
MlJSĘJ ŠVIETIMAS
ŠVIETIMO REIKALAIS BESIRŪPINANT K ultūros Taryba. Buvo sudaryta nau-

A.L.B. Krašto Val
dybos Švietimo reikalams 
narės p. E. Dainienės 
skaitytas (birz. 9-10 d.) 
pranešimas Apylinkių Pir
mininkų konferencijoje Ade
laidėje.

Pri eš pradedant kalbėti apie 
lietuanistini švietimų, tebūna man 
leista trumpai apibūdinti šios veik
los istorija.

Išbėgdami iš Lietuvos t mes, sa
kyčiau, išsivežėme ir savo mokyklas. 
Kur atsirado mokytojas, ten darėsi 
užuomazga mokyklai. Jos egzistavo 
Vokietijoj lageriuose ir vėliau išsi
barstė po visą pasaulį, kur tik susi
būrė saujelė lietuvių. Australijoj 
pačias pirmąsias mokyklas taip pat 
įkūrė pavieniai asmenys. Jų čia del 
laiko stokos nevardinsime.

1951 n. lituanistine veikla pra
dėjo rūpintis Lietuvių Kultūros Fon
das, sudarydamas pedagogų komisija, 
kuri paruošė pirmąsias programas sav. 
mokykloms ir lituanistiniams kursams.

1953 met. A.L.B. Tarybos Atsto
vų suvažiavimui pageidaujant, švieti
mo darbą savo žinion perėmė A.L.B.

V. Koženiauskienė

Sis “M.P.” numeris leidžiamas 
ant geresnio popieriaus jos suteikta 
parama.

MIRĖ POETAS JONAS AISTIS
Birželio 14 d. Vašingtone mirė 

vienas iš žymiausių musų poetų 
Jonas Aistis - Kosu Aleksandravi
čius, sulaukęs 69 metų amžiaus.

LATVIJOJE RASTA 8000 METU 
SODYBA

RYGA. - Rujos upelio, įtekančio 
į Burtneko ežerą žiotyse latvių arche
ologai aptiko mezolito laikų žmonių 
gyvenvietę. Vienoje vietoje rasta 
dviejų metrų ilgumo šamų ir lydekų 
kaulų. Nustatyta, kad Žuvys buvo 
žvejojamos kaulinėmis ietimis, kuriu 
liekanos taip pat buvo atkastos. Minė
tos senos gyvenvietės amžius siekia 
8000 metų.

•a komisija, susidedanti iš pirmininko 
A. Krauso , mokytojų Zižienes, 
Vacbergo ir Zubro, kurie iš naujo 
peržiūrėjo ir parengė programas, ku
riomis ir dabar naudojasi mūsų sav. 
mokyklos ir lit. kursai.

Krausas buvo paskirtas A.L.B. 
Krašto Kultūros Tarybos Lituanis. 
Sekcijos pirmininku. Ant jo pečių 
eilę metų gulė visas lit. švietimo 
teoretinis darbas, gi praktiškąjį 
vykdė ir dabar tebevykdo pasišventę 
mokytojai.

Sprendžiant iš bylose užsiliku
sių laišku Krausui nebuvo lengva 
koordinuoti ši darbą, nes politinės 
pažiūros inešę nesklandumo, nuo 
kurio darbas pradėjo silpnėti. Iš entu
ziastingo užsimojimo ir įsteigtu 11 
mokyklų '-rių lit. kursų, prieš Krau- 
sos mirtį 1969 buvo likusios tik 5 
sav. mokyklos. Krausui mirus,jo pa
reigas perėmė p. A. Šeikis.1970 metų 
Tarybos A.tstovu suvažiavime p. Sei
kis 
ALB Statutą Lietuviško 
Srityje. Se kmingesniam 
švietimo planavimui ir koordinavimui 
A.L. Bendruomenėje jis siūlė įsteig
ti Sviėf. Komisiją arba Tarybą, ku
rios pirmininkas būtu Kras’to .Valdy
bos narys šviet. reikalams. Si pro
jektą Tar. Atst. Suvažiavimas priėmė 

'be diskusijų.
Tai tiek trumpai is istorijos. 

Dabar prie praktiško reikalo... Ne
svarbu , kaip statuto paragrafus kaita
liotume į norėčiau jūsų paklausti: 
Ar gali generolas laime'ti mūši be 
kariuomenės? Nei aš, nei Švietimo 
Taryba negali padaryti nieko efektingo, 
neturėdama stipraus užnugario iš 
Apylinkių Valdybų. Mes visi puikiai 
žinome , ką reiškia lietuvybės išlai
kymui mūsų mokyklos, bet ar dedame 
pakankamai pastangų jas išlaikyti? 
Paliekame ši reikalą mokytojams. 
Mūsų mokyklos nyksta ne dėl mokyto
ju stokos, bet tėvu, ir bendruomenės 
apatiško atsinešimo lietuviškam rei
kalui. S ių dienų didžiausi patriotai 
ir veikėjai tai yra mokytojai. Jie su 
pasišventimu, kantrybe ir meile auk
lėja mūsų vaikus sąmoningais lietu
viais, kurie ne tik žinotų savo etno
grafinę kilmę, bet ir mylėtų Lietuvą, 
jos kalbą, brangintų lietuviškus pa
pročius ir mokėtų suderinti meilę ir 
pagarba, savo tautai su jaunimą stip
riai veikiančia kitų tautų kultūra ir 
civilizacija. įsisąmonintų lietuvybės 
išlaikymo ir nepriklausomybės atga
vimo reikšmę ir prasmę. O ar šitą 
milžinišką darba, kurį jie dirba be 
atlyginimo 20 metu, mes tinkamai į- 
vert inam?

Mūsų mokyklose, sakau , trūksta 
ne mokytojų, bet mokinių. Dabar 
atrodo, kad daugiau reikalingos būtų 
mokyklos tėvams negu vaikams.

Nenormalus 
tiems mokytojams reikia kalbinti 
tėvus, kad jie leistų vaikus į savait
galio mokyklas , lituanistinius kur
sus. Čia mūsų visu pareiga mokyto
jams padėt, jei norime išlikt lietu
viais.

Is jaunosios kartos, galiu tvirtint, 
' ' Bend ruomeniškoj veikloj pasi-

mo-

inešė naują prokejtą pakeisti
Švietimo 

lietuviško
Per Jonines Lietuvoje pradeda šienauti pievas ir krauti šieną į kugius. Nemu
no žiotyse daug užliejarrių pievru-irsusisiekimui naudojamų kanalų. Čia vie
nas tokių kanalų. Šienas išvežamas iš pievų laiveliais. (Iš Br. Kviklio archyvo)

Bražinskų byloje
BRAŽINSKU BYLOJE SOVIETAI 

ĮŽEIDĖ TURKIJOS TEISMĄ< *
Sovietų S-gos prokuroras atsisakė 

teismui pateikti papildomų įrodymų. 
Byla vėl atidėta kitai datai.

Kovo 22 d. Turkijos teisme vėl 
buvo tęsiamas Bražinskų, bylos svars
tymas. Turkijos žinių agentūra 
“Anadolų” painformavo, kad vyriau
sias Sovietu Sąjungos prokuroras neį
vykdęs Ankaros antrojo kriminalinių 
bylų teismo reikalavimo apklausinėti 
Bražinskų įvykdyto lėktuvo pagrobi
mo liudininkus ir pateikti Turkijos 
teismui to apklausinėjimo davinius.

Anot tos žinių agentūros, “An
trojo kriminalinių bylų teismo pirmi
ninkas paskelbė Sovietų Sąjungos 
vyriausiojo prokuroro laišką. Teismas 
buvo pareikalavęs liudininkų ir nu
kentėjusiųjų pareiškimų. Į tai atsa-. 
kvdamas, Sovietų Sąjungos prokuroras 
raštu pranešė, kad jis tokio reika
lavimo negalįs įvykdyti, nes nusikal
timas įvykęs jų pačiu, (sovietų) teri-

torinėje erdvėje."’
Tol iau minėta žinių agentūra 

ras o:
“Kada Sovietų Rusijos vyriau

sio prokuroro laiškas buvo paskelb
tas, tai vienas iš kaltinamuosius gi
nančių advokatu Celal Yardimci pa
reiškė, kad Sovietų Rusija vienaša
liškai išvedžiodama argumentus, 
neįvykdė teismo reikalavimo ir kad 
toks jos elgesys yra priešingas tarp
tautinei teisei ir Turkijos teismams.

“Advokatas Arif Cavdar pa- 
kad investigacija būtų pra-e 
ir kartu pastebėjo, kad So-

IZRAELIO AMBASADORIAUS KALBA

kad Bend ruomeniškoj veikloj 
reišhia tik tie, kurie baigę sav.

•.•(Nukelta* V? psl-.)

Izraelio ambasadorius Josef Tekoah, gin
damasis nuo Leibanono kaltinimų Saugumo 
Taryboje tarp kitko pareiškė:

„Atrodo, Sovietų atstovas, kalbėdamas 
šioje vietoje galvoja, kad visų klausytojų 
atmintis yra tokia trumpa, kaip jo paties, 

reiškinys, kada pa- Ne, ponas Malik, niekas neužmiršo, kad ne 
žydai, o Sovietų vyriausybė pasirašė Molo- 
tovo-Ribbentropo paktą su nacių Vokietija. 
Niekas nepamiršo, kad Sovietų Sąjunga, 
gaišinanti tiek daug Saugumo Tarybos lai
ko tarptautinio elgesio beprasmiais pa
mokslais, yra vienintelė valstybė, kuri ka
daise dėl agresijos buvo pašalinta iš Tautų 
Sąjungos (1939 m. dėl karo su Suomija). 
Tai vyriausybė, kurios atstovas verčia mus 
klausytis pamokslų apie agresiją“.

prašė, 
tęstą, 
vietų Sąjungos prokuroro atsakymas 
yra įžeidžiantis Turkijos teismus. 
Tad šitie faktai turėtų būti priimti 
dėmesin. Arif Cavdar tarp kitko pa
reiškė, kad Korievai (įJražinskai) esą 
lietuvių didvyriai, ir davė keletą iš
traukų iš Jungtiniu Amerikos Vals
tybių kongrese 65 kongresmanų ir 21 
senatoriaus pasakytų kalbų, pabrėž
damas, kad ‘šitie asmenys nėra 
rusai (sovietų piliečiai) ir todėl jie 
negali būti laikomi Rusijai nusikaltę’ ” 

“Advokatas Arif Cavdar pateikė 
teismui daugiau dokumentų, kartu pa
reikšdamas, kad visi sovietų prisiųsti 
dokumentai esą melagingi, todėl praše 
jo klientus paleisti.

“Viešasis prokuroras pareiškė, 
kadangi gavimas pareiškimų apklau
sinėjimo keliu buvo atmestas, tai 
Trebzono teismui nusiųsti pareiškimai 
turėtų būti laikomi pakankamais.

“Antras aukštasis kriminaliniu 
bylų teismas nusprendė, kad jie turėtų 
būti laikomi pakankamais kartu su pa
reiškimais, gautais parengiamajame 
tardyme, ir kad suinteresuotosiospusės 
turėtų peržiūrėti pareiškimus ir advo
katai paruošti savo išvadas, parem
tas faktais, ir kad bylos nagrinėjimas 

■ /atidedamas kitai datai”. < UBA/BATUN
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AR AMERIKA IŠGELBĖS SOVIETU 
SĄJUNGĄ?

Kaip žinia, šiomis birželio die
nomis Brežnevas atvyko pas Nixoną 
į Amerika užbaigti šaltąjį karą ir 
susibroliauti su amerikonais. Si misi
ja daug kam gali patikti, o ypač pil- 
kajai žmonių masei, kuri tebėra nuo
latinėje grėsmėje naujos ekonominės 
krizės. Suradimas rinkų savo gami
niams ir žaliavų išdirbiniams gali pa
sirodyti, kaip išganymas pačiai Ameri
kai .

Po antrojo Pasaulinio karo So
vietu Sąjungą, Amerikai padedant, 
pasidarė militarinė galybe, tačiau jos 
ekonominė galia pasiliko, kaip ir 
buvusi, silpna. Jai trūksta kapitalo, 
patirties ir žinių, o tą ji gali gauti tik 
iš Amerikos. Nors Sovietų militarinė 
galia ir didelė, bet be stipraus eko
nominio pagrindo negali būti efek
tyvi jėga. Sovietai skuba ir ekonomi
niai sustiprėti, bet jie nepajėgia del 
savo komunistinio ūkio struktūros.

Sovietų Sąjungą gerai žino, kad 
kapitalistai nėra jos tikrieji priešai, 
tikrieji priešai yra patys komunistai, 
kurių dalis jau praregėjo ir pamatė, 
kad Sovietų Sąjunga tapo Rusijos 
imperializmo įrankiu. Jie šiandien 
yra patys pavojingiausi Sovietų Są
jungos priešai, nes jie kovojo ir 
kentėjo del idealo, kuriam tikėjo, kad 
pasaulis, komunistų valdomas, pasi
darys geresnis. Tačiau išėjo kitaip, 
Sovietų Sąjunga sukūrė socialines 
klases , kaip ir feodaliniais laikais, 
įvedė nežmoniška diktatūrą, išugdė 
rusiškojo šovinizmo kulta (didysis 
brolis, didžioji sesuo), ir pradėjo 
savo imperialistinę ekspansijąpaverg- 
dama kas kart vis daugiau naujų tau-

Šiandien komunizmą^ yra suski
lęs, ir anti - sovietinis judėjimas 
didėja, rusiškasis imperializmas 
atsidūrė prieš naujus pavojus. Tu 
pavoju vejamas Brežnevas ir atvažia
vo į Vašingtoną pas Nixoną , ieškoda
mas pagalbos. Brežnevas tiki, kad su 
Amerikos pagalba , Sovietų Sąjunga 
išeis iš ekonominiu nedatekliu ir < • - I

vargą, o taip pat sustiprins savo poli 
tinį prestižą prieš tuos, kurie kelia 
galvą prieš Sovietų Sąjunga.

Sovietai žino kapitalistų silpny
bes, žino ir jų interesus, jų dievas 
yra pinigas - ekonominis interesas. 
Toli pramatančios politikos kapita
listai neveda, nes neturi pasaulio 
ateities vizijos, nei misijos, pasi
tenkina momento suteiktos situacijos 
išnaudojimu.

Kaip ekonominė galybė Amerika 
imponuoja pasaulį, bet kaip bus 
tada, kai Sovietų Sąjunga, Amerikai 
padedant, atsistos ant tvirtų ekono
minių kojų? Kokioje vietoje tada 
atsistos Amerika? Amerika daug kartu 
politikoje yra suklupusi, bet ja iš
gelbėjo jos ekonomine galia, kaip 
bus toliau ateitis parodys. Šiuo tarpu 
atrodo, kad ji yra pasiruošusi gelbėti 
Sovietų Sąjungą. am

Vakaru Europos spauda tokia 
karikatūra pavaizduoja Nixono poli
tinį lankstumą - susitikti ir kalbėtis 
nors ir su pačiu velniu visados 
pasiruošęs, tik nenori susitikti su 
musu Mr. Gough Whitlam'u

***

Jei nori hū.ii kelrodis, ne
sistebėk. jeif'u tave išsma-
Inos.
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Besirūpinant Ateitimi
A.L.B. KRAŠTO VALDYBOS IR 

APYLINKIŲ. PIRMININKU 
KONFERENCIJA ADELAIDĖJE

Birželio men. 9-10 dienomis 
Krašto Valdyba sušaukė Apylinkių 
pirmininkų ir seniūnų pasitarimą 
Adelaidėje. Be pirmininkų ir seniū
nų konferencijoje dalyvavo visi Krašto 
Valdybos nariai, VLIKO Įgaliotinis 
Australijoje p. J. Lapšys ir “Mūsų 
Pastogės” redaktorius dr. A. Maura- 
gis* . ‘

Konferenciją. atidarė Krašto 
Valdybos pirmininkas p. V. Neve- 
rauskas, jis pasveikino atvykusius 
atstovus ir perskaitė sveikinimus 
Brisbanės Apylinkės pirmininko „ p. 
Miškinio ir Newcastelio - p. A. Šer
no. atsiųstus drauge su pranešimais.

