
REPREZENTACIJOS 
VARDAN

Adelaidiškis Jonas Vanagas, 
atidarus Adelaidės Lietuvių Mu
ziejų — Archyvą, nenuleido ran
kų, bet ir toliau vykdo įvairius 
vertingus darbus. Štai dabar pa
sirodė labai gražiai drobėj įriš
ta, auksinėmis raidėmis papuoš
ta didelė (38 x 26 cm) virš 90 
lapų knyga — albumas apie 
Australijos lietuvius dailininkus. 
Kadangi šios knygos 44% viso 
medžiagos yra angliškai (turint 
dėmesy, kad šio muziejaus — 
archyvo durys bus atidaros tu
ristams), tai ši knyga bus ne pas
kutinė jų dėmesio centre.

Knygos medžiaga susideda iš 
žurnalų, laikraščių ir knygų iš
karpų (teksto ir iliustracijų), ka
talogų, pakvietimų, fotografijų, 
kserografijų ir pažymėjimų bei 
atžymėjimų. Knygos viršelyje ir 
nugarėlėje angliškas užrašas “Li
thuanian Artists in Australia”. 
Lietuviškas užrašas tituliniame 
lape.

Kol kas dar trūksta medžiagos 
apie visus dailininkus, nes be pa
ties Jono Vanago pastangų šiam 
reikalui medžiagos pristatė vos 
keletas dailininkų. Visi Australi
jos lietuviai dailininkai kviečia
mi Jonui Vanagui atsiųsti bent 
turimus įvairius dublikatus. Da
bar šioje knygoje — albume pla
čiau ar siauriau reprezentuojami 
šie dailininkai: Henrikas Šal
kauskas (jam pririnkta medžia
gos 5 lapai, jų tarpe 8 iliustraci
jos), Eva Kubbos (3 lapai su 4 
iliustracijom), Algirdas Šimkū
nas (3 1., 5 ii.); Vaclovas Ratas 
(5 lapai, 6 ii.); Leonas Urbonas 
(10 lapų, 16 iliustr.); Vladas 
Meškėnas (3 1., 4 ii.); Adomas 
Vingis (1 lapas, 2 ii.); Teisutis 
Zikaras (13 lapų, 13 ii.); Vincas 
Jomantas (2 1., 2 ii.); Ieva Po
cius (2 1., 4 ii.); Jonas Rudzins- 
kas (1 lap. 2 ii.); Stasys Neliub- 
šys (2 lapai be iliustr.); Adolfas 
Vaičaitis (6 1., 10 ii.); Algirdas 
Kudirka (4 I., 4 ii.); Leonas 2y- 
gas (13 lapų, 11 iliustr.); Vytas 
Kapočiūnas (3 1. 3 ii.); Vytas Še
rdis (2 1., 2 ii.).

Be to, šioje knygoje — albu
me reprezentuojami į Ameriką 
išvykę bet anksčiau Adelaidėje 
gyvenę: Aleksandras Marčiulio
nis (2 lap., 5 ii.) ir Antanas 
Rūkštelė (7 lap., 11 ii.).

Geriausiomis darbų iliustraci
jomis, atrodo, reprezentuojami 
Urbonas, Zikaras, Rūkštelė ir 
Šimkūnas.

Iš tos daugybės iškarpų ma
tome, kiek daug kartų australų 
spaudoje paminėtas lietuvio var
das. Neatrodo, kad nors vienas 
dailininkas būtų nuslėpęs savo 
tautybę. Beveik kiekvienas jų po 
keliolika kartų paminėtas kaip 
lietuvis. Visi žymesni kritikai to 
nevengia ir, atrodo, net pabrė
žia, kaip pagirtiną ir teigiamą 
atributą. Kataloguose kartais pa
sigendama datų arba nepažymė
tos galerijos.

Pats darbas atliktas labai pa
vyzdingai. Neskaitant, kad di
desnę dalį medžiagos surinko 
Jonas Vanagas, jis taip pat atli
ko visą apipavidalinimą ir viską, 
atrodo, įgijo savais kaštais nieko 
nepagailėdamas, kad tik būtų 
dailiau ir patraukliau. Sis darbas 
dar bus plečiamas. Dabar iš šios 
knygos galima susidaryti vaizdą 
apie 19 dailininkų, bet trūksta 
medžiagos apie eilę stambesnių 
menininkų ir iš viso reikia me
džiagos dar apie 16-kai daili
ninkų, kurie ne vieną kartą yra 
dalyvavę žymesnėse parodose, 
ir ne pro šalį dar daugiau me
džiagos ir apie, reprezentuoja
muosius. Taip pat lietuviai daili
ninkai neturėtų pamiršti ir Lie
tuvių Muziejaus, kur tarp kita 
ko renkama bent po vieną repre
zentacini darbą kiekvieno daili
ninko. Čia jau nemažai yra pa
veikslų ir skulptūrų; ypatingai 
gerai muziejuje reprezentuojama 
E. Kubbos. E. Pocienė, ir H. 
Šalkauskas, kurie muziejui pa
dovanojo gerus ir didelius savo 
darbus. Neturėtų ir kiti atsisa
kyti.

Visą medžiagą tiek knygai — 
albumui, tiek ir kūrinius muzie
jui prašoma siųsti Jonui Vana
gui, 9 Westboume St., West 
Croydon. S.A.

L. Žygas
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VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
GRAIKIJA PO PERVERSMO
Kariuomenei įvykdžius pervers

mą prieš pat valstybinius rinki
mus, rinkimų rezultatai Graikijoje 
kuriam laikui išspręsti. Valdžios 
aparatas atsiradęs kariuomenės 
žinioje skina pirmuosius sauvalia
vimo vaisius.

Gyvenimas pamažu normalėja, 
tačiau naujo režimo įvesta griežta 
tvarka prilygsta karo padėčiai — 
kraštas valdomas ginklais. Pirmą 
kartą Graikijos istorijoje pilietinė 
teisė suspenduota. Vyriausybės 
įvesta daugybė potvarkių, praside
dančių žodžiu “draudžiama”. Tai
gi dabar graikams draudžiama 
transliuoti siųstuvais žinias, lai
kyti ginklus, kritikuoti naują 
valdžią, vyrams auginti ilgus 
plaukus, net moterims nešioti 
trumpus “mini skirts” sijonus. 
Draudžiama ruošti platesnio mas
to sportinius parengimus (bijoma 
riaušių), eisenas, streikus ir t. t. 
Spaudai ir komunikacijai į užsienį 
įvesta griežta cenzūra.

PIEŠINYS

Depozitai konfiskuoti
Gegužės 11 d. Sydnėjaus Daily 

Telegraph laidoje pabaltietis H. 
Salasoo “Laiškai Redakcijai” sky
riuje paskelbė protestą, kad An
glija ketinantti konfiskuoti buv. 
nepriklausomų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos depozitus, savu laiku 
deponuotus Anglijos bankuose ir 
dalį jų pervesti tų pinigų reika
laujančiai Sov Sąjungai. Kadangi 
Sovietų Sąjunga, okupuodama Pa
baltijo kraštus, drauge ir nacio
nalizavo tuose kraštuose anglų in- 
vestacijas už tai Anglijai nieko 
neatlygindama, tuo būdu Pabaltijo 
auksas, deponuotas Anglijoje, yra 
vienintelis laidas tas senas sąskai-
tas išlyginti. Laiško autorius griež 
tai protestuoja, kad Anglija jokiu 
būdu negalinti tais pinigais ope
ruoti ir juo labiau Sov. Rusija ne
turinti teisės jų reikalauti.

Po minėtu laišku “D.T.” padė
tas Redakcijos prierašas, kuris 
maždaug šitaip skamba:

“Londono įstaigos pareiškia: 
Prieita susitarimo tarp Anglijos

Iš visų įvykių daugiausiai į akį 
krinta, kad perversmo metu ir po 
jo Graikijoje neatsirado nė ma
žiausios rezistencijos. Atrodytų, 
lyg taip ir turėjo įvykti. Tik vie
nas karalius Konstantinas pra
džioje priešinosi, bet ir jam greitai 
teko nusileisti neturint paramos iš 
kariuomenės. Karalius atsidūręs 
dešiniųjų prieglobsty liko bereikš
mis, nors jis tikisi kad sąlygoms 
normalėjant Graikija grįšianti 
prie parlamentinės santvarkos.

Galbūt taip karalius galvoja, 
maištininkai į tokį reikalą žiūri 
kitaip: “Karalius turės palaukti”, 
pareiškė perversmo vadas pik. Pa- 
padapulos “mes pirma išvalysime 
kraštą, o tada kalbėsime apie rin
kimus”.

Teisingai, valymai prasidėjo ir 
dviejų savaičių laikotarpy 5,060 
komunistų įskaitant buvusio prem
jero sūnų Andrių .atsirado už gro
tų. Pastarasis bus kaltinamas iš
davyste. Kariuomenės junta jau 
spėjo panaikinti kairiųjų demokra

H. ŠALKAUSKAS
(Iš knygos “Eleven Lithuanian Artists in Australia”)

ir Sov. Sąjungos vyriausybių dėl 
skolų Latvijos, Estijos ir Lietu
vos, kurias 1940 m. absorbavo Ru
sija. Derybos tuo reikalu truko 
apie aštuonerius metus.

Londone deponuota minėtų bu
vusių trijų šalių apie šeši milijo
nai svarų sterlingų (daugiausia 
auksu), šitie depozitai 1940 m. bu
vo užšaldyti Anglijos Banke.

Pagal šių metų sutartį iš tų apie 
500.000 svarų sterlingų bus išmo
kėta Rusijai, o likusieji pinigai 
bus padalinti ieškinius patieku
sioms britų ar britiškoms įstai
goms. Šitie ieškiniai pagal neofi

įvykiai
Naujoji Graikijos vyriausybė ne 

tik krašte uždraudė nešioti ilgus 
plaukus, barzdas, bei trumpus si
jonus, bet lygiai paskelbė neįsi- 
leisianti į Graikiją ir ilgaplaukių 
barzdočių bei trumpasijonių turis

tų ir komunistų partijas. Kitaip 
sakant, laikui bėgant, krašte liks 
tik viena, kariuomenės remiama, 
dešiniųjų partija. O tada nebai
su ir rinkimų.

LAIDOTUVIŲ METU
Į vakarų Vokietijos sostinę Bon- 

ną iš viso pasaulio šalių rinkosi 
svečiai. Tarp atvykusių, lyg į svar
bią konferenciją, matėsi du prezi
dentai, 30 ministerių ir daugybė 
delegatų bei atstovų. Šį sykį dau
gumos svečių nereikėjo kviesti — 
jie patys vyko atiduoti pagarbą 
ir paskutinį atsisveikinimą buvu
siam vakarų Vokietijos kancleriui 
Konrad Adenaueriui.

Laidotuvių dieną prie Hammer- 
schmidt vilos rinkosi užsienio de
legatai. Ir kaip įprasta, tarp jų 
maišėsi daugybė spaudos atstovų, 
fotografų. Foto aparatų mygtukai 
tvaksėjo užfiksuodami svarbesnes 
susirinkusiųjų pozas. Gretimais 
stovėję prezidentai L.B. Johnso- 
nas ir C. de Gaulle vienas kito 

cialius šaltinius siekia ape 12 mi
lijonų sterlingų. Tai bankų depozi
tai, nuosavybės arba valstybės pas 
kolos išleistos Estijos arba Rygos 
ir Vilniaus miestų. Ruošiama visa 
medžiaga pateisinti šiems ieški
niams ir padalinti turimiems pini
gams”.

Ryšium su šia anglų - sovietų 
sutartimi pasipylė iš viso pasaulio 
jungtiniai arba pavieniai laisvųjų 
pabaltiečių protestai, kad toks an
glų žygis yra niekuo nepateisina
mas. Lygiai tokį protestą Angli
jos vyriausybei, jos opozicijai ir 
Australijos federalinei vyriausybei 
neseniai įteikė ir Jungtinis Pabal
tiečių Komitetas Australijoje.

tų. Pagal naujus potvarkius joks 
turistas į Graikiją nebus įleistas, 
jeigu jis neturįs su savim 70 do
lerių.

— * —
Anglija, Pancūzija ir Vak. Vo

nematė, žinoma ir nenorėjo matyti. 
Vienas išsidrąsinęs fotografas 
priartėjo prašydamas, kad jie pas
paustų rankas. Abu prezidentai 
suabejojo. Po akimirkos, kad ir 
nenoromis, prezidentai padavė ran
kas ir vėl nusisuko. Gelbėdamas 
padėtį vakarų Vokietijos preziden
tas Luebeke bandė rankų paspau
dimą prailginti ir užmegzti kalbą. 
Tačiau tokiam vokiečio gestui 
prez. De Gaulle atsuko rūstų vei
dą.

Jeigu prancūzai neturėojo rei
kalo kalbėtis su amerikonais, tuo 
labiau prez. Johnsonui nebuvo tiks 
lo nusilenkti daug žalos padariu
siam De Gaulliui. Šaltas preziden
tų susitikimas, vienas kito igno
ravimas, puikiai vaizduoja pašli
jus dabartinius amerikonų - pran
cūzų santykius.

Po K. Adenauerio laidotuvių 
prez. Johnsono numatyta pusva
landžio konferencija su vak. Vo
kietijos vyriausybe užtruko visą 
pusdienį. Amerikos prezidentas tu
rėjo gerą progą pirmą kartą su
sitikti su naujuoju v. Vokietijos 
kancleriu Kurt Kiesinger ir išsi
kalbėti gana rimtomis temomis, lie 
čiančiomis abi valstybes. K. Kie- 

kietija sutarė bendromis jėgomis 
statyti milžiniškus kelevinius 
sprausminius lėktuvus, galinčius 
pakelti apie 350 keleivių su jų ba
gažais. šie lėktuvai būsią aprū
pinti moderniausiais Rolls-Royce 
motorais.

— ★ —

■ SVARBU
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS

Šiuo metu vedami pasitarimai 
tarp abiejų lietuvių Sydnėjuje klu
bų, kuriems tarpininkauja “taikos 
komisija”. Ją sudaro A. Dudaitis 
pagelbstint V. Bernotui ir R. Ci
bui (jun.).

Po kelių posėdžių su Dainavos 
ir Sydnėjaus Liet Klubų valdybo
mis atskirai taikos komisijai pa
vyko suvesti abiejų klubų valdy
bas bendram pasitarimui, kuris 
įvyko gegužės 5 d. Liet Klube Lid- 
combe. Taikos komisijos pastan
gos sujungti visus Sydnėjaus lie
tuvius jei ne po vienu stogu, tai 
nors po vienu valdomuoju organu. 
Linkime sėkmės. 

singer, pasirodo, kur kas atspares
nis ir daugiau reikalaująs, negu 
buvęs ekonomistas Dr. L. Erhard. 
K. Kiesinger atvirai išdėstė vo
kiečių abejones ir nepasitikėjimą 
amerikonų diplomatiniais bei ka
riniais veiksmais. Vokiečiai jautė
si užgauti, kad amerikonai nieko 
nepasitarę ketina atitraukti iš Vo
kietijos dalį savo kariuomenės ir 
sunkiųjų bombonešių bazes. Jeigu 
taip amerikonai elgtųsi, Kurt Kie
singer priekaištavo, tai kam slėp
ti tai nuo vokiečių? Kam be rei
kalo siųsti pasiuntinius į Vokie
tiją po to kai sprendimas padary
tas ir paskelbtas Amerikos spau
doje ? Vokietijos Kancleris pa
kartotinai priminė amerikonų - 
sovietų vedamas derybas už už
darų durų, pagal kurias bus nus
pręsta kam atominių ginklų ne
duoti. Aišku, tokiame nepatikimų
jų sovietų sąraše Vokietija pir
mauja.

Truputėlį pyktelėjęs prezidentas 
Johson teisinasi jog pakankamai 
informavęs Vokietijos vyriausybę, 
tik gal vokiečiams nepriimtinais 
būdais. Prezidentas aiškino, kad 
vokiečių abejonės nepagrįstos. Pir
moje vietoje, prezidentas teigė, sto 
vi N.A.T.O. ir vak. Vokitija, o 
viskas kita seka po to.

Pokalbiui baigiantis prezidentas 
sutiko mažinti numatytų oro pa
jėgų atitraukimą ir ateityje glau
džiau bendrauti diplomatiniuose 
reikaluose, taip kaip vak. Vokieti
ja pageidauja.

Jeigu K. Adenauerįs būtų galė
jęs atsikelti iš karsto jis būtų pas
paudęs savo įpėdiniui ranką ir 
ramiai užmerkęs akis.

PREMIJA
H. ŠALKAUSKUI

Šiuo metu Melbourne vykstan
čioje Australijos Contemporary 
Art Society konkursinėje parodoje 
dalyvaująs sydnėjiškis dail. Hen
rikas Šalkauskas laimėjo aukščiau
sią premiją (1000 dolerių) už savo 
akvarelinį kūrinį. Ne vien konkur
so teisėjai, bet ir spauda pripa
žino H. Šalkausko darbą geriau
siu kūriniu visoje parodoje. Ši 
žinia maloniai nuteikė ne tik pa
tį laimėtoją, bet ir visus Austra
lijos lietuvius. Smagu su šiuo lai
mėjimu dail. Šalkauską pasvei
kinti ir palinkėti dar didesnės 
sėkmės.

MENO PARODOS

Prasidėjo meno parodų sezonas 
Sydnėjuje ir apylinkėse, štai Lane 
Cove miesto savivaldybė balandžio 
17-23 d.d. buvo surengusi plačios 
apimties dailės parodą su skulptū
ros ir keramikos skyrium. Parodo
je buvo išstatyta apie 250 kūrinių. 
Iš lietuvių joje dalyvavo: Vida Ka- 
bailienė (du darbai), Jurgis Jana
vičius (2 darbai) ir su keramikos 
kūriniais Jolanta Janavčienė — 
trys darbai.

