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Sovietai Artimuose Rytuose

Arabų kraštai ligi antrojo 
pasaulinio karo buvo, galima 
sakyti, neorganizuota arabų 
masė, svetimųjų kontroliuo
jama. Tik pasibaigus antra
jam pasauliniam karui ir 
griuvus vakariečių kolonia
lizmui susitvėrė nepriklau
somos arabų valstybės, kas 
pakėlė jų tautini sąmonin
gumą ir įvertinimą jų žemė
se turimų neįkainuojamų 
turtų. Vakariečių (anglų, 
prancūzų) turėtos sritys su
teikus arabų kraštams lais
vę daugumoje virto nepri
klausomomis valstybėmis 
esamose ribose. Todėl ir tie 
patys arabai sukūrė savo 
tarpe ambicingas valstybes, 
kurios, įtakojamos įvairių 
išorinių jėgų, daugeliu atve
jų nesutaria. Vis dėl to jas 
visas jungia viena tautinė 
kilmė, toji pati islamo religi
ja.

Žinome, kad arabų kraš
tuose yra neišsemiami naf
tos šaltiniai. Jie tai išnaudo
ja gauna iš to fantastiškus 
pelnus, nes su technologine 
industrine pažanga visame 
pasaulyje naftos pareikala
vimas virto gyvybiniu rei
kalu.

Tačiau atitraukus rankas 
anglams ir prancūzams arti
mieji rytai pasidarė lyg ir 
politinis vakuumas — tuštu
ma, ką greitai pastebėjo ir 
bando išnaudoti Sovietų Są
junga. Tiesa, buvęs Egipto 
prezidentas Nasser dėjo di
delių pastangų visus arabų 
kraštus suvienyti politiškai 
ir ekonomiškai sudariant 
stiprią ir vieningą arabų pa
saulio galybę, tačiau jam tas 
nepavyko, o vakariečiai lei
do patiems arabams turėti 
laisvas rankas teikdami tik 
technikinę pagalbą.

Šią padėtį skubėjo išnau
doti Sovietų Sąjunga, ban
dydama arabus palenkti 
savo pusėn, ir dalinai jai net 
pavyko. Savu laiku Egiptas, 
prie Nasserio buvusi arabų 
tvirtovė, jau buvo visiškai 
sovietų kontrolėje, bet lai
mei nauja egiptiečių vado
vybė laiku apsižiūrėjo ir šito 

Kas dabar šauksis mūsų draugiškos pagalbos?

naujo sovietinio pavergimo 
išvengė. Tačiau rusai susi
rado arabų pasaulyje naujų 
atramos punktų: šiandie so
vietai kontroliuoja Pietų Ja- 
meną, o kitoje Raudonosios 
jūros pusėje Etiopiją, iš kur 
jie vykdo subversinius dar
bus, griauna kaimyninių 
kraštų pasitikėjimą savimi 
ir taip pat pasitikėjimą Va
karais. Juo labiau, kad visi 
kiti arabų nepriklausomi 
kraštai išskyrus Egiptą yra 
labai silpnai ginkluoti ir ne
turi susiklausymo. Vieną 
kartą sovietai įkėlę koją jau 
toliau nesiskaito su priemo
nėmis ir savo programą 
vykdo brutaliausiomis prie
monėmis. Teisingai paste
bėjo australų darbo unijų 
prezidentas Bob Hawke sa
kydamas, kad ’’jei aš būčiau 
valstybės galva, aš niekad 
nesirašyčiau draugiškumo 
sutarčių su Sovietų Sąjun
ga”. Iš tikrųjų, pasirašius 
draugiškumo sutartis su so
vietais jau tuo pačiu atsi
duodama jų valiai, nes so
vietai, remdamiesi draugiš
kumo sutartimi jos dvasioje 
net sau leidžia daryti viską 
tame krašte įskaitant ir mi- 
litarinę intervenciją. Tai 
liudija daugybė pavyzdžių, 
įskaitant ir Afganistaną.

Atrodo, tiesioginis tikslas 
sovietams yra užvaldyti 
arabų pasaulį ir atkirsti va
karus nuo naftos, kaip Va
karų gyvybinio variklio. 
Šiandie laisvųjų arabų viltis 
yra Amerika, tačiau ir toji

pasaulyje
Afganistano laisvės kovo

tojai skelbia, kad susirėmi
muose su Afganistano par
tizanais jau žuvo daugiau 
kaip 2000 sovietų kareivių. 
Ginant vieną sovietų karinę 
bazę žuvo net vienas rusų 
generolas, o pereitą savaitę 
išsprogdinus vieną kalnų 
perėją, kur žuvo apie 600 
rusų karių. Partizanai paė
mė daug ginklų.

Bendruomenės vadovų konferencijos, įvykusios Velykų metu Adelaidėje, dalyviai. 
Sėdi iš k.: J. Vabolienė, V. Neverauskas (Kr. V-bos pirm.), G. Vasiliauskienė. Stovi iš 
k.: J. Lapšys, V. Koženiauskienė, L. Gerulaitis, Ab. Butkutė, V. Baltutis, A. Pocius, A. 
Balsys, V. Kazokas, M. Pocius, C. Zamoiskis, Dr. R. Šarkis, J. Stepanas.

Nuotrauka V. Vosyliaus

viltis blėsta matant ameri
kiečių neryžtingumą. Sovie
tų pats didžiausias laimėji
mas yra Pietų Jemeno už
valdymas, iš kur sovietai 
gali kontroliuoti Raudonąją 
jūrą ir Persijos įlanką. Iš ki
tos pusės visi kiti arabų 
laisvieji kraštai yra ne tik 
nevieningi, bet ir jų visų 
draugėn sudėjus militarinė 
jėga prilygsta nuliui. Tą žino 
patys arabai, bet juo labiau 
tai žino ir Sovietų Sąjunga. 
0 vien tik iš draugiškų 
kraštų Vakaruose žodinės 
paguodos neužtenka.

* * ♦
Amerika jau paskelbė net 

28 pasaulio kraštus, kurie 
pasiryžę boikotuoti olimpi
nius žaidimus Maskvoje, jų 
tarpe Australija, Anglija, 
Kinija, Japonija, Olandija, 
Norvegija, Malazija ir kitos. 
Prancūzija linkusi boikotuo
ti, bet dar neapsisprendusi.

♦ ♦ ♦

Atvyksta Simas Kudirka
Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenės tarpininkavimu 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdyba 
pakvietė lietuvį jūrininką 
Simą Kudirką, šiuo metu 
gyvenantį J.A. Valstybėse, 
aplankyti Australijos lietu
vius.

Kaip, be abejo, daugumas 
Australijos lietuvių žino, 
Sov. Sąjungos žvejybos lai
vo "Sovietskaja Litva" jūri
ninkas — telegrafistas Si
mas Kudirka 1970 m. lap
kričio 23 d. jo laivui esant 
AJV vandenyse, peršoko į 
šalimais stovintį Amerikos 
pakrančių apsaugos laivą — 
kuterį "Vigilant” ir paprašė 
pabėgėlio globos.

Deja, kaip vėliau paaiškė
jo dėl pajūrio apsaugos ad
ministracijos nesusiorienta- 
vimo, buvo leista Sov. Sa-

Ignalinoje (Lietuvoje) so
vietai stato atominį reakto
rių elektrai gaminti, kuris 
būsiąs pats didžiausias ir 
pajėgiausias pasaulyje.

« « *
Šių metų sausra Australi

joje pasiekė kritišką laipsnį 
ir jeigu artimiausiu laiku 
nebus lietaus, pasekmės že
mės ūkyje gali būti katas
trofiškos. Net kardinolas 
Freeman įsakė visiems 
kunigams melsti lietaus.

* * *
Peru ambasadoje Kubos 

sostinėje Hanavoje susirin
ko apie 10.000 kubiečių, rei
kalaujančių teisės emigruoti 
iš Kubos į kitus kraštus. 
Kubos Castro sutinka juos 
išleisti, ir jau penki Pietų 
Amerikos kraštai sutiko 
juos įsileisti.

. jlungos jūrininkų padaliniui 
įeiti į laivą‘Vigilant’ir ten iki 
nesąmonės jų primuštą Si
mą Kudirką išsinešti į 'So
vietskaja Litva.”

JAV lietuviai, sužinoję 
apie ši negarbingą ir tragiš
ką įvykį, kėlė protestų rei
kalaudami leisti S. Kudirkai 
imigruoti į JAV.

Pagaliau tik 1974 metais, 
Simas Kudirka, perėjęs per 
kelis Sov. Sąjungos sunkių 
darbų kalėjimus, atvyko su 
šeima į JAV.

Į Australiją S. Kudirka 
atvyksta su žmona Gene ir 
aplankys lietuvius : 
Adelaidėje nuo birželio 13 d. 
Perthe nuo birželio 17 d. 
Melbourne nuo birželio 19 d. 
Hobarte nuo birželio 23 d. 
Canberroje nuo birželio 26 d. 
Sydnejuje nuo birželio 28 d.

Simo Kudirkos tikslas 
yra aplankyti Australijos 
lietuvius, papasakoti jiems 
savo išgyvenimus ir patyri
mus, pamatyti Australijos 
žemyną ir pakalbėti su 
spaudos — TV atstovais.

1979 m. TV stotis 7 rodė 
Paramount International 
bendrovės filmą "The 
Defection of Simas Kudir
ka”. Adelaidėje, paprašius, 
channel 7 pažadėjo šiemet 
vėl parodai tą filmą apie 
birželio vidurį. Apylinkių 
valdybos prašomos kontak
tuoti savo atitinkamą TV 
stotį ir susitarti dėl filmos 
pakartotino parodymo.

Prieš pristatant Simą Ku
dirką australų ir kitų tauty
bių žurnalistams, rekomen
duojama įsigyti knygas ”For 
Those Still at Sea" ir A. 
Ruksheno "Day of Shame”.

Krašto Valdyba
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Laukiamas svečias
Šiais metais tikimasi su

laukti daug garbingų svečių 
iš užsienio, jų tarpe numa
tomi solistai, poetai, sporti
ninkai, visuomenininkai, ta
čiau bene pats reikšmin
giausias svečias būtų Simas 
Kudirka, kuris jau birželio 
13 dieną greičiausiai su 
žmona nusileis Sydnejaus 
aerodrome ir iš čia pradės 
savo vizitus po visą Austra
liją. Jau buvo minėta jo vizi
tų datos po kitas lietuvių 
kolonijas ir apie tai dar bus 
kalbama konkrečiau vėles
niuose pranešimuose, bet jo 
vizitas Sydnejuje bus pas
kutinis ir iš čia skirs atgal į 
Ameriką. Tai bus birželio 28 
d. ir čia jis išbus tol, kol jis 
bus reikalingas arba kiek 
mes sugebėsime jį prilai
kyti.

Galbūt ir nereikėtų Simo 
Kudirkos iš naujo mūsų 
bendruomenei pristatyti, 
nes jau dešimt metų, kai 
apie jį buvo kalbama ir ra
šoma ne tik lietuviškoje, bet 
ir visoje didžiojoje pasaulio 
spaudoje, ir ne tik buvo, bet 
jo garsas ir tuo pačiu per jį 
Lietuvos garsinimas lygiai 
tebėra aktualus ir reikšmin
gas ir šiandie. Įvairūs pa
sauliniai įvykiai Simo Ku
dirkos nenustūmė šešėlyje, 
bet jis tarp sensacingų įvy
kių vis prasimuša, nes jis 
yra ne vien tik asmuo, bet 
drauge tapęs ir gyvas pa
vergtos tautos simbolis ir 
liudytojas, kaip tauta žudo
ma, kaip ji prievartaujama.

Kai 1970 m. lapkričio 23 d. 
Amerikos pakraščiuose Si
mas Kudirka kaip sovietinis 
jūrininkas nuo laivo 
"LitovskajaLitva"peršoko į 
amerikiečių laivą "Vigilant” 
ieškodamas išsilaisvinimo, 
deja, jis buvo pačių ameri
kiečių išduotas ir prievarta 
gražintas sovietams, kurie 
grįžę į Lietuvą Simą teisė ir 
pasmerkė dešimčiai metų 
katorgos darbams Sibire. 
Tačiau lietuvių pastangomis 
Amerikoje už jį buvo kovo
jama ir po ketvertų metų, 
perėjęs teismus, pasmerki
mus kalėjimus ir katorgas 
Simas Kudirka pagaliau vėl 
pasiekė su visa šeima Ame
riką kaip laisvas žmogus.

Ir čia atvykęs jis nesėdėjo

A.A.
VYTAUTUI LAZDAUSKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Spaudos Sąjungos 
pirmininkui Vytautui Patašiui bei artimiesiems ir drauge 
liūdime.

Lietuvių Spaudos Sąjungos Komitetas

A.A.
VYTAUTUI LAZDAUSKUI

Tasmanijoje mirus, mielą bičiulį Vytautą Patašių 
nuoširdžiai užjaučiame.