Konferencijoje dalyvavo šių apy
linkių atstovai: Adelaidės, Melbourno, 
Sydnėjaus, Canberros, Geelongo ir 
Latrobe Valley seniūnijos.

Pirmas buvo pakviestas padaryti 
pranešimą Sydnėjaus atstovas A. 
Mauragis. Plačiai buvo apžvelgta 
Sydnėjaus lietuvių metine veikla, 
suminėti didieji įvykiai: praeitų metą 
birželio mėn. 17 d. protestai dėl 
Romo Kalantos susideginimo, pa
vergtųjų tautų savaitės darbuose ir 
protestuose lietuviai gyvai pasireiškė, 
taip pat tautinių švenčiu, minėjimuose, 
ir ypač daug darbo sydnejiškiam teko 
įdėti organizuojant Lietuvių Dienas 
Sydnėjuje praeitų Kalėdų metu, paga
liau paskutiniu laiku lietuvių klubo 
įsigijimas ir kiti darbai, kuriais 
sydne’jiškiai tikrai gali pasididžiuoti.

Sekantis pranešimą padarė Can
berros atstovas p. A. Balsys. Jo pra
nešime gal svarbiausia mintis buvo, 
kad canberiškiai daug dėmesio 
kreipia i Lietuvių - Australu klubą, 
jo praplėtimui ir išlaikymui skiria 
daug energijos, todėl ne daug jėgų 
palieka Apylinkes darbams dirbti. 
Paskutiniu laiku buvo propaguojama 
mintis, kad apylinkės valdybą esą 
reikėtų 'sujungti su klubo valdyba. 
Tam buvo pasipriešinta, nes tai yra 
nesuderinta su bendruomenės statutu.

Toliau sekė Latrobe Valley se
niūnės p.- V. Koženiaus kienėų pra
nešimas. Latrobej gyvena 85 lietuviai 
su - vaikais. Užsiregistravusių yra 
37 ir 27 užsimoka solidarumo mokestį. 
Rengia tautines šventes ir palaiko 
gerus santykius su Gerųjų Kaimynų 
organizacija bei kitomis tautybėmis. 
Turi savo biblioteką 500 knygų, su
ruošia parodėles. Pasikviečiąretkar- 
čiais iš Melbourno dainininkus, 
paskaitininkus , PagaI savo išgales 
remia spauda, kiekvienoje šeimoje 
skaito lietuviška laikrašti. Jaunimo 
maža, paaugę išvyksta į didesnius 
miestus mokslo pasisemti ir užaugę 
tenai pasilieka gyventi. .

Dr. S. Skapinskas, Geelongo 
Apylinkes pirmininkas, pranese, kad 
Geelongo apylinkėje gyvena 370 
lietuvių,, apie 104 asmeny's nedaly
vauja bendruomenės gyvenime. Ben

Visos kelionės ir susitikimai, nors ir su pačiu velniu, Nixonui padės 
(Iš Vakarų Europos spaudos).

druomenes veikla yr gyva. Bendruo
menėje paskutiniais metais, įsikūrus 
Lietuviu Sąjungai, pasireiškė nema
loni trintis dėl namų, dėl nario mo
kesčio nemokėjimo. Veikia moterų 
draugija, kuri daug padeda bendruo
menės gyvenime, dalyvauja Expo 
parodose, kur teigiamai reprezen
tuoja lietuvius. Veikia skautai ir 
savaitgalio mokyklėlė. Bendradarbia
vimas su kitomis tautybėmis menkas: 
estu veiklos visai nėra, su latviais 
kartu ruošiama birželio minėjimus.

Melbourno Apylinkės pranešimą 
padarė jos pirmininkas Vytautas 
Straukas. Apylinkė yra gana veikli, 
sunku būtu jos visus atliktus darbus 
suminėti; vienas iš sunkiųjų darbų 
yra solidarumo mokesčio surinkimas, 
bet ateityje esame numatę Melbourną 
suskirstyti, mokesčio rinkimo at
žvilgiu, sen iūnijomis, ir tas mums pa
lengvins solidarumo mokesti surinkti; 
reikės seniūnui eiti per namus ir 
rinkti. Ruošiame du balius per metus: 
“Mūsų Pastogės” spaudos balių ir 
Naujųjų Metų. Melbourne veikia sa
vaitgalio mokykla ir Lit. Kursai, 
“Talka”, ir daug rūpesčio keliantieji 
Lietuvių Namai. Su kitomis tautybė
mis santykiai nepakankamai geri: 
čia turime galvoje Captive Nations 
Committee ir Baltic Nations.

Adelaides Apylinkes pranešima 
padarė p.AJJernaitis. Apylinkėje gy
vena apie 1500 žmonių, tačiau veik
loje reiškiasi apie 400 žmonių. Soli
darumo mokestį sumoka 140. Kas 
yra padaryta r galima pasakyti ,yra pa
daryta tų 400 žmonių, todėl lietuvybe 
kai kam yra brangiai kaštuojantis 
dalykas. Kaip žinote, \delaideje vei
kia Kataliku Centras ir Lietuviu Są
jungą, abi institucijos gerai veikia; 
turime dvi savaitgalio mokyklas, 
apie 60 vaikų. Kad Adelaidėje yra 
dvi mokyklėlės, lai yra senas paliki
mas iš tų laikų ^ <ai Adelaidės lietu
vių tarpe vyko kovos. Rietenos jau 
seniai yra išnykusios, bet ženklai dar 
tebėra palikę. Gerai veikia “Žilvi
nas”, tautinių šokių grupė, veikia ir 
kitos jaunimo organizacijos: skautai, 
ateitininkai, studentai, o paskutiniu 
laiku P.LJ Sąjunga Adelaides skyrius 
gerai užsirekomendavo, apie jų veik
lą ir sudėti skaitėme spaudoje.

Po tų pranešimų dar buvo leista 
A. Mauragiui padaryti pranešimą 
“Mūsų Pastogės” reikalais. Redak
torius, gana plačiai atpasakojęs 
“Mūsų Pastogės” iškylančias prob
lemas, kvietė visų Apylinkių valdy
bas susirūpinti bendruomenės laikraš
čiu ir juo ■ pasinaudoti. Visa mūsų 
veikla, visos mūsų pastangos yra 
žinomos tik tada, kai jos yra apras'ytos 
laikraštyje. Laikraštis mums yra 
veidrodis, kuriame turi atsispindėti 
visa lietuviška veikla. Kiekviena 
Apylinkes valdyba turi prie savo 
veiklos priskaityti ir bendruomenes 
laikraščio platinimą, bei jo skaitymą.

Pranešimams pasibaigus, buvo 
padaryta pertraukėlė ir po to savo 

pranešimus padarė Krašto Valdybos 
nariai. Pirmas kalbėjo Krašto Valdy
bos pirmininkas p. V. Neverauskas, 
paliesdamas veiklos apimti, adminis
traciją, komunikacija ir veiklos turi
ni. Kadangi jo pranešimas bus atspaus
dintais “M.P.”, tai nėra reikalo čia 
apie jį kalbėti.

Antras kalbėjo Viktoras Baltu
tis; jo pranešimo apimtis buvo kultū
rinė plotmė. Kadangi jo pranešimas 
taip pat bus atspausdintas ‘ ‘M.P.” 
tai ir jo čia nekartosime.

Ir trecią pranešima padare p. 
E. Dainienė švietimo reikalais. Jos 
pranešimą spausdiname šitame “M. 
P.” numeryje.

Po tų pranešimų sekė diskusijos. 
Diskusijos buvo pozityvios, neiškilo 
jokiu nesusipratimu tarp Krašto Val
dybos ir pirmininkų, visais klausi
mais buvo sutarta, ir visi iškelti 
pageidavimai priimti dėmesin. Tiek 
iš Krašto Valdybos tiek iš Apylinkių 
pirmininkų matėsi noras darniai ben
dradarbiauti.

Pirmos dienos sunkus darbas 
buvo baigtas linksmu L.S.V. Ramo
ves baliumi, kuris tą vakarą vyko 
Lietuvių Namuose.

(bus daugiau)

IŠ TOLO ŽIŪRINTIEMS
Su “Kiek aš sužinojau” (‘"M.P.” 

Nr. 22) iš tolo žiūrinčiais, reikėtų gal 
ir sutikti, kad klausytis simfonijos ir 
žiūrėti skaidres yra nesuderinami da
lykai.

Tačiau žiūrėti skaidrėmis pa
tiektų vaizdų, iliustruojančių muzi
kini simfonijos tekstą ir tuo pačiu 
metu klausytis jos, šiuo atveju 
M.K. Ciurlionio simfoninės poemos 
“Miške”, kaip kad buvo sumanyta 
Melbourno literatų vakare, būtų buvę 
visai normalu ir pateisinama^ jei
gu skaidriu aparatas, vakaro metu 
nebūtų sugedęs. Pastaruoju metu, 
kone visi A.B.C. simfoniniai kon
certai televizijoje, transliuojami per 
valstybinį kanalą, yra paivairinti 
simfoninių kūrinių nuotaika a'itin
kančiais vaizdais. Šių Velykų metu 
B.B.C. pertransliuotas televizijoj 
G.F. Handel “Messiah” paįvairintas 
įdomiais, iš pakilios Handelio muzi
kos išplaukiančiais, vaizdais, buvo 
tikras šedevras.

Be to, norėtųsi priminti iš tolo 
žiūrintiems, kad mūsų iškilusis M.K. 
Ciurl ionis savo visuose kūriniuose, 
kaip tik ir buvo didžiausias garsų ir 
vaizdų puoselėtojas, ir aš tikras, 
kad šios “naujovės ", Melbourno lite
ratu vakaro rengėjų neįvykusio už
manymo , tikrai ir jis nebūtu pasmer
kęs.

Paulius Rūtenis

* * *
PADĖKA

A.L.B. Krašto Valdybos lituanis
tine biblioteka gavo iš A.A. Bardžio 
palikimo 96 knygas. Vertingas moks
lines knygas padovanojo: J. Balčiū
nas 2, N. Butkūnas 1,„I. Gestartas 
1, J. Meiliūnas 1, P. Šalkauskas 1, 
A. Seikis 3, J. Siamas 3.

Bibliotekos įrengimui Melbourno 
Lietuvių Namuose aukojo:

A.L.B. Krašto Valdyba $100.00
A. L.B. Melbourno Apylinkės Valdy
ba $100.00, Soc. Globos Moterų Dr. 
Melbourne $100.00, E.J. Balčiūnai 
$50.00, J. Krikščiūnas $10.00, J. 
Kvietelaitis $10.00, A. Lastas 
$20.00, B. Leitonas $5.00, J. Mikš- 
tas $20.00, H.J. Pietai $50.00, P. 
Rūtenįs $10.00, P. Šalkauskas $20.00, 
E.A. Šeikiai $50.00, J. Siamas $50.00.
B. Vanagas $5.00, B. Žiedas $50.00. 
A. Mikaila $5.00.

Už paaukotas knygas ir pinigines 
aukas nuoširdus lietuviškas- ačiū! 
Prašome tautiečius, turinčius lietu
viškas mokslines knygas paaukoti 
bibliotekai. Bibliotekos įrengimui ir 
naujų knygų pirkimui trūksta lėšų. 
Kviečiame prisidėti.

AI .B Kr. \-bos Lit. Biblioteka

* * -4-

2



Redaktorė E. Zižytė, 18 Gloucester 
Rd., Epping N.S.W. 2121 (tel. 869 - 1159)

ALSS KRONIKA 
ADELAIDE

ALSS ir PLJS (Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos) parengimai per 
Velykų Šventes.

Balandžio 20. Įvyko susipažini
mo pobūvis pas Adelaidės skyriaus 
fuksų atstovų Šarūną Vobolį. Dalyva
vo ne tik gausus būrys adelaidiškiu 
studentu, bet ir apie dvidešimt syd- 
nejiškiu. ir melbourniškių.

Balandžio 21. Vėl ta pati kompa
nija susirinko pasilinksminti pas p.p. 
Bielskuš. ALSS labai dėkinga p.p. 
Bielskiams uz vaišingumą ir priglau
dimą studentu , atvykusių iš kitų 
miestų.

Balandžio 22. Velykų diena. 
Studentai dalyvavo Jaunimo Sąjungos 
(Adelaidės skyriaus) parengtoje ieš- 
minėj pas p.p. Mockūnus. Dalyvavo 
ne tik lietuviai, bet ir ukrainiečiai, 
latviai ir estai. PLJS-gos Adelaidės 
skyrius yra labai gerai susiorganiza
vęs. Linkime jiems sėkmės!

Diana Kateivaitė. Nuot. E. Zižytės

Balandžio 23 d. įvyko Car Rally 
po Adelaidės apylinkes. Ralh, pa
ruostoje Jaunimo S-gos f daly vavo 15 
automobilių su virš 40 keleiviu. Rally 
užtruko apie tris valandas ir buvo 
malonu stebėti gražias Adelaides apy
linkes, senoviškus pastatus ir net 
apgriautą pilį. Po malonaus pasiva
žinėjimo rinkomės į Jaunimo S-gos 
būstinę, Parapijos Namuose, kur buvo 
išdalintos dovanos Rally laimėtojams, 
ir po to sekė vaišės.

Balandžio 24 d. studentai susi
tiko Dalios Bielskytės restorane 
“The Red Garter”. C ia, skaniai pa
valgydinti, linksminosi per visą nak
telę.

Balandžio 25. Keletas studentų 
ekskursavo po vyninių daryklas Baros- 
sa Valley.

, MELBOURNAS
S.m. balandžio 1 d. ALSS Mel

bourne skyrius išsirinko naują valdy
bą: Linas Zaikauskas - pirmininkas, 
Verutė Sidabraitė - vicepirm. ir fuksu 
atstovė, Jonas Sadauskas - sekreto
rius. Tomas Aniulis - iždininkas.

SYDNĖJUS
Gegužes 12 d. ALSS valdybos 

posėdyje nutarta švęsti tradicines 
Jonines. Tai numatyta pravesti bir
želio 2 - 3 d. akademiniame savait
galyje Copacabana pliaže.

Gegužės 12 d. “Kariniya patal
pose ivyko “Wine-tasting” pobūvis. 
Dalyvavo apie 40 studentų, kurie ma
lonioje ir labai draugiškoje aplinkoje 
praleido vakarą užkandžiaudami, ra
gaudami skanu vyną, klausydamiesi 
muzikos ir besišnekučiuodami.