HUNTERS HILL
TRYLIKTOJI METINĖ PARODA

ši paroda surengta nuo balan
džio 30 iki gegužės 7 d. Šioje pa
rodoje kasmet skiriamos dailinin
kams premijos, iš kurių ne kartą 
teko po vieną kitą ir lietuviams. 
Taip ir šiemet šioje parodoje, kaip 
jau buvo rašyta pereitame M. P. 
numey, premiją už akvarelinį dar
bą laimėjo dailininkė Eva Kubbos. 
Ta pačia proga papildomai prane
šame, kad be minėtųjų pereitame 
numery E. Kubbos, H. Šalkausko 
ir A. Zakarauskaitės, dar šioje 
parodoje iš lietuvių dalyvavo: Vi
da Kabailienė (du akvareliniai kū
riniai) ir Jolanta Janavičienė su 
keturiais keramikos darbais.
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MM V. Kikilis

KALBANT APIE LIET. KNYGAS

JONAS SOL1ŪNAS

SVETLANA AMERIKOJE
Pagaliau sulaukėme “brangaus” svečio — Stalino duktės 

Svetlanos. Niekuo kitu ji nepasižymėjo, niekas nieko apie ją ne
žino daugiau, tik kad ji yra Stalino duktė. Dabar ji — pasauline 
sensacija.

Indijoje Svetlana paleido Gango upe paskutiniojo savo vyro 
indo pelenus. Nuo ten ir prasidėjo Svetlanos odisėja, kuri nežinia, 
kada ir kur baigsis. Vis tik ja susidimėjimas labai didelis. Jeigu 
eiliniam piliečiui ji įdomi dėl noro patirti ką nors daugiau apie 
Stalino valdymo užkulisius, tai daugeliui biznierių Amerikos Jung
tinėse Valstybėse ji yra įdomi kaip potencialus pasipinigavimo šal
tinis. Svetlana jau šiandie į daugelį klausimų neatsako patardama 
palaukti ,kol pasirodys jos knyga.

Žinoma, šiandie daugeliui įdomiausias klausimas — kodėl 
Svetlana pabėgo. Rusijoje Svetlanai nebuvo blogai. Klausiama, ko
dėl ji pabėgusi, ji nuoširdžiai (bent taip atrodo) atsako, kad ji nu
sivylusi komunizmu ir kad ji norinti grįžti prie Dievo. Žodžiu, pa
bėgusi aukštesnių tikslų vedina. Tuo galima tikėti, ir galima neti
kėti. Mūsų akimis vis tik Svetlanos aiškinimasis dėl pabėgimo 
neatrodo visai tikslus. Yra daug nežinomųjų ir klaustukų jau pa
čioje kelionėje iš Indijos, kas atrodo labai įtartina.

Pavyzdžiui, Svetlana pabėgo iš Rusijos tik po to, kada ji 
žinojo, kad jos parašyta knyga užsieny yra saugiose rankose. Ar 
jos pabėgti nesugundė žinojimas, jog jos knyga yra milijoninis 
turtas? šį įtarimą patvirtina Svetlanos apsirūpinimas daugybe ad
vokatų ir amerikiečių knygų leidykla.

Dar būdama Šveicarijoje Svetlana pasisamdė amerikiečius 
advokatus, kurie čia, Jungt. Amerikos V-sc, vos jai atvykus, jau 
tvarkė jos spaudos konferenciją. Toliau — vos tik jai atvykus jos 
parašytoji knyga jau atsidūrė pas leidėjus. Žodžiu, Svetlana Ame
rikoje neišlipo užrištomis akimis. Ji pasiekė šį kraštą žinodama, 
kad tai yra daugybės galimybių šalis.

Dar Šveicarijoje būnant su ja matėsi žinomasis Sovietų Ru
sijos reikalų žinovas diplomatas George Kennan. Ko jam ten rei
kėjo? Tikrai ne susipažinti su Svetlana.

Pačioje pirmoje spaudos konferencijoje New Yorke Svetla
na padarė visiems nuoširdžios bet kartu ir atsargios diplomatės 
įspūdį. Ji į daugelį klausimų atsakinėjo išsisukinėdama arba pas
tebėdama, kad tai “bus atsakyta mano atsiminimų knygoje”.

Žodžiu, gudriai atsakinėdama ir išsisukinėdama Svetlana per
daug paslapčių apie savo tėvą neišdavė. Ir turbūt tik todėl, kad 
jos knyga sukeltų didesnio susidomėjimo, kad jos “angelai sargai” 
pasidarytų daugiau pinigo. Nėra abejonės, kad jei būtų galima, 
tai advokatai turbūt Svetlanos vardo Šerus pardavinėtų. J Svet
laną amerikiečiai jau dabar investavo daug pinigo. Todėl ji yra 
šiandien saugoma ir jai neleidžiama laisvai kalbėti. Doleris jau 
užčiaupė Svetlanai lūpas.

Pirmoje Svetlanos spaudos konferencijoje galima buvo kai 
kur suabejoti jos nuoširdumu. Ji kalba neblogai angliškai, nors 
ir ne taip gerai, kaip skelbia amerikiečių spauda. Aiškindama apie 
savo nusivylimą komunizmu ir apie norą surasti Dievą, kurio ji 
nepažino Rusijoje, Svetlana išsireiškė, kad jai visos religijos atro
do geros. Pasirodo, ji buvo pakrikštyta prieš pabėgant Maskvoje 
(ar tai ne ruošimasis pabėgti?). Svetlanai patiko tiek nišų orto
doksų, tiek katalikų, tiek kitos religijos. Naivus arba keistas buvo 
Svetlanos Dievo supratimas. Ji aiškinanti, kad geras gyvenimas 
ant šios žemės, teisingumas, žmoniškumas yra tikroji, jos suprati
mu, Dievo sąvoka. Greičiausiai Svetlanai apie Dievą taip aiškinti 
tenka sugretinus rytų pasaulio skurdų materialinį gyveni
mą su vakarų pasaulio laisvu ir prabangiu gyvenimu. Čia ir 
pasirodė jos mažas žinojimas apie laisvę vakaruose.

Svetlana aiškino, kad jai pabodo komunizmas dėl to, kad 
jis nesuderino praktikos ir teorijos gyvenime. Ji Rusijoje būdama 
jau pradėjusi būdama aiškintis pati sau Markso teorijos stipru
mą. Ir tada ji pradėjusi abejoti kai kuriomis komunizmo doktri
nomis.

Svetlana teigia, kad ji pabėgusi aukštesnių idealų vedina. 
Ligšiolinė jos istorija to nepatvirtina. Įtariama, kad ją vakarų pa
saulis suviliojo galimybėmis užsidirbti ir gerai pagyventi išspaus
dinus jau Rusijoje parašytą knygą. Kur teisybė — paaiškės neto
limoje ateity. Dabar Svetlana džiaugiasi atgauta laisve ir gyvena 
greičiausiai skolon. Linkime jai sėkmės ir tikėkimės, kad ji ir to
liau pasirinktų laisvę kaip priemonę siekiant aukštesnių tikslų.

TOKIOS TOKELES

Atstovas Čikagoje. Lietuvos atstovas Amerikos Jungt. Vals- 
bėse Juozas Kajeckas atvyksta į Čikagos lietuvių statomos ope
ros “Grąžinos” premjerą.

Išvyko. Budriai saugota Čikagos policijos per visą Specko 
teismo eigą į savo gimtuosius Filipinus išvyko gailestingoji se
suo Amarao.

____________________________________________________________________________

Lietuviai kitur
Kanados lietuviai praėjusius me

tus užbaigė su gražiais ekonomi
niais laimėjimais. Tarpe ten vei
kiančių keleto kooperatinių kredi
to draugijų, Toronto “Parama” ir 
prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvas, bei Hamiltono “Talka” 
savo nariams ir lietuvių bendruo
menės organizacijoms davė gana 
apčiuopiamos materialinės naudos.

“Parama" metus baigė su 2140 
narių. Iš savo metinio pelno pas
kyrė bendruomenės švietimo, spor
to ir kultūros reikalams 3300 do
lerių. Prisikėlimo parapijos koo
peratyvas metus užbaigė turėda
mas 1424 narius. Iš metinio pelno 
įvairiems bendruomenės reikalams 
paskyrė 3150 dolerių. Toronto 
mieste gyvena per 9000 lietuvių, 
kurių 3564 yra savų kooperatinių

kredito draugijų nariai. Jaunimo 
metais į kooperatininkų eiles įsto
jo gerokai per šimtų jaunuolių.

Hamiltono “Talka” metus baigė

Tęsiant toliau pokalbį su p. 
V. Šliogeriu apie lietuvišką kny
gą (žiūr. jo straipsnį M.P. Nr. 
17) norėtųsi kai kur p. Šliogerį 
patikslinti ir gal kiek paaiškinti, 
kad savo teigimuose jis ne visur 
taiklus.

Lygindamas Australijos ir ne
priklausomos Lietuvos darbo lai
ką p. Šliogeris išveda, kad kny
gų skaitymui čia žmonės laiko 
turi žymiai daugiau skaičiuojant 
darbo ir nedarbo dienas. Net ir 
šitoj kalkuliacijoje p. Šliogeris 
nėra visai teisus. Priešingai, ne
žiūrint, kad čia savaitgaliai turi 
dvi laisvas dienas, vis tik Lie
tuvoje žmonės turėjo daug dau
giau laisvo laiko nei čia. Nerei
kia kalbant apie knygų skaity
mą imti darbininkiją pavyzdžiu- 
nei čia, nei Lietuvoje knygų lei-

ŽINIOS
PAKELIAMI PAŠTO 

MOKESČIAI
Nuo liepos 1 d. Australijoje pa

keliami pašto tarifai: paprasti laiš
kai kainuos ne 4 centai, bet pen
ki. Lygiai atitinkamai pakeliamos 
ir kitų siuntų kainos tiek krašte, 
tiek ir į užsienį. Pakils taip pat 
ir telefono mokestis bei pinigų per- 
siutimas.

— ★ —
Kauno Politechnikos Instituto 

studentų ansablis “Nemunas” tris 
savaites koncertavo Lenkijoj, ry
tinėj Vokietijoj, čtekoslovakijoj, 
Austrijoj ir Jugoslavijoj. Vieno
je .tarp ko kita, lietuviškai daina
vo J. Štrauso “Žydrųjį Dunojų”. 
Liublianoj jų koncertas sutraukęs 
apie puspenkto tūkstančio klausy
tojų. Be to, koncertas tuo pačiu 
metu buvo ir televizijos perduo
damas.

(E)
— * —

Maskva jau išsiuntė į Montrea- 
lį sovietinių laikraštininkų — pa
rodos stebėtojų būrį. Jų tarpe yra 
ir Albertas Laurinčiukas iš Vil
niaus, anksčiau trejetų metų vie
šėjęs New Yorke, kaip vieno Mas
kvos laikraščio atstovas.

Jų išvykimo proga Maskvoje bu
vo pranešta, kad Montrealio paro
doj rusų paviljone būsiančios ren
giamos ir “respublikų dienos”.

(E)
— ★ —

Vilniaus “Inturistas” šiemet 
laukia apie 5000 svečių iš užsie
nių. Pusė jų būsiu iš Lenkijos 
(1,500) ir rytinės Vokietijos 
(1,000). Kiti — iš Italijos, Pran
cūzijos, Amerikos, Anglijos, Suo
mijos, Izraelio ir kitų šalių.

(E)
— ★ —

Kinijoje Mao šalininkams ke
liantis per Jang Ce upę ir susidū
rus su priešininkais, irgi plaukian
čiais laivu, žuvo apie 200 Mao šali- 
linkų. Pagal pranešimus, Kinijo
je toli gražu padėtis nėra stabili
zuota ir tikimasi, kad šį mėnesį 
paaiškės, kas valdys Kinijų. Mao 
tiki savo šalininkų pergale.

— * —
Vienoje (Austrijoje) vyksta pa

saulinis gydytojų kongresas, kur 
tarp kitų bus svarstoma ir susisie
kimo aukų problema.

su virš 1000 narių. Jos metinis 
balansas per 1 milijoną 200 tūks
tančių dolerių. Per metus turėta 
47698 dolerių pelno.

(Iš Dirvos) 
(1966/67 Dirvos Nr. 124,12 ir 16)
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(Pabaiga)

dėjai darbininkija nesirėmė ir ne
siremia, o pirmoj eilėj valdinin
kais ir šviesuomene.. Gi Lietu
voje įstaigose buvo dirbama tik 
6 vai. per dieną, o be to dar 
daugybė per metus religinių šven
čių, kurios drauge buvo ir valsty
binės. Susumavus tarnautojas 
Lietuvoje turėjo žymiai daugiau 
laiko, nei čionykštis. Tačiau kny
gų skaitymas priklauso ne nuo 
to, kiek žmogus turi laisvo laiko, 
bet greičiau nuo jo kultūrinio su
brendimo.

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ĮDOMUMAS

Kad lietuviškos knygos šičia 
esąs mažas pareikalavimas, pa
gal p. Šliogerį kaltintini patys au
toriai — esą, jie rašą neįdomias 
ir šio laiko skaitytojo skoniui ne
pritaikintas knygas. Tai kas gi 
p. Šliogerio siūloma?

Pagal jį knygos turi būti rašo
mos patriotiniai ružavomis spal
vomis, kad jos įkvėptų jaunimui 
tėvynės meilės ir kad jos savo 
turiniu atitiktų miestelėno sko
nį. Kitaip sakant, knygos turin
čios būti rašomos pagal progra
mą ir pataikaujant skaitytojui.

Kas liečia programines kny
gas, jomis sotinami dabarties pa
vergtieji lietuviai, o mes patys jų 
ir į rankas paimti nenorime. Pro
graminės knygos visados lieka 
programinėmis ir tuo pačiu skai
tytojui apinasris, ar jos būtų ra
šomos pagal religinę, ar pagal

DAR APIE KNYGAS
“Mūsų Pastogės” gegužės 1 d. 

Nr. gerb. Vac. Šliogeris, rašyda
mas apie lietuviškas knygas, per
ša rašytojams naują kryptį, bū
tent: eiti su gyvenimu. Rašyti šių 
dienų aktualiomis temomis.

Autorius, atrodo, sąmoningai 
nemato mūsų geų poetų, nors at
virai prisipažįsta poezijos neskai
tąs. Ar tikrai mūsų rašytojai klys
ta rašydami apie Lietuvą ir jos 
vargus tuom būdami neįdomūs, ne- 
atatinką laiko dvasiai ? Netikiu. 
Veikalo vertė nepriklauso nuo pa
sirinkto laiko arba charakterių, 
o viską lemia, kaip jis perduoda
mas.

Galiausiai eikime prie taip va
dinamų “verkšlenimų”, “vargų” ir 
“vergų” — nerašykime jų. Atseit 
blogai teikia. Pieškime tokį pavei
kslą, kokio mes norėtume, kad bū
tų. Ką gi pasakys skaitytojas, ra
dęs gyvenimo tikrovę visai kito
kią? Tad esu nuomonės, kad ge
riau važiuoti lietuviška kumele, o 
ne “Holdenu’, kuris dar nėra iš
mokėtas.

Pažvelkime į Gogolio “Mirusios 
Sielos”. Ar bereikia daugiau pa
juokos Rusijai. Deja, veikalas dar 
ir šiandien skaitomas, nes žmonių 
charakteriai pasilieka tie patys, 
nesikeičia. Tik vietoj vežiko ir 
arklių čičikovas važiuoja “Hold
en”.

Dabar pradėkime ieškoti lietu-

GREITA INFORMACIJA

Brežnevui vykstant į aerodromą 
pasitikti kokio tai užsienio svečio 
atsirišo batų raikšteliai. Kai jis 
lenkėsi jų susirišti — trūko kelnės. 
Brežnevas buvo tuojau nugabentas 
Į laukiamąjį kambarį ir čia jį pa
sitiko patarnautojas nešinas nau
jomis kelnėmis. Nustebęs Brežne
vas sušuko: “Puiku! Bet kaip jūs 
taip greit sužinojote, kad man 
reikia kelnių?

— Mes apie tai tik ką girdėjome 
iš B.B.C. 

Savo gerb. Administratorių

p. JUOZĄ LAPSI

dėl brolio mirties nuoširdžiai užjaučia 

choras “LituanicC.

komunistinę, ar pagal lietuvybės 
išlaikymo bei kitokią programą. 
Tokia programinė literatūra į- 
manoma tik politinėje ar mora
linėje diktatūroje, kur pagal nus
tatytas normas rašytojas turi ra
šyti ir skaitytojas skaityti. Lais
vas rašytojas tokios programinės 
kūrybos nepripažįsta ir su ja ne
sutinka.