A. Kabaila su šeima ir
A. Mikaila

Simas Kudirka

sudėjęs rankų, bet nepalūž- 
tarnai kovoja už tautą ir 
Lietuvą. Tai gal vienintėlis 
lietuvis plačiausiai išgarsi
nęs Lietuvą. Maždaug apie 
tą patį laiką į laisvę veržėsi 
ir kiti du lietuviai — Bra
žinskai, tik kitu keliu ir ki
tomis priemonėmis. Tiesa, ir 
jie pagarsėjo, tik deja, dau
giau negatyvia prasme. 
Kaip po dešimties metų ly
giname Simo Kudirkos ir 
Bražinskų veiklą išeivijoje, 
tai Simas Kudirka spindi ta 
pačia garbe ir neatlyžtama 
veikla, apie jį be perstojo 
rašo spauda, išleisto knygos, 
sukurti filmai, tuo tarpu 
pastaruoju metu apie Bra
žinskus nesigirdi net ir lie
tuvių tarpe. S. Kudirka kal-

MimiEJi
MIRĖ

JURGIS PETNIŪNAS

Kovo 31 d. savo bute, Li- 
verpoole, TV. žinių beklau
sydamas, mirė Jurgis Pet- 
niūnas. Jau prieš dešimtis 
metų ėmė skųstis širdies 
negalavimais, turėjo keletą 
priepuolių, bet vis laimingai 
pasibaigdavo. Grįždavo 
namo nugalėjęs ligą, pa
klaustas apie sveikatą, atsa
kydavo, kad jau nebebijąs 
širdies priepuolių, taip prie 
jų pripratęs, kad esą vieni 
niekai iš jų išsisukti. Bet šį 
kartą jis neišsisuko. Kaip 
teisingai kun. P. Butkus pa
sakė per paskutinį atsisvei
kinimą, kad a.a. Jurgis mo
kėjo gyventi, mokėjo ir gra
žiai numirti. Jis su pakilia 
nuotaika dalyvavo velyki
nėse rekolekcijose ir mirė 
savo šeimos ratelyje. 

bėdamas lietuviškai ir nelie
tuviškai publikai, dalyvau
damas spaudos konferenci
jose, duodamas įvairius in
terview spaudoje, per radi
ją, televizijose, pervažiavo 
beveik visą pasaulį. Ir štai 
turėsime Simą Kudirką ir 
Australijoje jau birželio mė
nesį. Jo pasirodymas be 
abejo bus didelis ir reikš
mingas įvykis ne tik mūsų 
bendruomenei, bet patrauks 
dėmesį ir pačių australų 
įvairūs komunikacijos šalti
niai. Nors palyginamai jis 
yra smulkaus sudėjimo, ri
boto išsilavinimo žmogus, 
bet savo dvasia jis praaugęs 
visus didžiuosius, kupinas 
nepalaužiamo entuziazmo, o 
ypatingai tikėjimo Lietuvos 
ateitim. Salia to jis yra ug
ningas kalbėtojas, pagaunąs 
savo klausytojus, o ypač 
jaunimą. Gal todėl reikėtų 
mums visiems susirūpinti, 
kad susitikimuose su Simu 
dalyvautų kuo daugiau jau
nimo.

Nors iki S. Kudirkos pasi
rodymų Australijoje polygi- 
namai yra šiek tiek laiko, 
bet jo ir nedaug, žinant, kad 
reikia šalia savo vidinių in
teresų dar pristatyti jį ir 
plačiajai Australijos visuo
menei, nes Simas Kudirka 
nėra tik paprastas šanso 
ieškotojas — pavyks ar ne
pavyks, bet geležinis pasi
ryžėlis ir tą "šuolį į laisvę" 
pakartotų daug kartų neat- 
sižvelgiarit į pasekmes.

(v.k.)

A.a. Jurgis Petniūnas

Jurgis Petniūnas Sydne
jaus lietuvių bendruomenėje 
buvo gyva siela. Anksčiau, 
kol buvo sveikesnis, bend
ruomenėje ir parapijoje 
nuolat buvo matomas, dar
bavosi įvairiose pareigose, 
bet ypač rėmė Bankstowno 
Lietuvių Namus, Tautos 
Fondą, ir paprašytas mielai 
atlikdavo įvairius darbelius. 
Mėgo filosofuoti, pasiginčy
ti, tiesą į akis pasakyti, sie
lojosi Lietuvos reikalais. 
Kaip žmogus, jis buvo origi
nalas: jis sakydavo — kuo 
mažiau dirbsi, tuo laimin
gesnis jausiesi. Darbas 
žmogui atima daug laiko ir 
rūpesčio kelia bereikalingo. 
Kiek čia žmogui reikia pra
gyventi, reikia mokėti tau
piai gyventi, o koks neįkai
nuojamas yra laikas, kada jį 
gali sunaudoti kaip nori. Ir 
jis pagal tą savo filosofiją 
gyveno ir gyveno neblogai, 
dirbo jis tikrai mažai, bet 
jam sekėsi.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD,
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10°/o (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
® Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių"Namai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tel. 323 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie
niais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: "TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry 
St. Norwood, S.A. 5067.

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

Buvęs Irano šachas jau 
persikėlęs iš Panamos į 
Egiptą ir čia jam padaryta 
nauja operacija.Iš Panamos 
pasitraukęs, nes bijojo, kad 
Panamoje ligoninėje jį 
užmarinus galėjęs būti iš
vežtas ir grąžintas Iranui.

* * *
Belgijoje paaštrėjo kalbų 

įtampa, kas privertė vy
riausybę pasitraukti. Krašte 
vyrauja dvi kalbos — pran
cūzų ir flamų, tačiau oficiali 
kalba yra prancūzų.

* ♦ ♦

Amerikoje vienas pilietis, 
64 metų Herbert Smith lei
dosi gyvas užkasamas į 
žemę ir būsiąs tol, kol bus 
paleisti Amerikos ambasa
dos Teherane tarnautojai. 
Smith teigia, kad jis jau 160

Jurgį pažinau dar Lietu
voje, kada jis mokytojavo 
Pasvalyje. Jis ten įkūrė 
skautus ir pats jiems vado
vavo. Petniūnas, kaip atsar
gos karininkas, dirbo su 
šauliais ir jaunimu. Mokyto
jaudamas studijavo istorijos 
mokslus, humanitariniame 
fakultete Kaune. Buvo pra
džios mokyklos mokytojas, 
vėliau gimnazijos.

Jurgis gimė 1904 m. Le
liūnų parapijoje, Utenos 
apskrityje, ūkininko šeimo
je, kurioje gimė 12 vaikų ir 
tik 6 užaugo. Jaunas ir ap
sukrus Jurgis stengėsi kiek 
galėdamas daugiau išmokti. 
1935 m. vedė Veroniką Py- 
ragytę, susilaukė sūnaus ir 
dviejų dukrelių. Į Australiją 
atvyko 1949 m., kaip antrojo 
pasaulinio karo tremtinys, ir 
apsigyveno Liverpool, Syd
nejaus priemiestyje.

Jurgį Petniūną palaidojo 
Sydnejaus lietuvių kap. P. 
Butkus ir kun. P. Mortuzas 
dalyvaujant per 200 žmonių. 
Atsisveikinimo žodį krema
toriume prie karsto pasakė: 
Moterų Socialinės D-jos 
atstovė G. Petrauskienė, 
Apylinkės pirm. A. Maura- 
gis, Ramovėnų pirm. A. 
Skirka, Liet. Sodybos se
niūnas L. Simanauskas, 
Intr. Digest red. J. Kedys ir 
giminių vardu A. Lukšytė.

A. Mauragis 

kartą leidžiasi užkasamas į 
žemę vardan gero tikslo. Jo 
dviejų metrų gylio kape 
įtaisyti du telefonai, per ku
riuos galima su užkastuoju 
susisiekti, televizijos priim
tuvas ir kt.

* * *
Ateinančiame 

dešimtmetyje Australijai 
gresia fantastiška infliacija. 
Savaitinis atlyginimas bū
siąs 1000 dolerių, vietiniai 
telefoniniai pasikalbėjimai 
kainuosią 40 centų, vizitas 
pas gydytoją būsiąs 45 do
leriai, ligoninėje bendroj 
palatoj lova kainuos 250 do
lerių dienai, o sveikatos ap- 
drauda sieks 2500 metams. 
Paprasčiausias gyvenamas 
namas kainuosiąs 220.000 
dolerių. Tokius spėjamus 
duomenis, remiantis šios 
dienos infliacine sparta, pa
tiekia Cowan Investment 
Survey Pty Ltd.

* * *

Amerika imasi akcijos 
prieš Iraną dėl jau pusmetį 
laikomų įkaitais Amerikos 
ambasados Teherane tar
nautojų. Nepramatoma ko
kios nors militarinės akcijos, 
bet norima Iraną spausti 
diplomatiniu ir ekonominiu 
keliu. JAV kreipėsi į savo 
sąjungininkus atšaukti savo 
pasiuntinybes iš Irano ir nu
traukti prekybinius santy
kius. Prez. Carteris spaudos 
atstovams pareiškė savo 
nusivylimą draugiškomis 
valstybėmis, kurios nori 
gauti iš Amerikos, bet pa
čios nenori reikalui esant 
Amerikai padėti.

* * *
N.S.W. premjeras išvyko 

į Kiniją, kur jis buvo priim
tas su didele iškilme, tarsi 
būtų valstybės galva. Kiti 
spėja, kad kiniečiai Mr. 
Wran asmenyje įžiūri būsi
mą Australijos ministerį 
pirmininką.

* » *
Tarp Irano ir Irako vyksta 

kruvini pasienio incidentai, 
kur iš abiejų pusių panau
dojami net lėktuvai ir tan
kai. Incidentas paaštrėjo, 
kai Iranas užėmė tris salas 
Persijos įlankoje, į kurias 
pretenduoja Irakas, kuris 
yra prosovietinis.

* * *
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Studijų Dienos Adelaidėje
Rašo B. Mockūnienė

Sumanymas ruošti Studi
jų Dienas gimė ALB Krašto 
Valdyboje. Jie kreipėsi į 
Adelaidės jaunimą, prašy
dami suorganizuoti ir pra
vesti jas. Jaunimas sutiko, ir 
štai turėjome gražias ir įdo
mias Lietuvių Studijų Die
nas.

Studijų Dienos truko 
Adelaidės Lietuvių Namuo
se dvi dienas: balandžio 4 ir 
5.

Didįjį Penktadienį de
šimtą vai. ryto vyko regis
tracija. Matėsi nemažai jau
nimo ir vyresnių iš Adelai
dės, Melbourno, Geelongo, 
Canberros ir Latrobe 
Valley. Į Studijų Dienas at
vyko ir "Mūsų Pastogės” 
redaktorius iš Sydnejaus V. 
Kazokas.

Simpoziumą atidarė ALB 
Krašto V-bos narė kultūri
niams reikalams p. G. Vasi
liauskienė. Po trumpo įžan
ginio žodžio ji pakvietė p. J. 
Verbylą koordinuoti Studijų 
Dienas.

Jonas Verbyla, B.Sc., Dip. 
T„ pranešė dienos programą 
ir pakvietė paskaitininką p. 
Albiną Pocių iš Melbourno ir 
p. Viktorą Baltutį — mode
ratorių, pravesti pirmą pas
kaitą.

A. Pocius, dabartinis 
Melbourno Apylinkės V-bos 
pirmininkas, energingas vi
suomenininkas, žurnalistas, 
kalbėjo tema "Australijos 
Lietuvių Bendruomenė 
30-ties metų eigoje ir jos 
ateitis". Jis išsamiai per
žvelgė lietuvių bendruome
nės kūrimosi, organizavi
mosi ir nueitą kelią.

Australijon atvykusių lie
tuvių kūrimąsis buvo gana 
sunkus, nes čia jie nerado 
veikiančių lietuviškų orga
nizacijų, kaip J.A.V. ar 
Pietų Amerikoje. Sydneju- 
je, tiesa, veikė Lietuvių 
Draugija, turinti sąrašuose 
apie 100 narių, bet atvyku
sioms iš Europos, jie netu
rėjo galimybės padėti.

Čia noriu pastebėti, kad 
šiame Studijų Dienų apra
šyme stengsiuos paminėti 
tik charakteringesnius mo
mentus, o paskaitos bus 
spausdinamos ištisai vėliau.

A. Pocius kvietė Austra
lijos lietuvius neatsiriboti 
nuo gyvenamo krašto kul
tūros, o stengtis bendrauti, 
įsileisti australus į savo tar
pą, leisti jiems pažinti mūsų 
papročius, tradicijas ir mūsų 
problemas.

Jis galvoja, kad minėji
mai, kaip pav. Kalantos me
tinės ir panašūs, turi būti 
skirti tik lietuviams, o Tau
tos Šventė, Vasario 16, tu
rėtų būti viešos. Į jas reiktų 
kviesti svetimtaučius. Čia 

Iš Studijų Dienų Adelaidėje. Sėdi iš kairės: ALB Krašto Val
dybos sekretorius M. Pocius, Studijų Dienų organizatorius ir 
vadovas J. Verbyla. Paskaitą skaito J. Meiliūnas.

Nuotrauka V. Vosyliaus

jis plačiai papasakojo, kaip 
Melbourno Apylinkės V-ba 
švenčia Vasario 16-tą. Išva
karėse jie suruošia bankietą, 
pakviečia australų politikus, 
juos vaišina ir taip įsigija 
gerų draugų, kurie paskui, 
reikalui esant, užmeta gerą 
žodį Lietuvos naudai.

A. Pocius siūlė Vasario 
16-tą švęsti šeimose, taip 
kaip įprasta švęsti Kalėdas 
ir Velykas, pasikviečiant 
svečių. Tas palieka didelį įs
pūdį jaunimui.

Po paskaitos buvo disku
sijos. Klausimai daugiausiai 
sukosi apie tai, kaip išlaikyti 
žmonėse norą būti lietuviais, 
rūpintis Lietuva.

Atsakymo, žinoma, į tuos 
klausimus ir prelegentas 
nežinojo. Tačiau jis galvoja, 
kad viso to pagrinde turi 
būti meilė. Jei tėvai savo 
širdyje nejaučia meilės Lie
tuvai ir savo tautai, savaime 
aišku, kad jos nejaus nė jų 
vaikai. Jei nori ką nors duoti 
kitam, pirma turi jį pats 
turėti.

Antrasis paskaitininkas, 
jaunosios kartos atstovas, 
sociologas, Jonas Meiliūnas 
iš Melbourno, gavęs premiją 
už mokslinį darbą "Lygina
mosios socialinių mokslų pa
radigmos, tyrinėjant imig
rantus? studija apie lietu
vius”.

Studijų Dienose jis skaitė 
paskaitą "Tautinės bend
ruomenės uždaviniai ir atei
ties perspektyvos”.

