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STUDIJŲ DIENU MINTIS BESVARSTANT
J. Norvaiša

Jau antra, kartą Velykų švenčiu, 
metu suruoštos Studijų Dienos .M ei 
boume atrodo vystosi į gražią tradici
ją laikas nuo laiko susiburti ir padis
kutuoti mums opiais klausimais.

Kaip pereitose, taip ir šiose Stu
dijų Dienose matėsi dauguma tų pačių 
veidų. Atrodo yra išryškėjęs aiškus 
mūsų tautiniu išlikimu besirūpinančių 
branduolys. Tik jaunimo tarpe matėsi 
žymus asmeninio sąstato pasikeitimas, 
kaip paskaitininkų, taip ir stebėtojų 
eilėse. Gal tai ir gerai. Didesnis jau
nimo skaičius turėjo progos pasireikš
ti, kaip referatų paruošime, taip ir dis
kusijose.

Studijų Dienose turime išimtiną 
proga, suvesti vyresniąją ir jaunesnę 
kartas ir bendrai aptarti mums rupimas 
problemas. Reikia tik pasidžiaugti, 
kad tos diskusijos vyko gana nuošir
džioje atmosferoje. Jaunimas turėjo 
progos pareikšti savo nuomones, o vy
resnieji galėjo įsitikinti, kad priau
gančioji karta nėra abejinga savo tau
tiniams tikslams, juos supranta ir jais 
domisi.

Tiesa keliais atvejais iš jaunųjų 
pusės buvo padaryta užuominų, kad 
jie ne visur sutinka su vyresniųjų nuo
monėmis. Bet čia pat buvo išsiaiškin
ta, kad tai yra visai iunuiaxu,,nes vi
sais laikais jaunimas buvo veržlesnis 
atsineša į gyvenimą naujas idėjas ir 
1.1. Jaunimas ir vyresnieji tai žino, 
tad ir daleidžia, kad visi klausimai 
gali ir turi būti išsprendžiami be ‘ko
vos’. Ir iš tiesu, per abi dienas įvai
rios problemos buvo pristatomos ir 
diskutuojamos be jokios regimos įtam
pos. Tačiau kiekvienas pastebėjo, 
kad jaunimas į daugelį mūsų esminių 
problemų turi savo skirtingus atsaky
mus ir į jas žiūri realistiškiau.

Kalbant apie lietuvių kalbos nau
dojimą, vieni yra nuomonės, kad daug 
svarbiau vidujinis tautinis nusiteiki
mas ir apsisprendimas nors kalbama 
ir angliškai. Tačiau kitu atveju buvo

Adolfas Jankus. Išlikimas.

pabrėžta, kad praradus kalbą dingsta 
ir tautiškumas. Žinoma, visi mes trokš
tame, kad jaunoji karta išmoktų savo 
tėvų kalbą ir ją tarpusavy vartotų, bet 
galima daleisti, kad ir kalbos neišmo
kus, gali likti tautinė sąmonė. Pav. 
čekai pirmojo pasaulinio karo metu 
buvo sušaukę tautos atstovų suvažia
vimą, kur buvo aptarti nepriklausomos 
Čekoslovakijos valstybės klausimai. 
Posėdžiai buvo vedami vokiečių kal
ba, nes beveik visa čekų inteligentija 
buvo mokslinama vokiškose mokyklose. 
Žinoma tai nereiškia, kad mes čekus 
turėtume sekti. Tačiau gyvenimo tik
rovė mūsų jaunimą lenkia ta kryptimi.

Buvo pareikšta eilė nuomonių dėl 
Australijos lietuvių jaunimo santykia
vimo su jaunais lietuviais kituose 
kraštuose ir Lietuvoje. Vyresnieji vis 
dar susirašinėja ir dovanomis pasikei
čia su savo tėvais, seserimis ir bro
liais. Kas bus kai ši karta išmirs? 
Gyvasis ryšis nutruks! Daugelis čio
nykščių jaunuolių turi Lietuvoje pus
brolių ir pusseserių, su kuriais retas 
laiškais pasikeičia. Ar tėvams nerei
kėtų savo vaikus paskatinti šį gimi
nystes ryšį užmegsti ir tuo būdu gyvo
jo ryšio tęstinumą užtikrinti. Nemažas 
skaičius musu jaunimo lankėsi Lietu
voje ir dar lankysis, bet žymi dalis 
to padaryti negalės dėl daugelio prie 
z'asčių. Tad giminystės santykių pa
laikymas turės apsiriboti tik susiraši
nėjimu.

Jaučiasi jaunimo polėkis išsi
veržti iš siauro bendruomeninio jaunų 
žmonių santykiavimo ir įsilieti į pla
tesnes tautines erdves. Geriausias to 
įrodymas entuziastingas rengimasis 
i jaunimo kongresą. Kiek parodyta iš
radingumo ir energijos ruošiant įvai
rius parengimus, kad užsitikrintų ke
lionę. Paklausinėjus, gauti atsakymai, 
kad jie ne tiek suinteresuoti pamaty
ti Ameriką, kie nori susitikti ir pa
bendrauti su kitų kraštų lietuvišku 
jaunimu. Tuo galime tik pasidžiaugti 
ir jų pastangas vispusiškai paremti.

Apie lituanistinį švietimą ir tau
tinį auklėjimą buvo pareikšta giedres
nių vilčių, bet netrūko ir minorinių 
gaidų. Tačiau palikta prie seno įsiti
kinimo, kad lietuvybės tvirtovė buvo 
ir liks šeima. Bent iki mokyklinio 
amžiaus vaikai yra absoliutinėj tėvų 
globoj ir kontrolėj. Tad lietuvių kal
bos pramokimas yra galimas, jei pa
tys tėvai to norės ir sieks. Jeigu tė
vai vaikų tautiniu auklėjimu nesido
mės, niekas jų nuo nutautėjimo neiš
gelbės. Buvo siūloma net radikali 
priemone: s'io amžiaus vaikus izoliuo
ti nuo kitakalbių kaimynų ir gatvės 
įtakų.

Daug vilčių dedama į lietuvių 
kalbos kaip mokomojo dalyko įvedimą 
į Australijos aukštesnes mokyklas. 
(Melbourne pavyzdžiu). Tai būtų ne 
tik praktiška, bet kartu ir žadintų tau
tinį pasididžiavimą jaunimo tarpe. 
Tenka apgailestauti, kad ši svarbi 
problema palikta įgyvendinti privačiai 
iniciatyvai, kurios kitose kolonijose 
neatsiranda. O juk pirmieji ledai sėk
mingai pralaužti. Kažkas turėtų tas 
pastangas koordinuoti ir remti.

Nuo pat šiame krašte įsikūrimo 
dienų kažkaip susigaudėme, kad mū
sų jaunimui gręsia nutautimo pavojus.

(Nukelta į 5 puaL)

g Elena
(Tąsa)

Ruošdamasi Studiją Dienoms sten
giausi perskaityti viską, ką tik per 
tą pusmetį, radau Lietuvoje spausdin
to. Norėčiau pasidalinti to skaitymo 
įspūdžiais. Lengviausiai surandamas, 
specialiai mums skirtas ‘Gimtasis 
Kraštas’ - kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto laikraštis. 
Paviršutiniškai gerokai pasikeitęs, 
lyg sukultūrėjęs, tačiau pagrinde li
kęs toks pat, kaip buvo nuo pačios 
savo ėjimo pradžios. Gražiomis nuo
traukomis, pakankamai įdomiais in
formaciniais straipsniais apie Lietu
vos ekonominius bei kultūrinius lai
mėjimus lyg pridengdamas straipsne
lius, mini - ‘komentarus’, ‘pažangių
jų’ lietuviu, vizitų Lietuvoje aprašy
mus, tas laikraštis sistematingai, be 
nukrypimų siekia užsienio lietuvių 
sukiršinimo, jų veiklos suardymo, su- 
niekinimo, jų asmenų apšmeižimo ir 
diskreditavimo. Užsienio lietuviai 
padalinti į ‘pažangiuosius’ ir ‘reak
cionierius, veiksmininkus’. ‘Pažan
gieji’, tai nuo bendrojo lietuvių išei
vijos gyvenimo atsiskyrusių, atvirai 
komunistiškų grupių nariai. Tokie 
kaip mes, nuo komunizmo pabėgę po 
antrojo pasaulinio karo visi esame 
reakcionieriai’, ‘dipukai’ ar net ‘ka
ro nusikaltėliai’. Charakteringas api
būdinimas iš ‘Gimtojo Krašto’, 1971 
m. liepos 8 d. numerio: ‘Gražiai pa
sireiškė mūsų išeivija, kuri JAV kran
tus pasiekė prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, o ne prasčiau, kurie atvyko ir 
prieš antrąjį pasaulinį karą. Atvyku
sieji po jo jau pasirodė visai skirtin
gi žmonės...’ Leidėjai seka užsienio 
lietuvių spaudą, yra informuoti apie 
visus pasireiškimus ir nepraleidžia 
progos suniekinti, pasityčioti, ap
šmeižti visus ir viską, kas nekomu
nistiška.

Okupanto valia ir jo ant viešo
sios spaudos užspausta linija charak
teringai nusakyta 1971 m. balandžio 
mėn. 10 d. ‘Tiesos’ numeryje: ‘Reikia

Leonas Urbonas. Dailės kūrinys iš vykstančios parodos Sydnėjuje.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PRIEMONES
Jonaitienė

auklėti kiekvieną jaunuolį ištvermin
gu ir narsiu kovotoju už komunizmą. 
Partija ragina tarybinę inteligentiją 
mokytojus, dėstytojus, inžinierius ir 
mokslo darbuotojus, agranomus, gy
dytojus, literatūros, meno ir spaudos 
veikėjus dar aktyviau gausinti dvasi
nius tarybinės visuomenės lobius, pa
dėti partijai formuoti komunistinę 
liaudies pasaulėžiūrą, naujo žmogaus 
auklėjimui padidinti politinį budrumą, 
vykdyti išplėstinį puolimą prieš im
perialistinę ideologiją, prieš praei
ties atgyvenas žmonių sąmonėje. Vi
sas jaunimo švietimo ir auklėjimo 
darbas turi padėti formuoti naujosioms 
kartoms komunistinius įsitikinimus 
ir moralę, begalinį atsidavimą socia
listinei tėvynei’.

Periodinėje spaudoje, tos linijos 
ir stengiamasi laikytis. Štai ‘Perga
lės’ žurnalas. Tai nekoks eilinis lai
kraštukas, bet pagal oficialų apibū
dinimą 'Literatūros, meno ir kritikos 
mėnesinis žurnalas. Jame bendradar
biauja visi žymieji Lietuvos rašyto
jai ir kritikai. Salia neišvengiamų Le
nino ir santvarkos pagarbinimų jame 
randama įdomių straipsnių apie dailę, 
teatrą, rimtų studijų apie tautosaką, 
puikių, jautrių, didelį talentą atiden
giančių eilėraščių pilnų gamtos ir 
bendrosios žmogiškos buities visato
je pajautimo. Salia jų spausdinami 
ištisi romanai. Tai tuose romanuose 
ryškiausiai atsispindi reikalavimai, 
kurių rašytojas turi laikytis, kad jo 
veikalai būtų priimti. Pavyzdžiui pa
minėsiu du, Jono Avyžiaus romaną 
‘Antplūdis’ ir Mykolo Sluckio apysa
ką ‘Svetimos aistros’. Nors jau praėjo 
trisdešimtis metu, abiejų veikalų siu
žetai remiasi karo išgyvenimais, vo
kiečiu okupacijos žiaurumais, prieš
karinio ‘buržuazinio’ Lietuvos gyve
nimo ‘supuvimu’. Veikėjai ypač Avy
žiaus, tik balti ir juodi, geri ir blogi.

(Nukelta į 2-tų pšl.)
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NEVERTINAMI ŽODŽIAI 
J
Šiandien žodis kaip ir netekęs 

spalvos, jėgos, grožio, nebevertina
mas, nebedaro niekam Įspūdžio, retas 
kas juo besidomi, bet visi kalba, vi
si rėkia, visi nori būti girdimi.

Iš žodžių virvės nesusuksi ir ko
šės neišvirsi sakė senų žmonių išmin
tis. Bet tai tik senų, kurie galėjo gy
venti visą savo gyvenimą su keletą 
žodžių, prie arklo ar prie dalgio daug 
kalbėti nereikėjo, o kas kalbėjo tas 
beabejo gaišino tik kitus ir darbai 
likdavo nepadaryti. Todėl ir toji iš
mintis tiko tik jiems, mums ji negali 
tikti, mes gyvename kitu gyvenimu. 
Mūsų amžiuje daug žmonės kalba, 
daug rašo, bet nedaug norinčių klau
syti ar skaityti. Dar mažiau yra tų, 
kurie stengtųsi suprasti kas yra pasa
kyta ar parašyta. Viskas kas parašy
ta ar pasakyta tampa pamokslais, o 
pamokslai yra nusibodę visą gyveni
mą. vieno ir to paties besiklausant.

Tokia pažiūra yra didžiai žalin
ga ne tik mūsų tautinei bet ir kultūri
nei pažangai. Jei mes tariamės viską 
jau žiną ir todėl iš anksto esame nu
sistatė nekreipti dėmesio į kalbantį 
ir į jo žodžius, tai savo pokalbiuose, 
replikose ar diskusijose esame tokie 
blankūs, kad niekada nepataikome i 
esminius punktus, esmines problemas 
praleidžiame, o ginčus nukeliame i 
pašalinius ir niekam nesvarbius rei
kalus, ir taip pasiginčiję, išsiskirs- 
tome be jokios naudos su giliu karte
liu širdyje kad nieko nepadarėme.

Tas pats yra ir mūsų spaudoje. 
Kas nors parašė ar iškėlė kokį klau
simą ar problemą, tuojau atskuba ki
tas įsikarščiavęs, piktas, dažnai 
Įžeistas ir reikalauja tokį jo rašinį 
atspausdinti, kartais pagrasina nu
trauksiąs prenumeratą. Bet jam ir į 
galvą neateina mintis, kad tas jo ra
šinys neatsako į klausimą, ar į iškel
tą problemą. Matosi kad jis visai ne
suprato reikalo. Tas atsitinka todėl, 
kad rašantysis nesigilino į parašytų 
žodžių reikšmę. Ir žinoma, toks raši
nys negali būti spausdinamas, nes 
jis neatsako į temą, arba per daug nu
klysta į pašalinius reikalus. Nenoras 
klausyti ką kiti pasakė, bet noras sa
vo pasakyti, nežiūrint ar tai tinka, ar 
netinka šiame atsitikime.

Žodis yra mūsų kultūringumo ir 
inteligencijos matas, todėl žodis turi 
būti labai branginamas ne tik jį išta
riant, bet ir išklausant, ne tik jį ra- - 
šant ant popieriaus, bet ir skaitant 
iš rašto. Kai išmoksime ji gerai iš
klausyti ir suprasti, tada mokėsime 
ir patys taikliai ir teisingai pasakyti.