Vėl kitas klausimas — patai
kauti skaitytojui. Jis nedaug kuo 
skiriasi nuo programinio rašymo. 
Skirtumas galbūt tik toks, kad 
programinėje literatūroje auto
rius rašyti taip ir ne kitaip ver
čiamas įsakymais iš aukščiau, 
tuo tarpu taikymasis prie skaity
tojo formulę apverčia atvirkščiai 
— tie įsakymai jam neateina iš 
viršaus, o iš apačios, iš minios. 
Daugely laisvų kraštų kur prasi
veržti laisvam kūrėjui yra dides
ni konkurenciniai reikalavimai, 
vidutiniškas ar net žemiau vidu
tiniškumo stovįs rašytojas pasi
duoda minios pagundai ir tenki
na jos reikalavimus. Tokiam ra
šytojui paguoda bent tokia, kad 
jis čia gali save parduodamas 
lengvai pasipelnyti. Mūsų sąlygo
se net ir toji pagunda atkrinta, 
nes kaip besitaikintum prie skai
tytojo, kapitalo iš to nesusikrau
si. Pagaliau mūsų rašytojai dar 
turi vieną labai gerą ir girtiną 
ypatybę, kad visi gyvena viena 
kilnia ambicija — būti gerais ra
šytojais. Kiek kuriam pavyksta 
pateisinti šitą ambiciją, priklau- 

viškos knygos vargų. Nesuklysiu 
pasakęs, kad iš visų pasitrauku
sių į Vakarus lietuvių 60% inteli
gentijos, kuri nepasižymėjo knygų 
skaitymu net ir būdami Lietuvoj. 
Šį mano pasakymą gali patvirtin
ti buvę laikraščių redaktoriai. Ge
rai prisimenam 1938-39 metais 
per spaudą vedamą knygų platini
mo akciją. Ko rezultate buvo įves
tas knygų mėnuo. Statistika rodė 
pasibaisėtinus duomenis miestelė
nų nenaudai. Kodėl? Inteligentų 
mokėjimas kelių svetimų kalbų at
sako į šį klausimą pilnai.

Šių dienų mūsų jaunimas randa
si tokiose pat sąlygose, kada an
glų kalba knygos yra pigios ir 
didelis pasirinkimas. Be to ir kal
bos vartojimas mūsų jaunimo šlu
buoja, tad kaži, ar skaitydamas 
knygą jis viską supras. Išeitų, kad 
lietuvis rašytojas turėtų pradėti 
rašyti apie Australiją, Ameriką 
arba Kanadą, naudodamas pusiau 
lietuvišką, pusiau anglišką žargo
ną, kokį mes girdime šventoriuose, 
salėse, ar net ir per jaunimo su
sibūrimus.

Apie Lietuvą' rašyti arba gerai, 
arba nieko, vadinasi kaipo apie 
mirusį. Čia ir būtų rašytojo ka
pas. Žinojimas Lietuvos vargų są
moningo jaunuolio neatbaidys nuo 
meilės tam kraštui, bet sužadins 
jį kovai už geresnį jos būvį, už 
tiesą, už idealą.

Galiausiai žodis rašytojui: prieš 
pradėdamas rašyti, neik pas kai
myną, kurs plauna mašiną ir ja 
naiviai didžiuojasi, arba pas tą, 
kuris piauna žolę juokdamasis, 
kad tu tam neturi laiko, klaust 
patarimo. Pridėk ranką prie šir
dies ir paklausk savo sąžinės. Ji 
tau atsakys: nemesk kelio dėl ta
kelio. Vadovaukis savo jausmais. 
Nors kaip bebūsi mindžiojamas, 
bet nenusimink. Su laiku tavo gal
va bus matoma, o kepurė, kurią 
tau kiti norės užmauti, liks tokia 
mažytė. Tik viena atsimink: jeigu 
apie Lietuvą ir lietuviškai tu ne
rašyti, svetimi to neatliks.

Ben. Zabiela 

so nuo jo paties sugebėjimų ir 
talento.

Gerb. p. Šliogeris bodisi mūsų 
literatūroje dažnai pasitaikančiais 
kaimietiškais motyvais. Esą, da
bartinis miestietiškas jaunimas 
visai nesuvokia, kas ten rašoma, 
nes nei ano meto aplinkybių, nei 
kaimo nepažįsta. Jeigu tokiais 
argumentais grįstume knygų pa
trauklumą ar nepatrauklumą, tai 
nesistebėtume, jei tas pats straips 
nio autorius statytų dar naują 
reikalavimą, kad lietuviškos kny
gos šiandien būtų rašomos pu
siau lietuviškai, pusiau angliškai, 
nes jaunimui eilė vartojamų lie
tuviškų žodžių nesuprantami, 
Matome, kad logiškai vystant p. 
Šliogerio mintį prieitume prie ab
surdo arba prie visiško lietuviš
kos knygos suniveliavimo.

Savo išvedžiojimus p. Šlioge
ris grindžia tuo, kad jaunimas 
nesuprantąs mūsų knygų temati
kos ir dėl to jis lietuviškų kny
gų neskaitąs. Aš priešingai klaus 
čiau — ar iš viso šiandie jauni
mas labai limpa prie knygos? 
Mokslus einąs jaunimas perkrau 
tas specifine literatūra, gi dirban
tysis jaunimas iš viso labai ma
žai domisi lektūra. Tas tinka ne 
tik mūsų jaunimui, bet ir bendrai 
jaunimui. Tas pats galiojo ir ne
priklausomoj Lietuvoj. Net tie 
patys vyresniųjų klasių gimnazis
tai daugiau puolėsi prie Zevako, 
Pitigrilli ar J. Piliponio pigių sen- 
sacinių romanų. Tik atšipus į 
šitokią lektūrą dantims būdavo 
pradedama dairytis ko nors ge
resnio.

Todėl kalbant apie jaunimo 
skaitymą ar neskaitymą reikalas 
glūdi ne knygų turiny, bet visų 
pirma aplinkybėse ir atitinkama
me subrendime. Perdaug jau nu
vertiname mūsų jaunuosius skai
tytojus, jeigu bijome, kad jiems 
gali būti nesuprantama, apie ką 
lietuviškose knygose rašoma. Juk 
nebūtinai knyga skaitytina tik ta
da, jeigu joje, vaizduojami žmo
nės ir aplinka pažįstama. Jaunys
tėje juk mes ir patys skaitėme 
su pasigardžiavimu Kar May, 
Wells’o fantastinius romanus 
prieš tai niekad negirdėjęs nei a- 
pie dykumas, nei apie prerijas, 
nei apie senovės bei fantastinius 
laikus, bet niekas nekėlė klausi
mo, kad čia ne iš mūsų aplinkos 
ir dėl to nesuprantame ir neskai
tome.

Vėl kitas dalykas — patriotiz
mas literatūroje. Atrodo, pagal 
p. Šliogerį, jog tik auksinėm 
spalvom piešiant kraštą ir idea
liais pristatant žmones jau tuo 
sužadinimas patriotizmas. Patrio
tizmas kaip kiekvienas idealas 
yra auklėjimo vaisius. O patrio
tui tos patriotinės ugnies bus ly
giai pakankamai ir herojų apra
šymuose., ir skurde, ir kai kieno 
akimis žiūrint bespalvėje kaimo 
buity. Jeigu šituo motyvu kas 
nors vadovatųsi, tai prancūzai se
niai turėjo sudeginti Zola, Flo- 
bert, anglai Dickens, Forester 
Lawrence, rusai Dostojevskio, 
Gogolio, Gorkio knygas ir Lt., 
nes pagal mūsiškį patriotizmo su
pratimą jie aprašę tik nuosėdas 
ir tuo pačiu kraštą bei tautą su
niekinę. Bet abejotina, ar pran
cūzai, anglai bei kiti mažiau pa- 
triotiškesni už mus, kad jie ne 
tik tokias knygas bei jų autorius 
toleruoja, bet netgi jais didžiuo
jasi.

Taigi, ne tematika knygą pa
daro vertingą ir partauklią, bet 
visų pirma autoriaus galia viską, 
ką užsimojęs, perduoti skaityto
jui. Pagaliau lygiai kaip statomi 
reikalavimai autoriui, nemažesni 
taikytini ir skaitytojui. Kaip au
torius turi mokėti rašyti, lygiai ir 
skaitytojas turi išmokti ir skaity
ti.

Nenoriu ilgiau sustoti prie mū
sų poezijos kurią p. Šliogeris 
pristatė kaip skystą ir gimnazis
tinio lygio. Kas domisi ir seka 
mūsų poeziją, gerai žino, kad nei 
kiek nėra žemesnis poezijos lygis 
už kitų tautų, vadinamų “kul
tūringomis”, poeziją, Giriasi p. 
Šliogeris drąsa galėjęs pasakyti 
tiesą apie mūsų poeziją, bet ma
ne dar labiau stebina jo drąsa, 
kad jis tai sako pats tos poezi
jos nepažinęs ir net neskaitęs! 
(“Retai kada poezijos knygą nu
siperku, o jei ir nupirkęs tai tik 
iš patriotizmo ir pavartęs dedu į 
spintą”). Šitokie ir panašūs tei
gimai autoriui tikrai nesuteikia 
didelių kreditų.
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PADĖKA AUSTRALAI APIE JEVTUSENKO
Australijos Liet. Studentų Są

jungos Sydnėjaus Skyriaus Valdy
ba dėkoja visiems asmenims, pri- 
sidėjusiems prie, šių metų Initium 
Semestri parengimo.

Specialiai Studentų Žodžiui rašo John M. Elliot
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ANKETOS DAVINIAI
Akademinės anketos (1965 metų) duomenys ir vertinamosios pastabos

BENDRYBĖS
Sudarytoji 43 klausimų anke

ta 1965 m. buvo išsiutinėta Ade
laidės, Melbourno ir Sydnėjaus 
studentams ir jaunesniosios kar
tos filisteriams. Pasiųsta iš viso 
120 anketų, po 40 į kiekvieną 
šių trijų vietovių. Atsakymų 
gauta 55, t.y. 48,5%. Vietovės 
atsakė taip: Melbournas 25 at
sakymai — 62,5%, Adelaidė ir 
Sydnėjus po 15 - 37,5%. Kai- 
kurie atsakė ne į visus klausimus 
arba kaikuriuos klausimus ne pil
nai suprasdami bei supainiodami. 
Vertinant tačiau užskaityta ir to
kios grąžintos anketos, nes es
miniai klausimai atsakyti ir su
prasti. Iš atsakiusiųjų 38 nuo pir
mųjų iki šeštųjų metų studentai, 
15 graduantų ir 2 aspirantai 
(post graduate) Universitetų stu
dentų bei graduantų atsakė 40, 
technikos koledžų 8, mokytojų 
koledžų 6, gailestingųjų seserų 
mokyklos 1. Lytimis — 35 vyrai 
ir 20 moterų. Amžius atsakiusių
jų šiaip įvairuoja: 37 nuo 20 iki 
24 metų, 9 nuo 25 iki 29 am
žiaus metų ir 11 nuo 30 ir dau
giau metų.

Tėvų išsimokslinimas: 38 atsa
kiusiųjų tėvas baigęs ar lankęs uni 
versitetą,’ 29 motinos baigusios 
bei lankiusios universitetą; 11 tė
vas baigęs gimnaziją, 15 motina 
baigusi gimnaziją; 6 tėvas nebai
gęs vidurinio mokslo ir 11 motina 
nebaigus vidurinio mokslo.

Susirinkimuose, minėjimuose bei kymų kultūrinio pobūdžio pasta- 
repeticijose per mėnesį nuo 1 
iki 2 kartų dalyvaują 23; daž
niau 19, visai nedalyvaują 13.

Kuriant Seimą, partnerio tau
tybę pirmoj vietoj pabrėžė 15, 
religiją 6. Vestų tą, ką įsimylė
tų 2, nors ir įsimylėtų, nevestų 
bei netekėtų už lietuvio 3.

Draugauja tik su lietuviais 14, 
mišriai 35, visai neturi lietuvių 
draugų 6.

Susirašinėja su lietuviais lie
tuvių kalba 22, anglų kalba 8, 
pagal tai, kas rašoma, pasiren
ka

teikia 27, klubui
8, parapijos cen-

kalbą 22.

ĮSIJUNGIMAS Į LIETUVIŠKĄ 
VISUOMENINĮ GYVENIMĄ 
Laiko save Lietuvių Bendruo

menės nariais atsakė 38, nelaiko 
— 13. Keturiose anketose į šį 
klausimą nepažymėta atsakymo. 
Mums tačiau atrodo, kad 13 savęs 
nelaikančių L.B. nariais nereikia 
suprasti nelaikančiais savęs lietu
viais apskritai. Čia gal turėta gal
voje L.B. kaip organizacija, o 
ne tautinis bei kilminis priklau
symas, nes anketos 33 klausime 
australais pasisakė esą 5, gi vi
si kiti save apibūdino kitaip 
(tremtiniu 10, lietuviu 32, Aus
tralijos lietuviu 37, Australijos 
piliečiu 26, Lietuvos piliečiu 2). 
Sis anketos klausimas, mums at
rodo, nebuvo labai vykęs, nes 
panaudota viena kitos neišskirian- 
čios sąvokos.

Lietuvių jaunimo organizaci
joms bei sambūriams taip pasi
sakė priklausą: Skautams 27, 
tautinių šokių grupėms 17, spor
to sąjungai 17, ateitininkams 4. 
Anketoje neklausta priklausymo 
ALSS. Anketos sudarinėtojai, ma
tyt, tą palaikė savaime supranta
mu reikalu. Gal ir ne visai tiks
liai, nes yra lietuvių studentų, 
kurie nedalyvauja ALSS bei jos 
veikloje. Žinoma, jų ir ši an
keta, greičiausiai, nepasiekė.

27-ju anketos klausimu norė
ta sužinoti nuomonė dėl ALSS 
suvažiavimo laiko. Tuo pačiu lai
ku ir toje pačioje vietoje kaip 
sporto šventė pasisakė 22; tuo 
pačiu laiku, bet ne toje pačioje 
vietoje — 4; kitu laiku — 25; 
neturi nuomonės — 2.

SPAUSDINTO 
ŽODŽIO REIKALAIS

Kad skaitymas lietuviškos 
spaudos bei knygų yra būtina 
sąjyga lietuviu išlikti, pasisakė 
18; nėra būtina sąlyga nes asme
ninis apsisprendimas būti lietu
viu yra svarbiausia — 35; ade
laidiškių prierašas “Abu svarbu”
— 2.

Per 1964 metus lietuviškų 
knygų skaitė: nuo 1 iki 2 — 24j 
nuo trijų ir daugiau — 11; visai 
neskaitė — 20.

Laikrašti skaito ar reguliariai 
peržiūri: Mūsų Pastogę — 45. 
Tėviškės Aidus — 21, Pėdsakį
— 20 —, Lituanus — 10, Lie
tuviu Dienas — 8, Aidus — 5. 
Metmenis — 4 ir po kelis ki
tus. Anglu kalba: Time — 32, 
Readers Digest — 20, Life — 
17, Bulletin — 11 ir po kelius 
kitu. Kokiu nors išvadų dėl 
politinės bei pasaulėžiūrinės o- 
rientaciios negalima padaryti, 
nes vnač anelu kalba visi jie yra 
politiškai konservatyvios, oasau- 
lėžiūriškai liberalios krypties

tui pirmumą 
10, bažnyčiai 
trui 0.

Atskiromis 
mas kultūros 
nas 12, Adelaidė 7, Sydnėjus 
8; Klubui — Melbournas 8, Ade
laidė 1, Sydnėjus 1; bažnyčiai — 
Melbournas 3, Adelaidė — 1, 
Sydnėjus 4.

Kad bažnyčia tik trečioj vie
toj, nebūtų tikslu aiškintis indi
ferentiškumu religijai. Matyt, 
samprotaujant turėta galvoj Ka
talikų Bažnyčios universalumas 
ir jos pastatų prieinamumas vi
siems tautybių tikintiesiems.

vietovėmis pirmu- 
centrui: Melbour-

Tylintis, iš metų į metus tik retkarčiais griež
tai oficialias žinias paskelbiantis atsiskyrėlis sun
kiai tepatampa žmogiško smalsumo objektu. Bet 
jeigu nei iš šio nei iš to jis ima ir prakalba jaus
mingom, asmeniškom temom, tada nenuostabu, 
kad į jį staiga nukrypsta visų dėmesys.

Nemažam vakariečių skaičiui Rusija yra tas 
tylintis atsiskyrėlis, o Rusijos Jevtušenko, tai to 
atsiskyrėlio staigus prakalbėjimas. Ir dėl to, nors 
ir Rusijos poetai vakaruose niekad nebuvo visiš
kai svetimi, nei vienas iš jų po revoliucijos ne
susilaukė tokio populiarumo kaip Jevtušenko. Jo 
poezijoj laba ryškūs yra trys pagrindiniai aspek
tai: kompetencija eilėdaroj, originali tematika ir 
retoriniai elementai. Skaitant poeto eiles vertime, 
pirmasis iš jų pasidaro ypatingai akivaizdus. Jis 
išryškėja dar labiau, kai įsisąmoninam šiais lai
kais didžiai pamėgtą teigimą, kad apvaldymas ele
mentarios eilėdaros ir paprasčiausių poezijos “me
chanikos” dėsnių poetui nėra būtinas ir, kad 
toji modernaus galvojimo manifestacija dažnai 
net ir patiems gabiausiems būna rimta kliūtimi 
jų kūryboje. Neatsižvelgiant į laiką ir jo madas, 
poezijos reikėtų mokytis kaip ir kiekvieno amato. 
Kaip tik toje srityje Jevtušenko, atrodo, yra ge
rokai pažengęs. Savo mintis jis išreiškia papras
tai ir aiškiai. Jo nepančioja madingas miglotu
mas kalboje ir stiliuj, taip dažnai išnykstantis 
kartu su jį iššaukusia mada.

