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Sovietų vadai — 
"vilkai avies kaily"
Sovietai ir kiniečiai pasikeitė piktais kaltinimais

VLIKO ŽODIS

MASKVA. — Kokie iš tikrų
jų yra sovietų ir kiniečių san
tykiai, pavaizduoja keli naujau
si atsitikimai. Šią savaitę so
vietų Mokslų akademija išleido 
192 puslapių knygą, gaunamą, 
visur kioskuose, kuri nėra moks 
io knyga, bet faktų rinkinys a- 
pie Kinijos nuolaidas Amerikai.

Kinija kaltinama, kad ji žai
džia pavojingą žaidimą, norMa
ma pagerinti santykius su A- 
merika. Slaptai susitarusi su 
Amerika, kad j Indokinijos ka
rą neįstos tol, kol amerikiečiai 
ąrt>a jų sąjungininkai neįeis į 
Šiaurės Vietnamą. Kinija taip 
pat sabotuoja sovietų pristaty
mus Šiaurės Vietnamui ir su
daro palankias sąlygas karui 
pietryčių Azijoje plėstis toliau. 
Pakai'inama Kinija, kad ji gal
vojanti, jog yra trečioji pasau
lio galybė.

Nixonas, pasirodo, žmogus, ne tigras. ,(Iš šveicarų, spaudos)

Lygiai tuo pačiu metu trys 
Pekiri^o laikraščiai, minėdami 
Paryžiaus komunos šimto metų 
sukaktį, savo vedamuosiuose 
straipsniuose nepagailėjo piktų 
žodžių Maskvai. Kremliaus va
dai — “didžiausi liaudies prie
šai, tai vilkai avies kaily”. Ypa
tingai negali dovanoti sovietams 
jų invazijos į Čekoslovakiją. Ve
damųjų tekstas, apie 15,000 žo
džių, dar buvo perskaitytas ir 
per radiją, girdėtas ir Tokijo. 
Prikiša dar sovietams ir tai, 
kad jie savo viduje engia žmo
nes, o visą dėmesį skiria kaip 
plėsti imperiją, kolonizuoti kitas 
tautas.

Iš to daroma išvada, kad ku
lį laiką buvusi tyla, susiilaiky- 
mas nuo kritikos, buvo labai 
dirbtina, o įtempimas tarp abie
jų komunistinių šalių nei kiek 
nesumažėjęs.

LIETUVIAI!

Prieš 30 metų birželyje lietuvių 
tauta nusiaubė pirmoji masinė ištrfe-; 
mimų banga, soūietinio okupanto 
įvykdyta. Po keletos dienų, tik Įsi
liepsnojus vokiečių-rusų karui, lietu
viai gerai organizuotu sukilimu ir 
Laikinosios Vyriausybės sudarymu 
Įrodė visam pasauliui, kad Lietuvos 
nepriklausomybė yra visos lietuvių 
tautos nepakeičiamas siekimas. Nau- 
jam okupantui Laikinosios Vyriausy
bės veiklą užslopinus, laisvės ko\os 
priekyje stojo Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas ir jis iki šiol 
šiai kovai vadovauja.

Kiekvi eno lietuvi o ar organiza
cijos talka Lietuvos laisvinimo ba
ruose yra svarbi ir reikalinga. Tačiau 
VLIKAS užima ypatingą padėtį ir 
atlieka daugybę išskirtinų, labai 
konkrečių uždavinių. Greta plačia
šakių informacijos darbų (radijo pro
gramos Lietuvai, Eltos biuleteniai 
septyniomis kalbomis, įvairūs kiti 
leidiniai), Vlikui tenka labai svar
bus laisvinimo darbo derinimo ir san
tykių su svetimomis institucijomis 
bei įstaigomis palaikymo uždavi nys, 
kelionės į tolimus kraštus ir t.t.

Vliko darbus lietuviai iki šiol 
uoliai remia asmeniškai ir per organi
zacijas. Tautos Fondas yra Vliko 
lėšų talkėjas ir saugotojas. Visuome
nei yra g erai žinoma, kokiu taupumu 
Vlikas ir Tautos Fondas naudoja jos 
įnašus ir aukas. Tačiau Vliko dar
bams plintant, jų sėkmingam įvykdy
mui reikia daugiau ir lėšų. Bražinskų 
bylos gynimas dar pareikalaus jų 
nemažai. TEBUS ŠIS BIRŽELIS BRA
ŽINSKU GELBĖJIMO MĖNUO.

Dr. J.K. Validnas, VLIKo pirmininkas

Šiais metais birželio mėnesyje 
Tautos Fondas vykdo plataus masto 
lėšų talkimo vajų. Prisimindami he- 
roiškas 1941 metų sukilėlių ir 1944 - 
1952 metų partizanų gyvybes ir krau
jo aukas, mes negalime nurimti, kol 
Lietuva vėl numes okupanto jungą. 
Visiems prieinamas įsijungimo į Lie
tuvos laisvinimo talką kelias yra 
auka Tautos Fondui.

Auka Tautos Fondui yra prasmin
gas birželio sukilimo herojų atminimo 
pagerbimas, nes ji įgalina Vliką tęs
ti jų pradėtą Lietuvos laisves darbą.

Ačiū visiems Vliko darbus 
remiantiems!

Vyriausias Lietuvos Islaisvinimo 
Komitetas.

MIRĖ VACLOVAS RAGINIS

Birželio 11 diena Adelaidėje mirė žymus ALB veikėjas, visuo

menininkas Vaclovas Raginis. Palaidotas birželio 14 d.

dainų Šventės australuoje
V. Šimkus

Perskaitęs „M.P.“ iš Nr. 11 po
no Aleknos straipsį „Lietuvių 
Dienų Melbourne atgarsiai“, buvau 
labai nustebintas. Tikėjausi, kad 
Kr. Taryba, kuriai visas Australi
jos lietuvių kultūrinis gyvenimas 
priklauso, atsilieps į p. Aleknos 
straipsnį, deja, atrodo nepastebėjo, 
ar nenorėjo pastebėti.

Pirmiausia su pasididžiavimu 
pareiškė, kad mes esą dainuojan
čios šalies išeiviai, tad reiškia, 
kad toji tauta turi milžiniškus dai

nų lobynus.
Toliau išgiria Dainų Šventės 

organizatorių, kad viskas nepapras
tai puikiai suorganizauota, kad Dai
nų Šventė savo parengimu buvo pa
čioj aukštumoj ir t.t.

Išgiria chorvedžius, sugretin

damas net su dailininkais. Ir ant ga
lo rašo, kad visos dainos buvo lyg 
ant vieno kurpalio pradainuotos.

Kad Dainų Šventė Melbourne 
meniniu požiūriu nepavyko, tai ir 
p. Aleknai ir man aišku, tik kaž ko
dėl bijomasavo straipsnyje pažvelg
ti tikrovei į akis.

Sutinku, kad salė išnuomuota 
buvo ideali, kad kitose vietovėse 
vargu ar atsiras tokia. Kad Dainų 
Šventės vadovo p. Baltrūno griežta 
ranka dainininkų masę tvarkė pui
kiai. Kaž kodėl neužsiminta, kad 
Dainų Šventės repertuaras labai vė
lai apspausdintas, tik 10 mėn. prieš 
Dainų Šventę, kas dalinai ir buvo 
priežųstimi D.Š. nepasisekimu. Juk 
prie geriasių norų, chorai per 10 
mėnesių, repe tuodami kartų savai
tėje, repertuaro paruošti negalėjo. 
Be to, bendroj repeticijoj dalyvavo 

tik veik pusė dainininkų. Nežinau 
ar už tai reikėtų girti Dainų Šven
tės vadovat.

Lyginti dailininkų su chorvedžiu 
atrodo, netikslu. Dailininkas tai kū
rėjas. o chorvedis tik kūrinio pildy- 
tojas, kuris negali kūrinio darky
ti. Gali tik įnešti tam tikrų efektų 
neiškraipant kūrinio minties.

Kad visos dainos buvo pra
dainuotos lyg ant vieno kurpalio, 
buvo dvi priežųstys. Pirma. Pagal 
vieno chorvedžio užsispyrusi rei
kalavimą, kad kiekvienas chorve
dis pasirenka dvi dainas jungtiniam 
chorui ir jis pats jas diriguoja, 
chorvedžių posėdyje - Adelaidėje, 
nutarta pabandyti. Ir kas iš to iš
ėjo? Veik visos dainos susidarė 
vienodos nuotaikos.

Antra. Kad ir dainos buvo 
skirtingos nuotaikos, bet jos buvo 
nevykusiai interpretuotos. Juk „Ko 
liūdi putinėli“ ir „Meno daina“ yra 

labai skirtingos. Arba „Vasaros 
naktys“, taip buvo sudainuota, kad 
net sunku buvo atpažinti. Bendrai 
paėmus, repertuaras buvo persilp- 
nas jungtiniam mišriam chorui. 
Kas ir kodėl išėmė iš repertuaro 
dainą „0 Nemune“ taip ir neaišku.

Nežinau, koks repertuaras nu
statytas sekančiai Dainų Šventei 
bet iš p. Aleknos pasakymo,, kad 
tik lietuvių liaudies dairios ir liet. 
Komp. kūriniai, galiu tik pasi
džiaugti ir išreikšti nuoširdžiau
sią padėką chorvedžiams, kurie tų 
reikalą gynė. Juk ir Amerikoj, kur 
yra nepaprastai daug ir stipresnių 
lietuvių chorų. Dainų Šventėse tik 
lietuviškas repertuaras. Ten dar 
neatsirado, kad piktintųsi lietu
viška daina. Latvių Dainų Šven
tėse Australijoje tik latviškas re
pertuaras.

0 p. Alekna pradeda piktintis 
kad mūsų Dainų Šventėse vientik

(nukelta į ąpslj
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Redakto
riaus žodis

TAUTINĖ SPAUDA IR SĄMONĖ.

Neužtenka gimti lietuviu ar pa
galiau būti lietuviu, reikalinga nuo
lat savim rūpintis, save kurti, t au
tine kultūra save papildyti, pratur
tinti, kad galėtum, šiose sąlygose, 
išlikti lietuviu. Natūralu yra kad 
žmogus rūpinasi maistu ir maitina 
savo kūną, tuo pačiu dėsniu reikia 
maitinti ir savo tautinę dvasią, ki
taip ji sunyks ir pagaliau mirs. 
Savo tautinėje kultūroje dauguma 
mes esame skurdžiai, todėl kad 
nesirūpiname tuo dvasiniu maistu, 
tais kultūros ir laiko atneštais 
laimėjimais, kuriuos mūsų kultūri
ninkai, menininkai, mokslininkai 
lietuviškoje formoje mums patiekia.

Mūsų lietuviškas mentalitetas 
yra menkas, jei mes turime tik tiek 
kiek prieš 30 metų esame įsigiję. 
Mūsų bendruomeninė veikla daugiau 
reiškiasi patriotizmu, meile savam 
kraštui, o mažiau meile savo tau
tai, savam žmogui, savo kultūrai- 
Todėl mums yra taip sunku su jau- 
nuosios kartos auklėjimu lietuviš
koje dvasioje. Patriotizmas yra di
delė dvasinė jėga tiems, kurie te
nai yra gimę, bet už Lietuvos sie
nos gimusiems reikalinga tautinė 
kultūra, gilus jos pažinimas. Tau
tinė kultūra ir jos pažinimas yra 
būtina kiekvienam lietuviui gyvenan
čiam svetur, kitaip jis neišvengia
mai nutautės.

Kas kita yra savajame krašte, 
kur visas_ gyvenimas vyksta lietu
viškos kultūros fone. Tenai lietu
vybės išlaikymas yra natūralus ir 
nereikalingas jokių ypatingų pastan
gų. Kas kita yra čia, kur pati lie
tuvybė yra svetima ir kad ją išlai
kyti nebeužtenka tėvų meilės, nepa
deda ir tėvų prievarta, nei kraujo 
giminystės, nei kokie kiti senti
mentai, čia reikia valios save su
kurti lietuviu, reikia sąmoningo ap
sisprendimo, o daugiausiai savos 
tautinės kultūros pažinimo, kuris 
tampa savos asmenybės dalimi.

Bet kad- to pasiekti reikia do
mėtis savo tautine kultūra. 0 kaip 
gį ją pažinsi, jei ne per lietuvišką 
spaudą. Nėra kitų geresnių priemo
nių kaip spauda: lengvai visiems 
prieinama, giliai informuojanti 'Už
deganti ir patraukianti. Jei iš prad
žių tenka prisiversti, tai vėliau jau 
jauti malonumą kultūrinuose loby
nuose besižvalgydamas.

Taigi pradėkime nuo spaudos, 
įpraskime patys į ją ir.įpratinkime 
savo vaikus ja domėtis. Klaiku da
rosi lietuviškuose namuose kur 
nėra jokios lietuviškos literatūros, 
tai ženklas yra, kad tokia šeima 
yra psiruošusi iš lietuvių tautos 
išnykti, tai nudžiūvusi medžio šaka.

MANO GYVENIMO 
FILOSOFIJA ..,

Suvokti Dievo valią — 
didžiausias pažinimas.

Priimti Dievo valią — 
didžiausias heroizmas.

Vykdyti Dievo valią — 
didžiausias žygdarbis..

Turėti savo darbui Dievo pri
tarimą — 

didžiausia laimė.
Albert Schweitzer-

Paprastai giriame vieni kitus to
dėl, kad ir jie mus pagirtų.

ką viską aukoti Tėvynei, kelis metus 
buvo pareigingas Melbourno Apylinkės 
Valdybos narys - iždininkas.