Žodis tegul būna mums branges
nis už pinigą, garbe jį matuokime ir 
grožiu dabinkime, tada neturėsime tų 
nesusipratimų kokius dabar turime 
dėl nevertinamų žodžių. am

ŽODIS TŪLAM KRITIKUI

Tenka skaityti, bet dar daugiau 
girdėti įvairių jaunimo kritikų nuomo
nes. Aš čia norėčiau trumpu žodžiu 
jiems atsąkyti.

Mielas tautieti! Tie pasišventė
liai, kurie su jaunimu dirba, jam pa
deda, jį remia yra verti ne Tamstos 
pigios kritikos, bet gilios pagarbos. 
Kad. jaunimas išeivijoje nenutoltų nuo 
lietuviškos bendruomenės, lietuviš
kos veiklos, mūsų pareiga tuo rūpin
tis. Aktyviai padedami prie sudarymo 
palankiom sąlygom jaunimui pasireikš
ti lietuviškoje veikloje, mes tuo pa
čiu pagelbėsime grįžti savųjų tarpan 
ir tiems jaunuoliams-ėms, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių atitolo 
nuo lietuviškos bendruomenės.

Tenka tik apgailestauti, kad mū
sų senimo tarpe yra daugiau tokių, 
kuris, anot poeto -

- nepailstantis kritikas-veikėjas, 
kilnus patriotas, duosnus ir mielaširdis. 
Bet... bendruomenės raudą vos išgirdęs, 
greit kišenėn ranką bruka 
ir ištraukia tik... šnypštuką.
Bendruomenė, jaunimas? Hm... 
Tegul rūpinasi jais dievai, 
svarbu kad man, kol kas, gerai!

K. Butkus 
Cabramatta.
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KASDIENIAI APMĄSTYMAI
J. Slavėnas

4. Kultūros Reikalams Fondo reikalai 
(tęsinys)

Ėjo mėnesis po mėnesio, bet apie 
patiekta Kr. Valdybai Kultūros Reika
lams Fondo nuostatų projektą nebuvo 
nieko girdėti. Teiraujantis apie tai, 
Kr. Valdybos pirmininkas sakydavo, 
kad esą vis atsiranda skubesniu rei
kalų ir Valdyba neranda galimu užsi
imti jo svarstymu. Bet svarbiausia, 
pirmininkas apgailestaudamas pareiš
kė, esąs jaučiamas Valdybos narių 
šaltumas tuo reikalu, nes netikima jo 
pasisekimu. Esą fondų yra ir daugiau, 
taigi nesą reikalo dar viena, steigti.

Ir vėl slinko mėnesiai po mėnesių. 
Jau artėjo ir 1968 m. Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimas. Kai kurie as
mens prašė Krašto Valdybą pranešti, 
ar kada nors tas fondas bus įsteigtas. 
Neigiamu atveju jie pažadėtas aukas 
perkels kitur. Ir pagaliau po ilgų, il
gų gimdymo kančių spaudoje buvo pa
skelbta (M.P. 1968 m. Nr.4), kad toks 
fondas jau virto tikrove.

įsteigtojo fondo vardas, kaip to
liau buvo rašoma - Garbės ir Atmini
mų Fondas Tautinės Kultūros Veiklai 
Remti. Bendruosiuose nuostatuose 
palikta ankstesnio projekto pagrindi
niai punktai, bet išleista eilė detalių, 
be kurių Nuostatų straipsniai kelia 
neaiškumų ir abejonių. Pažymėtina, 
kad Kr. Valdyba, priimdama šiuos 
Nuostatus, nesirėmė ALB Statuto ati
tinkamais straipsniais, o paliko juos 
tvirtinti ALB Krašto Tarybos atstovu 
suvažiavimui. Buvo bandyta spaudoje' 
kelti kai kuriuos Nuostatų neaišku
mus, ypač kad dar buvo laiko gana 
juos atitaisyti. Tačiau Kr. Valdyba 
pasiliko prie savo parengtų nuostatų 
ir jie vienokioj ar kitokioj formoj se
kančiam Kr. Tarybos atstovų suvažia
vime buvo priimti.

Tas įvyko daugiau kaip po ket- 
verių metų nuo pirmojo projekto pa
rengimo dienos. Nuo Nuostatų priėmi
mo dienos, rodos, ir buvo paskutinis 
atvejis, kai apie tą fondą ir buvo gir
dėta.

Artėjant 1972 m. Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimui, taigi praėjus 
pakankamai laiko, kai Fondo nuosta
tai buvo priimti, būtų pats laikas pa
svarstyti, kas padaryta, o jei dar nie

Studijų Dienų atidarymas. Kalba A. Seikis. Sėdi ALB Kr. Kult. Tarybos pirm.
p. V. Baltutis

MELBOURNO LIETUVIU. KLUBO 
i n f o r m a c i j o s

GĖRIMU LICENZIJOS reikalas 
pamažu eina į priekį. Byla jau atsidū
rė teisme. Tenka laukti, kol teismas 
paskirs datą, kada šis klausimas bus 
sprendžiamas.

METINIS SUSIRINKIMAS įvyks 
liepos 30 diena. Baigiantis trijų na
rių kadencijai ir vienam nariui pasi
traukiant, į Tarybą reikės išrinkti ke
turis asmenis. Kandidatų, pavardes 
raštu įteikiama Klubo raštinei iki š. 
m. liepos 9 d. Siūlomą kandidatą sa
vo parašais rekomenduoja du pilnatei
siai Klubo nariai.

REMONTAI. Jau padaryta ar šiuo 
metu vyksta remonto darbai: sutaisy
tas verandos stogas, Įvestas.sargui 

ko nėra padaryta, tai kas darytina.
Pirmiausia, viešai spaudoje tu

rėtų būti paskelbta, kiek šiuo metu 
Fonde yra lėšų, ar jos jau buvo kam 
nors panaudotos ir kam, ar yra užves
ta Garbės ir Atminimų knyga, ar daro
mi joje Įrašai ir t.t. Esamieji Fondo 
nuostatai turėtų būti pagrindiniai per
žiūrėti ir atitinkamai papildyti imant 
dėmesin anksčiau parengtus projektus 
spaudoje paskelbtas mintis ir suges
tijas. Nuostatai turi būti aiškus ne 
vien juristams, bet kiekvienam ben
druomenės nariui, nes iš kiekvieno 
tikimasi Įnašų, o aukotojas turi su
prasti Fondo tikslus ir pasitikėti, kad 
jo auka bus tinkamai panaudota.

Turime daug tinkamų progų, kada 
galėtume padaryti didesnį ar mažesnį 
įnašą mūsų kultūros reikalų lobynui 
palaikyti ir papildyti. Krikštynų, ves
tuvių ir kitomis šeimos švenčių ar iš
kilmių progomis jau vien tik vieno bu
telio atsisakykime; lydint į amžiną 
poilsį artimuosius ar šiaip brangius 
asmenis vietoj gėlių, vainikų, kurie 
jau į antrą dieną metami į šiukšlyną; 
rengiant kitokius balius, priėmimus, 
minėjimus ir t.t. bent nedidelę dalį 
skirti tokiems reikalams, kurie yra 
vertingesni už pasismaguriavimą ar 
greit sunykstančią gėlių puokštę. Yra 
daug, daug visokių progų, jų pasitai
ko veik kasdien ir pasitaikins. Nėra 
abejonės, kad visuomenė atsilieps, 
jei Fondas bus tinkamai išpopuliarin
tas ir jo veikimo sąlygos nekels abe
jonių.

Šie metai ypač gera proga (o ir 
prievolė) padėti mūsų jaunimui. Dar 
dabar nevėlu iki Krašto Tarybos at
stovų suvažiavimo sugyvinti (žinoma, 
peržiūrėjus nuostatus) Fondo veiklą 
ir paskelbti specialų tikslą - sudaryti 
sumą, kuri Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimo metu galėtų būti numaty
ta skirti pav. tiems mūsų akademi
kams, kurie pasirinks rašyti mokslo 
laipsniui įsigyti darbus iš lituanisti
kos.

Mūsų kultūrinės veiklos niekas 
iš kitur neparems - tik patys tai gali
me padaryti. Nors daug laiko praėjo 
veltui, bet užtat su sustiprinta ener
gija reikia griebtis atitaisyti praei
ties tingumą. Ir tai šiandien, nes greit 
bus per vėlu.

dušas, prieangyje dedamas naujas li
noleumas, perdažomas namo priekis. 
Taryba yra nuoširdžiai dėkinga archi
tektui p. Algiui Klimui, kuris nemoka
mai talkininkauja Tarybai savo pata
rimais ir koordinuoja visus remonto 
darbus.

NAMUS remia ne vien tiktai mel- 
bourniškiai! Viešėdami Melbourne sa
vo atostogų metu p.p. Birutė ir Aidas 
Gaideliai iš Papua paaukojo namams 
šimtą dolerių; Beechworth’o (Vic) 
tautietis p.Vincas Makarevičius šiais 
metais jau padovanojo šimtą penkias
dešimt dolerių.

Nesenai mus vizitavo Mr. James 
H. Houston, kuris yra Imigracijos Mi
nisterijos ryšininkas su tautinėmis 
grupėmis Australijoj (National Groups 
Liaison Officer). Apžiūrėjęs nuodug-

LIETUVYBES IŠLAIKYMO PRIEMONĖS

(Atkelta iš 1 trad.)
Herojai - komunistai ar kad ir pavėla
vę atsivertėliai į komunizmą. Buvę 
pasiturį ūkininkai, 'buožės’, kunigai, 
prieš okupantus kovoje partizanai - 
visi niekšai iešką sau naudos, o kitų 
skriaudos. Buvę Nepriklausomos Lie
tuvos karininkai, mokytojai paversti 
karikatūromis. Iš viso, atrodo, kad 
per trisdešimti komunistinio gyvenimo 
metų neiškilo jokių naujų problemų 
ir kad visas pastangas reikia kaupti 
nepriklausomo gyvenimo prisiminimo 
sugriovimui ir suniekinimui.

Štai kitokios rūšies knyga: pui
kiai įformintas, rūpestingai paruoštas 
mokslinis veikalas, pilnas įdomios 
vertingos medžiagos: tik pernai (1971 
m.) Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
Lietuvių Kalbos ir Literatūros Insti
tuto išleistas ‘Lietuvių Literatūros 
Kritikos’ pirmasis tomas, apimas lai
kotarpį 1547 - 1917 m. Antrame, dar 
neišėjusiame tome turėtų pasirodyti 
raštai iš 1918 - 1940 m. laikotarpio. 
Tas pirmasis kone 800 puslapių to
mas yra komentuotas rinkinys įvairių 
kritikos straipsnių nuo Vaišnoros, Os- 
termeyerio, Melkaus, Rėzos, Stanevi
čiaus, per Basanavičių, Zauerveiną, 
Akelaitį, Šliupą, Kudirką, Mašiotą, 
Višinskį, iki Herbačiausko, Vydūno, 
Giros, Sruogos, Putino, Jakšto, Vaiž
ganto, Petkevičaitės, Mykolo Biržiš
kos ir kitų. Surinkti reti raštai, kai 
kurie regis, tiesiog iš nežinios ar už
maršties išgelbėti, daugiausiai at
spausti netrumpinti, atspindį įvairias 
rašančiųjų pažiūras, parodą daug ryš
kiau negu literatūros istorijos vado
vėliai ankstyvosios lietuvių raštijos 
raida. Tai tikrai brangi medžiaga. Ta
čiau ir į šį didžiulį veikalą įsigilinus 
negalima nepastebėti, kad už kiekvie
ną pastangą reikia mokėti sąlygų užs 
dėtą kainą. Šiuo atveju kaina yra pu
sę leidinio sudarąs komentaras paly- 
dis kiekvieną rašinį. Komentaras dau
giausia remiasi į kritiko idėjines po
zicijos diskutavimą ir jos pasmerki
mą, jei ji randama 'buržuazinė, reak
cionieriška, klerikalinė*, ar iškėlimą, 
jei ji - 'pažangi, socialistinė’, ata- 
tinkanti ‘materialistinės estetikos’ 
reikalavimus.

Perskaičius ir miela ir griaudu. 
Miela matyti mūsų tautos kūrybingu
mą, ištvermingumą. Griaudu, kad tas 
kūrybingumas yra varžomas jam sve
timo dogmatizmo, tendencingumo. Kad 
ir kaip brangūs ir vertingi tie raštai 
sąmoningam skaitytojui, - kiek jie 
prieinami ir naudingi išeivijos jauni
mui, tesvarsto kiekvienas auklėtojas, 
mokytojas, tėvai.

Ir raštų naudojime, kaip ir apsi
lankymuose krašte ir kitokiame ben
dravime su kraštu, reikia sąmoningos 
pastangos atskirti, kas savita, pasto
vu ir kas primesta svetimų iš paša- 
lies. Kaip ir visi ryšiai tegali būti 
asmeniški, individualus, apeiną ir iš
vengia oficialių valdžios organų glo
bos, taip ir lituanistine raštine me
džiaga apsirūpinimas tegali būti indi 
vidualus, paremtas asmenišku atrin
kimu, o ne pasikliovimu masiniai siū
lomais leidiniais.

* ***

niai pastatą ir smulkiai susipažinęs 
su visomis jame vykstančiomis funk
cijomis, jis svečių knygoje įraše se
kančią pastabą: ‘Congratulations to 
Melbourne Lithuanians, who have crea
ted the best home for Community life 
of any ethnic group in any State of 
Australia*.

M.L.K. Taryba
****

STIPRIAUSIAS AIDAS

Stipriausiai pasaulyje aidas 
skamba Airijoje, prie “Erelio 
lizdo“ ežero. Garsas čia sustip
rėja 100 kartų.
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Moterys Sovietų 
Sąjungoje

J. VAIČELIŪNAS

Daug kur moterys jaučia ne
pasitenkinimą savo nelygiomis 
teisėmis su vyrais. Moterims 
sunku išsikovoti visai lygias tei
ses visose gyvenimo srityse, ne
žiūrint kuriame krašte jos begy
ventų. Negalima pasakyti, kad 
Sovietų Sąjungoje moterys turi 
lygias teises su vyrais, kaip skel
bia sovietinė spauda.

Jau 1919 m. Leninas skelbė, 
kad Rusija yra vienintelis kraš
tas, kur vyrai ir moterys turi ly
gias teises. Panašiai skamba ir 
sovietinės konstitucijos 122 pa- 
ragtafas, kuriame taip pat kalba
ma apie moterų teises.

Nelygybė lygybėje
1969 m. Sovietų Sąjungoje bu

vo apie 240 mil. gyventojų, ku
rių apie 130 mil. moterų ir 110 
mil. vyrų. Tuo metu augščiausio- 
je taryboje buvo 1517 atstovų — 
deputatų, kurių tik 425 moterys. 
Jos sudarė tik 28%, o, pagal ly
gybės principą, jos turėjo suda
ryti 52%.

Kalbant apie sovietų moterų 
lygybės principą, galima pasaky
ti, kad jos ne tik daug kur neturi 
lygių teisių su vyrais, bet daug 
kur jos yra nustumiamos į že
mesnes pareigas. Sovietų mote
rys neturi lygių teisių armijoje, 
saugume, propagandoje ir pana
šiose, geriau apmokamose parei
gose.