Ar Rusija yra vienintelis kraštas ir komu
nizmas vienintelė sistema, kurioje poetai rašo už 
algą ir, kurių eilės apsiriboja politine dogma? 
Atsakymas į tą klausimą turi būti: Ne. Šekspyro 
“Ričardas III” yra parašytas pagal tada valdžioje, 
esančios Tudorų dinastijos “partinę liniją”. Ir 
Drydenas nekartą buvo smukęs iki apmokamo ka
rališko dvaro dainoriaus, kuriantis nuobodžias 
odes galiūnams ir gyvenęs baimėje užsitraukti ne
malonę. Šiandien turim John Masefield — poetą 
laureatą. Poetas — laureatas (anglų pasaulyj), tai 
vienintelis iš poetų, ką aprobuoja jį išlaikantys 
asmenys ar institucijos. Rusija turi daug poetų — 
laureatų, jų tarpe ir Jevtušenką. Jevtušenko yrą, 
atseit, “dvaro” poetas ir diduma jo kūrybos yra 
oficiali, prisitaikanti nustatytoms gairėms. Bet, 
vėl Rusijos pasididžiavimo savo laimėjimais ir jos 
išdidaus nacionalizmo egzistencijos negalime pa-

LIETUVIŠKI NAMAI
Anketos 23 klausimu norėta 

sužinoti, kurios rūšies lietuviš
kam pastatui įsigyti mūsų akade
mikai teiktų pirmenybę. Iš atsa-

POLITINĖ ORIENTACIJA 
IR SANTYKIS SU TAUTA

Australijos politinėms parti
joms simpatizuoja: liberalų parti
jai 24, demokratinei darbo par
tijai 15, darbiečių 2, respubliko
nų 1, neapsisprendę 11.

Lietuvių partijoms simpatizuo
ja: tautininkams 6 ,krikščionių 
demokratų 1, kitoms 1, nesuin
teresuoti lietuvių politinėmis par
tijomis 47.

Anketos 34 klausimas buvo, 
jei Lietuva tegalėtų atgauti ne
priklausomybę atominio karo ke
liu, kuris, be abejo, sunaikintų 
didelę dalį žmonijos, ar tokio ka
ro pageidautų. Taip atsakė 1, ne 
45, neapsisprendę 7. Jei Lietuva 
taptų laisva, į ją grįžtų nuolati
niam apsigyvenimui 5; grįžtų, jei 
būtų patenkinamos sąlygos pro
fesiniam darbui 7; grįžtų aplan
kyti gimtąjį bei tėvų kraštą 11; 
negrįžtų 7; neapsisprendę bei ap
sispręstų vėliau 25.

Paskutinysis 44 klausimas bu- vertino komosijos paprašytas — 
vo dėl pažiūros į komunistinę 
Lietuvą ir santykių su ja.

Kokia būtų jūsų pažiūra į Lie
tuvą, jei ji būtų nepriklausoma 
nuo Rusijos, bet valdoma lietu
vių komunistų diktatūros (kaip 
Tito Jugoslavijoje)?

Pasisakytų tuo atveju už arti
mą kultūrinį bendradarbiavimą 
su tėvyne. 11; joks bendradar
biavimas su komunistiniu, nors 
ir lietuvišku* rėžimu nepriimtinas 
29, neapsisprendę 15.

Atrodo, kad daugelis neatkrei
pė dėmesio į žodžius “nepriklau
soma nuo Rusijos”. Sveria ir tė
vų nuotaikos: jų skaudūs paty
rimai iš komunistų pasireiškimo 
1940-41 metais, ypač masinė de
portacija 1941 m. birželyje.

Anketa sudaryta komisijos: 
Stasys Grincevičius, Karolis Ka
zlauskas, Kristina Stankūnavičiū- 
tė ir Rasa Žiiytė.

Anketų duomenis suvedė ir į-

Albertas Zubras.

Pastaba:
Sapudžiama čia tik įvertinimo 

santrauka su viena kita pastabine 
mintimi.

Išvados — kita proga.

LIETUVIŠKOSIOS
SĄMONĖS KRITERIJUS

Vasario 16-sios minėjime 1965 
m. pasisakė dalyvavę 36, neda
lyvavę 19. Kurio nors pobūdžio 
lietuviškų namų reikią pasisakė 
50, visai nereikią, neturi nuomo
nės 3.

(.Sydnėjuj nuo seniau, buvo du 
universitetai, dabar jau įsteigtas 
trečias — Macquarie universitetas. 
Pagal įprastą žmonių charakterį 
vieno universiteto studentai tekal
ba tiktai apie blogąsias puses ant
rojo).

Vieta: traukiny pakeliui į cent
rinę stotį.

Veikėjai: die lietuviai studentai 
Zita ir Vidas; Zita su glėbiu kny
gų, gi Vidas su kortų kalade, bili
jardo kreidos gabalu, butelių ati
darikliu ir susuktu sąsiuviniu.

Zita: — Hey!
Vidas: — Hey pati! Kam tas 

knygas tampai? Manai, kad dau
giau proto įgysi?

Zita: — Žinoma. O dėl ko kito 
manai aš univerką lankau?

Vidas: — Univerką? Ir tu lai
kai univerką tą Kensingtono vaikų 
darželį, Ką?

Zita: — Tai daug maloniau man 
būti ten, negu tame senų namų 
lauže, kurį tu vadini universitetu.

Vidas: — Stebiuosi, kaip tave 
vieną mama išleidžia taip toli ke
liauti. Ypatingai, kad visi auto
busai dideliu lanku apsuka, o jei
gu jau privažiuoja, tai tik kas va
landą, ar dar rečiau.

Zita: — Man geriau ir toliau 
pavažiuoti, į padorią vietą, negu į

Camperdown ir Glebe sugriuvusių 
laužų kvartalą, nors ir arčiau bū
tų.

Vidas: — Vietovė, mergaite, ne 
taip jau svarbu. Bet svarbu, kas 
viduje. O ar tu žinai, kad Sydne
jaus universitete studentą begėdiš
kai žlugusį per egzaminus ir net 
išmestą N. S. W. universitetas jį 
priima išskėstom rankom?

Zita: — Niekus pliauški!
Vidas: — Net ir pats prasčiau

sias abiturientas lengvai pas jus 
pakliūva.

Zita: — Tai dėl to, kad visi nori 
į Sydnejaus universitetą pakliūti 
vien dėl prestižo. Jie visi snobai.

Vidas: — Savaime suprantama, 
kad tik geresnis universitetas turi 
prestižą. Atsimenant Sydnejaus 
universiteto tradicijas kitaip ir 
būt negali!

Zita: — Kas iš tų tradicijų, jei 
tinkamų sąlygų nėra.

Vidas: — Jeigu N. S. W. univer
sitetas turi jau tokias geras sąly
gas, tai kaip paaiškinsi, kodėl per
nai nė vienas lietuvis studentas te
nai egzaminų neišlaikė?

Zita: — Bet gi aš ten vienintėlė 
ir buvau!

Vidas: — O kodėl tu tenai vie
nintėlė? Matai, Sydnejaus univer- 
ka jau turi būti gera, jeigu joje

visi kiti lietuviai stoja.
Zita: — Sakyk, ar teisybė, kad 

Sydnejaus universiteto sargai į 
studentus pistolietais šaudo?

Vidas: — Ne apie tai reikalas.
Zita: — O ką apie tą lektorių, 

kuris pernai nusižudė?
Vidas: — Burbulas!
Zita: — O aš sakyčiau, kad tai 

įvyko nuo persidirbimo ir perdi- 
delės kamšaties. N. S .W. univer
sitete bent vietos netrūksta. *

Vidas: — Tai kodėl pas jus stu
dentams iki dabar uždrausta net ir 
su mašina įvažiuoti? Ką?

Zita: — Vieta naudojama sporto 
aikštelėms ir studentų patogumui 
ir taip toliau, ir t. t.

Vidas: — Matai. Bet Sydnejaus 
universiteto sporto komandos vis- 
da aplošia jūsiškius.

Zita: Greičiausia, 
kiams studijos rūpi 
sportus.

Vidas: — Tai va,
kiauros, už tai ir negalėjo pakliūti 
į Sydnejaus universitetą.

Zita: — Tegu ir kiauros, bet jie 
gerai sugyvena su lektoriais.

Vidas: — Aišku: jeigu būčiau 
lektorius, manų jų būtų gaila.

Zita: — Ir man gaila jūsų, kad 
mokat tokias dideles pabaudas bib
liotekai. Girdėjau, jūsų lektoriai

kad mūsiš- 
daugiau už

j ų galvelės

neigti. O plojikų sėkmingiems valdovams, kaip 
žinom, netrūksta niekur. Jaunoji, entuziazmo ku
pina publika ploja garsiausiai. Jauni žmonės tu
ri gi kur nors išlieti — ištaškyti jaunatviškas emo- 
ejas. Vienus patraukia karai, sportas ar sociali
nės problemos, kitus — intelektualinis ar dvasi
nis idealizmas. Rusijoj, kaip atrodo, Jevtušen- 
kos jausminė retorika patenkina pirmuosius, an
truosius —marksizmas. Čia nereikėtų pamiršti, 
kad tas populiarumas, kuriuo Jevtušenko Rusijoj 
naudojasi, vargu ar galėtų būti pavadintas nenuo
širdžiu.

Siaura prasme poeziją galime definuoti, kaip 
išraišką kokio nors vieno asmeniško arba visiems 
bendro pergyvenimo. O ką pergyvena žmonės? 
Gaivalingi jausmai, dideli norai, baimė — tai vis 
įtikinantys pavyzdžiai. Pergyvenimą naujos elek- 
trainės, tačiau, nekiekvienas priims už gryną pini
gą. Nors pergyvenimai gali būti ir bendri, po
etas, vistiek, kuria tik stumiamas asmeniško im
pulso. Kūrimo procese, atseit, ir bendras pergy
venimas tampa giliai asmenišku. Bet asmenišku
mų oficialūs “dvaro” poetai turi vengti. Jų tarpe 
dėl to užtinkame daug grafomanų. Jevtušenkos 
poezijoje, tačiau, yra eilių ištrūkusių iš socia
linės Rusijos etikos ribų, nors visos jos padažytos 
to krašto kultūrinės istorijos ir literatūros tradi
cijom. Poetas yra kartais netik intymus, bet kar
tu ir savo nuosavas biografas. Jis, taip pat, tie
siog mušte mušasi heroizmam Rašydamas apie 
miestą jis turi galvoj tam tikrą miestą, nors tas 
tam tikras miestas visiškai nieku neypatingas. 
Tikslas čia yra įkvėpti į eiles autentiškumo. I- 
dant žodžiai būtų labiau dramatiški, jis rašo esa
majam laike. Nemokančiam rusų kalbos, t.y., 
skaitant tik jo eilių vertimus, jo išsireiškimai ir 
mintys dažnai atrodo netašytos arba, pritaikius 
apgaulingą mastą, vitališkai paprastos. Ne visa
da, tačiau, jos tokios,, nors kaip tik vitališkumo 
Šiam poetui tikrai netrūksta.

Ar Jevtušenkos eilėraščiai buvo impaktu va
karams? Vietoj tiesioginio atsakymo tebūnie čia 
tik pasakyta, kad mes, apsupti kultūrinėmis so- 
fistikacijomis, dažnai ilgimės tiesaus, herojiškų 
amžių žodžio.

Vertė J.G.

AKADEMINES PABIROS
Romas Šatkauskas nebenurimsta namuose. Žada greitu laiku vyk

ti iš Sydney į Townsville, o gal net ir į pačią N. Gvinėją. Dar nepa
sakė, ką ten žada daryti.

Užėjo studentų balių sezonas. Ką tik buvo Sydnejuje Initium 
Semestri, šį savaitgalį Canberroje studentų balius, o dar po trijų sa
vaičių Melbourne. Canberiškiai net Melbourne* “Rūteles” pasikvietė 
padainuoti, taip pat ir sydnėjiškių prašė bent dalį Initium Semestri 
programos parodytų. Turbūt jie neskaitė, ar nepatikėjo, ką “buvęs” 
Mūsų Pastogėje rašė...

Melbourniškiai net dviem mašinom žadėjo vykti į Sydnėjų, bet 
pirmai padangos neatlaikė, o antra mašina pabijojo viena važiuoti. 
Nu, nu.

Sunku apsispręsti — važiuoti į visus studentų balius, ar ruoštis 
semestriniams egzaminams.

Sydnejuje jau du padėjėjai atsirado Studentų žodžiui: Z. Šid
lauskaitė ir V. Pauliukonis. Galima tikėtis įvairesnių straipsnių.

Adelaidės žinios daug nesikeičia: kaip visada — nulis!

Kęstas Protas po trumpos pertraukos vėl pradėjo lankyti 
universitetą ir žada greitai gauti chemijos diplomą. Nors jau 
ma, bet vis tiek entuziazmo netrūksta.

N.S.W. 
su šei-

žiūrėtiAną sekmadienį kolegos turėjo gerą pasirinkimą: arba 
Bankstowne graikų teatro, arba Lidcombėje tautinius šokius šokti.

Edita Dijokaitė būdama valdyboje labai rimtai žiūri į savo darbą. 
Pereitą sekmadienį net apie vidurnaktį surinko visus važiuojančius 
į Canberrą, kad pagerintų pasirodymą.

Didžioji Autis

jau bėga Į Macquarie universitetą 
bijodami, kad seni pastatai jiems 
ant galvų neužgriūtų.

Vidas: — Bet N. S. W. univer
sitetas primena vaiduoklių miestą 
su savo pusiau baigtais pastatais.

Zita: — Tai kodėl visi Sydne
jaus studentų baliai rengiami 
S. W. universiteto salėje?

Vidas: — O! kur mes esam?
Zita: — Centrinėj.
Vidas: — Žinai ką? Važiuojam 

toliau!
Zita: — Kur?
Vidas: — I Macquarie univer

sitetą !

Iš SOVIETIŠKO JUMORO

— Kodėl Sov. Sąjungoj jaučia
mas miltų trūkumas?

— Dėl to, kad juos pradėjo nau
doti duonai.

N.

Zita ir Vidas

Iš patikimų šaltinių patiriama, 
kad Sov. Sąjungoj stovėjimas ei
lėse prie krautuvių bus įskaitytas 
į pensijai gauti laiką.

Nuo kada prie kai kurių 
Leningrado kinų atsirado ilgos ei
lės. Žinantieji paaiškina, kad esą 
tų kinoteatrų kasose pradėta par
davinėti citrinai.

Vienas žmogus sako savo drau
gui: “Tik ką baigiau rašyti kny
gą”.

— Apie ką?
— Jaunuolis sutinką merginą.
— A, tai apysaka.
— Juodu įsimyli.
— A, tai romanas.
— Juodu apsiveda ir susiranda 

butą...
— Oooo, tai pasaka.
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STUDENTAI LIETUVOJE čiais: kaip pabėgti į užsienį ir “o, 
kad tų ruskių nebūtų!..

— Į ką lietuvių studentija pa-
Akademinėj veikloj

POKALBIS SU STUDENTU IŠ LIETUVOS

Nedaug žinių pasiekia mus iš 
pavergtos Lietuvos studentų gyve
nimo, ir kada pasiseka sutikti ko
kiu nors keliu pakliuvusį pas mus 
žmogų iš anapus, kyla daug klau
simų. Trumpai perteikiame dialo
gų su žmogumi, studijavusiu vie
name Lietuvos institutų, apie Lie
tuvos studentiją.

— Kokie dalykai daugiausia Lie
tuvoje studijuojami ir kodėl? Ki
taip sakant, kokią specialybę jau
ni žmonės stengiasi įsigyti?1

— Dėl riboto priėmimų skai
čiaus į universitetą ir institutus, 
studentai veržiasi į kiekvieną lais
vą vietą, į bet kokią specialybę. 
Tačiau gausiausi konkursai būna į 
chemijos, medicinos ir inžinerijos 
fakultetus.

— Kodėl?
— Dvi priežastys: baigus moks

lą, neišsiųs dirbti į kaimą (kura- 
me gyventi niekas nenori); ir ma
žiau pavojaus, kad teks dirbti pro
pagandinį darbą, kurio sunku iš
vengti humanitarui. Dėl tos pačios 
priežasties populiariausias Lietuvo
je yra Kauno Politechnikos insti
tutas: baigus jį, nėra baimės, kad 
paskirs dirbti mokytoju; be to, 
studentų iš ten nepašaukia į kari
nę tarnybą.

— Ar daug lietuvių studentų 
turi ambicijų veržtis ilvrtijon?

— Kiekviename fakultete susi
daro maža grupelė įsitikinusių ko
munistų ar kajeristų, kurie ver

žiasi “į valdžią”. Jie visi papras
tai atsiduria vadovaujančiose po
zicijose komjaunime, kur patekti 
labai lengva — niekas jiems net 
nesudaro konkurencijos. Likusių 
Studentų ten, kaip sakoma, “ir su 
vėzdu neįvarysi”.

— Koks pats neigiamiausias ir 
pats teigiamiausias Lietuvos stu
dento tiltas?

— Neigiamiausias — komjauni
mo aktyvistai. Teigiamiausias — 
praleidinėja daug paskaitų (mar
ksizmo - leninizmo), turi platų 
bendrą išsilavinimą, draugiškas, 
linksmas ir dainuoja ar šoka an
samblyje.

— Ar lietuviai studentai sten
giasi gerai išmokti rusų kįttlbą?

—Kiek jos reikia, išmoksta ir 
nesistengdami.

— Ar studentai, baigę studijas 
Lietuvoj, norį toliau tęsti studijas 
Maskvoj, Leningrade fir kitur Ru
sijoj?

— Rimtai pasišventę moksliniam 
darbui ir norintieji įsigyti aukš
tesnį mokslinį laipsnį — taip. 
Šiaip išvažiuoja į Rusiją palygin
ti, nedaug, bet gabiausieji.

— Koks paskaitų pobūdis?
— Bendros paskaitos: profeso

rius skaito didelei auditorijai, stu
dentai užsirašo seminarai, prakti
niai užsiėmimai.