Kaip buvęs Lietuvos kariuome- 
Mūsų Pastogė Nr.24.1971.6.21.pus.2

lamvas ir teisingas žodis yra mūsų garbės reikalas.

Gerb. p. Redaktoriau,

M.P. Nr. 22 yra atsispausdin
tas p. A. Laukaičio laiškas ku
riame jis kritikuoja SLMSGD-jos 
veiklą.

P. Laukaičio visuomeninis 
darbas turi būti visų pripažintas 
ir įvertintas, bet mūsų tarpe yra ir 
daugiau žmonių, kurie nesėdi ran
kas sudėię, bet dirba taip pat nau
dingą visuomeninį darbą. Jų tarpe 
neabejotinai S.M.S. Draugija ;,kuri 
šiuo metu, be eilinių savo darbų 
vykdo labai svarbų, bendruomenei 
naudingą darbą - steigia senesio 
amžiaus lietuviams sodybą, ku
rioje apsigyvenę mūsų tautiečiai 
galėtų jaustis savųjų tarpe. Tai 
nebus nei prieglauda, nei „turtin
gųjų senelių“ namai, bet už kuklų 
piniginį įnašą gaus visam gyveni
mui butą su reikiamais įrengimais. 
Šitas projektas gausiai paremtas 
bendruomenės aukomis, o taip pat 
valstybės - santykiu 2:1.

Trumpai - idėja kilni ir SMS 
D-ja neša atsakomybę už projek
to įgyvendinimą. Be piniginės pa
ramos D-ja reikalinga ir moralinio 
pritarimo o ne tuščios kritikos.

Tik laikas įvertins tą milži
nišką darbą kurį atlieka D-ja, o 
tiems kurie neprisideda netiktų 
kritikuoti.

E. Bliokas, 
Bardwell Park.

A. A. Alfonsas

. “Šiandieną - aš, rytoj -tu” toki 
sakinį prieš daugelį metų skaičiau 
juodame antkapio marmure. įstrigo si 
mintis galvon, kad palaidotas tarsi 
laukia tavęs atsigulant į kapą is kur 
vėl, smėlio saujos užbertas, jau kar
tosi: ,“Šiandieną - aš, rytoj - tu”.

Šie žodžiai grizo atmintin, kada 
išgirdome žinią, kad š.m. gegužes 
mėn. 28 d. Šv. Vincento ligoninėje 
mirė Alfonsas Bikulčius, Melbourne 
lietuviams gerai pažįstamas tautietis 
taurus lietuvis - patriotas, nuoširdus 
lietuviško darbo rėmėjas, darbštus ir 
pareigingas darbuose, geras draugas, 
mylimas vyras.

Matėme Alfonsą, kaip jautrų lie
tuvių bendruomenės narį. Jausdamas 
pareigą dirbti savo tautai, Alfonsas 
tarsi vykdydamas duotą kario priesai-

Gerbiamas Redaktoriau,

Neįtikėtina, kad p. I. Aleknos 
aprašomo (M.P. Nr. 14) Melbourno 
Apylinkės susirinkimo visi (?) daly
viai suprato mane taip, kaip supra

to p. I. Alekna.
Jei mano „buvo padryta“ ne

gerai chorų atžvilgiu savo pagei
davimu, kad meniniai vienetai daly
vautų Tautinių Švenčių minėjimų 
programose, tad kodėl p. I. Alekna 
ner.’ado reikalo „iškelti pasitaikan
čias negeroves“ (M.P. Nr. 20) ben
druomenės susirinkime, kur ir de
rėjo, gera valia, vietines negero- 
veę išsiaiškinti.

Pasitaiko gyvenime vieni 
kitius klaidingai suprasti ir išsiaiš
kinus nesusipratimai išsklaidomi. 
Tačiau tendencingas interpretavi
mas, atrenkant paskirus, sau patin
kamus žodžius iš visos bendros 
kalbos turinio ir aprašant tvirtinti 
kad kalbėtojas taip sakė - nepasi
žymi gera valia ir iš to tikrai nie
kam gėrio nesudaro.

Su pagarba

V. Šalkūnas 
Melbournas.

Bikulčius
nės karys, nuoširdžiai dirbo Karių - 
Veteranų S-gos “Ramovė” Melbourno 
Skyriaus Valdyboje.

Alfonsas matydamas, kad sava 
pastogė - savi Lietuvių Namai yra tvir 
tovė viso lietuviškojo - tautinio dar
bo, ne tik įstojo į M.L. Klubą nariu, 
bet su duosnia ranka juos rėme, tap
dami kartu su žmona Terese stambiau
siais ju rėmeįais, pirmaisiais amži
naisiais nariais.

Matėme Alfonsą remiantį chorus, 
jaunimo organizacijas. Jo paramos 
susilaukė lietuviškoji parapija, lie
tuviškoji savaitgalio mokykla, lietu
viškoji spauda ir net atskiri tautiečiai.

Už jo kruopštų ir nuoširdų dar
bą Lietuvių Bendruomenei, A.L.B-nės 
Krašto Valdyba Alfonsą apdovanojo 
stambia Merkelio knyga “Antanas 
Smetona” su atatinkamu įrašu, o 
Melbourno Apylinkės Valdyba -specia 
liu raštu - adresu.

Nenuostabu, kad žiniai apie 
Alfonso mirtį pasklidus, jau š.m. ge
gužes mėn. 31 d. į Tobin Bros, biuro 
koplyčią susirinko, kaip retą kada, 
didelis būrys tautiečių rožančiaus 
maldai, kurią jautriai pravedė Kun. 
P. Dauknys. Prie karsto stovėjo 
“Ramovenų” garbės sargyba. Su gi
liu sielvartu ir širdies skausmu pas
kutinį kartą atsisveikino su savo my
limu vyru jo ištikima, 38 metų ben
dro gyvenimo drauge, žmona Terese.

š.m. birželio mėn. 1 d. Alfonsas 
buvo atvežtas į Sv. Jono bažnyčią, 
kurioje dalyvaujant dideliam skaičiuj 
tautiečių, kun. P. Dauknys atlaike 
Šv. Mišias už Alfonso vėlę ir pasakė 
jautrų pamokslą. Prie karsto apdeng
to vėliava stovėjo Ramovenų garbės 
sargyba. Mišių metu giedojo Melbour
no vyru oktetas vad. P. Markūno.

Po pamaldų a.a. Alfonsą paly
dėti į Faulkner kapines išsirikiavo 
eilė mašin ų su palydovais. Kapinė
se religines laidotuvių apeigas at
liko ir atsisveikino Kun. P. Dauknys.

Jautrų atsisveikinimo žodį “Ramo- 
vėnų” ir draugų vardu tarė Juozas 
Petraitis. Lietuvių Bendruomenės var
du kalbėjo Melbourno Apylinkės pir
mininkas Gabrielius Žemkalnis ir 
padėkos zenkian uždėjo nuo Gedimino 
kalno pilies plytelę. Lietuvių Klubo 
vardu atsisveikino klubo pirmininkas 
Albertas Bladzevičius. Melbourno Dai
nos sambūrio paskutinį Alfonsui su
diev tarė Pijus Vaičaitis. Pasibaigus 
apeigomis sugiedotas Tautos himnas.

-Šventos musu žemės relikvijomis 
tegalėjome Tau, Alfonse, atsilyginti 
už Tavo didžią meilę ir darbą savam 
kraštui - Lietuvai Tėvynei.

Alfonsas Bikulčius - rytų aukš
taitis, gimė 1905 m. spalio mėn. 14 d. 
Sabalunkų km., Salako valse. Zarasų 
apskr. Jaunystę praleido gimtinėje. 
Nepriklausomybės Karo Savanorių ir 
Karių kovos su Tėvynės priešais, 
tėviškės laukuose, uždegė Alfonsui 
norat stoti į jų gretas * 4-me Karaliaus 
Mindaugo pėstininkų pulke Pajuostė
je prie Panevėžio. Kario tarnyboje 
užsitarnavęs viršilos laipsnį, virši
ninkų buvo aukštai vertinamas ir ski
riamas į atsakingas pulko pareigas. 
Už pavyzdingą ir drausmingą tarnybą 
Alfonso krūtinę puošė garbingi apdo
vanojimo ženklai. „

Labai sunkių ir skaudžių išgy
venimų Alfonsas patyrė, kada Lietu
vos kariuomenės nakinimą vykdė 
okupantai rusai - komunistai.

Karo audra Alfonsą^ nubloškė į_ 
Sudetų Kraštą. Vėl artinantis raudo- 
nojai bangai Alfonsas su žmona pėsti 
nukeliavo 500 mylių iki pasiekė Bam
bergą, Bavarijoje. Čia išgyveno iki 
1949 metų, kada su pirmuoju šeimų 
transportu atvyko į Australiją.

Atvykę į Australiją Alfonsas ir 
žmona buvo paskirti i Sale miestelio 
ligoninę, kur išdirbo apie 8 metus. 
Įsigijęs Melbourne - Richmond savus 
namus, persikėlė čia gyventi ir dirb
ti vienoje metalo imoneje.

Atvykęs įMelboumą Alfonsas tuo 
jau įsijungė į lietuvišką - tautinę 
veiklą, kuria ne tik domėjosi, bet ėjo 
ir dirbti prisiimtas pareigas atlikda
mas su nepaprastu kruopštumu. Ne tik 
pats dirbo, bet duodamas pavyzdį, 
skatino ir kitus.

Kiek Alfonsui rūpėjo ir kiek jis 
sielojosi lietuviškais - tautiniais 
reikalais, byloja jo laiškas rašytas 
mylimai žmonai Teresei jau jam esant 
ligoninėje. Jo žodžiai lygiai liečia 
ir mus visus.

“Mano karsto neturi puošti gė
les, nes paniekinčiau tuos, kurie 
žuvę už Tėvynę ir kurių kūnai buvo 
tampomi po turgavietes be jokios 
pagarbos, arba žuvę Sibiro taigose. 
Pranešant apie laidotuves, pasakyti, 
kad nesiųstų gelių. Jei kas atsiųstų 
gėlių, jų visai nedėti prie mano kars
to. Tarute, vietoje gėlių, duok Lie
tuvių Namams $50, ir kas norės pa
gerbti mane gėlėmis, skirtų Lietuvių 
Namam si

Jo prašymas išpildytas ne tik jo 
mylimos žmonos Teresės, bet ir dau
gelio tautiečių.

Alfonse, Tu jau ramus amžiname 
poilsyje, bet mes likusieji neramiai 
žvalgomės ir klausiame ar rasis ki
tas, kuris paseks Tavo pėdomis, ar 
rasis kitas, kuris išties duosnia ran
ka, kokią Tu tiesei, ar rasis kitas 
kuris Tėvynę, tą Šventą žemę, taip 
mylės, kaip Tu ją mylėjai, ar rasis 
kitas, kuris Tėvynės laisvės taip 
trokš, kaip Tu jai troškai?

Tegul Lietuvos žemės dulkes 
ir Gedimino pilies plytelė neslegia 
Tavęs kelionėj e į Amžinybę.

Ig. Alekna.

Vietoje geliu ir vainikų ant 
Alfonso Bikulčiaus kapo paaukota 
Melbourno Lietuviu Namams $321.50
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

DIPLOMATINIAI MANEVRAI

MASKVOJE.

Pataruoju metu, Maskvai padavus 
tona, smarkiai sušvelnėjo sovietu - 
vakarų, pašnekesys liečiąs gynybos 
klausimus Europoje. Savaitę vėliau 
net visa oktava žemiau, pasibaigė 
antrasis susitikimas Vienoje padaręs 
sraigės progresą, strateginiu ginklu 
aprobavimo reikaluose. Staigus so
vietų diplomatų tono pakeitimas ne 
be reikalo vakaruose interpretuojamas 
daugiau abejonėmis negu optimisti
niais nusiteikimais sprendžiant esmi
nius strateginių ginklų bei Europos' 
ateities klausimus.

Vakarus daugiausiai nustebino 
Brežnevo noras kalbėti ginkluotų jė
gų mažinimu Europoje ypač po politi
nių sukrėtimų Čekoslovakijoje ir ne
visai užsibaigusių neramumų Lenki
joje.., _

Žiūrint Maskvos akimis, padė
tis Čekoslovakijoj “normalizuota”. 
Lenkija glūdi Kremliaus šešelyje, ku
rią galima sekti bei kontroliuoti. Gi 
visų neramumų židinys rastųsi Kini
joj, ypač dabartiniu laiku padarius 
pirmąsias Washington© - Pekino 
užuomazgas. Taigi, kad ir sumažinę 
sovietų pajėgas Europoje Kremlius 
tuom nieko- nerizikuotų, gal priešin

gai, apkarpytų militarines išlaidas 
Europoje ir tuom efektyviau apsaugo
tų Kinijos pasienį.

Washingtone tačiau manoma, kad 
Kremliaus pagrindinis tikslas remiasi 
amerikonų galutinu iškraustymu iš 
Europos kame šiuo metu priskaitoma 
310.000 karių. Prisiminus reikšmingą 
politinį įvykį Amerikos senate, kur 
demokratų daugumos lyderis Mans
field bandė prakišti pasiūlymą maži
nant pusiau Amerikos pajėgas Europo
je ir buvo nugalėtas pačių demokratų 
61:36 balsų dauguma, kaip tik dėl to 
galima suprasti Brežnevo norą tęsiant 
toliau N.A.T.O. ir gal Varšuvos pakto 
jėgų mažinimo kalbas.

