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Gal būt tas būdinga ir visų 
tautų išeiviams, ypač politi
niams, kad visa veikla prispaus
tos ar pavergtos tautos gerovei 
tegalinti eiti tik per politinius ka
nalus. Visa kitą tesą tik tuščias 
laiko ir lėšų eikvojimas.

Šita prasme neatsiliekame ir 
mes. Tiek mūsų vidinė veikla, o 
ypač išorinė akcentuoja mūsų 
politines aspiracijas, mūsų žvil
gsniai ir kryptys taikomos į po
litinius centrus ir t.t. Bet kad 
yra ir kitų kelių, kuriais būtų 
akcentuojama tautos egzistenci
ja ir jos esama padėtis pasaulio 
akyse, ir kad gal būt tie ke
liai ir priemonės daugeliu atvejų 
net gali būti ir efektyvesni, mes 
į tai mažai kreipiame dėmesio.

Vienas iš tokių kelių yra kul
tūrinis. Jis juo labiau pabrėžti
nas, kad mūsų kultūrinė veikla 
yra drauge pagrindas ir tai pa
čiai lietuvybei išlaikyti. Tai mū
sų vidaus reikalas. Tačiau jis ly
giai gali būti kaip efektyvi kovos 
priemonė ir už mūsų bendruo
menės ribų, suderintas su politi
niais siekimais.
Beveik visi mūsų didieji visuo
meniniai junginiai savo veiklos 
pagrinde stato politinius ir admi
nistracinius reikalus, gi kultūri
nius palieka atskiriems asme
nims — savos rūšies specialis
tams — jų iniciatyvai ir jų as
meninėms pastangoms. Iš tiesų 
mes turime ne itk atskirų indi
vidų, bet ir meninių vienetų, ku
rie sulaukę atitinkamos paramos 
iš atitinkamų organizacijų galė
tų gana gerai ir efektyviai lietu
vius reprezentuoti prie kitus.

Nesiekiant toliau pasidairyki
me tik Australijoje. Bene la
biausiai tarptautiniame forume 
lietuvius gali atstovauti mūsų 
dailininkai. Jie tą daro bet be lie
tuviško užnugario, o tik savomis 
pastangomis. O kad jie aukštai 
iškilę ir kitų vertinami, liudija 
faktai, kad australų reprezenta
cinėse dailės parodose užsienyje 
dalyvauja ir lietuviai. O galima 
apgalvotai ir suderintai mūsų 
menininkų poreiškius taip su
koncentruoti, kad jie propaguo
tų ne tiek australus, kiek lietu
vius.

Turime neišsemiamus ir neį
kainuojamus lobius savų dainų. 
Jeigu mūsų visuomenė į chorus 
Žiūrėtų kiek giliau ir nelaikytų 
jų vien tik dirigentų ar atskirų 
choristų privačiu bizniu, tai mū
sų chorai pasidarytų patrauklia 
pažiba visiems. Tiesa, mes kas 
antri metai surengiant didesnio 
masto chorų koncertus Dainų 
šventės vardu, bet jie dažniausia 
galioja tik mums patiems. Jeigu 
taip su gerais solistais (tokių ne
sant galima turint geros valios 
net importuoti) surengus keletą 
koncertų ir gerai juos išreklama
vus nepagailint tam lėšų, maty
tume, kaip lietuvių vardas nus
kambėtų visais galimais kana
lais. O tai būtų jau daug pada
ryta. Net ir tas pats jaunimas, 
išgirdęs apie lietuvių kultūrinius 
įvertinimus, visai kitomis akimis 
pasižiūrėtų į tą pačią lietuvybę, 
o svetimtaučiai keltų klausimą, 
kodėl tokia tauta tebėta paverg
ta. Lygiai kaip savu laiku lenkų 
pianistas Šopenas savo koncer
tais taip uždegė paryžiečius, kad 
šie net sukėlė demonstracijas 
reikalaudami Lenkijai laisvės.

Kalbant apie muzikus štai į 
internacionalines aukštumas ky
la Europoje lietuvis pianistas 
Antanas Smetona. Argi negali
ma būtų jo kelyje sudaryti lietu
višką užnugarį, kad jam tas ke
lias palengvėtų ir kad su jo iš
kilimu taip pat būtų keliamas ir 
lietuvio vardas? Aišku būtų gali
ma, tik reikia daugiau dėmesio 
koncentruoti į mūsų kultūrinius 
poreiškius, kurie yra efektyves
ni ginklai už bet kokius politi
nius. Politinėje veikloje mes ga
lime tik maldauti, kultūrinėje 
veikloje mes galime pereiti į ata
ką, užimti tokias pozicijas, ku
rių nepadės į stalčius jokie poli
tikai ir kas gali net tokius politi
kus priversti susimąstyti ir net 
paveikti.