Nežiūrint moterų pasiruošimo 
ir jų persvaros skaičiumi, dau
giau" vyrų užima vadovaujančias 
pareigas,"negu moterys. Medici
nos personale vyrai sudaro 15%, 
o vadovaujančias pareigas turi 
50% (Problems of Communism 
1971. VIII, 50 psl.). Sovietų ko
munistų partijoje moterų yra 
21%, o rašytojų unijoje — 12%. 
Iš 573 Tass komentatorių tik 8 
yra moterys. Profesūroje moterų 
yra 10%. Sovietų mokslo akade
mijoje moteris nėra buvusi pir
mininke ar pavaduotoja. Jei iš 
28 mokslininkų vyrų vienas yra 
su daktaro laipsniu, tai viena 
moteris turi daktaro laipsnį tik 
iš 250 moterų mokslininkių. Iš 
fabrikų direktorių tik 6% tėra 
moterys. Net ir žemesnėse vado
vaujančiose pareigavietėse mo
terų yra tik 15%. Jų nėra kol
chozų ar sovchozų pirmininkų 
pareigose, nors jų labai daug dir
ba menkesnius darbus. Net 
Chruščiovas kartą pasakė: “Vy
rai administruoja, o moterys dir
ba”.

Sunkieji darbai
Sunkiuosius darbus dirba dau

giau moterų, negu vyrų. Jos dir
ba kasyklose, metalo įmonėse; 
kerta miškuose medžius, kasa 
griovius, šluoja gatves, valo pa
talpas. Chruščiovas ir apie tas 
moteris sakė: “Sunku žiūrėti į 
mūsų moteris, apginkluotas 
štangomis, kirviais, kastuvais”.

Nors 1969 m. vyriausybės bu
vo uždrausta moteris skirti į sun
kiuosius darbus, bet tai "buvo 
daugiau teorija. Viena sovietų 
moteris apie tą įstatymą taip pa
sakė: “Dažniau to įstatymo nie
kas nepaiso, o visokios organiza
cijos bei unijos į tai nekreipia 
dėmesio”.

Marksas savo “Kapitale” rašė, 
esą nusikaltimas versti moteris 
dirbti kasyklose. O sovietų laik
raštis “Trud” 1969. III. 4." rašė: 
“Donbaso anglies kasyklose 
20.000 moterų iš požeminio dar
bo buvo perkeltos į paviršių. 
Ateityje numatoma ir visose ka
syklose moteris iš požeminio 
darbo perkelti į paviršių”. Tai 
rodo, kad šimtai tūkstančių so
vietų moterų dirba kasyklose.

Tuojau po antrojo pasaulinio 
karo kasyklose dirbo raudonar
miečiai, kurie buvo patekę į vo

kiečių nelaisvę. Jie tose kasyklo
se be atlyginimo turėjo atidirbti 
penkerius metus, atlikti Stalino 
paskirtą bausmę už patekimą į 
nelaisvę. Kai tie kaliniai bausmę 
atliko, kasyklose daugiausia dir
bo moterys.

Atlyginimai
1967 m. Sovietų Sąjungos 

mokslo srityje dirbančiųjų tarpe 
moterys sudarė 45%. Jų viduti
nis atlyginimas — 122 rubliai į 
mėnesį. Pramonėje moterys su
darė 47% visų dirbančiųjų. Jų 
vidutinis atlyginimas į mėnesį— 
112 rublių. Prie statybos dirban
čiųjų tarpe moterys sudarė 28%. 
Jos vidutiniškai-į mėnesį uždir
bo 119 rublių. Tuo metu gatvių 
šlavėjos ir patalpų valytojos į 
mėnesį uždirbdavo 40—50 rub
lių. Ir dabar moterų atlyginimai 
nepadideėjo. “Komsomolskaja 
Pravda” 1970 m. birželio mėne
sį rašė, kad kaimo modistė į mė
nesį uždirbą 40 rublių, nors turi 
didelę klientūrą. Klientės už 
patarnavimą moka valstybei, o 
modistė iš valstybės gauna atly
ginimą.

Kiti sunkumai
Vienas geležinkelio darbinin

kas sako: “Mūsų šeimoje 5 vai
kai. Daug^ darbo ir rūpesčių na
mie, bet žmona eina dirbti, nes 
mano uždarbio neužtenka nė 
pragyvenimo minimumui”. Vie
na našlė skundžiasi: “Palieku 
vaikus pas kaimynę ir kasdien 
važiuoju dirbti į kitą miestelį. 
Dirbu prie statybos. Gaunu po 
35 kapeikas į valandą arba 14 
rublių į savaitę. Darbas sunkus, 
bet kito pasirinkimo nėra ...”

Didelių sunkumų sovietinės 
moterys turi ir dėl kitų priežas
čių. Tų sunkumų turi ne tik mo
terys, bet ir vyrai. A. Robinovas 
rašo: “Kiek brangaus laiko žmo
nės sugaišta stovėdami prie 
krautuvių ar kitų institucijų! 
Susidaro bilijonai valandų. O 
kiek dar išeikvojama nervų ...”

Moterys turi dirbti darbovietė
se, po darbo stovėti eilėse prie 
krautuvių ar kitų institucijų. So
vietinis “Krokodil” net įdėjo sa
tyrinį vaizdą, kuriame parodyta 
ilga moterų eilė prie grožio salo
no. Namie moterims sunku šei
mininkauti, nes trūksta maisto 
gaminių. Pats Kosyginas 1970 
m. pasakė: “Vyriausybė nėra pa
jėgi žmonių pilnai aprūpinti mė
sos ar kitais gaminiais”,(“Prob
lems of Communism, 1971. VIII, 
56 pusi.). Namuose ruošą apsun
kina trūkumas technikos prie
monių. Leningrado, Maskvos, 
Penzos rajonuose skalbiamų ma
šinų turėjo 13% šeimų, siurblių 
— 20%, šaldytuvų — 38%.

Sovietų politbiure nėra nė vie
nos moters, o centriniame parti
jos komitete moterų tik 4%. So
vietų moteris nėra buvusi parti
jos sekretore. Nėra buvusi mi- 
nisterio pirmininko ar užsienio 
reikalų ministerio pareigose. 
Kas kita laisvajame pasaulyje: 
Bandaranaike, Ghandi, Meir. 
Moterų nebūna ir kompartijos 
kongresų garbės prezidiume.

Sovietų Sąjungoje moterų ly
gybės nuostatas nėra vykdomas 
gyvenime. Gal vienoje srityje 
jos susilygina su vyrais, būtent, 
kai esti deportuojamos į kacetus 
ar panašias institucijas. „

Dviguba našta
— Mano tėvas dabar turės iš

laikyti dar vieną žmoną.
— Nejaugi jis turi kelias 

žmonas?
— Ne! Užvakar vedė mano 

brolis, ir dabar tėvas turės rū
pintis ne tik mano žmonos, bet 
ir mano brolio žmonos išlaiky
mu. Parinko Pr. Alš.

MIRĖ LENKIJOS PREZIDENTAS 
AUGUST ZALESKI

Š.m. balandžio 7 d. Londone, ei
damas 89 metus, mirė Lenkijos Res
publikos Prezidentas August Zaleski.

Eilei musų senosios kartos poli
tikų velionį teko pažinti, nes jis ne 
kartą dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos 
oficialiose ir neoficialiose derybose 
dėl mūsų tarpusavio santykių, o vė
liau Vilniaus Krašto byloje. Taip pat 
daugeliui mūsų senimo jo pavardė bei 
darbai nevisai išdilo iš atminties. Tu
rint galvoje, kad tai mūsų kaimyninės 
tautos, su kuria apie 20 metų gyveno
me nesantaikoje, o prieš tai apie 400 
metų sudarėme bendrą valstybę, Res
publikos Prezidentą skaitau reikalin
ga paminėti.

A.A. A. Zaleski gimė Var
šuvoje 13.IX.1883 metais. Baigęs 
gimnazija, Varšuvoj, vėliau mokėsi 
Anglijoj. 1911 m. baigė Londono uni
versitetą ir įsigijo B.Sc. (Econ.)laips- 
nį. Po to ruošėsi mokslininko karje
rai.

Nuo 1914 m. prasidėjus I Pasau
liniam karui įsitraukė į politinę veik
la. Londone buvo lenku informacinio 
komiteto pirmininku. Taip pat čia ta
po pirmuoju lenku kalbos lektorium 
Londono universitete. Nuo 1918 m. 
tapo Lenkų Misijos Šveicarijoje direk
torium , o vėliau Charge d’affaires 
(t.y. atstovu) Berne (Šveicarijos sos
tinėj). Berods čia mūsų anų laikų po
litikai su juo bus pirma, kartą susiti
kę. Nuo 1919 m. balandžio I Pasauli
nio Karo Taikos Konferencijoj Pary
žiuje jis yra Lenkijos Respublikos 
delegacijos nariu. Čia mūsų politikai 
derybose su Lenkija vėl turėjo su juo 
susitikimų. Jis būdamas Lenkijos Min.

LIETUVIU KALBA MONASH 
U N I VERSITETE

Petro Sungailos rūpesčiu Monash 
universitete (Melbourne), lingvistikos 
laboratorijoje leistas kursas lietuvių 
kalbos fonetikai ir morfologijai. Šios 
laboratorijos vedėju yra austrų kilmės 
kalbininkas dr. Erich Bauer, kuris 
apie tą kursą raštu painformavo vi
sus universiteto kalbos mokslų sky
rius, paragindamas įsijungti ir kitus 
kurie domisi indoeuropiečių kalbų is
torine raida bei lyginamąja kalbotyra. 
Šeštadienio augštesniosios mokyklos 
lygmens lietuvių kalbos kursas, ku
riam šiuo metu vadovauja mokyt. P. 
Sungaila. šia laboratorija naudojasi 
kaip pagelbine priemone.

Būtų gerai, kad i šį laboratorinį 
kursą įsijungtu ir tie lietuviai, kurie 
normalaus šeštadienio mokomojo kur
so nelanko, bet jaučia reikalą savo 
lietuvių kalbos tarimą bei mokėjimą 
pagerinti. Tegu niekas nebesiteisina, 
kad nebuvo sudaryta sąlygų lietuvių 
kalbai pramokti bei pasitobulinti.

Monash universitete yra galimybė 
įvesti prie kurios nors jau įsisenėju
sios kalbų katedros epizodinį, o jei 
būtų pakankamai studentų, tai ir nuo
latinį lietuvių kalbos kursą. Prof. F. 
Oliverijuą yra susidomėjusiems pra
nešęs, kad toks kursas gali būti pra
dėtas 1973 metais. Reikia tik, kad 
lietuviai šį reikalą remtų. Pirmoje ei
lėje, kaip Įžangai, įsijungtina į labo
ratorinį kursą. Tuo reikalu galima 
kreiptis į mokytoją P. Sungailą.

****

Moterų sulyginimas 
konstitucijoj

WASHINGTONAS. — Sena
tas 84 balsais prieš 8 priėmė 
konstitucinę pataisą apie mote
rų teisių sulyginimą su vj’rais. 
Atstovų rūmai tą pataisą buvo 
priėmę pernai rudenį 354 bal
sais prieš 23. Pataisa įsigalios 
tada, kai ją per 7 metus ratifi
kuos du trečdaliai valstijų (38). 
Praėjus vos dviem valandom, 
pirmoji ratifikavo Hawaju vals
tija.

Pirmininko Paderwskio įgaliotiniu ve
dė derybas su Lietuva ir Ukraina dėl 
unijos sudarymo. Kaip senimas prisi
mena, mūsų politikų dauguma į uniją 
su Lenkija eiti nebenorėjo, dėl to ir 
prasidėjo musų ilgametė nesantaika, 
ypač paaštrėjus, kada Lenkija per jė
ga norėjo ją mums primesti ir okupavo 
kariniu žygiu Vilnių ir jo sritį. Tai
kos Konferencijai Paryžiuje pasibai
gus, A. Zaleski buvo Užsienių Reik, 
"'-jos 'Didžiųjų valstybių’ skyr. direk
torium, vėliau Politinio Departamen
to direktorium bei pasiuntiniu Atėnuo
se ir Romoje. Nuo 1926 m. jis Lenki
jos Užsienių Reikalų Ministeris. Ta
me poste, tarp kitų jo pasiekimų, už
tikrino Lenkijai vieta Tautų Sąjungos 
Taryboje, atstovavo' Lenkiją Haagos 
konferencijoje, nusiginklavimo kon
ferencijoje ir kurį laiką buvo Tautų 
Sąjungos Tarybos Pirmininku. Nuo 
1928 - 1935 metų senatorius. Nuo 
1932 m. išėjo iš vyriausybės ir iki 
1939 m. buvo Varšuvos Prekybos Ban
ko pirmininku. II Pasauliniam karui 
prasidėjus ir Lenkijos Prez. Wlad. 
Raczkewicz sudarius Tautinės vieny
bės vyriausybę Paryžiuje, A. Zalecki 
tapo vėl Užsienių Reikalų Ministeriu. 
1941 m., nesutikdamas su Lenkijos - 
Sovietų S-gos sutarties sąlygomis, 
pasitraukė iš vyriausybės. Po to ilgą 
laiką buvo Prez. W. Raczkiewicz ci
vil. kanceliarijos viršininku ir pata
rėju.

1947 metais mirus Prezidentui 
W. Raczkiewicz perėmė Lenkijos Pre
zidento pareigas. į šias pareigas, re
miantis 1935 m. konstitucija, jis buvo 
paskirtas mirusio prezidento. 

v
V. Šliogeris

****

— Dr. Petras Avižonis laimė
jo Arthur S. Fleming premiją. 
Federalinės valdžios 10 labiau
siai pasižymėjusių tarnautojų 
buvo pagerbti Washington, D. 
C., vasario 17 d., suteikiant 
jiems Arthur S. Fleming 
A\vard. Šie asmenys buvo iš
rinkti iš 3,600 kandidatų už jų 
svarbius atsiekimus savo spe
cialybėse. Dr. Petras Avižonis 
laimėjo šį pagerbimą už jo išra
dimus, patobulinimus ir vado
vavimą laserio spindulių srity
je. Dr. P. Avižonis gyvena Al
buquerque, New Mexico ir dir
ba Kirtland aviacijos bazėje. 
Jis yra Air Force Weapons La
boratorijos “Laser” grupės tech 
ninis direktorius. Savo darbu jis 
jau buvo plačiai žinomas nuo 
1965 m. ir yra laimėjęs premi
jas 1965, 1966 ir 1969 metais. 
Jis baigė chemijos studijas Du
ke universitete, o magistro ir 
doktorato laipsnius iš fizinės 
chemijos gavo Delaware univer
sitete. Dr. P. Avižonis yra ve
dęs Liudą Jucevičiūtę ir augina 
dvi dukreles Viliją ir Dainą bei 
sūnų Petriuką. Liuda Avižonie- 
nė įvairiom progom iškelia Lie
tuvos padėtį Albuquerque spau
doje ir taip pat painformuoja 
laiškais New Mexico senatorius 
ir kongreso atstovus. (J. C.)
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ČIKAGOS LIETUVIU OPERA
A. Binkevičiutė - Gučiuvienė

Paskaita skaityta Adelai
dės Skautų Akademikų kul
tūrinėj popietėj.