Vaikai sovietų žurnale: kovai pasiruošę karžygiai.

GELTONA SVASTIKA
(Iš Sovietų auklėjimo).

Vakarų Vokietijos žurnalas 
“Der Spiegei” šitaip aprašo Sovietų 
jaunųjų auklėjimą.

Sovietų piliečiai tarp septynių ir 
devynių metų amžiaus skaito žurnalą 
“Murzilka” (Murziukas). Dar jaunes
niems, maždaug darželio amžiaus, 
žmogeliams išrašoma mėnesinis žur
nalas “Viesiolyje Kartinki” (Linksmi 
paveikslėliai).

Abu žurnalai drauge turi vienuo- 
liką milijonų tiražo. Jų tikslas yra 
priešmokyklinio ir pirmųjų mokyklos 
skyrių vaikus laiku išauklėti Sovietų 
patrijotais, kurie su ginklu rankoje 
kiekvienu momentu būtų pasiruošę 
ginti tėvyne nuo priešų. O priešai pa
gal sovietiška “Murzilką” yra “fa
šistai’!, ir , tiksliau išsireiškiant, 
“vokiečių fašistai”, kurie laikraštė
lio iliustracijose visuomet turi aš

PRIEŠINGI BLOKAI.

Saugumo ir gynybos reikalais 
tuo tarpu Europoje tebeegzistuoja du 
galingi, bet priešingų krypčių blokai: 
N.A.T.O. vakaruose, Varšuvos paktas 
rytuose. Ir kaip žinome, abiejų jėgų 
užnugaryje stovi Maskva su Washing- 
tonu prilaikydami atominių ginklų 
monopolį. Kadangi N.A.T.O. ir Varšu
vos pakto signatorai veikia savitarpi
nės pagelbos principais (vieną už
puolus kiti stoja jį ginti), tad tech
niškai tokia egzistencija pateisinamą 
jei vykdomos tik gynybos funkcijos.

Taigi, čia kyla klausimas, ar abi 
veikia gynybos pagrindais ar kitokiais 
motyvaiSj po kuriais slepiasi klasta 
su karčia ironija? Jeigu N.A.T.O. 
vadovaujasi gynybiniais pagrindais 
to negalima pasakyti apie Varšuvos 
signatarus, kurių tikslai visai kitokie.

Šiaurės Atlanto Santarvė (N.A.T.O.) 
tai aiški apsauga nuo netikėto sovie
tų įsibriovimo į vidurio ar vak. Euro
pa. Tuo reikalu plečiama vak. Euro
pos gynybos strategija ir kaipo garan
tija ten laikoma amerikonų kariniai 
daliniai. Atseit, sovietams užpuolus 
bet kokį N.A.T.O. partnerį tą, pačią 
akimirkų butų Įvelta į karą. Amerika, 
kadangi ji turėtų apsaugoti savo pa
jėgas Europoje.

Jeigu yra rimti pagrindaiN.A.T.O 
egzistencijai  ̂tai atsiranda klausimas 
— kokiems motyvams sutverta ir nuo 
ko saugoja rytinę Europos dalį Varšu
vos paktas? Nejau nuo revanšistinio 
vak. Vokietijos pavojaus,ką anksčiau 
drąsiai skelbė Maskva?

Patirtis rodo, kad Varšuvos pak
tas niekad nebuvo įsteigtas gynybos 
tikslams kaip mes^suprantame. Poli
tiniai veiksmai Čekoslovakijoje ir 
Lenkijoje pakankamai įrodė, kad toks 
paktas veikia kaip policininko įran
kis palaikant griežtą drausmę ir tvar
ką sovietų okupuotuose kraštuose.

•—••••••■••—•f**—
LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER

TAUTOS FONDĄ MOŠŲ
LAISVES KOVAI!

trius., arogantiškus veidus.
1970 m. gegužes m. 9 - Pergalės 

diena, - kai Bonnos Egon Bahr jau 
buvo Maskvoje išsiaiškinęs apie nu
siginklavimą, - “Linksmi Paveikslė
liai” sau linksmai tęsė karinio entu
ziazmo įkvėpimą. Viena iliustracija 
rodo, kaip viename vaikų darželyje 
žaidžiamas pergalės paradas. Kaip 
vienas visi mažutėliai į koją žygiuo
ja pro ordinais pasipuošusia , buvu
sią kareivę darželio mokytoją tetą 
Sašą..

Žinia, jauniesiems skaitytojams 
sunku atskirti fašistus nuo kitų vo
kiečiu, Tuo atžvilgiu įdomi 42 m. am
žiaus’ Olgos Pravosudovič studija 
pavadinta “Vokiečiai sovietų vaikų 
laikraštėliuose” nesenai atspausta 
Vakarų Vokietijoje. Autorė tyrė visus 
“Murzilkos” ir “Viesiolyje Kartinki” 
numerius, pasirodžiusius penkių me
tų tarpe, tarp 1966 ir 1970 metų.

Tuose numeriuose dabartinės

Medžio drožėjas skulptorius Stasys Motuzas išleido spalvotą atvirutę Jos tikslas 
priminti saviesiems,o ypač kitataučiams, kad Lietuva vis tebėra slegiama sovietinio 
golgotos kryžiaus. 15 atviručių tik 1 doleris. Pelnas nuo parduotu atviručiu skiria

mas Vokietijoje lietuvių šalpos draugijai Labdara ir BĄTUNuL Norintieji užsisakyti, 
prašomi rašyti: Stasiui Motuzui. 2848 Vechta, Oldb. Landwehrstrasse 1, W. Germany.

Rytų Vokietijos vokiečiai paminimi 
tik retkarčiais, Vakarų Vokietijos vo
kiečiai visai ne, gi Antro Pasaulinio 
karo vokiečiai fašistai garsinami vi
są laiką.

Autorė parodo, kad propagandinė, 
agitatoriška laikraštėlių dalis vis 
auga. 1966 m. ‘Viesiolyje Kartinki” 
ji sudarė 6% medžiagos. 1970 m. ji 
praplito iki 19%. “Murzilkoje” tam 
pačiam tarpe agitatoriška medžiagos 
dalis išaugo nuo 30% iki 43%

Daugelyje scenų patys vaikai 
rodomi herojais: jie vilki uniformas 
ar bent jų dalis, nešioja ginklus ir 
nugali “kidnapperius”, baisiai Šau
kiančius baltgvardiečius ir kreivako- 
jus piratus.

“Aktyvus dalyvavimas kariniuose 
žaidimuose, nuolatinis parodymas 
uniformuotų ir ginkluotų vaikų padeda 
vaikams nugalėti bet kokį baimės 
jausmą”, aiškina Olga Pravosudovič.

“Murzilkoje” giriama drąsa vie
no berniuko, kuris nakties metu ne
bijo laipioti per “fašistų’’ kapus. 
Maži drąsuoliai skelbia, kad jų grupe 
užėmusi vieną “fašistų” kaimą ir 
džiaugsmingai giriasi nepavargę nuo 
šaudymo į fašistus. “Priešai dreba 
granatomis apmėtomi. Neišlaikys jie 
savo Berlyno”.

1970 m. gegužes mėnesį prasi
dėjo tęsinys istorijos apie Sovietu 
tautų .žygdarbius prieš “Hitlerį ir jo 
penkis milijonus plėšikų”.

Tačiau sovietų pedagogai skie
pija priešiškumą ne tik tiems priešams
— fašistams, kurie sovietų imperijai 
kažkada grasino iš vakarų, bet ir 
tiems, kurie šiandien grąsina iš rytų,
— kuriuos vaikai žiūrėdami i savo 
žemėlapius Įsivaizduoja ne kairėje 
pusėje, bet dešinėje — Kinijoje.

Iki 1968 m. lapkričio paradų so
vietų ginklai vis šaudė iš dešinės 
puslapio puses į kairę, į. vakarus. 
Vokiečių tankai vis i scena^ užvažiuo
davo iš kairės pusės, o ir vyro prieš 
vyrų kovose fašistas vis puolė iš 
kairės.

Tačiau 1969 m. balandžio mėn. 
tuoj po Tolimųjų Rytų. Ussuri konflik
to, pirmą kartą iliustracijose pasi
rodė du sovietų karo lėktuvai skrenda 
į dešinę puslapio pusę, rytų fronto 
krytimi. Nuo to laiko vaikų laikraštė
liuose karo lėktuvai ir rakietos skren
da tik į rytus, tankai rieda vis į rytus- 
Taip pat skaitoma reguliarius prane
šimus apie Sibiro ir Tolimųjų Rytų 

sienas, kur jaunieji “komsomolcai” 
tarp kitų uždavinių, tarnauja pasienio 
sargyboj.

O viename 1969 m. vasario men. 
numeryje svastikomis pažymėtos vė

liavos, kurias 1945 m. sovietų karei
viai Maskvos Raudonoje aikštėje try
pė po kojomis, pasirodo nuspalvin
tos nebe raudonai, bet geltonai.

***

JAUNIMO KONGRESAS 72

Mūsų

Su lietuviais pasaulyje
Švedijos vyriausybė paskyrė 

12.000 švedų kronų sumą Stockhol- 
me veikiančiam Baltų Institutui. Pra
šoma dar šį pavasari surengti simpo
ziumą apie Švedijoje gyvenančias 
Baltijos mažumas.

***

“New York Times” dienraštis 
š.m. gegužės 11 d. paskyrė daugiau 
pusės puslapio aprašyti menininkų, 
skulp. Vyt. ir Aleksandros Kašubų 
buto įrengimams New Yorke. Dien
raštis pateikęs tris buto nuotraukas, 
atkreipė dėmėsi i Lietuvoje gimusių 
kaip nurodyta, lietuvių menininkų su
manumą bei išradingumą.

***
Rytų vokiečiai ilgokai delsė, tik 

šiais metais išleido K. Donelaičio 
“Metus”, išleido “Insel/Verlag” 
Leipzige, kišeninio formato. Įdėtas 
specialiai parašytas “Metų” vertėjo 
prof. Buddensiego straipsnis. “Metai” 
Vak. Vokietijoje, Muencheno “Fink” 
leidykloje, to paties Buddensiego 
versti, buvo išleisti dar prieš pen
kerius metus. ***

Moterys okup. Lietuvoje sudaro 
beveik, pusę darbininkų ir tarnautojų. 
Būdinga, kad dirbančiųjų tarpe išsi
mokslinimo atžvilgiu moterys yra pra
lenkusios vyrus.Jš tūkstančio dirban 
čių asmenų aukštąjį mokslą, turų 54 
vyrai ir 57 moterys, nebaigtą aukštą
jį mokslą-atitinkamai 13 ir 16, vidu
rini specialųjį — 72 ir 110, bendrąjį 
vidurini — 84 ir 113.

***

Prof. Juozo Žilevičiaus, 
Muzikologijos archyvo vadovo '■..na
goje, nuopelnai lietuvių muzika? ''ar
tinti ir okup. Lietuvos spa 
“Lit. ir Meno” savaitr. geg. 1 
doje (18 nr.) paskelbė apie pr< 
levičių Juozo Gaudrimo šiltą s 
nį — “Dirbęs visuose baruose' 
šoma, kad “meile liaudies < 
išpuoselėtą Petrogrado konserv. 
joje, lydi Žilevičių per visą gyvenimą” 
J. Gaudrimas baigia, dėkodamas Ži
levičiui “už visą, ką jis padare gera 
lietuvių muzikai”.

***

. Estijos sostinėje Taline Įvyko 
šiuolaikinės lietuvių tapybos paroda. 
Buvo eksponuota apie 50 darbų.

Estų laikraštis „Sirp ja vasar“ 
lietuvių dailininkų darbuose rado 
romantikos, liaudies meno bruožų 
atgaivinimą. Esą, lietuvių tapyba 
nepanaši į estų - ji esanti formos 
atžvilgiu grubesnė, bravūriškesnė, 
optimistiškesnė, o kartais - labiau 
nacionalinė ...

***
Pastogė Nr.24.1971.6.21. psl.5
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VIENINGO DARBO KELIU
PASIKALBĖJIMAS SU S.L.M.S.G.

Norėdamas plačiau painformuo
ti lietuvių visuomenę apie Lietu
viškos Sodybos kūrimąsi, kreipiau
si j draugijos pirmininkę p. Oną 
Baužienę su sekančiais klausimais 
į kuriuos ji maloniai sutiko atsa
kyti.
1 KL Jūsų organizacija yra vienin
telė Australijoje, kuri užsibrėžė 
pastatyti Lietuvišką sodybą. Kas 
jus paskatino imtis šio darbo ir 
kokie šios sodybos yra tikslai?

At. Šių laikų didelė socialinė prob
lema yra senesnio amžiaus žmones 
apsaugoti nuo vienišumo. Pastebė
jusi, kad visos kitos tautybės rūpi
nasi savo vyresnio amžiaus asmeni
mis, sudarydami sąlygas jiems kar
tu gyventi, vadinamose „Sodybose“ 
- „Retirement Villages“, pagalvo
jau, kad ir mes galime įkurti „Lie
tuvių Sodybą“, kad palengvinus savo 
žmonėms kartu begyvenant laimin
giau praleisti savo amžių.

2 KL Jus susilaukėte iš kaikurių 
asmenų kritikos dėl „turtingųjų 
senelių namų“. Ką galėtumėte šiuo 
reikalu paaiškinti visuomenei ir 
kiek jūsų veikla reiškiasi šalia 
sodybos įkūrimo darbų grynai socia
linėje ir karitatyvinėje srityse?