Tas pats ir su literatūra. Su 
kokiom pastangom ir užsispyri
mu Amerikoje rašytojas Stepas 
Zobarskas stengiasi mūsų litera
tūrinius kūrinius išvesti į pasau-
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Vakarų Vokietijos finansų mi-
nisteris F.J. Strauss savo kalboje 
griežtai kritikavo Prancūzijos ir 
jos prezidento de Gaulle laikysenų 
Anglijos atžvilgiu. Jis pabrėžė, 
kad

“tik glaudžioje vienybėje Eu
ropa gali išvengti Azijos priklau
somybės”. Jis primygtinai akcen
tavo, kad Europos Bendroji Rinka 
turėtų palankiai žiūrėti į Brita
nijos įstojimų jos nariu. “Būtų 
tragiška Britaniją per prievartų 
atokiai laikyti nuo kontinento, ka
da pati Anglija įsitikino, kad jos 
vieta Europoje.” Jo numone prez. 
de Gaulle klysta, kai jis apsilenk
damas su laiko reikalavimais re
miasi garbinga praeitimi ir tradi
cijomis. Pati Prancūzija negalio
ja pat viena kaip pasaulio galybė, 
teigia F.J. Strauss. Tuo įsitikino 
ir pats de Gaulle savo derybose 
su Sov. Sųjunga ,kuri Prancūzi
jos nelaikanti sau lygia ir dėl to 
nesiskaitanti.

PRAGARO MAŠINA

Rusų emigrantas inžinierius 
Vladimir Gavreau, 62 m., sukons- 
truktavęs mašinų, kuri panaudo
dama trumpas garso bangas gali 
kaip degtukų dėžutes griauti be
tono sienas arba užmušti net pen
kių kilometrų spinduliu. Išradėjas 
savo išradimų užpatentavęs Pary
žiuje, o Prancūzijos kariniai sluo- 
gsniai juo kaip ginklu labai susi- 
interesavę.

— ★ —
Iki šiol galvota kad pietų aši

galio žemynas Antarktika yra 
vientisas kontinentas, bet dabar 
įsitikinama, kad tai tėra tik sa
los, kurias jungia milžiniška ledo 
pluta.

Labai svarbų vaidmenį žmogaus 
ir žemės gyvenime vaidina bakteri
jos. Mokslininkai bando bakteri
jas įkinkyti, kad jos gamintų 
elektros energijų.

lį (jo įsteigta ir vadovaujama 
leidykla “Manyland Books” iki 
šiolei jau išleido apie J5 lietuvių 
autorių knygų anglų kalba, ir jos 
susilaukė didelio dėmesio), bet 
ar Amerikos didieji lietuvių jun
giniai stojo jam į talką?

Būtų galima suminėti ir dau
giau kultūrinių poreiškių, ku
riuos koncentruotai visomis jė
gomis tinkamai panaudojus būtų 
mūsų skriaudžiamai tautai didelė 
paspirtis. O dabar mūsų talen
tai tiek pavergtoje Lietuvoje iš
naudojami okupanto ir tarptau
tinėje plotmėje liudija ne lietu
vį, bet rusą, panašiai ir čia. Mes 
net galėtume kalbėti ir už paver
gtuosius. Sakysim, kokiam nors 
tarptautiniame forume yra rusų 
tarpe inkorporuotų ir lietuvių — 
ar tai menininkų, ar sportinin
kų, ar kitokių, kurie pristatomi 
rusų vardu nutylint jų tautinę 
priklausomybę. Tokiais atvejais 
ar nederėtų mums ten dalyvau
jančius lietuvius iškelti ir prista
tyti pasauliui kaip lietuvius. Bū
kime tikri, kad tokiais atvejais 
pavergtieji broliai už tai mums 
būtų tik dėkingi.

(v.k.)

Parncūzijos prez. de Gaulle pa
reiškė, kad Anglija tik tada galės 
įstoti į Bendrųjų Europos Rinkų, 
kada stabilizuosis Anglijos eko
nominė padėtis ir kada Anglijos 
svaras įgaus pastovios vertės.

— ★ —
Iš Sov. Sąjungos pasiekė žinios, 

kad Rusija žada nenustatytam lai
kui skridimus į erdves atidėti, kol 
nebus išaiškinta sovietų astronau
to Komarovo katastrofos priežas
tys. Kaip žinoma, prieš keletu sa
vaičių sovietų astronautas Koma
rovas besileisdamas iš erdvių už
simušė.

— * —
Sydnejuje pereitų savaitę įvyko 

didžiulis žydų susirinkimas, kurie 
be kita ko meldėsi už taikų Iz- 
raėlyje. Žydų vadai sušaukė susi
rinkimų su atsišaukimu padėti Iz- 
raėliui. Susirinkę apie 5000 žydų 
sudėjo virš 50.0000 dolerių aukų 
ir visi įsipareigojo padėti Izraė- 
liui. Apie 50 jaunų žydų ir žyd
žių užsirašė savanoriais kovai už 
Izraėlį. Žydų bendruomenės pre
zidentas pareiškė, kad kaip tik 
dabar yra atėjusi valanda ,kada 
pasaulio žydų pagalba reikalinga 
Izraėliui. Arabams užėmus Izraė
lį būtų skaudus smūgis viso pa
saulio žydams.