Birželio 2 - 3 d. ALSS Sydnėjaus 
skyrius atšventė Jonines, Copaca
bana pliaže, 30 mylių i šiaurę nuo 
Sydnėjaus. Kaip žinome , Joninės iš
puola birželio pabaigoje, tačiau stu
dentai dėl tuo metu vykstančių egza
minu pasirinko jas atšvęsti su visais 
lietuviškais tradiciniais papročiais 
kiek anksčiau. 1 ikimės, kad studentai 
per si savaitgalį bus praturtėję pažini
mu mūsų, tautos papročiu bei tautosa
kos .

Birželio 2 d. ankstyva popiete 
studentai rinkosi į Copacabaną. Visi 
pasipuošę tradiciniais Joninių vai
nikais, kurie buvo nupinti iš žalumynu 
ir gėlių. Programa prasidėjo su trumpa

paskaitėle apie lietuviškus Joniniu 
papročius. Po to Giedrė Gustaitė iš
mokė mus daug nauju dainų.

po to 
ieškojimas paparčio žiedo. Vėliau 
prie laužo pasveikinti čia dalyvavę R|MTA NAKUTYTĖ - UNIVERSITETO 
Jonai (renkaitis ir Šliogeris) ir Irena . ri/Tnnr
J onė (Še rnienė). Taip ir baigėsi naktis 
su dainomis ir pasilinksminimu. Malonu ir džiugu patirti, kad iš

Birželio 3 d. ALSS skyriaus vai- mūsų jaunosios kartos vis daugiau 
dyba atsikėlė labai anksti ir,taikiniu- iškyla mokslo asmenybių, kurie dirba 
kaujamos Jūratės Reisgytės , iškepė Australijos universitetuose. Jau turi- 
pusryčiams obuoliniu bly nu. Pavalgius Hie porą lietuvių profesorių ir nemaža 
vyko bendras susirinkimas, kuriame 
aptarta skyriaus ateities veikla ir 
ilgėliau apsistota, svarstant šių metu 
studentų baliaus programa. Po susi
rinkimo visi keliavo namo.

Joninėse dalyvavo virš 30-ties 
studentų ir filisterių.

ALSS Sydnėjaus skyrius ir visi 
studentai kurie dalyvavo Copacabana 
Joninių šventėje labai dėkoja p.p. 
LEVERIAMS už parodytą svetingumą 
ir nakvynei patalpas, kas labai pri
sidėjo prie Joniniu šventės sėkmingu
mo. Pažymėtina, kad p.p. Leveriai 
Copacabanos vasarvietėje turi di
džiulę vilą, kurioje dažnai randa s ve- Vokietijoje, ir su savo tėvais atvyko

NAUJIENOS IS MŪSIĮ GYVENIMO
Labai populiari Sydnėjaus jauni

mo tarpe moksleivė GINTA VILIU- 
NAITĖ, tikriausiai buvo nustebinta, 
kai š.m. gegužės 11 d. prigužėjo į 
jos namus 25 moksleiviai ir studen
tai pasveikinti jos gimimo dienoje. 
Tai buvo Gintos draugų ir jos tėvelių 
paruošta staigmena solenizantei.

Labai’ maloni žinia pasklido kai 
jiškė Rimta Nakutytė yra pakviesta • išgirdome, kad per Velykas susižie- 
dirbti kaip lektorė į Newcastle univer- 
ditetą (N.S.W.). Tai yra bene pirmoji 
Australijos lietuvė, kuri dirbtų uni
versiteto mokomajame personale. 
Rimta, prieš išvykstant į. Newcastle, 
dirbo N.S.W.' universitete (Sydney) 
kaip tutor,kurios pagrindinės pareigos 
yra vadovauti studentų praktikos dar
bams, pagelbėti studentams išspręsti 
iškylančias problemas ir padėti stu
dentams pasiruošti egzaminams.

Rimta yra diplomuoto ekonomisto 
Mykolo Nakučio ir Dr. Tamaros Naku- 
tienės vidurinioji duktė. Ji yra gimusi 
__________ ______ ‘ / • 

tingąprieglobstj lietuvių jaunimo orga- į Australiją,būdama dar maža mergai- 
nizacijos, o taip pat ir pavieni lie-te. Rimta yra ramaus,simpatingo būdo, 
tuviai. patraukli ir maloni asmenybė. Iš pat

m.

RYŠKIEJI VEIDAI
DIANA KATEIVAITĖ gimė 1952

Perthe. Ji pereitais metais baigė 
gamtos mosklus (B.Sc.), studijuodama 
medicinos mokslų šakas: mikrobio
logija ir patologija. Šiemet Diana 
tam pačiam W.A. universitete studi
juoja Dip. Ed., gavimui.

Diana yra labai aktyvi lietuviš
kame gyvenime. Ji nuolatinė dalyvė 
tautinių šokių grupės. Ji kartu su 
kitu jaunimu padėjo sukaupti virš 
1,000 doleriu Pertho tautiniu šokiu 
grupei apmokėjimui kelionės bilietų 
į Lietuvių Dienas Sydnėjuje. Tam rei
kalui jaunimo suruoštas balius davė 
S500 pelno, vyresniųjų rengtas kau
kių balius davė $250, S300 buvo su
rinkta iš “Walkathon” ir kiti pinigai 
sutelkta iš aukų.

Diana apgailestauja, kad Perthe 
lietuvių skaičius nedidelis ir kad 
lietuvišku organizacijų nedaug. Ji 
nori atnaujinti lietuviška savaitga
lio mokykta ir net surengti kursus 
jaunimui. Tikimės, kad jai pasiseks 
tai įvykdyti. •

Pereitais metais Diana atstovavo 
lietuvius Pertho Universiteto "Free
dom Club”, šis klubas sudarytas • 
iš Sovietų okupuotų kraštų atstovų. 
Klubo nariai siekia pavergtu kraštu 
išsilaisvinimo ir bendrauja tarpusa
vyje susipažindami su atskiru kraštu 
istorija, papročiais ir kultūra.

Diana šiais metais su tautinių 
šokių grupe šoko Pertho Hyde Park 
kultūriniam festivalyje. Ji visuomet 
yra aktyvi dalyve visose lietuvių ruo
šiamose demonstracijose.

lektorių. _ : :
Nuo š.m. balandžio 26 d. sydnė- 

patraukli ir malojii asmenybė. Iš pat 
mažens ji pasižymėjo savo mokslo 
gabumais. Ir pradžios mokyklą ir ^gim
naziją baigė su visų dalykų aukščiau
siais, pažymiais. Labai sėkmingai 
baigė 1968 metais ir N.S.W. universi
teto Humanitarinių mokslų fakultetą 
(pagrindinis dalykas Ekonomija), gau
dama honour laipsni. Baigusi universi
tetą, dar papildomai studijavo vienus 
metus, įsigydama ’’Diploma of Edu
cation”, kas suteikia pilnas teises 
mokytojauti gimnazijose. Bet Rimta 
nepasitenkina mokytojos darbu ir po 
trumpo mokytojavimo Kiama gimnazi
joje ji pereina dirbti į universitetą, 
kur darbas jai labiau "prie širdies. 
Rimtos vadovaujama grupė visada 
buvo gausi studentų skaičiumi, nes 
ji dėl savo didelio žinių bagažo ir su
gebėjimo dėstyti buvo labai populiari 
studentų tarpe. Rimta Nakutytė šiuo 
metu baigia ruoštis magistro laips
niui, o vėliau yra numačiusi padaryti 
ir doktoratą. Be to, Rimta įdomaujasi 
menu ir turi įgimtų gabumų gražiai 
paišyti.

Rimtai rūpi ir mūsų tautiniai 
reikalai, tik mokslo darbai neleidžia 
jai labiau įsitraukti į lietuviška 
veiklą. Ji yra baigusi Bankstown’o 
lietukų savaitgalio mokyklą.

Linkime mielai Rimtai geros 
sėkmės naujame darbe, o taipogi lin
kime ir toliau sėkmingai kopti į aukš
tesnius mokslo laipsnius ir 
tarnybos postus.

geresnius

R.V.

22-sis gimtadienis Birutės Leverytės Copacabana Beach viloje. Solenizantė 
apsupta tėvų ir draugu ratelyje sėdi gale stalo.

NAUJI AKADEMIKAI
Pietų Australijos Technologijos 

Instituto moksliniu laipsnių ir diplo
mu suteikimo ceremonijoje, įvykusioje 
balandžio 16 d., Bachelor of Pharma
cy laipsni gavo Margarita Deckytė, 
Associate Diploma in Accountancy 
gavo Jonas Mikužis (jnr.).

Adelaidės Universiteto trecioje 
ceremonijoje, įvykusioje balandžio 
18 d., Bachelor of Arts laipsnius 
gavo: Jūratė Vitkūnaitė, Aldona Kmi- 
taitė ir Paulius Paulėnas, Bachelor 
of Music - Nemyra Masiulytė, Bache
lor of Science ir Diploma of Educa
tion - Vytas Zakarevičius, Diploma 
of Education - Violeta Vanagaitė 
B.A.

Sveikiname !

davo buvęs ALSS Sydnėjaus skyriaus 
pirmininkas teisininkas VYTENIS 
VASARIS su DALIA KIŠONAITE. Čia 
pat ir vestuvės, kurios įvyko birželio 
16 d. Linkime jiems daug laimės!

Copacabana pliažePer Jonines
Giedra Gustaitė ir V. Bitinaite. Nuot.
E. Zižytės.

Per Sydnėjaus studentų atšvęstas 
Joninės buvo labai malonu matyti 
svečiu iš kitų miestų. Is Canberros 
svečiaviso RIMAS KERAITIS, gerai 
žinomas savo menine kūryba,ir JONAS 
PENKAITIS, kuris studijuoja ANŲ 
universitete. Iš Armidalės universi
teto buvo atskridę^ ROMAS LEVERIS, 
ne tik Jonines atšvęsti, bet ir pabu
voti su tėvais, broliu ir seserimi.

***
O kas Sydnėjiškius studentus 

išmokino tiek daug naujų dainų? Tai 
GIEDRĖ GUSTAITĖ,kuri yra išleidus 
savo dainorėlį Amerikoje. Giedrė yra 
atvykusi iš Amerikos į Australiją 
vieniems metams mokytojauti. Tiki
mės, kad iš jos dar daug skambių dai
nų išmoksime.

***

DIANA KATEIVAITEI, kuri yra 
aprašyta šiame numeryje, š.m. balan
džio 10 d. oficialiai įteiktas B.Sc. 
laipsnis. Linkime naujai filisteriai 
daug sėkmės!
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per daug žmonių;
Kol skaitote šiuos žodžius, keturi 

žmonės, beveik visi vaikai, numirs 
badu - ir dvidešimt keturi kiti vaikai 
bus gimę.

Ne mokslininką išsigalvojimas, 
bet tikras faktas, kad žemės gyven
toju skaičius auga geometrinėje pro
porcijoje. Per milijoną metų žmonių 
skaičius žemėje padvigubėjo nuo 
dviejų su puse milijonų iki penkių 
milijonų. Nuo tada užtruko tūkstantis 
metų pasiekti 10 milijonų žemės gy
ventoju skaičiaus. Tačiau nuo 1930 
iki 1975 m. žemės gyventojų skai
čius nuo 2000 milijonų paaugs iki 
4000 milijonų.

Toks nekontroliuojamas gyven
tojų augimas reiškia, kad visa Vakaru 
pasaulio ekonomija turi ieškoti vis 
didesnės rinkos visiems gaminiams - 
mašinoms .drabužiams,namams, maisto 
produktams. Kiekvienas fabrikas turi 
gaminti vis daugiau ir daugiau pro
duktu, nes rinka nenustoja augus. Tuo 
pačiu žemės maisto ištekliai vis 
greičiau suvartojami ir vis daugiau 
šiukšlių ir nešvarumo išmetama į mūsų 
aplinka. Oras pamažu darosi kenks
mingesnis kvėpavimui, daugelio upių 
vanduo nebegeriamas, o už trisdešim
ties metu jau viso pasaulio alyva bus 
suvartota.

Kaip šitos problemos liečia 
pasaulio žmonių skaičių? Kiekvienas 
supranta, kad kuo daugiau žmonių, 
tuo daugiau jiems reikalinga valgio, 
mašinų, baldų, namų ir - kitu buities 
dalykų: - tai mažina tų dalyku ištek-
liūs žeme'je ir didina joje nešvarumų 
- užtersiant orą, ir vandeni. Taip.pa- 
vyzdžiui, Pietų Australijoj pastebėta, 

kad kai kurių upių žuvys tiek turi 
gyvsidabrio, kad uždrausta jas 
naudoti maistui;

Gyventojų augimo problema tik 
dabar pasidarė jaučiama ir Vakarų 
pasaulyje. Indijoj ir Pakistane ji jau 
senai matoma - žmonės be narnu,gy
vena gatvėse. Higienos nėra, ligos 
skleidžiasi epidemijom. Paradoksiš
kai, labiausiai miršta vaikai. 0 kur
mirtingumas labai didelis, ten atsi
randa infekcijos lizdai. Tokios ligos 
kaip cholera,gali būti š iek tiek kontro
liuojamos, bet perpiPvtoje žemėje 
jų isigalėjimas būtų baisus.

Amerikiečiai gydytojai atrado 
naują virusą - vadinamą “Lassa 
Fever” (New York Times Feb. 1970), 
nuo kurio trys iš penkių užsikrėtusiu 
miršta. Virusas pasirodė niekaip ne
nugalimas, o jo iššauktos ligos la
biausiai plečiasi nešvarume, per
krautose patalpose. Viruso kilmė 
atrandama primityviuose Nigerijos 
kaimuose.

Perpildytame pasaulyje vis darosi 
sunkiau su maistu, nebegalime gauti 
švaraus vandens ir kvėpuoti neužterš
tu oru. Gyventi tenka vis labiau susi
spaudus ir džiaugtis natūralia gamta 
darosi neįmanoma.

Iš kur šita problema atsirado ir 
kodėl dar vis tebėra? Atsakymas yra 
evoluciojos principe. Tie padarai, kuri, 
lengviau dauginosi, geriau mokėjo 
naudotis savo aplinkos produktais, 
tie išliko ir pasidarė dominuoja. Ir 
kiekviename žmoguje yra natūralus 
instinktas, kuo labiau daugintis. 
Tačiau z'mogus, Homo Sapiens, kuris 
save skaito aukštesne būtybe už vi
sus kitus gyvius, turėtų išmokti 
savo instinktus kontroliuoti. 

Šiandien žinome, kad pasaulis Buvo ir daugiau jaunimo pasisa- 
yra ribotas. Nebegalima vartoti jo kymų. Kanadietė J. Staniulytė skun- 
naturaliu produktų be ribos ir be dėsi, kad per daug įmantri laikraščių 
kontrolės. Kad Homo Sapiens išliktų kalba ir stilius jaunimui sunkiai su- 
žemėje, reikia jau dabar sustabdyti prantami; kad po “kalbos taisymo” 
gyventojų skaičiaus augimą. priedanga redaktoriai pakeičia jaunu

Vienintelis tam kelias yra gi- bendradarbių mintis. Trečios kartos 
mimų skaičiaus mažinimas. Yra žmo- Brazilijos išeivis A. Steponaitis ieš- 
nių, kurie sako, k.ad karas efektingiau .kojo, pagalbos /sąvo "krašto,lietėvių 
sumažina gyventojų 'skąic ių^negų gi- jaunimtii Jr ■ spauda i (lietuviškai nieš 
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mimų kontrolė. Tačiau dabartinėje 
būkbeje nebent atominis karas efek
tingai sumažintų gyventoju skaičių. 
Bet kas jo nori? Vietnamo karas, ku
riame žuvo Per milijono žmonių, su
mažino tik 0.025 procentu pasaulio 
gyventojų skaičiaus. Tačiau, kokie 
beproc'iai gali norėti tokių karų?