At. Man visai nesuprantamas tas 
pavadinimas - „turtingųjų senelių 
namai“. Sodybos statybai tęsti ir 
jai užbaigti yra reikalingi pinigai, 
todėl pageidaujame didesnės pini
gų sumos - Įnašo. Gaunant daugiau 
auka, gauname didesnę valdžios 
subsidiją, kas mums pagreitina so
dybos progresą, kad vėliau žmonės 
jau galėtų apsigyventi tik už nuomą. 
Sydney Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugija, vadovaujasi tais 
pačiais draugijos įstatais kaip ir 
visi kiti. Draugijos tikslai, tiekti 
lietuviams materialinės ir morali
nės paramos ligos, senatvės, nelai
mingų atsitikimų ir kitokių nelai
mių atvejais. Ką mes ir vykdome 
pagal galimybes.
3 KL Kada pradedate statybos dar
bus ir kokią subsidiją esate gavę 
iš valdžios, bei kokia dalimi gali
te pačios prisidėti surinktais pini
gais prie šios statybos vykdymo?

At. Numatyta pradėti statybą už 
vienos ar dviejų savaičių. Pradė
sime nuo 2 namų, kiekvienas po du 
butus. Pradžioje naudosimės turi

DAINŲ ŠVENTĖS

AUSTRALIJOJE., 
įsikelta iš 1 psl.) 

lietuvis5 repertuaras. Siūlo tik 
Australiškai publikai dainuoti lie
tuviškas, o savai svetimų komp. 
dainas. Jei jau kuris chorvedis 
nori dainuoti svetimų kompozito
rių dainas, o ne savas, kurios me
ninių požiūriu yra lygiavertės, ar 
net prašokančios, tai šlubuoja su 
lietuviškų dainų intrepretacija, 
nes svetimų komp. dainos , įdai
nuotos profesionalinių chorų, ga
lima lengvai gauti plokšteles ir 
iš jų interpretuoti.

Ponas Čelna labai jau skun
džias^ (M.P..Nr. 14,) kad chorve- 
žių nutarimu, neleidžiama dainuo
ti Dainų Šventėse pasaulinių komp. 
kūrinių. Ponas Čelna, mes turim 
tiek puikių . pasaulinio masto dai
nų. išdainuokim pirma jas. Ir jei 
Tamstai jas pavyks sudainuoti,
Mūši] Pastogė Nr.24.1971.6.21.psl.4

D-JOS PIRM. P. 0. BAUŽIENĖ.

mais pinigais kurie surinkti iš mūsų 
parengimų pelno, iš aukų ir valdžios 
subsidijos $20,4 00, kuri jau mums 
paskirta.

4 Kl. Kaip numatote tvarkytis so 
dybos viduje ir kas galės ja pasi
naudoti, kokios sąlygos statomos 
tiems, kurie norės joje gyventi?

At. Greitu laiku bus paruoštos in
formacijos dėl tvarkymosi ir apsi
gyvenimo galimybių.

5 Kl. Kokios yra perspektyvos pil
nai užbaigti sodybos įkūrimą ir 
kokios pagalbos esate reikalingos 
iš lietuviškos visuomenės?

At. Visų pirma mes pačios ruošda
mos parengimus ir loterijas sudary
sime kiek pinigo. Taip pat malo
niai prašysime mielų tautiečių ma
terialinės pagalbos ir moralinės 
paramos, nes be lietuviškos visuo
menės pritarimo, mes pačios vienos 
negalėsime nieko gero padaryti. 
Bet to ir Įnašai bei palikimai su
stiprins mūsų finansinę padėtĮ. 
Pagaliau valdžios subsidijos ir 
įvairios lengvatos ateis mums į 
pagalbą.

Lietuviška sodyba sudarys 
mūsų bendruomenei garbę ne tik 
savųjų tarpe bet ir svetimų. Todėl 
keikvięno lietuvio ir yra pareiga 
padėti mums ją pastatyti.

Padėkojęs p. O. Baužienei 
už išsamius atsakymus, skubu 
supažindinti plačiąją visuomenę 
su darbais kuriuos greitai išvysime 
realyb ėję.

A.P.
pamatysi, kokią didelę pažangą cho
ras. bus padaręs. Man klausant, 
D. Šv: Melbourne, atrodė, kad p. 
Čelnos choras didesnę pažangą 
padarė sudainuodamas „Lietuva 
Brangi“, nei „Vergų chorai“ iš op. 
Nabucco. Juk „Lietuva Brangi“ 
Dainų Šventėje tai buvo lyg koks 
brangakmenis su spinduli avęs ak
mens skaldoje.

Jei jau chorai pradės dainuo
ti svetimas dainas, tai kas gi bus, 
kada Dainų Šventėse išgirsiu dai
nuojant „Piesnia 0 Staline“. Dai
nų apie Staliną yra daug ir meni
nių požiūrių vertingų.

Mano įsitikinimu Dainų Šven
tės reikia reorganizuoti. Dainų 
Šventėse turėtų būti tik jungtiniai 
chorai. Reikia išimti ši repertuaro 
atskirų chorų pasirodymus. Vieną 
dalį duoti lengvesnę, tai yra liau
dies dainas, o antrą dalį tik pajė
gesnių chorų lietuvių komp. dides
nius kūrinius. Repertuaras turi 
būti išspausdintas kiek galint »

ALB Krašto Valdybos Nariui Kandidatui

A.A. VACLOVUI RAGINIUI 
mirus, jo žmoną ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

ALB Krašto Valdyba.

Buvusiam kolegai

A.A. LEONUI ZIGAIČIUI

mirus, mielą Albiną Zigaitienę, dukras Gražiną ir Juliją ir 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Tamara ir Benius Vingiliai ir šeima.

Lietuvos kariuomenės kūrėjui-savanoriui Vyties Kryžiaus 
kavalieriui pusk.

A.A. JURGIUI MILIAUSKUI
staiga mirus, sūnus Joną ir Igną Miliauskus ir jų žmonas; 
p.p. M. Šidlauskus ir 0. Zinkus giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

W.A. Perth’o Prano Eimučio Grandies Kūrėjai-savanoriai.

PADĖKA.

Syd. liet. parp. sav. mokyklos 
komitetas, dėkoja visiems prisi- 
dėjusiems prie ruošto baliaus 
29.5.71 'darbu, pinigais, ar kitokia 
auka.

P. O. Osinienei - suorganiza
vusiai ir prižiūrėjusiai valgių bu
fetų. Ponioms: A. Žilienei, O. Mi
niotienei, M. Jūraitienei. p. V. 
Sliterui, p. A. Šidlauskui.

Perth’o motinos dienos minėjime vargo mokyklos dalyviai: 
stovi-Taškūnaitė, Pasezkaitė, motina Stankevičienė, Francas 
sėdi-Repševičius, Taškūnaitė, Cibulskis, Stribinskaitė, Rep- 
ševičius.

greičiau, bent pusantrų metų prieš 
D. Šv., o ne 10 mėn. Kada nebus 
atskirų pasirodymų, tai bendras 
repertuaras bus geriau parengtas

Labai liūdna, kad lietuviai 
savai dainai jau nekelia ovacijų, 
o tik svetimai. Bet žinant, kad 
milžiniškas ovacijas gali sukelti 
penki žmonės, tai nereikia kreipti 
į tai dėmesio. Dažnai ovacijos 
sukeliamos ne ten, kur jos reika
lingos, kas buvo ir paskutinėje 
Dainų Šventėje.

Ir p. Alekna rašo: „Lietuvių 
Dienos Australijos lietuvių gyve
nime yra tarsi gaivinantis šaltinis 
tyrumos keleiviui. Jose įvairūs 
kultūriniai parengimai teikia tau
tinio ir dvasinio atsigaivinimo“.

Nežinau ar pajausim tautinio 
atsigaivinimo girdėdami chorus 
dainuojant svetimas dainas, poetus 
deklamuojant ne savą poeziją, o 
svetimų poetų, rašytojų skaitan
čių ne savo prozą o svetimų rašy
tojų vertimą. Nežinau ar pajusim

Aukojusiems loterijai: V. Sau
dargui, S. Vinevičienei, J. Kedžiui, 
J. Janavičienei, L Karveliui, U. 
Kazokaitei.

Programos dalyviams: D. Ge- 
čiauskui, J. Zubrickui, A. Dulinskui.

Visiems prisidėjusiems, tėvams, 
motinoms, tėvukams, močiutėms ir 
visiems atsilankusiems.

Taip pat dėkojame Syd- Liet. 
Kat. Kul. Draugijai, už paaukotą 
pelną mūsų mokyklai, iš „Kaziuko 
mugės“ $64.46. Ačiū.

Mokyklos Komitetas.

savo gimtojo krašto gamtos grožį, 
savo tėviškės namų šilumą, klau
sydami „Vergų chorą“ ir „Piesnia 
o Staline“ artam panašų repertuarą.

Atrodo, kad p. Alekna nenori 
skirti profesionalo nuo mėgėjo.0 
gal p. Alekna keltų ovacijas ir 
mėgėjams, dainuojant operų arijas. 
Juk mūsų chorai yra net jau labai 
mėgėjiški.

Klausia, kas gi būtų, jei mūsų 
sportininkai pradėtų žaisti ripką, 
bobą ar kiaulytę, ką gi jie laimėtų? 
0 ką gi laimi dabar? Jei žaistų 
ripką, bobą ar kiaulytę, gal ką ir 
laimėtų.

P. Alekna kalba už „didelę 
dalį“ klausytojų Dainų Šventėse, 
kurie norėtų girdėti svetimų komp. 
dainas: Aš norėčiau pasiūlyti p. 
Aleknai rašyti „M.P. “ angliškai/ 
Man atrodo, kad jau didesnė dalis 
mūsų tautiečių geriau skaito ir 
rašo angliškai, nei lietuviškai, tai 
jie Tamstai sukels milžiniškas 
ovacij as.
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EGZOTIŠKAS ROMANAS.

J.A. JŪRAGIS.

Lietuviškos knygos klubas Ame
rikoje praėjusių metų gale išleido ra
šytojo Juozo Tininio romaną ‘‘Dai
lininko žmona”. Naujos knygos pasi
rodymas musuose visuomet yra nema
žas kultūrinis Įvykis. Kiekvieną nau
ją knygą sutinkame su džiaugsmu, 
kaip dvasinio tautos lobio padide'jimą 
nes kaip kadaise yra pasakęs Juozas 
Keliuotis ‘‘meno kūryba- tai tautos 
lobynas, kuriame spindi tautos gyve
nimo sintezė, jos būdas, jos visa 
siela”. Rašytojas savo talento ir savo 
kūrybinio darbo vaisiais praturtina 
skaitytoją, perkelia, nors ir trumpam 
laikotarpiui, jo mintis iš pilkosios 
kasdieninio gyvenimo realybės i me
ninę tikrovę, nušviestą talentui bū
dingu gilesniu gyvenimo pažinimu ir 
paties autoriaus asmenybės spindėji
mu. Rašytojas atveria skaitytojui sa
vo širdyje išnešiotą pasauli, savo 
prote ir sąmonėje ilgai brandintas 
mintis, savo jausmu įtampa, kurią, kaip 
Geigerio aparatu, jis registruoja ir 
atžymi savo reakcija į ji supančios 
aplinkumos įvykius ir reiškinius, pa
naudodamas juos kaip medžiagą me
ninio kūrinio statybai.

Ir J. Tininis savo romane at
skleidžia mūsų literatūroje dar paly
ginti naują ir nuotykių pergyvenimų 
ištroškusią^ vaizduotę masinantį pa
saulį- australišką pasauli, kuriame 
laimes ieškodami, blaškosi nauja
kuriai lietuviai. Australijos lietuviams 
ir tema ir romano fonas labai artimi. 
Mums artima ir romano lietuviška dva
sia, pasaulėjauta ir tradicinis auto
riaus požiūris į gyvenimo vertybes. 
Autorius parodo mums margaspalvi ir 
egzotišką Australijos kraštą, vyriau
sio romano veikėjo dailininko Algio 
Vilmanto akimis žiūrėdamas į daiktus 
ir žmones ir jo lūpomis pasakodamas 
ateivio istorija. Jis pastabiai ir są
žiningai registruoja gyvenimo sąly
gas, aplinkumą, įvykius, nuotykius 
ir išgyvenimus, sudariusius ką tik i 
si kontinentą atvykusioms lietuviams 
australiškąją gyvenimo realybę. Toji 
realybė pokario imigrantų antplūdžio 
laikais buvo nuvilianti. Australija 
tepripažino tik muskulinę žmogaus 
vertę. Vilmantas nebe pagrindo pasi
skundžia, kad ‘‘Australijos vyriausy
bė neduoda gerų darbų ne anglų kil
mės imigrantams” (58 pusi.). Iš tiesų 
dailininkui Vilmantui ar jo . draugui 
gimnazijos mokytojui Antanui Ruigiui 
plauti ir šveisti puodus Sydnėjaus 
miesto ligoninės virtuvėje yra jų. su
gebėjimus pažeminantis užsiėmimas. 
Tas pats vargas yra ir gailestingajai 
seseriai Juzei Vingytei, ligoninėje 
gavusiai tik slaugės darbą.