Paskaita kruopščiai pa
rengta, teigimai paremta 
pavyzdžiais, visur jaučiama 
logika ir gilus įžvelgimas į 
esamą bendruomeninę pa
dėtį.

Diskusijose J. Meiliūnas 
teigė:

a) Tautiškumo svarbiau
sias ekstinas yra kalba;

b) Valdžios reikiamos 
lengvatos etninėms 
grupėms, jas žlugdo. Moks
linis tyrinėjimas rodo, kad 
kuo sunkesnis yra tautinis 
gyvenimas, tuo jis ilgiau iš
silaiko.

Į klausimą kaip prelegen
tas žiūri į jaunimo apsilan
kymus Lietuvoje, atsakė, 
nematąs tame jokios žalos. 
Priešingai, jis galvoja, kad 
jei tuo yra daroma kam nors 
žala, tai tik tarybinei val
džiai. Kaip pavyzdį J. Mei
liūnas nurodė savo apsilan
kymą Lietuvoje. Jis kalbė
jęs su studentais, atsaki
nėjęs į jų klausimus. Ir jie 
buvę labai nustebinti, kad 
australų valdžia teikia para
mą lietuviškoms mokyk
loms, pripažįsta lituanisti
nius kursus matrikuliacinio 

lygio ir remia lietuviškas 
radio valandėles. Sakė, kad 
jie tokių lengvatų neturį.

Vakare įvyko vyno ir sū
rio ragavimas pas E. ir R. 
Pocius.

Antroji Lietuvių Studijų 
Diena buvo paskirta disku
sijoms apie mišrias vedybas 
ir PLJK pranešimams.

Atrodo, kad mišrios ve
dybos yra rakštis lietuvybės 
kūne, kurią jaučia visi lietu
viai, tik tas pojūtis nėra vie
nodas.

Diskusijas atidaro Studijų 
Dienų koordinatorius Jonas 
Verbyla, pasveikindamas 
gausią auditoriją. Modera
tors pakviečia Nemirą Ma
siulytę, kuri pristato kalbė
tojus.

Pirmas kalbėtojas Mr. 
Tferry Strout, australas, ve
dęs lietuvaitę, dirbąs pre
kyboje.

Jo pažiūros į mišrias ve
dybas yra teigiamos. Jis ne
mato jose jokios žalos nei 
vienai, nei kitai pusei. Jo 
nuomone, skirtingų kultūrų 
žmonės papildo vienas kitą 
ir gali gražiai gyventi. Už
metimas, kad jos atitraukia 
lietuvius nuo lietuvybės 
esąs nepagrįstas, nes ir 
sukūrę lietuviškas šeimas ne 
visi dalyvaują lietuviškoje 
veikloje. Jis sakosi jokių ne
patogumų nei iš australų, 
nei iš lietuvių pusės nesąs 
patyręs dėl mišrių vedybų.
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Iš Studijų Dienų Adelaidėje. Iš kairės prie stalo: J. Verbylie- 
nė, T. Strout, moderatorė N. Masiulyte-Stapleton. Kalba Dr. 
D. Viliūnaitė. Nuotrauka V. Vosyliaus

Eilė lietuvių jaunimo išei
na aukštuosius mokius uni
versitete ir dingsta iš lietu
vių tarpo tarsi jie nežinotų, 
kur priklauso ir neturėtų 
ryšio su lietuviais. Tačiau 
yra daugiau sąmoningų jau
nų žmonių, kurie ir praėję 
universitetus dar daugiau 
įsijungia į lietuvišką veiklą 
jau būdami nepriklausomi ir 
pilnai pasiruošę bei subren
dę gyvenimui. Viena tokių 
Sydnejuje yra Vida Viliū
naitė, Sydnejaus lietuvių 
jaunimo pažiba, studijavusi 
Sydnejaus universitete far
maciją ir kovo 15 dieną įgi
jusi farmacijos bakalaurea- 
tą.

Nuo pat vaikystės Vida 
Viliūnaitė aktyvi ir sąmo
ninga lietuvaitė. Vaikystę ir 
pirminius mokslus išėjusi 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ir įsikūrusi su tėvais 
Australijoje šito gyvo lietu
viško jausmo ne tik kad ne
prarado, bet jį dar labiau 
subrandino. Vida yra aktyvi 
skautė ir vadovė, tautinių 
šokių šokėja, neaplenkianti 
lietuviškų subuvimų bei pa
rengimų. Šalia visų kitų įsi- 
fiareigoiimų Vida įstojo į 
ietuviškos radijo valandėlės 

parengimo komitetą tapda
ma sėkminga ir patrauklia

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

Trumpas parodas kaip kaimo žmogus bei tie, kurie 
daktaro negal gauti, rauplėms užėjus apsidaboti tur, ant 
Maloningo Karaliaus aukščiausio pavedimo, duotas Vy
riausio Gydytojų Susirinkimo 1769. (Nurodomi raupų 
simptomai ir patariama, kas daryti, turint namie ligonį. 
Tėvai įspėjami, kad mirtinai "nenugydytų” vaikų: "§ 13: 
Kartais yra, kad tėvai savo vaikams, numanydami juos 
piktas rauples gausiančius, tuojau drūtų žolių išvarymui 
rauplių įduoda, kaip antai debesylų vyną, išspaustą drėg
numą ar žąsų ar avių šūdų, brangvynio, ar kitų tokių 
drūtų daiktų. Visi vierni tėvai dėl šitų didžiai iškadingų 
daiktų iš tikros širdies graudenami yr...”

METAI: RUDENIO GĖRYBĖS

Tuoj kaiminkos iš visų pašalių susibėgo 
Ir visokių liekarstvų macnių sugabeno. 
Gryta daug žolių šlovingų bei debesylų, 
O Selmykė su Berge tepalų padarytų 
Dočį vėl gaivinti ir gydyt atnešė greitai. 
Tas žoles smarkias čerpėj maišydama, Jekė 
Gailių dar ir lenkiško deguto pridėjo.
Tuoj stuba dėl to visa smirdėti pagavo, 
O Dočys jau vėl pamaži kribždėti pradėjo.

Štai, Dočys tuojaus, tepalų smarkumą suuodęs 
Ir žyniavimo bobiško baisumą pajutęs. 
Su sykiu, nei koks perkūns, iš patalo šoko 
Ir, iš papykio nusitvėręs didelį strampą. 
Bobas su visokiais bobiškais tepalėliais 
Iš stubos prismirdintos tuoj išmušė laukan.

(parinko A.K.)

Pasiruošiusi gyvenimui
pranešėja. Nežiūrint įvairių 
įsipareigojimų lietuvių jau
nimo veikloje, jos pasirink
tieji mokslai ir studijos ne
nukentėjo, ir štai kovo 15 d. 
sėkmingai užbaigusi farma
cijos studijas Sydnejaus 
universitete jai pripažįsta
mas akademinis laipsnis ir 
įteikiamas diplomas. Baigusi 
studijas ji greitai gavo dar
bo kaip diplomuota vaisti
ninkė, bet jos aktyvumas 
lietuviškoje veikloje nė kiek 
nesumažėjo: ji kaip vadovė 
dirba su skautais, šoka tau
tinius šokius Gintaro grupė
je ir dar prisiėmė naujas pa
reigas lietuvių radijo valan
dėlėje kaip maloni bendra
darbė ir pranešėja, kurios 
patrauklus balsas ir be prie
kaištų lietuvių kalba žavi vi
sus radijo klausytojus. 
Sveikiname Vidą ir linkime 
jai geriausios sėkmės!

MIRĖ
LEONAS PAKALNIS

Pasiekė skaudi žinia, kad 
balandžio 16 d. širdies prie
puolio ištiktas Adelaidėje 
mirė Leonas Pakalnis, žino
mas vietos lietuvių kolonijo
je kaip veiklus kultūrinin

Mėnesinis žurnalas Rea
der’s Digest, turįs 30 milijo
nų skaitytojų ir leidžiamas 
net 15 kalbų. Šio populia
raus žurnalo rytų Azijos lai
dų, leidžiamų Hong — 
Konge vyriausiu redakto
rium nuo sausio mėnesio 
paskirtas lietuvis Viktoras 
Laniauskas, Stasės ir Simo 
Laniauskų sūnus iš Cleve- 
lando (USA). Viktoras baigė 
Columbus universitetą stu
dijuodamas žurnalistiką, 
aktyviai dalyvavo lietuvių 
veikloje, žaidė krepšinį lie
tuvių Žaibo komandoje.

***

Vida Viliūnaitė, B.Pharm.

kas, literatas ir poetas. Ve
lionis buvo brandus ir spau
dos darbuotojas, paskelbęs 
straipsnių literatūriniais ir 
kultūriniais klausimais, 
įvairiomis progomis skaitęs 
paskaitų ir savo poetinės 
kūrybos.
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SŪKURIO

1975 metais būrelis jaunų 
tėvų Sydnejuje, pradėjo or
ganizuoti savaitgalio mo
kyklą baigusių vaikų; tauti
nių šokių grupę. Vadovauti 
sutiko p. M. Cox, ir prasidė
jo darbas. Taip gimė, dar 
bevardis ’’Sūkurys”.

Pirmas pasirodymas įvy
ko Tautos Šventės minėji
me, rugsėjo aštuntą. Ant
ras, 25-kių metų sukakties 
savaitgalio mokyklos užbai
gime, gruodžio mėnesį. Vi
sur dalyvauja, mūsų nenu
ilstantis akordeonistas Jo
nas Zubrickas. Abu pasiro
dymai šiltai priimti Sydne- 
jaus bendruomenės.

1976 metais, vadovės pa
dėjėju ateina energingas, 
buvęs gabus šokėjas, Jonas 
Birietas. Palengvinti vado
vės sunkų darbą pakviesta 
J. Jurkšaitienė, tampa gru
pės administratorė ir tuoj 
atsiskleidžia jos sugebėji
mai. Metai užbaigti kartu su 
savaitgalio mokykla.

1977 metai prasideda di
namiškai. Prisijungus mo
kyklą baigusiems vaikams, 
dar įstoja, dėl įvairių prie
žasčių mokyklą nelankančių 
šokėjų. Be to, ateina keletas 
mišrių šeimų, kurie beveik 
jau buvo užmiršti Sydnejuj. 
Atsinaujina senos draugys
tės tėvų tarpe, o šokėjų jau 
geras būrys. Repeticijos pa
dalintos į dvi grupes. Vy
resni penktadieniais Lid- 
dombėj, o mažieji sekma
dienio rytais Bankstowne. 
Mažųjų administraciją 
perima p. A. Kolbakienė, 
akordeonu groja Vytas Sta- 
siūnaitis. Lorry Cox pastan
gomis, grupė užregistruota 
valdžioje, iš kurios gauta pi
niginė parama, nuolat ky
lančioms išlaidoms padengti. 
Aukomis prisideda kaiku- 
rios organizacijos ir pavie
niai asmenys, bet didžiausia 
našta krinta ant tėvų. Jie 
neatsisakydami moka nario 
mokestį ir nuomą už repeti
cijų salę.

Komitetas susidaro iš M.

PENKMETIS

buvo suorganizuotas pirmas 
"Sūkurio” koncertas su šo
kiais, dainomis ir muzika. 
Erdvi salė pilnutėlė žmonių. 
Žiūrovų gausūs plojimai ly
dėjo programą, o jaunųjų 
veiduose spindėjo džiaugs
mas. Koncertas pasisekė 
gerai. ’’Sūkurys” gavo daug 
sveikinimų žodžiu ir laiškais. 
Kartu susilaukėme ir kriti
kos "Mūsų Pastogės” pusla
piuose. Bet ’’Sūkurys”, išau
gęs jau į stiprų vienetą, tę
sia darbą toliau. Liepos 27 d. 
gražiai pasirodo Canterbury 
Polio Klube, organizuoja 
pasilinksminimus, "Disco 
Night” ir spalio 28 d. tėvų 
vakare Lietuvių Klube, su
kėlė sensaciją. Programoje 
tėvai, buvę tautinių šokių 
šokėjai veteranai, sušoka 
keletą šokių. Dar dalyvauja 
ir linksmai praleidžia dieną 
Luna Parke ir metus baigė 
iškilmingai, dalyvaudami su 
"Grandinėle” ir kitomis šo
kėjų grupėmis, Lietuvių 
Dienose, Sydney.

Sydnejaus taųt. šokių grupės Sūkurys, Paskutinėje eilėje kairėje Sūkurio vadovė 
Marina Cox.

1979 metais "Sūkurys” 
dar padidėja. Jau dabar 
kiekvienas baigęs savaitga
lio mokyklą mokinys, įstoja į 
tautinių šokių grupę. Dar 
vis atsiranda naujų, ankš
čiau niekur namatytų jaunų 
veidų, ir darbas pilnu tempu 
eina pirmyn. Vadovės antru 
padėjėju stoja, ankščiau bu
vęs ’’Gintaro” žvaigždė, Da
rius Gakas — Gečiauskas.

Sūkurio vadovė Marina Cox ir muzikantai Jonas Zubrickas 
(kairėje) ir Petras Viržintas.

Mažųjų grupei akordeonu 
perima groti, gabus mėgė
jas, neseniai iš Anglijos at
vykęs, Petras Viržintas. At
lieka programą A.L. Fondo 
vakare, Lietuvių Klube. 
Birželio 24 d. labai įspūdin
gai pasirodo Joninių Vakare, 
Liet. Klube. Bet viską pra
šoka, "Sūkurio” milžiniškas 
suorganizavimas, kelionei į 
Brisbaną. Išskridom lėktuvu, 
gegužės 5 d. ir neapvylėm 
Brisbano tautiečių. Atsilie
pimai buvo puikūs spaudoje 
ir mūs jaunimas, privaišin
tas vaišingų brisbaniečių, 
apžiūrėjo miestą, Surfers 
Paradise ir kitas įdomias 
vietoves, autobusu grįžo na
mo. Metinį koncertą atliko 
Lietuvių Klube gruodžio 9 
d., kurį išpildė 53 šokėjai, 
pašokdami net 18 šokių.