— * —
Vakarai pirmų kartų pamatys 

iš arti sovietines erdvių raketas, 
kurios bus išstatytos tarptautinė
je aeronautikos parodoje Pary
žiuje. Sovietai numato išstatyti 
pirmų erdvių laivų, kuriuo skrido 
Gagarinas ir dar dešimtį kitų.

ARTIMIEJI RYTAI

Grįžęs iš Kairo pasitarimų, U.
N. gen. sekretorius U Thant ne
turėjo jokių pranešimų spaudai. 
Tuo labiau jis vengė kritikuoti E- 
gipto prezidentų Naserį. Egipto 
užsienio reikalų min. Riad gen. 
sekretoriui tvirtino, kad ne ara
bai ruošiasi karui, bet žydai kėsi
nasi invazijai į Sirijų. Nežinia, 
ar tokiu paaiškinimu U Thant pa
tikėjo, nes faktai liudija priešin
gai. Ar galima tikėti arabams, 
kad 2.7 milijono žydų tauta grųsin- 
tų karu 95 mil. arabų? Panašiai, 
kas patikėtų, kad suomių - rusų 
kare pelytė skelbtų karų meškai, 
o meška tik “gintųsi”.

Visų ryškiausi kariniai pakiti
mai vyksta pagal 200 km Gazos 
sienų, skiriančių Egiptu nuo Iz- 
raėlio. Vienuolika metų ši siena 
buvo saugojama U.N.O. pajėgų 
ir tik prieš mėnesį Nasserio buvo 
priversti pasitraukti. 5000 U.N.
O. karių, saugojančių taikų, turė
jo apleisti artimuosius rytus. Jų 
vieton į Gazos ruožų įsikraustė 
60.000 egiptiečių, įskaitant vienų 
šarvuočių divizijų. Iš kitų Izra
elio pusių žydus pradėjo spausti 
šalimais esanti Sirija, Lebanonas 
ir Jordanas.

Klaidinga būtų sakyti, kad Izra
elis nekalta avelė, puolama iš vi
sų pusių išalkusių vilkų. Žiūrint

Anų savaitę N.S.W. valsti
joje pakilo benzino kaina: nuo 
gegužės 18 d. motoristams tenka 
mokėti nuo 37.5 c. iki 40.7 c. už 
paprastų (standard) benzinų ir 
nuo 40.7 c. iki 43.7 c. už super 
benzinų.

— * —
Pranešama, kad Portugalijoje 

neseniai buvęs ruoštas pervers
mas: sąmokslininkai Ibuvo pasi
ruošę pagrobti ministerį pirminin
ką ir visus vyriausybės sarius. 
Laiku sąmokslas buvo atidengtas 
ir visi sąmokslininkai suimti.

“CHELTENHAM GARAŽO GENIJUS”
GRAŽUS ATSILIEPIMAS APIE LIETUVI SKULPTORIŲ VINCĄ JOMANTĄ

Gegužės 27 d. Melbourno dien
raštis “The Herald” paskelbė pla
tų interview su lietuviu skulpto
rium Vincu Jomantu, kur autorius 
Noel Hawken mūsų skulptorių pa
vadina “genijum iš Cheltenham 
garažo”. Raportažas iliustruotas 
nuotrauka, kur Vincas Jomantas 
darbuojasi prie savo naujo kūri
nio.

C

SKULPTORIUS VINCAS JOMANTAS

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
iš neutralaus taško į esamų ara
bų - žydų krizę, abi pusės yra vie
nodai prasižengusios ir artimoje 
ateityje gali suvesti galutine ssa- 
vo sąskaitas.

Izraėlis, gyvendamas arabų ap
linkumoje, ir iš tų pačių arabų 
1948 m. atplėšęs žemės plotų, nie
kada negalvojo derintis ar taikin
gai gyventi su savo kaimynais. 
Arabai taipogi nepernešė turėda
mi savo pašonėje gan arogantišką 
žydų valstybę. Vietoj menko san- 
tykavimo su arabais, Izraėlis ve
dė pastovų pasienio karų - žydai 
gynėsi. Užpuldinėjimo, terorizavi
mo reiškiniai pasienyje buvo dau
giau propaguojami arabų. Izraė
lis, žinoma, į tokius arabų veiks
mus atsakydavo platesnėmis kari
nėmis priemonėmis. Pereitų metų 
pabaigoje, atsirevanšuodami ara
bams, žydai įsiveržė į Jordaną ir 
sunaikino vieną jų miestą. Jorda
nas, tarp kitko, buvo viena iš tai
kingiausių valstybių žydų pašonė
je. Tokiu savo veiksmu Izraėlis 
įsigijo naują priešą. Izraėliui to 
neužteko. Prieš šešias savaites, ma 
žai apgalvotame žygyje, žydai dar 
kartų įrodė savo drąsų. Izraėlio 
naikintuvai pažeidę tarptautinę 
sienų nuvyko į Sirijų ir ten pašovė 
net šešis sovietų gamybos MIG-21 
naikintuvus.