— Ar po bendrų paskaitų stu
dentai gali duoti profesoriui klau
simų?
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— Gali. Bet po marksizmo - le
ninizmo paskaitų klausimų pa
prastai nebūna.

—Kodėl?
— Vieni nesidomi dalyku. O ku

rie domisi, atsakymus į standarti
nius klausimus žino iš anksto. Su
dėtingesnių klausimų niekas ne
klausia, nes nenori pasirodyti, jog 
kritiškai žiūri į partijos mokslus, 
studentų žargonu tariant, į “ti
kybą”.

— Kokie santykiai tarp studen
tų ir profesorių?

— Sunku pasakyti. Dau priklau
so nuo vienų, ir nuo kitų, ir nuo 
grupės didumo. Daugumoj gana 
oficialūs. Paprastai studentų ir 
profesoriaus bendravimas baigia
si, pasibaigus paskaitai, bet bū
na ir išimčių. Yra viena nemė
giama profesorių kategorija, va
dinama “partizanais” — tai lėkš
ti mokslininkai, už nuopelnus par
tijai patekę į profesūrą.

— Kaip studentai leidžia laisva
laikį?

— Skaito. Pamato beveik visus 
mieste rodomus filmus, bent už
sienietiškus. Šoka; lanko teatrus, 
koncertus.

— Kokas knygas lietuvių stu
dentai skaito atliekamu laiku?

— Populiariausi autoriai: He
mingway, M. Remarkas, S. Maug
ham, Steinbec’as. Domisi daugiau
sia moderniąja užsienio literatū
ra ir skaito viską, ką gali gauti, 
kas išversta į lietuvių ar nišų kal
bas. Domisi ir lietuvių literatū
ros naujienomis.

— Ką studentai Lietuvoje žino 
iš užsienio lietuvių rašytojų?

— Rojų Mjzarą, Morkų - Mar
kevičių... ir mistišką Brazdžionio- 
nio pavardę.

— Kokia populiariausia studen
tiškų pokalbių tema?

— Pradiniuose kursuose: studi
jos; kaip susitaupyti pinigų ba
tams ir megztukui, o susitaupius 
— kur gauti pirkti. Semestro pra
džioj: kas žino išnuomojamą kam
barį? Prieš stipendiją: kas turi 
paskolinti pinigų? Baigiant uni
versitetą: kaip išsisukti nuo va
žiavimo į provinciją? Visada — fil
mų aptarimas. Kai kada retkar-

lankiau žiūrėjo: į Staliną ar į 
Chruščiovą?

— Reikėtų klausti, į ką nepa
lankiau žiūrėjo: į Staliną.

—Ar lietuvių studentai švenčia 
Vasario 16, Birželio išvežimus, 
Rugsėjo 8 ir kiOis lietuviškas 
šventes?

— Kitų nė nežino, bet Vasario 
16 neužmiršta. Arba “užmiršta” ir 
visi tą dieną, kaip susitarę, vienas 
kito klausinėja: “Jonai, kokia šian
dien data — šiandien juk vasa
rio.. palaukit, ei, kas žinot, ko
kia šiandien diena?! — Vasario 
16!!!” Arba: “Eisi šiandien į bib
lioteką? — Ką tu, kas šiandien 
vaikšto po bibliotekas? Aš lietu
vis”. Aš nežinau, kaip dar kitaip 
ta diena švenčiama, bet komjauni
mo veikėjai įtaria, kad vakarais 
daug kas užsirakinę duris, tada 
švenčia “gimimo dienas” ir dar, 
ko gero, klausosi “Amerikos bal
so”.

— Ar studentai žino nepriklau
somos Lietuvos vėliavą ir himną?

— Vėliavą labai gerai, o himno 
žino nors pirmąjį jo posmą. Him
nas niekada negiedamas, bet atsi- 
stojama, dainuojant Maironio “Lie 
tuva brangi”.

— Kokios studentiškos tradid 
jos Lietuvoje?

— Fuksų krikštynos, mediumas 
ir užmiršimas prisisegti komjauni
mo ženkliuką.

— Ar lietuviai studentai kokiu 
nors būdu reiškia viešą nepasiten
kinimą sovietų valdžia?

— Viešo nepasitenkinimo jei gal
vojant apie demonstracijas) ne
reiškia, ir iš viso sunku pasakyti, 
ką jie apie valdžią galvoja. Bet 
nujaučiu, kad jai sugriuvus, ne
daug kas verktų.

Mykolas Dranga, (Drg.)

VAKARAS PAS STUDENTUS
Jau nuo ankstyvo šeštadienio ry

to baliui salė buvo ruošiama. Pa
grindinė aktorė prie šių darbų taip 
pat stojo: dar dienai neprašvitus 
važiavo į užmiestį pasirinkti pa
parčių šakelių sienoms dekoruoti.

Šių darbų vaisiai iš karto me
tėsi į akis vos tik įžengus į pri
temdytą salę. Tuoj svečiui pasiū
loma stiklas vyno ir nurodoma vie
ta prie stalo. Tik išvedžiotojos tai 
nepaprastos — ne tautiniais dra
bužiais vilkinčios studentės, bet 
baltais palaidais maršiniais, iš po 
kurių matėsi juodai apautos ko
jos. Galvos papuoštos ir gi akade
miškom kepuraitėm.

Orkestras ilgai nedelsė, bet greit 
turėjo vėl pertraukti, nes numa
tyta programą pradėti, kad visi ją 
išgirstų ir pamatytų.

įvyksta fukso krikštas; tai tik 
vienas prisipažįsta tokiu esąs. Ir 
atėjo — teisingiau pasakius buvo 
atvestas. Trys filisteriai incognito 
juodomis maskėmis egzaminavo 
drebantį fuksą, o anas atsakymus 
surašęs ir priesaiką pakartojęs 
rašalu ir prie kaukuolės žibančių 
akių pasirašė didelėn knygon. Ge
rai, kad bent vienas atsirado!

Sekė žavus vaidinimėlis. Pir
mam veiksme benzino pompų šešė
ly stovi Birutė, o ant kėdės triukš
mingai atjoja Kęstutis. Anam ty
kūs armonikos tonai tuoj prime
na jos akis ir neužilgo užtraukia 
“pasvarcyk, antela...”

Antrame: prie Dainavos talka 
vyrų iš tikrųjų plytų stato sieną. 
Kęstutis nerimsta, o iš jo bendra
darbiai dar tyčiojasi. Tada vįsi 
meta darbą ir netgi neblogai su
šoka oželį. Vėliai jaunieji vėl kar
tu ir šį kart nakčia prie Daina
vos. Duetas. Jiems “greitai, grei
tai laikas bėga” ir bematant nesu
tariančių tėvų išskiriami. Jausmin
gai ir komiškai roles atlieka Judi
ta ir Raimondas. Scenarijus ir 
apšvietimas A. Pluko.

Sekė dar keli trumpi vaizdeliai. 
Skautai šoko blezdingėlę; kitame 
įvairių organizacijų ir grupių ats
tovai išsiaiškina, kad visus lietu
vius jungia... išgėrimas.

Programa sklandžiai atlikta ir

orkestras vėl įsismagino. Bufetas 
buvo gulte apgultas. Salė pilna ir 
atrodė patenkinti. Išsiskirstėme be
sidairydami ir nematydami žadė
jusių gausiai dalyvauti kolegų iš 
Melbourno. K.A.Z.

DISKUSINIS VAKARAS
Gegužės 7 d., sekmadienį vakare 

Bankstowno Liet. Namuose Sydnė
jaus Liet. Filisterių būrelis, vado
vaujamas p. J. Maksvyčio, suren
gė viešą diskusijų vakarą klausi
mu “Mūsų santykiai su okupuota 
Lietuva”. Forumą sudarė vyresnie
ji — p.p. E. Jonaitienė ir J. Vė
teikis ir jaunesnieji A. Liūgą ir 
Vytenis Šliogeris. Diskusijoms va
dovavo p. Pajauta Pullinen.

Tiek forumo prelegentų pasisa
kymai, tiek ir vėliau iškeltos min
tys kalbėjusių iš gausios auditori
jos, tikrai buvo labai įdomios. Vi
si kalbėjusieji pasisakė teigiamai, 
kad norint sustiprinti lietuvybę 
išeivijoje, ypač jaunojoje kartoje, 
tokie santykiai su pačia tauta yra 
būtini ir net siektini. Jeigu ir bu
vo tai vienoj, tai kitoj pusėj skir
tingų pasisakymų, tai tik dėl pa
ties metodo — kaip tuos santy
kius palaikyti. Vyresnieji pabrėžė 
visai pagrįstų visą eilę pavojų ir 
kliūčių, kas ir sudaro tuos santy
kius sunkiai įmanomus. Jaunesnie
ji kiek kitokios pažiūros. Jų nuo
mone, reikia bandyti visokiais ga
limais keliais tuos santykius sti
printi. Dabar tuos, santykius turi 
asmeniškus vyresnieji, nes jie ne 
tik prisimena gyvą Lietuvą, bet ir 
palaiko ryšius su savo ten paliku
siais artimaisiais. Tuo tarpu jau
nimas to ryšio neturi.

Nežiūrint, koks tai buvo jautrus 
keltas klausimas, vis tik šis dis
kusijų vakaras tikrai buvo gražiai 
pravestas ir praėjo labai kultūrin
goje atmosferoje. Smagu, kad ši
tokius klausimus kelia jaunoji 
karta, nes tai aiškus įrodymas, 
kad jai tikrai labai rūpi lietuviš
ki reikalai ir patys ieško atsaky
mų ir išeičių, kaip įgyti atramos 
kaikurių svyruojančiai lietuvybei. 
Belieka filisterių būrelio inicatyvą 
tik pasveikinti.

(n.n.)

GINKLAI BANDOMI VIETNAME
Taikos metais kiekvieno krašto 

kariuomenė daro manevrus spe
cialiuose poligonuose, bet tokia 
treniruotė yra daugiau teorinio 
nei praktinio pobūdžio, nes trūks
ta priešo naujiems ginklams iš
bandyti. Tikrasis pasiruošimas di
deliems karams vykdomas ma
žuose karuose. Geriausias pavyz
dys — pilietinis Ispanijos karas, 
kuriame respublikininkus savai
siais ginklais rėmė Sovietų Są
junga, o gen. F. Franco sukilė
lius — Hitlerio Vokietija ir Mu
solinio Italija. Pradinė sėkmė II 
D. kare liudija, jog gabiausi mo
kiniai Ispanijos karo poligone bu
vo vokiečių generolai.

Šiandien daug kalbama ir ra
šoma apie Vietnamo karą, bet 
kažkodėl labai retai teprasitaria- 
ma, kad jis savo esme yra gero
kai panašus į anuometinį ginklų 
išbandymą Ispanijoje. P. Vietna
mą remia Amerika, Š. Vienamą 
— Sovietų Sąjunga. Tiesa, sovietų 
kariai nedalyvauja kautynėse, 
kaip amerikiečiai, bet sovetinės 
gamybos ginklai jau seniai yra 
pasiekę didįjį Vietnamo poligoną.

LIŪDNOS ŽINIOS MASKVAI
Sovietams jau daug metų rū

pėjo išbandyti jėgas su amerikie
čiais oro kautynėse, šiaurės Viet
namo padangę saugo sovietų 
SAM raketos, 6,000 priešlėktuvi
nių patrankų ir naujausi MIG-21 
tipo naikintuvai. Rezultatai Mask
vos nedžiugina, nes lig šiol buvo 
iššauta beveik 1.000 raketų, o jos 
numušė tik 30 amerikiečių lėk
tuvų. Oro kautynėse aiškią per
svarą prieš sovietinį MIG-21 turi 
gerokai greitesnis amerikiečių 
naikintuvas F-4C “Phantom” — 
numuštų lėktuvų santykis yra 36: 
10 amerikiečių naudai. Maskvos 
strategams belieka guostis, kad 
jų nevykusios raketos amerikiečių 
lakūnus privertė skraidyti paže

me, kur juos pilnąja žodžio pras
me šienauja radaru aprūpintos 
priešlėktuvinės patrankos. Čia 
tenka pastebėti būdingą skirtu
mą numuštų lėktuvų statistikoje: 
Maskvos skelbiamais duomeni
mis, JAV-bės virš š. Vietnamo 
jau yra netekusios 1.600 lėktuvų, 
kai tuo tarpu amerikiečiai sako
si ten praradę tik apie 500 lėk
tuvų. Pentagonas betgi prisipa
žįsta, jog bendras visame Viet
name prarastų lėktuvų skaičius 
viršija 1.000, įskaitant turėtas ne
laimes, aviacijos bazėse partiza
nų sunaikintus lėktuvus ir tuos, 
kurie grįžo į aerodromus taip ap
gadinti, kad juos teko išimti iš 
apyvartos. Tikslesni turbūt yra 
amerikiečių duomenys, nes 1.600 
lėktuvų ir ypač lakūnų (F-4C yra 
dvivietis) praradimas Š. Vietna
me būtų sunkiai pakeliamas ir 
dar sunkiau suvirškinamas nuos
tolis. Dėl jo jau seniai iki visiš
ko užkimimo būtų užsirėkusi 
amerikoniškoji spauda, tarp se- 
vęs besivaržantys karo korespon
dentai, kurie tokiems dalykams 
turi labai gerą uoslę.

Nesėkmė lydėjo ir sovietinės 
gamybos torpedlaivius, 1964 m. 
rugpiūčio mėn. mėginusius pul
ti amerikiečių laivyno vienetus 
Tonkiao įlankoje. Tų sovietinių 
Komar klasės greitlaivių, gink
luotų torpedomis ir moderniomis 
raketomis, Š. Vietnamas turi apie 
40, bet jie lig šiol dar nepaskan
dino nė vieno amerikiečių laivo. 
Antpuolis Tonkino įlankoje pa
darė daugiau žalos, negu naudos, 
nes dėl jo amerikiečiai pradėjo 
bombarduoti Š. Vietnamą.

NAUJI KARO METODAI
Didžiausiu amerikiečių laimėji

mu tenka laikyti revoliucinį ma
lūnsparnių panaudojimą, sugrio- 
vusų nevieną ligšiol karo me
todų principą. Seniau pvz. kalvos

užėmimas būdavo didelė proble
ma pėstininkams — puolimą tek
davo pradėti iš apačios ir per kri
tusių draugų lavonus kopti į vir
šūnę, kur laukdavo gerai įsitvir
tinęs priešas. Dabargi malūsnpar- 
niai pėstininkų dalinius išlaipina 
kalvų viršūnėse, sudarydami ly
gias sąlygas abiem kovojančiom 
pusėm. Antrasis malūnsparnių 
nuopelnas — greitas sužeistųjų 
pristatymas į ligonines, mirtin
gumą sumažinęs iki 1%.

Pagrindinis amerikiečių pėsti
ninkų ginklas yra naujasis M-16 
šautuvas su 20 šovinių apkaba. 
Jis veikia pusiau automatiniu ir 
automatiniu principu, per minu- 
tį iššaudamas iki 800 kulipkų, o 
sveria tik 7 svarus, nes turi plas
tikinę buožę. Kadangi kulipkos 
yra smulkaus kalibro, pėstiinnkai 
gali pasiimti po kelis šimtus šo
vinių. Kulipkos mažumą atperka

SPAUDOS CENTRAS SYDNEJUJE
39 Church St. Lidcombe, Telef. 649 8879

platina liet, rašytojų anglų kalboje knygas, taip pat didelis pasi
rinkimas lietuviškų plokštelių ir tautinių medžio drožinių.
LITUANUS. Leidž. akad. jaun. Metinė pren. 3 dol. atsk. nr. 1 dol. 
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA $5.00 
M. GIMBUTAS: The Balts 5.30
K. JURGĖLA: History of the Lithuanian Nation 9.00
L. VALIUKAS: Lithuania Land of Heroes 4.30
J. BIELSKIS: The Battle of Grunwald 2.70
J. KONČIUS: Vytautas The Great Duke of Lithuania 3.60
V. KUDIRKA: Memoirs of a Lithuanian Bridge 1.80
V. BIELA JUS: The Evening Song 2.70
S. ZOBARSKAS: Lithuanian Folk Tales 4.05
V. KRĖVĖ: The Temptation 2.70
A. ŠAPOKA: Vilnius in the Life of Lithuania 2.00
I ŠEINIUS: Rejuvenation of Siegfried Immerselbe 4.50
A. BARONAS: Footbridges and Abysses 4.50
V. RAMONAS: Crosses 4.00
S. ZOBARSKAS: The Maker of Gods 2.70
J. GLIAUDA: Hause upon the Sand 3.60
V. TAMULAITIS: Nimblefoot the ANT 3.60
A. LANDSBERGIS: The Green Linden 5.40
S. ZOBARSKAS: Selected Lithuanian Short Stories 4.50
A. VAIČIULAITIS: Noon at a Country Inn 3.60
B. ARMONIENĖ: Leave your tears in Moscow 3.60
S. ZOBARSKAS: Lithuanian Quartet 4.50
M. VAITKUS: The Deluge 3.60
K. V. TAURAS: Guerilla Warfare on the Amber Coast 2.70
V. KRĖVĖ: The Herdsman and the Linden Tree 3.60
C. DECKER: Modern Stories From Many Lands 4.50
F. COLOANE: The Stowaway 2.70
S. ZOBARSKAS: The Mountain Doves 3.15
I. ŠEINIUS: The Ordeal of Assad Pasha 1.80
J. DAUDŽVARDIS: Popular Lithuanian Recipes 1.80
V. BIELAJUS: The Dance of Lietuva 4.50
S. ZOBARSKAS: Bobby Wishingmore 1.80
NEWS DIGEST INTERNATIONAL 0.30

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį Spaudos 
Centre, Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church St. Lidcombe.

jos didelis greitis, pramušamoji 
galia ir šautuvo taiklumas iki 100 
jardų nuotolyje. Silpnoji M-16 
pusė — nešiojimui skirta ranke
na, kuri kartu eina ir taiklinio 
pareigas, Dėl jo augštumo pėsti
ninkas iš apkasų turi iškišti ne 
tik galvą, bet ir krūtinę. M-60 
kulkosvaidis, kurio ugnies tanku
mas matuojamas 550 šūvių per 
minutę, gerokai primena II D. 
kare vokiečių naudotus kulkosvai
džius. Jis taipgi turi oru aušina
mus ir keičiamus vamzdžius, dvi
šakę atramą tik vamzdžiui, lei
džiančią greitai pakeisti šaudymo 
vietą. M179 granatų šautuvas į 
priešą šaudo 40 mm kalibro gra
natas paskirais šūviais, bet jau 
daromi bandymai su naujuoju 
šio šautuvo įpėdiniu, kuris turės 
granatoms pritaikytą apkabą.