2
(Tąsa)

Iš šios trumpos apžvalgos mes 
galime matyti kokį milžiniška, kultūri
ni, ir propagandinį darbą atlieka Čika
gos Lietuvių Opera, į kuria, atsilanko 
nemažai kitataučiu, diplomatų, Ame
rikos aukštų pareigūnų, muzikos meno 
kritikų ir kitų. Jos veikla tikrai bus 
įrašyta į lietuviu, kultūros istoriją di
delėmis raidėmis, tolygiai kaip ir Da
nos Stankaitytės ir Stasio Baro var
dai. Čia reiktų dar labai užakcentuo
ti tas aplinkybes, kad opera neturi 
nei savo orkestro, nei savų patalpų, 
kas visad labai apsunkina jos veikla. 
Pagarba priklauso ir tiems mecena
tams ir talkininkams, kurie nuo pat 
pradžios iki dabar rėmė ir remia ko
lektyvą medžiaginiai. Jų visų čia pa
minėti nėra laiko, bet tikrai būtina 
paminėti Vytautą Radžiu ir jo žmoną. 
Mūsų pagarba priklauso solistams, 
choristams ir visiems darbuotojams, 
kurie iš meilės lietuvių menui, ne
gaudami už tai jokių honorarų bei at
lyginimų, atiduodami savo širdis ir 
nesuskaičiuojamas valandas dirba tą 
darbą.

Po amerikiečių Čikagos Lyric 
operos koloso, kur dainuoja už dide
lius honorarus pasauliniai artistai, 
Čikagos Lietuvių Opera užima antra 
vietą. Bet, nors jos garsas yra ir pla
čiai pasklidęs, reikia pasakyti, kad 
ji yra daugiau pasididžiavimas savo 
tautiečių, nes joje yra dainuojama 
sava lietuvių kalba.

Kadangi čia salėje, aš manau, 
yra atsilankiusių ir senesnės kartos 
atstovų, kurie lankydavo operos te
atrą Lietuvoje, jų informacijai pami
nėsiu, kad iš senesnių artistų Čika
gos operoje pasireiškė sekantieji so
listai: Juzė Augaitytė ‘Fauste’, Vla
das Baltrušaitis ‘Rigoletto’ ir Alė 
Kalvaitytė ‘Trubadure’.

Jaunų, jau emigracijoje susifor
mavusių ir pasižymėjusių talentingų 
dainininkų sąrašas labai apstus, ypač 
moterų. Visus čia išvardinti būtų per 
ilga, bet vis dėlto iki šiol nesužibėjo 
nei vieno kito dramatinio soprano ga
linčio prilygti D. Stankaitytei ir dar 
liūdniau reikalas atrodo kas liečia 
tenorus. Jau vien faktas, kad keliais 
atvejais operos vadovybė ieškojo 
pagalbos latvių tenoro Šalnos ir lenkų 
Wicik, liudija, kad savųjų tarpe, be 
S. Baro, kito pajėgaus tenoro neturi. 
Ir aš pribijau pagalvoti i kokią krizę 
patektų Čikagos Lietuvių Operą, jei
gu viena gražia diena iš jos Stasys 
Baras pasitrauktų.

Paliekant nepaminėjus visų jau
nų Amerikoje iškilusių vokalistų, ne
galima tačiau, aplenkti Lilijos Šuky
tės, kuri pasiekė pasaulinės daininin
kės vardo ir išplaukė į tarptautinius 
meno vandenis. Ji yra gamtos apdo
vanota nuostabaus grožio balsu, yra 
žavingai patrauklios sceninės išvaiz
dos, jauna ir talentinga vaidyboje. 
Jau ne kartą ji buvo ir yra kviečiama 
dainuoti __ pasaulinėje Metropolitain 
operoje. Šiuo metu yra įsikūrusi Muen- 
chene ir dainuoja valstybinėje opero
je. Gastroliuoja po Austrija, Vakarų 
Vokietiją, nesenai dainavo Londone 
Covent Gardens teatre. Ne kartą da
lyvavo televizijoje ir viename filme.

Įdomus dar toks faktas. Simet, 
vykstant Muenchene pasaulinei olim
piadai, žinomas kompozitorius, korė
jietis Isang Yun, yra paprašytas olim
piados atidarymui parašyti operą. Ta
tai jis sutiko padaryti tik su sąlyga, 
jei Lilija Šukytė dainuos pirmąją par
tiją.

Po šios mūsų emigracijoje gimu
sios operos ir jos solistų D. Stankai- 
tytės ir S. Baro apžvalgos, noriu tarti 
ir keletą žodžių apie Vilniaus operos 
atstovą, Eduardą Kaniavą, kuri neti
kėtai pažinti ir išgirsti turėjome ma
lonumą čia Adelaidėje. Nors nedaug 
turiu žinių apie Vilniaus operą ir jos 
veiklą, tačiau E. Kaniavos vardas 
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DIOGENAS

Jei tu nebūtumei papiktinęs sočios, miesčioniškos 
minios

Atėnų rinkoje,
askete Diogenai,
jei tu vidudieni, saulei skaisčiausiai šviečiant, 
su žiburiu minioj nebūtumei žmogaus ieškojęs, 
askete Diogenai, 
ar mes žinotume, 
praėjus šimtmečiams, 
dievai altoriams griuvus, 
naujiems filosofams
šimtus naujų tiesų suradus,
kad gimti žmogumi — nieko nereiškia,
kad TAPTI ŽMOGUMI, 
pasaulio kūrinijos žiedu, 
yra vienintelis 
žmogaus tikrasis pašaukimas?

Ar mes žinotume,
kad TIKRASIS ŽMOGUS
ir mūsų moderniausiam amžiuj, 
drąsiesiems astronautams
Mėnulio dulkėse išmynus pirmas žmogaus pėdas, 
tebėra ligi šiol nežinomas, 
kaip erdvėse neatrasta planeta?

Ar mes žinotume,
askete Diogenai?-------

Adolfas Jankus. Geležinis Vilkas.

DIENOS IR NAKTYS
Rašo L. Zygas

(Vietoj feljetono)
Šiandien rašau apie daug baisių 

dalykų, - užsidarykite duris, išplės
kite akis ir turėkite ką nors tinkamo 
po ranka.

Ui - ui - ui, oi-oi - oi ‘buržuazi
nių nacionalistų* ąžuolas Australijoje 
taip išsišakojo, kad pro jį ne miesto 
nematyti, taip išsikeriojo, kad ne su 
bičiuliais susitikti nebegalima. Ke
liose to ąžuolo šakose kaip povai tu
pi menininkai - dailininkai (ant vie
nos šakos tupėti nenori), ant kitos 
gerokos šakos sėdi rašytojai kaip 
apuokai, prie dar kitos gerokos šakos 
prisikabinę teatralai kaip šikšnospar
niai, daugumoj gi ąžuolo šakų kaip 
špokai kioksi sportininkai ir choris
tai, ant plonesnių šakų kaip žvirbliai 
kiurksi tautinių šokių šokėjai ir ki
toks jaunimas, gi ant vienos į šoną 
gražiai nusitraukusios šakos kažin- 
koks paibelis sugundė, kaip katinus 
paskui špokus, įsilipti fotografus;

Dabar gi miesto savivaldybė (su
trumpintai - LDRK) mokesčių mokėto
jams prašant, nutarė, kad ąžuolas 
trukdo susisiekimą prekybos rajone 
man iš spaudos jau buvo žinomas. 
Jis. priklauso tai vyrų solistų trijukei, 
kuri paskutiniuoju laiku labiausiai 
Lietuvoje iškilo. Vaclovas Daunoras 
labai nesenai laimėjo Prancūzijoje, 
Tuluzoje, pasauliniame dainininkų 
konkurse pirmąją premiją. Virgilijaus 
Noreikos vardas dažnai ir Adelaidėje 
minimas, nes jis pažįstamas iš įregis
truotų plokštelių, o Eduardą Kaniavą 
turėjome malonumą išgirsti Adelaidė
je. Jaunas menininkas, 36 metų am
žiaus, jis yra atsiekęs dainavimo me
ne pačių aukščiausių pakopų. Jo sod
rus, spalvingas baritono balsas profe
siniai puikiai išlavintas, yra kupinas 
ekspresijos ir išraiškos. Jam atvykus 
su rusų trupe dalyvauti Meno Festi
valio programoje, jis buvo paprašytas 
patalkininkauti Muzikos ir Literatūros 
Vakare, parapijos salėje. Jo atliktos 
lietuvių kompozitorių dainos atsklei
dė jo plačius sugebėjimus kaipo vo
kalisto tolygiai kaip ir interpretato
riaus. Į dainų atlikimą jis įneša daug 
individualumo, jo dainavimas pasižy
mi dideliu kūrybingumu. Atlikdamas 
sudėtinga Jago ariją iš Verdi operos 
‘Otelio’, jis pademonstravo ir savo 
sceninius gabumus. Tikram talentui 
nebūtina scena ir dekoracijos ir kiti 
operos atributai; jis įrodė, kad gali
ma vaidinti ir kurti vaizdus vien bal
so priemonėmis. Tuo jis patvirtino 
gandą, kad priklauso Vilniaus opero
je pačiu stipriausių aktorių grupei.

**** ...

(žiūr. informacija ‘M.P.* Nr. 13-14) 
ir pavedė savo ‘agradnikui’ ąžuolą, 
apgenėti. Kaip toliau darys - ar dar 
daugiau genės ar visai ąžuolą pjaus 
iš informacijos negalim sužinoti, bet 
kokia yra savivaldybės politika, ma
tosi iš sodininko žygių. Sodininkas, 
gi gavęs savo uždavinį, pasiėmė di
delį kirvį (turiu nuotrauka - fotografai 
nufotografavo) ir nudrožė prie ąžuolo. 
Povai, špokai ir žvirbliai sužiuro į 
kirvanešį, - šis neatlaikė jų žvilgsnio 
ir be to norėjo pasirodyti esąs geras 
demokratas, tai vienu užsimojimu ėmė 
ir nukirto šaką, kur snaudė nedauge
lis užsimerkelių. Pakilo debesis 
paukščių, katinai darė veiklos nuo
traukas, tai ir jų šaką sodininkas nu
kirto, nes nemėgo blogų darbų įamži
nimo, tikėjo tik į gerus darbus kaip 
tikras demokratas, tačiau, net tris 
kartus turėjo užsimoti, kol šią nedi
dele. šaką nuleido, nes visas jėgas 
įdėjo nukrėsdamas apuokus. Šikšnos
parniai irgi dar kabojo, bet jų eilė 
ateis kai sodininkas pasistiprins su 
bičiuliais ir sutvirtės dvasiniai Naujų 

Metų baliuj.
Iš sios trumpos pasakėčios ma

tome, kad arba nevieta ąžuolus mies
to gatvėse sodinti, arba žmonės jau 
nebemėgsta jų, arba kad jie pritraukia 
perdaug paukščių, arba, kad savival
dybei reikia samdyti naują sodininką.

Iš pradžių nė netikėjau ką ‘M.P.’ 
rašo, kad Literatūros Vakaras yra iš
leistas iš Lietuvių Dienų Sydnėjuje 
programos, nuėjau pas savo kaimyną 
pažiūrėti ką jo ‘M.P.’ rašo - tas pats, 
ir kad tai tikrai liūdna teisybė, dabar 
pamačiau ir ‘M.P.’ Nr.16 - sutinku su 
visomis J. Slavėno mintimis, ypatin
gai, kad tai yra grožinio žodžio nuže
minimas.

Aišku, pažeminimas yra išmesti 
betkokį dalyvį iš betkokios programos 
ar junginio. Yra labai negražiai pada
ryta ir už tai tikrai kas nors yra kal
tas. Nereikėjo bent minėti, kad Lite
ratūros Vakaro nebus; daleiskim, kad 
programa sudaroma kaip eiliniam ko
kiam minėjime - vieną kartą šis, kitą 
kartą tas. Aišku, tokiuo nutylėjimu 
klausimų nebūtų išvengta. Keista kaip 
kultūringoje bendruomenėje galėjo 
atsirasti žmogus su pasiūlimu išbrauk
ti Literatūros Vakarą. Negi tokiam 
suvažiavime į įvairius parengimus, 
dalyvavimas yra priverstinis. Jei kas 
nori daugiau susipažinti su bičiuliais, 
tai gali neiti i. Literatūros Vakarą, 
nei į parodas ar koncertus, nes tokiuo
se parengimuose nereikalingi žiovau
jantys žiūrovai; nejaugi tokių paren
gimų metu sydnėjiškiai norės susipa
žinti su miestu, kuriu visgi bus dau
giau negu pusė visų suvažiavimo da
lyviui

Sportininkai -sportuos keturias 

dienas; tai kaip - ar jie neturi bičiu
lių, ar nenori pamatyti miesto? Nema
nau, kad rašytojai ir poetai daug spor
to šventėje dalyvautų, tai, turbūt, tik 
jie vieni mins Sydnėjaus gatves.

Kaip tik gerai, kad programa yra 
pilna. Apgenėtojai, turbūt, galvoja 
kad visur dalyvauti yra geriau, negu 
dalyvauti pagal pasirinkimą. Tokie 
principai yra didžiai trūktini. Dažnai 
geriau pamatyti du dalykus pagal pa
sirinkimą, negu tris - be pasirinkimo. 
Aš pavyzdžiui geriau eičiau į Litera
tūros Vakarą, negu į Naujų Metų suti
kimą.

Ar Lietuvių Dienos yra rengia
mos ‘jomarko’ principais? Jei taip, 
tada reikėtų dar panaudoti tą sodinin
ko kirvį ir programą kirsti pusiau. 
Vienais - ‘šventaisiais’ metais - reng
ti Krašto Tarybos atstovu suvažiavi
mą, Sporto Šventę, Dainų Šventę ir va
dinti ‘Šventosios Lietuvių Dienos*. 
Kitais metais rengti ne taip pompas
tiškai pasivadinančiųjų‘Lietuvių Me
no Dienas, čia jau vieta, rastų ir Li
teratūros Vakaras. Perbėgimai - kai
lio pakeitimai pagal norą nebūtų sun
ku padaryti: choristai savo šventę pa
vadintų Dainų Koncertu, o kas iš pa
prastųjų norėtų pereiti prie ‘šventųjų* 
pasivadintu - Tautinių Šokių Švente 
arba Teatro Švente.

Dabar gi, kas gi matė, kad stati
nė tilptų į puodynę, ar varlė gandrą 
prarytų.

Iš kitos pusės Lietuvių Dienų 
rengėjai nėra visiškai sustabarėję, 
jų veiksena kartu yra ir labai diplo
matiška, jie žino, kad daug sportinin
kų nebekalba lietuviškai, todėl reikia 
juos paglostyti, nes gali pereiti į aus
trališką sportą, gi rašytojai ir poetai 
vistiek rašys nors ir mušami.

