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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!
KAD BUTUI VELYKOS VISIEMS

Vysk. Vincentas Brizgys
Velykų švenčių proga neprirašo- 

me tiek kortelių, kiek Kalėdų ir Nau
jų metų proga, tai vistiek širdyje 
linkime vieni kitiems malonių Kris
taus prisikėlimo švenčių. Kaip pra
eityje, taip ir dabar Velykų naktį ir 
lytų bažnyčios visur bus pilnesnės 
žmonių, negu eilinį, sekmadienį. Vis
kas: ir ta pati bažnyčia kaip tai 
ir tie patys Žmonės ir ta pati išorės 
aplinka Velykų dieną atrodo kaip tai 
kitaip negu kasdien. Anot Tomo Mer
ton, šiandien ir varpai ne tik kviečia 
į bažnyčią, o tarsi kartoja: Kristus 
kėlės, Kristus kėlės. Jie kalba žmo
gaus širdžiai, kaip geras yra Dievas, 
kad išganymas tapo nesunkiai pasie
kiamas, kad Dievo meilė padarė jį leng
vu. Visa šio ryto nuotaika kartu su

VISIEMS ANTIKOMUNISTAMS IR 
ANTIFAŠISTAMS POLITIKAMS, 

UNIJŲ. NARIAMS,BUVUSIEMS KA
RIAMS IR BENDRAI DEMOKRATIŠ

KIEMS PILIEČIAMS

Pavergtu Tautų Taryba Austra
lijoje, savo konferencijoje, įvykusioje 
praėjusį savaitgalyje Sydnėjuję, iš
reiškė rimtų susirūpinimą^ dėl grėsmės 
demokratijai šiame krašte paskutiniai
siais mėnesiais.

Pavergtų Tautų organizacija at
stovauja politinius pabėgėlius iš ko
munistų valdomų kraštų, kurie kovojo 
pries' Hitlerio tironiją ir kentėjo nuo 
nacizmo, fašizmo ir komunizmo.

Turėdami pilnos' laisvės patyri
mą Australijoje, konferencija nutarė 
Australijos žmonėms išleisti šį. pra
nešimą.

“Šiandieną. Australijos demokra- 
Tija yra tokiame pavojuje, kokiame 
ji niekad anksčiau nėra buvusi,ir mes 
negalime pasilikti tik žiūrovais šiose 
svarbiose grumtynėse dėl žmogaus 
teisių ir politinio teisėtumo mūsų 
naujame krašte.

Mūsų militarinė galia neturi 
būti susilpninta. Mūsų saugumo tar
nyba neturi būti niekinama. Mūsų na
rnami neturi būti kratomi be teisėto 
raštiško leidimo,ir emigrantai neturi 
būti deportuoti be teismo ankstyves
nio nubaudimo.

Istorija moko, kad tironiški reži
mai išaugo dėl demokratišku piliečių 
apsileidimo, kurie leido palaipsniui 
suvaržyti, o vėliau galutinai panai
kinti civilines teises.

Mes įspėjame jus, kad visi dik
tatoriai pradėjo paraduoti kaip socia
liniai reformuotojai ir kovotojai už 
teisingumą. Nepatikėkite jokiai drau
gystei su komunistų diktatoriais.

Kol dar nėra per vėlu, reikalau
kime viešo išaiškinimo nedemokrati
nių ir Australijoje nepriimtinų veiks
mų, praktikuojamų kai kuriose' komu
nistų kontroliuojamose unijose. Rezul
tatus esame matų savo kraštuose, ku
rie dabar yra raudonojo jungo paverg
ti.

Negatyvus antikomunistinis lai
kymasis nėra pakankamas. Švelnus 
pasipriešinimas tai problemai nepa
deda. Mūsų socialinė ir ekonominė 
politika turi bazuotis demokratiniais 
principais ir teise.

Mes, kurie pabėgome nuo totali
tarizmo, siūlome Australijos gyven
tojams mūsų nuoširdų bendradarbiavimą 
išlaikyti šį krašta. laisvą.

Tik herojiškų gynėjų tautos, su 
žmogiškomis vertybėmis, gali išlikti 
laisvos ir nepriklausomos”.

Pavergtų Tautų Taryba 

varpais šaukia visus: ir tuos,kurie jų 
gaklausys ir kurie nepaklausys. Visi 
šaukiami vienybėn su Dievu, į.jo duo
tą laisvę, į tarpusavę meilę, į kitą 
gyvenimą, kurio tik silpnas vaizdas 
yra šis gyvenimas.

Velykų šventes primena, kad 
Kristus ne tik kėlės, o pirma mirė. 
Tai primena, kad netrukus, o gal vi
sai nelauktai mirsime ir mes. Mirė 
Kristus, Vėl mirė jo prikeltieji, miršta 
eiliniai žmonės, miršta šventieji, 
mokslo genijai, taikūs valdovai ir 
tironai. Užtat šio gyvenimo žemiškie
ji reikalai nėra tiek svarbūs, kaip ųe 
vienam atrodo. Būtų neišmintinga del 
jų užmiršti šio gyvenimo tikslą, išmin
tingą kelią, busimą gyvenimą.

Kristaus prisikėlimas buvo 
visais laikais prieštaravimų objektas. 
Pačią prisikėlimo dieną ir paskui tas 
įvykis vieniem atrodė' toks neįtikė
tinas, fantastiškas, kad įtikėjusieji 
Kristaus prisikėlimu buvo ir dabar yra 
persekiojami. Kitiems jis buvo toks 
tikras, kad Kristaus mokiniai patys 
matę jo mirtį, patys ji palaidoję, bet 
po to bendravę su juo prisikėlusiu ne
sutiko to ne tik paneigti-, o plakami, 
kankinami kalėjimuose, net žudomi 
nesutiko liautis tai skelbę. Jie tikė
jo ir paliko mums tikėti, kad kaip 
esame tikri Kristaus ir savos mir
ties, taip būtume tikri ir pomirtinio 
gyvenimo bei prisikėlimo.

Velykų varpai šaukė ir praeities 
žmones. Vieni jų klausė, kiti ne. Iš 
tų kurie klausė,4 turime šventuosius, 
krikščionis filosofus, poetų, muzikų, 
menininkų. Jų neklausę ir nesekę ne 
tik seniau, o mūsų laikais net tuos 
varpus suliedino į. granatas ir kul
kas. Varpai šaukė mylėti Dievą ir. 
žmogų, o juos sunaikinusieji siekė 
vieni kitus pavergti ir žudyti. Ne
mėgstą varpų skelbiančių Kristaus 
prisikėlimą , nemėgsta paties Kris
taus, jo žodžio., jo sekėjų. O žmogaus 
išminti be Dievo šviesos labai daž
nai užtemdo egoizmo aistros, pasie
kiančios^ pasibaisėtino laipsnio. 
Stabmedžiai žudė vergus, nepageidau
jamus kūdikius ir senelius neva gar
bei savų stabų. Šiandien antikrikš- 
čionys stabais nesiteisina, o? atviro 
savanaudiškumo vedami, legalizuoja 
užaugusių vergiją, nenaudingų vergų 
žudymą, kūdikių ir senelių žudymą kli
nikose. Įstaigose / skirtose gelbėti 
žmonių sveikatą ir gyvybę- z kaikur 
medicina, chemija, teknika‘naudoja- 
ma nepageidaujamų žudymui. Nekal
tas žmogus turi mirti iš tirono ar moks
lo žmogaus rankos tik todėl, kad ne
pajėgia apsiginti.

Savo mirtimi ir ^prisikėlimu Kris
tus parodė tikrąją žmogaus prigimtį, 
asmens ir gyvenimo prasmę ir kelią. 
Velykų šventėje tikintieji savaime 
išgyvena džiaugsmą, kurį, stengiasi 
išreikšti puošniomis pamaldomis, 
prieteliškais susitikimais ir kitaip. 
Tai natūralu. Tačiau šios šventės 
prasmė teparagina kiekvieną susirū
pinti tuo, kas vyksta aplink mus. Ne 
kurio nors vieno luomo ar parinktiems 
asmenims, o kiekvienam sąmoningam 
žmogui turi, rūpėti, kad klystų žmonės 
neiškeistų į vergiją mums Dievo duo
tos laisvės? kad nevirstų griuvėsiais 
tikinčio žmogaus sukurta‘kultūra, kad 
vietoje krikščioniškos meilės neįsi
galėtų stabmeldiškas egoizmas. Ve
lykų šventės atneša daug džiaugsmo 
tikinčio žmogaus sielai. Jo neslėpki
me tik sau, o padėkime visai žmoni
jai atsinaujinti Kristaus šviesa ir 
tiesa, tuo keliu siekti žmogaus verto 
džiaugsmo.

Visiems linkiu Kristaus palai
mos, Velykų džiaugsmo, sekančio iš 
gyvo tikėjimo, vilties ir meilės. 
Nuoširdžiai, Jūsų Kristuje,

Dail. Telesforo Valiaus vinjetė.

BAŽNYČIOJ GIEDA “ALELIUJA”;
BET AS TYLIU, ŠIRDY SKAUDU: 
ČIA ŽEMĖ] ASAROS, ŽUDYNĖS,— 
TAI BALSAS GIESMĖS VELYKINĖS, 
TARYTUM, TYČIOJAS SKUNDU.

BAŽNYČIOSE VELYKAS ŠVENČIA 
PASAULIS MŪSŲ' PAŽANGUS, 
O BROLIS BROLIO NEAPKENČIA! 
IR — KAIP PAŽEMINTAS ŽMOGUS!

KAD KRISTUS ŠIANDIE IŠKILMINGĄ 
IŠGIRSTŲ ALELIUJA ČIA,
JISAI PRIES MINIĄ NUODĖMINGA 
PRAVIRKTŲ AŠARA KARČIA.

DVASININKU IŠDAVIMAS
Paryžiuje eina mėnesinis laik

raštis “Exil et Liberte”, leidžiamas 
“sąjungos pavergtom tautom ginti” 
(Unios pour la Defence des Pennies 
Opprimes). 44 nr. yra str. “La Tra- 
hison des clercs” (Dvasininkų išda
vimas)! - kalbama apie dvasininkus, 
kurie esą išdavę ištikimybę Bažny
čiai; išdavę jiem- patikėta^ tikinčiųjų 
vadovavima^, bendradarbiaudami su 
tikėjimo priešais, marksistiniais 
ateistais.

Autorius apžvelgia eilę pasiro
džiusių knygų, iš kurių matyt konkre
čiai viena tų kunigų grupė - tai tie, 
kurie, nesiliaudami kalbėti apie 
“teisingumą. pasauly”, tesirūpina 
Azijos bei pietų Amerikos žmonėm; 
bet “kada trys milijonai lietuvių sau
kia apie savo kentėjimus ir reiškia 
savo teisų i-savo tike’jimo praktika- 
vimaj o į ju šauksmą Maskva siunčia 
gaujas iš Uralo ir Turkestano jiem

Maironis

naikinti, tai niekas iš krikščionių 
nereiškia protesto ir dėl jų neinterve- 
nuoja. Viskas, ką. daro ar. sako Sovie
tu Sąjunga, jiem yra šventa ir lai
koma, deja, nelyginant evangelijos 
tiesa... Puolamas kapitalistinių reži
mų “materializmas”, bet nieko nesa
koma apie komunistiniu režimu “tota- 
listinį ir destruktyvų materializmą”.

Autorius kalba ir apie žurnalus, 
kurie vadina save katalikiškais, bet 
kurie prisii ma marksistinį galvojimą.

Iš Čia ir ta tyla apie komunistų 
darbus.

Šie faktai - sako autorius - pa
tvirtina prnašišką, didžiojo Pijaus 
XII 1948 numatymą , kad tūkstantine 
dvigubų agentų stos į seminarijas ir 
bus įšventinti kunigais Europoje. 
Sumini dabar išėjusią knyga., kuri 
apie tokius faktus kalba Vengrijoje 
ir Slovakijoje.

Iš “T.Z.”
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PAVERGTU. TAUTU. REIKŠMĖ 

PASAULIO ARENOJE
Pirmasis Rytiį Europos tautas iš

kėlė į pasaulinės reikšmės areną geo
politinių mokslų kūrėjas Halford 
Mackinder savo veikale “Democratic 
Ideals and Reality”, parašytas tuoj 
po Pirmojo pasaulinio karo. Tame vei
kale jis Įrodinėja, kad Rytų Europos 
tautų juosta, esanti nuo Baltijos iki 
Adriaticos jutos, turi 758,000 kvadra
tiniu myliu žemės ploto, dabar jau su 
350 "milijonų gyventojų,ir begaliniais 
ekonominiais ištekliais ( yra spren
džiamas veiksnys pasaulio politikoje.

Šiandien tos teori
jos tikrumu netenka abejoti. Rytu, 
Europa,- patekusi Rusijos dominacijon 
šukutė tokia jėgą, . kuri dėl geogra
finės, ekonominės ir militarinės bei 
kitokiu išteklių, Rusija, iškelia i pa
saulinę galybę, kurios likusis pasau
lis vargiai ar begalės atsverti. Savo 
resursais Rusija tampa pirmaeilė pa
saulio galybė, kaip tik dėl to, kad ji 
valdo tų pavergtų tautų išteklius - 
žmones ir turtus, o svarbiausia, įsi
gijo palankių geopolitinę situaciją.