Homo Sapiens su savo protu ir 
siela ir technologiniu pajėgumu turi 
rasti kitų būdų, gyventoju, skaičiaus 
augimui sustabdyti. Technologija yra 
davus metodus - tereikia kiekvienam 
atsisakyti savo pavydo ir savanaudiš
kumo ir sakyti: - “Dėl' žmonijos 
ateities šeimoje pilnai užtenka dvie
jų vaikų”.

Gamtos mokslų studentas

Gintautas Kaminskas, M.A.
Gegužes men. Gintautui Kamins

kui suteikė magistro (Master of
Arts) laipsnį Monash Universitete už 
jo disertacija, apie Anglų kalbos įtaka 
ispanų kalbai emigrantų tarpe Mel
bourne. Gintautas šiuo metu dirba 
Apsaugos Ministerijoje Canberroje. 
Ieško galimybių nuvykti į, Ispanija 
ir ten metus kitus padirbėti.

Gintautas Kaminskas buvo kele
tą metų “M.P.” “Studentų Žodžio” 
redaktorius. Sveikiname magistrą su 
pasisekimu.

CENZŪRA, CENZŪRA,CENZŪRA!
Jaunimo Kongreso Pokalbiai

Viena iš įdomiausių Jaunimo 
kongreso programos Čikagoje dalių 
buvo diskusijos “Jaunimas ir spauda”

Šioms diskusijoms pirmininkavo 
J. Reisgytė (iš Australijos). Ji taip 
pat daugiausia kalbėjo apie naujo, 
bendro viso pasaulio lietuvių jauni
mui laikraščio reikalingumą. Pir
mininkė, atrodo . turi spaudos' darbo 
patirties, ir daug entuziazmo (protar
piais atrodė, jog čia pat,, prie stalo, 
ji ir pabaigs redaguoti šio būsimo 
laikraščio pirmąjį numerį).

Torontietė R. Sakalaitė kalbėjo 
apie esamą išeivijos jaunimo spaudą. 
Detroitietis R. Selenis bandė paliesti 
klausimą, kokia turėtų būti išeivi
jos spauda. Jis taip pat pasidalino 
savo bendradarbiavimo lietuviškoje 
spaudoje patirtimi. Svarbiausias, 
betgi, R. Selenio rūpestis - gauti iš 
vyresniosios kartos pinigu Bostone 
G. Karoso leidžiamam jaunimo laik-1 
rašteliui (kurį nuo dabar leis pats 
R. Selenis).

J. Jonikaitė bandė apibūdinti, 
kas jaunimui išeivijos spaudoje pa
tinka ir kas ne.

Studentai vasaros metu Adelaidėje.

truputi pramokome tik iš tėvų; lietu- < 
viškų mokyklų nėra; trūksta ne tik Į 
knygų, bet net paprasčiausio lietuvių i 
k. žodyno).

Kokie galėtu būti bendresni šio i 
pokalbio apibūdinimai?

Visų pirma, visi jaunieji skun- i 
dėsi išeivijos spaudos cenzūra. Joks ' 
kitas žodis diskusijose nesikartojo ■ 
dažniau, kaip “cenzūra”. Cenzūra, 
cenzūra, cenzūra. Kodėl? Nebuvo 
jokios abejonės, kad žodis “cenzūra” 
jaunimui - keiksmažodis. Kai kurie . 
jauni žmonės netgi pareiške, kad jie 
nemato esminio skirtumo tarp išorinės 
spaudos cenzūros Lietuvoje ir vidi- . 
nes, pačių sau užsidėtos, išeivijoje.

Vyresniesiems diskusijos galėjo 
būti puikia proga pasiklausyti ir iš
girsti, kaip lietuviška spauda atrodo 
jauniems žmonėms, kokie jai daromi 
priekaištai (nesvarbu - teisingi ar 
klaidingi), kokie pageidavimai, ko
kios nuotaikos, kas spaudoje jauna 
žmogų patraukia, ir kas atstumia.

Diskusijose kalbėjo daug vyres
nio amžiaus spaudos atstovų'. Ką, kal
bėjo jaunimas - dauguma vyresniųjų 
arba neklausė, arba negirdėjo. Jiems 
svarbiau buvo neklausyti, bet išsaky
ti savo “teisybę” ir savo laikraščių 
reklamą.

Nekartą diskusijose buvo iški
lęs lietuvių ir kitų kalbų klausimas. 
To negirdejo laikraščio admin istrato- 
rius, kalbėjęs apie “lisuvenijan — 
heritedž” - miglotus debesėlius ang
liškai nesuprantantiems jaunimo 
atstovams.

“Draugo” atstovai aiškino, kad 
cenzūros spaudoje nėra. Kad “Drauge” 
yra skyrius, kuris vadinasi “Žvaigž
dutė”.

Beveik visi laikraščiu atstovai 
ir redaktoriai bėgiojo į priekį jauni
mo “pasveikinti”. Visi jie aiškino, 
kad jų laikraštis geras, kad jis jau
nimą labai myli, kad jaunimas jiems 
patinka, kad jie nori, jog jaunimas 
juos skaitytų ir jiems rašytų. Netgi, 
kad jų “paveiksluotuose magazinuose” 
yra daug jaunimo nuotraukų (kurias 
suprasti galima ir- lietuviškai nemo
kant).

Kartą per penkerismetus, jauni
mas iš įvairių kraštų gavo progos 
porą valandą pasikalbėti jiems rūpi
mais spaudos klausimais. Vyresnieji 
spaudos atstovai neatsispyrė pagun
dai “pavogti” savo biznio reklamai. 
Nuobodi, pigi, neapmokėta, “svei
kinimu” forma pridengta reklama, pa
vogusi didelę dalį diskusijų laiko, 
buvo, mano nuomone, labai akivaizdi 
vyresniųjų nenuoširdumo jauniesiems 
demonstracija.

Išgirsti jaunesniųjų išsakytus 
rūpesčius spauda buvo verta ir svar
bu. Išspręsti spaudos bėdas - tai jau 
vyresniųjų uždavinys. Naivu būtų 
tikėtis, kad jaunimas išleis įdomų 
laikraštj, jei laikraščių tokiais pa
daryti nesugeba daugiau patyrimo tu
rintieji. Vyresniųjų išlaikomas “jau
nimo” laikraštis tebus tik toks, koks 
patinka ne jaunimui, bet jį išlaikančiai 
vyresniųjų grupei.

Kongresas davė progą spaudai 
susipažinti su spauda tebesidomin- 
cia jaunimo dalimi. Ar spauda suge
bės tuo “susitikimu su jaunais skai
tytojais” pasinaudoti, parodys atei
tis.

TAVE!
Kai klausi: ką aš myliu?
Pagalvoju, atsakau -
kad myliu rudenio saulėtas dienas,
ir gėles išpustytas per lauką,
ir kartų vyną, raudoną kaip ugnies liežuvi, 
kuris apsunkina galva.

Ir tada aš pagalvoju apie 
Tave!

DAINA
Kai ji dainavo, aš sėdėjau 
ir žiūrėjau.
Svajonės sidabrinės 
kaip žvaigždės 
Dievo dvare.

Orkestras pritarė, 
ir aš girdėjau 
balsą
Žemės ilgesio 
Jos dainoj.

MYLIU
Tu mane patrauki,
Kaip gluosnį, kuris lenkias prie upės,
Kaip paukštį, kurs skrenda link saulės:
Tave aš myliu.

JAUNIMAS, ORGANIZACIJOS, 
BENDRUOMENE

Pokalbis tema “Jaunimo orga
nizacijos” vyko šeštadienio prieš
piety. Vadovavo Juozas Gaila, vyres
nio amžiaus asmuo, dalyvavo už jį 
žymiai jaunesni: Alniis Kuolas (atei
tininkas), Nijolė Slapelytė (skautė 
akademike) ir Mykolas Drunga *(san- 
tarietis - šviesietis). (Neo-lituanų 
atstovė Daiva Vaitkevičiūtė dėl darbu 
nesuspėjo atvykti iki pačios pa
baigos). Anot vadovo, pokalbio tiks
las turėjęs būti trumpas jaunimo or
ganizacijų praeities bei paskirties 
pristatymas. Nors kalbėtojai vieto
mis šnekėjo nenuobodžiai, patsai sim
poziumas pasirodė nepanašus nei į 
kuolą, nei į mietą. Tiems klausyto
jams, kurie aktyviau reiškiasi lietu
viškoj veikloj ir apie išeiviškas, 
ypačiai gi šiaurės Amerikos jaunimo 
organizacijas turi šiokį tokį nusima
nymą, šis simpoziumas negalėjo nie
ko duoti: kalbėtojų pasisakymai buvo 
trumpi, dažnai bendri ir kartojantys 
žinomus dalykus.

Pirmadienio popietėj vykęs po
kalbis “Jaunimo vieta Lietuvių Ben
druomenėje” laikytinas vos vos pasi
sekusiu. Moderuojant Arvydui Barz- 
dukui, šnekėjo Antanas Dambriūnas, 
Mykolas Drunga ir Laima Nainytė.

Tarp visos eilės užkliudytu 
klausimu buvo sekantys: LB paskir
tis; jaunimo įtraukimas į LB veiklą; 
jaunimo pažiūros į kultūros ir politi
kos dichtamija; į ALT - os ir LB kon
fliktą; jaunimo prisidėjimas prie lie
tuviškojo švietimo. Kiekvienas šių 
klausimų vertas atskiro pokalbio 
(kaip kad ir dažna vieno ar kito 
pokalbininko netingi mintis). . .

oį .«• -.tint .
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gal koks mūsų literatūrinis snobas, 
išgirdės šias eilutes, ir pamanytų sau, 
kad čia ne poezija, tik šiaip sau 
sausa eilėkalyba. Bet, šiaip ar taip 
sau imkime ar manykime, o poetai ir 
kunigai didžiausia moterų silpny
bė: jos prie ju puola kaip nakties 
plaštakės prie liepsnos, - leidžiasi 
i platesnį sofistikuota_ pokalbi šne
kus kaimynas.

- Netikiu tuo, nes, kaip matai, 
savo poezijom čia moters neprisi
šaukiau, - lyg pats sau sako užsi
svajojęs ir išsiblaškęs vienišas se
nis, kartais bandęs perkrauti savo 
smegeninę sentimentalią eilėraščių 
nerafinuotais posmais, užsirašyda
mas juos darbovietėje ant visokiau
sių, po ranką pakliuvusių,popiergalių 
bei murmėdamas juos panosėje sau, 
laistydamas namo aplinką bei šiaip 
ką krapštydamasis apie malkinę, tuo 
sukeldamas kaimynams įtarimą, kad 
ne visi jam -namie. O. dabar, suėjus 
jiems į vidų, jis šildė pieną apie jo 
beždžioniškai apžėlusias blauzdas 
besizulinančiai savo mėgiamai pilkos 
spalvos katei geltonakei, nemėgstan
čiai skito pieno nė iš tol pauostyti. -

- Savotiškai įdomi toji mano mū
za dabartinė - Pilkė, - toliau vos gir
dimai pasakoja vienišas senis. - Jai 
viskas Įdomu, ką darau. Ji niekur 
nesitraukia nuo manęs ir, išalkusi, 
meiliai knirkia, primindama man, kad 
jau laikas jai atsigaivinti pašildytu 
pienu. Ji visuomet mane išlydi mano 
duondavin darban iki vartelių ir čia 
pat visuomet pasitinka mane. Todėl 
jau esu lyg ir primiršęs šį savo pos
meli:

išeinant, nieks nebeiš'lydi, 
Pareinant, niekas nepasitinka, 
Nors laikas daug žaizdų užgydė,

Bet tuštumą jaučiu aplinkui.

Dažnai mėgsta ji įsi karti į prie- 
s'ais namą augančio šaligatvio deko
ratyvinio medžio viršūnę ir iš' ten 
šauniai sau spiaudyti į piktai ją lo
jančius šunis, kuriu čia jos taurios

P I L K Ė

Juozas Busodilgė

Kaimynas, apsilankęs pas vie
nišą seni, kalbasi su juo:

( - Mano .visažinanti žmona pla
čiai jau kuris laikas skleidžianti 
gandus, kad pats treti metai jau, kaip 
laukiesi moters, kuri tau žadėjusi 
su tavimi čia sumesti skudurus, bet 
jos čia vis dar nesimato...

- Taip yra, - pritaria vienišas 
senis. - Ilgą iešmą bedrožiant, sūo 
kepsni nusinešė. Bet aš čia ne vien 
tik moters pasigendu. Moteris nie
kad čia nesugrąžintų man jaunystėje 
kažkur prarasto pasaulio. O vienišas 
kartais aš jaučiuose ir triukšmingiau- 
siame pobūvy, nesugebėdamas ten 
sutalpinti savo minčių.

- Tai kaip čia pačiam einasi? 
smalsus kaimynas, akimis per-

mesdamas dar tebežydinčias rožes, 
švelniu aksomu aplink narna žaliuo
jančia. žolę ir žiemai sukasta daržo
vėms ežia., klausia vienišą seni.

- Kaip matosi:

Žydi čia rožės, mano sodintos.
Nors nežydėt man antru kartu...
O mintys, mintys, lyg prirakintos 
Kažką?, veltui vis klausia: “Kur tu?”

Prisižiurau čia save, ta darbo
vietės man patikėtą lūšnele, gėles, 
daržoves, žolę ir savo katę, Pilkų, 
kuria, prieš pusmetį kaip

Gniuzuliuką, šiltą., švelnų. 
Meiliai glostydamas delnu

iŠ' kaimynų parsinešęs, pasijutau ne 
toks vienišas esąs, kaip anksčiau 
vis jausdavausi, - įterpdamas savo 
mėgiamas deklamacijas, nuoširdžiai 
pasakojasi vienišas senis.

- Na, kaip matau, kad pats ir 
eiliuoti sugebi sklandokai, jei čia 
tavo paties žodžiais, - nustemba kai
mynas, daug skaitęs ir truputi nusi
manydamas apie literatūrą. - Nors 

prigimties baisiausiam pasipiktini
mui yra gyva pekla privisusi.

Gėles laistomu vandeniu baidy
damas ją nuo gatvėje siuvančių ma
sinu, pripratinau ją. prie vandens, su 
kuriuo, kaip žinia, katės, mėgstan
čios sausą svarą, ne labai norinčios 
draugauti. O ji, dabar pajutusi kiek 
stipresnę vandens srove, tik pritu
pia, susigūžia, ir laukia, kuo čia 
baigsis tas visas šaltas dušas... 
Lietaus metu ant cemento atsiradu
siuose vandens klaneliuose, kaip 
veidrody, pamačiusi savo putlaus 
snukučio atspindi, žaidžia su juo, tik 
retkarčiais nuo savo letenėlių grakš
čiai nupurtydama įkyrius vandens 
lašelius.

- Ąr tik pats ne per daug man 
čia pasakoji apie tą savo katę? - 
nekantriai pertraukia jį kaimynas. 
-Aš, pavyzdžiui, katėm iš viso nesi
domiu. Pavyzdžiui, mano žmona me'gsta 
peckiotis tik su šunimis, jiems dau
giau dėmesio skirdama* kaip savo 
vyrui. Ji pati save kildina iš aristo
kratų, prilaikydama du tokius išsprog- 
takius, kaip ji sako, aristokratiš
kosios veislės, pikinysus, su jais 
bučiuodamosi, glamonėdamosi ir 
blusinėdamosi.