Tokie teritorijos pažalojimai 
Nasseriui nusibodo. Veikiamas 
Maskvos jis nusprendė kartų ir 
visam laikui suvesti sųskaitas su 
žydais.

Kiek Amerikos prestižas krito 
artimuose rytuose, tiek Sov. Sų- 
jungos pakilo. Rusija, tuo tarpu, 
arabų pasaulyje turi tvirčiausią 
kozerį. Jos diplomatinė, ekonomi
nė ir karinė įtaka artimuose ry
tuose plečiasi palankiai. Amerikos 
užstojimas Izraėlio gali skaudžiai 
atsiliepti Vashingtone. Jau dabar 
Kairo ruošiasi nutraukti diploma
tinius ryšius su Washingtonu tuo 
atveju, jei amerikonai nepakeistų

Pristatydamas skulptorių V. Jo
mantų straipsnio autorius prime
na, kad V. Jomantas namuose kal
ba lietuviškai ir kad lietuvių kal
ba yra seniausia iš kultūringųjų 
Europos kalbų. Ir nors Vincas Jo
mantas yra modernus, bet jo kul- 
tyvuojamas menas kaip ir kalba 
yra senas.

Vincas Jomantas šiuo metu yra 

savo palankumo žydams. Sirija, 
Irakas ir Alžyras žada panašiai 
elgtis. Net ir tos arabų šalys, 
(pietų Arabija, Jordanas) kurios 
palaikė draugiškus santykius su 
Amerika, gali greit užmegzti ry
šius su Sov. Sąjunga. Užtarimas 
Izraėlio reikštų praradimą Ame
rikai ir Anglijai turimų naftos šal 
tinių turtingoje Persijos įlanko
je.

Jei Nasseris neturėtų užtarėjų 
Maskvoje, aišku, tokių katastrofiš
kų karo aplinkybių nebūtų susi
darę. šiandieną niekas nežino, kuo 
arabų - žydų konfliktas baigsis. 
Tačiau pasaulio taikai toks reiš
kinys daug nieko nežada.

NEPALANKŪS VĖJAI 
Iš PRANCŪZIJOS PUSĖS

Prancūzų spaudos konferencijos 
niekas taip nelaukė, kaip Anglijos 
min. p-kas H. Wilson. Anglams 
įteikus formalų pareiškimų įstoti 
į Europos Bendrąją Rinką ,visų 
britų akys buvo nukreiptos į prez. 
de Gaulle pasisakymus.

De Gaulle tvirtino, kad 1963 
metų prancūzų veto nebus karto
jamas, tačiau britų įsijungimui y- 
ra begalės kliūčių, kurios ir var
žys bet kokias derybas su britais. 
Tokios kliūtys anglams atneštų 
daugiau žalos negu gero. De Gau
lle tik “gelbėdamas" Anglijos eko
nominę padėtį bus priverstas prie
šintis. Britai įpratę iš common- 
velso įsivežti prekių įvairiomis 
nuolaidomis. Tokioms nuolaidom, 
prezidentas teigė, bus uždaros du
rys. Anglijos nepastovus svaras 
taip pat nėra pageidaujama mo
neta E.B. Rinkoje. Britų finansi- 
siai suvaržymai, ypač jų trukdo
mas svaro išplaukimas j užsienį, 
taip pat nepriimtinas prancūzams.

Jeigu de Gaulle būtų atvires
nis, tokių išvedžiojimų jam netek
tų daryti. Ne ekonomijoje glūdi 
pati didžiausia kliūtis, bet poli
tikoje. De Gaulle supratimu, An
glija pretenduoja j E. B. Rinkų ne 

44 metų ir kuria panaudodamas 
įvairias priemones — medį, bron
zą, akmenį, molį...

Straipsny pabrėžiama, kad Vin
cas Jomantas gimęs Kaune, mokę
sis jėzuitų gimnazijoje ir buvo 
linkęs į grafikų ir litografijų, 
kaip ir jo tėvas. Bet baigiantis 
karui ir rusams vėl okupuojant 
Lietuvų jis atsidūręs Bavarijoje 
išvietintųjų asmenų stovykloje.

1948 m. jis atvyko į Australiją 
— jam nepažįstamą kraštą drau
ge atsinešdamas gyvą Lietuvos 
paveikslą: Lietuvos miškus, lau
kus, muziką, staigius pavasarius 
ir jos tragišką istoriją. Atidirbęs 
įvairius darbus Vakarų Australi
joje jis persikelia į Viktoriją, 
kur jis atsiduoda skulptūrai. Prieš 
keletą metų jis vedė irgi lietuvai
tę Laimą .kurią jis pažino dar Vo
kietijoje. Pasirodydamas grupinė
se parodose jis savo kūryba pa
traukia dėmesį ir štai 1961 m. jis 
pakviečiamas dėstytoju į Karališ
kąjį Technologijos Institutų Mel
bourne ir šiuo metu yra skulptū
ros skyriaus vedėjas.