1980 metai jau čia. Tai 
"Sūkurio” penkerių metų 
sukaktis. Vyresnė grupė 
persikėlė repeticijoms į 
klubo mažą salę. Pasikeiti
mai vyksta komitete ir ad
ministracijoje. Keletą metų 
dirbę, jau pavargę, pasi
traukė, o į jų vietas ateina 
nauji. Vadovė Marina Cox, 
neturi laiko ilsėtis. Be jos 
vargiai išsilaikytų ’’Sūku
rys”. Ji ir toliau kantriai ve

da pradėtą darbą. Pirmas 
užsimojimas dalyvauti kartu 
su ’’Gintaru" Folkloric Fes
tival, Sydney Operos Rū
muose. Tą patį mėnesį, bir
želio 21 d. vėl programą at
liks ’’Joninėse” Lietuvių 
Klube. Dar A.L. Fondo ba
lius prieš akis. Pakviesti da
lyvauti Chicagoje, Tautinių 
Šokių šventėje, į kur deja, 
maža vilties patekti. Tūks
tančiais kilometrų skiria 
mus Didysis Vandenynas. 
Kainos vis kyla, o jei va
žiuoja "Sūkurys”, važiuoja
me visi kartu. Bet, per 5 
metus įrodėme, kad galim 
kliūtis nugalėti. Šiandien 
esame tikri, kad dalyvausi
me Lietuvių Dienose, Ade
laidėje. Taip pat tikra, kad 
kada nors šoksime Chicago
je. Tikime, kad vieną dieną 
aplankysime tėvynę, bet 
laisvą. Mūsų veikla, tai gar
bė, pasiryžimas, šventa pa
reiga išlaikyti savo kalbą ir 
kultūrą. Juk esame nema
rios tautos dalis!

’’Sūkurio” korespondentas

Cox pirmininkės, L. Cox iž
dininko, P. Pullinen sekre
torės, narių J. Birieto, J. 
Zubricko, N. Stašionienės, 
N. Jurkšaitienės, A. Kolba- 
kienės ir V. Stasiūnaičio. 
Pirmas uždavinys pakrikš
tyti grupę "Sūkurio” vardu.

Metų pradžioje, ’’Sūku
rys” išpildo programą spor
to klubo ’’Kovo” baliuje ir 
tarptautiniame pasirodyme 
’’Roselands” prekybos cent
re. Spalio 2 d. dalyvauja 
Wiley Park Carnival '77 ir 
tam pačiam karnivale 
9.10.77 šoka Circular Quay, 
Sydney mieste. Šis pasiro
dymas australams buvo pa
minėtas spaudoje, ir pirmą 
kartą "Sūkurys" buvo ma
tomas televizijos kanaluose. 
Spalio 30 d. metinis koncer
tas Lidcombe parapijos sa
lėje, kur dalyvavo 38 šokėjai 
išpildydami 14 šokių. Lap
kričio 20 d. pasirodo vysku
po pietuose ir sekantį mėne
sį mokyklos užbaigime. Pas
kutinis metų .pasirodymas 
įvyko gruodžio 18 d. New
castle mieste, tai pirma 
’’Sūkurio” išvyka Australi
joje.

1978-ji metai pradedami 
pasirodymais: balandžio 15 
d. Seno Miesto Centre ir 
Town Hall. Abu Banks
towne. Šie pasirodymai bu
vo plačiai aprašyti australų 
vietinėje spaudoje ir sukėlė 
didelio susidomėjimo žiūro
vų tarpe. Gegužės 5 d. 
Bankstown Civic Centre, 
Motinos Dienos išvakarėse

Viktoras Baltutis

ŠUOLIS Į LAISVĘ
(Simo Kudirkos laisvės dramai

(Tęsinys iš pr. M.P. nr.)
MOTINA Jis pats gerai žino. Ko dar klausia?
SIMAS Sakiau, kad vokiečiai-naciai išvežė. Bet jis 

tik šyptelėjo ir nuėjo, lyg negirdėjęs. Jis gali 
šiandien čia atsilankyti. Aš labai skubu. Tuoj grį
šiu. (Išeina).

MOTINA Man neramu dėl Simo, širdis jaučia kaž
ką negero. Sunkumas neatleidžia krūtinės, kaip ir 
tada prieš tą baisią dieną.

GENELĖ Simas gudrus ir atsargus. Jis neįklius. Ne
lengva jį pagauti.

MOTINA Nežinau, vaikeli. (Beldimas į duris). Pa
žiūrėk, Genele, kas ten!

GENELĖ (Atidaro duris) Aa, tai Tamsta! (Su ne
slepiamu nepasitenkinimu). Įeikite! Prašau vi
dun!

STRIP AS Sveikučiai! (Labai linksmas). Bėgau pro 
šalį, -sakau, užsuksiu minutėlei... Reikalų, reikaliu
kų, vos suspėju...

MOTINA Lakstai lyg kas vytųsi. Bet, atrodo, kad 
mėgsti. Vis patenkintas.

STRIP AS Ko man verkti? Gyvenimas geras mūsų 
Sąjungoje. Gyvenk ir norėk! Tik laiko maža.

MOTINA Geras tau gyvenimas. Visko pertekęs, nie
ko tau netrūksta.

STRIPAŠ Galėtum ir tu geriau gyventi, bet užsispy
rimas ir neapkanta liaudies santvarkai...

MOTINA Sakai liaudies!?
STRIP AS Na, taip! Dabar viskas priklauso liau

džiai. Nebėra ponų, nei vargšų. Visi turime teisę 
į darbą, poilsį...

MOTINA Liaudis, kaip mirko purve, taip ir mirks
ta. Tik toks skirtumas, kad dabar neturi ko val-

gyti ir apsirengti.
STRIPAS Sena giesmė! Parodytum bent kiek nuo

lankumo tarybų valdžiai ir aš tau padėčiau.
MOTINA Nereikalinga man tavo pagelba. Pragyvenu 

ir be jos.
STRIPAS Koks čia gyvenimas.
MOTINA Man užtenka visko. Po karo buvau viena 

likusi su dviem mažais vaikais, iškentėjau. Dabar 
tik juokas.

GENELĖ Pačiam nėra ko rūpintis. Mes nesiskun- 
džiame, (pašiepiančiai) esame laimingi.

STRIPAS Gerai, gerai... Norėjau tik padėti, bet... 
Šiandien gavau iš centro naujas pareigas. Man 
patikėta surinkti žinias apie dingusius be žinios 
asmenis. Statistikos reikalams.

MOTINA Sakai, naujos pareigos?
STRIPAS Ta proga ir lašelį paėmiau. Vis rublis-ki- 

tas prisidės prie algos. O kur Simas? Jis man 
šiandien toks atžagarus buvo, lyg kažkuo nepa
tenkintas.

MOTINA Jis pervargęs, užtai erzlus. Dieną darbas, 
ir tai kartais tenka ilgiau padirbėti. Vakarais 
kursai, mitingai...

STRIPAS Jis labai sumanus ir darbštus vyriokas. 
Tiktai galva pilna visokių supuvusių sva
jonių. Stotų kompartijom Aš jam padė
čiau. Gautų veik dvigubai algos. O gal ir naują 
butą? Šis jau gerokai apgriuvęs ir, be to, ankštas. 

GENELĖ Tiktai atvykųsiems iš plačiosios tėvynės 
skiriami nauji butai. Mes?! Net liaudies vardo 
neverti.

MOTINA Nepriekaištauk, Genele! Užtenka mums 
šio stogo. Kartais vanduo, kad ir pravarva — iš 
lauko nereikia vilkti.

STRIPAS Simui kompartijon įstojus, viskas pasi
keistų. žinoma, reikėtų kaip nors kai kurias 
smulkmenas išsiaiškinti, bet su gerais norais ir 
tai nebūtų sunku padaryti. Nukelta į psl. 5
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LIETUVIŲ KALBA!
KODĖL?

"Kalbos mokymasis vysto 
kiekviename žmoguje kal
bos sandaros supratimą. 
Mes išmokstame atpažinti 
lygmeninius ir skirtingus 
veiksmus, atrinkti atitik
menis, suderinti skirtingus 
duomenis, operuoti įvairiom 
hipotezėm ir daryti sprendi
mus vadovaujantis Įvairio
mis prielaidomis. Visa tai 
mums padeda išvystyti 
savitą galvoseną.

Neužmirškime taip pat, 
kad norint pilnai išvystyti 
savo asmenybę, reikia turėti 
savo identitetą, savo tapa
tybę ir priklausomumo 
jausmą. O priklausyti gali 
tik savo tautai. Tad kalbos ir 
jos kultūros bei civilizacijos 
mokymasis yra viena iš 
svarbiausių veiksnių asme
nybės ugdyme.
Kaltos mokėjimas mums 

taip pat padeda bendrauti su 
kitais žmonėmis, kalbančiais 
ta pačia kalba. Mes pasijun
tame esą grandinės dalelė, 
kuri riša žmoniją. O be to, 
mes išmokstame geriau su
prasti bendrataučius ir kita
taučius, nes mumyse išsi
vysto geresnis supratimas, o 
su juo ir tolerantiškumas.

Tad kalbų mokymasis la
vina ne tiktai protą, bet ir 
asmenybę ir sukaupia sva
rius indėlius kiekviename 
žmoguje".

Panašiais žodžiais buvo 
kreiptasi į Pietų Australijo
je gyvenantį jaunimą per

Šuolis...
Atkelta iš psl. 4

MOTINA (Pyktelėjusi). Apsiėjome be partijos iki 
šiol, apsieisime ir toliau. (Tyliau) Be to, nežinau, 
ką rytojus atneš...

STRIPAS Rytojus!? Ką gi jis atneš? Mūsų Sąjunga 
greitai pralenks visas pasaulio šalis. Ji dabar jau 
galingiausia, ir visas pasaulis jos bijo ir klauso. 
Galutinė komunizmo pergalė jau čia pat ir už
tikrinta. Visose srityse esame pirmutiniai. Mes 
pirmieji paleidome sputniką. Mūsų armijos yra 
parengties stovyje ir laukia tik ženklo. Pasaulis 
po mūsų kojomis... Tik akli ir užkietėję fašistai 
to nemato ir dar vis tikisi, kad grįš tie laikai... 
Pamirškite! Niekuomet jie nebegrįš... (Tyla).
Centre man minėjo, kad gal ir liaudies deputatu 
skirs. Manimi pasitiki...

GENELĖ (Pašiepiančiai). Linkiu laimės...
STRIPAS (Prieina prie ant sienos kabančio švento

jo paveikslo ar kryželio). (Ilgai žiūri, pakraipo 
galvą). Paseno ir sunyko šventieji. Ir galia jų 
sumenko. Vis dar negalite atsikratyti stabų?!

MOTINA Man ne stabai, bet stiprybės šaltiniai. Daug 
jie yra man padėję...

STRIPAS (Juokiasi). Cha, cha... Stiprybės šaltiniai! 
Dar keletas metų ir neliks jų nei vieno. Žmonės 
pradeda suprasti, kur tiesa ir kur apgavystės.

MOTINA Tu, tik vieną tiesą težinai, kurią Maskva 
skelbia.

GENELĖ (Stripui). Nėra ko juoktis iš dalykų, ku
rie kitiems yra brangūs ir šventi.

STRIPAS O kas juos pašventino? Žmogus pats! Se
novėje garbino medžius, akmenis, žalčius, saulę, 
perkūną ir visa tai, ko žmonės, būdami tamsūs, 
nesuprato. Nusibodo garbinti vieną, susirado 
kitą stabą.

MOTINA Bet koks tikėjimas niekam žalos nedaro. 
Tikintis žmogus visuomet yra doresnis, aukštes
nės moralės...

STRIPAS Kunigų pasakos! Jie is to gyvena. Bet 
tiek to! Žinau, kad jūsų neįtikinsiu, nes esate už
sispyrę, kaip ožiai. (Ištraukia iš kišenės popie
riaus lakštus). Yra reikalas, kurį man pavesta 
išaiškinti. (Įeina Simas). Gerai, kad grįžai, būsi 
man reikalingas.

SIMAS Tavo reikalams aš neturiu laiko. (Ima kny
gas ir nori išeiti).

MOTINA Palauk, Simai!
SIMAS Skubu į kursus.
STRIPAS Spėsi. Reikalas liečia ir tave.
SIMAS Mane? ......

LIETUVIS KALBA LIETUVIŠKAI!

radijo valandėles ir per vie
tinius laikraščius. 0 dabar 
kreipiamės į visus tautie
čius, kurie turi mokyklinio 
amžiaus vaikų: "Kodėl jūsų 
vaikams nesimokyti lietuvių 
kalbos???”

Į šį klausimą galima atsa
kyti kitu klausimu. Kodėl 
mes iš viso mokomės. Ar ne 
dėl to, kad gautumėm ge
resnį darbą? Ar ne dėl to, 
kad priimtų į universitetą ir 
jį užbaigę, gautumėm ge
resnį darbą? Daug labai da
lykų, kurių mes mokomės 
mokyklose, bet ypač gimna
zijoje, mes vėliau gyvenime 
nebevartojame. Juk eilei- 
niam žmogui pilnai užtenka 
mokėti skaityti ir rašyti, na, 
ir aritmetikos, kiek jos iš
mokstame pradžios mokyk
loje. Tad, kodėl mes moko
mės? Atsakymo į šį klausi
mą reikia ieškoti ne pavir
šutiniškoje ir materialisti
nėje plotmėje, bet moksli
nėje.