- Palauk as dar ne viską pasa
kiau apie savo katę. Tu iš jos dar 
pasijuoksi. Ji tave dar nustebins. O 
ji, kaip ir kiekviena “tynaidžerka” 
nuo pat mažens yra sugadinta ar pati 
save susigadinusi, nors aš nesu ge
rame upe ją taisyti. Ji turi savo spe
cifinių užgaidu ir išdėkiliskų polin
kiu. Ji kartais, man nematant, vėl- 
niaižin, kur nukiša mano rankraščius, 
plunksnakočius, trintukus ir net ma
žesnes knygas.

- 0 mano žmonos išpaikinti aris
tokratai vien tik paloves pridergia. 
Smarvė neišpasakyta! O jai patinka, 
kad tu kur surūgtum, — švelniai nu
sikeikia kaimynas.

Veinišas senis, palakdinęs savo 
katę, švelniai ją išmeta lauk, ir to
liau pasakoja:

- Išmokinau ja_ per metro aukšty 
sunertas rankas šokinėti, ką ji pa
mėgo, užmiršusi savo kačiukystes 
dienų mėgiama žaidimą - pilku suktu
ku gaudyti savo uodegą. Taip aš 
ją šokdinu per savo sunertas rankas, 
o likimas čia mane ištisa šimtmečio 
ketvirtį jau kaip Šokdina per gy
venimo virvute,, kad gyvas nesusting
čiau, kad gūdžiais vidurnakčiais 
neimčiau staugti vienišo vilko balsu, 
prieš keturias dešimtis metu pasku
tinį kartą girdėtu gimtinės šiluose, 
siaučiant baltai sniego pūgai - - -

- Mano kailiu net keistas šiur
pas bėginėja, - girdint paties tokius, 
nostalgijos kupinus, žodžius, - sako
si kaimynas. - Aš jau senai esu už
miršęs, ar ten kur vilkas kada stangą 
ar lakštingala čiulbėjo...

Vienišas senis toliau pasakoja 
apie savo Pilke:

- Ji. nuolat mėgsta snuduriuoti 
ant mano rašomojo stalo kėdės ar to
je vietoje, iš kur paprastai žiūrau 
TV. Bet kada nors ir švelniausiai 
iš tų vietų perkeliu ją į kita,, tuojau 
pat pasireiškia jos moteriška ambici
ja ir net keršto tendencija: ji, užsi
gavus!, prašosi lauk. O išleista, tuo
jau nors dar ir ne sezonas ima vesti 
į piktą pagundinimą., vienas viešpats 
Dievas težino, kam priklausantį ir iš 
kur čia atklydusį seną, vienišą kati
ną, amžinai apatiškai murksantį sau 
ant tvoros ir paniekos pilnu žvilgs
niu sekanti jam jau neįdomų pasaulį. 
Aišku, kad tas jaunos kačiukės pa- 
gundinimas jam yra nepakeliamai pik
tas. Juk jo pavasarių dainelė jau su
dainuota, o kovoje už būvį jaunesnių 
ir stipresnių už jį rivalių išdraskyti 
kailio lopai niekad jau švelniu pūku 
nesizulins nei prie žmogaus nei prie 
savos giminės sutvėrimo. Juokinga, 
aš kartais žiūrau į tą katiną ir jame 
matau pats save...

- Na, na, čia jau, prisileidęs 
save prie Žodžio, nušnekėjai į šalį.

(Nuogta j 6 pjįĘj.)

J. Slavėnas

Sovietų Sąjungos-Vokietijos 
Bendradarbiavimo Seselyje

(tąsa.)

Ribbentropas patyręs, kad so
vietai jau painformavo Lietuvą apie 
jos teritorijos dalies atskyrimą Vo
kietijai, slapta telegrama Vokieti
jos atstovui Kaune suteikė visas 
informacijas apie rugpiucio 23 d. 
ir rugsėjo 28 d. slaptus protokolus, 
bet prašė Lietuvos vyriausybei pra
nešti (slaptai) tik tiek, kad dėl Lie
tuvos teritorijos dalies Vokietija 
šiuo metu nemano daryti kokios 
nors revizijos. Tačiau šios telegra
mos nuorašą Ribbehtropa's pasiuntė 
savo atstovui į Maskvą, prašydamas 
su ja supažindinti ir Sov. Sąjungos 
vyriausybę. Kartu dar Ribbentropas 
prase' priminti sovietams, kad jie 
neužimtų Lietuvos teritorijos juos
telės.

Spalio 5 d. Schulenburgas pra
neš Ri bbentropui, kad 1. vykdant 
Lietuvos okupaciją Lietuvos teri
torijos juostelė nebus sovietų užimta 
ir 2. paliekama Vokietijai pačiai 
nustatyti datą, liečiančią tos teri
torijos užėmimą.

Vokietijos atstovas Kaune dar 
nespėjo prašyti audiencijos pas Lie
tuvos užsieniu reikalų minister; ir 
suteikti Ribbentropo jam pavestas 
informacijas, liečiančias Lietuvos 
teritorijos juostelę, kai jis buvo iš
kviestas pas min. pirm, pavaduotoją 
Bizauską, kuris pareiškė, kad Vo
kietijos pretenzijos į Lietuvos teri
torijos dalį padarė Lietuvoje gilų 
ir skaudų įspūdį. Vokietijos atsto
vas Kaune (Zechlin) savo telegra
moje Ribbentropui praneše paaiškinęs 
Bizauskui, kad Maskvos pasitari
muose, svarstant Vokietijos - Sov. 
Sąjungos interesų sferų ribas Vo
kietijos užs. reik, ministęris gynęs 
Lietuvos interesus Vilniaus ir jo. 
srities atžvilgiu ir gavęs tuo reikalu 

sovietų sutikimą. Kadangi Lietuva 
tuo būdu galėsianti savo teritoriją 
padidinti žymiu gabalu, tai esą at
rodė nebus, iškilus reikalui išlyginti 
nepraktiška Vokietijos sieną ties 
Suvalkų trikampiu, padaryta Lietu
vai skriauda. Čia ir iškilusi pasi
tarimų metu idėja (Zechlin nutyli, 
kad šiuo reikalu rugsėjo 28 d. buvo 
pasirašytas slaptas protokolas), 
svarstant sienų nustatymą, maža 
Vokietijos - Lietuvos sienų pataisa. 
Bet, pabrėžė toliau Zechlin, aš už
tikrinau Bizauską, kad Vokietija 
to reikalo nelaiko skubiu dalyku. 
Bizauskas apsiraminęs. Zechlin dar 
telegramoje priduria, esą Lietuvos 
politiniuose sluoksniuose reiškiama 
viltis, kad Vokietija perleisianti 
Lietuvai Suvalkų iškyšulį.

Nors Zechlin sakė Bizauskui, 
kad tik ide'ja buvo kilusi del Lietu
vos teritorijos juostelės, bet Lietu
vos ministeriui Berlyne Škirpai lan
kantis Vokietijos užsienių ministeri
joje ir pareiškus pasitenkinimą, kad 
Vokietija atsisakiusi Lietuvos teri
torijos dalies, ministerijos sekre
torius pataisė Škirpa, - “tik šiuo 
metu”.

įteikdama 1940 m. birželio 14 d. 
Lietuvai ultimatumą, Sov. Sąjungą 
ryžosi jau pagrindinai įvykdyti 
“galutinį sutvarkymą viso Baltijos 
komplekso, apie kuri buvo susitarta 
su Vokietija 1939 m. rugp. 23 d. ir 
rugsėjo 28 d. slaptuose protoko
luose. Tam sovietų žygiui pateisinti 
buvo sugalvota visa raudonarmiečių 
pagrobimo istorija.

Sovietu kariuomene į Lietuva 
pradėjo žygiuoti birželio 15 d. Vo
kietijos atstovas Kaune savo prane-! 
Šime į Berlyną, smulkiai paliesda
mas sovietų armijos numatomas 

užimti vietas, pabrėžia, kad neturįs 
žinių apie sovietų persikėlimą į va
karus nuo Nemuno. (Matyti Zechlinui 
rūpėjo, ar sovietai susilaikys prie 
pietų-vakarų Lietuvos teritorijos 
juostelės, turinčios atitekti Vokie
tijai. Vėlesniame pranešime minėjo, 
kad sovietai okupuoja ir juostelę).

1940 liepos 9 d. Ribbentropas. 
pavede Vokietijos atstovui Maskvoje 
žodžiu painformuoti Molotovą, kad 
baiguš vokiečių repatriaciją iš Esti
jos ir Latvijos, Vokietija pasiren
gusi tai vykdyti ir Lietuvoje, žinoma, 
ta repatriacija neapimanti Lietuvos 
teritorijos juostelės, kuri turinti 
atitekti Vokietijai. Tos juostelės 
inkorporaciją Vokietija rezervuo
janti sau teisę nuspręsti pati. Tačiau 
vokiečių turimomis žiniomis sovietai, 
vykdydami karines priemones Lietu
voje, tos juostelės neaplenkė.

Sovietų vyriausybei dabar paaiš
kėjo klaida, kurią ji padarė-sutikda
ma Šią Lietuvos teritorijos . juostelę 
perleisti Vokietijai. Rengiantis 
inkorporuoti visą Lietuvą į Sov. 
Sąjunga ir norint priduoti pobūdi, kad 
tas vyksta lietuvių tautos, laisva 
valia ir pritarimu, o tuo pat metu 
vykdyti jos teritorijos perleidimą 
Vokietijai, pagal iš anksto slapta 
susitarimą, būtų atidarę akis ir ar
šiausiems Lietuvos komunistams ir 
sudarę Sov. Sąjungai nepatogumus 
visame pasaulyje (kuris tada dar 
nežinojo apie slaptus Sov. Sąjungos 
- Vokietijos susitarimas). Todėl 
sovietai dabar ryžosi ieškoti būdų, 
kaip tą Lietuvos teritorijos juoste
lę palikti prie Lietuvos.

1940 m. liepos 13 d. Vokietijos 
atstovas Maskvoje labai skubia tele
grama pranešė Berlynui, kad jį pasi
kvietęs Molotovas ir pareiske: Sta
linas, labai rūpestingai išstudijavęs 
Lietuvos teritorijos.juosteles padėtį, 
priėjės išvados, kad . Sov. Sąjungos 
prievolė ja perleisti Vokietijai yra 
neginčijama. Tačiau dabartinėmis 
aplinkybėmis sios juosteles Vokie
tijai perleidimas butų Sov, Sąjungos 
vyriausybei nepaprastai nepatogus 

ir sunkus. Todėl Stalinas ir jis 
(Molotovas) labai prašo Vokietijos 
vyriausybe pasvarstyti ar, imant 
dėmesin nepaprastai draugingus Sov. 
Sąjungos - Vokietijos santykius, ne
būtu galima rasti būda, pagal kurį 
ta juostele ant visados būtu palikta 
prie Lietuvos. Molotovas pridūrė, 
kad, aišku, Vokietija savo tautiečius 
gales bet kada iškeldinti iŠ Lietu
vos, o kartu ir iš tos juostelės. 
Schulenburgas savo telegramoj pa
brėžė, kad Molotovas vis ir vis karto
jo apie Sov. Sąjungai galimus kilti 
iš to perleidimo sunkumus. Liepos 
17 d. ' Molotovas vėl issikviete 
Schulenburga ir pakartotinai pabre- 

. že didele reikšme įtos juostelės 
prie Lietuvos palikimo.

Rengiantis savo poziciją pa
gristi , jei kiltų nauju derybų su 
Vokietija reikalas, buvo sudarytos 
statistines lenteles, (pagal Lietu
vos Statistikos Biuro duomenis) 
apie juostelėj gyventojų sudėtį, 
kokios didesnes gyvenamos vietos 
į ja ieina ir kit. ir tos lentelės 
liepos 17 d. buvo įteiktos Vokieti
jos ambasadoriui Maskvoje.

Pagal Molotovo pavedimu su
kompiliuotas lenteles i juostele įėjo: 
Beveik visas Vilkaviškio apskritis; 
1/3 Marijampolės apskr.; 1/5 Seinų 
apskr.; 1/15 Alytaus apskr.
Viso gyventojų toje juostelėje 
1939 m.: 184.608 (lietuviu - 82.3%). 
Pati juostelė pietuos e-vakaruose 
ribojama Lietuvos - Vokietijos 
siena, Šiaurės rytuose nusitęsia 
linija, 4 jungiančia gyvenamas vieto
ves: Sirvintus (Kud. Naumiestį?), 
Pilviškius, Marijampolę ir toliau suka 
į Zapackinę (Gardino kryptimi).

Ribbentropas šiuo reikalu tele
gramą Schulenburgui ’ pasiuntė tik 
rugpiū&io 2 d. ir joje pavedė pain
formuoti Molotova, kad Reicho vy
riausybe priėmė dėmesin Sov. Są
jungos pageidavimą'dėl Lietuvos teri
torijos juosteles, del kurios buvo 

' nuspręsta Maskvos susitarime.
J:daug-tan)''"X./
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Tauriam lietuviui
A.A. BALIUI DIČIŪNUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius užjaučia

A .L.B. Krašto Valdyba

“NERIES”
Krepšinio žiemos sezono var

žybos jau įpusėjo šiais metais, 
N.S.W. krepšinio varžybos praveda
mos nauja sistema. ’Paskiri klubai 
turi priklausyti vietovėm ir vietovių 
rinktinė (association) gali dalyvauti 
pirmoje divizijoje Aleksandrijoje.

“Neris” vyrų, komanda daly
vauja A klasėje, mergaičių, komanda, 
užbaigusi sėkmingai vasaros sezo
ną, B klasėje Parraimattos apylinkės 
varžybose. Abi komandos pradėjo 
žiemos sezoną sėkmingai. Vyrų 
komanda išlošė pirmas dvejas rung
tynes, mergaitės išlošė visas tris.

Naujai išrinktai valdybai teko 
gerokai pasitempti ir rezultatai 
jau matosi. Salį treniruotėms surado 
ir išnuomavo East Hills Girls High 
School Gymnasium Lucas St. East 
Hills, kur treniruotės vyksta kiek
viena, šeštadieni nuo 2 - 4 vai. 
p.p., prižiūrint pačiam klubo pirmi
ninkui “Andy” Andriejūnui. Norin
čius pradėti lošti ar žaidėjai - žai
dėjos norintieji įsijungti į sportinę 
veikla,, maloniai kviečiami.

Vyrai pirmas rungtynes turėjo 
prieš “Paratels” klubą, kurias lai
mėjo 69:56 rezultatu. Žaidėjai nors 
gerai kovojo ir laimėjo, bet jautėsi 
trijų, savaičių, atostogos, mat, ne
galėjo treniruotis dėl salės remonto, 
bet reikia pažymėti, kad komanda 
vieninga ir “solistų” nesimatė. 
Pasiekusiu taškų skaičius pats už 
save kalba.

Antras rungtynes teko susitikti 
su latviais, neriečių sportinis prie
šas. Si, karta neriečiai atskaitė

KLUBE
latviams 53 ir i, savo krepšį leido 
įdėti tik 32 (20 -'13).