Savo darbo atelje skulptorius 
V. Jomantas įsitaisęs garaže, kur 
jis dirba laisvomis valandomis ir 
net ištisomis naktimis.

Australijoje Vinco Jomanto 
vardas yra plačiai žinomas ir daug 
jo darbų turi įsigiję privatūs me
no rinkėjai. Jo kūriniais puošiasi 
ir viešosios institucijos, kaip Can- 
berros universiteto kieme fontanas 
arba vienos kasyklų kompasijos 
fojė Broken Hill.

Straipsnio autorius mini, kad 
nors abu Jomantai ir yra Austra
lijoje įsipilietinę, bet širdy vis tiek 
ilgisi gimtojo krašto ir jaučiasi 
tremtiniais. Sydnejuje jo agentas 
Rudy Common skatina Jomantų 
surengti savo individualių darbų 
parodų, bet jis permažai tam tu
rįs darbų.

“Skulptoriams tikrai labai sun
ku... Mes nesame kaip tapytojai, 
galį parengti daug darbų ir tikė
tis, kad juos nupirks. Skulptūra 
reikalauja daug laiko. Medžiagos 
labai brangios. Mums reikia už
sakymų, pasitikėjimo...”

“O žmonės negalvoja, kad skul
ptūra tinka privatiems namams. 
Bet kodėl gi ne? Aš savo studen
tams primenu, kad skulptoriaus 
gyvenimas yra labai kietas Jiems 
sakau, kad jie turi užsispyrusiai 
tam angažuotis...”

Tai tikrai nepaprastai gražus 
mūsų skulptoriaus pristatymas ir 
tuo pačiu gera atestacija ir vi
siems lietuviams. Abiems Joman
tams linkime sėkmingų ir kūry
bingų metų.

kaip Europos valstybė, bet kaip 
pasaulinė jėga. O tokių partnerių, 
kurie galėtų prancūzams pakišti 
kojų bent šiuo metu Europoje 
nepageidaujama.

Spaudos konferencijoje prezi
dentas kalbėjo apie įvairias klau
zules, sąlygas britų įteiktame pas
kutiniame pareiškime. Tokie dė 
Gaulle išvedžiojimai buvo nepa
grįsti išsisukinėjimai, nes Angli
ja savo dokumente nepaminėjo nei 
vieno priedo, nei kokios sąlygos 
ar išimties. Dokumentas paruoštas 
papraščiausias, kokį anglai galė
tų įteiktų de Gaulle.

Kartėlį jausdama Didžioji Bri
tanija nepraranda vilties. Anglai 
žada ir toliau kovoti sau teisių į 
E.B. Rinką. Britai tikisi, kad de 
Gaulle eidamas 76-tuosius metus 
greitu laiku iš politikos pasi
trauks. Jo vietoje atisras kitas ir 
gal kiek palankesnis britams. An
glijos H. Wilson skatina britus 
ruoštis E. B. Rinkos reikalavi
mams ir kantriai laukti lemiamos 
valandos, kada palankesni vėjai 
papūs iš Prancūzijos pusės.
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ATIDUOKIME

JONAS SOLIŪNAS

BAČIŪNAMS PENKIASDEŠIMT
Neseniai Čikagoje mūsų visuomenė pagerbė Mariją ir Juozą 

Bačiūnus jų penkiasdešimties metų vedybinio gyvenimo proga. Į 
ištaigingą South Shore Country Club susirinko jauni ir seni, čia- 
gimiai ir vėliau atvykę pasidžiaugti šia reta proga.Šventės poky
liui vadovavo mūsų žinomasis jaunosios kartos atstovas ir Ba- 
čiūno darbų tesėjas inž. Valdas Adamkavičius. Pobūvyje buvo ne
daug kalbų. Jų nereikėjo. Visi žinome apie Bačiūnų darbus. 
Trumpu laiku jų net ir negalima išskaičiuoti, o ilgos kalbos yra vi
siems nuobodžios. Juoba, kad ir pats sukaktuvininkas pasižymėjo 
daugiau praktiškais darbais, o ne ilgomis kalbomis.

Iškilmingoje Bačiūnų šventėje dalyvavo įvairių pažiūrų žmo
nės. Mat, Bačiūnas skirsto žmones tik į dvi kategorijas — lietu
vius ir nelietuvius. Jam kiekvienas lietuvis yra savas. Jam kiek
vienas tautietis yra brangus.

Bačiūnas savo veikloje yra didelis tolerantas. Jam svarbiau 
ne kas yra šis ar anas žmogus, bet ką jis padarė.