Visi dalykai lavina protą, 
ugdo protavimą ir žmogaus 
asmenybę. Žinoma, ne visi 
dalykai lavina tą pačią pro
tavimo plėtotę. Paimkime, 
kad ir aritmetiką — ji išvys
to skaičiavimą ir su juo su
rištus veiksmus. O kalbos 
mokymasis lavina mus at
pažinti panašius, diametra
liai skirtingus veiksmus ir 

įvairiausius jų varijantus. 
Kalbos mokymasis yra sa
votiška proto gimnastika 
pačioje žemiausioje moky
mosi stadijoje. 0 antra ver
tus kalbos mokymasis mus 
verčia logiškai galvoti ir 
prisilaikyti disciplinos. Viso 
to išdavoje, protavimas pa
sidaro lankstesnis, logiškes
nis. Žmogus išmoksta geriau 
suderinti skirtingus duome
nis, atpažinti reikšmingus 
pavydžius (patterns) ir pro
tauti keliose plotmėse. Ang
lai tai vadina "cognitive 
patterning and divergent 
thinking ability”.

BET KODĖL MŪSŲ VAI
KAMS BŪTŲ PRAVARTU 
MOKYTIS LIETUVIŲ 

KALBOS?

Žiūrint grynai iš pedago
ginio taško, tai atrodo, kad 
mūsų jaunesnioji karta tik
tai gali pralošti, nesimokin- 
dama lietuvių kalbos. Ir į tai 
jau gan išsamiai yra atsaky
ta šio straipsnio pradžioje. 
Neužmirškime, kad lietuvių 
kalba yra viena iš seniausių 
indoeuropiečių kalbų, kurio
je yra išsilaikiusių labai 
daug archaiškų formų. Mūsų 
vaikai išmoksta tokią sunkią 
kalbą žaisdami, kai kiti 
mokslininkai nemažai darbo 
įdeda, kol nors kiek jos iš

SĮTRIPAS Taip. Man reikalingos žinios apie tavo 
tėvą.

SIMAS Nuo kada mirusiais susidomėjai?
STRIPAS Per daug keliesi. Žiūrėk, kad netektų gai

lėtis. Apie tavo tėvą ir jo mirtį jokių žinių ir į- 
rodymų nėra. Bylose įrašyta: “Dingęs be žinios...” 

SIMAS Šimtą kartų sakiau, kad vokiečiai-naciai išve
žė. Klausk jų, kur jie jį padėjo!

MOTINA Jūsų rankose milicija ir visi šnipeliai.
STRIPAS (Piktai). Kokie čia gali būti ‘jūsų’ ar 

‘mūsų’. Visi esame lygūs ir visiems 
mūsų gerbūvis.

SIMAS Bet pats labiausiai susirūpinęs 
būviu.

STRIPAS (Pašokdamas). Klausyk! Tu
Esi per jaunas. Kai geriau gyvenimą pažinsi, ta
da nesisvaidysi žodžiais, kur pakliuvo ir kam 
pakliuvo!

GENELĖ Ką jis bloga pasakė? Ar ne tiesa, kad pa
čiam rūpi tiktai paties kailis. Tu niekados ir nie
kam nesi padėjęs.

STRIPAS Niekas ir man nepadeda. Ką aš pasiekiau, 
tai savo jėgomis ir per sunkų darbą.

SIMAS Per nekaltų žmonių kraują!
STRIPAS Pienburni, užsidaryk, nes baigiasi mano 

kantrybė!
MOTINA Simai, nereikia šitaip kalbėti. Tik sau blo

ga darai.
GENELĖ Simas tiesą sako.
STRIPAS Tylėk ir tu. Negeresnė esi. Visi jūs prisi-

turi rūpėti

savo ger-

nešokinėk!

gėrę fašistinio raugo. Jums, žinoma, liaudies rei
kalai nerūpi.

SIMAS Matyti, kiek pats jais rūpiniesi — kasdieną 
girtauji ir vis liaudies gerovės vardan.

STRIPAS (Labai supykęs prieina prie Simo ir pro 
sukąstus dantis). Užčiaupk nasrus! Aš tave, va, 
kaip kirmėlę galiu sutraiškinti. Per daug pradėjai 
loti ir spiaudytis. Užsidaryk, o kitaip cypsi, kaip 
šunytis ir laižysi mano batus, prašydamas pasi
gailėjimo. (Simas paima jį už krūtinės).

MOTINA Simai, Simai, ką darai!
SIMAS Palauk motin... Aš nebegaliu klausytis šio 

niekšo. (Stripas nustebęs ir išsigandęs nelauktu 
Simo elgesiu, stovi ir nesipriešina). Tu išgamos 
vardo nevertas. Tavo baisūs darbai visiems žino
mi... Tu, kuris išniekinai mano tėvo ir kitų par
tizanų lavonus...

GENELĖ Simai, ką tu darai!? Tu pražūsi. Paleisk 
jį. Jis tave...

SIMAS Tegul. Lauk iš čia ir kad kojos daugiau ne
keltum, nes tada sutrinsiu kaip biaurų šliužą...

v . (Išmeta laukan. Stripas piktai pasižiūri).
Bus daugiau

moksta. 0 lietuvių kalba yra 
labai svarbi kalbininkams, 
nes ji turbūt arčiausiai yra 
susijusi su sanskrito kalba, 
kuri, kaip kai kurie moksli
ninkai galvoja, yra savo 
ruožtu labai artima visai in
doeuropiečių prokalbei.

Žiūrint iš materialistinės 
pusės, irgi atrodo nelogiška 
nepasinaudoti tais pliusais, 
kuriuos savosios kalbos ži
nojimas duoda jaunimui: 
jaunimo atstovai dalyvauja 
pasauliniuose jaunimo 
kongresuose, jaunimui yra 
duodamos stipendijos pasi
mokyti 16 Vasario gimnazi
joje Vakarų Vokietijoje. 
Jeigu pavyktų sudaryti Bal
tistikos fakultetą Monash 
universitete, mūsų bend
ruomenė neabejotinai no
rėtų padėti jaunimui stipen
dijomis ar kitomis pašalpo
mis. Australijos Lietuvių 
Fondas, Krašto Valdyba ir 
kitos organizacijos skiria 
premijas geriausiai išlaikiu
siems lietuvių kalbos vals
tybinius egzaminus. Yra ir 
dar daug kitų progų, kur 
kalbos mokėjimas, kad ir 
nebūtinas, bet vis dėlto pa
deda, pav. įvairiose sporto 
organizacijose, tautinių šo
kių ansambliuose, o ypač 
skautų veikloje. Tačiau ne
pamirškime taip pat, kad 
geras lietuvių kalbos žinoji

mas brandos atestato egza
minuose gali labai padidinti 
taškų skaičių reikalingų 
matrikuliacijai. Kai kurie 
kandidatai tik ir gauna abi- 
tūrą vien kad žino lietuvių 
kalbą!!

0 kas liečia lietuvybę ir 
tautinį susipratimą, tai no
rėtumėm pabrėžti, kad gali - 
daug ko atsisakyti ir pa
neigti, bet savo senelių ir 
prosenelių tikrai, kad ir no
rėdamas, negali atsikratyti. 
Brazytė — Bindokienė yra 
taip išsireiškusi savo kny
goje "Viena Pasaulyje":

r,Tautybės negali atsikra
tyti. Todėl reikia susigy
venti su ta mintimi!”

"Tėveliai!!! Kodėl Jūsų 
vaikams nesimokyti lietuvių 
kalbos?"

I.I. Davis

Dėmesio!
LITUANISTINIŲ KURSŲ 
VADOVYBĖS N.S.W. IR 
VIKTORIJOJE

Jau prieš keletą metų 
pradėta kova, dėl lietuvių 
kalbos valstybinių egzaminų 
pažymių procedūros pakei
timo, galų gale susilaukė re
zultatų. Modern Languages 
P.E.B. SA komitetui griež
tai pareikalavus, P.E.B. 
sekretorius sutiko sušaukti 
visų svetimų kalbų egzami
natorių posėdi, kuriame bus 
svartoma nauja pažymių 
davimo eiga. Atrodo, kad 
jau šių metų gale susilauksi
me geresnio kandidatų 
pažymių įvertinimo, sveti
mose kalbose, kurias laiko 
labai mažas kandidatų skai
čius. Šis pasėdis įvyks ba
landžio 22 d. Tolimesnes in
formacijas mielai suteiks I.I. 
Davis.

Pranešame, kad Adelaidėj 
veikia Lituanistinių Kursų 
abiturientų klasė ir Litua
nistikos seminaras, į kurį 
kviečiami kursantai, kurie 
jau moka lietuviškai, bet 
norėtų dar ir toliau pagilinti 
savo žinias ne tik kalboje, 
bet ir literatūroje ir žurna
listikoje. Lituanistikos se
minaro lankymas yra be 
ypatingų įsipareigojimų. 
Nepraleiskite jums teikiamų 
galimybių išlaikyti mūsų 
gražią ir vertingą kalbą ir 
šiuo veiksniu sustiprinti lie
tuvių tautos išsilaikymą 
išeivijoje. O išsilaikymas yra 
labai svarbus, nes jis Užtik
rina tęstinumą kovoje su 
mūsų tautos okupantu.

I.I. Davis

Žmogaus akiai būnant ant 
mėnulio dangus visados at
rodo juodas, nes ten nėra 
oro sluogsnio arba atmosfe
ros, kaip žemėje, kuris iš
sklaido saulės spindulius ir 
oras pasidaro žydras.
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Veterano sukaktis
V.S. DR. V. KIŠONUI 70 METŲ!

Mūsų jaunesniajai kartai 
v.s. Dr. Vytautas Kišonas 
yra mažiau pažįstamas — 
jis, mat, iš tų "legendarinių 
laikų", kai rajone tik kūrėsi 
tuntai, draugovės, būreliai, 
kai lietuviškas gyvenimas 
tik tik pradėjo įeiti į vėžes, 
kuriose jį matome šiandien. 
Bet vyresniesiems vado
vams jis labai gerai pažįsta
mas iš Lietuvos, Vokietijos 
ir pirmojo skautavimo 
10-mečio Australijoje.

Švenčiant brolio Vytauto 
70-metį, trumpai paminėsiu 
jo asmeninės ir skautiškos 
veiklos žymesniuosius as
pektus.

Gimęs 1910.4.4. Veive
riuose, Marijampolės apskr., 
bet iki 1920 m. gyvenęs, su 
tėvais, Sibire. 1921 m., grį
žus į Lietuva, Vytautas atsi
dūrė mokykloje ir tuo pačiu 
— skautininko J. Damausko 
suorganizuotame vilkiukų 
būrelyje. 1922 įstojo į "Auš
ros" gimnazija Kaune ir čia 
įsijungė į skautų draugovę. 
Būdanant 5-je klasėje tapo 
skiltininku, o 6-je —Kęstučio 
draugovės draugininku. 
1929 rugsėjo 8 d., Petro Vi
leišio aikštėje, Kaune, v.s. 
V. Šenbergas jam užrišo 
raudona paskautininko kak
laraištį (tais laikais paskau- 
tininkai turėjo raudono šilko 
kaklaraiščius, vietoj dabar
tinių žalių!).

1930 m. baigė gimnaziją ir 
tais metais įstojo į Vytauto 
Didžiojo Universiteto medi
cinos fakultetą, ir toliau lik
damas draugovės draugi
ninku.

Australijos Rajone

RAJONO VADIJA

* Ąžuolo — Gintaro Vadovų 
Mokyklų kursai, turėję 
įvykti gegužės 10—18 d.d., 
daugumos kursantų ir vado
vų pageidavimu atkelti į 
1981 m. sausio 2—13 d.d. ir 
vyks šalia Rajoninės Sto
vyklos Adelaidėje.

* Rajono Vadijos posėdis 
įvyko kovo 24 d., Banks- 
towne. Tartasi Ąžuolo — 
Gintaro Vadovų Mokyklų 
kursų, Rajoninės Stovyklos 
ir kitais reikalais.

* Girdėta gandų kad į Lietu
vių Dienas ir Rajoninę Sto
vyklą Adelaidėje atvyksią 
daug žymių svečių iš JAV. 
Jų tarpe — Seserijos Vyr. 
Skautininke. —X—

SYDNEY

* Aušros tunto vadijos po
sėdyje, kovo 18 d. dalyvavo 
ir LSS Australijos rajono 
vadas, v.s. B. Žalys, trumpai 
supažindindamas jaunuosius 
vadovus su rajono vadijos 
tikslais ir darbais.

* Sk. vyčių Geležinio Vilko 
būrelis kovo 28 d., Ingle- 
burne suruošė savo tradici
nę sueigą. Būreliui vado
vauja s.v.v.sl. Gediminas 
Sauka.

* Aušros tunto sesės-broliai 
balandžio J2 vėl pravedė 
Sydnejaus lietuvių radio va
landėlės programą.

* Aušros tuntui už radio va
landėlės pravedimą kovo
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1932 Karo Mokykloje, 
baigė kariūnų — aspirantų 
kursus jaun. leitenanto 
laipsniu, grįždamas prie 

studijų ir aktyvaus skautavi
mo.

1934 tapo Kauno "Aušros” 
tunto tuntininko, s. Paliulio 
pavaduotoju, o vėliau — s. 
Mašioto, tuntininko pava
duotojo pareigose išbūda
mas iki 1939 m., kai turėjo 
išvykti tarnybai į sveikatos 
punktą Kruonin.

1936 pakeltas į skautinin
kus, 1938 — apdovanotas 
LSS Lelijos ordinu.

1939.6.25 vedė, sukurda
mas šeimą su gail. seseria 
Marija Čapskyte, susilauk
dami sūnaus Geručio (pase
kusio tėvo pėdomis ir bai
gusio medicinos studijas) ir 
dukros Dalės. Žmona mirė 
1975.5.31.