Trečias rungtynes Havvkesbury 
išlošė 64:59 (27:33). Pagal lošima 
neriečiai turėjo sias rungtynes lai
mėti.

Pirmame puslaikyje lose sustingę 
ir tik antrame vėl atgavo savo for
ma, ir, nors prieš rungtynių pabaigą, 
užspaude priešą išlošdami pusiau- 
laikį, bet rungtynes teko pralošti.' 
Pamoka buvo duota, kad reikia įver
tinti priešą, iš pradžios rungtynių ir 
nebūti užtikrinti pergale.

Aplamai reikia pasakyti, kad 
klubo veikla žymiai suaktyvėjo. 
Neatsižvelgiant, kad “Neris” turėjo 
ne per sėkmingiausius paskutinius 
metus, nes nei moraliniai, nei mate
rialiniai be kelių paskiru asmenų 
paramos negavo. Užėmė per pasku
tine, sporto šventą trečią vieta, ir i 
musų rinktine nepateko nė vienas. 
Buvęs ilgametis žaidėjas “Andy” 
net nepateko į kandidatus, tuo tarpu 
trys neriečiai žaidžia pirmoje divi
zijoje už australų klubus.

Šis t nors ir liūdnas faktas, at
siliepė teigiamai i klubo veiklą. 
Išsirinkę valdyba, iš jaunų aktyviu 
sportininku mažiau posėdžiauja, bet 
daugiau veikia. Suruošė loterija, 
kuri atnešė neblogą pelną ir dabar 
30-to birželio ruošia Ukrainiečiu 
salėje 67 Joseph St. Lidcombe šo
kius, kur, teko girdėti, šoks ir mūsų 
šokiu grupė (Nesumaišykite su uk
rainiečiu klubo sale). Yra ruošiama 
antra loterija, traukimas laimėjusių 
bilietų bus per šokius. Nesenai klu

bas laimėjo Parraimattos distrikto 
suruoštame karnivale pirmą vieta, 
sužaidė sekmadieni keturius kartus. 
Smulkesnes zuinias apie karnivala 
ir iškylas i provincija, bei mergai
čių žaidynių rezultatus duosime se
kančiame numery. Kas prijaučia 
sportuojančiam jaunimui maloniai 
laukiame atsilankant i, vakarą 67 
Joseph St. Lidcombe, birželio 30 d.

Alg. Pogirskis

PILKE
(Atkelta iš 5 psl.)

Suk velniai tą purviną katiną, - norė
damas keisti jam pabodusią temą, jau 
kiek švariau nusikeikia kaimynas. 
- O man regis, kad pats niekad negalė
tumei pasidaryti mano žmonos “boi- 
frendu”, nes liguistai mėgsti kates, 
o jai patinka tik šunys ir “boifrendai”, 
mėgstantieji : seilėtis su jos šunimis.

Vienišas senis, to lyg negirdė
jęs, tęsia toliau:

- Dabar mano Pilkė jau pasidarė 
kleptomane, naktimis atitempdama 
man kaimynų mazgotes, tam .tikras 
kelnekojines, kurios jauną gyvą mote
rišką kūną, pradedant nuo apatinio jo 
galo, glotniai apsmaukia iki pusės. 
Kartais prie durų, ant laiptų, randu 
ir šiaip sau pašėlusiai Švelnios me
džiagos moteriškų, deja, tuščių, iš
narų, nuo baltiniu džiaustomų vielų 
stipresnio vėjo numestu, ir mano Pli
kės man begėdiškai nukleptomanintų. 
Po to net nepatogu kaimynių droviai 
klausinėti, kuriai čia jų šie visi da
lykai priklauso...

Kaimynas, šyptelėjus:
- Visi poetai "ir šiaip sau rašei

vos, kaip žinoma, yra dideli melagiai, 
mėgstantieji viską perdėti. Bet, jei 

pats nemeluoji, tai toji tavo Pilke 
yra ypatingai supratlyva kate, nes ji 
tave nors dalinai aprūpina tuo, kas 
tau, lengva spėti, net ir dienomis, 
nemiegant, sapnuojasi.

- Jei netiki, tai galiu lažintis 
iš tūkstančio dolerių, kuriu neturiu, 
kad nukentėjusios kaimynės neleis 
man meluoti, ypač tokia čia už tvoros 
gyvenanti ir net darganų metu devinti 
mikroskopinio dydžio karštas kelnai
tes, iškilių formu savininkė...

- Kas kam rūpi, o alkanam - duo
na, - reikšmingai šypsosi kaimynas, 
jau norėdamas baigti pasisvečiavimą 
pas vienišą seni. O jis, žvelgdamas 
kažkur į toli ir nieko nematydamas, 
kažka lyg prisiminęs, ima deklamuoti:

Pilke, mano Pilke,
Tu manęs nors neapvilki.
Gyvenu eia su tavim 
Palaužta širdim - - - 
Norėdamas nuo kaimyno nūs lėpti 

skruostu kvailai pradėjusią riedėti 
sunkiat ašarą, nusigręžia nuo jo. De- 

-ja, pastabus kaimynas ją jau matė.
- Ką matau? ... Vyrui, ir dar to

kio amžiaus, nepritinka verkti. Ner
vai... Išgerk ko nors stipresnio, jei 
turi ... Viskas praeina... Ir tu viską 
ilgainiui užmirši ... O ir ši tavo 
mylima Pilkė neužilgo tave apvils. 
Lažjnuosi. Po žiemos bus pavasaris, 
ir ji tave čia apdovanos gražiu ka
čių prieaugliu. Užsuk pas mane kada, 
Išvalgysime kokį buteliuką.Bus linksmiau.

- Iki------
- O man vis tik peršasi įtari

mas, kad pats Dievas tą Pilkų bus 
tau davęs ir kartu pats velnias bus 
prie to prisidėjęs, - dar pasako kai
mynas, jau žengdamas laipteliais 
žemyn į šaligatvį.

Aleksandras Kelmietis

ŠEIMOS TRADICIJA
(tąsa.)

- Bet, klebone, mes vienas kitą 
mylime ir mes bijomės.kad mus neiš- 
kirtų Arbeitsamtas... mėginau aiškinti, 
bet klebonas, numojęs ranka,nenorėjo 
nė klausyti, atsistojo ir išėjo į kitą 
kambarį, mus palikes vienus. Stovė
jome be žado ir laukėme, kas bus to- 
liau.

Po valandėlės grįžo klebonas, 
pažiūrėjo atidžiai į vieną, paskui 
į kitą ir sako:

- Vaikai, jei norite apsivesti, 
reikia turėti gyvenamą vietą ir reikia 
vienas kitą pažinti. Aš jus galiu 
rekomenduoti į vieną ūki Betzau, čia 
nuo Bregenzo 15 kilometru į kalnus; 
ten reikalingi du darbininkai; pa
dirbėsite, pagyvensite drauge, susi
pažinsite geriau ir po keliu mėnesių 
ateisite pas mane su liudininku. Ar 
supratote?

- Supratome, - abu sušukome 
kartu.

- Na, o dabar imkite adresą ir 
eikite į Arbeitsamtą. Aš jiems jau 
pranešiau apie jus telefonu. Iki pasi
matymo, vaikai, - Šypsodamasis iš
leido klebonas pro duris.

Nereikia pasakoti, kaip mes bu
vome laimingi, jūs tai galite suprasti. 
Po mėnesio laiko mes jau buvome 
vedę. Atsidėkodami klebonui uz*" jo 
gražų pamokimą ir tokia reikšmingą 
pagalbą mussutuobiant, mes pasiža
dėjome kas penkęri metai parašyti 
Bregenzo klebonui padėkos laiškelį 
ir priminti jam mūsų pirmąjį susiti
kimą. Su tais pade'kos laiškeliais 
mes švenčiame ir .savo vedybinio 
gyvenimo jubiliejus.

- Ak, kaip graži ir idomi isto- 
r? (.prakalbs j y o njąn ą>, Jfąųųyą ė,
dešines, - kad bent dali būčiau ga
lėjusi as' to išgyventi. Ir jau buvo 
beketinanti atskleisti savo meilės 

istoriją, bet čia isimąiše' tas pats 
gražbylys iš Nevvcastelio, ponios 
Irenos didelis gerbe’jas, su kitu 
klausimu:

- Ponas Antanas papasakojo 
retą meilės istoriją, bet toje isto
rijoje paliko neaiškus du dalykai: 
kaip panelė Irena pateko pati viena 
į ta, traukini ir kaip ji pateko ponui 
Antanui tame traukinyje ant kelių? 
Tą , žinoma , gali atsakyti tik pati 
ponia Irena.

Visi plojo ir reikalavo, kad 
ponia papasakotų, bet ji spyrėsi.

- Prisipažinsiu, kad paskutinysis 
klausimas ir man iki šiol nėra paaiš- 
kejęs. Irute, turi gerą progą čia prie 
visu, paaiškinti, - kalbėjo jos vyras.

- Gerai, gerai, jei jau taip 
norite, ką padarysi, - kalbėjo kiek 
paraudusi ponia Irena,- tai buvo 1944 
metai spalio mėn. 6-9 dienomis prie 
Ragainės, rusų kariuomenė apsupo 
pabėgėlių vilkstinę, ten buvo ir mano 
teveliu vežimas. Jauni vyrai, rizi
kuodami savo gyvybe, nakties metu 
praslinkdavo pro sargybas ir ding
davo nežinioje. Vyresnysis brolis 
Juozas būtinai užsispyrė bėgti, tada 
tėvas ir motina prikalbėjo broli, kad 
jis ir mane pasiimtų, o jei pasirodytų, 
kad lengvai galima praeiti, tai kad 
sekančią naktį ateitų pasiimti liku
sios šeimos. Iš tikrųjų tą naktį mes 
praėjome nepastebėti. Kitą naktį 
brolis nuvyko pasiimti tėvų, bet jų 
jau nerado. Jie buvo gražinti į Lietuvą, 
ar Dievas Žino kur.vėliausužino jome, 
kad buvo išvežti į Sibirą,.

Poznanėje buvome vokiečių su
laikyti: brolį pasiuntė į Rytprūsius 
apkasų kasti, o man davė leidimą va
žiuoti į Ravens bergą, į svetimšalių 
lagerį. Ir taip atsikrapsčiau į Salz- 
burga, kur buvome subombarduoti, o 

toliau jūs jau viską žinote.
Čia ponia Irena nutilo pasako

jusi.
- Na, o dabar papasakok, kaip 

patekai ponui Antanui ant kelių, - 
juokėsi vienu balsu svečiai.

- Na, gerai-. Tą naktį tariausi 
žuvusi. Važiavau.kaip žinote viena. 
Iš subombarduoto traukinio buvau 
minios išstumta ir sumindžiota. Atsi
kelti negalėjau ir, jei ne Antanas, ti
kriausiai bučiau ir žuvusi. Mano 
didžiausias noras buvo jam atsilyginti, 
bent padėkoti uz jo tokį žmoniškumą, 
nes mačiau .kiek daug jis dėl manės 
rizikavo savo gyvybe. Instinktyviai 
stengiausi laikytis arti jo, nes visa 
aplinkuma buvo svetima. Bijojau, kad 
jis pakilęs neišeitų; kiekvienoje sto
tyje buvau pasiruošusi sekti paskui 
jį, bet,mano laimei, jis miegojo ir mie
gojo. Kupsteino stotyje užplūdo nauja 
srovė žmonių ir į mūsų kupė įsiver
žė senyva moteris su trimis mažais 
vaikais. Moteris uždususi dairėsi, 
kur atsisėsti, o čia visos vietos 
užimtos. Pajutau pavoju, kad gali 
prikelti mano nepažįstamąjį, todėl 
atsikėliau ir užleidau jai savo vietą, 
o pati atsistojau sale jo,norėdama ji 
uždengti. Sekančioje stotyje dar dau
giau prisigrūdo žmonių ir aš buvau 
taip prispausta, kad noroms nenoroms, 
buvau priver ;ta atsisėsti ant jo ke
lių. Galite įsivaizduoti, koks buvo tas 
mano sėdėjimas, kaip ant žarijų puo
do. Galvojau, \ą aš jam pasakysiu, 
kai jis nubus, kaip reikės pasitei
sinti. Kas toliau atsitiko, iūs jau 
žinote iš Antano pasakojimo.

- Valio, - šaukė svečiai keldami 
sampano taures i ponų Laucių svei
katą ir į gražią šeimos tradiciją.

- Dar vieną, klausimą norėčiau 
pastatyti poniai Irenai, - kalbėjo 
viešnia, retai pratęsdama žodžius, - 
koks momentas, tokioje nepaprastoje 
meiles istorijoje buvo reikšmingiau
sias, nulėmęs ponios Irenos apsi
sprendimą ištekėti uz visai nepažįs
tamo žmogaus?

- Atsisveikinimo momentas Bre- 

genzo stotyje, - trumpai atsakė ponia 
Irena.

-O koks momentas buvo reikšmin
giausias ponui Antanui? ... Saukė vy
rai, nenorėdami nusileisti moterų 
smalsumui.

- Man tai Irenos asaros Bregenzo 
stotyje, - atsakė Antanas, glausda
mas žmonelę prie širdies.

- Ak, tos moterų ašaros, jos ir 
akmeni ištirpdo, - pridėjau savo ne
reikšmingą pastabą.

- Na, o dabar, mielos ponios ,-ir 
ponai, malonėkite pasirašyti šitame 
albume Ivje, kurį pasiųsime Bregenzo 
klebonui, tegul ir jis prisimins aną 
tolimą musų susitikimą^ nuo kurio jau 
praėjo 20 metų, - užbaigė ponia 'iena 
ir padavė albumėli svečiams pasi
rašyti.

Kai visi jau pasirašėme albumėly
je. ponia Irena jį paėmė i savo ran
kas ir,tvirtai suspaudusi . sako:

- Žiūrėkite, va, s*itas albumėlis 
jau yra ketvirtas, mes jaučiame di
dėlį malonumą, pasiųsti ji Bregenzo 
klebonui, nes jis yra: tikrasis mūsų 
laime's, mūsų vedybinio džiaugsmo 
kaltininkas. Ar galima tokį geradarį 
pamiršti? Na, tai dabar pasakykite, 
kas yra seimos tradicijų kūrėjas - 
vyras, moteris ar dar kas kitas? As 
manau, kad likiminiai įvykiai, kurie 
yra malonūs prisiminti, .kurių pamiršti 
negalima ir kurie, lyg talesmanai, 
padaro gyvenimą laimingą. Tokių va
landėlių negalima pamiršti, tokios 
valandėlės ir yra šeimos laimės pa
kartojimas, jos tampa šeimoje tradi
cijomis, - baigė savo pastabas ponia 
La u c i e n ė.

Netikėtai prašneko mano kaimynė 
iš kaires. Lai ponų Laucių vyresnioji 
dukrelė Audrutė, ji atidžiai klausėsi 
tėveliu, pasakojamos istorijos ir, <ai 
jau viskas pasibaigė, ji prašneko:

- Mama, tu man niekados tos 
istorijos nepasakojai, kodėl tu taip 
pyksti, kai aš atsivedu i nanuls nepa
žįstamą boyfriendą?...

Čia visi ėmė ploti katučių Au
drutei,ir istorija užsibaigė.
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TĖVU. VAKARAS

Sydnėjaus Lietuvių Klube vieni 
iš pirmųjų surengė savo Tėvu Vakara, 
Sydnėjaus Parapijos Savaitgalio 
Mokykla.