Vilmantas, pirmą kartą pasidai
ręs Sydnėjaus gatvėse, tuojau paste
bi, kad Australijos moterų ‘‘veiduose 
kažkokia dvasingumo stokojanti iš
raiška” (7 pusi). Tas dvasingumo , 
stokojimas, dvasinio kultūrinio verž
lumo neturėjimas būdingas australų 
liaudžiai. Ateiviai iš kitokių kultūri
nių sferų inteligentiškumu jaučiasi 
esą pranašesni ir kartu klasiniai pa
žeminti. Bendrų interesų ir pomėgių 
nebuvimas kažkaip savaime naujaku
rius atitveria nuo australų.

‘‘Australai labai tolimi lietuvio 
dvasiai ir galvosenai. Su jais neleng
va rasti bendrą kalbą, nebent šnekė

tum apie arklių lenkytnes” (23 pusi).
Bet kontaktas, net labai artimas 

su vietiniais gyventojais yra neišven
giamas. Vilmantui besimaudant Pal
mių pajūryje, banga ant jo užmeta 
Moirą Hunter. Iš tokio susidūrimo 
prasideda pokalbis. Mergina turi 
‘‘velniškai gražią figūrą”, ir dailinin . 
ko ‘‘žvilgsnis pasiklysta ovalinėse 
jos linijose”. (14 pusi). Po kelių 
susitikimų pasiklysta ir jo širdis 
susižavėjusi svetimtaute. Nieko ne
padeda jį įsimylėjusios Vingytės gana 
drąsūs ir nedviprasmiški bandymai 
jo meiles magnetizmą pakreipti į savo 
pusę.

‘‘Mano nusistatymas neįsipainio
ti į meiles tinklą su svetimšale ima 
tirpti kaip sniegas, atėjus pavasa
riui į mano tėviškes laukus. Netikė
tai pradedu justi naujos meiles vyno 
saldų kvapsnį...Kaip akmenėlis, atsi
mušęs į ramų ežero paviršių, sukelia 
raibulius, taip ir mano viengungiškas 
gyvenimas, paliestas moters, nelauk
tai ima banguoti ir drumstis”.(32 pusi)

Vilmantas-nesugadintos sielos 
lietuvis. Jis didžiuojasi savo tauta 
ir viskuo, kas lietuviška. Jis ir Moi- 
rai tuojau kalba apie savo tolimą tė
vynę, apie priežastis, dėl kurių iš jos 
pasitraukė. Nori parodyti jai daugiau 
Lietuvos grožio, nusiveda ją į lietu
vių koncertą Sydnėjaus miesto rotu
šės salėje, supažindina su lietuviš
kų dainos ir šokio menu, tautiniais 
rubais, gintarais. Merginai visa tai 
patinka, bet, atrodo, labai jos nesu
žavi. Laisvalaikiu Vilmantas iš at
minties tapo lietuviškus peisažus, 
skaito lietuvių poetų knygas, poezijo
je ieško įkvėpimo ir džiaugsmo. Bet 
Moiros fiziniam žavesiui neatsispi
ria ir ją veda. Tokios sielos žmogui, 
atrodo, būtu vienintelė išeitis- vesti 
lietuvaite,. Ir jau iš anksto galima spė 
ti, kad su svetimtaute jis nebus lai
mingas. Moiros ir Vilmanto santykiai 
kažkaip jau iš anksto pažymėti nepa
stovumo ženklu. Perdaug skirtingumų 
stovi jų tarpe: skirtingi skoniai, tau
tybės, religijos, pažiūros į gyvenimą. 
Moira net atsisako tuoktis bažnytiškai 
tuo lyg pabrėždama, kad čia tik ban
domoji moterystė. Vilmantas tuokiasi 

civiliškai, tikėdamas kada nors pri
kalbinti žmoną susituokti ir bažnytine 
tvarka. Dėl geros intencijos atlaidus 
teologas jį gal ir išteisintu, bet są
žines neramumas lieka dailininko 
širdyje lyg pašinas.

Šeimyninio gyvenimo dienomis 
slenkant, palengva išryškėja vis di
desni judviejų skirtumai. Vilmantas 
pasijunta žmonos išnaudojamas ir 
apgaudinėjamas. Pagaliau landus 
avantiūristas Henry Bell, dar prieš 
vestuves sekiojęs Moirą, ja^ jam pa
verčia. Vienas likęs, Vilmantas pasi
junta nejaukiai ir, pasitaikius gerai 
progai, išvažiuoja į Ameriką perde
gusia širdimi, nusivylęs ir patyręs, 
kad ‘‘Australijoje paukščiai negieda, 
gėlės nekvepia, moterys nemyli”. 
(216 pusi) Vilmanto emocinė krize 
išsisprendžia ramiai, be didelių 
audrų. Jam lieka tik tyli rezignacija, 
lyg tokios pabaigos būtų seniai lau
kęs. Visos tos istorijos moralas aiš
kus ir daugiaprasmis.

J. Tininis daug dėmesio skiria 
Australijos gamtos egzotikai. Ji daž
nai išplaukia į pasakojimo centrą. 
Atrodo, kad visapusiškai aprašyti 
Australiją buvo vienas iš pagrindinių 
autoriaus tikslų. Jis yra pastabus ir 
gerai pažįsta Australijos kontinento 
gamtos įvairumą, gyvūnus ir augmeni
ją. Jis surenka ir sudeda knygon vis
ką, kas Australijoje europiečiui yra 
nauja, įdomu ir neįprasta.

Romano veiksmas vyksta Syd- 
nėjuje ir keistais aborigeniškais var
dais vadinamuose jo priemiesčiuose, 
perlų žvejybos pajūryje Broomėje, 
Kalgurlie aukso kasyklose ir Mėlynų
jų kalnu vasarvietėje Katoomboje. To
kiu maršrutu vedžiodamas savo vei
kėjus, autorius turi gerą progą ap
žvelgti daug Australijos krašto įvai
rumų: įdomius pajūrius, dykumas, rau 
dono smėlio kalvas, aborigenų ritua
linius šokius, žavingus kalnų vaizdus 
akį patraukiančius miestus—žodžiu 
visas gamtos ir civilizacijos įdomy
bes. Australijos nemacįusiems kny
ga turės nemažą pažintinę vertę, o 
ir ją mačiusieji, perskaitę romaną, 
sužinos dar nepatirtų dalykų.

Romano veikėjai visais klausi
mais sugeba filosofiškai, rimtai pa
kalbėti, nesvarbu ar tema būtų apie 
meilę, poeziją ir meną, ar apie lais
vę, religiją ir kalbų istoriją, ar apie 
senovės graikų ir indų dievus. Roma
no kalba graži, viazdinga, vietomis 
lyriškai poetiška, pilna aforizmų ir 
įdomių pasakymų.

Aplanko reklaminiame apibudi
nime romanas vadinamas erotiniu. 
Kas, tuo patikėjęs, knygoje ieškos 
atviros, siautulingos erotikos, tas 
apsivils. Nors romane nagrinėjama 
meilės tema, bet jame niekur nepra
siveržia nepažabota aistra. Novalis 
yra pasakęs: ‘‘Pilni ir tobuli meni

ninkai yra dorovingi, kaip apskritai 
pilnutinės ir tobulos žmonių asmeny
bės”. J. Tininis, kaip romano dorine 
atmosfera rodo, yra vienas iš tų pil
nutinės asmenybės rašytojų, kuriam, 
kad būtu įdomus ir skaitomas, nerei
kia griebtis abejotinos vertės kūry
bos priemonių. Jo vaizduojami žmo
nių santykiai vystosi gražiai, este
tiškai, niekur neperžengdami tradici
jų nustatytos tvarkos.

‘‘Dailininko žmona” yra įdomus 
romanas. Jis iš karto pagauna skaity
tojo dėmėsi. Veiksmas išvystomas 
staigiais ir įdomais ėjimais, vis pa
dirginančiais skaitytojo smalsumą, 
nuotykis veja nuotykį, kad knygos 
beveik negalima padėti, jos nepabai
gus skaityti. Sis romanas būtų labai 
gera medžiaga egzotiniam nuotykių 
filmui.

Mus sužavi į meninę tikrovę per
kelti Australijos gyvenimo vaizdai, 
užfiksavimas istorinės tiesos— nau
jakurių pirmųjų Australijoje įskūri- 
mo dienų nuotaikų ir išgyvenimų, mus 
sužavi autoriaus gilus įžvalgumas į 
gyvenimą ir sugebėjimas kūrybinę 
realybę supinti iš pažįstamų austra
liškos buities kasdieninių faktų.

Rašytojui Juozui Tininiui tenka 
garbė būti australiškos temos pradi
ninku lietuvių literatūroje. Pirmą kar
tą Australijos temą jis palietė poroje 
novelių 1957 m. išleistoje savo kny
goje ‘‘Sužadėtinė”. Dabar jis sukūrė 
pirmąjį lietuvių romaną australiška 
tema. Šiuo plačiu užsimojimu, kūry
biniai gerai pasisekusių, Juozas Ti
ninis įvede į lietuvių raštijos pasau
lį visomis savo egzotikos varsomis 
spindinčią ir, be joje gyvenančių žmo 
niu, mažai kam pažįstamą Australijos 
žemę.
Juozas Tininis, ‘‘Dailininko žmona” 
Romanas. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas Čikagoje 1970 m. Aplan
kas Giedrės Vaitiene’s. 218 pusi. 
Kaina $5.

LIETUVOS
ANTANAS SUTKUS.

5 J. Gučius.
Grynos pajamos buvo paskirs

tomos vien tik aktoriams. „Vilkola
kis“ aplankė: Telšius, •Raseinius, 
Šiaulius, Zarasus, Uteną, Mažeikius 
Panevėžį, S. Kalvariją, Vilkaviškį, 
Marijampolę, Tauragę, Alytų, Dot
nuvą, Jubarką, Biržus, Joniškius etc 
1926-28 m. A. Sutkus Valst. Teatro 
direktorius. Kartu su juo atėjo į V. 
Teatrą ir būrelis jo mokinių. Nepla
ningai, be jokio stiliaus,-žodžiu,- 
palaidai L. Giros vadovautan teatran 
buvo tučtuojaus įvesta kietesnė tvar
ka. Naujas vadovas nebeleido (ypač 
dramai ir net baletui) paskubomis, 
paviršutiniškai ruošti spektaklius. 
Dramos repertuaras pasikeitė. Išvy
do scenos šviesą, gerai visapusiai 
paruoštos operos: „Aida“, „Žydė“, 
„Dubrovskis“, ect. Baletas davė 
šuolį į aukštį su „Gulbės ežeru“, 
„Spraktuku“ ir „Vulpurgio naktimi“ 
operoje „Faustas“.

TEATRAS
A. Sutkus atkvietė iš Maskvos 

didelės praktikos ir gabumų Lietu
voje gimusi dirigentą M. Bukša, ku
ris žymiai pakėlė operų muzikos ir 
vokalo atlikimo lygį; A.S. kvietimu 
ir talentingasis A. Oleka-Žilinskas, 
kiek vėliau, atvyko Kaunam, atneš
damas didelį įvarių pastatymų 
lobyną.

Deja, L. Giros išpaikinti ir ins
piruojami teatro viduje, o ir spaudoje 
įvairūs rešeivos (anonimai) trukdė 
A. Sutkaus kūrybinį ir administraci
nį darbą. Ir, karta, tuometinis Mi-. 
nisteris Pirmininkas prof. A. Volde
maras pareiškė A. Sutkui nepasiti
kėjimą. Žinoma, A.S. išėjo palikda
mas ir teatrą ir vaidybos mokyklą, 
kuri buvo perorganizavęs rimtesniais 
griežtos ir žymiai platesnės progra
mos pagrindais. Gerai, kad tadatea- 
trą perėmė U.R.M-jos departamento 
direktorius rašytojas J. Savickas. Ir 
lengvabūdžiai nusivylė. J. Savicko 
ranka buvo diplomato, bet nemažiau 
kieta negu A.^ Sutkaus.

1929 m. A. Sutkus Valst. Radio
fono direktorius. Čia jis įnešė daug 
naujovių, nors tai buvo jam svetimes
nė sritis. Jam pavyko padidinti or
kestrą, pritraukė daugiau įv. sričių 
bendradarbių: dainininkų, artistų 
chorų, specialistų paskaitoms ect. 
Jo rūpesčiu Radiofonas įsigijo ki
tas, specialiai programų vykdymui 
ir paruošimui įrengtas patalpas.

A. Sutkaus gyvenimo svajonė 
buvo išugdyti Tautos Teatrą ir „Vii 
kolakį“ ir, greta kitų atsiminimų, 
parašyti Lietuvių Teatro istoriją, 
kurio pradžia siekia 16 šimt. Jis tam 
reikalui turėjo ir daug medžiagos su
rinkęs ir plačių žinių. Tenka abe
joti, kad toji jo medžiaga išvystų 
dienos šviesą, nes išeitų , kad Lie
tuvos teatras, koks jis bebuvęs: ar 
Jėzuitų 16 šimt. misterijoms pra
dėtas, ar Dvarų teatrų tęstas, bet 
jis pralenkia net didžiųjų kaimynų 
teatrus savo senumu. Tesuspėta, ir 
tai jau A.S. mirus, išleisti knygą 
„Vilkolakio Teatras“. Joje pasi
taiko tikrovės klaidų ir negyvas A. 
Sutkus kiek paraudonavęs. Kadangi
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karo metu jis prarado daug dokumen- 
talinės medžiagos, tai tokios klai
dos atleistinos, bet kad jis būtų 
taip paraudonavęs kol gyvas, niekas 
jį pažinojusių nepatikės.