PRIEŠAS MATOMAS NAKČIA

Daug nuostolių amerikiečiams 
padarydavo komunistų partizanai tininkams

nakties metu, kai susilpnėja ir 
beveik visiškai dingsta matomu
mas. Dabar ir šią problemą jau 
išsprendė šautuvams parūpinti 
vadinamieji ““žvaigždžių telesko
pai”, kurių dėka priešas matomas 
200 jardų nuotolyje.

Nemažiau pavojingi būdavo 
partizanų spąstai džiunglių tank
mėje, kur gerai užsimaskavusio 
priešo iš tolo negali pastebėti. Į 
talką amerikiečių mokslininkai 
pasikvietė lovos parazitus. Jie 
buvo uždaryti į mažą dėžutę, 
kurios trys šonai yra izoliuoti, o 
neizoliuotasis žygio metu nukrei
piamas į priekį. Blakės ir blusos 
iš toli užuodžia žmogaus kraują 
— šiuo metu krūmuose pasislė
pusių partizanų — ir pradeda sa
votišką “džiaugsmo šokį”, kurio 
sustiprintus garsus elektroniniai 
įtaisai perduoda dėžutės savinin
kui.

Antrąjį įtaisą amerikiečių pės- 
parūpino ’‘General

Electric” bendrovė — ant pečių 
nešiojamą cheminę laboratoriją 
ir prie šautuvo vamzdžio pritvir
tiną specialų priimtuvą. Jis įtrau
kia visus aplinkos kvapus ir juos 
■siunčia analizei į kuprinės pavi-

dalo laboratoriją ant pėstininko 
nugaros. Kai laboratorija iš visų 
kvapų mišinio išskiria žmogaus 
kūno kvapą, ji laidu pasiunčia įs
pėjimo garsą į ausines.

Elektronines akis turi ir nak
ties metu skraidantys žvalgybi
niai lėktuvai. Specialūs įtaisai re
gistruoja žemės temperatūrą, at
skirdami jos nenormalius pasi
keitimus, kurios pvz. sukelia 
džiuglių tankmėje užkurti ko
munistų partizanų laužai. Į to
kias vietas iš tamsaus nakties 
dangaus ima kristi amerikiečių 
aviacijos bombos. Karinius tai
kinius nakties metu iki smulkiau
sių detalių užfiksuoja infra-rau- 
doni filmai. Po lėktuvo lieme
niu pakabinta filmavimo apara
tūra iš karto nufilmuoja 80 my
lių pločio juostą, o elektroniniai 
skaitytuvai ženklina, kada tos 
nuotraukos buvo padarytos, pa
lengvindami vietovės suradimą.,

Be abejonės, tai yra tik dalis 
naujųjų ginklų, kuriuos amerikie
čiai bando didžajame Vietnamo 
karo poligone. Jų arsenalas kas
dien didėja, nes trys specialios 
laboratorijos dirba dieną naktį, 
ieškodamos atsako į kiekvieną Viet
namo kare sutiktą problemą.

V. Kst.
(T.Ž.)

Tyrimai ir studijos apie vande
nį vadinasi hidrologija. Vandeny
nai ir ledynai sudaro 99% viso 
žemės vandens ir tik vienas pro
centas sudaro gėlą (nesūrų) van
denį, nuo kurio priklauso žmogaus 
gyvybė. Besivystant industrijai 
gėlo vandens pareikalavimas yra 
labai didelis ir jeigu tokiu greičiu 
vystysis ir toliau pramonė, gėlo 
vandens gali neužtekti būtiniau- 
siems reikalams. Yra susidariusi 
pasaulyje internacionalinė hidro
logų organizacija, kuri savo tyri
mus derina, kad pagreitintų gėlo 
vandens problemą greičiau išspręs 
ti.

4
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SPORTAS ADELAIDĖJE
UŽBAIGTAS SEZONAS

Visos Vyties krepšinio koman
dos, po trumpos pertraukos už
baigusios vasaros sezoną, vėl pra
dėjo žaisti dabar jau žiemos pir
menybėse. Vasaros sezone dalyva
vo šešios komandos. Trys koman
dos pasiekė finalus, bet tik dviems 
teko garbė tapti čempijonemis.

Vyrų pirmoji komanda vasaros 
turnyre pasirodė gana prastai. 
Per visą turnyrą tepajėgta lai
mėti tik kelios rungtynės. Tiesa, 
kelios rungtynės pralaimėtos taš
ko skirtumu. Dažnas žaidėjų sąs
tato keitimasis ir nepastovus tre
niruočių lankymas trukdė pasiekti 
geresnių rezultatų.

“D” klasėje žaidžiusi komanda 
įdomi savo sąstatu. Be poros jau
nesnių žaidėjų šią komandą suda
rė veteranai. Ilgai nežaidus vėl 
matėme čia kovojant truputį gal
būt pastorėjusiui senus vytiečius; 
V. Gurskį, G. Rakauską, S. Vi- 
sockį, K. Jaciunskį, R. Urmoną, 
R. Pocių, L. Urmoną na ir jaunes
nius — A. Vašką, E. Brazauską 
ir R. Jablonskį, ši komanla, pra
dėjusi ne tiek drąsiai, vėliau įsi
siūbavo ir tepralaimėjo 5 rungty
nes. Laimėta buvo 16 rungtynių ir 
finale nugalėjus E.T.S.A. koman
dą įsigyta čempijonų titulas. Sen
jorai, atrodo, nežada užmigti “ant 
laurų" — pereis į aukštesnę kla
sę ir mėgins jėgas žiemos pirme
nybėse.

“F” klasės komanda pasiekė 
pusfinalius ir žaisdama su North 
— Adelaide pralaimėjo 48 - 53 re
zultatu. Už šį vienetą žaidė L. 
Vasiliūnas, A. Barauskas, G. Ka
minskas, L. Macpanas, kartais pa

5 PAVASARINIAI IR VASARINIAI | 
į SIUNTINIAI 1967 METAMS | 
I •*'Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutimų 1967 metų Į* 
>: pavasariui ir vasarai, siūlome du, kurie yra labai praktiški už 
!• žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reika- 
!; linga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do- J 
t vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino- * 
( raščiu. *

MOTERIŠKAS (1967).
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės J 

f angliškos kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei me- $ 
į džagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriau- J 
>! sios rūšies nailoninių kojinių , 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nai- •* 
!; loninė skarelė, 12 adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum- * 

pom rankovėm megstukas. M
KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA) *

VYRIŠKAS (1967). £
Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 3i jardo angliškos £

vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 J 
( terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo- J 
t ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di- * 
I dėlės špūlės stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

£25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA).

JUNGTINIS MOTERIŠKAS (1967) IR VYRIŠKAS (1967) >
SIUNTINYS £45.0.0. £

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus > 
į siutimus dar vis už tą pačią kainą. J

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas mašinas, J 
»; svaiginamus gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš ko- J 
>• operatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.,

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius. £

i %Baltic Stores Ltd. !
(Z. JURAS) J

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. £
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Senaiusia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuo- £ 
tas pristatymas. J
ATSTOVAI: |

Į H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. £ 
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, SA. £
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

! .... v
Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasi- > 

j rinkti kas Jam reikalinga iš epecialių krautuvių. £
R

dėdavo ir sporto vadovas P. An- 
drijaitis. Be šių žaidėjų dar tal
kininkavo pora svetimtaučių, nuo 
seniau žaidžiusių už Vyties Klu
bą.

Jaunių berniukų iki 16 m. ko
manda turnyrą užbaigė užimdama 
vietą antroje pusėje varžybų len
telės. Už komandą žaidė ir taškus 
per visą sezoną komandai pelnė: 
A. Jaunutis 133, J. Vachiani 130, 
P. Arlauskas 99, R. Beinoravičius 
50, A. Skiparis 34 ir broliai K. ir 
A. Pauliukevičiai po 2. Komandą 
treniravo K. Jaunutis, ši jaunių 
komanda galėjo pasiekti geresnių 
rezultatų, bet daugumoje buvo žai
džiama be pamainų. Pauliukevičiai 
labai retai galėdavo atvykti į var
žybas. Norint pažangos būtina ko
mandą papildyti.

Gerus rezultatus atsiekė mergai
čių I - ji komanda, žaidžusi aukš
čiausioje lygoje. Turnyrui pasibai
gus užimta 5 vieta. Ši vieta yra pa
tenkinama atsižvelgiant į varžo
vių pajėgumą ir mūsų komandos 
pirmus žingsnius stipriausiųjų 
tarpe.
Komandai taip pat dažnai stoko
jo pamainų. Šios žaidėjos žaidė ir 
pelnė taškus sezono metu: V. Ju- 
ciutė 126, N. Vyšniauskaitė 116, 
G. Krivickaitė 83, M. Lapienytė 
39, R. Andriusevičiūtė - Beattie 
36, M. šiukšterytė 28, E. Matiu
kaitė 10 ir E. Pociūtė 8.

Iš visų Vyties komandų geriau
siai vasaros sezone pasirodė mer
gaičių II-ji .komanda. Tepralaimė- 
ta 2-jos rungtynės ir labai gerai 
sužaistuose finaluose užsitikrintas 
čempijonių vardas. Finalai žaisti 
su C. Y. komanda. Laimėta 48 - 
38 (20 - 14). Už šią komandą žai

dė ir per visą sezoną taškus pelnė:
B. Latvėnaitė 183, N. Marcinkevi
čiūtė 142, I. Beinoravičiūtė 72, K. 
Baskutė 65, R. Marcinkevičiūtė 
58, V. Mikeliūnaitė 27, E. Lapie
nytė 15, R. Staugaitė 6, R. Galins
kaitė 4 ir J. Juciūtė 3. Būtina pa
minėti šios komandos didžiausią 
pažangą padariusią žaidėją Biru
tę Latvėnaitę. Nors ir kitos žai
dėjos progresavo, bet Birutė pa
darė labai didelį šuolį.

Abidvi mergaičių komandas tre
niravo A. Merūnas.

B.N.

KOVO
PRANEŠIMAI

Tinklinio treniruotėms gauta 
Burwood Girls High School salė. 
Treniruotės vyks kiekvieną šešta
dienį nuo 4.30 vai. iki 6.30 p.p.

Prašome visus žaidėjus lankyti 
treniruotes. Priimami ir nauji žai
dėjai.

★

N.S.W. šachmatų Grade Match 
turnyre koviečiai pirmąsias varžy
bas žais lietuvių namuose Lidcom- 
be.

17.5. ’67 m. “A” rezervo koman
da žaidžia prieš Ashfield. Koman
dai vadovauja V. Augustinavičius.

18.5. ’67 m. “A” komandos prie
šininkas — Chastwood. Šiai ko
mandai vadovauja V. Patašius.

Žaidėjai privalo atvykti varžy
boms nevėliau 7.15 vai. vak.

S.L.S.K. "Kovas’’

TRUMPAI
Praėjusią savaitę Sydnėjuje lan

kėsi P. Pilka Australijos lietuvių 
sporto klubų Sąjungos valdybos 
pirmininkas.

Turėjo pasitarimą su p. S. Na- 
rušiu — Krašto V-bos pirmininku 
ir su sporto klubo vadovais.

*
Sporto mėgėjas iš Pertho V. Va- 

lotka, viešėdamas Sydnėjuje Spor
to Šventės metu apdovanojo kovie- 
tes taurėmis už laimėtas moterų 
krepšinio pirmenybes. Už šį gra
žų žestą kovietės ir klubo valdy
ba p. V. Valotkai surašė padėkos 
laiškus bet iki šiam laikui nežino

NE
Nors Mūsų Pastogėj š.m. 16 nr. 

ir buvo paliestas klausimas, lie
čiąs siaurus, net iki asmeniškumo 
suvedamus interesus, dažnai apsi
lenkiančius su principiniais, vėl 
tenka prie jo sugrįžti, ypač kad į 
jį paskelbtas atsiliepimas pereita
me M.P. numery, kuris šaukiasi 
atitinkamo patikslinimo.

Pirmiausia tenka pasidžiaugti, 
kad į tą straipsnį susilaukta atsi
liepimų. Vis tik kad skaitytojai 
nesusidarytų iš p. V. Radzevičiaus 
replikos (žiūr. M.P. Nr. 18 jo pa
sisakymą “Man taip atrodo”), jog 
gyvenime viskas vykdoma ar vei
kiama išeinant pirmiausia tik iš 
asmeniškų interesų, norisi čia 
kiek pasižūrėti ir iš kitos pusės.

Teisybė, daug kur gyvenime le
mia egocentriniai išvedžiojimai ir 
gal net daugelis metasi į visuome
ninį ar kultūrinį darbą norėda
mas išryškinti savo asmenį arba 
tik asmeniniais sumetimais vado
vaudamasis, vis tik šitokia ego- 
centrinė pažiūra visko neišsemia. 
Gyvenime, ypač aukštai civilizuo
toj socialinėj bendruomenėj, vi
suomeninis ar bendruomeninis 
pradas visados statomas aukštes
niu už asmeninį, nesvarbu, ar tą 
organizuotą socialinę bendruome
nę pavadinsim organizacija, tau
ta, valstybe, idėjiniu ar ideologi
niu sambūriu. Visa tai nereiškia, 
kad pasiduodant aukštesniam vi
suomeniniam pradui tuo pačiu su
niveliuojamas asmuo kaip toks. 
Priešingai, greičiau jis tik dar la
biau išryškinamas. Netgi valsty
bės leidžia įstatymus, kuriais ap
ribojimas piliečio egoizmas ir pa
jungiamas bendruomeniniams in
teresams.

Toli neieškant pavyzdžių paž
velkime tik į save pačius. Teisy
bė, kaip minėtos replikos auto-

KREPŠINIO VARGAI
Niekam pasauly aš nepavydžiu 
Nei laimės, nei turtų didžių; 
Vieno tik daikto man baisiai gaila: 
Dėl ko nemoku lošti krepšinio?

"Beraščio Skundas"
Pulgis Andriušis

Nevertėtų Pulgiui gailėtis neiš
mokto krepšinio, nes šio sporto 
raštingiems dažnai patiems neaiš
kios naujai įvestos taisyklės. Krep-

KLUBE
kur juos siųsti nes nesiseka su
rasti V. Valotkos adreso Perthe.

★

Teko patirti iš Krašto V-bos 
pirmininko p. S. Narušio, kad ne
tolimoje ateityje lankys tolimas 
lietuvių kolonijas jų tarpe ir Per
tho.

Be kitų darbų pažadėjo rūpintis 
ir sportuojančio jaunimo reikalais. 
Ar neverta būtų Pertho lietuviams 
rimtai pagalvoti šiuo reikalu, kad 
atvykus Krašto V-bos pirmininkui 
būtų galima duoti konkrečių su
manymų.

★

Sporto klubo valdyba ir šach
matų vadovas aplankė “sergantį” 
šachmatininką V. Koženiauską ku
ris visus lankytojus “užmatavo” 
pareikšdamas, kad daugiau šach
matais nežais. Dar vienas sporti
ninkas nurašytas į nuostolius”!!!

★

St. Lukoševičius persikėlęs gy
venti į Geelongą išrinktas į vietos 
sporto klubo valdybą.

Gražus pavyzdys, kai jaunieji 
stoja klubo veiklon.

★

Sydnėjuje prieš sporto klubo 
metinį susirinkimą vyko gyvos dis
kusijos dėl kandidatų į klubo val
dybą.

Atrodo, versime seną valdžią.
*

Kai kurie sporto klubai jau ruo
šiasi išvykai į ateinančią Sporto 
Šventę bet iki šiam laikui nėra ti
kri kur toji Sporto Šventė įvyks? 
Visi laukia galutinio sprendimo iš 
Canberros.

VIEN ASMENIŠKAI
rius sako, greičiau apleidome 
kraštą vadovaudamies asmenišku 
apsisprendimu. Betgi ir pabėgus 
pasijutome, kad šito mums neuž
tenka. Būdami sąmoningi pamatė
me, kad mes šį tą išbėgę galime 
sujungtomis jėgomis padaryti 
prasmingo ir naudingo savo tau
tai ar savam kraštui, štai ir vėl 
jungėmės savanoriškai į atitinka
mus junginius aukodamiesi aukš
tesniems tikslams ir siaurindami 
savo asmeniškus interesus bei am
bicijas. Pagaliau ir visa mūsų vei

ĮDOMŪS FAKTAI paruošė V eras

Žeminių riešutų (peanut) gim
tinė yra Pietų Amerika. Dar ge
rokai prieš Ameikos atradimą Pie
tų Amerikos inkų tauta augino 
žeminius riešutus ir gamino šian
die žinomą riešutų sviestą, kuris 
buvęs nepaprastas delikatesas ir 
labai vertinamas. Ilgą laiką nebu
vo vėliau žinoma, kaip riešutų 
sviestas gaminamas, tik prieš 75 
metus Amerikoje buvo pradėtas 
vėl gaminti ir šiandie vien tik 
Amerikoje jo suvartoja apie 
200.000 tonų per metus. 

