūrint kokie 
gandai apie ruošiamą balių butų sklei
džiami - mes jus nuoširdžiai kviečiam 
ir užtikrinam, kad jame skambės bendro 
vyrų choro ir jaunimo dainos , o dvi 
jaunuolės šoks baletus, kad jo bufe
tuose bus, ne tik užkandos bet ir pa
valgos bei įvairių gaivinančiu gėrimu!

Šiuo pranešimu norime įspėti ir 
kitus parengimų ruošėjus, kad ir jie ga

li sulaukti panašių trukdančių poreiškių r

Kun. P. Butkus, 
S.L. Caritas Pirm.

Pr. Nagys,
“Dainos” choro V-bos. Pirm.

K Pranešame, kad š.m. gegužes mėn. 2 d., ( sekamdienj) 2 vai. pp. LidcombeįĮ 
^Ukrainiečių senoje saleje, Joseph St., Nr. 71 (truputį paėjėjus už**TheDan- 
Scers Club”)yra rengiamas L. V .S. “Ramovės” 
f UŽDARAS POBŪVIS-VAKARAS

^Programoje: baletas, dainos, muzika ir etc. įėjimas tik su kvietimais. Kvietiemai 
£bus išsiuntinėti visiems nariams ir svečiams. Kadangi yra numatyti ruošti ben- 
ffdri pietūs, todėl apie dalyvavimą reikia, pranešti, nevėliau 3 dienas prieš 
Jpobuvį. Smilkiau, apie pobūvį, bus pažymėta kvietimuose. Kitas informacijas 
įteikia Skyr. V-bos sekretorius p. J. Makarovas, telefonas 729 - 702. 
E .
E L.V.S. “Ramove” Sydnėjaus Skyriaus

M
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S ŽADAT KELIAUTI? <

Visais kelionių reikalais 
kreipkitės pas ALG. ŽILINSKĄ^ (nuo 1959 m. dirbąs 

Patarimai ir užsakymai veltui.
SOUTHLAND TRAVEL CENTRE.
245 Charman Rd., Cheltenham. 3192- 
Telef. 550 - 1655 Vak. 93 - 4258.

kelionių biuruose). K

EKSKURSIJA į JAV. ĮVYKSTA 29. 5. 71

Ev. Parapijos 
Taryba.

PRANEŠIMAS ANSAMBLIECIMAS.
Atostogos pasibaigė. Balandžio 18 

d., sekmadienį, 6 vai. vakare, visus kvie
čiu repeticijai Lietuvių Klubo patalpose, 
Lidkombėje.

Marija Umbroziuniene.

SODYBAI AUKOJO.
V. ir C. Jonušiai $20.00
Ponia X. 25.00
S. Medelis 5.00
M. Gailius 2.00
N. Zaborskis 2.00
S. Baltramėjūnas 2.00
A. Mauragis 2.00

visiems aukojusiems Sydney M.S.G. D-ja 
nuoširdžiai dėkoja.

Valdyba.

New York. — Amerikos bibli- 
nė šventojo Rašto draugija pas
kelbė, kad Amerikos astronautai 
Shepard ir Mitchell, išlipę ant mė 
nulio, tenai paliko bronzoje įra
šytus pirmuosius Šventojo Rašto 
žodžius: “Laikų pradžioje Dievas 
sukūrė dangų ir žemę”. Tie Šven
tojo Rašto žodžiai, palikti ant 
mėnulio, yra išversti į 16 pagrin
dinių pasaulio kalbų. Be to, pra
nešama, kad Amerikos actronau- 
tai ant mėnulio paliko ir visą Šv. 
Raštą anglų kalba, užrašytą mik- 
rofilmoje.

misi Paitogt

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Melbourniškiai Jūratė ir Algis Šimkai 
susilaukę dukters. Inž. Algis Šimkus pa
aukštintas tarnyboje ir iškeltas toliau 
nuo Melbourne, šiais metais negalės vado- 
vauti “Klumpakojo” tautinių šokių gru
pei. Grupe vesti žada iš Adelaidės Į 
Melbournągyventi persikėles Vyt. Strau- 
kas, vadovavęs tautiniams šokiams Ade
laidėje ir buv. Adelaidės A.L.B. A-kės 
V-bos pirmininkas.

Gegužės 30 d., sekmadieni, visame 
N.S.W. Austcare (Australian Care for 
Refugees) organizacija rinks aukas (nuo 
durų prie durų) karo pabėgėliams, kurių 
šiuo metu pasaulyje priskaitoma per 19 
milijonų.

Henrikas Antanaitis yra išrinktas 
Melbourne jaunimo organizacijų Komite
to pirmininku, kurio tikslas yra organi
zuoti jaunimo ekskursija į antrąjį P.L.J. 
Kongresą

■Šokinėkite, juokitės! — sako 
norvegų profesorius 'K. Rodalas. 
Juokas stirpina krūtinės ir skran
džio raumenis, padeda dirbti plau 
eiams ir yra savotiška viso orga
nizmo mankšta. Profesorius pa
taria visiems įsigyti šokyklę ir 
kasdien šokinėti po tris minutes,, 
žinoma, pasitarus su gydytojais.

PENANG, Malėzija, — Šioj 
apylinkėj jau antrą kartą įvy
ko varlių mūšis, sukėlęs susi
domėjimą visam pasauly. Uni
ted Press International praneša, 
kad dvi skirtingos varlių gimi
nės tris valandas (kovėsi. Pra
džioje vienoje pievoje susitiko 
keliolika varlių, paskui susirin
ko jų apie 600. Kaip visuose 
mūšiuose esti, daugybė kovo
tojų (buvo negyvų.

Pirmame “varlių kare”, įtik 
penkios mylios nuo tos vietos, 
kovotojau buvo daugiau — apie 
du tūkstančius.

—- Visų minkščiausioji pagal
vė — švari sąžinė.
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