Bet kaip tik šioje vietoje yra ir 
Rusijos silpnybė. Tos pavergtos tau
tos tebetrokšta laisvės ir nepriklauso
mybės ir laukia progos, kada jos ga
lės to pareikalauti ne žodžiais, bet 
realia jėga pasipriešindamos. Rytų 
Europos tautos šiandienų yra nuskur
dintos, bet jos turi aukštą kultūrą, 
gilu patriotizmą ir senas valstybines 
tradicijas, kurias Įveikti vargiai ar 
bepajėgs rusai, būdami patys žemes
nės kultūros už pavergtuosius.

Šių faktų akivaizdoje iškyla 
Captive Nations organizacijos bega
linė reikšmė. Pasaulis pilnas pavergtu 
tautų žmonių, ir daugumas iš" jų turi 
geras pozicijas socialiniame ir visuo
meniniame gyvenime, todėl gali būti 
labai reikšmingi. Tik reikia, kad pa
vergtu tautu žmonės suprastų savo 
politinės kovos prasmę ir naudingumą 
jungtis į viena, galingų politini jungi
ni,. Būdami vieningi ir atstovaudami 
350 milijonų pavergtųjų, galime ne 
tik prašyti, bet ir reikalavimus sta
tyti laisvajam pasauliui.'

Rusijos Įsigalėjimas nėra nie
kam malonus, visos laisvos pasaulio 
tautos žvelgia į ja su baime, beųveng- 
damos naujo karo, daro nepataisomas 
skriaudas pavergtiesiems.

Mūsų tautos kančia-Promet: ėjaus 
kančia, bet su didėjančia kančia auga 
ir laisvės troškimas. Lietuva nušvies
ta trimis gigantiškais Šviesos stul
pais, kuriuos visas pasaulis išvydo. 
Dabar jis turi pamatyti, koks didelis 
troškimas turi būti tos tautos gyventi 
laisvėje. Mūsų kova neprivalo silpnė
ti, bet augti ir didėti, mes turime įsi
jungti su visais į bendrą kova už tau
tų laisve, už žmogaus teisių Įgyvendi
nimą. Tas kelias yra - Pavergtų Tautu 
organizaciją, visi privalome ją remti 
ir joje dalyvauti, kad priartintume 
laisvės valanda, savo tėvynei.

' am -

Lituanistinės enciklopedijos anglų kalba redakci a. Sėdi iš kairės: J. Puzinass S, Su 
žiedelis, A. Landsbergis, Jo Jakštas, Aa Kučas, leidėjas J, Kapočius ir V. Rašte - 
nis« Vytauto Maželio nuotrauka

PARAŠČIŲ PASTABOS
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Paskutinysis A.L.B. Tarybos 
Suvažiavimas, tariamai šio krašto 
lietuvių seimas bei parlamentas, pra
ėjo ramiai. Krašto Valdyba liko Ade
laidėje ir be žymesniu vadovaujančiu 
asmenų pasikeitimo, jautėsi iš pir
mininko V. Neverausko, kad jo sten
giamasi užgydyti senąsias nesantai- 
kas, neaiškiai užsimenant vidurio ke
lią. Tik koks jis turėtų būti, tai nei 
pirmininkas nieko nesakė, nei Tarybos 
nariai neišryškino, net nieko neklausė. 
Iš suvažiavime esančių dalyvių gi, ma - 
tėsi, kad vieno sparno dalyvių, kurių 
bendradarbiavimo tikrai reikėtų tikė
tis, net išrinktų i Tarybos narius, ne
buvo. Ar jie atsiuntė kokius nors pasi
aiškinimus, neteko girdėti.

Liko savo pareigose ir Kultūros 
pirm. V. Baltutis. Galės tat toliau 
aktyviai remti “Australijos Lietuviai” 
leidinio gimdymą ir atspausdimą, o 
taip pat Pulgio ^Andriušio pomirtinio 
tomo išleidimų. Suvažiavime jis tą pa
brėžė, bet dėllo niekas nieko daugiau 
neprasitarė. Ar mūsų bendruomenė, 
bent jos rinkti atstovai, tais leidi
niais yra ■ susidomėję, taip ir nesu- 
žinojom. Jokių pasisakymu neiškilo 
ir dėl “Australijos Lietuviai” turi
nio bei redakcinio plano, nors leidi
nio redaktorius visa tai prieš pat su
važiavimą spaudoje pakartotinai ir 
paryškinančiai buvo iškėlęs. Vienas 
mūsų savaitraščių -, “Tėviškės Ai
dai” apie tą leidinį nėra net užsimi
nęs. Be plataus pritarimo to leidinio 
neišleisime, nes kaip dabar užsimota, 

'■išleidimas pareikalaus apie S5.000. 
Iš kur pinigai, kaip juos sutelkti, tai 
suvažiavime nė žodelio. Pagaliau 
kuria kalba - anglų ar lietuvių? Saky
sim būtinai lietuvių. Bet kiek šian
dien vyresniųjų bent ką beskaito? 
Atsakymas labai liūdnas, pasiteiravus 
bent tarp kaimynų. Jaunesnioji gi kar
ta dažniausiai lietuvišką raštą mažai 
beįkanda.

Dėl Krašto Tarybos ir apskritai 
valdybų atjauninimo nieko nekalbėta. 
Gal ir "teisingai, nes jei jaunesnioji 
karta nesiryžta A.L.B. užimti pir
maujančiu vaidmenų ar, tik vyreniųjų 
priprašomi, sutinka imtis vienų bei 
kitų pareigų, tai ką čia nutarimai pa
sieks. Taip tikriausiai manyta. O vis 
dėlto nuo vyresniosios kartos pečių 
atsakomybė Į A.L.B. veiklą kuo akty
viau įtraukti jaunąją karta nenukrenta. 
Tai diktuoja organizacinės gyvybės 
pratęsimo instinktas. Tiesa, įsikūrė 
Pasaulio Lietuvių, Jaunimo organiza
cija, kurios padalinys insiformino ir 
Australijoje. Tik ar tuo pačiu negimė 
ir paralelizmas, kuris A.L.B. gali 
būti net labai žalingas? Gerai, kad 
suvažiavime bent baigiamojoje daly
je iškilo suvažiavimo darbų s ura ei o- 
nalizavimas, tiksliau - organizacinis 
sudrausminimas. Visi iki šiol buvę 
Krašto Tarybos suvažiavimai įgris
davo dėl iškeliamų klausimu, nepa
kankamo paruosimo bei suformula
vimo. Krašto Valdybos įnešami pa
siūlymai turėtų būti iŠ kaino sudarytų 
komisijų išstudijuoti ir tinkamai su
formuluoti, gi ir atskirtą atstovų siū-

lymai įgautų didesnio svorio, jei jų 
subrandinimui būtų skirta laiko jau 
prieš suvažiavimą, jei būtų buvę 
atspausta mūsų savaitraščiuose ir iš
diskutuota. Suvažiavimo laikas turėtų 
baigtis prieš kultūrinę ir sporto pro
gramą.

Suvažiavime buvo nutarta įsteigti 
akciniais pagrindais spaustuvę, kur 
A.L. B. Krašto Valdyba turėtų 51 pro
centą akcijų. Balsavau ir a'š už tą 
pasiūlymą, nors šiuo metu esu tuo 
reikalu suabejojęs. Balsavau, nes 
reikalą referavęs asmuo įtikinančiai 
pakalbėjo. Vėliau privačiai teko pa
tirti, kad tai senos ir mėgėjiškos kal
bos ir toli iki rimto komercinio plano. 
Tokiam uždaviniui vykdyti reikia rim
to entuziasto. Bendruomeninėje plot
mėje tokiems žygiams šiandien, mano 
isitkinimu, energijos nebeturime. 
Greičiausiai tai ir liks tik nutarimas. 
Dabartiniu būdu spaudžiama “Masu 
Pastogė“ vien iš pažiūrėjimo atrodo 
visdar skurdžiai. Mintyje spaudžiama 
buvo patrauklesnė.

Suvažiavime, kad ir paskubomis 
paruoštuose vystykluose gimė Austra
lijos Lietuvių Fondas. Institucija tai 
lėšoms telkti kultūrinėms apraiškoms. 
Suvažiavime gimęs, šis fondas ir atei
tyje turės vadovautis A.L. B. Tarybos1 
nustatomomis gairėmis. Tikėkim,;kad 
šiam fondui savo turtą bei jo’dali 
paves per juridiškai Įgaliotus patikė
tinius testamentus surašantieji.^Tes
tamente galėtų būti nurodomas ir tiks
las, kuriam panaudotinas palikimas. 
Vienas uždavinių, kurių galėtų imtis 
A.L.F. tai “Australijos Lietuviai” 
išleidimas. A.L. leidiniui pirmieji ra
šiniai jau pasiekė redaktorių: A. Skė
rio - Geelongo lietuvių organizacinis 
ir kultūrinis gyvenimas; H. Gučiuvie- 
nės - Adelaidės dainininkai' irs muzi
kai; V. Minioto - prisiminimų pluoštas.

A. Zubras
***

SUDARYTA A.L.B. ŠVIETIMO 
TARYBA

Sekančiai 2-jų metu, kadencijai 
Švietimo Tarybą sudaro šie asmenys: 
kun. A. Spurgis. O. Zamoiskienė, K. 
Dundienė, V. Statnickas ir Kr. Vald. 
narė Švietimo Reikalams E. Dainienė.

Šių met. kovo 21 d. Šviet. Tary
bos atstovai susirinko pirmam posė
džiui. Buvo aptarta eilė klausimų su
sijusių su lituanistinio šviet. darbu. 
Vienas iš svarbesnių rūpesčių, kad 
būtų per Apylinkių Valdybas sudaryti 
Švietimo Komitetai, kurie vietos są
lygose ij reikalavimuose apjungtų ir 
išjudintų lit. šviet. darbą. Iš pereitų 
metų veiklos apyskaitos, uždavinį su
prato ir gražiai užsirekomendavo Syd- 
nėjaus A.L.B. Švietimo Komitetas.

Švietimo Taryba prašo visų Apy
linkių Valdybas, kad asmenys kuriems 
yra patikėtas šis svarbus lietuvybės 
išlaikymo darbas, nežiūrėtų į ji pro 
pirštus, bet sukauptų visas jėgas 
įstatyti jį i tinkamas vėžes.

Praėjusios kadencijos metu 
Švietimo Taryba paruošė ir išsiuntinė
jo visoms Ap. Valdyboms bendrajaš"- 
čius, kuriuose plačiai nusakomi Švie
timo Komiteto darbai. Bendraraštis 
N. 1. ir N. 2. galioja ir tolimesniam 
laikui,. naujai išrinktas Ap. Valdybas 
prašome su jais susipažint.

A.L.B. Švietimo Taryba
***

Gerb. p. Redaktoriau,
1972 m. rugpiūcio mėn. 6 d. 

LVS “Ramoves” Sydnėjaus Skyriaus 
pirm. S. Pačėsa mane apšmeižė ir ap
kaltino nebūtais 'nusikaltimais, su
kurstė savo draugus, kurie mane paša
lino iš LVS “Ramovės” Sydnėjaus 
Skyriaus narių, tuo padarydami man 
didelę moralinę žalą. A§ šį reikalą 
perdaviau spręsti Lietuvių Veteranų 
Sąjungos "Ramovė" Garbės Teismui. 
Kadangi mano pašalinimas ir šmeižtai 
buvo paskelbti Jūsų redaguojamame 
laikraštyje “M.P.”, tai aš prašaųąti- 
taisant man skriaudą., leisti paskelbti 
Šio teismo sprendimą , kurio turinys 
yra sekantis:

“Lietuvių . Veteranu Sąjungos 
*kamovė"GarbėšTeismas, čarbds Teis
mas, pasirėmęs L.V.S. “Ramovė” 
Įstatu 83 str. p.a. 84 ir 85 str.

nutarė:
1. Antano Kutkos pašalinimą is 

L.V.S-gos “Ramovė” Sydnėjaus sky
riaus narių tarpo skaityti neteisėtu, 
šį nutarimą panaikinti ir jį toliau lai
kyti to skyriaus nariu.

2. Stasiui Pačėsai už Antano 
Kutkos įžeidžiančius veiksmus, nau
dojant L.V.S-gos “Ramovė” Sydne- 
jaus skyriaus narių susirin kimą ir pri
vačiu, asmenų butus, pareikšti papei
kimą.

3. Šio motyvuoto nutarimo nuo
rašą siųsti L.V.S-gos “Ramovė” 
Centro Valdybai.

4. Nutarimo nuorašus gauna A. 
Kutka ir St. Pačėsa.

Jonas Šlepetys, 
L.V.S. “Ramovė” Garbės Teismo

Pirmininkas.

Nariai: Jurgis Kiaunė 
Eugenijus Noakas.