Mažosios Lietuvos senųjų namų sto
go ‘ žirgeliai*. Tokių medinių namų pa
puošimų žvejų kaimuose buvo dar daug 
išlikusių. Čia esantieji ‘ žirgeliai’ 
piešti Sibiro tremtyje žuvusio klaipė
diškio dailininko Adomo Brako. . . ■ . -.
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ADOLFO JANKAUS SKULPTŪROS 
PARODA

Hawthorno miesto meno galerijoje 
(City Art Gallery) vyksta individuali
nė Adolfo Jankaus skulptūros paroda, 
kuri tęsis iki š.m. gegužės mėn. 18 d. 
Paroda buvo atidaryta š.m. gegužės 
1 diena, dalyvaujant gausiam būriui 
tautiečių bei svečių australų, vaiši
nantis vynu ir dalinantis patirtais šio
je parodoje išstatytų kūrinių pirmai
siais įspūdžiais. Faktas, kad iš iš
statytų parodoje 27 jo darbų greitu 
laiku buvo parduota 10, reikia laiky
ti paroda gana, pavykusia ir Adolfo 
Jankaus darbams lankytojų suteiktas 
gana geras vertinimas.

Neturėdamas kvalifikacijų jo dar
bus vertinti specialisto vardu, tega
liu pasakyti tik tai, koki įspūdi žiū
rint į juos gauna į paroda, atsilankęs 
eilinis žiūrovas. Matyti, kad Adolfas 
Jankus turi linijų, formų, figūrų ir 
ekspresijos pajautimą, kuri įdėjęs, 
atrodo, į niekam nereikalingą metalo 
laužą, gauna darbus, kurie žiūrovams 
teikia pagaunanti įspūdį. Man asme
niškai daugiau krito į akį tie darbai, 
kuriuose atpažįstamas konkretus ob
jektas, kaip Geležinis Vilkas, Vytis, 
Paukštis - Vanagas, Hunas su ietimi, 
nors galiu pasakyti, kad yra gana 
įspūdingų abstrakčių dekoratyvinių 
darbų.

Adolfas Jankus gimė 1924 m. ge
gužės mėn. 24 d. Skabeikių kaime, 
Papilės vai. Jo mokymasis pradedant 
Papilės pradžios mokykla, vyko dar 
Telšiuose ir Vilniuje Aukštojoje Tech
nikos Mokykloje, kur studijavo staty
bą ir architektūrą. Karo audros at

STUDIJŲ. DIENLLMINTIS 
BESVARSTANT

(Atkelta is 1 psl.)
Visas mūsų tautinis ir kultūrinis gy
venimas buvo nukreiptas į pagrindinį 
tikslą - nutautėjimą kaip galima stab
dyti. Ir pastarųjų Studijų Dienų visos 
mintys, pokalbiai ir diskusijos tik 
apie tai ir sukosi.

Kitos etninės grupės nutautėjimui 
labiau atsparios, nes jos skaitlinges- 
nes, nuolat papildomos naujais emi
grantais. Turi laisvą judėjimą ir ry
šius su tautos kamienu ir neribotai 
gali naudotis savosios tautos kultūri
niais lobiais. Mes esame neskaitlingi, 
beveik izoliuoti nuo savo tautos ir, 
bent artimiausiu laiku negalime tikė
tis jokių papildymų naujais emigran
tais. Dėl tų priežasčių esame mirti
noj nutautėjimo grėsmėj.

Šių Studijų Dienų metu tarp kitų 
buvo iškeltas klausimas kokios para
mos pries nutautėjimą galėtumėm ti
kėtis iš tėvynės. Ir čia jokių paguo
džiančių išvadų nebuvo prieita. Buvo 
nuomonių, kad subrendęs jaunimas 
gal ir galėtų pasinaudoti kvietimu stu
dijuoti lituanistinius mokslus Vilniaus 
universitete. Tačiau vos mokyklas 
baigusiems jaunuoliams, preciziškai 
išdirbta komunistinė indoktrinacija 
galėtų padaryti žymios įtakos, užtat 
nepriimtina. Is viso iš tėvynės norima 
parama (literatūra, mokslas, dailė, 
muzika ir kt.) visuomet butų patiekia
ma su komunizmo priemaiša ir okupa
cinės būklės pateisinimu.

Diskusijų metu buvo iškeltas ne- 
benąujas, bet viešai neplačiai kelia
mas klausimas: ar pastangose dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo ne
būtų tikslingiau ir prasmingiau kovo
ti prieš rusiškąjį imperializmą, o ne 
prieš komunizmą, kaip ideologiją. Su 
šia klausėjo nuomone nebuvo sutikta, 
girdi, tai būtų lyg kova prieš rasę, 
tautą, kai komunizmas savo nežmoniš
kumu ir žmogaus nuvertinimu turi būti 
smerktinas. Klausėjas gal nebuvo pa
siruošęs plačiau išaiškinti savo pa
žiūras šiuo klausimu, gal buvo paten
kintas atsakymu. Diskusijos šiuo rei
kalu neišsiplėtė.

Šia proga prisimintina Prancūzi
ja, kuri po didžiosios revoliucijos pa
skelbė laisvę, lygybę, brolybę. Būda
ma demokratinė tauta Prancūzija pa
sidarė ir imperialistinė valstybė. Pran
cūzijos pavergtos šiaurės Afrikos, ar-

blokštą, perėjusį Vieną ir Salzburgą, 
Adolfą Jankų sutinkame Kemptene. be
studijuojantį lietuvių sukurtuose Aukš
tuosiuose Technikos Kursuose.

Pajudėjus dipukams iš Vokieti
jos stovyklų, Adolfas Jankus atvyks
ta į Australiją. Kaip daugelis lietu
vių per Bonegilos imigrantų stovyklą, 
vėliau laikiną gyvenimą Sydney, Bright 
ir Geelong, A. Jankus įsikuria Noble 
Park, kur su žmona ir dukrele gyvena 
savuose, aukštų eukaliptų pavėsio 
prieglobstyje, esančiuose namuose.

Iš mažens pradėjęs kurti iš odos 
ir medžio dailės darbus, pagaliau pa
mėgsta geležį ir čia randa savo dva
sinį poilsį ir kūrybini pasitenkinimą.

Ignas Alekna

timųjų rytų ir Indokinijos tautos de
šimtmečius kovojusios dėl savo lais
vės ir prancūzų žiauriai tramdomos, 
niekuomet nesiskelbė kovojančios 
prieš demokratiją, bet prieš imperia
listinę Prancūziją.

Rusijos imperializmas yra toks 
pat nuo Petro Didžiojo laikų ar jis 
prisidengęs monarchistiniu ar komu
nistiniu skydu. Jeigu ji kuomet pasi
darytų ir demokratine valstybe, vargu 
gerą valia atsisakytų užgrobtų terito
rijų. Nukėlimas Rusijos rubežiaus už 
vakarinių Karaliaučiaus krašto ribų, 
išnaikynimas ten gyvenusių vokiečių 
ir lietuvių palikuonių ir apgyvendini
mas šių plotų vien rusais, yra ne kas 
kita, kaip nuogas, ciniškas rusiška
sis imperializmas. Užgrobimas krašto, 
į kuri neturi jokių istorinių teisių, ru
siškajam imperializmui yra .labai pa
rankus, nes tuo būdu Pabaltijo tautos 
paimtos į reples ir atsidūrė rusų kati
le. Beliko šias tautas ramiai ištirpdy
ti. Šio tikslo rusai jau dabar metodiš
kai siekia ir jau su žymiais rezulta
tais jų naudai.

Komunizmas šiandieną jau nėra 
monolitas. įvairiuose kraštuose jis 
žymiai skirtingas. Kai kurie jų (Rusi
ja ir Kinija) pasidarė mirtinais prie
šais. Komunizmą mes gerai pažįsta
me ir biaurimės jo bestiališkumu. Bet 
gali ateiti diena, kad tokia raudonoji 
Kinija, norėdama paklupdyti Rusiją, 
gali tarptautiniame politikos forume 
iškelti Pabaltijo tautų aneksiją ir pa
reikalauti joms nepriklausomybės. Pri
simintinas arabų priežodis: ‘Mano 
priešo priešas yra mano draugas’. At
sikratę rusiškojo imperializmo, atsi- 
kratytume ir komunizmo.

Rusai su pamėgimu kitiems segio- 
ja imperialistų etiketes, bet labai jau
dinasi kai Įrodomas jų imperializmas. 
Tad naudokime tokias priemones, ku
rios juos labiausia įskaudina. Kovo
dami prieš rusiškąjį imperializmą mes 
galime tikėtis pritarimo ne tik iš prieš- 
rusiškai nusiteikusių komunistinių 
kraštų, bet ir iš Lietuvos inteligenti
jos, kurios dauguma, nors ir nešioja 
partijos bilietą, neturėdama kitokio 
pasirinkimo, rusų nekenčia taip pat, 
kaip ir mes.

Turime būti lankstus ir išnaudoti 
visas progas, kurios būtų mūsų tautos 
interesams naudingos.

Viename referate buvo paminėta, 
kad lietuvių bendruomenė yra politinė 
organizacija. Diskusijų metu šis api-

ŠUDIE MAMYTEI
Konstancija Adickienė - Bukaus

kaitė gimė 1896 m. rugpjūčio mėn. 15 
d. Boblaukio kaime, kuris priklausė 
Alvito valsčiui ir Vilkaviškio apskri
čiai. Mirė sunkios ligos išvarginta, 
pagarbiame septyniosdešimt ir šeše- 
rių metų amžiuje, 29-ta balandžio 
Sydnėjuje ir š.m. gegužio 2 d., paly
dėta sūnaus Jono ir marčios Zitos bei 
gausaus būrio pažįstamų, palaidota 
Lietuvių Kapinėse Roockwood’e.

Tiek tai būtų galima patiekti pa
čių sausiausių žinių apie šią malo
nią ir nuoširdžią suvalkietę, kurią, vi
si kurie ją pažinome, nesidrovėdami 
vadinome - Mamyte.

O tokia jinai ir buvo, 
pilniausia šio žodžio prasme. Visuo
met pilna šypsenos, kupina sąmojaus 
ir giedrios nuotaikos. Tokia ją teko 
pažinti ‘Lituanica’ stovykloje Olden- 
burge ir lygiai tokia pat matydavome 
apsilankydami, kol buvo sveika, pas 
sūnų Joną. Sunkios ligos paguldyta 
ligonio lovon, kurioje jai teko išgu
lėti pusantrų metų, vis dar mokėdavo 
pasidalinti juoku ir labai retai - maža 
dejonėle.

Aš jai buvau svetimas - negimi- 
naitis. Žemaitijoj gimęs, kagi! - net 
ir sapne nesu apie Boblaukio kaimą 
nusapnavęs. Tačiau, jeigu reikėtų, 
galėčiau Boblaukyje gimusį užsimer
kęs ir naktį į namus parvesti. Tiek, 
metų eigoje, teko pasiklausyti jos 
pasakojimų apie visą tai, kas ‘anais’ 
metais dėjosi tose apylinkėse. O ne 
vien apie tai mokėdavo jinai vaizdžiai 
nupasakoti, vis tai rimtu galvos palin- 
gavimu, tai juoko kaskadomis paly
dėdama. Tuo labiau šių pasakojimų 
būdavo malonu klausytis prie lėkštės 
jos keptų blynų! Šie, Vokietijos sto
vykloje, tiesiog tirpdavo burnoje, o 
čia Australijoje - prakvipdavo Bob
laukio kaimo kvapais... Kokią storą 

brėžimas buvo paliestas ir Įrodinėta 
kad bendruomenė turi kultūrinius, o 
ne politinius tikslus. Girdi, bendruome' 
n ės supoli tinimas mus tik skaldytų. 
Čia gal sumaišytos sąvokos. Bendruo
menės vienybei pavojingas jos supar- 
tinimas, įvedimas politinių partijų, 
o ne siekimas politinių tikslų. Savo 
laiku turėjome daug vargo, kol įsisą
moninome kas yra bendravimas ir ben
dradarbiavimas.

Australijos lietuvių bendruomene 
susidedanti išimtinai iš politinių emi
grantų savo prigimtimi yra politinė 
organizacija. Jos pagrindinis tikslas - 
kovoti už Lietuvos suveranumo atsta
tymą. O tai jau politika. Mūsų kultū
rinė veikla yra tik pagelbinė priemonė 
išlaikyti priaugančias kartas lietu
viais, siekiančiais to paties pirminio 
tikslo - Lietuvos laisves. Kai kitos 
laisvinimo organizacijos ir instituci^ 
jos su vyresniosios kartės pasitrauki
mu susilpnės ar išnyks, bendruomenė 
išliks ilgiausiai. Įvairių tautybių (pa
vergtų tautų) sąjunga kiekviename 
krašte gali virsti svarbiu politiniu 
faktoriumi per parlamentų rinkimus 
savo balsus pasiryžusi atiduoti tai 
partijai, kuri jų siekimus pasižadės 
remti.

Bendrai Studijų Dienos praėjo 
darbingai ir gyvai. Tai tik Įrodo, kad 
mūsų visuomenė domisi bendruomenės 
problemomis ir į jas gilinasi. Gal kiek 
buvo programa perkrauta ir ne visais 
klausimais diskusijos galėjo būti pil
nai išvystytos. Kai kuriais atvejais 
buvo leidžiama kalbėti tik pora minu
čių. Tai aiškiai pertrumpas laikas. 
Gaila, kad antrąją studijų dieną vi
sas jaunimas išgurėjo į Stovyklą. Jų 
tikrai pasigedome. Studijų Dienų metu 
nereikėtų rengti jokių kitu, subuvimu, 
o pasitenkinti šiuo vienu.

Taip pat apgailėtina, kad nebuvo 
sudarytas sekretoriatas, kuris bent 
suglaustai būtų užfiksavęs diskusijo
se iškeltas įdomesnes mintis. Jos 
kartu su referatais sudarytų gerą 
pluokštą medžiagos, kuri būtų pravar
ti ne tik mūsų kultūros istorijai, bet 
pasitarnautų ir praktiškiems tikslams - 
vertingas mintis pritaikyti bendruome
nės gyvenime. ■ ■ • -

knygą būtų galima parašyti aprašant 
vienos moters gyvenimo takus? Moters, 
kurios gyvenime, kaip dažnai sakome - 
‘nieko ypatingo neatsitiko’. Ir karjera, 
jeigu taip galima sakyti, tesiekė būti 
Mamyte savo vaikams ir atmintina as
menybe savo vaikų draugams ir pa
žįstamiems.

Gaila, Mamyte, kad aš patsai, 
nepramatomos nelaimės perblokštas, 
negalėjau Tavęs amžinastin ir poil
siu palydėti! Šiuo trumpu rašinėliu 
‘Mūsų Pastogės’ lapuose, kuriuos taip 
sąžiningai skaitydavai ‘nuo pradžios 
iki galo’, it maža gėlių puokštelę no
riu papuošti Tavo atminimą. Lygiai 
kaip ir pasakyti paskutinį nuoširdų 
‘Ačiū!’ už kiekvieną Tavo tartą gerą 
žodį, kurio gyvenime taip dažnai pri
reikia.

Liūdžiu kartu su jumis Kazy, 
Ksaverai, Jonai ir Agute, ir su jums 
artimais ir mylimais. Tačiau, kančio
je ir ligoje paguodos ir gyvenimo ne
daug, o amžinastyje - visas Jos užtar
nautas poilsis ir ramybė Visagalio 
malonėje.