1940 m. jis persikėlė į Ro
kiškį, kur buvo paskirtas 
Motinos ir Vaiko Globos 
inspektorium ir konsultaci
jos skyriaus vedėju. Užėjus 
vokiečiams, po pusmečio, 
paskirtas Rokiškio apskri
ties gydytoju, vieton bolše
vikų išvežto į Sibirą Dr. Si
pavičiaus. Šiose pareigose 
jis išbuvo iki pasitraukiant į 
Vakarus.

Vokietijoje iš pradžių dir
bo vokiečio gydytojo pava
duotoju Lauban’e, o vėliau 
— artėjant frontui, — pasi
traukė į Tettnag’ą. Čia, po 
karo, vėl atsikūrus lietu
viams skautams, jis suorga
nizavo vilkiukų būreli ir 
skaučių skiltį (mažai kam 
žinoma, kad brolis skauti- 

mėn. $ 25 čekį įteikė šios va
landėlės vedėjas, s.v.v.sl. 
Viktoras Šliteris. Tuntą $ 10 
auka taip pat parėmė p. 
Zablockienė.

* Atvelykio metu (13.4.80) 
aušriečiai suruošė šaunią 
margučių popietę "Aušros” 
stovyklavietėje, Ingleburne. 
Vyko margučių premijavi
mas, lankėsi Velykė, žaisti 
įvairūs žaidimai. Apsilankė 
apie 200 svečių ir viešnių 
paliko ir šiek tiek tunto 
ateities veiklai!..

* Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinys, tunto gegužinės 
metu per Atvelykį suruošė 
trumpą sueigą, kurioje 
baięta aptarti balandžio 26 
d. įvykstanti ekskursija ir 
kiti reikalai. Sueigą pravedė 
tėvūnas v.s.Dr. A. Mauragis 
ir kanclerė, v.sl. I. Dudaitie- 
nė.
CANBERRA

* Baltijos tunto vilkiukai, 
paukštytės ir vadovai, ro
dydami tikrai skautiško pa
siryžimo, kovo 8—9 d.d. iš
kylavo Cotter upės apylin
kėse. Nors nosys sušlapo, 
širdyse degė entuziastiškas 
ryžtas nepasiduoti, kurį dar 
labiau iškėlė jaukumas prie 
vakarinio laužo. Bedainuo
jant užmiršom kebo nelygu
mą, krūmų tankumą ir kup
rinių svyravimą. O sekantį 
rytą, kaip patyrę iškylauto
jai, užkopėm į pirmą kalną, o 
po to ramiai eidami grožėjo
mės gamta, džiaugėmės ke
liu. Perėję krūminių 
"ti-tree” medžių tunelį, visi 
grižo į Coterrio rezervą pa-

Dr. V. Kišonas

ninkas yra buvęs "sese skil- 
tininke"; faktas, nelabai pa
tikęs tuometinei Seserijos 
Vyr. Skautininkei...), pri
klausiusią Ravensburgo 
tuntui. Nuo 1948.1.31 jis 
paskirtas Pietinės Prancūzų 
Zonos rajono vadeiva, su jo 
žinioje esančiais Tuebinge- 
no, Ravensburgo ir Frei- 
burgo tuntais. Tame laiko
tarpyje dalyvavo LSS 
Augsburgo ir Kassellio su
važiavimuose, išrinktas 
PLSS Kontrolės Komisijos 
nariu. III—je Tautinėje Sto
vykloje, Mittenwald’e buvo 
berniukų skautų stovyklos 
gydytoju. Stovyklos metu 
apdovanotas LSS Padėkos 
žymeniu.

1949 m. atvyko i Australi
ją, pastoviau įsikurdamas 
Sydnejaus Punchbowl prie
miestyje.

Melbourne Džiugo tunto 
Kun. Margio draugovės 
skautams, norintiems įsigyti 
miško brolio specialybę, ba
landžio 3—5 d.d. buvo su
ruošta iškyla į latvių "Ter- 
vetės" stovyklavietę prie 
Kilmore, Vic. Iškylai vado
vavo s. Viktoras Adomavi
čius.

Buvo teoretiškai ir prak
tiškai išeita Miško Brolio 
specialybės programa, susi- 
dedant iš:

1. Vandens suradimo — 

tenkinti, pilni įspūdžių.

* Vyčių Šventaragio būrelio 
sueiga įvyko kovo 11 d. Ji 
pradėta s.v. Rido Daukaus 
pokalbiu apie naftos padėtį 
Australijoje ir pasaulyje. Po 
to sekė sueiga,' kurios metu 
buvo diskutuojami skautiški 
reikalai. Nutarta į sekančią 
sueigą balandžio 15 d., pre
legentu pakviesti atstovą iš 
"National Heart Founda
tion", drauge į sueigą pak
viečiant ir vyr. skaučių bū
relį.

* Baltijos tunto skautų tėvų 
komitetą sudaro: pirm. — 
Sandra Bruzgienė, narės — 
Gražina Katauskienė, Bar
bara Šilingienė, Geraldine 
Martišienė ir Anelė Gocen- 
tienė. "Tunto Žinios" Nr. 2
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1953.6.19 paskirtas tuo
metinės N.S.W. Vietininki- 
jos vietininku. Brolis Vy
tautas vietininkiją radęs su 
trimis vienetais, ją išaugino 
į dabartinį tuntą, su 6-šiais 
skautų—čių, skautų vyčių ir 
jūros skautų vienetais. Jo 
iniciatyva 1956.4.22,
Camperdown’e, įsteigtas 
Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinys, gražiai veikiąs ir 
šiandien, po 24 metų.

1957.3.17, už nuopelnus 
lietuviškajai skautybei, 
brolis Vytautas pakeltas į 
vyr. skautininko laipsnį.

Tuntininko pareigose iš
buvo iki 1958.7.31 d., kai 
buvo paskirtas į provinciją 
— Stroud, N.S.W. — apskri
ties gydytoju, kur išbuvo 
19‘/z metų. Čia gyvendamas 
priklausė ALB Newcastelio 
apylinkei, kur ilgą laiką bu
vo revizijos komisijoje, bei 
poros kadencijų metu atsto
vavo newcasteliečius ALB 
Krašto Taryboje.

1977 m. gruodžio 10 d. 
brolis Vytautas išėjo į pen
siją ir grįžo gyventi atgal į 
Sydnejų. Čia 1977—78 buvo 
Lietuvių Dienų Ruošimo 
Komitete Dainų Šventės 
vadovu, o 1978 m. bėgyje vėl 
buvo išrinktas ALB Krašto 
Tarybos nariu.

Palinkėkime broliui Vy
tautui, jo 70-mečio proga dar 
daug daug saulėtų metų, 
geros sveikatos (kuria jis 
lig šiol ir nesiskundžia!) ir 
sėkmės jo visuose užmojuo
se!

Miško brolio keliu
medžiuose, žemėje, lapuose, 
šakose, šaknyse, smėlyje, 
atmatose, ore ir augaluose.

2. Maisto suradimo, jo pa
gaminimo ir konservavimo 
— iš augalų, lapų, gėlių, vai
sių, žuvų, ungurių, vėžių, 
vabalų, skruzdėlių, kirminų, 
gyvačių, varlių, šliužų, 
paukščių ir gyvulių;

3. Ugnies naudojimo sau
soje ir drėgnoje vietoje;

4. Pravestų praktiškų už
siėmimų miško gaisro bei 
potvynio atvejais;

5. Kompaso naudojimo ir 
šiaurės suradimo pagal sau
lę, žvaigždes, gamtos ženk
lus. laikrodį;

6. Stovyklavimui vietos 
parinkimo ir jos įrengimo.

Miško brolio specialybės 
egzaminus išlaikė šie 
skautai: Marius Baltutis, 
Robertas Baltutis, Povilas 
Adomavičius, Jonas Lipšys, 
Petras Šurna, Linas Šeikis, 
Tomas Zdanius ir Dovydas 
Sadauskas.

Keli šios iškylos dalyviai 
prisiuntė savo įspūdžių; kol 
kas čia paminėsime tik ke
lias nuotaingesnes ištrau
kas.

R. Baltutis ir J. Lipšys 
rašo: "... turbūt sunkiausia 
surasti vadens — Lino grupė 
rado labai purvino vandens, 
o Petro Šurnos grupė rado 
upelį ir atnešė net tris litrus 
vandens... po to ėjom ieškoti 
maisto — pastatėm spąstus,

Tikimės Brolį Skautininką 
dar ilgai matyti žaliojo — 
skautiškojo — jaunimo 
tarpe!

v.s. B. Žalys

V.s. Dr. Vytauto Kišonc 
70-mečio minėjimas įvyko 
balandžio 12 d. Sydnejaus 
Lietuvių Klubo patalpose, 
Bankstowne, dalyvaujant 
keliasdešimčiai svečių bei 
viešnių, kurių didesnę dalį, 
šalia šeimos, sudarė buvę 
skautai—tės, skautininkai ir 
židiniečiai. Ta proga, sukak
tuvininko adresu pasakyta 
daug kalbų, paminint jo 
veiklą, linkėjimų.

Gimtadieni pravedė sole- 
nizanto sūnus, Dr. Gerutis 
Kišonas. g g.

bet nieko nepagavom... Lino 
grupė rado gyvatę; ją mes 
paruošėm ir suvalgėm. Ji 
buvo labai skani ir kvepėjo 
kaip geras "steikas”. Kitos 
grupės rado kirminų 
("witchety—grubs", abori
genų laikomi skanėstais), 
varlių, grybų... pasistatėm 
lapines ir jose miegojom”.

T. Zdanius ir M. Baltutis 
rašo: "Sunkiausia buvo su
rasti vandens. Po valandos 
darbo teišgavom vos pora 
lašų... Pasigaminom ir pas
tatėm gerus spąstus kiš
kiams ir žuvims — bet ir čia 
nieko neįlindo. Mes manom, 
kad jei žvėrys, pamatę mū
sų spąstus būtų mirę iš juo
ko, tik tokiu atveju būtume 
juos pagavę. Tašau miške 
radom kitokio maisto: var
lių, kirminų, cikadų ir kito
kių skanėstų. Iš jų pasi
gaminom puikius pietus... 
Lapinę sunkiai sekėsi staty
ti, bet išėjo nebloga ir joje 
miegoti buvo šilčiau kaip 
kambaryje... Anksti rytą 
išėjom iškylauti, naudodami 
kompasą. Turėjom sveiko 
proto ir nepaklydom".

Inf.

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją neatsilygindamas!
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Studijų
Dienos...

Atkelta iš psl. 3
Lietuvybę išlaikyti Austra
lijoje būsią sunku, nes jo 
apskaičiavimu, kiekvieną 
lietuvį supa tūkstantis aus
tralų. Esant tokiam mažam 
skaičiui lietuvių, sukurti lie
tuviškas šeimas esą labai 
sunku.

Antroji kalbėtoja Janet 
Verbylienė, politinių mokslų 
dėstytoja universitete, aus
trale, ištekėjusi už lietuvio. 
Apie save ji pasisakė esanti 
palyginamai išsilaisvinusi 
moteris, ne ortodoksinė ka
talikė. Janet kalbėjo ne apie 
mišrias vedybas, o apie savo 
asmeniškas pažiūras į lietu
vius. Lietuviškai pradėjusi 
mokytis, bet nutraukusi. Jei 
mokytųsi svetimų kalbų, tai 
pasirinktų plačiau naudoja
mas kalbas, kaip japonų, ru
sų. "Žinoma, — pridėjo ji, 
"jei iš ryto pabudusi pasi
jusčiau galinti kalbėti lietu
viškai, būtų neblogai, galė
čiau kalbėtis su uošviene”.

Vyro tautybė esąs jo rei
kalas. Lietuviai turį palinki
mą būti užsidarę, nemėgstą 
išsilavinusių su profesijomis 
moterų.

Atrodo, kad Janet turi tik 
miglotą vaizdą apie lietuvius 
ir nebando jų arčiau pažinti.

Ten mūsų tėviškės tiktai 
per paukščio skrydį. 

Tie patys debesys ir ta pati 
tarmė.

Aš tik seku didžiulę tavo 
brydę, 

Ieškodamas, kur viso to 
versmė...

Kazys Bradūnas

Kovo 30 Melbourne pami
nėtas mūsų grožinės litera
tūros pradininkas Kristijo
nas Donelaitis. Paskaitą 
apie didžiojo poeto kūrybą 
skaitė Albertas Zubras. Ži
nau, kad aptariant minėjimo 
eigą bus sunku išvengti 
subjektyvaus žvilgsnio, 
todėl ir nepretenduoju kam 
nors įtikti: fiksuoju tik savo 
įspūdžius, rašau taip, kaip 
man atrodo. Antai, kad ir 
paskaita, ir, rodos, turinin
ga, ir gerai paruošta, o trūko 
jai vieno dalyko — tematinio 
vientisumo: įvadas ilgokas, 
gan bendro pobūdžio, bet 
kildinimas minties iš min
ties, atspindėjo dialektinį 
metodą, buvo filosfiškas, 
įdomus. Anava, pradėta su 
gera užuolanka ir... prieita 
iki homo sapiens... habilis... 
ir faber... Darant prielaidą 
Donelaitį buvus "homo lu- 
dens”. Na, jeigu neapsirin
ku, jei tikrai supratau pre
legento mintį, tai šitoji įž
valga yra reikšminga, nes 
daro sugestiją poetą rašius 
savo kūrinius — poemą 
"Metus” ir pasakėčias — ne 
kokiais ten moksliniais ar 
didaktiniais sumetimais, o 
greičiau tik tam, kad išsa
kytų save kūrybiškai, pasi
džiaugtų darbo atsiekimais, 
pažaisti sąmojum bei min
ties galiomis, o svarbiausia 
— nuskaidrintų sunkią ano 
meto žmogiškąją buitį, 
įkvėptų savo mieliems lietu
vininkams bent kibirkštėlę 
vilties ir noro gyventi...