A. Sutkaus svajonės sukurti to
kį Tautos teatrą, kuris turėtų tikrai 
lietuvišką vaidybos meno sielą ir 
būtų gyvas savųjų dramaturgų kūri
niais, vyko jam tragingomis sąlygo
mis. Mažai suprastas tuometinės vi
suomenės, nedraugų ujamas, medžia
giniai valstybės neparemiamas, tik 
didelio pasišventimo idėjai skatina
mas siekė savo tikslo. Ir nors neilga 
Tautos Teatro veikla visgi yra ryš
kus tautinis palikimas, lygiai kaip 
„Vilkolakis“ pasiliko neišdildomu, 
sakyčiau, unikumu lietuvių vaidybos 
mene.

Ir, jei mes šiandien kalbame 
apie A. Sutkų kaip vieną žymiausių 
Lietuvos profesinio teatro kūrėjų, 
kaip labai savyta ir iškilią^ meninin
ko asmenybe, tai tik todėl, kad jis 
buvo ir liks toks mūsų teatro isto
rijoje.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PABALTIE-ČIAI MINĖJO TRĖMIMUS

Birželio 13 d. gausiai susirin
kę Latvių Namuose Strathfielde 
Sydnėjaus pabaltiečiai paminėjo 
prieš 30 metų Lietuvoj, Latvijoj 
ir Estijoj rusų okupantų įvykdytus 
gyventojų trėmimus. Sį trėmimų 
minėjimą jau eilė metų rengia Jung
tinis Pabaltięčių Komitetas, kuris 
visados būna- labai gausus daly
viais, ir pasižymi rimtimi. Ir šių 
metų minėjimas buvo rūpestingai 
suorganizuotas ir pravestas: Pa
grindiniu kalbėtoju buvo pakvies
tas Pietų Vietnamo diplomatinės 
misijos pirmasis sekretorius Luu 
Tuong Ouang. Koncertinėje minė
jimo dalyje dalyvavo estų mišrus, 
latvių vyrų ir lietuvių jungtinis 
Meno Ansamblio ir Dainos chorai. 
Solo tris dainas padainavo latvis 
baritonas A. Rungis.

Ypatingai pasigėrėtinas lie
tuvių pasirodymas, kuris galima 
sakyti gerokai pakėlė ir viso minė
jimo lygį. Lietuviai sudainavo 
vietoj tradiciškai įprastinių ke
turias dainas, iš kurių dvi diriga
vo Meno Ansamblio dirigentė p. 

M. Umbraziūnienė akomponuojant 
p. B. Kiveriui ir kitas dvi dainas 
Dainos choro dirigentas p. B. Ki
veris akomponuojant p. M. Umbra- 
žiūnienei. Minėjimo metu tautines 
vėliavas įnešė ir joms asistavo 
atskirų tautybių skautai. Minėji
mas baigtas sugiedojus lietuvių, 
latvių ir estų himnus.

Didelį įspūdį šiam minėjimui 
nuolat padaro scenos dekoracijos 
ir užbaigai simbolini s pabaltięčių 
tautų ryšio bei kančios gyvas 
inscenizavimas. Šie du dalykai 
pasižymi dideliu skoniu ir meninin
ko kūrybingumu ir galbūt jie vie
ninteliai, kurie suardo kasmetinių 
minėjimų monotoniją ir priduoda 
kiekvienam minėjimui originalumo. 
Ir šį kartą scenos dugne tarsi ant 
kalnelio iš tautinių vėliavų buvo 
pastatytos trys palapinės, kurios 
atskirtos nuo pasaulio spygliuota 
viela ir virš jų grėsmingai pasvi
ręs kryžius. Minėjimo pabaigai 
gyvasis paveikias: liepsnojantis 
scenoje aukuras, prie kurio klūpo 
tautiniais ’ rūbais vilkinčios mer
gaitės, o už jų trys jaunuoliai 
laiką pasvirusias tautines vėlia
vas. Įspūdinga ir prasminga.

***

MELBOURNAS

Tautos tragiškųjų Įvykių minė
jimas.

Melbourno lietuviai išvežtųjų 
Sibiran ir žuvusių tautiečių minėji
mą, turėjo š.m. birželio mėn. 6 d.

Iš ryto Šv. Jono bažnyčioje kun. 
A. Kazlauskas atlaikė Sv. Mišias ir 
pasakė pamokslą. Prie altoriaus buvo 
Įsirikiavę su palydovais tautinė skautų 
Karių - Ramovėnų ir sporto klubo- 
“ Varpas” vėliavos. Lietuviškas gies
mės giedojo Parapijos choras vad. 
P. Morkūno.

Deportacijų minėjimas įvyko 
Lietuvių Namuose, kuriuose dalyvavo 
nemažas skaičius tautiečių. Kaip 
atstovaują kaimynines tautos daly
vavo; p. V. Eglite - Australijos Baltų 
Tarybos pirmininkas, O. Rozitis, lat
vių konsulas, Mr. Fidler, lenkų fede
racijos atstovas su ponia, Mrs. Grons- 
ki lenkų atstove, ukrainiečių atsto
vė ir Liberalų partijos atstovas. Es
tai, ukrainiečių Vyskupas ir Darbo 
partijos (L.P.) atsiuntė atsiprašymo 
laiškus, kad dėl susidėjusių aplinky
bių negali dalyvauti.

Ieva Didzytė supažindino su pa
grindine tragiškuįų įvykių eiga ir tuo 
pačiu metu prozektoriaus šviesoje

matėme šiurpą primenančius įvykius:
P. Gabrielius Žemkalnis Mel

bourno Apylinkės Pirmininkas įžan
giniame minėjimo žodyje priminė tra
giškų Įvykių kankinius ir žuvusiuosius, 
kurie buvo pagerbti tylos minute.

Paskaitą skaitė Demokratinės 
Darbo Partijos Viktorijos Preziden
tas Mr. A. Abolins, latvis. Būdamas 
kaip ir mes^politinis tremtinys - išei
vis ir pergyvenęs savame krašte trė
mimų siaubą labai. tiksliai nurodė 
mūsų, kaip tremtinių , pareigas savam 
kraštui, o taip pat mūsų pareigą, kaip 
gyviems Įvykių liudytojams, rodyti 
Vakarų pasauliui komunizmo klastą 
ir nekeičiamą jų tikslą užvaldyti pa
saulį įvedant komunizmo diktatūros 
priespaudą.

Tie mūsų tautoms padaryti nusi
kaltimai buvo tik pradžia nusikaltimu, 
kurie tęsėsi ir dabar vykdant komunis
tų suplanuota^ tautų naikinimą.

Mes privalome nepaliauti minėję 
tų skaudžių įvykių iki Lietuva ir ki
tos komunizmo pavergtos tautos taps 
laisvos ir stos kartu i laisvų tautų 
tarpą.

Meninėje minėjimo dalyje Mel
bourno vyrų oktetas vad. p. P. Mor
kūno padainavo: O ko jūs liūdite, 
Kur gimta padangė ir Kur banguoja 
Nemunėlis; Tautinių šokių grupė 
“Gintaras” vad. p. H. Statkuvienės 
pašoko Blazdingelę įr Kepurinę; Mel
bourno Dainos Sambūris, vad. p. A. 
Celnoš, padainavo: Žydi margos gėlės, 
Gimtines daina ir Lietuva brangi. 
Minėjimas baigtas visiems giedant 
Tautos Himną.

Minėjimo proga buvo rinkta aukos 
Tautos Fondui ir Lietuvių Namų rei
kalams.

Po minėjimo reprezentacinėje 
menėje buvo Apylinkės Valdybos pa
ruoštą arbatėlė, kurioje dalyvavo mi
nėjimo svečiai, keletas bendruomenės 
narių ir Apylinkės Valdyba.

Reikia pažymėti malonų faktą, 
kad valdinės radio stotys 3LO ir 3AR 
Melbourne rytinių žinių metu davė 
ganą gerą ir platų. Lietuvių Bendruo
menes Melbourne deportacijų minėji
mo atpasakojimą. Ig. Alekna.

VINGIS PARODOJE.

Šiuo metu Melbourne vyksta Aus
tralijos modernaus meno draugijos- 
Contemporary Art Society of Austra
lia - narių tapybos paroda.

Tai yra viena iš reikšmingesnių 
kolektyvinių parodų Australijos meno 

gyvenime. Joje dalyvauja ne vien 
Viktorijos, bet ir kitų valstijų dai
lininkai, kurių darbai, apskritai, nu
sako Australijos menininkų ieškojimų 
linkmę išreikšti gyvenamojo meto 
dvasinę būseną ir, antra, reprezentuo
ja šiandienius atsiekimus tapyboje.

Pažymėtina, kad ir ši kartą drau
gijos parodoje dalyvauja Adomas 
Vingis, jau nuo seniau susilaukęs 
savos kūrybos prielankaus vertinimo 
ir atkreipęs meno žinovų dėmesį.

Antai, melburniškio The Herald 
meno' kritikas Alan McCulloch esa
mos parodos apžvalgoje rado reika
linga išskirti kelis tapytojus - jų 
tarpe ir Adomą Vingį, - kurie savo 
darbais esą toliau pažengę už kitus 
bendrus “tebemindžiojančius gerokai 
išvaikščiotus takus”.

Atrodo jau būtų laikas Adomui 
Vingiui su sava kūryba išeiti, kaip 
sakoma, į “platesnius vandenis” 
— suruošti individualinę parodą.

Paskatą viešai pasirodyti galė
tų jam duoti paminėtas jo kolegų do
mėjimasis jo darbais bei teigiamas 
jų vertinimas.

Antra, akstiną tokiam ryžtui tu
rėtų teikti paties kūrėjo prigimties 
savybė: kūrėjas sava kūryba dalosi 
su kitais.

(ab)

***

ADELAIDES KRONIKA.

Besisvečiuojanti pas savo sūnų 
ir anūkus viešnia iš Amerikos p. Kal- 
vaitiene staiga susirgo. Paguldyta 
Karališkoje Adelaides ligoninėje. Pa
darius skubią operaciją viešnios 
sveikata gerėja. Reikia priminti, kad 
p. Kalvaitienė keletą metų mokyto
javo Apylinkės savaitgalio mokyklo
je, pirmininkavo Moterų Sekcijai it 
buvo darbšti visuomenininke.

***
Po įvairių atidėliojimų ir pa

sitarimų pagaliau Lietuvių Na
muose pakabinta arch. E. Kali- 
bato suprojektuota Garbės Lenta 
su pasižymėjusių S-gos narių 
sąrašu. Gaila, kad dėl daugybės 
darbų lentos pagaminimas buvo 
taip ilgai užtęstas ir gana žymus 
narių skaičius jau iškeliavo am
žinybėn. Nikeliavimo darbus at
liko p. B. Marmukonis, medžio - 
p. J. Langevičius.

Ponas Adolfas Adomėnas, M.P. 
Spaustuvės Komisijos p-kas, tarny
biniais reikalais lankėsi Adelaidė
je,, Lauktuvių jis atvežė parodyti 
naują „M.P.“ numerį perdėm lietu
višku šriftu. Krašto V-bai papasa
kojo apie spaustuvės technikinio 
darbo eigą ir ateities užmojus.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Š.m. birželio 19 d. N.S.W. De- 

biutantės Į Australijos gražuoles ruo
šia balių - madų paroda-pasirodymus. 
I ši balių ir vėl yra pakviestos musų 
lietuvės moterys, bet šį kartą be vyrų. 
Gautas pelnas yra skyriamas pabėgė
lių vaikų globai.

***
Ar žinote, kad garsusis daininin- 

kad Enrikas Karužas buvo aštuonio
liktas vaikas šeimoje. Is viso toje 
šeimoje buvo dvidešimt (20) sūnų ir 
viena duktė. Jis mokėjo virš šimto 
operos partijų įvairiomis kalbomis.

***
Žinoma Sydnėjaus prekybi

ninke „Palangos“ krautuvės ' savi
ninkė p. M. Cibulskienė 14 birže-, 
lio išskrido į Lietuvą kelioms sa
vaitėms, nori pasimatyti su giminė
mis.

***
Pasisekusi žūklė. Praeitą sa

vaitę keturi žvejai - Alius Migevi- 
čius, Algis Dudaitis, Loris Co* 
ir Kastytis Stašionis išvyko ilgam 
savaitgaliui j Eucumbene ežerą pa
žuvauti fotelių. Sunku patikėti - 
jie pagavo 70 didelių fotelių, ku
rių bendras svoris buvo 180 svarų. 
Kiek teko nugirsti jie jau planuoja 
kitą žūklę. Sėkmės!

* LIETUVIU.LAIDOJIMO BIURAS *
t FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.
* *
* 17 RAILWAY PDE. *

* 5Į FAIRFIELD, N.S.W. _ N

* J* TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą. ?
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3 0 d. gegužės buvę „Aušros“ 
gimnazistai susirinko Lietuvių Na
muose į bendrus pietus. Po kalbų 
tostų ir sveikinimų buvo įteiktas 
sveikinimas p. A. Petruškevičienei 
buvusiai „Aušros“ gimnazijos moky
tojai, kuri dabar mokytojauja Ade
laidės L.B. savaitgalio mokykloje. 
Minėjimą pravedė p. Jurgis Janavi
čius.

Ponai Ratkevičiai iš Bali rašo, 
kad jeigu yra pasaulyje rojaus kam
pelis, tai turbūt, bus šis tropikinis 
žemės lopelis. Nuostabiai gili mis
tika glūdi jos senovės paminkluose 
Religija-Hindu ir apeigomis naudo
ja sanskrito kalbą. Matė šokančius 
ant karštų žarijų, bet patys nemėgi
no, girdi, gaila gerų batų.