Gražiai įrengtame Klube priva
žiavo nemažas skaičius svečiu. Akį 
užmetus, tikrai buvo galima sakyti, 
kad buvo gerokai virs porą šimtų. Be
veik visi stalai buvo užrezervuoti 
Tėvų Vakaro dalyvių, taigi, rengėjai 
ir Klubo Valdyba liko patenkinti.

Vakarą atidarė Klubo Valdybos 
pirmininkas p. V. Simniškis, pasveikin
damas svečius ir pristatydamas Para
pijos Savaitgalio Mokyklos Tėvų Komi
teto pirmininką, p. A. Bučinską. Pro
gramą išpildė p-le G. Zigaitytė ir D. 
Gečiauskas ; padainuodami duetaz. Ne 
tik buvo malonu klausytis gražiai susi
dainavusio dueto, bet taip pat įdomu, 
kad p. Darius Gečiauskas yra kartu ir 
kompozitorius, nes iš trijų padainuotų 
dainelių, dvi jo paties kūrybos. Links
mieji Broliai Edvardas ir Vytas La- 
šaiciai su V. Stasiūnaiciu , pritariant 
akordeonu Algiui Pinkui, apdainavo 
visas paskutines sydnejiškių lietuvių 
aktualias “žinias”, kuriu, besiklausy
damas ne tik kad šypsnio negalėjo su
laikyti, bet ir skaniai nusijuokti tu
re j ai.

Loterija buvo gana turtinga ir 
Savaitgalio Mokykla yra dėkinga au
kojusiems: p. R. Badauskui už sta
linę lempą; p. Dailidienei už gra
žiai išaustą juostą; p. Janavičie
nei uz gražų keramikos kūrini; p. 
Kaufeldui už “Pupų Dėdės” plokštelę; 
p. Montvydui už tikrai gražų paveiks
lą; p. Mauragienei už pagalvę ir p. K. 
Stašioniui už virimo puoda^. Taip pat 
širdinga padėką išpildžiusiems vakaro 
programą dalyviams, kurie puikią 
nuotaiką suteikė vakaro svečiams, o 
svečiams už atsilankymą ir gausiai 
parėmusiems loteriją. Ypač liekam 
de'kingi Sydne'jaus Lietuvių Klubo 
Valdybai, suteikiant progą pasinaudoti 
Klubo patalpomis ir kartu paremiant 
Parapijos Savaitgalio Mokyklą; tiki
mės, kad neapširiksime,,pasisakydami 
visų dalyvių vaidu, kad Sydnėjaus 
Lietuvių Klubas yra tikrai vieta, ku
ria gali didžiuotis visi sydnėjiškiai 
lietuviai.

ab
***

įstanti jų natūrai ias teises.

SYDNĖJUJE BALTAI PAMINĖJO 
BIRŽELIO IŠVEŽTUOSIUS

Jau 32-ta. kartą renkamės pami
nėti savo kaimynu , brolių, seserų, 
tėvų ir tų visų nelaimingųjų, kurie 
anomis birželio dienomis buvo iš
plėšti iš savo namų, iš savo šeimų 
ir sukišti i vagonus, užkaltomis Jū
rėmis ir langais - be oro, be maisto 
ir vandens, ištremti į Sibirą, į Altajų, 
kad tenai vergautų Sovietų Sąjungai. 
Tai Sovietų Sąjungai, kuri pasirašė 
tarptautinę sutartį — žmogaus teisiu 
deklaraciją, kuri skelbiasi, kad ji 
saugojanti žmogaus ir tautu laisve 
ir pripaž

Šiuos pirmus genocido įvykius, 
šį liūdną žmonijos istorijos epizodą 
ir mūsų amžiaus kultūros gėdą mes 
perduodame savo kartų kartoms, kad 
pasiliktu, kaip įspėjimas joms dėl 
Sovietu, Sąjungos klastingos grėsmės.

Ir šis 32-sis kartas buvo atžy
mėtas Sydnėjaus baltą gilaus liūdesio 
ir gedulo ženkle. Scenoje nuleisti 
trys balti kaspinai ant kurių matomi 
kryžiai ir nudžiūvusių medžiu šake
lės, tai musu žuvusiųjų už laisvę 
kapai, ištremtųjų kaulai ilsisi po 
nudžiūvusiu medžių šakelėmis. Sce
na .kaip visada, įspūdinga ir meniška. 
Joje pasirodo Baltu Komiteto pirmi
ninkas p. V. Bukevičius, į salę įne
šamos trijų tautu, vėliavos uniformuotu 
skautų palydos. Bukevičius atidaro šį 
nepaprastą koncertą ir primena susi
rinkusiems šios dienos prasmę, pa
prašo atsistojimu pagerbti Romą 
Kalantą ir kitus žuvusius dėl Balti
jos kraštų laisvės.

Toliau yra pakviečiamas dr. 
R-A. Zakarevičius, B.Sc., B.E., 
M. Eng.Sc,, ,Pn.D. skaityti paskaitą. 
Jaunos kartos atstovas, kuris anas 
-liūdnas dienas gali prisiminti tik iš 
mamytės elgesio ir žodžiu: “šią naktį 
miegosi -apsirengęs ir apsiavęs savo 
lovytėje”. Jis tas naktis prisimena, 
bet to siaubo negalėjo dar suprasti. 
Jo prisiminimai jautrūs- tikri, jie 
liudija šiandien visam pasauliui ir 
anot prelegento, tie siaubingi įvy
kiai, Tu riuos teko- išgyventi baltams, 
turi būti perduoti iš kartos į karta. Pre
legentas vaizdžiai atidengė* anų die
nų žiaurumus ir tautų kančias, tą 
didelę padarytą ir tebedaromą skriau
dą, kurios negalime pamiršti. Esame 
laimingesni už tenai palikusius savo

pensininkams ir vaikams puse kainos.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į.

PABALTIEČIU CHORU KONCERTĄ,
kuris ivyks š.m. birželio mėn. 30 d., šeštadienį, 7 vai. p*p» 

LATVIU. NAMUOSE, 3 Dickens Street, Elwood, Vic.
PROGRAMOJE: - Estų Moterų ir Vyrų Chorai; Lietuviu, ir Latvių 

mišrūs Chorai, 
Įėjimas $2.00.

tautiečius ir iš to is'plaukia mūsų 
pareiga jiems padėti. Mūsų bendra 
kova už laisvę turi mus visus jungti.

Koncertą pradėjo latvių vyrų 
choras, diriguojamas p. H. Rutups. 
Padainavo tris daineles: “Aglona”, 
“Eternally blue are the hills of Lat
via” ir “The Flag should be re
turned”.

Lembit Salasoo paskambino Fr. 
Liszt - “Consolation III.

Lietuviu choras “Daina”, diri
guojamas Br. Kiverio. padainavo tris 
dainas: “Malda už Tėvynę” - J. Dam
brausko, “Lietuvos giesmę” - B. 
Budriūno ir “Laisvės varpai” - A. 
Vanagaičio.

Minėjimas baigtas visu, trijų 
tautų himnais.

ak.

SKAUČIŲ ŽINIOS
Paskutiniuoju metu meIbourniškių 

skaučių gyvenimas buvo gana gyvas.
Vyr. Skaučių kandidačių sueiga, 

kurioje dalyvavo 11 vyr. skaučių kan- 
didačių.įvyko gegužės mėn. pradžioje. 
Sueigą pravedė s. D. Cižauskienė.

Gegužės 10 d. astuonios Vyr. 
Skautės kandidatės iškylavo Ferntree 
Gully. Iškylai vadovavo Vyr. Sk. 
Skltn. Renė Skirkaitė.

Jaunesniu skaučių sueigos vyks
ta prie Šv. Jono bažnyčios, tuoj po 
pamaldų. Tokios sueigos daromos re
guliariai kas trys savaitės, Organi- 
zuotai ir uniformose dalyvaujama baž
nyčioje. Sueigas praveda draugininke 
Vyr. Sk. Vyr. Skltn. Dona Sadauskaitė 
ir adjutante Vyr. Sk. Skltn. Verutė 
Sidabraite. Sueigose-dalyvių 10 - 15 
sesių.

Gegužės mėn. 20 - 23 dienomis 
Melboumo Skautės „ stovyklavo p.p. 
Raudžių sodyboje. Si sodyba yra ■ 
Tootgarook prie Nepean Highway pa
jūryje. Nesinaudota palapinėmis, nes 
p.p. Raudžiai užleido namą tai ten 
sutilpo net 22 skautės bei paukštytės.

Virtuvėje šeimininkavo pati 
stovyklos Globėja ps. Birutė Adoma
vičienė. Stovyklai vadovavo Vyr. 
Sk. Skltn. Renė Skirkaitė gi maz'ąsias 
- paukštytes saugojo Vyr. Sk. Skltn. 
Verutė Sidabraite. Stovykloje padėjo 
skltn. Birutė Prašmutaitė ir sesė 
Nijolė Kairytė.

Naudingai ir gražiai praleistas 
laikas, mokintasi skaučių programa, 
lainų, žaidimų. Suruoštas kaukių para
das, kuriame pasirodė visos stovyklos 
dalyvės. Nors šis kaukių paradas vi
soms buvo siurprizas, vis dėl to per 

valandos laikotarpį seses pajėgė 
taip “išsipuošti”, kad beveik visom 
buvo galima duoti premijas: - Klau- 
nui, Asiliukui (iš 2, paukštyčių), 
Raudonai kepuraitei, Šlavėjai - va
lytojai, Šokėjai, Modeliui, Hippy, 
Briedžiui (2 skautės), Kupranugariui 
(2 skautės), Storai panelei, Šmėklai, 
Raganai, Arabui, Kirminui, Mary 
Poppins, Paryžiaus Modeliui, Indė
nei.

D.Č.

Kapitalistų kviečiai
Partijos kalbėtojas užtikrino:
— Netrukus, brangūs draugai, 

visos kapitalistinės valstybės 
taps komunistinėmis.

Balsas iš klausytojų tarpo:
— O iš ko tada pirksime kvie

čių?

ŠVIETIMO REIKALAIS BESIRŪPINANT

(Atkelta iš 1 pusi.)

bet jų nedaug ir aukščiausias 
laikas, kol dar nevelu,ju skaičių pa
didint. Reikia planingai sukoncen- 
truot visą veiklą,nukreipiant į litu
anistini švietimą, nes be jo mūsų 
kultūrinis gyvenimas ir jo pasireiš
kimas galutinai sužlugs.

Kad darbas būtų našus ir Įstaty
tas į tinkamas vėžes, Sviet. Taryba 
jau praėjusių metu kadencijoj ragino 
Ap. Valdybas, kad visur būtų suda
ryti specialūs Sviet. Komitetai, 
kurie gerai susipažinę su vietos sąly
gom darytųviską, kas tik galima šį rei
kalą iš'jud int.

Aš asmeniškai laiškais krei
piausi i paskirus asmenis, prašydama 
vienybės bendradarbiavimo, kad šį 
planą įgyvendintume. Deja, ar dėl 
nesupratimo, ar apsileidimo, ne vi
sos Apyl. Valdybos atkreipė tinkamą 
dėmėsi. Tenka pastebėti, kad į vei
kimą, žiūrima pro pirštus, mūsų pa
triotiškumas daugiau pasireiškia žo
džiais, o ne darbais. Ką gali padaryti 
vadovaujantieji asmenys, kada nepa
laikomas kontaktas, neatsakoma net 
i terminuotus raštus? .. „Einančiam pa
reigas Apyl. Valdyboj Sviet. - Kul
tūros reikalams nariui yra daugiausia 
darbo. Jam tenka rūpintis visais me
tiniais parengimais, minėjimais, ži
noma, jeigu jis juos sąžiningai at
lieka. Rūpintis Švietimu nelieka laiko, 
ir taip Bendruomenės organizacinėj 
santvarkoj jo nelikdavo per ištisus 
20 metu. Matant tokia nenormalią pa

dėtį teko įsteigti komitetus, Bendra- 
raščiu N2 nusakyt tokių Komitetu pa
reigas, kurias, tebūnie man leista 
dar kartą priminti.

1. Išnagrinėti vietos sąlygas ir 
reikalavimus, kas liečia lit. švietimą. 
Ar yra galimybių įsteigti vaikų dar
želį, sav. mokyklą, lituanistinius, 
taip pat tautinio meno kursus. Kur 
nėra patalpų,, kreiptis i vietos val
džios pareigūnus, dedant pastangas 
jas gauti. Jei yra galimybė, prašyti 
finansinės paramos lit. institucijoms.

2. Suregistruot šeimas (neišski
riant ir mišrias šeimas), kurios turi 
vaikų ir nori mokytis liet, kalbos, 
arba lietuviu, tautinio meno. Asmeniš
kai lankyti ir skatinti tėvus, kad 
leistų savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas, kursus.

3. Glaudžiai bendradarbiauti su 
mok. vedėju, mokytojais ir asmenimis, 
kurie galėtu dirbti mokytojo darbą. 
Sudaryti tokių asmenų saj’ašą, kad 
vienam mokytojui pavargus, jo vietą 
galima būtu, uzpildyt kitu.

4. Bendradarbiauti su tėvu Komi
tetu , mokyklų - kursų išklausant pa
geidavimų - pasiūlymu.

5. Padėt organizuot stovyklas, 
iškylas, įvairius minėjimus - šventes.

6. Organizuot finansus , ruošiant 
pramogas, loterijas. Siūloma apsi- 
dėt, kad ir nedideliu, dirbančiojo mo
kesčiu. Lietuvybės išlaikymas pri
valo būti lygiai svarbus, tiek turin
čiam seimą, tiek viengungiui.

Šiem planam ir darbam vykdyti 
pravartu įtraukti jaunimą. Jaunimas 
daugiau palaiko ryšius su jaunesnės 
kartos šeimomis, duokime progos 
įrodyt, kad jiems rūpi lietuvybės iš
laikymas .

Šis bendraraštis išleistas ’72 
metais rugsėjo mėnesį, manau, kad 
yra visų Apylinkių Valdybų bylose. 
Tik Sydne'jaus Sviet. Komitetas pri
siuntė darbu, apyskaitą. O kur kiti?

Trumpam norėčiau apsistot prie 
musu, tautinio meno. Taip,kaip svarbu 
išlaikyti lietuvių kalba,, papročius, 
taip svarbu išlaikyt tautinį meną,. Jis 
nusako mūsų tautos istoriją, jos pra
eiti, kultūrą. Lietuvių tautą galime drą
siai pavadinti menininkų tauta, pra
dedant pakelės Smuikeliais ir baigiant 
lino kančia. Kitataučiai stebisi mūsų 
puikiais tautiniais rūbais, juostomis, 
audiniais, medžio drožiniais, šiaudais 
papuoštom eglutėm. Visa tai yra musu 
turtas, kuris nyksta kartu su vyresnią
ja karta. Todėl, tautinio meno kursų 
reikalingumas iškeltas tik ką paminėto 
bendraraščio pirmuoju punktu, yra taip 
pat vienas iš neatidėliotinų darbų. 
Kol dar turime žmonių, kurie gali per
duot, parodyt ir pamokyt jaunąją karta, 
kad jie pažintų, galėtų išskirt ir pasi
savint tikrąjį lietuvių tautos mena,, 
kuriuo tikrai galime didžiuotis.