Mūsų visuomeniniame gyvenime Bačiūnas yra tam tikras fe
nomenas. Jis iškilo visuomenėje ne kokių nors politinių kombina
cijų dėka, bet savo nuoširdžiu darbu, tolerancija kitų pažiūrų žmo
gui bei pasiaukojusiam visuomenės labui. ,

Neretai mūsų visuomeniniame gyvenime — tiek nepriklauso
moje Lietuvoje tiek ir čia šiaurės Amerikoje mes esame stebėję 
daugelio mūsų politikų iškilimą visuomeniniame gyvenime įvairių 
politinių machinacijų keliu. Tai žmonės, kurie išnaudojo visuo
menę ir ją naudojo savo vardo iškėlimui, savo siekimų patenkini
mui. Tokių politikų tarpe mes nerasime Bačiūno. Jis niekad ne
sistengė pats iškelti savo vardo. Jo vardas iškilo per jo nuveiktus 
darbus. Ir todėl visuomenė Bačiūną taip gerbia.

Bačiūnui yra svetima ir netolerancija. Jis savo visuomeninia
me darbe mokėjo ir sugebėjo dirbti lygiai su visais — priešais 
ir draugais, jei to reikalavo lietuviški reikalai. Dažnai mūsų gyve
nime pasigendame tokių žmonių, ir todėl džiugu, kad Bačiūno as
menyje turime didelį tolerantą. ,

Bačiūnas didžiulę savo gyvenimo dalį praleido visuomenės 
labui. Mes matome jį veikloje jau eilę metų. Laikrodis nepaveja 
Bačiūno. Jis vis toks pat judrus, toks pat energingas darbui ir 
talkai. , ,

Bačiūnas neapsiriboja veikla. Mes jį sutiksime įvairiose or
ganizacijose bei grupėse. Reikėjo sportininkams paramos — atė
jo talkon, reikėjo Jaunimo Kongresui talkos, ir ten mes jį rado
me. Jis visur toks pat gyvas, visur toks pat suprantarųas ir papras
tas. Neisišvaisto jis bendromis ar aukštomis frazėmis kalbose. Jo 
kalba — darbų aptarimas, naujų planų nurodymas. ,

Savo tarpe nedaug turime bačiūnų. Jų visados mums buvo ir 
bus permaža. Užtat ir šiandien kalbėdami apie Bačiūnų vedybinę 
sukaktį mes trokštame kad jis pas mus dar daug daug metų būtų, 
kad jis savo darbe nepavargtų, kad jam Aukščiausias suteiktų 
jėgų darbuose, ir pareigose.

Bačiūnui jo darbuose ištvermingai, kukliai ir nuoširdžiai tal
kininkauja jau penkiasdešimt metų jo bendro gyvenimo draugė 
Marija Bačiūnienė. Dažnai mes užmirštame, kiek pasiaukojimo 
parodo žmona, kai vyras yra “paaukotas” visuomeniniam darbui. 
Užtat ir Marijai Bačiūnienei priklauso visų mūsų padėka už lei
dimą Juozą Bačiūną išnaudoti visuomeninėje veikloje. ,

Sveikindami Bačiūnus jų sukakties proga mes linkime jiems 
ištvermės jų dienose ir tikimės, kad jie ir toliau savo energija tal
kininkaus mūsų visuomenei. ,

TOKIOS TOKELES
J

Nepaprastas pasisekimas. Kamavičiaus operos “Gražinos” 
spektakliai Čikagoje praėjo su didžiuliu pasisekimu. Svečių buvo 
atvykę iš tolimiausių lietuvių kolonijų. “Gražinos” pastatymas bu
vo didžiulio darbo apvainikavimas Čikagos Lietuvių Operos, kuri 
gyvuoja jau dešimt metų. Ta proga buvo išleista ir jubiliejinis 
leidinys, redaguotas Vlado Butėno.

Triukšmas dėl išvykos. Keletas nesusipratėlių Čikagoje su
galvojo vežti lietuvių krepšinio rinktinę Lietuvon. Dėl to kilo triukš
mas. Apie tai vėliau plačiau.

Liet. Namai
Keletu kartų spaudoje, kartais 

jumoro formoje, o kartais ir rim
čiau užsimenama, kad dabartinė 
Melbourno Lietuvių Klubo Taryba, 
lyg tai pavargusi užmigo ir ma
žai tesirūpina namų pritaikymo 
ar puošimo reikalais.

Žinoma .šitokių nuomonių galė
jo susidaryti ir todėl, kad Taryba 
būdama kuklesnė, neišdrįso per
krauti mūsų laikraščių aprašinėji
mais kiekvieno atlikto darbelio ar 
svarstytos nuomonės.

Manėme, lengviau atsidusime iš
nuomavę pagrindinę kino salę aus
tralų bendrovei, bet kur tau, tuo
jau pasipylė priekaištų: sako lie
tuvių namai pereina svetimiesiems, 
lietuvis savo namuose jau ne šei
mininkas ir vaikščioti tegali tik 
ant galų pirštų ir t.t.

Vis tik tai kelių savaičių prak
tika, manau, daugumai pravėrė 
akis ir įrodė, kad Melbourno Lie
tuvių Namai yra Didžiulis Pasta
tas, kuriame vienu metu ir kinų 
galima rodyti, baliukų ruošti ir pa 
simelsti netrukdomai koplyčioje; 
visos šitos funkcijos kartu atlie
kamos teužima tiktai 51% turi
mo grindų ploto. Pakankamai dar 
vietos čia yra ir Blaivininkų ir 
Medžiotojų Draugijos nariams ne-

Melbourne
kliudomai susirinkti.