New York, 1973 m.' kovo mėn. 12 d/" 

Su pagarba,
J. Kutka

***

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
administracija darė ką tik galėjo, 
kad susidarytų tiek prenumeratorių, 
iš kurių gaunamas prenumeratos 
mokestis įgalintų tęsti pradėtą dar
bą ir be didesnių sunkumų laimin
gai jį užbaigti. Deja, mūsų viltys 
nepasiteisino. Enciklopedijos redak
toriai savo ruožtu deda didžiausias 
pastangas, kad tomas galėtų sekti 
tomą be didesnių protarpių, bet ir 
čia susiduriama su vis didėjančiais 
sunkumais.

Nuo darbo pradžios praėjo dau
giau kaip 8 metai. Per tą laiką kai
nos iškilo daugiau 257<. Kai tebėra 
tokia vargana padėtis, administra
cija neberanda kitos išeities, kaip 
pakelti tomo kainą iki $20.00. Tačiau 
naujieji prenumeratoriai dar turi 
labai puikią progą pasinaudoti sena 
pirmųjų dviejų tomų kaina ($15.00). 
Lengvata .tokia: kas Encyclopedia 
Lituanica užsiprenumeruos iki 1973 
m. gegužės 1 d., tas I ir II tomus 
gaus po $15.00. Po gegužės pirmos 
dienos visų tomų kaina bus $20.00. 
Prašome šia lengvata pasinaudoti. 
Laukiame Jūsų užsakymo.

Užsakymus siųsti: Encyclopedia 
Lituanica, 395 W. BroadwaV, P.O. 
Box 95, So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Telef.: darbo metu (617) 268-7730, 
o vakarais (617) 282—2759.
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RYŠKIEJI VEIDAI IS VISURINTU
Redaktorė E. Zižytė, 18 Gloucester 

Rd., Epping N.S.W. 2121 (tel. 869 - 1159)

ADELAIDĖ
Po labai ilgų atostogų s.m. 

sario 17 d. i 
skyriaus 
vavo 30 studentų. į susirinkimą buvo 1951 
pakviesti ir 
kurie šiemet laikys 
egzaminus. * universitetą, kur studijuoja ekonominę

Susirinkime buvo išrinkta nauja geografij{y Antruose studijų metuose* 
. . 1 1 .... valdyba ir aptarta šių metų, veikla. (J97J) jį laimėjo pirmą, vieta geografi-

ir pasirinko, humanitarinius į valdybą išrinkta ir pareigomis pasi-jos moksie. 0 jau trečiuose mokslo 
skirstyta sekančiai:- Valdonė Mikeliu-metuose jj netik laimėjo pirmąją vietą 

-J - pirmininkė, Auksė Stankevičių- bet buvo apdovanota $130 prizu. Sie- 
„ ... “ sekretorė, Margarita Deckytė - iz-met Birutė ruošia Honours geografijos

Petras priklauso tautinių dininkė, Šarūnas Vabolis - fuksų at-moksle> jj ras-o mokslinį darb3f apie 
smėlio ir pliažo sudarymą. Del to ji

A.L.S.S. KRONIKA
PERTHAS

ALSS Pertho skyriaus valdyba 
pristato savo naujuosius studentusz 
šiais metais pradėjusius aukštuosius 
mokslus:

PETRAS KRIŠTOLAITIS.
' Gimęs 1955 m. Perthe. Petras pra

dėjo šiais metais studijas W.A. Uni
versitete 
mokslus. Jis gavo mokytojų koledzio 
stipendiją^ ir tikisi ateityje būti anglų naįte 
kalbas, matematikos ir geografijos 
mokytoju. r _ -' 
šokių grupei ir yra aktyvus sportiniu-stovas, 
kas - žaidžia krepšinį ir futbolą.

*♦*

. va- 
įvyko ALSS Adelaidės 

susirinkimas, kuriame daly-į£
BIRUTE LEVERYTE yra viena 

gabiausių lietuvių studentų. Ji gimė 
, . . .---- - Deniliquine (N.S.W.), lankė

tie gimnazijos mokiniaist, Mary’s gimnaziją ir{ gavusi Com- 
j matriku iaeijos monweaJth scholarship ę įstojo į Sydney

CASANDRA FRANCAS
Casandra studijuoja Pertho Uni

versitete gamtos mokslus. Ji gavo 
Commonwealth stipendiją, ir pasirinko 
mokytis matematikos, fizikos, chemi
jos ir zoologijos. Kai studijas baigsz 
mano specializuotis komputerio progra- 
minime. Casandra yra aktyvi lietuviu 
gyvenime - šoka tautinius sokius,-spor
tuoja ir parengimuose pasirodo kaip 
pianistė, groja gitara ir padainuoja.

ALSS Adelaidės skyrius kartu su tik pusę laiko praledžia Sydnejuje - 
Pasaulio 
Adelaidės
Velykų ruošia daug parengimų, ir to- liniame darbe. Jai čia labai gerai, nes 
del mes kviečiame jaunimą ir is kitų tėvai čia turi vasarnamį.
Australijos vietovių atvykti i Adelaidę Pereitais metais Birute laimėjo 
praleisti atostogas kartu su mumis, stipendija per vasaros atostogas stu- 

Programa yra tokia:- sekmadienį - dijuoti geografiją Canberros univer- 
studentubarbeque privačiuose namuose. sitete (ANŲ). Pažymėtina, kad tik 20 
Pirmadienį - “Car Rally” ir po to po- studentų iš visos Australijos buvo at- 
buvis slaptoj vietovėj. Antradienį rinkta šiai stipendijai, kas parodo 
Vakarienė “Chop House” restorane, Birutės pasižymėjimą moksle.
kurį nesenai atidarė Dalia Bielskytė K'tais metais Birutė žada tęsti 
kartu su draugais. Trečiadienį - Stu- mokslą Toronto U-te (Kanada), ten ji 
dentai ruošia iškyla. į Barossą Valley, nori įsigyti master’s laipsni Town &

Tradicinis studentų balius šiemet Country Planning srityje. Jai bus liud- 
įvyks liepos 28 d. Praeitais metais na palikti Sydnėjų, nes čia^gyvendama 
toks balius neįvyko, todėl visi nekan- “International House” universiteto 
triai laukia ateinančio baliaus. Rengė-bendrabutyje, įsigijo daug draugų, 
jai šiam baliui entuziastis“kai ruošia
si ir laukia į jį atvykstant visus Aus- vauja lietuviškame gyvenime 
tralijos studentus. tautinių šokių grupės dalyve,

pat

Lietuvių Jaunimo Sąjungos kitą pusę ja, rastume prie Coracabana 
skyriaus valdyba, laike pliažo, apie kurį ji rašo savo moks-

SYDNEJUS
S.m. kovo 17 d. Įvyko Sydnėjaus 

skyriaus studentų pobūvis ALSS Sydne- 
jaus valdybos vice-pirmininko Cesiaus 
Kapočiaus namuose. Į, pobūvį atsi
lankė apie 40 studentų. Pobūvis praėjo 
labai linksmoje ir draugiškoje atmosfer 
roję, o ypač daug dainuota ir šokta.

Turėdama kiek laiko> Birute daly- 
- ji yra 

o taip 
sporto klubo “Neris” krepšininkė.

***

Jonas

***
***

VILIJA CIBULSKYTĖ
Vilija yra gimusi 1955 m., Perthe, 

Ji studijuoja W.A. Technologijos Ins
titute ir ruošiasi būti bibliotekininke 
dėl to jos kurse yra daug dalykų. Vili
ja taip pat yra Įsijungusi į, tautinių 
šokių grupę.

MESKAUSKAS 
Graphic

GENERACIJŲ. TARPAS PRIES 
PUSTREČIO TŪKSTANČIO METU

Jaunasis:- ‘‘Ar negalim kaip nors 
liautis šaukę, barėsi kovoję? Ar nega
lime pasikalbėti ramiai ir taikingai? 
Gal galėtume kaip nors susitarti, susi-, 
tai kyti?”

Senasis:- “Su tavim 
Tu - žmonių priešas, 
ilgaplaukis, niekam tikęs 
ninkas, niekšų bičiulis.”

Jaunasis:- “Eik jau sau, geriau 
gyvenčiau be tėvo, negu taip, kad 
kiekviena diena reikia bartis”.

susitai kyti? 
anarchistas, 
Spartos šali-

Aristophanes - “Vapsvos” - 422 
prieš Kristų.

***

m.

ANTANAS
Antanas studijuoja 

sign” Pertho Technologijos Koledže. 
Jis ruošiasi būti meno mokytoju. An
tanas daug sportuoja ir šoka tautiniu 
šokiu grupėje.

De

PATIKSLINIMAS
Praeitame “S.Ž.” (Mūsų Pastogė 

Nr. 12) buvo parašyta nepilnos žinios 
apie Macquarie universitetą^ čia no
rime jas papildyti: be humanitarinių 
mokslų fakulteto, čia dar veikia gam
tos, matematikos ir kt. mokslu, kate
dros. Tame universitete, be kitų anks
čiau jau suminėtų lietuvių, čia stu
dijuoja jau trečius metus ir Eglė 
Žižytė literatūra, ir senovine anglų 
kalbą.

Red.

NAUJIENOS IŠ MUSU 
GYVENIMO

Melbourniškis filisteris 
Stankūnavičius s.m. kovo 17 d. susi
tuokė su Susan Reid. Jungtuvės įvyko 
Monash U-to koplyčioje, ir pobūvis Mel
bourne Town House salėje, Carltone. 
Jonas yra baigęs gamtos mokslus 
(B.Sc.), ir šiuo metu studijuoja komer
cinius mokslus. Jonas su z'mona me
daus mėnesiui 
Linkime Jonui 
gyvenime!

išvyko į Fidži salas, 
sėkmės s'eimyniniame

***

KELIOS MINTYS APIE 
ŽEMĖS LIKIMĄ^

Šiandienos pasaulyje yra tikrai 
mažai žmonių(kurie nepriima Darvino 
teorijos apie evoliuciją per natūralų 
konkuravimą - “Natural selection”. 
Nuo to laiko, kai Darvinas tą t.eoriją 
paskelbė, buvo atrasta daug nauju 
davinių, ir ta teorija priimta kaip 
faktas.

Trumpai} - per pereitus 3 bili
jonus metų gyvenimas išsivystė per 
chromosonų pakitėjimą, ir per žiaurias 
rungtynes tarp skirtingų gyvulių ru
siu - ir net tarp tos pat rūšies gyvulių. 
Praleisdami žemesnes gyvenimo for
mas, pagalvokim apie zmogut)gyvenusi 
pries % milijonąmetų. Jis buvo truputį 
skirtingas nuo šiandienos žmogaus - 
daugiau plaukuotas, daugiau išsiki
šusiu smakru, šiek tiek susilenkęs ir 
turėjo mažesnius smegenis. Jis gy
veno mažose grupėse ir maitinosi iš 
medžioklės. Kai vaikas gimė su 
didesniais smegenimis, tai jam buvo 
lengviau nugalėti priešus, sumedžioti 
valgį ir pakelti oro pasikeitimus. 
Tada jis ilgiau ir gyveno ir pats 
daugiau vaiką turėjo, negu jo tėvai. 
Pamažu išsivystė protingesnis žmo
gus. Nors smegenų didumas ir yra 
tik viena evoliucijos išraiška, bet 
visgi pademonstruoja kaip veikė na
tūralūs konkuravimas ir atrinkimas.

Šiandien tokio konkuravimo tarp 
žmonių nebėra, bet vistiek tebeeiname 
evoliucijos keliais ir patys apspren- 
džiame savo palikimą. Tuo būdu atsi
randa supratimas kultūrinės evoliu
cijos: mūsų kultūra apsprendžia žmo
nijos ateitį.

Yra pavyzdžių , isryskinancių 
mintį, kad žmogus pats kontroliuoja 
savo likimą. Pažiūrėkime i, cukraus 
ligą atsiradusią del sugadintų 
chromosonų. Vos prieš ‘šimtą metų, 
cukraus liga sejgantis nebūtų galėjęs 
išgyventi. Šiandien kasdieninė insu
lino doza leidžia tokiam ligoniui 
gyventi kaip normaliam zūnogui. Dėl 
to, šia liga sergančių skaičius didėja 
- ir is viso žmonijos sveikatingumas 
menkėja. Šita ir kitos panašios ligos 
veda prie nesveiko pasaulio. O tai 
jau natūralaus konkuravimo ir atrin
kimo priešingybė.

Verta pagalvoti ir apie aplinkos 
problemą. Technologinė revoliucija 
yra žmonijai davus daug patogumu, 
kurie vis del to reikalauja aukštos 
kainos. Masinos, laivai, fabrikai ir 
kt. atima gamtos vaisius ir pakeičia 
juos nešvarumais, kurie žmoniją 
veda net prie susinaikinimo. Iš viso, 
didesnes katasstrofos įvyksta labai 
dažnai dėl žmogaus kaltės - miškų 
gaisrai, blogi m eta i ūkininkam s, menka 
žūklė arba nuodingos žuvys - vis tai 
dažniausiai įvyksta dėl žino gaus klai
dų. Pasaulio galas gali įvykti ne per 
ugnį, l>et per apsinuodinimą. Ir ato
minio karo galimybes negalima pa
miršti, bet tai jau kitas klausimas.