šinis keičiasi ir keičiasi vien dėl 
to, kad milžinai jį žaidžia, o mažiu
kams taikomos jų taisyklės, čia 
nebandysiu išmokyti beraščio raš
to, tik pagilinsiu žinias tų, kurie 
raštingi.

Daug kas iš mūsų žaidė krepši
nį Lietuvoje, Vokietijoj ar prieš 
desėtką metų čia — Australijoje. 
Išvysčius dabartinį krepšinio me
ną, daug kam nebūtų aišku: kam 
tos įžambinės linijos baudos aikš
telėje, kur dingo centro linija; kas 
tos trys sekundės, 30 sekundžių? 
Prieš rungtynių pabaigą baudas 
meta po du kartu, net ir technišką 
du kartu... Jeigu tokios rungtynės 
būtų žaidžiamos su latviais tai bū
tų aiškiau nei dieną, kad teisėjas 
vienašališkas. O tokiam tik bonką 
mesti į galvą, žinoma, ne pilną.

Kada Lubinas žaidė Kaune, jam 
buvo galima stovėti po krepšiu tiek 
kiek jam patiko. Tuo laiku trys 
sekundės nebuvo žinoma.

Norint pašalinti “ilgųjų” stovė
jimą po krepšio lenta Krepšinio 
Sąjunga Amerikoje įvedė 3 sekun
džių baudą. Vadinasi po priešo 
krepšiu negalima stovėti ilgiau 
nustatyto laiko, bet galima tik pra
bėgti. Tam tikslui užbrėžtos dvi

VISUR
“Rock and Roll” princas Elvis 

Presley po ilgų viengungystės me
tų vedė. Sąmyšis kilo “Elvis Fans” 
pasekėjų klubuose. Visgi Australi
jos klubai pasisakė, kad ir vedu
siam Elviui liksią ištikimi.

— ★ —
Pirmosios gegužės proga Kosy

ginui stebint “nenugalimą armi
ją”, žygiuojančią Maskvos Raudo
nąja Aikšte, jo žmona mirė vėžio 
pakirsta Maskvos ligoninėje.

— ★ —
Olandijos princesei Beatrix ir 

vyrui vokiečių kilmės princui 
Klaus gimė sūnus. Olandijoje tai 
didelė staigmena, nes po 116 me
tų pirmą kartą į Olandijos sostą 
pretenduos vyriškos lyties prin
cas. Nors olandai buvusio “nacio” 
piršlyboms ir labai priešinosi, bet 
gal nuotaikos pasikeis turint sos
to įpėdinį.

— ★ —
Eidamas 64 metų Amerikoje mi

rė generolas Tofty. Jis pasižymė
jo tuo, kad po karo iš pat sovietų 

kla tiek čia, tiek ir visame pasau
lyje, jeigu ji yra vystoma, tai tik
rai ne asmeniniais sumetimais. 
Tiesa, toje veikloje mes dalyvau
jame kaip asmenys, bet ir vėl mū
sų užsimojimus ir mūsų veiksmus 
apsprendžia ne manasis “aš to no
riu ar reikalauju”, bet pirmoj ei
lėj žiūrime, kad tokia ar tokia 
veikla bei jos kryptis neštų dides
nių rezultatų bendruomenei, tau
tai ar pačiai lietuvybei. Tikrai ne 
asmeninio impulso vedini statėme 
visuomeninius namus, kūrėme or-

Žemės drebėjimai, stipriai des
truktyvūs sausumoje, dar labiau 
praplečia savo naikinamąją galią 
vandenyje. Žemės drebėjimo su
keltos vandenynų bangos (tidal 
wave), pradžioje vandenyno gel
mėje jos ne tiek destruktyvios, 
kiek paviršiuje. Sukelta žemės 
drebėjimo banga keliauja 400-500 
mylių per valandą ir sudaro dide
lių pavojų, o jeigu pačiame pajė
gume, ir milžiniškų nuostolių pa
kraščiuose.

linijos, o vėliau jos praplėstos.
Ir ši taisyklė daug gero nepa

darė, nes krepšinyje vis daugiau 
atsirasdavo žaidimo netobulybių.

Kelių profesijonalinių varžybų 
metu paaiškėjo ir pati dižiausia 
netobolybė ty. kaip įmesti kamuo
lį j krepšį jei pasišokėjęs priešin
gos komandos žaidėjas nuima ka
muolį bekrintantį pro skylę? Ki
taip sakant, užblokuoja krepšį. 
Krepšinio Sąjuga ir šią netobuly
bę greit sutvarkė — uždraudė 
trukdyti žemyn krentantį kamuo
lį-

Pati paskutinė taisyklė ir vėl 
taikoma “ilgiesiems” arba milži
nams. Pavyzdžiui, negro Alcindor, 
kurio ūgis siekia 7’-li” be batų ir 
kuris pasišokėjęs pasiekia lentos 
viršų, beveik neįmanoma uždeng
ti, nes jis į krepšį mėto iš viršaus. 
Taigi naujoji taisyklė draudžia 
stumti kamuolį žemyn, o kiekvie
nas metimas turi daryti kad ir ma
žą trejaktoriją.

Gal kitas krepšinio netobulybes 
paliksime kitam kartui, nes sumi
nėjus visus pasiketimus ir krep
šinio raštinguosius galiu sumaišy
ti.

"Kovo” Veteranas

VISAIP
panosės surinko 125 vokiečių mo
kslininkus, dirbusius raketinių gin
klų V-2 srityje. Nieko nelaukiant 
jie buvo perkelti į Ameriką, kur 
jie ir dabar tebesidarbuoja. Iš bu
vusių raketų ekspertų aukščiau
siai iškilo Werner von Braun.

ganizacijas, mokyklas, meninius 
vienetus, steigėme laikraščius ir t.
t. O kadangi visa tai darome sa
vanoriškai, niekeno neverčiami, 
todėl šitoji moralinė jėga pasiro
dė daug aukštesnė ir stipresnė ir 
jai palenkė mūsų asmeninius bei 
egoistinius polinkius. Bet jeigu 
atsiranda atskirų asmenų, kurie 
šito socialinio dėsnio nepaiso ir 
nepasiduoda socalinei drausmei, ly 
giai tokių atvejų gali būti ir pa
čioje bendruomenėje, kurios ats
kiri padaliniai arba joje veikian
čios organizacijos nesiskaito su 
bendruomeniniais uždaviniais bei 
užsimojimais, o ima skyriotis no
rėdamos pademonstruoti savo in
dividualumą. Ir tas liudija ne jė
gų konsolidavimą, o kaip tik prie
šingai. Taigi, ne visais atvejais 
savi marškiniai arčiau kūno. Ir tie, 
kurie savanoriškai stojo atviron 
kovon su priešu, lygiai juto savus 
marškinius, o tačiau pakluso šau
ksmui, kuris reiškė daugiau, nei 
savi marškiniai. Tačiau niekas dėl 
to neprarado savo asmeniškumo, 
bet jis buvo palenktas ir tuo pa
čiu dar labiau išryškintas auko
jantis kitų — artimo, idėjos tau
tos, ar laisvės principui. Todėl vi
sados mūsų deklamacijos (ne de
klaracijos!1) liks tuščiais žodžiais, 
jeigu kalbėsime apie vienybę, o 
praktikoje vadovausimės savais 
interesais neklausdami ar tas de
rinasi su bendrais uždaviniais.

(v.k.)

Šiaurės Amerikos pietryčiuose 
(Florida ir kt.) smarkiai besivei- 
siančios vandens žolės užkemša ka
nalus, kad negalima praplaukti, 
nors ir būdavo nuolatinė priežiū
ra ir valymas. Reikalą pataisė 
užveisti vandens žinduoliai—jūros 
karvės, kurios kaip žoliaėdžiai ka
nalus pravalo žoles paprasčiausiai 
nuėsdamos. ir pigu, ir nesudėtin
ga.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

TRAGIŠKA MIRTIS
Balandžio 30 d. užsiimdamas su 

šautuvu mirtinai susižeidė geelon- 
giškis Petras Černiauskas, 59 m. 
kilęs nuo Virbalio.

Velionis neturėjo čia giminių nei 
artimų draugų, tad lietuvių tarpe 
mažai buvo pažįstamas. Greičiau
sia net ir testamento nespėjo pa
likti, nes policija jo nuommnkus 
iškraustė ir namus užrakino.

Prieš kiek laiko dar geležinkely 
dirbdamas pasiskolino iš draugų 
pinigų, kad apmokėtų namų drau
dimą, o penktadienį grįždamas iš 
dabo apsirūpino prisipirkdamas 
maisto visai savaitei. Nelaimė įvy
ko sekmadienį po pietų. Policija 
spėja, kad galėjo būti ir savižu- 
dystė. Velionis nevengė ir kartkar
tėmis nugerti. Palaidotas East 
Geelong kapinėse palydėtas 
keletos pažįstamų ir saujelės 
tuvių. Apeigas atliko australų 
talikų kunigas.

čia turėtų būti pamoka ir
tiems atsiskyrusiems lietuviams, 
nes patekęs i vargą ar nelaimę ir 
jei net neskaitai lietuviško lai- 
kaščio ir neturi kontakto su savo 
tautiečiais tai ir neturi nei kaip, 
nei į ką kreiptis pagalbos. O su
žinojus lietuviškoji bendruomenė 
atkreiptų dėmesį ir vis kaip nors 
rastų vienokią ar kitokią išeitį.

vos 
lie- 
ka-

ki-

“SUKTINIS” SUKASI
Geelongo 6 d. Geelongo tautinių 

šokių grupė suruošė savo tradici
nį metinį balių. Nors oras buvo 
palankus ir baliui gražiai iš anks
to pasiruošta, bet žmonių buvo 
mažokai. Tikriausiai nežinojo, 
kad bufete patarnaus mūsų jau
nosios šeimininkės ir tikrai bus 
kuo pamylėti. Tačiau jaunųjų nuo
taika nekrito: rengėjoms buvo 
smagu aptarnauti linksmą ir duo- 
snią publiką. Baliaus nuotaika tik
rai buvo pakili, nes ta proga eilė 
šeimų ten pat atšventė ir savo gim
tadienius. Loterijos laimikius pasi
dalino geelongiškiai su melbourniš 
kiais.

MOTINOS DIENA
Motinos Dienos minėjimą jau 

pastoviai ruošia vietos savaitga
lio mokykla. Minėjimas įvyks ge
gužės 28 d. 10.15 vai. numatomos 
iškilmingos pamaldos, kurių metu 
giedos Lietuvių choras, vad. p. J. 
Juškos. Po pietų 2.30 vai. Liet. 
Namuose iškilmingas minėjimas. 
Kviečiami vis skaitlingai jame da
lyvauti pagerbiant mūsų motinas.

Dabartinis Dr. V. Kudirkos var
do savaitgalio mokyklos sąstatas: 
vedėjas A. Karpavičius, mokyto
jai: kun. P. Dauknys, M. Kyman
tas ir Jomantienė. Reikalui esant 
sutiko dar talkininkauti p. Sla- 
vickienė. Nors pereitame tėvų su
sirinkime dalyviu buvo nedaug ir 
nepavyko sudaryti Mokyklos Tė
vų Komiteto, vis tik mokytojai tę
sia gražų darbą iki ateis pagalbon 
naujai sudarytas Tėvų Komitetas.

SERGA VEIKĖJAI
Paskutiniu metu daug geelon

giškių serga jvairiomis ligomis. 
Bet šį kartą kliuvo ir veikėjams, 
ir juos paguldžius pasijuto spra
ga lietuviškame darbe. Paminėti
ni: p. Šimkus (senj.) ilgesnį laiką 
gulėjo miesto ligoninėje buvo pa
daryta operacija ir dabar sveiksta 
namuose; p. A. Steponavičius po 
eilės tyrimų miesto ligoninėje yra 
daktarų priežiūroje ir siunčiamas 
tyrimams į Melbourną. Pereitą sa
vaitę miesto ligoninėn paguldytas

p. V. Bindokas ilgesniam gydymui. 
Geelongiškiai visiems ligoniams 
linki greit pasveikti ir nekantriai 
laukia sveikų lietuviškame darbe.

kiekvienais metais surengiamą Mo
tinos Dienos minėjimą. Tai didelis 
jaunimo įnašas į mūsų mažos ko
lonijos lietuvišką veiklą.

(K.)

J.Ž.

BRISBANE
MOTINOS DIENA

Brisbanės skautai gražiai suren
gė Motinos Dienos minėjimą va
dovaujant skautų vetininkui V. 
Stankūnui. Minėjimas pradėtas 
malda “Marija, Marija”, garbės 
prezidiuman pakviestos mamytės p. 
p Stankūnienė ir Laurinaitienė. 
Paskaitą skaitė p. V. Kariūnas. 
Oficialioji dalis baigta Tautos 
Himnu.

Antroje minėjimo daly progra
mą išpildė mūsų jaunasis atža
lynas — skautės, vadovaujant p. 
Platkauskienei.

Pasibaigus programai mamytės 
ir viešnios pakviestos prie paruoš
to stalo, kavutei, o vyrams parū
pinta alučio ir kitų gėrimėlių. Bu
vo rodomas filmas — tautinių šo
kių festivalis Amerikoje ir dar 
filmelė iš mūsų skautų gyvenimo 
Australijoj. Demonstravimui apa
ratą parūpino ir juo operavo p. 
E. Sagatys.

J minėjimą susirinko nemažas 
skaičius brisbaniečių. Vėliau ga
na linksmai pasišokta grojant ka
pelai iki išnaktų. Šioje vietoje di
di padėka atitenka skautams už

MELBOURNE
MELBOURNO

BENDRUOMENĖJE
Gegužės 7 d., Melbourno Lietu

vių Namuose įvyko, Melb. Ap. 
V-bos sušauktas lietuvių organi
zacijų vadovų bei pirmininkų susi
rinkimas aptarti ateinančios Va
sario 16 d. 50 m. Jubiliejaus Šven
tės paminėjimą ir Išrinkti šiiai 
šventei įgyvendinti komitetą.

Susirinkimą atidarė Apyl. pir
mininkas p. I. Alekna; sus-mas bu
vo tikrai pavyzdingas visų daly
vavimu.

Iš visų atstovų buvo gauta daug 
daug įdomių bei stimuliuojančių 
sugestijų šiai šventei atšvęsti.

Visų buvo sutikta, kad ši Šven
tė turėtų būti švenčiama labai pla
čiu mastu, atkreipiant Australų 
dėmesį į šios Šventės reikšmę bei 
jos kilmę. Tam įgyvendinti numa
tyta remtis koncertais, televizijos 
ir radio programomis, spauda, bei 
įvairiomis meno ir tautodailės 
parodomis.

Į Šventės organizacinį komite
tą buvo išrinkti: p.p. L. Baltrūnas, 
A. Šimkus, L. Vaičaitis, A. Adam- 
kavičius, P. Jonokas ir kandidatu 
p. P. Petrašiūnas.

Apyl. Valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems atsilankiusiems ir lin
ki sėkmės šventės Komitetui savo 
darbe.

Melbourno Apylinkės

“AUKSO ŽĄSIS” LIDCOMBĖ
Pranešame Sydnėjaus lietuviams, 
ypač tiems kurie neturėjo progos 
pamatyti filmos “Aukso žąsies” 
gegužės 7 d. Bankstowno Daina
voje, kad dar kartą flima “Auk
so žąsis” bus demonstruojama ge
gužės 20 d. šeštadienį Lietuvių 
Klubo patalpose (39 Church St., 
Lidcombė). Maloniai kviečiame vi
sus dalyvauti, nes filmą tikrai di
delės meninės vertės ir ypač kad 
ji lietuviška.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas au
komis po 1 dol. suaugusiems, pen
sininkams pusė kainos (50 c.), be
simokančiam jaunimui veltui.

šiais metais visą mielą jaunimą o 
taip pat ir gerb. moteris ir vy
rus, kad visi Sydney turintieji tau
tiniai rūbai būtų iškelti šiai Dievo 
garbei ir tėvyės gerovei.

Vyksime mašinomis tuojau po 
pamaldų, iš Lidcombė apie 12,30 
vai. Visiems susirinkti 1 Vivian 
St., (— nevėliau 2 vai. p.p.) Man
ly. Kur turėsime susirikiuoti ir 
pasiruošti procesijai.

Neturintieji mašinų bus paimti 
iš Lidcombės kitų — patarnaujan
čių tautiečių.

Kun. P. Butkus

PASLAPTINGOJI ISPANIJA

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
MELBOURNE

Valdyba

2-TRO BIRŽELIO
STUDENTU

I

MELBOURNE

KIEK AS SUŽINOJAU!
Aną savaitgalį Dr. K. Zdanavi

čius (buvęs melburnietis, dabar 
sydnėjiškis) susižiedavo su akty
via, Melbourne besidarbuojančia 
dantų gydytoja Nijole _ Mališaus- 
kaite ir tikimasi po dviejų mėne
sių šaunių vestuvių. Spėjama, kad 
vedę abu visai apsigyvens Sydnė
juje. Melbourno lietuviams bus di
delio nuostolio netekus tų dviejų 
aktyvių lietuvių. Užtat daugiau 
bus protingų galvų Sydnėjuje.