Šitokį pastatų išlaikyti beveik 
pačiame miesto centre, visiems aiš 
ku, reikalingi pinigai, o pinigai 
ne taip jau lengvai suplaukia, nes 
Melbourno lietuviai, būdami patys 
pažangiausi, namų atžvilgiu pasis
kirstę į tris kategorijas:

1. Melburniškis visuomet pasi
ruošęs finansiniai ir patarimais 
namus remti ir tobulinti.

2. Melburniškis visuomet pasi
ruošęs savo patarimais, bet ne pi
nigais, namus remti ir tobulinti.

3. Melburniškis, kuris tiktai nau
dojasi namais, bet kaip juos iš
laikyti ar pagerinti tai jau ne rei
kalas.

Melbourno Lietuvių Namai nors 
ir būdami šalti mūriniai savo du
rų nei vienam lietuviui ar jo sve-

Aktorę — Režisorę

K. DAUGUVIETYTĘ — ŠNIUKŠTIENĘ,

jos motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia
Sydnėjaus Lietuvių Teatras

Nesiklostys kaip norėtume joks 
lietuviškas reikalas, jei neskirsime 
jam pinigo. Paprasčiausi sumany-
mai liks sumanymais ir niekad ne
virs tikrove nebūdami paremti pi
niginiai. Tai jokia naujiena.

Gal mes, Australijos lietuviai, 
negalime taip jau labai skųstis, 
jog pagailime pinigo lietuviškam 
reikalui. Bet gi ir girtis negalėtu
me, nes dar daug kasdeniškai bū
tinų reikalų neatlikta, nes vis stin 
ga to pinigo. Neskriausdami savų
jų asmeniškų reikalų galėtume 
skirti to pinigo šiek tiek daugiau 
bendriesiems reikalams. Pagaliau 
ne tiek daug jau to pinigo iš mū
sų tereikėtų, jei kiekvienas iš mū
sų tų trupinėlį atiduotų. Tačiau 
kai ne visi duoda, tai reikia duo
ti tiems, kurie tebeduoda. O duoti 
reikia.

0 kaip gi tas pinigas surenka
mas? Iki šiol buvo ir tebėra į- 
prastinė tvarka — prašinėjimas 
paaukoti, teisingiau tariant, elge
tavimas lietuviškam reikalui. Pa
bodo tas prašinėjimas — elgeta
vimas tiek prašantiems, tiek ir 
duodantiems. Kai kuris net vengia 
ir lietuviškų susibūrimų lankyti, 
nes ten, esą, vėl bus prašoma pi
nigo tam ar kitam reikalui. Taip 
jau yra — vis prašoma iš tų, ku
rie duoda, o tuos duodančius dau
giausia ir sutiksi tuose lietuvių su
sibūrimuose.

Norėdamas būti laisvas nuo vi
sokiausių prašinėtojų, siūlau, kad 
mes patys neprašomi kas metai 
atiduotume duoklę lietuviškam rei
kalui — 24 dolerius. Savaitei išei
tų 50 centų, mėnesiui 2 doleriai. 
Šie 24 doleriai sudarytų vidutinio 
2000 dol. metinio uždarbio 1.2%. 
Tai nėra didelis nuošimtis nuo už
darbio, o tiek veik visi uždirba
me.

Atidavę šių duoklę būtume lai
svi nuo prašinėtojų. Tiksliau sa
kant tie prašinėtojai išnyktų, pa
lengvintume organizacijų darbų, 
sutaupytume jiems ir sau bran
gaus laiko.

Tuos 24 dolerius mano nuomone 
reikėtų skirti šiems reikalams:

1. Bendruomenės solidarumo mo
kestis 1 doleris.

2. Vasario 16 Gimnazijai 3 dol.
3. Vietos savaitgalio mokykloms 

čiui neuždaro, o Klubo Taryba 
stengiasi kaip nors finansiniai iš
siversti. Vienas iš tokių bandymų 
ta didelio mušto ir turtinga pre
mijomis Lietuvių Namų Klubo Lo
terija, kurios visas pelnas skiria
mas namų išlaikymo smulkioms iš
laidoms. Suprantama kad iš lote
rijos pelno nei Sydnėjaus operos, 
nei lietuviai namų Melbourne ne
pabaigs, bet galės bent mokesčius 
ar jų dalį lengviau susimokėti.

Laimingo bilieto kaina $1, bet 
laimikių daug ir visi vertingi.

PREMIJOS:

L Stereograma Vertė $200
2. Foto Aparatas Vertė $ 75
3. Tranzistorinis Radijo V-tė$ 50
4. Penkios premijos (pietų servi

zai ir stalo lempa) kiekvieno 
vertė $ 10

5. Dvylika dekoratyvinių lėkščių
lėkštės vertė $ 10

Platintojui, pardavusiam pilnų 
pirmos premijos bilietų, skirtas 
gražus odinis portfelis (p. Saudar
go išdirbinys).