Neprasminga čia siūlyti, kaip 
reikėtų gintis nuo mūsų žalingos 
kultūrines evoliucijos - kasdieniniai

. .. .. , ... laikraščiai tai nuolat svarsto. Svar-
Antanas M es kaus kas - jauniausias^ tik> kad. visa dabartind karta su_ 

šokėjas Jrertho tautinių šokių grupes ,• 
buvo pakviestas garsaus ruso dainininko 
Ivan Reboff (viešėjusio Perthe) pie
tauti. (Anksčiau jau rašeme, kad keli 
berniukai 
grupės šoko W.A. baleto 
tyme “Petruąka”).

***

iš Pertho tautinių šokių 
trupės pasta-

prastų, kad musu ateitis, musų vaiku 
pasaulis yra^ mūsų rankose, Ką mes 
įvykdys im šiandien , priklausys kaip 

musu vaikai gyvens - jeigu jie gy
vens. _

Šios 
rankose.

žemės likimas yra musu

Gamtos mokslo Studentas.

Per poeto Juozo 
gimtadienio pagerbimo 
bourne (kovo 18 d.) inžinerijos stu
dentas Vytas Juška ir filisterė Maiyte 
Spokeviciene skaitė J. Mikšto 
rascius.

Mikšto 60-to 
vakarą. Mel-

eile-

***

ALSS Melbourne skyriaus 
dentų balius šiemet įvyks liepos 
Platesnė informacija bus skelbiama 
vėliau.

stu-
28 d.

XDociaus ptei.

*** Komisaras „draugams“ E „šluota“
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SUSISIEKIMAS PIGESNIS UZ 
INFORMACIJĄ.

Pokalbis su Rimu Vaišniu
Yale universiteto profesorius 

Rimas Vaisnys net ir šiais didelės 
mokslinės specializacijos laikais 
sunkiai įspraudžiamas į-vienos moks
linės disciplinos rėmus. Prieš 12 
metų Kalifornijos universitete (Berke
ley) apgynęs chemijos disertaciją, 
šiuo metu dr. Vaisnys dėsto ir dirba 
mokslinį darbą geologijos ir geofizi
kos bei inžinerijos katedrose, domisi 
evoliucijos ir ekologijos problemo
mis. „

Šiais metais, akademines moks
lines "atostogas” (sabbatical), dr. 
Vaisnys praleido Europoje - Goetttin-
gen’o ir Vilniaus mokslo įstaigose. 
Pokalbį todėl ir pradėjome klau
simu:, kiek'laiko teko praleisti Vil
niuje.

- Vilniuje praleidom du su puse 
mėnesio.

Ir kokiu tikslu?
- Norėjau susipažinti su Lietuvos 

mokslininkų darbais. Be to norėjau 
atlikti vieną, kita, mokslinį darbą drau
ge su Vilniaus mokslininkais. Su 
moksliniais darbais, žinoma, galima 
susipažintit skaitant literatūrą. Tokia 
pažintis, tačiau, bent metais pavė
luota, nes maždaug tiek užtrunka lai
ko nuo mokslinio darbo užbaigimo iki 
jo paskelbimo. O kadangi Lietuvos 
mokslininkų darbai dažniausiai skel
biami rusų" kalba, tai dar užtrunka 
laiko kol jie išverčiami į kitas kal
bas. Be to, žinoma, įdomu ir asmeniš
kai pažinti mokslininką, apie kurį 
anksčiau žinojai tik iŠ kietų sausų 
mokslinių straipsnių.

Be Vilniaus universiteto, ar teko 
artimiau susipažinti ir su kitomis 
tenykštėmis mokslo įstaigomis?

- Taip. Su Mokslo akademijos problemų sprendimui, negu jų formu- 
Matematikos-Fizikos institutu. Che- lavimui. Lyginant su Amerikos uni- 
mijos institutu ir su naujausia aukš- versitetais - ten daugiau dėmesio ski- 
tąja mokykla-Vilniaus Inžinerijos sta- riama dėstomojo dalyko pritaikymui, 
tybos institutu (VISI). Su pastaruoju Tarp kitko, ir tyrinėjimo darbuose 
ryšiai buvo daugiau mėgėjiški. Lais- daugiau dėmesio kreipiama tyrinėji- 
valaikiu domiuos ų urbanizacijos, mo konkrečiam pritaikymui.
transporto ir panašiais klausimais, O kaip apie kitas universitetinio 
todėl buvo įdomu tais klausimais, nors darbo sritis - laboratorijas, egzaminus 
ir kaip mėgėjui, pasikalbėti su VISI ir panašiai?
žmonėmis. - Laboratorijų užsiėmimai daugu-

Ilgesnę šios kelionės dalį pra- moję panašūs! amerikietiškų univer- 
leidau Goettingen’e (Max Planck sistetu užsiėmimus. Seminarai taip 
Institut feur Bio-Physikalische PąL labai panašūs į Yale universiteto 
Chemie). Ten norėjau pagalvoti ir seminarus; tik gal čia, pas mus, į- 
atlikti kai kuriuos tyrinėjimus sary- prasta daugiau diskutuoti ir agresy- 
š’yje su evoliucijos teorija. ‘ . vįau su paskaitininku elgtis; tenai

O kokie moksliniai tikslai buvo laikomasi švelniau, mandagiau.
Vilniuje? Egzaminų, ruošiantis mokslo

- Moksline prasme man buvo įdo- kandidato laipsniui, yra daugiau,
mu susipažinti su tikimybės matėrna- Baigiamieji egzaminai formalesni, 
tikos ir statistikos darbais. Taip pat viešęsni, iškilmingesni, negu ameri- 
buvo įdomu susipažinti su Kietųjų kietiškieji. Man teko keliuose is jų 
kūnų fizikos darbais, nes aš pats 'apsilankyti, nesėtai yra gana gera 
šioje srityje anksčiau esu intensyviai priemonė susipažinti su mokslo dar- 
dirbęs, o dabar iš lėto užbaigiu tuos bais, nors ir nevisi šie baigiamieji 
darbus, pereidamas daugiau į biologi- kandidatiniai egzaminai buvo man 
nius tyrinėjimus. _ prieinami.

Ar galima būtų palyginti, moks- Kodėl nevisi egzaminai priei- 
linio darbo prasme, Goettingen’e ir narni?
Vilniuje praleisto laiko efektingumą? Kartais jie, pravedami rusiškai,

- Goettingen’e nauda iš santykių ° as nemoku rusiškai.
su tenykščiais mokslininkais buvo Kodėl kartais egzaminai prave- 
labai ribota. Tuo tarpu darbo sąly- darni, lietuviškai, o kartais rusiškai? 
gos-bibliotekos, laboratorijos, buvo cla Yra kokia logika, kuri nuspren- 
ypatingai geros. Tie darbai, kuriuos džia kalbos klausimą?
galėjau atlikti pats vienas, ten gan - Man aiškino, kad rusų kalba 
sėkmingai sekėsi. naudojama tuomet, kai vertintojų tar-

Gi Vilniuje pavyko susitikti su pe yra nelietuvis (paprastai - oponen- 
žmonėmis, su kuriais mokslinis santy- tas), o lietuvių kalba - kai visi komi- 
kiąvimas buvo tikrai naudingas. sijos nariai lietuviai. Tačiau ne visa-

Tad jeigu reikėtų iš naujo pra- da. Teko susidurt ir su viena išimti- 
dėti tą pačią mokslinę kelionę, - ar mi. Kai gynė tezę disertantas Kietis, 
taip pat paskirstytum laiką tarp jo oponentu buvo prof. Sugurovas, 
Goettingen’o ir Vilniaus? ‘ rusas. Mane gan maloniai nustebino,

- Ne. Jeigu dabar reikėtų tą kai jis savo oponavimą pravedė labai
klausimą spręsti, tai aš, be jėkios gražiai lietuviškai. Mane dar labiau 
abejonės, žymiai daugiau laiko skir- nustebino, kai disertacijos vedėjas 
čiau Vilniui, ir žymiai mažiau Goet- savo replikavimą peteikė rusiškai, 
tingen’ui. Disertacijos vedėjas lietuvis?’

Po dviejų su puse menesio v ■ Taip docentas Ilgimas, berods 
patirties - ar verta, profesine prasme, is Kąuno.
būtų ir kitiems išeivijos lietuvių Salia mokslinio Vilniaus, egzis- 
mokslininkams pabuvoti Vilniuje? tuoja ir Vilnius su 400,000 gyventojų.

- L si. klausimą kiekvienas gali Per pustrečio menesio, be abejo, pri- 
atsakyti tik pats sau. Tai priklauso sįrinko ir nemažai turistinių įspū- 
nuo interesų, tikslų ir orientacijos, džių. Tai - kaip atrodo Vilnius, ameri-

Vilniaus universitete, ir kitose 
mokslinėse įstaigose yra tikrai pir
maeilių žmonių. Gal ir ne visose sri
tyse, bet daugelyje. Daugiau, negu 
manome. Todėl verta būtų atidžiau 
susipažinti su tenykšte moksline li
teratūra. Man daugiau pažįstamose 
srityse - fizikoje, matematikoje, yra 
tikrai pajėgių, žmonių.

išeivijos spaudoje buvo ir'tokių 
teigimų, kad gal tik lituanistikoje 
Vilniuje galima šio to išmokti, o 
kitose srityse mokslas yra smarkiai 
atsilikęs - mokslininkams iš toli 
pažengusių kraštų ten iš viso nėra ko 
laiko gaišinti.

- Apie lietuvių kalbos mokslo 
lygų aš nesu kompetetingas spręsti; 
taip pat ir apie humanitarinius moks
lus, nors, žinant kad yra spaudos 
suvaržymai, galima abejoti issivys- 
tymu tų mokslo jsakų, kurioms svarbi 
užsienio literatūra. Tuo tarpu, kai 
kuriose chemijos, fizikos ir matema
tikos srityse mokslininkai yra pirmos 
eilės. Verti dėmesio.

Ar teko plačiau susitikti su stu
dentais?

- Daugiau teko sueiti su tais, 
kurie ruošia kandidatines disertaci-
jas, o su studentais - nedaug.

Koks būtų šios, kandidatinės 
disertacijos ruošiančios grupės paly
ginimas su tokio pat lygio Yale stu
dentais?

- Kalbant bendrai, man atrodo, 
kad Amerikos studentai yra lankstesni 
drausmingesni irv man atrodo, turi 
žymiai didesnį žinių bagažą, nors 
mažiau linkę savarankiškai juo nau
dotis hipotezių ar klausimų formula
vimo požiūriu.

O kokie įspūdžiai is bendravimo 
su mokslininkais?

- Man atrodo, kad mokslininkai 
universitete žymiai didesnę savo lai
ko dalį turi skirti pedagoginiam dar
bui - lyginant su Amerikos universi
tetais. Priedo, daug laiko atima viso
kie kiti darbai - administraciniai, vi
suomeniniai. Tuo tarpu mokslinių ins
titutų darbuotojai atsidėję beveik 
vien tik moksliniam darbui. "Tyrinėji
mo darbai ir dėstymas todėl yra ten 
labiau atskirti, negu Amerikoje.

Pedagoginiame darbe Vilniuje 
žymiai daugiau dėmesio skiriama

kiečio akimis žiūrint?
- Aš ne amerikietis, tai kaip 

Vilnius atrodytu žiūrint jo akimis - 
nežinau. Iš Ame’rikos atvykusio lietu
vio akimis žiūrint, tai - man buvo la
bai mielas ir malonus miestas. Labai 
greitai jį pamėgau. Kai vienas kitas 
universiteto žmogus dar šiek tiek 
aprodė ir paaiškino, tai pasidariau 
Vilniaus patriotu, nors jame lankiausi 
pirmą .kartą. Man labai patikę, kad. tai 
žmoniško dydžio miestas. Ir žmogiško, 
galima sakyt. Man įmanoma kaip žmo
gui, o ne.kaip kokio mechanizmo da
liai, judėt po miestą ir apeit visas 
įdomias jo vietas. Tuo tarpu, kiek 
liečia kultūrinį gyvenimą - tai did
miestis.

Įdomus jis ir todėl, kad susideda 
iš aiškiai definuojamo senamiesčio, 
kuris dabar restauruojamas. Ir ten, kur 
restauracija jau įvykdyta - senasis 
Vilnius labai patrauklus^. Senamiestis 
visai neamerikietiškas, pilnas viso
kiausių keturkampių skersgatvių, ir 
jame labai lengva pasiklysti.

O ką reikia daryt, kai pasiklysti?
- Pasiklydus galima, žinoma, 

klaust praeivių milicininkų. Bet kai 
aš pirmą sykį pasiklydau kątik atva
žiavęs, tai kreipiausi į informacijos 
kioską.

Informacijos kioskas. Ką tai 
reiškia?