Šiuo metu Australijoj turime 6 
sav. mokyklas, kuriose apytikriai 
mokosi 250 mokinių ir dirba 46 moky
tojai. Veikia 3 vaiku, darželiai, ku
riuos lanko 36 vaikučiai. Ir yra dvieji 
lituanistiniai, kursai. Adelaidėje ve
dami p. Statnicko, turi 10 kursantų, 
o Melbourne kursų padėtis nežinoma, 
nes jokių informac i j ų apie juos niekas 
nesuteikė, tik tiek, kiek žinome iš 
spaudos.

Lituanistinių institucijų skai
čius pasako, kokia yra liūdna padėtis 
palyginus, kad Australijoj turime per 
10 tūkstančių lietuvių. Dar liūdniau, 
kada iš arčiau pamatai ir susiduri su 

ju problemomis. Mokykloms trūksta 
priemonių , vadovėliai nepritaikinti 
mūsų sąlygom, norint praplėsi dar
želiu veikimą,,reikalinga finansų. Mo
kytojams, kurie dirba eilę metu be 
jokio atlyginimo, daugiausia pensi
ninkai, reiktu, apmokėt bent susisie
kimo išlaidas. Be to karta^ į tris - ke
turis metus pravartu būtu šaukti mo
kytojų konferenciją, žinoma, apmo
kant mokytojams kelionės išlaidas* 
Visam šitam reikalingi pinigai, o jų 
Švietimo Taryba neturi. Šių metų rug
sėjo mėnesį numatytas švietimo reika
lams pravest pinigų telkimo vajus-Jo 
pasisekimas priklausys nuo Apylin
kių Valdybų sumanumo ir įdėto darbo. 
Čia irgi būtų didelė parama jeigu veik
tų švietimo komitetai prie Apylinkių 
Valdybų.

Aš prašau, p. Atstovai, visus į 
talką. Iškeikime lituanistinį švietimą 
i, pirmaeilį Bendruomenes reikalą, te
gul nebūna nei vienos lietuvių kolo
nijos, kurioje nebūtų savaitgalio mo
kyklos ar bent vaikų darželio.

Kolonijos, kuriose jau veikia 
švietimo institucijos, turi Apylinkių 
valdybos jausti šventą pareiga, jas 
remti, nes jos yra vienintelė prie

monė lietuvybės išsilaikyme. Bendruo 
menės vadovybei visai nesvarbu, ar 
tos mokyklos būtu, parapijų,ar bendruo
menių vaidais vadinamos, jos visos 
privalo būti lygiai traktuojamos ir 
re miamos.

Nuo mūsų pačių pasiryžimo ir 
pastangų priklausys ar paliksime lie
tuviais ^ar be pėdsakų pranyksime .Tad 
dar kartą kviečiu visus į darbą ir 
pasiaukojimą mūsų pavergtos Tėvynės 
l&bui. E, Dainienė.
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v įSį. Pranešimai
MELBOURNO LIETUVIUĮKLUBO 

TARYBA SKELBIA
1. M.L. Klubo Tarybos nariai,

išbuvę pilna 2-jų metų kadencijos 
laiką, pasitraukia iš Tarybos: Vy
tas Klįjnas, Juozas Pelenauskas, 
Jonas Semeta ir Bronius Vingrys 
(pasitraukė anksčiau). .y

2. Į nauja, M.L. Klubo Tarybą 
kandidatus prašome siūlyti iki š.m. 
birželio mėn. 30 d.

3. Kiekvienas finansinis (su
mokėjęs nario mokestį) Klubo narys 
gali siūlyti neribotą kandidatų (fi
nansinių) skaičių.

4. Kandidatar siūlomi tik rastu, 
kurį pasirašo siūlytojas ir sutinkan
tis kandidatuoti.

5. Pasitraukiantieji M.L. Klubo 
Tarybos nariai gali būti vėl siūlomi 
ir renkami į Klubo Tarybą.

6. Šiais metais į M.L. Klubo 
Tarybą .renkama 4 nariai ir bent 
keli kandidatai.

7. Siūlymai įteikiami Klubo 
sekretoriui arba siunčiami paštu: 
Lithuanian Club in Melbourne 
Secretary, 50 Errol St. Nth Mel
bourne, 3001

M.L. Klubo Taryba

KIEK SUŽINOJAU!
Birželio 29 d. p.p. Baužes Ona 

ir Antanas išskrenda į Londoną ap
lankyti savo sūnaus dr. Roberto ir 
dukrelės Antuanetos su žentu.

Ponią Oną. Baužienę, kaip Syd- 
nėjaus Moterų Socialinės Globos d-jos 
pirmininke,, pavaduos p. P. Daukiene.

Europoje žada išbūti pora mene
siu. Ponams Baužiams linkime sėk
mingos kelionės ir laimingai sugrįžti 
i Sydne'jų.

***
Nedaug beturime kurėjų sava

norių Sydndjuje. Metiniame savo su
sirinkime atvyko tik septyni. Istorijos 
tėkmė toli jau nunešė tuos įvykius, 
kurie mūsų tautos istorijoje bus 
atžymėti, kaip gražiausi ir kūrybin
giausi Lietuvos metai. Kūrėjai sava
noriai pasikalbėję savo einamais 
reikalais išsirinko pirmininką p. 
Migevičių. Mūsų veteranai yra gyvi 
liudininkai anų garbingų laiku. Šia 
proga linkime jiems sveikatos ir 
jaunatviškos dvasios.

***
Pereitą pirmadienį , 11 birz.

9.30 iš Sydnėjaus Mascot aerodromo, 
lėktuvu Qantas, pakilo į padanges 
keleita lietuviu iš Sydnėjaus ir iš 
Melbourno, kurių tikslas aplankyti 
Tėviškę^savo gimtąjį kraštą Lietuvą. 
Pakeliui sustos Singapūre, Maskvoje, 
Leningrade, ir. turėjo dešimčiai dienų 
apsistoti Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
bet, deja, susirinkus keleiviams į lėk
tuvą, jų palydovas, Travelling Biuro 
“Palanga”, savininkas p. Cibas pra
nešė, kad kursas į Lietuvą yra pa
keistas ir Vilniuje galės pabūti tik 
penkias dienas, o kitas 
vijoje ( Rygos mieste.

Si žinia pritrenkė

praleis Lat-

keliauninkus, 
pasijuto lyg ir apgauti duotais Tra
vellingo biuro “Palanga” pažadais.

***

Sydnėjaus Sporto Klubas “Kovas” šių metų liepos 7-tą dieną 
(šeštadienį) Lietuvių Klube, 16 - 18 East Terrace, Bankstown, 
rengia linksmą ir Įdomų.

ŠOKIU VAKARA

Visi klubo patogumai, aptarnaujami staliukai, loterija, puiki 
muzika ir kita. Kviečiami visi.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $1.00
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GAUTA STAMBI PARAMA KLUBUI
P. A. Simonaitis _ skyrė klubui 

$200.00 auką, p. V. Šapka $100.00 
auką. Ponai A. ir E. Šliogeriai pado
vanojo klubui pianiną. Pianinas labai 
geram stovyje ir dabar puikiai tarnauja
musu choristams. Klubo valdyba dėko
ja jums ir džiaugiasi jūsų graz-iu 
pavy zdz iu.

Lietuvių namuose 
kultūrinis pobūvis 
vu te.

Programoje: 
vengrų jaunimo
b) pamatysite skaidres iš praėjusios 
Sydney sporto šventės, tautinių šo
kių ir Eucharistinio Kongreso;
c) pasilinksminimas prie akordiono 
ir plokštelių muzikos; d) suneštinės 
vaišes, leidimas gėrimams bus pa
rūpintas, Įėjimas laisvas.

Maloniai kviečiame visus Gee- 
longo ir apylinkių lietuvius su savo 
draugais dalyvauti , paremti mūsų 
jaunus sokejus.

G.L.S-gos Valdyba

Keliaujantis vaidila Paulius 
Rūtesnis rašo “M.P.” redaktoriui laiš
ką iš Brisbane's. Tarp kitko jis 
rašo: “Brisbanej del daugelio repe- 
tic iju, 
s itikti 
tačiau, 
pas išne kuci uoti, 
madienį, po lietuviškų pamaldų, daly
vavau, kaip kad klebonas kun. dr. 
Bašinskas išsireiškė, neoficialiame 
Brisbąnės lietuvių klubo atidaryme, 
kuriuo metu vyko p.p. Ruzgių paruošti 
pietūs. Pati patalpa, klebono su para
pijiečiais nupirkta^yra netoli bažny
čios, tai senyvas namas, išgriautos 
kelios sienos, pastatyti gražūs sta
liukai ir kėdės - žodžiu brisbaniečiai 

. turi kur po pamaldų susirinkti.
Atidarymo metu, klebono papra

šytas, padainavau 3 daineles. Susi
rinko per 40 tautiečių, atrodo^ pietus 
bus teikiami kas sekmadienį”.

Misų vaidila baigė gastroles 
Brisbanėje ir su opera išskrido į. 
Canberrą. Jį, dabar galite rasti Can- 
berroje. Laukiame irSydnėjuje. 

***
Teko nugirstųkad sporto Klubas 

“Neris” paskutiniu laiku smarkiai 
padirbėjo, nauja jaunų vyrų valdyba 
pasitempė ir rezultatai pagerėjo. 

, Birželio 30 d. neriečiai ruošia šaunu, 
vakarą, linkime sėkmės ir tikime 
kad sporto mėgėjai palaikys jaunus 
sportininkus , atsilankydami į vakarą.

Brisbane's.
‘Brisbanej
neturėjau per daug progos su
su brisbaniečiais lietuviais, 
žinoma, su kai kuriais teko 

o 27 gegužes, sek-

***
Atsiranda žmonių norinčiu par

duoti ir pirkti Lietuvių Enciklopediją. 
Jei kas nori parduoti ar pirkti pra
neškite, “M.P.” Red. adresu, mielai 
patarnausime savo tautiečiams. Ge
riau .kad kas nors ja naudojasi, negu 
kad ji gulės lentynose nejudinama.

***

V

S.L. Klubo Valdyba

GEELONG
Birželio 30 d. 6.30 vai. vakare 

yra ruošiamas 
ir suneštinė ka-

a) Lietuvių ir 
tautiniai šokiai;

Melbourno “Džiugo” Tunto Skautu Tėvų Komitetas maloniai 
ia visus atsilankyti į ruošiamą metinį

B A L I UI

Lietuvių Namuose liepos 7 d.,šeštadieni, 7 vai. vak.
Gros geriausia muzika, užkandžiai, skani karšta vakarienė.

Stipresniais gėrimais malonėkite apsirūpinti pagal savo skonį.
Limonadas bus parduodamas vietoje.

Bilietus užsisakyti pas Y. SKIRKA, TELEF . 459 - 3467
K. ČĖSNAJTELEF. 848 - 5098

Įėjimas $4.00 moksleiviams ir pensininkams $3.00

Skautų Tėvų Komitetas

Bankstowno Lietuviu, Sporto Klubas “Neris” maloniai kvie
čia visus tautiečius atsilankyti į šokiu

VAKARĄ

kuris įvyks š.m. birželio men. 30 d. šeštadieni, 7 vai. vakaro 
Ukrainiečių salėje Joseph St., Lidcombe.
Puiki muzika, visi gėrimai bus gaunami vietoje.

įėjimas $2.00

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBE
16 - 18 East Terrace, Bankstown 

Tel: 708 - 1414

ŠEŠTADIENAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuolatiniai gros 4 

klube. Muzika patiks “senimui” ir 
jaunimui. Repetuare pen 400 dalykų.

4
4

KLUBO VALANDOS
- 10 v.v. -p irm. - k-etv.
- 12 v.v. Penktadieniais

10 - 1 v.r. sestadieniais
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

VALGYKLA IR UŽKANDŽIU. BARAS
6-9 v.v. nirm. iki ketv.
1-3 p.p. ir 6 - 9 v.v. šeštadie

niai s/sekmadieniai s.
REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?

Alus, degtinė, vynas, vaisvan
deniai ir kit. Klube jų galima gauti 
normaliomis kainomis.

Teko sužinoti, kad antroji lietu
vių ekskursija į Lietuvą išskrenda 
lėktuvu birželio men. 20 d. Šiuo 
transportu iš Sydnėjaus išskrenda 
kiek didesne grupė tautiečių, kurie 
grįždami pakeliui žada užsukti i 
Ameriką,, Kanadą ir kitus Pietų Ameri
kos kraštus.

Linkime jiems geresnes laimes, 
negu praeitai lietuviu ekskursijai, 
be didesnių pakeitimu, kelionės tvar
karaščio pasiekti norimą kelionės 
tikslą.v * **

Eismo nelaimėje sunkiai sužeis
tas Julius Gintalas, 65 metų amžiaus 
gyv- Homebush, paguldytas Western 
Suburbs Hospital Croydon, jam yra su
laužyta dešinioji koja, sužalotas vei
das ir kairioji ranka. Nelaimė Įvyko 
Par ra matta Rd., pere inant ke lią, užva
žiavo motociklas, einant jam į darbą
6.30 vai. iš ryto. Padaryta operacija 
ir palengva sveikata gerėja. Julius 
Gintalas 1962 m. atvyko iš Lietuvos 
pas savo šeimą, kuri gyvena Lidcombe.

***
Ona Gilandienė iš Fairfieldo li

goninės prieš porą savaičių gydytojų 
patarymu buvo perkelta į Randwick 
Chest Hospital tolimesn.iens tyrimams 
ligos diagnozės nustatymo reikalais. 
Pastaroji jaučiasi su geresne viltimi 
greičiau pasveikti ir sugrįžti i namus. 
Tikimės, kad ponia Gilandienė greitu 
laiku pasitaisys ir sulauks savo 
sūnaus, kuris atvažiuoja iš Amerikos 
ją aplankyti liepos men. 8 d. , , . ,

4

IŠNOMOJAMAS KAMBARYS
Hombushe su teise naudotis vir

tuve, pageidaujama vyriškio, skam
binti telef. 764 - 2031, 3 vai. p.p.

***

IEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS
Esu amatininkas, tik išėjęs į 

pensija, aukšto ūgio, stipraus kūno 
sudėjimo, linksmo būdo, nerūkantis, 
kalbu keliom svetimom kalbom, turiu 
nuosavus namus, karavaną ir gerą 
mašina- Pasiruošęs važiuoti aplink 
Australiją. Ieškau lietuvės, našles 
ar išsiskyrusios, rimtos draugės, 
prasmingam vedybiniam gyvenimui 
tarp 52 - 62 metu amžiaus. Medžia
ginė bei šeimos padėtis nesvarbu. 
Pageidaujant paslaptis užtikrinama.

Rašyti Mr. A. Peterson, c/- 
Mūsu Pastogė, 82 Victor Ave, Picnic 
Point, N.S.W. 2213.

***

GRAZUS DOSNUMAS
Vieną kartąpermėnesi, Sydnėjaus 

Parapijos Savaitgalio vlokyklos tėvai 
susirenka pasitarimui ir beveik kiek
viena karta užsimenama, kad vis to 
pinigo reikia ir reikia, kad tik dau
giau surinkti ir gražiau užbaigti savo 
mokyklos mokslo metus. Gauta kele
tas gražių aukų iš p.p. Sakalausko 
- $4.00, Kutkos - $2.00 ir Juod. - $1.00. 
Tėvu Komitetas yra širdingai dėkingas 
uz tautiečių rėmimą ir tikisi, , J 
prieš metų pabaiga, sulauks ir 
giau panašių aukų iš dosnių 
t iečių.

kad 
dau- 
tau- 

ab
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