Ku-ka
Amerikoje šiuo metu vyksta 

• Australijos dailės paroda (Austra
lian Painting) kurią atrinkę suda- 

. rė amerikečiai. Paroda bus 
■ kilnojama iš miesto į miestą ir kai 

apkeliaus Amerikos žemyną, tai 
bus nuolat atidaryta New Yorke. 
Australijos dailę reprezentuoja aš- 
tuonasdešimties dailininkų 180 kū
rinių. Jų tarpe yra ir du lietuviai: 
Eva Kubbos ir Henrikas Šalkaus
kas.

Mūsų Studentų Žodžio redakto
rius Andrius Gardis neseniai iš
keitė seną bombą Holdeną į naujin- 
tėlaitį Hondą. Dabar Andriui pa
sibaigė transporto tarnyba, nes 
naujoje mašinoje telpa daugiausia 
tik du!

Pereitą savaitę išvyko ilgesnei 
kelionei po pasaulį sydnėjiškiai Dr. 
Irena ir dantų gydytojas Kostas 
Bagdonavičiai. Kelionėje žada iš
būti apie tris mėnesius.

Ir melburniškis vaistininkas 
Martynas Didžys netrukus žada 
išvykti į Europą ištisiems metams 
tuoj po Melbourno studentų ba
liaus. Martynas plačiai pasireiš
kia visuomeninėje veikloje, ypač 
skautų ir studentų tarpe.

Brisbanėje miręs Viktoras Kaunas 
(nusižudęs) paliko santaupų apie 
8.000 dolerių. Nežinia, ar paliko 
kokį testamentą.' Pats nedaug kur 
lietuviškuose subuvimuose rodęsis, 
tad ir laidotuvėse tautiečių nebu
vo gausu.

Pereitą savaitę iš Lietuvos at
vyko pasimatyti su sūnum ir duk
ra, gyvenančiais Melbourne, p. 
Mašanauskienė. Paviešėjus kiek 
laiko ji vėl grįš į Lietuvą.

V. Radzevičius pereitame nume
ry rašo, kad “sėdint Sydnėjuje 
ir turint po ranka bendruomeninį 
laikraštį lietuviams nėra jokios 
problemos dėl greito susižinojimo. 
Visai kitoj padėty yra kitos kolo
nijos, kurios dėl didelių atstumų 
negali bendru laikraščiu pasinau
dot, kai atsiranda skubių ir neati- 
dėliotinių reikalų”. Mažas autoriui 
užklausimėlis: kas greičiau gali 
informuoti: ar reguliariai kiek
vieną savaitę išeinąs laikraštis, ar 
tie vietiniai laikraštėliai, kurie 
pasirodo kas dvi savaites, kas mė
nesį ar kas ketvirtį metų?

*
Jau paskutines dienas Sydnėju

je leidžia Algis Gediminas dar šį 
mėnesį išvykstąs apsigyventi į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Linkime laimingai įsikurti.

AR GIRDĖJOT?..
Melbourno Soc. Globos 

D-ja gegužės 28d. 4 vai. 
p.p., Lietuvių Namuose, 50 Errol 
str. Nth. Melbourne, rengia po
pietę — Madų Paradą. Veiks bu
fetas su šaltais ir šiltais užkan
džiais. Taip rašoma skelbime iška
bintam Lietuvių Namuose ir kvie
čiami Melbourno ir jo apylinkių 
lietuviai, ypač ponios, kuo skaitlin- 
giau atsilankyti.
Kadangi tokių prajovų Melbour
ne nėra buvę, “M.P.” korespon
dentui parūpo sužinoti šį tą dau
giau. Bet pasirodo, čia esama pas
lapčių, saugomų maždaug pana
šiai, kaip ir amįerikonų auksas 
Knox’o forte. Į klausimus: “Kas 
bus modeliuotojos?” “Kokios suk
nelės bus demonstruojamos?’ “Ar 
bus “mini-skirt’ ir “bikini”?? Ar 
kava bus su brandy ar be? ponia 
Kybartienė, vyriausia šio madų/ pa 
rado organizatorė, maloniai šyp
sodamosi atsakinėjo: “Prašom 
atsilankyti, pamatysite”. Bet per 
didelį vargą ir triūsą pavyko su
žinoti daugiau (reikėjo ilgai au
sį prisispaudus prie rakto skylu
tės klausyti ir nieko negirdint, a- 
tsivilkti akmenį prie palangės). 
Modeliuotojų, (visos gražios, kaip 
gėlės) bus keliolika — jaunų ir vy
resnio amžiaus, nes bus rodomi 
drabužiai skirti nešioti visokio am
žiaus grupėms. Kieno gaminiai ir 
kūriniai bus demonstruojami, ne
nugirdau (langas buvo permažai 
praviras), bet p. Žukauskienės ma
dų saliono vardas buvo dažnai mi
nimas. O mados, mados būsią ro
domos! Iš to pasikalbėjimo nu
girstų entuziazmo nuotrupų, atro
do, kad Diorai ir kiti Paryžiaus 
madų karaliai su savo skudurais 
galės pasikavoti. Pasigirdo, kad 
kažką sakė apie “topless”. Bekei- 
čiant padėtį prie lango plyšio, kad

Moterų
30 min.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos valdyba gegužės 21 d. (sek
madienį) Bankstowno Liet, na
muose rengia viešą paskaitą. Pre
legentė p. G. Kazokienė papasakos 
savo įspūdžius iš kelionės po Is
paniją pailiustruodama nuotrau
komis ir muzika. Pradžia 5 vai. 
p.p. Po pranešimo užkandžiai ir 
kavutė.

Visi mieli tautiečiai maloniai 
kviečiami šioje kultūrinėje popie
tėje gausiai dalyvauti.

Įėjimas aukomis. Gautas pelnas 
skiriamas Senelių Namams.

S.L.M.S.G. D-jo. V-ba

Pranešame visiems liet, evange
likams, kad gegulės 21 d. 12 vai 
Lietuvių Namų koplyčioje, (50 
Errol St., North Melbourne), tu
rėsime iškilmingas pamaldas su šv. 
Vakariene, kurias laikys pirmą 
kartą naujai įšventintas ku
nigas J. Šimboras iš Swan Hill, 
Vic.

Tikime, kad šių pamaldų neno
rės praleisti nei vienas evangeli
kas lietuvis, todėl prašome tą ži
nią paskleisti kuo plačiau.

Ev. Parapijos Taryba

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

KVIEČIAMI DALYVAUTI 
DIEVO KŪNO PROCESIJOJ 

MANLY

Iškilmingoji — metinė Dievo 
Kūno procesija Manly — šiais me
tais vyksta gegužės 21 d. — Sek
madienį 2,30 vai. p.p., kurion esa
me kviečiami ir mes lietuviai daly
vauti kaip atskira tautinė grupė 
su savo ženklais vėliavom — ypač 
savo gražiaisiais tautiniais rūbais.

Jau per eilę metų gražiai esame 
save reprezentavę, — net atkreipę 
TV dėmesį.

Tad labai nuoširdžiai prašau ir

1967 m. gegužės 28 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Bankstowno Lie
tuvių Namuose “Dainavoje” šau
kiamas metinis Bankstowno Apy
linkės susirinkimas šia darbotvar
ke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas. 

Valdybos pranešimas.
Kontrolės Komisijos praneši-

Krašto Valdybos rašto svar-

Canberros studentų balius atei
nantį šeštadienį žada būti tikrai 
šaunus. Melbourno lietuviai studen 
tai ketina urmu užgriūti nekalbant 
jau apie sydnėjiškius kurie net 
vežasi ir savo programą.

Turbūt tėip žvaigždžių lemta, 
kad Sydnėjuje visko po du: vieni 
turi dvi mašinas, kiti po dvejus ar 
daugiau namų, dar kiti dvi žmonas 
ir t.t. Visuomeniniuose reikaluo
se taip pat panašiai: turime dvi 
apylinkes, dvi liet, mokyklas, dve
jus lietuvių namus, du klubus, du 
kunięus, du inžinerijos daktarus, 
du dirigentus ir t.t. ir t.t.

Skautų kaukių balius Sydnėjuje 
pasidarė tiek populiarus, kad ja
me svečių tikimasi net iš Didžio
sios Britanijos. Nors ir nespecia
liai dėl baliaus atvykusi į Sydnė
jų, o tik aplankyti čia gyvenančių 
tėvų ir brolio, ponia Margarita 
Rotcaitė - Flackett dalyvaus taip 
pat ir kaukių baliuje, kuris įvyks 
gegužės 27 d. Auburn (lietuvių! 
salėje.

Gegužės 6 d. Melbourno universi
tetas turėjo savo “Open Day”. Ta 
proga pasirodė organizuotai ir 
lietuviai studentai su tautiniais šo
kiais. Tą pastebėjo ir vietos spau
da. Jau gegužės 8 d. laidoje dien
raštis “The Age” paskelbė iš to 
pasirodymo dviejų lietuvaičių tau
tiniuose rūbuose — V. Lynikaitės 
ir D. Vingrytės — nuotrauką su 
prierašu, kad jos priklauso lietu
vių studentų sąjungai. Graži re
prezentacija ir dar gražesnės lie
tuvaitės.

Sov, Sąjungoje paplitęs juokas: 
gatvės pakrašty guli valkata, ap- 
siskudurįavęs, apskretęs ir alka
nas. Praeiviai vienas kitam: “Žiū
rėk, kaž kas jau pasiekė sovietišką 
laimę.

Pasakoja, kad labai šauniai Syd
nėjuje praėjo Caritas balius, j kur 
buvo suplaukę virš trijų šimtų 
žmonių.

Tą pačią dieną bankstovvniškis 
mokytojas Antanas Mikutavičius 
tėvų namuose šauniai atšventė sa
vo dvidešimt pirmąjį gimtadienį. 
Čia beveik buvo susemtas visas 
Sydnėjaus lietuvių jaunimas - da
lyvavo virš 50 besimokančio jauni
mo. Gražu ir malonu tėvams ir 
mums visiems — jaunuolis įžengė 
į subrendimo amžių su profesija!

Balandžio 17 d. Dr. Algiui Ka- 
bailai N.S.W. universitetas Sydnė
juje įteikė daktarato diplomą. Ta 
proga naujojo daktaro nuotrauka 
su šeima ir gražiu aprašymu bu
vo paskelbta Sydnėjaus dienrašty
je “Sun”.

geriau girdėčiau nuslydau nuo ak
mens, ant kurio stovėjau ir nebe- 
nugirdau apie ką ėjo kalba. Be- 
lysdamas tik žodį “less” tai jau 
aiškiai girdėjau. Gal ir ko kito 
“less” sakė, ir gal man prisisap
navo, kas man paskutiniu laiku 
dažnai pasitaiko. Bet sakyčiau, 
ateikime visi, su draugais, pažįs
tamais ir nepažįstamais tą sekma
dienio popietę pasižiūrėti kas bus 
ir kaip bus.

Kaip rengėjos skelbia bus ir ska
nių užkandžių, bus ir kavos ir 
limonado ir dar kai ko sielai pas
tiprinti.

Tad tik neužmirškit ir gausiai 
atsilankykit į Soc. Globos Moterų 
D-jos rengiamą Madų Parado po
pietę, sekmadienyje gegužės mėn. 
28 d. 4 vai. 30 min. Lietuvių Na
muose.

CANBERROS LIETUVIAI STUDENTAI
Maloniai kviečia visus į rengiamą

PIRMA BALIU
gegužės 20 d. 8 vai. vak., Lietuvių Klube, Wattle st., Lyneham.

Jūsų laukia:
ĮDOMI PROGRAMA ir SKANI VAKARIENĖ su VYNU

Tekainuos tik $3.00. Moksleiviams $2.00.
Stalus galima užsakyti pas:

V. Labutį (43517), V. Martišių (813823), R. Sipavičių (42946) ir Lietuvių Klube.

AUKSO ŽĄSIS BANKSTOWNEI
Gegužės 7 d. Bankstowno Liet. 

Namuose buvo demonstruojama 
Amerikoje ir Kanadoje statyta lie
tuviška spalvota garsinė filmą 
“Aukso žąsis”. Autorė ir režisorė 
Birutė Pūkelevičiūtė. Vaidina rin
ktiniai lietuviai aktoriai, gyveną 
šiaurės Amerikoje.

Aukso žąsies turiny literatūrinė 
pasaka, kur autorė (B. Pūkelevi
čiūtė) gana drąsiais brūkšniais 
pavaizduoja karališko dvaro gyve
nimą pabrėždama dvaro pavaldi
nių perdėtą pataikavimą karaliui 
jo akivaizdoje ir jų veidmainišku
mą už akių.

Tai pirmas tokio didelio masto 
lietuvių teatro veikalas išeivijoje, 
kurį reikia laikyti gana pavykusiu 
ir vertu ne tik visų lietuvių dėme
sio, bet jis gal susilauktų ir plates
nio dėmesio svetimtaučių ekranuo
se, jeigu jis būtų pristatytas ir 
atitinkamai įkalbėtas.

Kadangi filmoje tampriai susie
ta žodis su veiksmu ir situacijom, 
tad reikia gana įtemptai įsižiūrėti 
ir įsiklausyti, kad pajustum ir pri
imtum visą tą meninį grožį, kuriuo 
filmą ir yra pagrįsta. Tam reikia

ir geros aplinkos, ir geros apa
ratūros. Gaila, demonstruojant šią 
filmą Bankstowne pati filmą gero
kai nukentėjo, nes perteikimas ne
buvo labai jau geras, o ir pati .--------„1.:------- ..ui. jU.

SU- 
Pa- 
la- 
po

aplinka tam nedėkinga: kėdės 
damos, tad kiekvienas žiūrovo 
judėjimas labai blaško žiūrovą, 
galiau ir pati publika nebuvo 
bai drausminga: vaikai laksto . 
salę, motinos gaudo, ir dienos me
tu, efektas gerokai nukenčia, kai 
pro visus langų plyšius, nors jie 
ir buvo kiek užtaisyti, veržiasi 
šviesa ekrane blukina spalvas.

Nos demonstracija ir buvo dide
lė naujiena sydnėjiškiams lietu
viams, bet negalima būtų pasaky
ti, kad jų susirinko gausiai. Tiki
masi, kad filmą bus dar 
demonstruojama.

Esame tikri, kad “Aukso 
apkeliaus visas Australijos lietu
vių kolonijas. Tačiau šia proga no
rėtųsi perspėti kitus: kur bus de
monstruojama, kai vietos lietuviai 
pasirūpintų ir atitinkamą sale ir 
gera aparatūra; tada tai tikrai 
bus kuo pasidžiaugti ir pasigėrė
ti. Matęs

kartą

žąsis'

Argus

4.
5. 

mas.
6.

stymas apylinkių sujungimo reika
lu.

Jeigu susirinkimas pasisakyti; 
prieš susijungimą, tolimesnė susi
rinkimo darbotvarkė tolau būtų 
tęsiama:

7. Naujų apylinkės vykdomųjų 
organų rinkimai:

a)'valdybos, b) Kontrolės Ko
misijos, c) Garbės Teismo.

8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Paskelbtu laiku kvorumui nesu

sirinkus po pusės valandos šau
kiamas antras susirinkimas, kuris 
bus skaitomas teisėtu neatsižvel
giant į dalyvių skaičių.

Pastaba: Einant A.L.B-nės Sta
tuto paragrafu 69 balsuoti gali 
kiekvienas apylinkės narys, turįs 
18 ar daugiau metų ir apsimokėjęs 
Australijos lietuvio mokestį. Šį mo
kestį bus galima sumokėti susirin
kimo salėje.

Maloniai kviečiame visus susi
rinkime skaitlingai dalyvauti.

Bankstowno Apylinkės Valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Per Australijos Raudonąjį Kry

žių paieškomas Enas Verkis, Ado
mo ir Petronėlės sūnus, gimęs 
1923 m. Plungėje, Lietuvoje. 1953 
m. gyvenęs 11 Everton Rd. Strath
field. Jis pats arba turį žinių apie 
jį pranešti: National Tracing Bu
reau, Red Cross House, 27 Jami
son St., Sydney, arba Mūsų Pasto
gės Redaktoriui.

CANBERRA
MOTINOS DIENA

Gegužės 7 d. 11.30 vai. pamal
dos st. Patriks bažnyčioje, kurias 
atlaikė ir dienai skirtą pamokslą 
pasakė kun. P. Martuzas iš Sydnė
jaus. Pamaldų metu giedojo “Auš
ros” choras, vad. p. Dariaus.

3 vai. p.p. minėjimas Liet. Na
muose. Apyl. p-kas p. Janulaitis 
trumpai supažindinęs klausytojus 
su numatyta programa pakvietė p. 
M. Balsienę paskaityti Motinos 
Dienai skirtą rašinį. Toliau mū
sų mažieji ir jaunieji atliko pro
gramą: V. Perlibachaitė padekla
mavo, V. Balstyė paskambino pia
ninu, V. Žilinskas padeklamavo 
eilėraštį; “Aušros” choras sudai
navo keletą dainų ir minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo apylinkės valdybos 
pastangomis suruošta arbatėlė. Iki 
šiol Motinos Dienos minėjimą įs
pūdingai ruošdavo skautai. Su pa
sigėrėjimu jie būdavo stebimi, kai 
su tautine vėliava įžygiuodavo baž
nyčion. Minėjimo metu judrieji 
skautai atlikdavo eilę sprendimų ir 
talkininkadavo visur, kur tik jie 
būdavo reikalingi. Sulikvjdavus 
skautus vietos gyvenime atsirado 
plati spraga. Sunku atspėti, ar dar 
kada skautai Canberroje atsigaus.

musu Pastoge
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