K-Intas
****

Amerikoje pasakojama daug anekdo
tų apie lenkus. Savaitinis žurnalas 
“Life” š. m. sausio 14 d. laidoje pri
minė lenkų pastangas išgarsinti savo 
kultūrą pasauliniu mastu ir Įdėjo šią 
nuotrauką, rodančią kun. W. Ziem
ba, besirūpinanti lenkų kultūros iš
kėlimu ir stovintį prie Lenkijos ka
raliaus Vladislovo Jogailaičio pa
minklo. Ironija ta, kad šis karalius 
buvo lietuvis.

LONDONAS. — Britų polici
ja turi kartą j savaitę savo pro
gramą per televiziją. Paskutinį 
kartą buvo parodytas senesnis 
atsitikimas, kaip banditai su
sprogdino spintos su pinigais 
užraktą. Dar tą pačią naktį ly
giai taip buvo padaryta vienam 
banke ir išnešta 93,000 dolerių, ..
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CHM
Kai Belgrado rengėjai, spaudžia

mi Fišerio didesnių finansiniu, reika-- 
yimų, atsisakė surengti Pasaulio 
Šachmatų Meisterio turnyrą, kuriame 
Jugoslavijoje būtų z'aista 12 partijų, 
iš turimų žaisti 24-rių, Islandijos 
Šachmatų Federacija pasiūlė, kad vi
sas turnyras įvyktų pas juos Reykja- 
vike ir pasiūlė po 106.000 dolerių 
kiekvienam. Turnyras turėtų prasidėti 
liepos mėn. 2 d. Iki šiol rusai su šiuo 
pasiūlymu sutiko, kai iš Fišerio pu
sės teigiamas atsakymas ir yra gau
tas. Buvo siūloma biznierių iš Mel
bourne ir Sydnėjaus surengti pusę ir 
vėliau visą šios meisterystės turnyrą 
Australijoje, į ka, amerikiečiai buvo 
teigiamai pažiūrėję, tačiau rusai su 
šiuo pasiūlymu nesutiko, motyvuoda
mi, kad pirmenybės turi būtinai būti 
Europoje.

Įdomu paklausyti ką galvoja šach
matų didieji, kai buvo pastatytas klau
simas, kas laimės pasaulio meisterio 
titulą?

V. Mikėnas (Lietuva) Tai bus di
delis mūšis, bet Spassky pasiliks pa
saulio meisteriu.

R. Byrne (JAV) Fisheris laimės 
ir, net galiu pasakyti kokiu rezultatu, 
tai 121/z:81/2. Bet to, mano manymu, jis 
tą titulą išlaikys apie 15-ką metų.

S. Gligorio (Jugoslavia) Man a- 
trodo, kad abiejų galimybės yra vie
nodos.

S. Flohr (Rusija) Aš pralaimėjau 
50 rublių lygdamas už Petrosianą, bet 
juos atsiimsiu dėdamas už Spassky.

H. Donner (Olandija) Aišku Fi
sheris.

V. Hort (Čekoslovakija) Galimy
bių daugiau turi Fisheris.

E. Mecking (Brazilija) Fisheris 
ir gan lengvai.

Anglijoje, surinkus davinius, iš 
1477 žaistų partijų dėl koresponden- 
cinio meisterio titulo, buvo atrasta, 
kad balti laimėjo 39.6%, juodi 44.07%

SPORTAS LIETUVOJE
AMERIKOS OLIMPINĖ KREPŠI

NIO rinktinė, po savo viešėjimo Mas
kvoje ir Ukrainoje, žaidė draugiškas 
rungtynes Vilniuje, balandžio 28 die
ną prieš Lietuvos rinktine, ir jas lai
mėjo 90:69 (38:32). Gaila, kad šiose 
rungtynėse negalėjo žaisti iškiliau
sias komandos žaidėjas M. Paulaus
kas, kuris tuo metu, su Sov. Sąjungos 
rinktine žaidė Jugoslavijoje. Po savo 
iškilių laimėjimų Maskvoje ir Ukrai
noje, lietuviams ir buvo labai mažai 
vilčių atsiekti pergalę. Sis susitiki
mas amerikiečių su Lietuvos rinktine 
yra jau antrasis. Pirmąjį kartą lietu
viai, žaisdami Estijos sostinėje Tali
ne 1970 metais, amerikiečiams pralai
mėjo 69:82, kur irgi žaidė be M. Pau
lausko. Paskutinėse rungtynėse Vil
niuje, lietuviai sužaidė gana padrikai, 
negalėdami uždengti aukštųjų ameri
kiečių, kurie visą laiką z'aidė su ypa
tingu užsidegimu atsiekti didesnę per
galę. Po rungtynių olimpinis Ameri
kos treneris pareiškė, kad jo žaidėjai 
šiose rungtynėse parodė iki šiol tu
rėta geriausia, savo žaidimo formą. 
Lietuvai taškus pelnė: A. Linkevičius 
10, S. Patkauskas 14, Ą. Žukauskas 
8, R. Venzbergas 8, A. Šidlauskas 9, 
L. Žukaitis 11, J. Jųrkšaitis 7, G. 
Budnikas 2, E. Kairys, S. Vainauskas, 
R. Girskis ir M. Misiūnas. Rungtynėms 
teisėjavo tarptautiniai Vengrijos ir 
Suomijos teisėjai. Amerika - Estija 
70:65.

****
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PASAULYJE 
ir lygiomis 26.33%. Atrodo, kad juo
dais žaisti nėra taip blogai.

Šachmatų partijoje pirmieji keturi 
ėjimai turi 300.000 milijonų galimy
bių, kai visa partija turi vieną su pen
kiasdešimt nulių. Šis skaičius yra 
net per didelis, kad turėtų savo var

dą. *****
Didieji šachmatininkai yra pasi

žymėję savo keistomis ydomis, pav. 
meksikietis Carlos Torre yra nusiren
gęs autobuse ir per dieną turėdavo 
suvalgyti po 15 ananasų. W. Steinitz 
gyrėsi, kad tiesioginiai sueinąs su 
Dievu ir prieš ji laimi šachmatų par
tiją, duodamas jam figūrą foru, galė
damas jam paskambinti nevartodamas 
telefono.

*****
Amerikoje naujame Postal Chess 

Rating, kuris išvardina 6000 žaidėjų 
Chess Life & Review žurnale, garbės 
sąraše dešimtuoju yra įvardintas Ig
nas Žalys iš Montrealio su 1770 taš
kais. Kiti lietuviai išvardinti šiame 
sąraše: Beržanskis 996, Blasius 910, 
M. Brazys (Brazauskas) 1318, dr. T. 
Bullockus 1106, Mrs. Galinis 952, T, 
Kimius 900, Grivainis 1522, A. Jo
naitis 1082, P. Kontautas 1512, Mi
liauskas 1464, Palčiauskas 1504, Ru
delis 1358, Sebeckis 1260, dr. Sidrys 
1016, Stonkus 1430, Zablaskis 1136.

Gražiai šachmatu pasaulyje Lie
tuvoje reiškiasi mūsų ilgamečio Lie
tuvos meisterio V. Mikėno 15-tis sū
nūs Alius. Pabaltijo pirmenybėse 
žaisdamas, jis nugalėjo Lietuvos čem
pioną J. Ciukajevą ir Estijos čempio
ną A. Chermlina, Pabaltijo pirmeny
bėse baigdamas trečiuoju, po ko se
nasis šachmatų vilkas tėvas Mikėnas 
išsireiškė, kad jau jam yra sunku nu
galėti Ciukajevą ir sūnus greitai jį 
pralenks šachmatų žaidime.

Paruošė J. Karpavičius
*****

LIETUVOS RINKTINĖ - KUBOS 
RINKTINĖ 71:71. Lietuvoje, po dvie
jų tarptautinių svarbių laimėjimų, vie
šėjo Kubos krepšinio rinktinė, kurią 
prieš kelis metus treniravo ir davė 
stiprų krepšinio pagrindą, buvęs Sov. 
Sąjungos ir Lietuvos krepšinio rinkti
nės žaidėjas S. Butautas, šioje vieš
nagėje buvęs kubiečių tik vertėjas. 
Dalyvaudami Bulgarijos sostinėje So
fijoje, tarptautiniame krepšinio turny
re, kubiečiai nugalėjo Varšuvos, So
fijos ir Berlino rinktines, pralaimėda
mi tik Prahos rinktinei ir laimėdami 
antrąją vietą, kai pačioje Prahoje, 
žaisdami kitame turnyre, jie nugalėjo 
Čekoslovakijos rinktinę 71:70 ir lai
mėjo pirmąją vietą. Lietuvoje jie žai
dė prieš Lietuvos jaunių rinktinę, lai
mėdami 82:73, prieš ‘Statybos’ rink
tinę laimėjo 69:64. Lietuviai šias 
rungtynes galėjo laimėti, tačiau jų lė
tumas ir nesusižaidimas, leido kubie
čiams visas rungtynes, iki paskutinių
jų penkių minučių, vesti. Po rungty
nių Kobos treneris Ortega savaisiais 
žaidėjais buvo labai nepatenkintas.

****
M. PAULAUSKAS, LIETUVOS 

IŠKILUSIS krepšininkas ir buvęs Sov. 
Sąjungos krepšinio rinktinės kapito
nas, po ilgesnės žaidimo pertraukos, 
su šia rinktine dalyvavo Jugoslavi
jos sostinės Belgrado televizijos tau
rės turnyre, kur Sov. Sąjunga laimėjo 
trečiąją vietą, pralaimėdami televizi
jos žiūrovų sudarytai rinktinei 71:72 
ir pasaulio čempijonui - Jugoslavijos 

rinktinei 92:99. Jie laimėjo prieš Bra
zilijos rinktinę 74:58. Pirmoji vieta 
teko pasaulio čempijonams Jugosla
vijai. Sov. Sąjungos rinktinė yra šiais 
metais yra labai atjauninta, tačiau 
M. Paulauskas ir toliau yra jos daly
vis ir žais Muencheno olimpijadoje.

****
VILNIAUS MOTERŲ ‘KIBIRKŠ

TIES’ krepšininkės 1972-jų metų Sov. 
Sąjungos moterų krepšinio pirmeny
bėse iškovojo trečiąją vietą. Koman
dos treneriai yra A. Gedminaš ir J. 
Liutkevičius.

****
IR AUSTRALIJOS LIETUVIAMS 

pažįstamas, Sydnėjuje viešėjęs lietu
vis, buvęs Europos ir olimpinis bok
so čempijonas Danas Pozniakas prieš 
kelias savaites sukūrė šeimą, vesda
mas jauną merginą Genutę.

****
AUSTRALIJOJE

AUSTRALIJOS OLIMPINE FE
DERACIJA pereita savaite galutinai 
nustatė Australijos sporto šakų ir 
sportininkų, reprezentuojančių Austra
liją Muencheno olimpijadoje, sąrašą. 
Tarp kitų sporto šakų yra ir krepšinis,, 
kuriam duota 12 žaidėjų ir du oficia
lus vadovai. Iki šio laiko nebuvo dar 
aišku ar Australijos rinktinė, nors ir 
kvalifikavosi į olimpijadą, galės -joje 
dalyvauti.

Ir lietuvis Edis Palubinskas yra 
išrinktas į Australijos rinktinę ir vyks 
į olimpijadą.

****
SYDNĖJAUS KOVO vyrų ir mote

rų stalo teniso komandos, golfo ir 
sųuash’o rinktinės š.m. gegužės 27 d. 
vyksta draugiškoms rungtynėms į Can- 
berrą, kur žais su Canberros Vilko 
sportininkais. * * **

SPORTAS GEELONGE
VYRU KREPŠINIS. Prieš stip

ria Tigers komandą Vytis pralošia gan 
dideliu skirtumu. Rungtynės buvo iš 
žiūrovų pusės įdomios. Vytis 45 - Ti
gers 60. Už Vytį taškus pęlnę: K.Obe
liūnas 15, V. Obeliūnas 9, V. Braz
džionis 9, G. Brazdžionis 6 ir S. Kar- 
puška 6.

MOTERŲ KREPŠINIS. E.G.R. 
Jays buvo per daug stipri mūsų mer
gaitėms ir atskaitė geroku skirtumu. 
Vytis 16 - E.G.R.Jays 48. Taškus pel
nė: A. Jančiauskaitė 11, R. Vaice
kauskaitė 3, A. Mačiulytė 1 ir L. 
Schrederytė 1.

BERNIUKAI ŽEM. 18 M. Įdomias 
rungtynes laimi Vyties jauniai. Lai
mėjimą atnešė tikslus mėtymai. Vy
tis 64 - Try Boys 58. Taškus pelnė: 
E. Gvildys 20, E. Renkauskas 16, E. 
Kardas 14 ir B. Seeley 14.'

BERNIUKU ŽEM. 16 M. Berniu
kai žem. 16 metų neatsilieka ir pasie
kia puikų laimėjimą prieš Pivot City 
11. Vytis 69 - Pivot City 32. Taškus 
sumetė: E. Kardas 40, R. Gailius 7, 
P. Šutas, 7, K. Bindokas 6, D. Šutas 
5 ir P. Žvirblis 4.^

BERNIUKAI ŽEM. 14 M. Nors ir 
labai stengėsi berniukai šias rungty
nes laimėti, bet laimė buvo priešui. 
Vytis 38 - Pivot City L 40. Už Vyti 
taškus pelnė P. Šutas 20, E. Urban 
6, D. Šutas 5, K. Jomantas 4, V. Ži
le 3.

BERNIUKAI ŽEM. 12 M. Vyties 
jauniausi vis dar eina be pralošimo 
ir yra šios divizijos ‘favoritai’. Sį lai
mėjimą atnešė Stasiuko Šuto ir Kęs
tučio Jomanto tikslus mėtymai ir vi
sos komandos kietas gynimas ir geros 
pasuotės. Tai ‘idealus’ laimėjimas. 
Nors žiūrovai labai tankiai ragina sa
vuosius, kad įmestų šimtą, bet tą šim
tinė labai retai tenka matyti. Šį kartą 
jauniai mus neapvylė ir laimėjo prieš 
Pivot City 109 - 4 rezultatu. Taškus 
pelnė: S. Šutas 69, K. Jomantas 33 ir 
L. Valaitis 7.

VYRU TINKLINIS. Vyrų tinklinio 
komanda pradėjo antrą ratą kiek ge
riau už pirmą laimėdami prieš High 
Leaps 3-0 rezultatu. Nors dar trūksta 
komandinio susižaidimo, bet pažanga 
yra padaryta.

Du draugai

MOTERŲ TINKLINIS. Moterų ko
manda eina vis stipryn. Dabartiniu 
laiku, sužaidus 7 rungtynes, lentelėj 
stovi antroj vietoj. Prieš Chilwell 
Chicks Vytietes laimi lengvai 2-0 re
zultatu.

****
Ilgametis sportininkas ir buvęs 

Klubo pirmininkas Algis Kisielius, da
bartiniu metu serga ir gydosi Geelong 
miesto ligoninėj. Sportininkai ir val
dyba linki Algiui greitai pasveikti ir 
vėl Įsijungti i sportininku gretas.