- Informacijos kioske galima 
nusipirkti informacijos. Man reikėjo 
pasiekt universiteto rūmus - už pen
kias kapeikas nurodė, kaip ten pa- 
kliūt. Pakliuvimas - nuvažiuot trolei
busu - gi kainavo tik keturias kapeikas.

Taigi - sus isiekimas pigesnis už 
informaciją.

--Taip, man atrodo, kad kai kur 
informacija yra brangiausia prekė.

Naujasis Vilnius taip pat buvo 
statytas įvairiais laikotarpiais, tai 
jis irgi įvairus. Amerikoje teko ne
mažai girdėti apie Žirmunuų Atva
žiavus, ir pačiam pamačius, Žirmūnai 
man ypatingo įspūdžio nepadarė. At
rodė gan neįdomiai išdėstyti pasta
tai. Tuo tarpu Lazdynai, kurie staty
ti vėliau, labai patiko. Ten pats iš
dėstymas įdomus, ir gamta dėkinges
nė...

Mokslinių ryšių tarp išeivijos ir 
Lietuvos dar" tik pradžia. Pats esi 
vienas iš tų pirmųjų bandymų daly
vių. .Todėl - ar teko patirti kokių 
netikėtumų?

- Ypatingų netikėtumų patirti 
neteko,, nors papročių skirtumai la
bai aiškūs. Pavyzdžiui, "stažuotis” 
mokslininkas tenai paprastai važiuoja 
be šeimos. Pagal Čionykščius papro
čius aš ir ten norėjau vykti su šeima. 
Tačiau, kol tas reikalas teigiamai 
išsisprendė, užtruko nemažai laiko. 
Galų gale visdėlto pavyko visai šei
mai nukeliauti.

Šitoks pastebėjimas siūlo gal 
teisinga, o gal ir klaidingą išvadą, 
kad mokslininkų judėjimas tarp Vil
niaus ir užsienio yra arba naujas 
reiškinys, arba gan riboto masto. Ar 
tokia mūsų interpretacija būtų tei
singa?

- Sunku atsakyti į sį klausimą, 
nežinant, kiek Vilniaus mokslininkų^, 
pavyzdžiui, betkuriuo metu lankosi 
Rusijos universitetuose. Kiek liečia 
judėjimą į Vakarus, tai žmonių, iš
važiuojančių iš viso Vilniaus univer
siteto - yra mažiau negu, pavyzdžiui, 
betkuriuo metu užsienyje esančių 
Yale universiteto vien geologijos - 
geofizikos departamento dėstytojų 
skaičius. Panašus įspūdis susidaro 
ir iš seminarų tvarkaraščių. Užsie
niečių mokslininkų skaičius yra ma
žesnis, negu kad pas mus įprasta.

Ar didesnis mokslininkų judė
jimas butų naudingas?

- Neabejotinai. Ypač tais atve
jais, kai pats studijų objektas egzis
tuoja kur nors kitur."Sakysim, studi
juoti tam tikrus geologinius reiški
nius Lietuvoj tiesiog neįmanoma, nes 
jų ten nėra. Arba vėl - ir pati proble
ma, ir jos sprendimai kartais vykę, o 
kartais ir nevykę, gali jau egzistuoti 
kur nors kitų. Pavyzdžiui, ekologijoj, 
transporto srity daug galima išmokt 
apsilankius Amerikoj ir susipažinus 
su bandymais atpažint ir spręsti šių 
sričių problemas.

Susieikime ir transporto proble
mos mieste, kaip tik ir yra vienos iš 
tų, kurių sprendime patys amerikiečių 
mokslininkai dažnaijsiūlo. užsienie
čiams pasimokyti iš jų klaidų. Ar 
Lietuvoje šie klausimai jau dabar 
svarbūs, ar tai dar tik būsimos atei
ties bėdos?

- New Yorke šiuo metu judė
jimas nėra greitesnis ; negu kad jis 
buvo tada, kai žmonės važinėjo ark
liais. _Ir didžiausias kaltininkas čia 
- privatūs autpmobiliai, kurie trukdo 
viešojo susisiekimo priemonėms grei
čiau judėti. Vilniuje šiuo metu auto
mobilių yra pakankamai mažai, kad 
viešojo susisiekimo priemonėms jie 
beveik netrukdo. Tiesa, viešasis 
transportas tenai, nors greitas, bet 
nėra labai patogus, nes, ypač piko 
valandomis, yra pergrūstas.

Kieno valandom?
- Piko. Tai atrodo nelabai vy

kęs skolinys iš anglų kalbos^
Grįžtant prie transporto - auto

mobilių kiekis tenai šiuo metu rodo 
sparčių tendencijų didėti. Tačiau, 
jeigu 3-4 tūkstančių naujų automo
bilių Lietuva gautų kasmet bent tūks
tančiu daugiau autobusų, tai po 2 - 3 
metų viešas susisiekimas tenai būtų 
visai geras.

Ar tai reiškia, jog autubusų trūks
ta?

- Piko valandomis autobusai yra 
tiek prigrūsti, kad savaime sukelia 
privataus automobilio pagundą.

Mums tai atrodytų gan “revoliu- 
cionieriška” mintis. Išeivijos spaudo
je kritikuojant Lietuvos gyvenimą, 
labai daz'nai naudojamas kritikos 
kriterijus yra automobilių trūkumas. 
Pats gi galvoji, jog būtų geriau, jei 
jų skaičius ir nedidėtų.

Šitaip "išsprendę” Lietuvos 
susisiekimo klausimus, gal rasime 
sprendimą ir kitiems klausimams. 
Pavyzdžiui, kad ir buitinio aptarna
vimo kultūra, dėl kurios daug nusis
kundimų yra ir tenykšeioje spaudoje. 
Kaip tokie nusiskundimai atrodo 
iš arčiau?

- į šį klausimą žmona tiksliau 
galėtų atsakyt, nes Lietuvoj/.atrodo 
daugiausia moterims tenka tvarkyt 
šiuos reikalus.

Palyginus su Amerika, ar Vakarų 
Vokietija, aptarnavimo kultūra yra 
žema. , Pageidavimų knygose piktų 

: įrašų šiuo klausimu yra.
Kartą mums su seimą pietaujant, 

berods Gintaro viešbutyje, patarna
vimas buvo tikrai geras. Nutarėm, kad 
būtų verta tai ir atžymėti. Kai papra- 
šėm pageidavimu knygos, padavėjas 
buvo gan sujaudintas. Atrodo nesiti
kėjo, jog į pageidavimų knygą rašy
sime ne skundą, o teigiamą atsilie
pimą.

Kokie būdingiausi skirtumai tarp 
Vilniaus ir Goettingen’o?

- Kokie reiškiniai tikrai būdingi 
vienam ar kitam miestui, turbūt- iš tik
ro, negalėčiau pasakyt - nenoriu būti 
vienas iš tujkurie,praleidę krašte vie
ną savaitę . rašo išsamų straipsnį, o 
po mėnesio jau knygą. Kaip jau buvo 
anksčiau užsiminta, kelionėse ypa
tingų netikėtumų nebuvo. Sekant spau
dą anglų ir lietuvių kalbomis, ir tru
puti atidžiau pers varstant žinias, 
galima susidaryt gan tikslų bendrą 
vaizdą apie gyvenimą, tiek Lietuvoj, 
tiek Vokietijoj.

Pavyzdžiui, man atrodo, kad Ame
rikoje, ir kitur, įsivyravusi nuomonė, 
kad Vokietija yra didelėje amerikoniz- 
mo įtakoje. Tačiau, institute (Goettin
gen’e) buvo labai įdomu stebėti^ben- 
dravimo su vokiškai nekalbančiais, 
arba, kaip aš, silpnai kalbančiais. 
Pokalbiai tokiais atvejais vyksta 
visdėlto vokiškai. Tik, kai kreipia
masi į vokiškai nemokanti ,su juo kal
bama' angliškai. Tik tais atvejais, 
kada, pavyzdžiui, amerikiečio daly
vavimas pokalbyje būtinas ir svarbu 
tikslus informacijos perdavimas, visi 
pokalbio dalyviai laikinai pereina į 
anglu kalbą.

Lietuvoje, panašiose aplinky
bėse, jeigu pokalbio dalyviu tarpe 
yra vienas rusas, automatiškai ir 
labai lengvai pereinama į rusų kalbą. 
(Aš tą pastebėdavau z nes nemoku 
rusų kalbos.) Susidaro įspūdis, jog 
mokslo kalba Lietuvoje" tampa rusų 
kalba.

Kaip pats toki reiškinį aiškin
tum?

- Kaipo savotiška, kultūrinį 
subarbarėjimą.

Kuria prasme subarbarėjimas?
- Kadangi čia jau nebepilna

kultūra. Kartais visuomenėje įsivy
rauja požiūris, jog kultūra surišta tik 
su literatūra ir menu. Jeigu gali 
lietuviškai rašyt ir skaityt noveles, 
tai jau esj lietuviškai kultūringas. 
Kad būtų pilna kultūra, reikia sava 
kalba galėti išsireikšti betkokia 
tema. .... . -J ‘sjrfraęi;
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Taip besidarbuojant, užaugo ir 
mokslus baigė dukros Birutė ir Liuci
ja. Kaimo aplinka, sveikas maistas ir 
sviez'us laukų oras Įnešė jaunatviš
kumo i. Volodkų širdis. 0 su didėjan
čiu ūkio prieaugliu, padidėjo ir jų 
šeima, gimė Įpėdiniai sūnūs Petras ir 
Povilas. _

Prieš keletą, metu,p. L. Volodkai 
persivertus per pusšimties skaitlinę, 
ir sūnums sulaukus mokyklinio am
žiaus, vėl laikas padiktavo savo reika
lavimus .

Kovo mėn. 10 d. vėl gera šimtinė 
tautiečiu, rinkosi pas ponus Volodkus 
Įkurtuvių šventei, i, naujų namą, kuris 
randasi gražiame “Herne Hill” prie
miestyje.

Vos tik apžiūrėjus narna, ir sode
li, turėjau progos pasikalbėti su Šei
mininku, iš kurio sužinojau, kad ge
rai jam pavyko nupirkti narna ir jau 
gražiai sutvarkytą sodelį.

Atsikėlus į naujus namus, pirmas 
reikalas tai buvo pastatyti, krepšinio 
lentą - sūnums treniruotis, nes sesuo 
Liucija yra “Vyties” sekretorė, tai 
jienuostabu, kad į Įkurtuves susirinko 
beveik visas sportuojantis Geelongo 
jaunimas ir jų tėvai.

Ve'l pakvipo iešmines kvapas ir 
kažin kas man Įbraukė i ranką puto i- 
jancią stikliną, kurios per vakarą nie
kaip negalėjau ištuštinti, lyg tai būtu 
užkerėta, bet nusiraminau pastebėjęs", 
kad visa šimtinė turi tą pati, likimą. 
Aš" tikiu, kad visi geelongiškiai p.p. 
Volodkams linki sėkmingo Įsikūrimo 
naujame name ir našaus darbo lietu-

SUGRĮŽO į GEELONGĄ
Sunku būtų rasti mūsų kolonijo

je lietuvį, kuris nebūtų žinoję^ Volod- 
ku, ūkio “Neris”. Neapsiriksiu pasa
kęs , kad čia tame ūkyje yra buvę šim
tų šimtai tautiečių, čia mūsų skautai 
Susirasdavo stovyklavietę, žvejai 
nakvynę ,ar grįžtantieji vasarotojai iš 
pajūrio pusiaukelėje uz'snūsdavo po 
kupeta šieno, pavaišinti šviežiu pie
nu ir sūriu, tęsdavo kelionę Į Mel- 
bourną. Įdomus būdavo saulėleidžio 
vakarai, kada ponu, Volodkų kieme 
sužėrėdavo didžiulis laužas, o ieš- 
minės kvapas sutraukdavo lietuvišką 
jaunimo jr senimą, iŠ Geelongo apy
linkių. Čia klegėdavo juokas,, o lie
tuviškos sutartinės aidai sklisdavo 
per visus eukaliptu, sl ėnius ir atsi
mušdavo i, “Surf Beach” pajūrio ošian
čias vandenyno bangas.

Kaip gi nedainuosi, toks šei
mininku vaišingumas-lietuviški sū
riai, dešros, kumpiai-tai tik moteriš
kas patiekalas, nepritrūkdavo ir 
vyriško -“Napoleonėlio”, lyg tai jis 
būtu, tekėjęs kaip sula iš berz"b.

Dabar jau viskas prapuolė, nes 
prieš kurį.laiką p.p. Volodkai pardavė 
ūki ir nutarė vėl apsigyventi Geelonge.

Volodkai naujakurystės laikais 
pardavė namą North Geelonge ir nusi
pirko minimą* ūkį. Kaip ir kiekvienam 
naujakuriui /pradžia nebuvo lengva, 
bet pasiryžimas savarankiškumui vi
sas kliūtis nugalėjo. Pradžioje p. 
Volodkai pradėjo biznį su keletą kiau
lių, kurį paskiau išplėtė į kiaulių 
ūkį, o tuo tarpu žmona prekiavo pieno viškoje visuomenėje, 
produktais, aprūpindama Geelongo lie- , _ .
tuvius. ■ Juozas Gailius

MASKVA. — Rašytojas An
drei Siniavskų už “sovietų vals
tybės šmeižimą” atkertėjęs (kalė
jimuose 5 su puse metų ii* ne-

išvykti j Prancūziją. Jo raštai 
žinomi tik vakaruose Abram 
Terts slapyvardžiu. Ar sovietai 
jį išleis, dar nežinomą.