Besiklausant paskaitos 
susidarė įspūdis, kad Done
laičio kūrybos apžvalga bei 
jos nagrinėjimas buvo gero

Sprendimą yra padariusi ”a 
priori” ir to jai pakanka. 
Žinoma, yra ir daugiau aus
tralų, panašiai galvojančių, 
tik gal jie to atvirai nesisa- 
ko.

Trečia kalbėjo Dr. Dalia 
Viliūnaitė, ištekėjusi už 
australo. Ji praėjo pro miš
rias vedybas be komentarų. 
Jos nuomone, "vedasi žmo
nės, o ne tautybės”. Ji ko
mentavo lietuvių charakterį, 
būtent negalinti suprasti 
kodėl lietuviai žydus dažnai 
stato sau pavyzdžiu.

Vidurinės kartos atitrūki
mą nuo lietuvybės ji aiškina 
aplinkybių susidėjimu. Pa
gal ją, reikią turėti kantry
bės, jie grįšią prie lietuvy
bės, jei ne kitais sumeti
mais, tai nors savo vaikus 
supažindinti su lietuviškais 
papročiais, kurie esą gražūs 
ir įdomūs. Be kritikos Dalios 
kalboje jautėsi sentimento ir 
nuoširdumo lietuviams.

Diskusijos buvo gyvos ir 
įdomios. Vienų prelegentų 
pažiūros buvo klausytojų 
sutiktos palankiai, kitų su 
kritika.

Kaip bevertintumėm tas 
diskusijas, jos atidengė šį tą 
naujo ir davė apie ką pa
mąstyti.

Po pietų sekė jaunimo 
Sranešimas apie IV PLJ 

kongresą.
Pranešimus darė: Euge

nijus ir Rūta Pociai, pailius

Kristijonas Donelaitis Melbourne
kai per trumpa ir per glaudi, 
nes nuo Donelaičio tuoj per
šokta į mūsų laikmečio poe
tų kryptis bei horizontus, 
vienus aptariant klasikais, 
realistais, romantikais bei 
futuristais, kitus — ekspre
sionistais, individualistais, 
estetais bei simbolistais. Vi
sa tai, be abejo, svaru ir 
reikšminga, įdomu ir įvairu, 
bet... ar tai nėra skriauda 
Donelaičiui? Sakykim, kad 
ne! Tas "ne" priseina moty
vuoti tuo, kad prelegentas 
apie Donelaitį jau yra daug 
prirašęs vietinėje spaudoje. 
Gi minėjimo proga, — o tai 
didelis pliusas! — buvo pas
kleistas "Tėviškės Aidų” 
atspaudas "Donelaitis šian
dien". Vadinasi, tie 40 ats
paudo (brošiūros)) puslapių 
apie Tolminkiemio poetą 
pilnai pateisina padriką pas
kaitos tematiką, lakonišku
mą. Beje, pastebėtina ir tai, 
kad tie 7 brošiūros puslapiai 
"Donelaitis rusų okupacijo
je” talpina ir tokios medžia
gos, kokios gal nerasime jo
kiam kitam leidiny? žodžiu, 
gerb. paskaitininkas ir mi
nėtos brošiūros parengėjas 
mus džiugina savo darbštu
mu, energija, plačia erudici
ja!

Po paskaitos klausėmės 
Alenos Karazijienės, kuri 
deklamavo "Metų” poemos 
ištraukas, kartais paryškin
dama jas trumpu komenta
ru. Deklamatorės kirčiuotų 
skiemenų intonaciniai ak
centai, ryški tartis, poemos 
eilutes darė gyvai pulsuo
jančias, patogias sekti ir 
klausytis.

Sekantis programos 
punktas dainos. Dainas atli
ko Paulius Rūtenis, fortepi
jonu akompanavo Zita Praš- 
mutaitė. Solistas padainavo 
dvi lietuvių liaudies dainas: 
St. Šimkaus harmonizuotą 
"Oi, varge, varge” ir J. Tal- 
lat — Kelpšos — "Žaliojoj 
lankelėj”. Trečioji daina — 
jauno bajoro arija iš J. Kar- 
navičiaus operos "Gražina”.

truodami skaidrėmis, Dr. 
Vita Bardauskaitė ir Jonas 
Mockūnas. Šį bei tą papildė 
melburniškė Zita Prasmu- 

< t aite. Visi kongresantai
buvo tos pačios nuomonės, 
kad Jaunimo Kongresai turi 
didelės reikšmės jaunuolių 
gyvenime, leidžia arčiau 
vieniems kitus pažinti, 
suartina. Jie pasijunta esą 
ne australai, amerikiečiai, 
vokiečiai ar analai, o lietu
viai, vienos šeimos nariai, 
kuriuos riša bendra kalba ir 
bendri tikslai — lietuvybės 
išlaikymas ir Lietuvai 
nepriklausomybės 
atgavimas. Viena kongre- 
santė pastebėjo, kad ypač 
esą naudinga nuvažiuoti į 
Lietuvą ir įsitikinti, kad ji 
tikrai yra!!

Jaunimas pabrėžė, kad jei 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenė nori, kad VI PLJ 
Kongresas įvyktų Australi
joj, tai jam jau dabar turi 
ruoštis. Taip pat jaunimas 
pageidautų ateityje susi
laukti daugiau dėmesio iš 
Krašto V-bos ir iš Apylinkių 
Valdybų. Pernai besiruoš
dami IV PLJ Kongresui jie 
jutę, kad niekas jais nesirū
pino.

Krašto V-bos narė kultū
riniams reikalams p. G. Va
siliauskienė padėkojo ren
gėjams: Augiui Zamoiskiui, 
Jonui ir Marytei Verbylams, 
Eugenijui ir Rūtai Pociams 
už įdėtą darbą rengiant Stu-

Libreto autorius — poetas 
K. Inčiūra. Dainos skambėjo 
lengvai ir pakiliai. Kiekvie
noj dainoj jautėsi vis kitoks 
gaidos ir nuotaikos elemen
tas, kurį pilnai atskleisti gali 
tik profesionalus daininin
kas ir aktorius, būtent toks, 
koks iš tikrųjų ir yra mūsų 
mielas Paulius Rūtenis.

Paskutinis programoje 
pasirodė Juozas Mikštas, 
paskaitęs du savo hegza
metrinius eilėraščius, kurių 
vienas skirtas Yallournui, 
kitas Melbournui. Yallour- 
nas — tai nors prie žaizdos 
dėk — toks geras! Melbour- 
nas jam svetimas, — iš šio 
didmiesčio sklinda dūmai ir 
oro tarša ir... baugi nežinia.

Minėjimą sklandžiai už
baigė valdybos sekretorė. 
Publikos į minėjimą atsilan
kė, sakyčiau, apie gerą šim
tinę, kuri vis dar lūkuriavo, 
nenoriai skirstėsi namo...

J. Jagaudis

Prieš 20 metų išvykę iš 
Australijos ir apsigyvenę 
Los Angeles mieste, Kazys 
ir Emilija Statkai neseniai 
lankėsi Australijoje ir keletą 
savaičių praleido Brisbanė- 
je, kur jie ir anksčiau gyve
no. Sako, Australiją po dvi
dešimt metų sunku atpažin
ti. Gėrėjosi Sydnejaus Liet. 
Klubu, nes L.A. lietuviai to
kios priebėgos Los Angeles 
mieste neturi.

*** 

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tei. 228 5879 veikia ištisą parą

Pwr pastaruosius 29metus esame ftondBame 
au katalikiška lietuvių bendruomene

dijų Dienas ir už gražų jų 
nravedimą. Taip pat padė
kojo visiems programos da
lyviams ir svečiams. Studijų 
Dienos užbaigtos Tautos 
Himnu.

Visi buvo pakviesti į jau
nimo iešminę ponų Zamois- 
kių sodyboje.

Studijų Dienos Adelaidėje 
laikytinos gerai pavykusio- 
mis. Temos buvo gerai pa
rinktos ir įdomiai pristaty
tos. Techniškas pravedimas 
geras. Klausytojų skaičius 
patentinamas, o kai kuriose 
paskaitose gana didelis. 
Diskusijos vyko kultūringai. 
Jaunimas dar kartą įrodė, 
kad yra pajėgus suorgani
zuoti ir pravesti gana aukšto 
lygio parengimų. Užtarnau
ta padėka jaunimui!

Br. Mockūnienė
Sovietų Tasso žinių agen

tūra jau kelintą kartą pers
pėja Europos valstybes ne
siremti Amerika ir susilai
kyti nuo spaudimo Sovietų 
Sąjungos morališkai ir eko
nomiškai. Pagal Tasso, nno 
to daugiau nukentės Euro
pos kraštai, negu Sov. Są
junga.

Veda V. Augustinavičius

šachmatai

Prieš keletą metų kovoje 
dėl pasaulio šachmatų titulo 
tarp A. Karpovo ir V. Korč- 
noj įvyko sensacingų ginčų, 
kas ypatingai išgarsino šią 
sporto šaką. Rusams šis 
įvykis sukėlė daug nemalo
numų, nes A. Karpovo prie
šininkas V. Korčnoj neseniai 
buvo iš Sov. Sąjungos pasi
šalinęs į Vakarus. Ateinan
čiais 1981 metais A. Karpo
vas turi apginti savo turimą 
titulą. Pasaulio šachmatų 
federacija, kurios žinioje 
vyksta žaidimai, yra parin
kusi aštuonis kandidatus, iš 
kurių vienas taps A. Karpo
vo priešininku. Kandidatų 
sąrase yra šie pasaulio šach
matų didmeisteriai: du 
vengrai A. Adorjan ir Lojos 
Portisch, vokietis Robert 
Huebner, latvis M. Tai, trys 
rusai: Boris Spasky, T. Pet
rošiam ir L. Polugaevsky, ir 
aštuntas yra jau visiems ži
nomas Viktoras Korčnoj. Šie 
aštuoni kandidatai šiais me
tais žaidžia paskirstyti į 
grupes po du žaidėjus, turi 
sužaisti po dešimt partijų. 
Laimėtojas lieka tolimes
niam persižaidimui su kitais, 
kai pralaimėjęs iškrinta iš 
kandidatų sąrašo.

Šiuo metu jau turime 
dviejų grupių rezultatus: 
Viktoras Korčnoj nugalėjo

Pakeisdami klimatą pe
reitą savaitę Sydnejuje vie
šėjo p.p. O. ir V. Jakučiai iš 
Melbourne. Džiaugėsi susi
tikę su senais bičiuliais 
bendradarbiais.

***

LITUANISTINIAI KUR
SAI ADELAIDĖJE:

INFORAMACINĖS
ŽINUTĖS

Lituanistiniai Kursai 
Adelaidėj praneša, kad šiais 
metais p. Jonas Verbyla, 
B.Sc., Dip.T., Sacred Heart 
College mokytojas ir 10-tųjų 
klasių matematikos koordi
natorius, buvo pakviestas 
Pietų Australijos valstybi
nių egzaminų komisijos (P. 
E.B. SA) dalyvauti lietuvių 
kalbos komitete. Kiti nariai 
pasiliko tie patys kaip ir 
1979 metais, būtent: Dr. 
T.G. Fennell, Chief Exa
miner (jam išvažiavus vie- 
neriams metams į užsienį jo 
pareigas laikinai eina I.I. 
Davis), K. Dundienė, T.C. 
Norwood H.S.; E. Varnienė, 
Dip.T. Ascott Park P.S. ir 
LI. Davis, BA Dip. Prancū
zija SSM ACE Marryatville 
H.S.

Lietuvių kalbos P.E.B. 
komitetas, drauge su vy
riausiuoju egzaminatorium 
yra atsalcinti už lietuvių kal
bos programą ir egzaminus 
Pietų Australijoje.

T. Petrosian, vokietis Ro
bert Huebner įveikė vengrą
A. Adorjan 5*/z — 4'/z san
tykiu. Antrasis vengras La
jos Portisch pirmauja po 
penkių sužaistų partijų prieš
B. Spasky 3—2 savo naudai.

Nežiūrint kad šachmatų 
ekspertai laiko Viktorą 
Korčnoj stipriausiu paskuti
niųjų šešių kandidatų gru
pėje, staigmenų gali įvykti 
kaip ir kiekvienoje sporto 
šakoje. Mūsų nustebimui 
latvis M. Tai, žaisdamas 
prieš L. Polugaevsky po 
penkių partijų yra laimėjęs 
tik l‘/z taško. Buvęs pasau
lio šachmatų meisteris 
Boby Fisher ir šį kartą ne
sutiko dalyvauti varžybose.

Sporto žinios
Artinantis sporto olimpi- 

jadai Maskvoje Japonijos 
olimpinė moterų tinklinio 
komanda atvyko į Australiją 
draugiškų varžybų. Pirma
sis susitikimas įvyko Syd
nejaus krepšinio stadione. 
Australų tinklininkės pra
laimėjo 15:0, 15:1, 15:1.

* ♦
Krepšinio sąjunga pas

kelbė olimpinės komandos 
žaidėjų sąrašą, kur įeina 
dvylika krepšininkų. Dau
guma žaidėjų pateko į re
prezentacinę komandą — 
net aštuoni iš Viktorijos, du 
iš Pietų Australijos, vienas 
iš Tasmanijos ir dvyliktasis 
mažiausias ūgiu iš N.S.W. 
Komandoje nesimato žaidė
jų pabaltiečių kilmės.

♦ *
Dedama pastangų šiais 

metais atsikviesti į Austra
liją garsiausią pasauly fut
bolo komandą Real Madrid. 
Futbolo organizaciją finan
siniai remia turtingos bend
rovės ir pavieniai biznieriai. 
Australijos futbolas ypač 
N.S.W. valstijoje pastaruoju 
mėtų ypatingai progresuoja.
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Informacija
RADIO VALANDĖLĖJE 

SYDNEJUJE

Atsiradus kūrybingu 
bendradarbiu Ethnic Radio 
lietuvių klaba valandėlė da
rosi vis patrauklesnė. Štai 
balandžio 19 d. šešt. 10 vai. 
ryto girdėsime pasikalbėji
mų su viešnia iš Kanados 
mokytoja Silvija Martinku- 
te, o baladžio 26 d. tuo pačiu 
laiku girdėsime apie mūsų 
rašytoja ir dinamišką veikė
ją Juozą Tumą — Vaižgantą.