' K.S.
****

1972 METU. ŽIEMOS ŠVENTĖ

Šių metų IV-tąją Žiemos Šventę 
jau antrą kartą, rengia slidininkų klu
bas NERINGA. Numatytos varžybos 
greičio, slalomo ir jungtinės greičio 
ir slalomo, bus pravestos pagal F.I.S. 
(Tarptautinės Slidinėjimo Federacijos) 
taisykles.

Neringos klubas turbūt žinomas 
visiems^ lietuviams slidinėjimo mėgė
jams. Žiemos metu jame susirenka ir 
randa bendrą kalbą apie sniegą ir sli
des, jauni ir seni. Pradėtos statyti 
klubo patalpos 1963 metais augo pa
mažu, bet dabar užbaigtos. Yra ne tik 
geras prieglobstis nuo sniego ir vėjo, 
bet ir užsimiršimui nuo miesto, tarny
bos ir mokslo įtempimo ir rūpesčio. 
Nors klubas privatus ir priklausąs 18 
seimu, tačiau lietuvių jaunimo orga
nizacijos visuomet randa jame vietą. 
Lietuviai studentai rengia Neringos 
klube slidinėjimo savaitgalius, o va
sarą - tradicinę iškylą.

Entuziastai, kurie kūrė ir statė 
klubą, sėkmingai slidinėja ir dabar, 
bet jų vaikai, statybos metu dar tik 
pradžios mokyklos vaikai, dabar stu
dentai ir - slidinėjimo ekspertai. Ar
tie Gružauskas, Tom,Aniulis. Joey 
Vaitiekūnas ir Linas Zaikauskas yra 
geroje slidinėjimo formoje ir turėtų 
ypatingai gerai pasirodyti Žiemos 
Šventėje.

Šventės data nustatyta liepos 
22-23 dienomis. Visi Australijos Lie
tuvių Sporto Klubai ir dalyviai prašo
mi registruotis 1972 metų Žiemos 
Šventei, pridedant- $5.00 depozito, už 
nakvyne, vienam asmeniui, pas J. Zai
kauską, 16 Nadina St. Forest Hill, 
Vic. 3'131.

****
LIETUVOS LAIVYNO 

KAPITONAI
Lietuvos Pajūrio redaktorius 

A. Lymantas (5260 .10 th Ave., 
'Montreal 405, P. Ę., Canada) nu
meryje 39, 1971 metų skelbia, 
koks likimas ištiko Horno Ragą 
apiplaukusius 'Lietuvos laivyno 
kapitonus:

Vytautas Babarskis dabar gy
vena Kapsuke; 'Stasys Dagys gy
vena Chicagoje; Kazys Daugėla 
gyvena Lenkijoje; Zigmas Do
meika tragiškai žuvo Venezuelo- 
je; Bronius Krištopaitis gyvena 
Chicagoje; Stasys Kudirka mirė 
Lietuvoje; Mikas Limbą gyvena 
Šiauliuose; Feliksas Marcinkus 
mirė Australijoje; Antanas Ma
linys paskendo Horno Rago srity ; 
Benediktas Monkevičius plaukio
ja Kaspijos jūroje; Aleksandras 
Rasiulis gyvena (New Yorke; Ed 
vardas Sliesoraitis mirė Lietuvo
je.

6



IR SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS

Š.m. balandžio 29 d. aukso žie
delius sumainė St. Joachim’s bažny
čioje Dalia Meiliūnaitė, Onos ir Hen
riko Meiliūnų duktė, su John Miller 
iš Brisbanės.

Jaunoji Dalia jau kuris laikas 
dirbo Ansett bendrovėje, kaip lėktuvų 
palydovė. Gavusi sį darbą buvo iško- 
mandiruota į Brisbane, kur ir susipa
žino su savo busimuoju vyru. Dalia 

xkaip ir jos sesutės Akva ir Lėtutė Kra- 
milienė buvo savo laiku aktyvios tau
tiniu, šokiu, grupėje dalyvės ir krepši
nio žaidėjos.

Ęo sutuoktuvių apeigų, kurias 
atliko Kun. P. Martūzas p.p. Meiliūnų 
namuose įvyko linksma puota. Baž
nyčioje nuostabiai gražiai giedojo p. 
Kiverio oktetas. Mes lietuviai turėjo
me gražios progos pasididžiuoti prieš 
australus savo gerais giesmininkais. 
Jaunojo John Miller svečių atvyko iš 

' Brisbanės į vestuves apie 20 giminių.
Esant gražiam orui skambėjo 

dainos Meiliūnų sode iki vėlyvos nak
ties. Jaunieji povestuvinei kelionei 
išskrido i Ameriką ir grįž atgal per 
Europą.

Palinkėję laimingos kelionės ir 
laimingo gyvenimo jauniesiems, pa
tys nenoroms palikome Meiliūnų so
dybą. Dalyvis

ALB GEELONGO APYLINKĖS 

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 
1972.4.30

Jeigu prieš keletą metų Geelonge 
buvo pastebimas abejingumas Ben
druomenės darbui, tai to dabar jau ne
bėra. Geelongiškiai suprasdami ben
druomeninės veiklos svarbumą, labai 
gausiai atsilankė Į susirinkimą. Jų 
buvo per šimtą, o balsavimo teisę tu
rėjo 74 asmenys. Netrūko sį kart ir 
kandidatų į naują, valdybą,

Susirinkimą pradėjo Apyl. Vald. 
pirm. dr. S. Skapinskas, o jam pirmi
ninkavo kun. Pr. Dauknys, sekr. A. 
Skėrys. Vald. pirmininkas apžvelgda
mas praeitų metų veiklą paminėjo, 
kad praeitais metais buvo daug laiko 
skirta ir lėšų išleista Liet. Bendr. 
namų praplėtimui, ką ir kiekvienas 
susirinkimo dalyvis vietoje Įsitikino. 
Ir svarbiausia, kad valdyba neprašė 
jokių aukų, o jas tautiečiai ir kai ku
rios organizacijos savanoriškai suau
kojo. Didelę sumą valdyba sudarė su
rengdama net penkis balius. Nebuvo 
apleista ir bendra veikimo sritis. Bu
vo rengiama visi minėjimai. Kur tik 
prireikė buvo atstovauta bendruomenė. 
Bendradarbiauta su kitomis organiza
cijomis, gal tik pasigendama, buvo 
šiek tiek daugiau gyvumo kultūrinėje 
veikloje.

Kaip jau minėta valdyba buvo 
išrinkta be sunkumu ir jau pasiskirs
tė pareigomis sekančiai: Pirm. dr. S. 
Skapinskas, adresas 6 Glenleith Avė. 
Geelong 3220. Vicepirm. Pr. Saldukas, 

sekret. A. Skėrys, 50 Osborne Avė. 
N. Geelong 3215; iždininkas O. Schre- 
deris; narys kultūros reikalams P. Ma
žylis. Liet. Bendr. Namų administra
toriai: S. Cesekas, F. Andrikonis, V. 
Stuikevičius ir J. Deckys.

Revizijos Komisija: M. Davalga, 
A. Baltrūnas ir Vyt. Bindokas.

Garbės Teismas: R. Norvydas, 
S. Slavickas, J. Juška, K. Urbonas 
ir Pr. Vaicekauskas.

Visi naujos valdybos nariai yra 
daug dirbę Geelongo Lietuvių .'Ben
druomenėje ir turi tam pakankamai pa
tyrimo. Mums tik tenka palinkėti sėk
mės ir jų darbus remti.

A. Skėrys
NEWCASTELIS 

Sekmadienio Popietė Su Motinomis
Apylinkės Valdybos surengtas 

Motinos Dienos minėjimas š.m. gegu
žės 7 d. 2 vai. p.p. South Wallsend 
salėje praėjo šiltoje ir draugiškoje 
nuotaikoje. Salė buvo pripildyta šei
momis ir pavieniais asmenimis api
mant tris generacijas - vyresniąją kar
tą, jaunimą, ir vaikučius.

Motinoms prie Įėjimo buvo priseg
ti chrizantemų žiedai. Gėles šiam 
tikslui parūpino p. Regina Ulonienė 
iš savo sodybos gėlyno, o grakšti 
Kristina Gasparonytė jomis papuošė 
motinų krūtines.

Skoningais ir kvapsniais pyragai
čiais ir tortais mūsų miela nuolatinė 
talkininkė p. Dana Bajalienė praturti
no stalus, gi energingas valdybos ka
sininkas p. Vytautas Nekrošius ne tik 
Įsteigė tradicinį bufetą, bet parengė 
ir laimės šulinį, kuriam laimikius pa
dovanojo p. Z. Zakarauskienė, p. Ne
krošius ir valdyba.

Valdybos vicepirm. Alf. Šernui 
trumpu žodžiu atidarius pobūvi, padė- 
kavojant visiems parengimo talkinin
kams, p. Zina Zakarevičienė pravedė 
meninę dalį, kur savo kūryba ‘Našlai
čio Rauda’ skaitė p. Petras Kairys, 
P. Vaičiilno ‘Motinai’ deklamavo p. 
Zina Zakarauskienė, A. Prižgintaitės 
‘Duona’ deklamavo Janina Zakaraus- 
kaitė, o pabaigai Marta ir Zina Zaka
rauskienės duetu sudainavo ‘Kaip 
obelis, mamyt, palinkus’ ir ‘Gražių 
Dainelių’.

Malonu pažymėti, kad motinos 
buvo labai pradžiugintos ir jautėsi 
tikrais šios popietės svečiais - vieš
niom, nes kavą parengė ir nešiojo 
prie stalų jaunimo atstovės - Kristina 
Gasparonytė, Nijolė ir Vida Račaitės, 
Rasa Bajelytė ir Vida Levickaitė. 
Toks jaunimo prisidėjimas mūsų po
būvius labai pagyvina ir duoda gra
žesnių vilčių ateičiai, žinant kad jau
nimas mielai visur dalyvauja jei ne
užmirštama ir jam duodama kaip nors 
pasirodyti.

Draugiškai praleidę šią popietę 
su motinom visi geroje nuotaikoje 
saulei besileidžiant, išsivažinėjo.

A.S.

Prano ir Eugenijos Šimkų išleistuvės Geelonge. Iš kairės i d. kun. 
Pr. Dauknys, Pr. Šimkus, J. Gailius ir Eug. Šimkienė.

G E E L 0 N G
Atsisveikinimo Vaišės
Gegužės mėn. 9 d. Geelongo lie

tuvių kolonijos gyventojai Pranas ir 
Eugenija Šimkai, persikėlė pastoviam 
apsigyvenimui Į Adelaidę.

P.p. Šimkai atsikėlė į Geelongą 
prieš maždaug 20 metų ir pasistatė 
naujakurystės laikais namą Victorijos 
lietuvių rajone.

Lietuviškai susipratusi p.p. Šim
kų šeima per paskutini 20 metų vietos 
lietuvių gyvenime paliko daug gražių 
pėdsakų. Pranas Šimkus buvo žino
mas kaip vaidintojas scenoje, Ben
druomenės valdyboje, ilgametis Gar
bės Teismo narys, lietuviškos spau
dos mėgėjas, net ir pats bandė rašy
ti jumoristinius dalykėlius Į vietos 
biuletini.

Eugenija Šimkiene" neatsiliko nuo 
vyro, nors ir labai gabi buvo lietuviš
kos virtuvės kulinarijoje, bet labai 
daug laiko skirdavo lietuviškų juostų 
pagalvėlių ir tautinių rūbų audime, ne 
tik kad gerai buvo žinoma už Geelon
go ribų, bet ir vietos apylinkėje ma
žai tokių namų, kur jos raštai nepuoš
tų jų kambarių.

P.p. Šimkai Geelonge užaugino 
inž. Algį, kuris dabar gyvena Melbour
ne ir dukrelę dietistę Lidiją Pocienę 
gyvenančią Adelaidėje.

Abu vaikai sukūrė pavyzdingas 
lietuviškas šeimas ir jau augina ketu
ris anukus, o jų veikla sporte, tauti
niuose šokiuose, chore ir bendrai lie
tuviško jaunimo organizacijose vi
siems gerai žinoma ir už Geelongo 
ribų.

Nenuostabu, kad aną savaitgalį, 
gražus būrys kaimynų, draugų ir ben
dradarbių susirinko atsisveikinimo 
vakarui.

įžanginį atsisveikinimo žodi tarė 
Liet. S-gos Pirm. J. Gailius ir Įteikė 
Geelongo lietuvių skirtą dovaną sta=

Nuotrauka K. Garalevičiaus 

line lempą. G.A. Moterų Draugijos 
vardu perdavė dovaną ir žodį tarė A. 
Žvirblienė; G.L.S.K. Vytis - O. Gvil- 
dienė; Šatrijos tunto tuntininkas Alg. 
Karpavičius; parapijos ir Bažn. K-to 
Kun. Pr. Dauknys, Bend. Apyl. Vald. 
narys Vik. Paškevičius ir darbovietės 
bendradarbis P. Mažylis.

Kadangi p. Šimkienė prieš išva
žiuodama dar suruošė lietuviškų juos
tų kursus, kad Geelongas nepaliktų 
be lietuviškų audinių, kursančių var
du atsisveikino A. Zenkevičienė.

Nepagailėjo gražių žodžių ir R. 
Skerienė už lietuviškos duonos raugą 
ir malonų kaimynišką bendradarbiavi
mą.

P. Pr. Šimkus padėkojo susirin
kusiems uz dovanas ir Liet. S-gos 
valdybai už suorganizavimą vaišių ir 
pakvietė savo sūnų inž. Algį toliau 
tęsti kalbą. Jis išsamiai apibūdino 
praleistas dienas Geelonge ir prane
šė, kad tik paskutinioji tėvuko liga 
pagreitino persikėlimą į Adelaidę prie 
sesutės Lidijos, kur tėvams turėtų 
būti ramesnis^ rytojus.

P. Eug. Šimkienė už geelongiškių 
nuoširdumą padovanojo tautiniais raš
tais išaustą pagalvėlę, kuria loterijos, 
keliu laimėjo Eima Šutas.

Užsibaigus kalboms visus daly
vius p. K. Garalevičius linksmino 
lietuvis'kų plokštelių muzika ir iki 
pirmųjų gaidžių sukosi poros.

Gaila geelongiškiams netekus 
brangių tautiečių, kaimynų ir bičiulių, 
bet džiugu, kad persikėlė į pavyzdin
ga. lietuvišką koloniją su turtinga lie
tuviškų knygų biblioteka. Čia p.p. 
Šimkai galės su malonumu tęsti pen
sininko dienas ir būti Geelongo amba
sadoriai Adelaidėje.

Gero Įsikūrimo ir susitvarkymo, 
mieli bičiuliai!

J. Žemaitis
****

POEZIJA 15 LIETUVOS
ALGIMANTAS MIKUTA (gim. 19Jf3)

ŽEMAITIJA. VĖLINES

Dar niekada taip nejutau tavęs, 
kaip šitą vakarą, kai sningant degė žvakės 
ir kiaurai per išretusias girias 
mirgėjo Beržoras, Barstyčiai, Šatės.