Liudas Volodka su savo 
sūnumis naujoje sodyboje. 
Nuotrauka J. Gailiaus.

Nori išvažiuoti
iš Rusijos

Vaistai nuo slogos

Žmonės nesens
SAULT LAKE CITY. — U- 

, tah universiteto mokslininkai iš_

motorų alyvą, tropoelastin, ku
rie padės išlaikyti lankstesnė-

WASHINGTONAS. — Sena
to atitinkamam komitetui liudi
jo žymūs Amerikos gydytojai, 
kad aspirinas yra labai gera 
priemonė nuo nušalimo if slogų, 
o vištienos sriuba už vis geriau
sią. Tik įspėja, kad aspirino var
toti perdaug nepatartina, tada 
jis gali turėti kitų paišalini'ų ne
patogumų ir būti net žalingas.

ilgiau nesena
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JOLANTOS JANAVIČIENĖS 
KERAMIKOS PARODA 

ADELAIDĖJ
- Lidija Pocienė

trūkumą spalvose, darbuose matomas 
įvairumas formose ir gerame balanse 
tarp paprastų naudojimui puodą ir de
koratyviniu^ darbą. Smėlio bei žemės 
spalva reflektuoja jos z'emišką ryšį.

Praturtino parodos standartą di
desnieji darbai, ypatingai trys dide
lės skulptūrinės lėkštės, kurios yra 
Jolantos pagrindinės reikšmės dar
bai, su kuriais ji pakliuvo į pasau
lines parodas - Vallauriš Prancūzijoj 
ir Faenza - Italijoj (ji buvo vienintelė 
Australijos reprezentantė). South Aus
tralia Gallery savo nuosavybei įsigijo 
viena, tokią lėkštą prieš parodos ati
darymą. Aišku,s'itas gestas patvirtino 
Jolantos menini, talentą, nes kera
miką Australijoj yra daug, bet, paly
ginus, mažas procentas patenka vals- ■ 
tybinėse galerijose.

Bendrai paroda vispusiškai pa
sisekė. Išparduota 85% darbų,kas yra 
tikrai pagirtinas skaičius. Australų 
sjjauda abiejuose vietiniuose laikraš
čiuose, skirtingu kritiku, palankiai 

_ įvertinta. Ivon Francis (Sunday Mail)
Pries važiuojant į Jaunimo Kon- rašė, kad Jolantos paroda reikšmingai 

gresą Amerikon, apsistojau Sydnejuj skiriasi iš kitu keramikos darbų, pa
norėdama aplankyti keletą draugą, jų ’r---- —
tarpe ir Jurgį Janavičių, su kuriuo laiš- \
kais susirašinėjau. Žinojau, kad Jur- anglišku 
gis rašo poeziją, bet nežinojau apie, 
jo, talentingą žmoną ir jos meninę 
kryptį.

Žymėję jos išvystytą individualybę su 
daline Japoniškos formos įtaka, bet 

i charakteriu , kuris duoda 
bendrai profesini pasitenkinimą.

Elizabeth Jaung (Advertiser), ko- 
montuodama pažymėjo primityvumą, 

Ilgai prisiminsiu ta pirmą vakarą nors ir Europietė; vis dėlto jos kera- 
jų namuose Wentworthville, ją abiejų mį^a duodanti australiška, charakterį, 
šilumą, natūralumą, jaukumą ir už- 
mė'gstą draugystės ryšį.

Su įdomumu peržiūrėjau jos 
dirbtuvę , keramikos darbusir paža
dėjau, grįžusi iš Amerikos^vėl užsukti
pas juos.

Grįžau pilna įvairiausių įspūdžių 
ir pajutau dar didesnį artumą, nes 
Amerikoje susipažinau su daugeliu jų 
buvusiu draugu, iš Vokietijos laikų.

Dar sykį peržiūrėjau Jolantos 
puodus, nes ji tada ruošėsi savo pa
rodai Paddington - Gallery 16. Staiga, 
man šovė mintis, kad reiktu, suorgani
zuoti parodą ir Adelaidėj. v

Grįžusi namo, neatideliodama 
nuėjau *paę pažįstamą Richard Llew- 
elynn, kuris nuo seno veda jaukią 
Llewelynn Gallery - Dulwich, ir ne
perseniausiai yra dar vieną nupirkęs, 
buvusią Bonython Gallery - North
Adelaide.

Dekoratyvine keramikos skulptūra

Turėdama su savim Jolantos darbų 
fotografijas, parodžiau jas galerijos 
vedėjui,kurios sukėlė jam susidomė
jimą, nes matėsi, kad darbai yra skir
tingi nuų kitu keramikos darbų. Tuo 
būdu paroda buvo nutarta ruošti ir 
data nustatyta.

Pirmą kartą Jolanta atskrido į 
Adelaidę savo parodos atidaryti. Pama 
ciusi savo parodą Dulwich Gallery 
buvo patenkinta, viskas dailiai ir 
gražiai atrodė. Jos darbai, man rodos, 
atspindėjo jos pačios siela. Mišinys 
tarp paprastumo, jautrumo ir žemiško 
įvairumo, kurie atsispindi jos dekora
tyviniuose darbuose. Savo darbams ji 
naudoja įvairias sėklas, kiautelius, 
kraukles ir 1.1 surinktas per įvairias 
ekskursijas gamtoje. Stebėdama kas
dieninės eigos įvairumą, ir naudodama 
savo kūrybingumo galia inkorporuoja 
aplinką į įvairius darbus. Nežiūrint

“‘Suggesting age - old rocks in 
it’s lichen - like pattern of decoration” 

Tikiu, kad Adelaides paroda yra 
dar vienas žingsnis Jolantai i platesne 
kūrybinę ateitį.

***

Lėkštė Nuosavybė L. Pocienės.

AR KALTAS JAUNIMAS
Nepalankus spaudos ir žiūrovų 

atsiliepimai, apie Lietuvių Dienose 
parodyta Adelaidės jaunimo vaizdelį 
“Pusantro metro” iššaukė reakciją.

Netikėtai vaidinimėlį ginti išėjo 
Adelaidės jaunimas - vaidintojai. 
Rašiny pirmiausia senimas (jis net 
atskiriamas nuo “tikrų žiūrovą”), ku
ris esąs paskendęs siu laikų"sekso 
tinkle (kaip galima tinkle paskęsti?) 
ir seksą randąs ten, kur jo visai nėra.

Iš tiesą^jaunimo - vaidintojų nie
kas ir nebandė kaltinti. Ką jie gavo 
ta^ ir suvaidino.

Tačiau niekuomet nereikėtų pa
miršti, kad kiekvienas sceninis pas
tatymas pirmiausia skiriamas žiūro
vams, bet ne atlikėjams. Todėl labai 
svarbu, kad žiūrovas vaidinimą su
prastų taip, kaip atlikėjai to norėtų. 
Tačiau, jei žiūrovai ir atlikėjai vai
dinimą supranta visiškai skirtingai, 
geriau tokio vaidinimo publikai visai 
nerodyti. Jis tikslo nepasiekia ir at
neša tik painiavos ir nusivylimo a- 
biem pusėm.

Nematei, tai tylėk! Sis iššūkis
yra tik dalinai teisingas. Jaunimas 
turėtų geriausia žinoti, kad besimoks- 
lindami jie pasisavina ne tik tuos fak
tus, kuriuos matė, bet ir tuos, apie 
kuriuos tik girdėjo ar knygose išskai
tė. Tad tegu bus ir man leista apie 
šį vaidinimą susidaryti savo nuomonę 
iš to, ką skaičiau spaudoje ir išgirdau 
iš visos eilės asmenų, šį vaidinimą 
mačiusių.

Be reikalo laiško autorius sumo
bilizavo po pareiškimu pasirašyti vai
dinimo dalyvius. Tačiau po juo pasi
rašė ir vaidinime nedalyvavę, pav. 
mano sūnus. Kodėl prireikė jo para
šo? Gal todėl, kad mane labiau su
kompromitavus. ši politika nėra nauja. 
Prieš daugelį metų Stalinas sudarė 
parodomąją, bylą prieš maršalą Tucha- 
cevskį. Klasės mitinge du jo sūnūs 
“savanoriškai” ir entuziastingai rei
kalavo tėvui mirties bausmės. Kadangi 
berniukai taip gražiai prašė“, Stalinui

LITERATŪROS VAKARAS SYDNEJUJE

S.m. balandžio 7 d. Ukrainiečių 
salėje, Lidcombės priemiestyje/ Syd- 
nėjaųs. Literatų Būrelis, Senųjų Skau
tu Židinio talkininkaujamas, surengė 
literatūros ir mužikos vakarą, į kurį 
susirinko gausus būrys klausytojų.

į vakaro programos išpildymą 
buvo įtraukta ne tik didžioji dalis 
Sydnėjaus literatu, bet. ir aktorių, 
deklamuotoją, muzikos ir dainos my
lėtojų. Nors programos išpildymas 
užtruko apie tris valandas, tačiau ji 
pravesta gyvai ir klausytojų dėmesys 
jautėsi iki paskutinės minutės.

Vakaro pranešėja - referentė Ava 
Saudargienėj pradedama programą, pa
brėžė žodžio ir raštijos reikšmę tau
tos gyvenime, o taip pat ir jų svarbą 
išeivijoje tautiniam išsilaikymui. Ji 
ragino vadovautis lietuvių didžiojo 
poeto šaukimu:- “į darbą broliai vyrs 
į vyrą...”

Pirmasis scenoje pasirodė Dr. 
R. Zakarevičius , - puikiai pianinu 
atlikdamas M.K. Čiurlionio Preliudus.

Toliau sekė J. Slavėno paruošta 
paskaita “Lietuviško kūrybinio žo
džio kelias Sydnejuje” - kurią, per
skaitė D. Bartkevičienė. Paskaitoje 
•J. Slavėnas patiekė trumpą bendros 
lietuvių raštijos apibraiža. ir nušvie
tė Sydnėjaus literatų įnašus i,bendruo
menės gyvenimą, ne tik Sydnėjuje, bet 
ir visoje lietuvių išeivijoje. Sydnė
jaus literatai reiškėsi tautiniu, šven
čiu, minėjimuose, Lietuvių Dienose, 
vietinėje ir kitoje išeivijos lietuvių 
sjiaūdoje. Autorius trumpai apžvelgė 
čia išleistas sydnejiškiu, autorių kny
gas:- J.A. Jūragio ir kt. redaguotą 
“Australijos Lietuvių Metraštį”, 
Vytauto Janavičiaus “Pakeliui į 
Atėnus”, Juozo Almio Jūragio 
“Tolimieji ^Miražai”, Antano Skirkos 
“Kur bėga Šešupė” ir “Ilgiuosi Tavęs’/ 
Plunksnos klubo almanachą “Plunks
na ir Žodis” redaguotą J.A. Jūragio, 
Vacį. ■ Šliogerio “Antanas Smetona”, 
Avos Saudargienės “Buvo broliai 
devyni” ir “Sigutė”, Kun. Petro 
Butkaus “Tautų Šventovėse”, Ag
nes Lukšytės “Kalnu, velnias”, Jur
gio Janavičiaus “Journey to the Moon”, 
J.A. Jūragio redaguotą poezijos antalo- 
giją “Terra Australis”, J. Janavi
čiaus redaguotą. “Putino laiškai”. 
Paminėta ir J.A. Jūragio ir J. Jana
vičiaus redaguojami “Poezijos ir 
prozos lapai”.

J. Slavėno paskaita buvo gražiai 
ir rūpestingai paruošta. Reikia tikė
tis, kad bus atspausdinta mūsų perio
dinėje spaudoje.

Po paskaitos sekė Sydnėjaus 
literatų kūrybos pasirodymas.

A.’ Gasiūnas - iš savo poezijos 
skaitė tris kūrinius - “Prašymas” 
“Krista” ir “Jobas”. Jo originalios 
kūrybos meniškas perdavimas klausy
tojams padarė didelį ippūdį.

M.M. Slavėnienė - iš savo poezi
jos skaitė “Antroji Lietuva”, neuž- 
mirštancios meilės ir ištikimybės gim
tajam kraštui poetinę išraišką..

A. Prižgintaitė skaitė eilėraščius 
- “Seseriai” ir “Gimtasis kraštas”. 
Jos giliai išgyventa ir jautriai per
duota poezija galėtų būti susumuota 
antrą eilėrašti baigiančiais žodžiais: 
“Be" gimtojo krašto žmogus pasau
lyje nieko.neturi”.