Klausykitės Ethnic Radio 
lietuvių kalba valandėlės 
kiekvieną šeštadienį 10—11 
vai. ryto.

Pagal turimas satistikas 
Lietuvoje sunaudojama al
koholio daugiau, nei bet ku
riame kitame pasaulio kraš
te. 1976 metais vienam Lie
tuvos gyventojui atiteko
11.5 litro degtinės, 25 litrai 
vyno ir 40 litrų alaus, t.y. 
tais metais kiekvienam Lie
tuvos gyventojui teko 76,5 
litro alkoholinių gėrimų. 
Tais pačiais metais Prancū
zijos vienam gyventojui te
ko 17 litrų alkoholinio gėri
mo, Ispanijoje 14 1., Italijoje
12.5 1., Švedijoje 5.6 litro. 
Daug dalykų šiandieninėje 
Lietuvoje trūksta, įskaitant 
ir maistą, tačiau ten alkoho
linių gėrimų niekad nepri
trūko.

SYDNEY RAMOVĖNŲ 
NAUJA VALDYBA

Kovo 30 d. 3.30 vai. 
Bankstown Lietuvių Klube 
įvyko L.K.V. S-gos Sydney 
Skyriaus metinis visuotinis 
narių susirinkimas, kurį ati
darė skyriaus pirmininkas 
Ant. Sirka. Susirinkimui 
pravesti išrinko sav. kūr. 
Juozą Kapočių ir sekreto
riauti Myk. Zakarą.

Valdybos pranešimą atli
ko Ant. Skirka trumpai pri
mindamas kariuomenės 
atkūrimo minėjimą, narių 
subuvimus ir, bendrai, ma
lonų, gražų ir pavyzdingą 
sugyvenimą narių tarpe.

Skyrius turi gražų įprotį
— gražiai ir įspūdingai pa
laidoti savo mirusius narius. 
Taip pat išreikšta padėka 
visiems ramovėjams, jų po
nioms, prisidėjusioms dar
bais bei aukomis ir už sklan
dų bendradarbiavimą visa
me kame.

Sydnejaus ramovėnai 
piniginiai remia vietos sa
vaitgalio mokyklą, jaunes
niųjų tautinių šokių grupes, 
bendruomenės ir katalikiš
kąją spaudą ir kovojančias 
už lietuvybę organizacijas.

Senoji valdyba sutiko 
pasilikti dar dviems metams 
valdyboje pririnkus vieną 
naują narį vietoje praeitais 
metais mirusio nario a.a. K. 
Daniškevičiaus.

Dabartinę valdybą suda
rė: Ant. Skirka - pirminin
kas; Pranas Mikalauskas — 
vicepirm.; Mykolas Zakaras
— sekretorius; Vytautas 
Račiūnas — iždininkas ir 
naujai išrinktas Vincas 
Kondrackas — kultūros ir 
parengimų vadovas. Kandi
datais liko: Pranas Saka
lauskas ir J. Bartkevičius.

Taip pat ir revizijos komi
sija, kurią sudaro Ant. Vi- 
nevičius — pirm., Myk. Pet
ronis ir VI. Šneideris — na
riai pasiliko dar dviems me
tams.

Naujoji valdyba turi ne
maža užsimojimų, kuriuos 
stengsis įgyvendinti. mz
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PRIMINIMAS

Skautų Židinio ekskursija 
į Gosfordo apylinkes išvyks
ta punktualiai 8 vai. ryto 
balandžio 26 d. iš Liet. 
Klubo kiemo Bankstowne. 
Prašome nesivėlinti, dienos 
maistą ir gerą nuotaiką pa
siimti su savim.

Tėvūnas

Perthe pagaliau įsteigta 
Moterų Draugija, kuri savo 
svarbiausiu tikslu laiko pa
dėti Lietuvių Namams. Mo
terys kaip šeimininkės 
rengs Liet. Namuose pietus 
ir talkins įvairiems parengi
mams.

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba, pradėdama naujo 
pastato statybą, kurio didelė 
dalis bus skirta lietuviškai 
kultūrinei veiklai, kreipiasi; 

į, menininkus, liaudies meno 
menininkus, prisidėti savo 
projektais prie naujų klubo 
patalpų papuošimo, lietuvių 
liaudies meno motyvais.

Projektai reikalingi:
Iš orinės pusės: 1) Prieša

kyje virš įėjimo durų, klubo 
užrašas lietuvių ir anglų 
kalba.

Viduje: 2) Vestibiulio pa
puošimas. 3) Antrame aukš
te, jaunimo reikalams salės 
kairiosios pusės siena.

Kviečiame visus meninin
kus, liaudies meno meninin
kus ir mėgėjus, patiekti sa-

Adelaidinės pabiros
Vilniaus dailės muziejuje 

buvo išstatyti parodai Aus
tralijos lietuvių dailininkų 
grafikos darbai, tarp kurių 
ir dviejų adelaidiškių daili
ninkų: Vytauto Šerelio es
tampas ’’Nesirūpink, būk 
laimingas” ir Vytauto Kapo- 
čiūno litografija ’’Skalikai”. 
Atrodo, kad mūsų dailininkų 
darbai yra gerai vertinami ir 
Lietuvoje.

Pianistė ir chorvedė Ne
mira Masiulytė ištekėjo už 
Stepleton. Nemira yra gerai 
pažįstama visiems Australi
jos lietuviams, nes ji ne kar
tą lydėjo užsienio lietuvius 
solistus per visas lietuvių 
kolonijas, jiems akompa
nuodama.

Linkime Nemirai daug 
šviesių valandų ir laimės jos 
vedybiniame gyvenime, o 
taip pat nepamiršti lietuviš
kos muzikos ir dainos. Il
giausių metų!

ALB Krašto Valdyba 
Adelaidėje sušaukia spau
dos konferencijas, kuriose 
patiekia savo veiklos prane
šimus. Paskutinės tokios 
konferencijos aprašyme 
Mūsų Pastogėje, vienas iš 
spaudos atstovų iš "įsibėgė
jimo” prirašė ir tokių daly
kų, apie kuriuos nebuvo 
konferencijoje net užsimin
ta. Teko išgirsti, kad ateity
je spaudos atstovai nebus 
vaišinami vynu, kad nenu
kentėtų teisybė.

Velykų metu Adelaidės 
lietuvių gyvenimas, atvykus 
svečiams iš kitų kolonijų, 
padvigubino "pulsą". Lietu
vių Namuose visi kambariai 
ir baras buvo prikimšti tau
tiečių, kurie dalyvavo posė
džiuose, Studijų Dienose, o 
J. J. Bačiūno biblioteka ta
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

Parengimai:
Balandžio 25 d., penkt.

ANZAC DAY
Klubas veiks nuo 2 vai. p.p.

Balandžio 26 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI grojant Klubo kapelai

Balandžio 27 d., sekm., 3 vai. |
L.B. Kronikoms leisti Komiteto po- 1! 

pietė dalyvaujant svečiams iš Ameri- | 
kos. Programoje solistė BALNDYTĖ, 1 
kun. KUZMICKAS ir Romas GIEDRA e

Įėjimas aukomis '

Gegužės'3 d., šešt., 8 vai.
VIŠČIUKŲ VAKARAS

su Las Vegas ir Paryžiaus stiliaus 
programa

TEH BARE NECESSITY
Įėjimas su bilietais $ 5 asmeniui

vo projektus, sumanymus, 
pasiūlymus, kaip gražiau 
papuošti1 klubo patal
pas.

Dėl smulkesnės informa
cijos kreiptis į klubo valdy
bos narius arba klubo vedėją 
p. V. Binkį telef. 708 1414, 
arba asmeniškai klubo pa
talpose.

Sydnejaus Lietuvių 
Klubo Valdyba

PATIKSLINIMAS

Pereitame numery buvo 
paskelbta O.V. Milašiaus 
poema ’’Lapkričio simfonija” 
ir nepaminėtas jos vertėjas 
Antanas Vaičiulaitis. Skai
tytojus ir vertėją maloniai 
atsiprašome. Red.

proga suruošė khygų paro
dą, kurią aplankę svečiai iš 
kitų kolonijų stebėjosi lietu
viškų knygų gausumu. Vie
nas tautietis išleido net porą 
šimtinių.

ALB Adelaidės Moterų 
sekcija Velykų metu išsijuo
susi darbavosi, nes reikėjo 
paruošti pietus Studijų Die
nų ir pirmininkų konferen
cijos dalyviams. Kadangi 
pietūs buvo labai gerai pa
ruošti ir, be to, dar labai že
ma kaina, ($ 2.00) tai tautie
čių netrūko. Atsirado ir to
kių tautiečių, kurie dalyvavo 
tiktai pietuose, palikdami 
visas mišrių šeimų ir bend
ruomenės rūpesčius kitiems.

Simas Kudirka birželio 
mėnesį lankysis Australijo
je. ALB Krašto Valdybos 
vicepirm. Juozas Lapšys 
(užsienio reikalų ’’minis
tras”), ragina visus tautie
čius perskaityti visą pasiro
džiusią spaudą apie Simą 
Kudirką, taip kad jam atvy
kus, galėtumėm jį priimti 
kaip labai artimą ir pažįsta
mą bičiulį. Atrodo, kad yra 
galimybė, jog 7 televizijos 
stotis pakartos Simo Kudir
kos dramos filmą: "The De
fection of Simas Kudirka”, 
tuo metu kai Simas lankysis 
Adelaidėje. Paskutinėmis 
žiniomis, Simas Kudirka at
vyksta su žmona.

Adelaidėje lankėsi Mūsų 
Pastogės redaktorius Vincas 
Kazokas. Susitikime su Mū
sų Pastogės bendradarbiais 
p.p. B.G. Straukų namuose, 
buvo išgvildenti mūsų 
bendruomenės spaudos rei
kalai, pasikeista nuomonė
mis ir sugestijomis.

Adelaidėje Vincas vos 
spėjo suktis, nes visi norėjo

ARO SODYBOJE

Neseniai Aro sodyboje 
(dail. L. Urbono buveinėje 
prie Mittagong, N.S.W.) 
lankėsi Australian Council 
Community Arts Board 
atstovai. Apžiūrėjus ir ap
tarus šio meno centro da
bartinę veiklą ir galimybes, 
dail. Leonas Urbonas ta 
proga paminėjo ir etninės 
spaudos padėtį bei finansi
nius sunkumus, ypač pa
brėždamas išeivijos lietuvių 
spaudą.

A.C.C.A.B. atstovė Mrs. 
M. Knight pažadėjo savo ra
portuose šiuo reikalu pain
formuoti atitinkamus de
partamentus, kad būtų dau
giau dėmesio atkreipta į et
ninę spaudą ir galimai ją pa
remti.

Dail. L. Urbonas retkar
čiais švysteli kaip meteoras 
ir Sydnejuje. Prieš Velykas 
jis keletą savaičių praleido 
Melbourne darbuodamasis 

kaip žemėvaizdžio meno spe
cialistas.

jį pamatyti ir žodeliu pasi
dalinti, o čia Studijų Dienos, 
konferencija, žodis per lie
tuvišką radiją ir t.t.

Linkėtina, kad Mūsų Pas
togės redaktorius dažniau 
mus aplankytų, nes tokie 
apsilankymai yra visapusiš
kai naudingi.

Nuobodus žmogus yra tas, 
kuris tiktai kalba apie save, 
neleisdamas tau žodžio pa 
sakyti apie kitus. y

VISAIP
SPORTININKŲ VIZITAS 

PERTHE
Šiemet buvome lai

mingi svečių vizitais, kurie 
mus išjudino, sugyvino ir 
neleido vien tik kasdieni
niais rūpesčiais gyventi. Tie,
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kurie vietinių vadovų ir 
rengėjų suruoštomis pra
mogomis pasinaudoja, yra 
dėkingi atsilankiusiems ir 
rengėjams.

Per Velykų atostogas 
įvykęs Australijos lietuvių 
krepšininkų vizitas Perthe 
davė mums progos pamaty
ti, kaip jaunimas, kuris turi 
noro, valios ir pasiryžimo, 
gali atsižadėti dalies savo 
malonumų ir per sportą su
teikti žiūrovams pasigėrėji
mo savo sumanumu, miklu
mu ir stiprumu. Įtemptos 
rungtynės (nes ir priešai 
nesilpni) laikė mus prirakin
tus prie suolų ligi paskutinės 
minutės. Laimė, mūsiškių 
džiaugsmas ir jų laimėjimas 
užrašomas mūsų širdyse ir 
istorijos lapuose.

Mūsų širdis taip pat su
jaudino svečių gražus daly
vavimas bažnyčioje, kur 
uniformuoti visi patraukė 
dalyvių akis.

Atsilygindamas, Pertho 
jaunimas, tikime, savo gra
žiais tautiniais šokiais davė 
džiaugsmo mūsų svečiams. 
Daugelis jaunuolių turėjo 
atlikti dvigubą darbą — jie 
žaidė krepšinį prieš svečius, 
o vėliau turėjo nuvargusius 
sąnarius panaudoti šokiams.
Linkime, kad ir jie vieną 
dieną taps Australijos 
lietuvių rinktinės dalis ir 
prisidės prie jos laimėjimų 
virtinės.-----

Tad ačiū svečiams, kad 
nepabūgę tolimos kelionės ir 
didelių išlaidų, suteikė 
mums keletą malonių ir pri
simintinų dienų bei vakarų 
mūsų Perthe. a.C.

N.S.W, 2200

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20 
Užsienyje paprastu paštu $ 24 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty; Ltd*
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