Gyvieji prisišliejo prie daiktų, 
prie akmenų, prie tų retų giraičių, 
kurioms iau nepaslėpti tūkstančių, šimtų 
j liepsną atsiliepiančiu žemaičių.

O tiems ir nebėra ko bebijot, 
numirusiems nėra ko nesuprast ir laukti.
Smėliu ir lapais, ir sniegu užklojo juos, 
galvojo, niekas nepajėgs prišaukti.

Dabar jie — žemė, gilumų šviesa — 
bejėgė ir graudi pro vandeningą sniegą.
Kaip gaudžia, tėviške, ka’p gaudžia kalvose, 
kaip gieda, tėviške, ka'p gieda.

(Visi čfa spausdinami eilėraščiai yra paimti iš Vil
niuje išleisto 1971 metų almanacho ‘‘Poezijos pa
vasaris” )

MARCELIJUS MARTINAITIS
(gim.1936)

*
* *
Lietuvoj — 
Už Dunojaus, 
Už Vokietijos — 
Supas vanduo 
Ant pavargusių rankų.

Ir graudu — lyg dainuojant, 
Kai leidžiasi saulė 
Palendrėse —■ 
Už Vokietijos, 
Tenai — Lietuvoj.

Vilnys ateina javais — 
Nuo Dunojaus.
Po dangumi Lietuvos — 
Baltas žirgas ant kalno, 
Sodybos — vandenyje.

Toli, 
Už Dunojaus kalnų, — 
Lietuvoj
Jau girdėti kalba 
Tų žmonių, kur ateina. 
Darbymečio saulės
Apšviestomis širdimis.

ALFONSAS MALDONIS 
(gim. 1929)

VARPO AIDAS

Ak, ir sūri
Žaliam pamary 
Balta smiltis.
Ak, ir gaili
Aukšto kalno vidury 
Žemės — motinos širdis. 
Neprakeikė, negrūmojo. 
Dainom apdainavo 
Savus ir svetimus.
Raudom apraudojo.

Iš meilės ir aimanos.
Iš spalvos ir dainos.
Varpą nuliejomi
Kaip tėvynės skliautą — 
Tegu dainom skamba. 
Raudom rauda.
Vietoj šerdies ■— 
Mūsų širdys.
Įsvyravom, jsiūbavom — 
Toli girdis.

Klausykit, žmonės, 
Savi ir svetimi:
Lietuva plaukia dangumi, 
Juostom plasnoja, 
Dainuoja, šneka, 
Kai saulė teka.

Mūsų varpas,
Mūsų vardas — 
Kaip meilė ant lūpų, 
Kaip saulė ant žemo 
Pasaulio lubų.

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS 
(g. 1930)

VAIKYSTĖ

šlamščia liepelė ant kalno.
Vaikšto motulė sode.
Geria balandžiai iš klano.
Metas jau žiburį degt.

Sėdasi užstalėn laikas.
Balkyje grikši trandis.
Yra prie Nemuno šlaitas.
Trečiąkart gieda gaidys.

Turi, privalo įvykti 
tai, ko nebuvo lig šiol. 
Vedasi sapnas į viltį, 
kaip į bažnyčią mišioms.

Ak, šitos vaikiškos sielos!
Ak, tie erškėčių dygliai!
Kabo bažnyčioj ant sienos 
būsimi kryžiaus keliai.

' Musų Pastigę b/r.20 1972.5.22 psL7
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Prane
SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA 

P R A N E Š A :
ALB Sydnėjaus Apylinkės meti

nis susirinkimas įvyks š.m. birželio, 
mėn. 4 d., sekmadienį, 3.30 p.p. Uk
rainiečiu Namuose, 59-63 Joseph St. 
(tęsinys Rookwood Rd.), Lidcombe.

D arbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Valdybos pranešimai:

a. pirmininko
b. iždininko.

5. Kontrolės Komisijos pranešimas
6. Garbės Teismo pranešimas
7. Pranešimų diskusijos ir iždininko 

apyskaitos tvirtinimas
8. Lietuvių Dienoms Rengti Komiteto 

pranešimas
9. Sydnėjaus lietuvių organizacijų ir 

draugijų pranešimai.
10. Klausimai ir sumanymai
11. Susirinkimo uždarymas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
***»

AUKOS TAUTOS FONDUI
Canberros lietuviai aukojo Tau

tos Fondui:
p.p. A. Čeičys $40.00, Lietuvių - 

Australu Klubas $25.00, Vyt. Qenys 
10.00$, P. Dabriega $5.00, T. Žilins
kas $5.00, Z. Sipavičius $5.00, P. 
Gružauskas $5.00, A. Švedas $5.00, 
Kvedaras $4.00, Vic. Martišius $2.00, 
A. Genys $2.00, P. Pilka $2.00, P. 
Darius $2.00, F. Borumas $2.00, Pr. 
Martišius $2.00, Antanaitis $1.00, 
Venclovas $1.00, J. Vaitas $1.00, L. 
Budzinauskas $1.00, X $1.00. Viso 
$121.00.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Tautos Fondo Atstovybė

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Korp! Romuva nustojo globoti 

lietuvių kalbos kursą Melb. australų 
gimnazijoje. Globa perėmė tėvų komi
tetas, kurio pirmininkas p. A. Liubi- 
nas. Kursams remti planuojama skelb
ti dešimtūkstantinį fondą ar vajų.

****
Gegužės mėn. viduryje melbour- 

niškė p. A. Karazijienė išskrido il
gesnių atostogų į Lietuvą. Apsistos 
pas tėvą archt. V. Žemkalnį.

****
Melb. Soc. Globos Moterų D-ja 

(pirm. p. E. Šeikienė) nutarė savo lė
šomis Lietuvių Namuose įrengti krau
tuvėlę, kur bus pardavinėjami rank
darbiai, tautodailė, paveikslai ir kt. 
Pelnu dalysis su Lietuvių Namais. 
Įrengimo darbai jau įpusėjo.

***#
Nugirsta, kad p. Zina Zakaraus

kienė įsijungia i Newcastle Valdybą 
kultūros ir švietimo reikalų vadovy- 
bėn. Tikimės jos pastangom kultūri
niai pasirodymai praturtės, ypač dė
mesį’kreipiant į jaunimo pritraukimą^ 
lietuviškiems pasirodymams.

****
Šiomis dienomis ilgametis Mūsų 

Pastogės skaitytojas p. Juozas Šuo- 
pys išvyko atostogoms į Europą, žada 
aplankyti visas Europos" valstybes ir 
per Ameriką grįžti atgal į Australija 
apie lapkričio mėnesio pabaigą. Lai
mingos jam kelionės ir gero vėjo?

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Š.m. gegužės mėn. 6 d. Sv. Jono 

bažnyčioje kun. Pr. Dauknys religinė
mis vestuvių apeigomis sutuokė Gabrį 
Žemkalnį su Sniegole Dagy te naujam 
šeimos gyvenimui.

Vestuvinės vaisęs įvyko Lietu
vių Namuose, kurios Melbourne buvu
sios pačios didžiausios svečių skai
čiumi, virš 150.

IGA
****

Mūsų Pastogė Nr.20 1972.5.22 psl.8

LATROBE VALLEY 
PRANEŠIMAS

Š.m. gegužės mėn. 28 d. 18 vai. 
p. J. Lekniaus namuose 104 Commer
cial Rd. Morwell, šaukiamas visuoti
nis, metinis Latrobe Valley Seniūni
jos susirinkimas.

D arbotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko ir sekreto

riaus rinkimai.
3. Revizijos Komisijos pranešimas.
4. Seniūno metinės veiklos apžvalga.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Seniūno ar jo padėjėjo rinkimai.
7. Klausimai ir sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.

Malonus tautiečiai prašomi kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Seniūnas
****

LIŪDNI BIRŽELIO MINĖJIMAI 
SYDNĖJUJE

Tautos Fondas birželio 11d. ruo
šia birželio tragiškų įvykių minėjimą 
Sydnėjuje.- Minėjimas prasidės pamal
domis už tėvyne. Toliau salėje vyks 
akademija. Bus renkamos aukos Tau
tos Fondui. Apie programa, bus pra
nešta vėliau Mūsų Pastogėje.

****

SKAIDRES IŠ LIETUVOS
Š.m. gegužės 28 d., sekmadienį, 

tuoj po pamaldų Lidcombėj, Lietuvių 
Klubo patalpose bus rodomos skaid
rės iš Lietuvos.

Įėjimas visiems laisvas.
Sydnėjaus Apylinkės 

Lit. Švietimo Komitetas
****

MOTINOS DIENA SYDNĖJUJE
Motinos Diena Sydnėjuje kaip 

tradiciją visuomet ruošia skautai ir 
ateitininkai. Ir šiais metais jaunimas 
grąžiai paminėjo ir pagerbė motinas. 
Šventė prasidėjo pamaldomis, skautai 
į bažnyčią atvyko uniformuoti. Pamal
das už motinas atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. P. Butkus, Dainos cho
ras vadovaujamas p. B. Kiverio gra
žiai giedojo per Mišias.

Tuoj pat po pamaldų parapijos sa
lėje įvyko motinų pagerbimo iškilmės. 
Kun. P. Butkus atidarė švente ir tarė 
žodį jaunimui ir motinoms, p. E. Ba- 
dauskienė savo paskaitoje iškėlė mo
tinos reikšmę tautinėje ir giliai žmo
niškoje plotmėje vaizdžiai parodyda
ma jos nuopelnus.

Toliau sekė meninė dalis, kurio
je pasireiškė mūsų mažieji. L. Savic
kaitė gražiai padainavo Nerymok Mo
tute. R. Lašaityte padeklamavo Mano 
Mamytė; L. Stasiūnaitė ir L. Šarkaus- 
kaitė vėl padainavo Motulė mane ba
rė ir Lopšinę. Jonas Zubrickas pagro
jo ‘Bel-Vizo’ akordeonu. V. Brazely- 
tė pasakė eilerašti: Aš myliu mamytę. 
Povilas Stašionis'padeklamavo Moti
nėlei; Rita Barkutė paskaitė rašinėlį - 
Jaunoji motina. T. Daubaraitė - Žie
delis Mamytei. Audronė Stašionytė - 
Bernardo Brazdžionio eileraštį Moti
na ir Julė Stašionytė - Vainikas ma
mytei. Gražiai pranešinėjo Regina 
Badauskaitė.

Švente, uždarė tunt. psk. B. Bar- 
kus, padėkojęs visiems už gausų at
silankymą ir už atliktus programos 
dalykėlius, paprašė sugiedoti Tautos 
Himną.

Po oficialiosios dalies mamytės 
su savo vaikučiais dar pasivaišino 
kavute ir skanumynais bei maloniai 
pasikalbėjo.

• ak.
— Kas nieko neseka ir nieko 

nesimoko, nėra vertas gyventi.
A. Helps

Sydnėjaus Lietuvių Savaitgalio Mokyklos Tėvų Komitetas 
gegužės 27 d. Dancers Club salėje (kampas Joseph & Vaughan St. 
Lidcombe) rengia tradicinį

BALIU
Programoje: Tautinių Šokių grupė ir Jaunimas.
L o t e r i j. a : turtinga fantais.

Pelnas skiriamas mokyklos naudai
Įėjimas $3.00 - suaugusiems. Moksleiviams ir pensininkams - $2.00 

P radžia - 7.30 vai.
Jau dabar galima įsigyti bilietus ir užsisakyti vietas krei

piantis asmeniškai į šiuos asmenis:
V. Šliteris, tel. 38 4370;
L. Cox, tel. 631 3688;
T. Vingilienė, tel. 602 6358;

Sydnėjaus Liet. Sav. Mokyklos Tėvų Komitetas

PAGERBTAS a.a. ANTANAS KRAUSAS---------------------------------------------------------

KVIETIMAS
A.A. Alfonsui Bikulčiui prisiminti ir jo mirties 

metinėms paminėti, mirusiojo intencija bus Šv. Mišios Šv. Jono 
bažnyčioje š.m. gegužės mėn. 27 dieną (šeštadienį) 12 vai., po to 
paminklinio antkapio pašventinimas Fawkner kapinėse ir iš ten 
pietūs Lietuvių Namuose (50 Errol St. Nrth. Melbourne).

Visus, norinčius pagerbti A.A. Alfonso atmintį, nuoširdžiai 
kviečiu dalyvauti jo mirties metinėse pagal šią programą.

Teresė Bikulčienė

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu visiems mieliems bičiuliams 

ir draugams taip gausiai mane lankiusiems po operacijos ligoninėje 
ir namuose, už gėles, korteles ir dovanas.

Iš širdies dėkoju p.p. P.V. Adamavičiams, R.R. Ališaus
kams, L. Balčiūnienei ir Soc. Glob. Moterų Draugijai, V. Baltokie
nei, T. Bikulčienėi, E. Brynzienei, M. Bučelienei, R.S. Didžiuliams, 
J.A. Erminams, E.K. Guigams, O.V. Liubinams, R.V. Mačiams, B. 
V. Mačiulaičiams, A. Mackevičiui, M.L. Malakūnams, A4 Matukevi- 
cienei, J. Paragienei, J. Petraitienei, M.V. Prokopavičiarųs, A. Ra
manauskienei, J.V. Rekežiams, H. Statkuvienei ir Vyt. Šeštokui.

Gili mano padėka chirurgams: J. Doyle ir sūnui Bernardui 
Jarašiui, taip pat p. J. Erminienei už rūpestinga slaugymą savo na
muose.

Alisa Baltrukonienė

Melboumo lietuvių Skautų Vyčių 
Antano Krauso vardo būrelis, š.m. ge
gužės 3 d. savo patrono Antano Krau
so dviejų metų mirties sukaktį atžy
mėti, nuvyko aplankyti jo kapo, tylos 
minute pagerbė jo atminimą ir padėjo 
gyvų gėlių puokštę.

Lietuvių StudentųKorp! ‘Romuva’ 
filisteriai tą pačią dieną turėjo savo 
sueigą, kur buvo prisimintas a.a. fil. 
Antanas Krausas ir jo plačios apim
ties darbai. Jo atminimas ir pagarba 
jam pareikšta gilaus susikaupimo mi
nute.

IGA 
***♦

LIETUVIU STUDENTU PARODĖLĖ

Australijos Lietuvių Studentų Są
jungos Melbourno Skyriaus valdyba, 
š.m. gegužės 7 d. Melbourne Univer
sitete lankymų dienos(Open Day) pro
ga, kada į universitetą, ateina daug 
studentų tėvų ir šiaip pašaliečių ap
žiūrėti universiteto ir jo mokymo prie
monių, surengė lietuvių tautinių dir
binių parodėlę, kur studentės lietuvai
tės, tautiniais drabužiais pasipuošu
sios, teikė suinteresuotiems informa
cijas jiems rūpimais klausimais.

IGA
****

Skaito laikraščius
— Jūsų laimei, ponai, skaitau 

laikraščius, — beprezidentauda- 
mas De Gaulle pasakė laikraš
tininkams. — Ir skaitau todėl, 
kad noriu sužinoti ką mąstau.

K

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME FEB 

TAUTOS FONDĄ MOŠŲ 
LAISVES KOVAI!
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