J. Pūkelis, anksčiau 
gyvenęs Adelaidėje, atvyko iš 
Amerikos pasisvečiuoti. Tyrinė
jo uždarbio ir sugrįžimo galimy
bes. Įsitikinęs, kad mūsų uždar
biai prilygsta Amerikos pensininko 
pajamas grįžo atgal į Los Ange
les. ***

Tradicinis „Sekmadienio Balso“ 
metinis balius Katalikų Centre pra
ėjo įdomiai ir jaukiai.

VI. Dumčius.

Ponai Grėbliūnai ir p. Mažei
kienė išskrido kelionei apie pasau
lį. Grįš į Adelaidę po keturių mėne
sių.

***
Sužinota, kad šeštadienį, lie

pos 10 d. Newcastlio Lietuvių Cho
ras ruošia šokių vakarą. Reikia 
tikėtis, kad ta proga į Nevvcastlį 
nuvažiuos didokas skaičius ne tik 
choro prieteliųbet ir šiaip pažįstamų 
iš Sydnėjaus. Nevvcastliečiai sve
čius visada priima draugiškai ir 
vaišingai.

** *
Kurį laiką paišinęs ranką 

dr. M. Šeškus vėl apsiėmė rašyti 
korespondencijas apie lietuvišką 
gyvenimą Nevvcastlyje. Būtų ma
lonu, jei „M.P-ėję“ pamatytume 
ir jo paskaitas, skaitytas ten vei
kiančiame Diskusijų Būrelyje.

***
Teko patirti , kad Adelaidės 

Lietuvių Namai pagal lietuvišką 
tradiciją vygdo švaros savaite 
-dekorojami baro sandeliai ir iš 
salės išnešami nereikalingi užra
šai. Jau pakabinta Sąjungos Gar
bės ir Amžinųjų Narių lenta.
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REDAKTORD’S ANTA"AS lA’TAlTIS
18 Miller Ave..Ashfield,N,S.W.2131

Tel. 798 o3o6

SPORTO TRENERIS

- MOKYTOJAS IR AUKLĖTOJAS.

Siu dienų sportiniame gyvenime 
neužtenka būti geru sportininku, kad 
apsiimti atsakomingas pareigas ir 
ruošti pavienius asmenis arba koman
dinius vienetus sportinėms varžyboms.

Daugelis mano, kad geras žaidė - 
jas, kuris yra rezultatyvus savo at- 
siekimais turi sugebėti ruošti ir mo
kinti kitus,, šio mokymo rezultate turi 
atsirasti progresas. Praktiškame gy
venime dažniausiai treneriais yra 
kviečiami asmenis atatinką aukščiau 
nurodytoms savybėms, bet ne visuo
met tai turi reikšti, kad buvo pakvies 
tas tom pareigom geriausiai tnutamas 
asmuo.

Kiekviena sporto šaka nėra vien 
tik žaidimas arba ivairiausomis tai
syklėmis apribotas užsiėmimas. Spor
tiniai žaidimai šiandien yra pasiekę, 
tokį aukštą išsivystimo laipsni, kad 
nebeužtenka puikiai žinoti atatinkamo v 
žaidimo judesių bei veiksmo techniką^ 
nebeužtenka suplanuoti ir tink-amar^S- 
vystyti gynimo bei puolimo taktiką, bet 
reikia žinoti, kad be techniškų žinių 
ir be taktiškų žaidimo gudrybių, tinka
mam sportininkui paruošimui svarbiau
si vaidmenį vaidina tobulas žaidėjų 
fizinis auklėjimas, kur be fizinio ats
parumo daug dėmesio tenka kreipti į 
psichologinius ir fiziologinius aspek
tus.

Geram treneriui šiandien tenka 
ne tik galvoti, kaip patenkinti savo 
treniruojamus sportininkus, bet tenka 
ieškoti naujų būdų bei priemonių, kaip 
paruošti savo sportininkus geriau, 
negu kitų vienetų treneriai tai daro. 
Todėl treneris turi būti kartu ir moky
tojas, kuris plačiai atviromis akimis 
seka visame pasaulyje Įvykstančio 
progreso raida; kuris planingai numato 
savo veiklos ateities gaires; kuris 
sugeba pravesti savo darbo vaisių 
eksperimentus įtraukiant naujus su
manymus; kuris sugeba analyzuoti 
savo darbu atsiektus laimėjimus.

Nepaprastai svarbu yra treneriui 
išsikovoti savo treniruojamų sporti
ninkų pasitikėjimą, ką jis gali atsiek
ti tik būdamas pats visada gerai pasi
ruošęs treniruotėms. Neužtenka trum
pai prieš treniruotę numatyti užsiė
mimų eigą. Kiekvienai treniruotei jis 
turi iš ankšto numatyti programą, ku

Australijos lietuvių mergaičių krepšinio rinktinė įveikusios 
estaitės 3 9:32, pralaimėjo latvaitėms 3 4:3 6. Žaidynių nuga
lėtojų titulas joms atiteko dėl geresnio įmestų krepšių santy
kio. Pirmoje eilėje: A. Mačiulaitytė (Varpas), R. Ignatavičiū- 
tė, K. Stalbaitė, A. Stalbaitė (visos Adei. Vytis). Antroje: L. 
Šrederytė, A. Tamošiūnaitė (Varpas), R. Schultzė (Adei. Vy
tis), I. Katsuisytė (Kovas), L. Smilgevičiūtė ir V. Katiliūtė 
(abi Varpas). Nuotrauka P. Saega.

rioje apart anksčiau mokintų dalykų 
visuomet turi įtraukti ka, nors naujo. 
Treneris turi sugebėti išreikalauti iš 
savo treniruojamų sportininkų, kad 
jie visus pratimus atliktų su užside
gimu, noriai, energingai ir rezultaty
viai. Didelis menas yra paveikti spor
tininkus, kad jie reguliariai lankytų 
treniruotes. Nesilankantiems be rim
tos priežasties, turi būti taikomos 
sankcijos. Gero vardo išlaikymui, 
jeigu pats treneris yra aktyvus žai
dėjas, nepaprastai svarbu stengtis 
rungtynių metu būti'pavyzdžiu kitiems 
ne tik savo sugebėjimais, bet ir savo 
elgesiu, kalba ir tinkamu vadovaivimu. 
Tolerancija padeda ugdyti gražų su
gyvenimą, todėl patartina nebūti ego
istu, bet auklėti vjstĮ tarpe kito res- 
pektavimą. Kiekvieni trenejįa. pagrin
dinis uždavinys yra sistėmatingai 
privesti trenituojamą sportininką prie 
paž angos.

Kad tai atsiekus, tenka '^ft^.lai- 
ka galvoti apie dalyvių g r e i c įįo 
pagerinimą, jėgos išvystymą<iį!^'- 
tvermės ūgdymą, patyrimo 
gilinimą ir savikontro-lės su
stiprinimą.

Taigi: Greitis — Jėga — ištverme 
— Patyrimas ir Savikontrolė yra tie 
pagrindiniai aspektai, kurie yra taip
reikalingi kiekvieno sportininko pra
našumo ir pažangumo kėlimui. Apie 
šiuos penkis pagrindinius aspektus- 
ilgai būtų galima kalbėti, bet šį kar
tą išvardinu juos tam, kad mūsų šių 
dienų treneriai patys kiek daugiau 
apie juos pagalvotų ir patys save pa
kritikuotų patikrindami kiek buvo anks 
ciau apie tai pagalvota.

Prie aukščiau pasakyto jeigu dar 
sporto treneriai įsipareigotų atkreipti 
didesnį dėmesį į savo sportininkų išo
rinę discipliną ir neleistų treniruočių 
bei pertraukų metu viešai rūkyti, ir 
dėtų, pastangas kad rungtynių metu vi
si dėvėtų vienodas ir švarias unifor
mas, tai tikrai galime tikėtis, kad to
kių trenerių paruošti sportininkai ne 
tik kad atsieks puikių rezultatų, bet 
bus visų nuoširdžiai mėgiami ir ger
biami. EL3E.***

Arsenai futbolo komanda tapo 
Anglijos futbolo meisteriu, tuo pačiu 
jie laimėjo ir Anglijos futbolo taurę, 
nugalėdami Liverpool 2:1. Tai yra 
Anglijos futbolo istorijoje ketvirtas 
kartas, kad , tas pats klubas viename 
sezone laimi abu titulus.

Australijos lietuvių pasididžiavimas, jaunių krepšinio rink
tinė II-ose Pabaltiečių Žaidynėse Melbourne, čempijonų titu
lą iškovojo ne nepatyrę rimtesnio pasipriešinimo. Pirmoje 
eilėje iš kairės: M. Liubinskas (Kovas), A. Andrėjūnas (Ne
ris), E. Gvildys, A. Rakauskas (abu Geel. Vytis), G. Genys 
(Canb. Vilkas). Antroje; A. Jaunutis (Kapitonas), A. Pauliu
kevičius (abu Adei. Vytis), A. Verbyla, P. Baltrūnas (abu 
Varpas) R. Gvildys (Geel. Vytis), G. Brazdžionis (treneris) 
R. Beinoravičius (Adei. Vytis), A. Pilka (Canb. Vilkas) ir 
R. Bernotas (Neris). Nuotrauka V. Daugalio.

ADELAIDE

C ’--METINIS SUSIRINKIMAS.
- r^"■Susirinkime dalyvavo apgailėtinai 
mažokas narių skaičius. Ypatingai 
mažai buvo aktyvių sportininkų. Iš pa
darytų pranešimų paaiškėjo jog fi
nansiniai Klubas yra pajėgus. Atei
tyje numatomos didelės išlaidos ke
lionėms į Sydnėjų dalyvauti sporto 
Šventėse. Krepšinyje atsiekta neblo
gų rezultatų, bet stokoja naujų žai
dėjų. Spragos užpyldomos svetimtau
čiais. Skųstasi del trenerių stokos. 
Ruošiant įvairius Klubo parengimus 
organizuojant finansus dideli darbą 
atliko tėvų Komitetas.-Padaryta pora 
pakeitimų Klubo įstatuose. Valdyba 
išrinkta iš septynių asmenų. Ją suda
ro: A. Skiparis-pirmininkas, P. An
dri j aitis-vice, pirmininkas, E. Tapa- 
rauskas-sekretorius, V. Daugalis- 
iždininkas, J. Morkūnas-Sporto vado
vas, A. Reivytis-krepšinio vadovas, 
A. Morkūnaitė parengimu vadove. Kan
didatai: J- Beinoravičius ir V. Sko- 
beika.

Nežiūrint’ mažo susirinkimo da
lyvių skaičiaus, susirinkimas buvo 
sklandus ir darbingas. Susirinkimui 
pirmininkavo A. Skiparis, sekretoriavo 
J. Donela. b.n.

APSIVEDĖ IR GRĮŽO.

Praeitą šeštadienį iš Vietnamo 
grįžo Australijos lietuviams sportinin
kas labai gerai pažįstamas, buvęs 
Kovo ir lietuvių rinktinės dalyvis 
Dr. Gediminas Grudzinskas. Pasku
tiniuosius 18-ka menesių jis, kapito
no laipsniu, tarnavo Australijos ar
mijos daliniuose Vietname, kur pasku
tinėmis savo buvimo dienomis draugų 
ir aukštųjų australų ir vietnamiečių 
karininkų ir diplomatų tarpe jis vedė 
buvusią taip pat kovietės universi
teto lektorės Daivos Labutytės — Bie- 
ri studentę sydnėjiskę.

Šiuo metu Gedas su žmona gy
vena Sydnėjuje ir, po šešių menesių 
pabaigęs savo karinę tarnybą, pradės 
civilinę gydytojo praktiką ir tikisi 
vėl aktyviai įsijungti į koviečių krep
šininkų eiles, nes ir po Vietnamo jis 
visiškai neatrodo pasikeitęs - spor
tininkas iš prigimties. Geriausios 
sėkmes Gedui su ponia linki visi 
koviečiai sportininkai, tikėdamiesi 
jog jis ir toliau pasiliks lietuviškame 
sportiniame gyvenime.

BANKST0WN0 LIET.

NERIES KLUBE.

STALO TENISAS.

Kiekvieną trečiadienio vakarą 
Neries Klubo stalo tenisininkai žai
džia Summer Hill Stalo Teniso Centre. 
Vienoje komandoje žaidžia V. Šat

kauskas, T. Brazelis ir R. Mickus. 
Pirmą rundą neriečiai baigė be pra
laimėjimų tikėdamiesi laimėti varžy
bas. R. Mickus stovi pirmoj vietoj 
su 14 taškų, po jo V. Šatkauskas su 
13 taškų ir T. Brazelis su 12. Dve
jetuose, kur žaidžia V. Šatkauskas ir
R. Mickus, neriečiai irgi yra pirmieji.

Antroje komandoje žaidžia J. 
Penkaitis, J. Belkus ir A. Garelis. 
Iki šiol komanda eina tik su vienu 
pralaimėjimu ir tikisi pasiekti perga
les. Pirmoj vietoj stovi J. Penkaitis 
ir A. Gardis (abu po 14 taškų) ir po 
jų seka J. Belkus su 13 taškų.

Jeigu skatytojai domisi stalo 
tenisu ir norėtų žaisti Neries Klube 
prašomi skambinti tuo reikalu Juozui 
Penkaičiui tel. 70—7549. K.K.