Br. Žalio eilėraščius “Žiema 
Sydnejuje” ir “Vakaras” gražiai 
padeklamavo G. Viliūnaitė. B. Žalys., 
žinomas skautu, veikėjas, gal dėlto 
jo poezija nuskambėjo jaunatviškai 
gyvai..

Dr. A. Mauragįs - skaitė ištrauką 
iš savo prozos “Žvirblio Giesmė” - 
.satyrinės - alegorines apysakos.

širdis neleido jų maldavimo atmesti, 
ir Tuchačevskį sušaudė. Juokai juo
kais, bet toks pasielgimas su mano 
berniuku visai nėra juokingas, mažų 
mažiausia,! nemoralus ir mūsų visuo
menėj kol kas nepraktikuotas.

Butą buvę žymiai solidžiau, jei 
laiško autorius būtų turėjęs pilietinės 
drąsos, ir pats vienas po rašiniu pasi
rašęs, užuot stumęs nieko dėtą jauni
mą išeiti prieš senimą su pamokslais, 
ir tai ^grubokoj formoj. Ir taip jau 
skundžiamės generaciją plyšiu, tad jo 
dirbtinai ir neatsakingai neplatintume.

B. Straukas

A. Skirkos jautriai tautinius - 
patriotinius eilėraščius “Tau,Lietu
va” ir “Mylimajai”’ puikiai padekla
mavo M. Kavaliauskiene.

y. .Vesčiūnaitė skaitė eilėraščius
- “Žole tokia žalia, kad aš dainuot 
imu” ir “Duris jūron neužmiršt”, 
kurie klausytojus pagavo savo origi
nalumu ir šviesiai džiaugsminga nuo
taika.

A. Saudargienė - perskaitė savo 
novelę “Bon Voyage”, vaizduojančią 
vienos poros penkių metu, vestuvinės 
sukakties tragiškai pasibaigusią ke
lionę po Pacifiko salas.

J. Janavičiaus novelę “Dely- 
čiaus Banginis” perskaitė M. Kava
liauskienė. J. Janavičius Sydnėjaus 
lietuviams daugiau žinomas kaip 
poetas, tačiau šis jo kompaktiškas, 
vieningas, stipriai apvaldytas kūri
nys parodė jį esant tikra, menininką 
ir prozoj.

Toliau sekė Lietuvos klasikų -
- M. Vaiktaus, V. Mykolaičio - Putino 
ir B. Sruogos paminėjimas. Prane
šėja patiekė trumpas tą klasikų bio- - 
grafines žiniais, po kurių kuri. P. 
Butkus iš savo knygos “Tautą Šven
tovėse” perskaitė skyrelį “Ramybė 
ir šviesa” - labai vaizdžiai nupasa
kojantį autoriaus susitikimą su M. 
Vaitkumi Amerikoje.

M. Vaitkaus eilėraščius “Teka, 
teka sidabras” ir “Taip toli” įspū
dingai interpretavo aktorius St. Sko- 
rulis.
_ V. Mykolaičio - Putino eilėraš
čius “Heroica” ir “Avė Vita” su 
dideliu įsijautimu perskaitė dramos 
aktore A. Dauguvietytė - Sniukštiene.

B. Sruogos fragmentą iš “Kazi
miero Sapiegos” nepaprastai įspūdin
gai deklamavo aktorius poetas A. 
Gasiūnas, pianinu palydimas Z. Bel- 
kutės.. v t

Šis visiems pažįstamu dramųs 
.■aktorių dalyvavimas lietuvių klasikų 
kūrybos paminėjime suteikė visam 
vakarui iškilmingumo. Ta programos 
dalis bene bus klausytojams padarius 
giliausią įspūdį.

J. A bromas - vakaro programos 
paįvairinimui buvo įjungtas kaip so
listas. Jis padainavo:- “Tamsioje 
Naktelėje”. “Oi, kas sodai”, ‘‘Oį 
aš nukirsčiau” ir “Žalioje lankelėj”.

Literatūros vakarą reikia laikyti 
pavykusį. Klausėmės didžiosios da
lies Sydnėjaus poetų, rašytoju kūry
bos. Pasigesta šiame vakare nepasi- 
rodžiusiu žinomų rašytojų J.A. Jūra
gio, V. Kazoko, A. Lukšytės.

Būtu, džiugu, kad ateityje susi
lauktume' ir daugiau literatūros vaka
rų- -Sis vakaras reikėtų, skaityti 
visai pasisekusiu, jei jo graži nuo
taika nebūtu, buvus kiek sudrumsta 
nemalonaus incidento, kai vienam pro
gramos dalyviui pasirodžius scenoj, 
keletas asmenų, demonstratyviai išėjo 
iš salės'. Toks nekultūringas elgesys 
literatūros vakaro metu yra nepateisi
namas ir ne vietoje. Demonstruotojai 
nemažiau užgavo rengėjus ir klausy
tojus kaip ir tą asmenį, prieš kurį 
demonstruota. Reikia tikėtis, kad 
Sydnėjaus lietuviams ateityje nerei
kės pergyventi sielvarto dėl panašių 
netaktų.

Iz. Jonaitis
***

VISIEMS NEWCASTELIO 
LIETUVIAMS,

LINKSMU VE LYKEįSVENCIU 
LINKI

Pabalt iečių Komitetas ir
Apylinkės Valdyba
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PADĖKA

Nuoširdžiai ačiū visiems bičiuliams, artimiesiems ir pažįs
tamiems, kurie pagerbė

MYKOLĄ SUTA 
dalyvaudami gedulingose pamaldose ir palydėdami velionį į amžino 
poilsio vietą Rookwoodo kapines, Lietuvių sekciją.

Ypač dėkingi liekame kun. P. Butkui už gedulingas pamaldas, 
visiems mus užjautusiems per laikraštį, žodžiu ir raštu, už gėles 
ir vainikus.

Tėvai Antanas ir Grasilda Šutai, 
broliai Vytautas ir Valerijonas 
ir vaikaičiai.

Ratas ratą vijo - niekad nepavijo

Dievas sutverė moterį tik tam, 
kad vyras turėtų apie ką galvoti.

Prancūzų priežodis.
***

Liguista teisybės meilė yra tik 
ypatinga perversijos forma.

***

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

MES PASIRUOŠĖ JUMS PADĖTI
Jeigu jus turite kokią, problemų arba norite gauti gerų patarimų, kaip įsijungti į Australų bendruomenę, tam turime gerų specialistu kurie jums 
gali padėti be jokio užtai atlyginimo.Jie gali jums pasakyti apie darbo gavimo galimybes, sveikatos ir socialinės paslaugas arba patarti per
kant namus ar auto mašiną. Jie gali dargi jums padėti surasti naujus draugus. ;

Čia yra keletą tų organizacijų.
GERIEJI KAIMYNAI

Gerųjų Kaimynų Tarybos nariai visoje Australijoje yra pa
siruošę padėti atvykusioms įvairiais būdais., Jie gali supa
žindinti su australais arba savo tautiečiais, kurie padės

jums susitvarkyti vietos amatuose ar profesijos reikaluose. Tarybos 
kurios koordinuoja visąbendruomenės veikla, per organizacijas pade
da imigantams. -
Vyriausios Tarybos būstinės: -

N.S.W.

VICTORIA.

QUEENSLAND.

. Department of Labour, Commonwealth Centre, Chiefly Sq., 
Cnr. Phillip & Hunter Sts., SYDNEY. 2000. Tel. 2 0343

' Department of Labout, Princes Gate, 151 Flinders St., MEL
Ū BOURNE. 3000. Tel- 682 2333

Department of Labour, Australia House, 145 Eagle St., BRIS- 
: .■ BANE. 4000. Tel. 33 7011

CulwaUa Chambers, 67 Castlereabg St. SYDNEY 2000 
■ Tel. .23 - 0583.

575 Elizabeth St.MELBOURNE, 3000 Tel. 302421 
77-81 Elizabeth St. BRISBANE 4000 Tel. 210255 
47 Waymouth St. ADELAIDE 5000. Tel 513568

47”Murray SL HOBART. 7000 Tel. 34 - 4143
Services Building Bunda St. CANBERRA CITY, 2601

Tel. 49 - 6107.
Civic Centre Building, Harry Chan Dr. DARWIN 5794
(Postal: Box 331 P.O. DARWIN.5794) Tel. 81 - 7237.

ĮSIKŪRIMO PAGALBA
(sacialinis aprūpinimas ir dokumentų vertimai)

Socialinė įsikūrimo pagalba yra gaunama pas socialinio ap
rūpinimo tarnautojus Imigracijos Departamente. Imigraci
jos Departamentas verčia veltui imigantams reikalingus 

dokumentus, kaip tai gimimo metrikus ir kitus verslo dokumentus. 
Taip pat galima gauti ir vertėjo pagalbą žemiau nurodytose įstaigose:

Department of Immigration, Commonwealth Centre, Chiefly 
Sq. Cnr. Phillip St and Hunter St. SYDNEY. 2000. Tel. 2 - 0342 
Department of Immigration, 86 - 88 Market St. WOLLONGONG 
2500 Tel. 29 - 9999
Department of Immigration, Room 1. First Floor, 2-4 Pacific 
St. NEWCASTLE. 2300 Tel. 2-1351
Department of Immigration. Commonwealth Centre. Cnr. Latrobe 
& Spring St. MELBOURNE. 3000 Tel. 622 - 2011
Department of Immigration, Commonwealth Offices, 244 Adelaide 
St. BRISBANE.'4000 Tel. 31 - 0101.
Department of Immigration, Room 213, Second Floor. Hibernian 
Building. 440 Flinders SL TOWNSVILLE. 4810. Tel. 71 -6905/6 

SOUTH AUSTRALIA Department of Immigration, Cresco House, 106 - 110 North Tee.
ADELAIDE. 5000 Tel. 51 - 3681

51 - 4961 
WESTERN AUSTRALIA Department of Immigration, Wapet House, 12 - 14 St. George’s 

Tee. PERTH. 6000 Tel. 25 - 0521
TASMANIA Department of Immigration, City Mutual Building, 54 Argyle

St. HOBART. 7000 - Tel. 34 - 3488
Department, of Immigration, Civic Office, 22 West Row CAN

BERRA CITY. 2601. Tel. 730412
Department of Immigration. Moonta House Mitchell St. DAR
WIN. 5970 Tel. 7246.

N.S.W. S. AUSTRALIA Department of Labour, Ninth Floor, I.F.M.C. House, 33 
King. William St., ADELAIDE. 5000. Tel. 51 8344

VICTORIA 
QUEENSLAND 
SOUTH AUSTRALIA .. ---------------------------- ---------- ----- ,
WESTERN AUSTRALIA 188 St. George’s Terrace, PERTH 6000 Tel. 216857 
TASMANIA 
A.C.T.

W. AUSTRALIA.

TASMANIA

N.T.

N.S.W.

VICTORIA.

QUEENSLAND.

A.C.T.

N.T.

DARBO ĮSTAIGA
Valstybinė Darbo Tarnyba iki paskutinės minutės kur tik 
yra įmanoma sutvarko susitikimą su tinkamu darbdaviu. 
Imigrantai gali laisvai keisti darbą, jeigu jie nori ir atgal 

kreiptis į tat pačią Valstybinę Darbo tarnyba ieškodami kito darbo. 
Beto bedarbis privalo registruotis Valstybinėje Darbo Įstaigoje del 
bedarbio pašalpos gavimo, taipgi ir dėl specialios pašalpos imigran
tams. Valstybinių Darbo Įstaigų, yra visoje Australijoje. Pirminiai pa
sitarimai turi būti nukreipti į sekančias įstaigas:

A.C.T.

N.T.

' Department of Labour, Victoria Centre, 
Terrace, PERTH. 6000

2 St. George's
Tel. 23 0391

' Department, pf Labour and National Service. Mathieson House, 
81 Murray SL HOBART. 7000 Tel. 34 - 3721

Commonwealth Employment Service, Department of Labour, 
39 Ainslie.Ave., CANBERRA CITY. 2601 Tel. 48 Op 11

Commonwealth Employment Service, Department of Labour, 
No. 3 Office Building, Mitchell Street, DARWIN. N.T. 5790

Tel. 89 8911
SOCIALINĖ APSAUGA

Informacija suteikiama^ig kalbomis socialinės apsaugos pašal
poms gauti Įskaitant vaikų priedus, motinystės pašalpoms, vais
tinės ir ligos pašalpas, taipgi pensijas, ligoninės ir gydymo ap
draudimus galima susitvarkyti Socialinės Apsaugos Departamento 
žemiau nurodytose Įstaigose:

50 Carrington SL SYDNEY, 2000. Tel. 2 - 0255 (P.O. Box 4158X) 
Regional offices of the Department of Social Services are listed in 
local telephone directories, at Albury, Arm id ale, Bankstown, Black
town, Broken Hill, Caringbah, Dee Why, Dubbo, Fairfield, Hornsby, 
Gosford, Grafton, Griffith, Hurstville, Lismore, Lithgow, Liverpool, 

. Maitland. Newcastle, Orange Parramatta, Penrith. Wagga Wagga and 
Wollongong.
Commonwealth Centre, Cnr. Spring and Latrobe St. MELBOURNE, 
3000 Tel. 6620411. (P.O. Box 1797 Q)
Regional offices: Ballarat, Bendigo, Box Hill, Dandenong, Footscraj 
Frankston, Geelong, Hamilton, Horsham, Mildura, Morwell, Preston, 
Sale, Shepparton, Wangaratta and Warnambool.

Commonwealth Centre, 295 Ann St., BRISBANE. 4000
(P.O. Box 1088N) ■ Tel. 25 0133

Regional offices: Bundaberg, Cairns, Gympie. Ipswich. Mackay, Marj 
borough, Redcliffe, Rockhampton, Southport, Toowoomba and Towns
ville.

SOUTH AUSTRALIA A.M.P. Building, 1 King-William St. ADELAIDE. 5000 Tel 517400 
(P.O. Box. 48ID)

Regional offices: Elizabeth, Ml Gambier, Port Pirie and Why alia. 
Humphreys Building, 104 Murray St. PERTH, 6000 Tel. 23-0161. 
Regional offices: Bunbury and Fremantle.
Kirksway House, 2-8 Kirksway Place, HOBART, 7000

Tel. 23 - 7541.
M.U.I.O.O.F. Building, 4 Mort Street, CANBERRA CITY.
2601 Tel. 48 7333

N.S.W.

VICTORIA.

QUEENSLAND.

W. AUSTRALIA

TASMANIA..

A.C.T.

N.T. C.M.L. Building. 73 Smith St. DARWIN. 5790 Tel. 6541.
(Postal: Box 1785 P.O. DARWIN)
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mieli svečiai nuoširdžiai 
atsilankyti ir praleisti

Liet. Bendr. namų

A-kės V-bos pirmininko 
A-kės V-bos iždininko 

A-kės V-bos Rev.

P RANESIMAS
A.L.B. Geelongo Apylinkės Me? 

tinis Visuotinis susirinkimas įvyks 
1973 m. balandžio mėn. 29 d. 2.30 vai. 
p.p. Lietuvių Bendruomenės namuose.

DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Praeitų metu Visuotino susi

rinkimo protokolo skaitymas.
4. Pranešimai:

a)
b)
c) 

komisijos.
d) 

Administratorių.
e) Garbės Teismo

5. Pasisakymai dėl pranešimų
6. Klausimai ir sumanymai
7. Susirinkimo uždaymas

A.L.B. Geelongo A-kės V-ba.

VELYKŲ, MARGUTIS SfYDNEJAUS 
SKAUTU. ZEMEJE

Sydnėjaus “Aušros" skautų tun
tas š.m. balandžio mėn. 29 d. (per 
Atvelykį) lietuvių skautų žemėje Lot 
12 Bentley St., Ingleburčruošia Vely
kų Margutį. -

Skautai pilnoje uniformoje susi- Q 
renka 10 vai. Mokyklinis jaunimas, į] 
tėvai ir 
kviečiami
Atvelykį kartu su Velykų_ Bobute. Si

Prieš pietus .įvyks vienetų suei- 
gos, po pietų kiaušinių ridinėjimai; ijįj 
margučių konkursas ir žaidimai. Pa- Fąj 
vakarėje pamaldos,, tunto sueiga ir .StB 
laužas.

Skautams ir vaikams pietus pa
ruoš skautų tėvu, komitetas, kiti pra
šomi atsivežti savo užkandžius bei 
nepamiršti margučių.

“Aušros” Tunto Tuntininkas

Visus mielus Melbourno ir apylinkių tautiečius kviečiame i 
laukiame atsilankančių i„tradicinį Lietuvių Namų

MARGUČIU. POBŪVL

kuris įvyks s'.m. balandžio mėn. 28 d. 7.30 vai. Lietuvių Namuose.
Margučių konkursas su premijomis, Gera šokių muzika.

Vakarienė pagal pasirinkimą,
Gėrimus dar reikia atsinešti savo,

Pakvietimus patariame užsisakyti iš anksto pas p.p. BR 
VINGRį - TLELF. 85 - 4241 ir J. PELENAUSKĄ, - TELEF. 560 ■ 
5376, pasirenkant patinkamas vietas.

ĮĖJIMAS $3.00

***

MELBOURNO MOTERYS 
PRANEŠA

1973 m. kovo mėn. 4 d. metiniame 
Socialinės Globos Moterų Draugijos 
susirinkime, išrinktoji valdyba, parei
gomis pasiskirstė sekančiai:.

Pirmininkė - Emilija Seikienė, 
54 Davison St., N. Richmond, Vic. 
3121. .Telef. 42 2367. Sekretorė - 
Jonė Zalkauskienė, 16 Nandina St., 
Forest Hill, Vic. 3131. Telef. 874 - 
5250. iždininkė - Valė Baltokienė, 142 
Cramer St., West Preston, Vic. 3072. 
Telef. 47 5674. Ligonių Lankytojos - 
Genovaitė Šemienė, 40 Bay view Rd., 
Glenroy. Vic. 3046. Telef. 306 - 7358. 
Anastazija Grikepelienė, 56 Walter 
St., Ascot Vale, Vic. 3032. Telef. 
37 - 7915. Parengimai - Vera Kazlaus
kienė, 61 Murray St., Caulfield, Vic. 
3161. Telef. 53 - 1882. Anelė Reime- 
rienė, 33 Everard St., Footscray, 
Vic. 3011.

Visais reikalais prašom kreiptis 
pas Draugijos Pirmininkų E. Šeikie- 
nę. Pirmas darbu plane numatytas 
parengimas - GRArtDIJOZINIS

LOTERIJA - KERMOŠIUS 
įvyks gegužės mėn'. 20 d. Šv. Jono 
bažnyčios - Mažojoje Salėje, ten 
bus galima gauti pirkti lietuviškų 
produktų ir kt. namie keptos^ ruginės 
duonos, ragaišių, namuose slėgtų sū
rių ir "kt. skanėstų.

Visas nares ir rėmėjas, jau da
bar, prašome aukoti LOTERIJAI 
fantus, paduodant bet kuriai Valdy
bos narei.

***
PAMALDOS CANBERRA

Balandžio 15 d., Verbų sekmadie
nį t Canberros lietuviams pamaldos 
St. Marys koplyčioje Braddon 12 vai. 
Tai, bus proga atlikti ir Velykinę iš
pažintį jau nuo 11 vai. prieš pamal
das. Maloniai kviečiami visi skait
lingai dalyvauti.

NEWCASTLE
Newcastle Velykose išpuolan- 

čios pamaldos nukeliamos į Atvelykį 
- balandžio 29 d. Pamaldos įprasta 
tvarka: S v. Laurino bažn. Broadmea
dow 11 vai. Prieš pamaldas išpažin
tys.

PAMALDOS VELYKOSE 
SYDNEY

Šventąjį Tridienį nė savų pamal
dų, nė apeigų neturėsįpie. Prašoma 
dalyvauti sau* patogiausioj bažnyčioj 
arba katedroj - jau kasmet įprasta 
tvarka. Iškilmingos pamaldos Vely- 
kose Sydney lietuviams ir svečiams 
St. Joachims bažn. Lidcombe (prie 
John St.) 11.30 vai. Pamaldose lie
tuviškas giesmes išpildys “Dainos” 
choras dirig. Br. Kiverio. Nuo 10 vai. 
prieš pamaldas ir vėliau bus klausoma 
išpažinčių - ypač kad iš toliau at
vykusioms būtų suteikiama proga.

Kviečiami visi Sydney tautiečiai 
bei atvykę svečiai šiose iškilmingo
je pamaldose dalyvauti bei priimti 
Sv. Komuniją (nors jau butumet ir 
ėję, Komunijos naktinėse _apeigų Mi
šiose).

Antrą Velykų dieną lietuviškų 
pamaldų nebus.

Š.m. balandžio mėn. 28 d. 7.30 v.v. L. Namuose Geelongo 
sporto klubas "Vytis” ruošia

JUBILIEJINI

Valdyba Kun. P. Butkus.
*** ***

BALIUSCARITAS
1973 M. GEGUŽĖS 5 D. 7 VAL. V AK.
15 PARK RD., AUBURN, SYDNEY.

Alex Jasaitis

ateau
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Pranešu uzinteresuotiems, kad aš dirbu nuolatiniai firmoje 
Bateau Bay Real Estate

Su pagarba

564 - B Entrance Rd. Bateau Bay, Telef. 32 * 3213 po darbo valandų 
32 - 4625.

Siūlo

PRANEŠIMAS

Investavimui, Senatvės Apsirūpinimui arba Savaitgalių Malonumui,
Žemės sklypus, žavingose ežeru ir okeano apylinkėse,pradedant

$4,250,arba namus.pradedant $12,600.
Jeigu tau žemės pirkt reik .pas Aleksą Jasaitį eik.

z BALIU
atžymėti 20-ties klubo veiklos metų.

Maloniai kviečiame Geelongo ir Melboumo Visuomenę, o taip 
pat lauksime ir iš kitu, vietovių sporto klubų svečių.

t G.L.S.K. “Vytis” Valdyba J
^*^***^***e*^^****^***********e**esee#sę#sssss«ss#sss#«s##ses«e*e»^*-^*

KIEK Ai SUŽINOJAU!
Iš Melboumo atklydo žinia, kad 

ten daugeli tautiečių sujaudino Klubo 
Tarybos ir organizacijų atstovų nuta
rimas. Mat nutarta, kad būtų naudinga 
išgriauti Lietuvių Namų reprezentaci
nį kambarį (menę), moterų seklyčią ir 
jaunimo kambarį ir, pasiskolinus ke
liasdešimt tūkstančių dolerių, atre
montuoti patalpas ir jas išnuomuoti 
visam laikui. Motyvuojama , kad lie
tuviškos organizacijos per mažai to
mis patalpomis naudojasi. Neduodą:, 
jokio pelno Lietuvių Namams.

Dėl tų kambarių tiek kovota, tiek 
darbuotasiitiek daug pastangų ir lėšų 

?iįdeta, o įrengus, džiaugtasi ‘ir didžio- 
fasi. Nejaugi mūsųorganizacijų: veik
la tiek sumenko, kad tuos kambarius 
lengva ranka nurašoma pelno vardan.

Literatūros Vakaras Sydnėjuj. 
balandžio .7 d., savo plačioj progra
moj, be vietos menininkų pasirodymų, 
paminėjo dar ir keturis musu tautos 
klasikus:: ą) kun. P. Butkų , b) M. 
Vaitkų c)-V. Mykolaiti - Putiną ir 
d) B. Sruoga:- Iš Literatūros Vakaro- 
programos.

***
Sydnėjaus lietuvių Klubo namai 

eina jau visiškai prie statybos pabai
gos galo. Apžiūrėjau namus, malonu 
ir akiai,ir širdžiai;ir kilo manyje tik
ras pasididžiavimas. Ruoškimės,, 
ruoškimės tam dideliam ir senai lauk
tam įvykiui, kada susirinksime ati
darymui.

***
Kad ir nelabai liesai gavėnią 

praleidę, bet gero baliaus esam pa
sigedę. *

Bet teko nugirsti džiugią naujie
ną, kad jau 5 d. gegužės - šeštadienį 
toks balius yra ruošiamas Auburno 
didžiojoj salėj - Auditorium. Su dainų 
- baleto menine programa ir europie
tiška kapela.

Tai metinis Sydney Lietuvių Ca
ritas ir "Dainos” choro balius,, kaip 
visad neapviliąs draugiškai pakilia 
nuotaika lietuviškas sambūvis.

Tad nepamirškim gegužės 5 d. 
esame laukiami savo draugų ir rengėjų.

***

AUSTRALIJOS LIETUVIU.
FONDAS

Pranešame, kad į “Talkoje” ati
darytą Australijos Lietuvių Fondo 
sąskaitą įmokėjo:

1. P. Nikodemas Butkus iš Mel
bourno, Reservoir auka 30 dol.

2. A.L.B-nės Krašto Valdyba per
vedė jos anksčiau surinktas aukas 
1,005,35 dol.

A.L. Fondo Valdyba, nuošridžiai 
dėkodama Fondo rėmėjams už aukas, 
kreipiasi į visus Australijos lietu
vius prašydama skirti savo aukas 
A.L. Fondui, kuriomis bus remiamas 
mūsų tautinis - kultūrinis reiškimasis.

Aukas čekiuose ar perlaidose, 
pažymint "A.L. Fondas”, siupti Šiuo 
adresu: “Talka” Box 4051 G.P.O. 
Melbourne, Vic. 3000.

A.L.F.

— Viena moteriškė nutarė nebedė- 
vėti kelnių, nes nutverė savo vyrą 
kraustant jos kelnių kišenes.

.■ ■,■?*** v/.

***
Teko, nugirsti, kad Sydnėjaus mo

kyklos tėvų komitetas^ jau susitarė 
su klubo valdyba birželio 9 d. su
ruošti pirmąjį balių naujose klubo 
patalpose. Esu tikras, kad -viso Syd
nėjaus lietuviai bus tenai. Ir kaip 
galima' nebūti,-tokia proga remiame 
abi institucijas. -

***

MTOM
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