LAIMI IR VĖL.

Paskutinėse rungtynėse Kovo 
vyrų pirmoji komanda laimėjo prieš 
Amcliffe Scots 53:34. Šios rungtynės 
buvo koviečiams gana lengvos ir iie 
be didesnių pastangų jas laimėjo. Po 
ilgesnio laiko po savo kojos sužeidi
mo vėl aikštėje pasirodė kelias menu* 
tęs S. Lukoševičius, kuris greitu 
laiku ir vėl atgavęs savo buvusią 
formą, pradės gerai žaisti. Taip Kovo 
komandoje pirmąjį kartą pasirodė bu
vęs nerietis Dubauskas, kuris jau 
nuolatinai perėjo žaisti už koviečius. 
Taškai: Gustafson, 14, Mikalauskas 
12, Atkinson 11, Čerkesas 8, Liuti
kas 6, Gulbinas 2.***

Jaunes mergaites iki 14 metų la
bai gražiai sužaidė atsiekė pergalę 
prieš stiproką Parramatta komandą 
24:10 (20:6). Kovo šių jaunių koman
doje labai gerai žaidžia jaunoji Audre 
Kasperaitytė. Mergaitės paskutiniuo
ju laikų yra padarė gražią pažangą, 
ypatingai kai jas nuolatinai perėmė 
treniruoti A. Kraucevienė, su ku
riomis ji gražiai dirba. Taškai: A. 
Kasperaityte 12, V. Laukaitytė 4, R. 
Vainauskaitė 2, C. Martinaitytė 4,
S. Dambrauskaitė 2.

Melb. Varpas - Newport S3 :41.

(Berniukai žemiau 16 m.)
Rungtynės prasideda greitu 

tempu ir priešininkai veda 6:0. 
Mūsiškiai pasitempia, ir pirmo kė
linio rezultatas lygiomis.

Antrą kėlinį mūsiškiai prade
da labai gerai ir per kelias minu
tes užkraunamas 10 taškų, ir tą 
skirtumą išlaikė iki galo.

Po šio laimėjimo Varpas pa
kyla į antrą vietą ir turi vilties 
dalyvauti finale.

Taškus pelnė: Braniška 23; 
Leknius 20, Simankevičius 4. 
Oželis 2f Liubinas, Aniulis ir 
Aras. Žiūrovas.
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Pranešimai
A.L. Kataliku Kultūros Drau

gija š.m. liepos 4 dieną tuoj po 
lietuviškų pamaldų Lidcombės pa
rapijos bažnyčios salėje šaukia 
visuotiną narių ir prijaučiančių 
metinį susirinkimą su šia dieno
tvarke:
1.Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Valdybos pranešimai (pirmininko 
ir iždininko).
5. Revizijos Komisijos pranešimas.
6. Diskusijos del pranešimų ir apy
skaitų tvirtinimas.
7. Naujos Valdybos rinkimai.
8. Revizijos Komisijos rinkimai.
9. Klausimai bei sumanymai ir 
10.Susirinkimo uždarymas.

Maloniai prašome narius, pri
jaučiančius ir svečius susirinkime 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

A.L. Katalikų Kultūros D-jos 
Valdyba.

A.A. Kazys Elertas mirdamas 
savo turtą paliko SLMSG.D-jai. 
Public Trust apmokėję visas ve
lionio laidotuvių išlaidas pranešė 
kad $130 liko ir tas likutis bus 
perduotas draugijai. Draugijos 
Valdyba yra nutarus pastatyti K. 
Elertui ankapį už tuos pinigus. 
Tam tikslui p. Mazgelis yra parin
kęs aukų $118 ir p. Zaremba $28. 
Tuo būdu šitais pinigais bus pasta 
tytas K: Elertui antkapis.

Valdyba.
***

Sydney Lietuvių Moterų Soc. Gloi 
bos D—jos nutarimu mirusio Stasio 
Sankausko šeimai paskirta $100.00 
pašalpa.

***
Dail. A. Šimkūno Palikimas.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba 
sužinojo iš dail. V. Rato, kad mi
rusio dail. Algirdo Šimkūno 7 pa
veikslai buvo prieš keletą metų 
nusiųsti į JAV parodoms ir kad jie 
dabar randasi „Gabijos“ leidyklo
je

Kadangi paveikslus grąžinti 
į Australiją susidarytų didelės 
išlaidos, tai Drugijos Valdyba 
nutarė paveikslus perduoti Čiur
lionio galerijai Chicagoje. Pagal 
tą nutarimą „Gabijos ‘ leidykla 
paveikslus perdavė Čiurlionio ga
lerijai iš kurios gautas pakvitavi
mas ir padėka. Tuo būdu paveiks
lai pateko į gerą globą ir Algirdo 
Šimkūno atminimas tinkamai pa
gerbtas.

Valdyba.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.

S.L.M.D-jos visuotinas susi
rinkimas šaukiamas 1971 m. birže
lio 27 d., sekmadienį, 1 vai. tuoj 
Ko pamaldų, Sydney Lietuvių Klu- 

e Lidcomoe, šia darbotvarke:
Pagal |statų 9-tą paragrafą 

(d), nesusirinkus reikalingam skai
čiui skelbtu laiku, po pusės valan
dos šaukiamas antras susirinkimas 
ta pačia darbotvarke. Balsuoti ga
lės narės apsimokėjusios narės mo
kestį. Naujos narės galės įstoti 
prieš susirinkimą salėje. Visos 
narės užsiregistruoja prieš susi
rinkimą. Dalyvavimas būtinas. Po 
susirinkimo visos dalyvės kviečia
mos pasilikti arbatėlei.

S.L.M.SJG.D.
Valdyba.
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LIETUVIS TARPTAUTINĖJE

INŽINIERIŲ KONFERENCIJOJE.

Zemes ūkio mašinų pramones 
tarptautinės inžinierių konferencijos 
kas metai Įvyksta vis kitose pasaulio 
valstybėse. Šiais metais tokia kon
ferencija, globojama CSIRO, Įvyks 
liepos mėn. 14-15 dienomis Austra
lijoje- Melbourne. Konferecijos pro
gramoje be šios rūšies pramonės Įmo
nių vizitavimo, ūkiuose masinu vei
kimo demonstravimo iš kitu numatytų 
parengimu, Įvyks Australijoje pirmau
jančio šioje pramonės šakoje inžinie
riaus mūsų tautiečio p. Juozo Pele- 
nausko paskaita: "Šieno plaunamųjų 
mašinų išvystymas Australijoje ir 
kituose pasaulio kraštuose”.

Jau yra numatytos ir sekančiųjų 
metų konferencijos: 1972 m. konferen
cija įvyks Sovietų Sąjungoje, Maskvoje 
o 1973 m. - Prancūzijoje,. Paryžiuje. 
Inž. J. Pelenauskas jau yra gavės 
kvietimą į Maskos konferenciją, o 
taip pat prašomas paruošti paskaitą 
žemes, ūkio mašinų technologijos 
klausimais.

Praeitais metais inž. J. Pele
nauskas yra laimėjęs šioje srityje 
tarptautini konkursą, tuo įgydamas ne 
tik Australijoje bet ir visame pasau
lyje pirmaujančio žemės ūkio mašinų 
technologijoje inžinieriaus vardą.

Ig. Alekna.

MOKSLEIVI.
Ką žinai apie savo tėvynę 

Lretuvą? Reikia manyti , kad tavo 
žinios yra užtenkamos, kad ga
lėtum jas viešai pademonstruoti 
ir už tai laimėti premiją varžybų 
keliu.

Ar teko kada matyti televizi
joje (Chanel 7) „It’s Academic“? 
Maždaug tokio pat pobūdžio ir to
kia pat forma yra numatoma praves
ti varžybas jaunimo tarpe Melbour
ne. Visi klausimai bus iš savo kraš
to pažinimo,kaip pav., iš Lietuvos 
istorijos, geografijos, literatūros 
ir pan.

Visi varžybų dalyviai bus pa
skirstyti į tris grupes: 1-oji gru
pė iki 12 metų amžiaus, 2-oji iki 
15 metų ir 3-ioji iki 19 m. Varžy
boms užteks tų žinių, kiek mūsų 
savaitgalio mokyklos reikalauja, 
bėt pačios varžybos neapribojamos 
vien tik mokyklos lankančiais mo
kiniais. Jos atviros visam lietuviš
kam -Melbourne ir jo apylinkių jau
nimui.

L.K. Moterų D-ja yra šių var
žybų iniciatorė ir vykdytoja, tal
kininkaujama prityrusių specialis- 
.tų ir remiama mūsų mokomojo perso 
nalo. Ji skiria premijoms $100.00 
Tai yra gera pradžia paskatinti mū
sų moksleivius įdėti daugiau darbo 
ir širdies į savo krašto ir kalbos 
pažinimą.

Tėvai- ir ypač mokytojai yra 
prašomi sudominti savo vaikus to
mis' varžybomis ir padėti jiems tin
kamai pasiruošti. Tai bus pirmosios 
tokios rūšies varžybos mūsų jauni
mui, kur ios galėtų įeiti į tradiciją, 
pav. mokslo metų pabaigos proga. 
L.K. Moterų D-ja deda visas pas
tangas, kad šios pirmosios būtų 
įdomios ir naudingos.

Norintieji varžybose dalyvauti 
registruojasi liepos 3-čią šeštad. 
Lietuvių Namuose (Melbourne) po 
tautinių šokių repeticijos 2 vai- ir 
liepos 4-tą dieną sekmadienį, po 
pamaldų didžiojoj St. Johns salėje. 

• Varžybų finalas įvyks rugpiūčio 
mėn. 8 d. Jos bus paįvairintos mu
zika, dainomis ir šokiais. Dėl in
formacijos kreiptis pas E. Seme- 
tienę L.K. Moterų D-jos pirmininkę 
(telef. 8742250).

L.K.M. D-ja.

KAUKIU BALIŲ

Sydnėjaus skautų „Aušros“ Tuntas kviečia 

visus j savo tradicinj

kuris įvyks Ąup. birželio mėn. 26 d., šeštadienį, 7 vai. Vakare 
Father O’Reillv Auditorium, Park Rd., Auburn.

Gros geras orkestras, veiks turtingas bufetas ir skautų loterija. 
Įėjimo kaina - $3.00; mokiniams ir pensininkams $1.00 
Rezervuoti‘stalus galima pas: V. Deikus, 6 Albert St., Cabra- 
matta/A. Mauragis, Tel. 77-6707, A. Jablonskienė Tel. 709-403 1.

Kuris įvyks 1971 m. liepos 10 d. o
Ukrainiečių salėje 11-15 Church Street, Lidcombe. " 

Programa: Pirmą kartą Sydnėjuje - Lietuvių televizijos pusva-J' 
landi s. Išpildo „Tie Patys“. o

Baliaus gražuolės rinkimai. o

Moderni kapela, geras bufetas, turtinga loterija. o
Baliaus pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. ryto. <*

PERKI AUTOMOBILĮ, BALDUS, SKALBIMO MAŠINĄ, ŠALDY
TUVĄ AR KITUS REIKMENIS!

Labai pasitarnausi finansiniai Bendruomenės laikraščiui „Mūsų 
Pastogei“ jei firmos ar krautuvės vedėjui pasiūlysi,.kad jie pa
talpintų nors vieną skelbimą „Mūsų Pastogėje“ siūlydami savo 
prekes; jie tuo pritrauks daugiau pirkėjų iš lietuvių. Firmai 
ar krautuvei tai būtų nedidelės išlaidos,o Bendruomenės laikraš
čiui didelė finansinė parama.
Tektų priminti kad „Mūsų Pastogės“ seklbimų kainos yra že
miausios Australijoje: Dėl smulkesnių infonnacijų šiuo reikalu 
rašyti: „Mūsų Pastogė“ Bo 4558, G.P.O. Sydney, N.S.VV. 2001 
arba skambinti telefonu 649 - 9062.

M.P. Administracija.

PRANEŠIMAS.

Visiems Vakarų Australijos 
tautiečiams!

Š.m. liepos 3 d. 7 vai. vakaro 
ruošiamas lietuvių pobūvis Leeds villes 
salėj. Ta pačia proga, tautiečiai ga
lės atšvęsti savo vardadienius ir gim
tadienius. Bus kai kas ir paįvairinta. 
Atvykite ir pamatysite. Tad ligi 
pasimatymo lietuviškame pobūvyje.

Pertho Ap. Valdyba.
PERTHAS.

Vėl mirties angelas perskrido 
Pertho lietuvių padangę paimdamas 
viena* tautieti Joną Sakalauską. J. 
Sakalauskas gimęs Lietuvoj Vilka
viškio mieste. Dar jaunų jį paėmė 
vokiečiai į Vokietiją darbams. Jis 
ten sukūrė savo šeimg,. Atvykęs i. 
Australiją visą laiką, gyveno Vakarų 
Australijoj. Buvo tylus, ramus, akty
vus tautietis. Mirė vos sulaukęs 45 
metus amžiaus._ Jis paliko žmoną, 
sūnų dukrą ir anūką.

"ilsėkis mielas Jonai Viešpaties 
prieglobstyj. o.L.

Paskelbti Šeškevičiaus žodžiai 
apie tai, kad „istorija liudija, jog tie
sa laimės, nes ji - amžina ir jūs turite 
paklusti amžinai tiesai“...

Protingas žmogus dažnai jaustų
si labai nejaukiai, jeigu šalia jo ne
būtų kvailių.

mist Paitogt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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