Kiekvienos loterijos pasisekimas 
priklauso nuo išparduotų bilietų 
skaičiaus. Padarykime šitų pirmų 
Lietuvių Namų Klubo loterijų Mel
bourne pasisekusia, pirkime bilie
tus, gal ne tiktai būsime laimin
gi, bet taip pat prisidėsime prie 
savo namų tobulinimo ir pritai
kymo saviems reikalams.

SUGESTUOS

NEPRAŠOMI
3 doleriai.

4. Kultūriniams reikalams 2 dol.
5. Vadavimo veiksniams 2 dol.
6. Socialinei globai 2 dol.
7.Skautams 2 doleriai.
8. Sportininkams 2 dol.
9. Studentams 1 dol.

10. Krašto Valdybai 1 dol.
11. Apylinkės Valdybai ar seniū

nijai 1 dol.
12. Nenumatytiems reikalams 4 

doleriai.
Nesakau, jog šis paskirstymas 

visiškai tikslus. Gal koks svarbus 
reikalas pamirštas? Gal sumos, 
atsižvelgiant reikalų svarbumo, 
keistinos? Čia nėra numatyta be
ne svarbiausiam reikalui — Lietu
vių Namams. Viena, ne visos vie
tovės juos turi ir kai kurios vie

SPAUDOJE

PIANISTAS ANTANAS SMETONA
Dar Amerikos Jungtinėse Val

stybėse jaunas kylantis muzikas 
- pianistas Antanas Smetona jau 
spėjo pasireikšti, kaip daug žadan
tis talentas. Paskutiniu metu per
sikėlęs į Europų Antanas Smetona 
Vakarų Europoje ima reikštis kaip 
subrendęs ir didelio masto pianis
tas. Būdamas Vokietijoje jis davė 
eilę savo koncertų didžiuosiuose 
muzikiniuose centruose, kaip Stutt 
garte, Hamburge ir kitur, kur bu
vo spaudos ir kritikų pripažintas, 
kaip pasaulinio lygio menininkas. 
Panašiai, o gal dar atviriau pasi
sako ir anglų spauda po neseniai 
turėtų koncertų Londone. Štai pa
duodame pasisakymų apie A. Sme
tonų kaip pianistų iš Europos Lie- 
tuvio, kur paduota drauge ir an
glų spaudos pasisakymai:

"Balandžio 18 d. lietuvis pianis
tas A. Smetona davė koncertą, 
apie kurį didieji anglų laikraščiai 
štai ką parašė. Štai ištrauka iš 
“The Daily Telegraph”:

“ Grandiozinis lietuvio skambi
nimas.

"Grandioziška buvo ištisai vis
kas kas tik susiję su Antano Sme
tonos skambinimu vakar vakare 
Wigmore Hall. Lietuvis pianistas, 
debiutuodamas Londone, palaikė 
Savo klausytojų budrumą savo 
skambinamųjų dalykų puikumu, ir 
dar labiau tuo laisvumu, kuriuo 
jis skambino’’.

O štai ištrlauka iš The Times:
"Pono Smetonos debiutas.
Lietuvis pianistas Antanas Sme

tona savo Londono debiutui vakar 
vakare Wigmore Hall ptąsirinko 
būdingus ir esminius dalykus, 
tarp kurią, šalia Beethoveno ir 
Šopeno darbų, pasiėmė ir Šuberto 
po mirties paskelbtąją c-mol So
natą. Smetona nepaliko jokių abe
jonių,, kad tai jo nuoširdžiai mėgs
tami dalykai, atlikdamas juos su 
didžiausiu įtikinimu ir parodyda-

Visi esame, žūt-būt, nusistatę į- 
sirengti geresnę salę taip kad bū
tų gražu patiems susirinkti ir sve
čiams parodyti. Planai jau baigia
mi paruošti ir pabaigus bus pa
tvirtinti. Šį kartų kad ir nenoriai 
vėl teks kreiptis į Melbouno lie
tuvius aukų, bet, Tarybos many
mu, gal bus jau paskutinis kar
tas, įrengus salę ir aptvarkius fa
sadų, namas turėtų pats išsilaiky
ti.

Klubo Taryba labai norėtų pa
tenkinti visų nuomones, nes su
pranta, kad kiekviena nuomonė 
kad ir nelabai praktiška vistiek 
išplaukia gerų norų ir lietuviškos 
jautrios širdies skatinama. Gaila, 
nėra preimonių tikrai visų nuomo
nes patenkinti, jas tenka derinti 
ir taikyti prie daugumos. Taryba 
mano kad ji taip ir elgiasi. Tai
gi, jeigu patiektas projektas ir ne- 
atatiks kiekvieno svajonei, būkite 
tkri, kad projektas buvo ilgai 
svarstomas, gvildentas ir galimas 
įvykdyti, jeigu visi jam kad ir ne 
ambiciniai bet bent finansiniai pri 
tarsime.

J. Pelenauskas
M.L.K. Tarybos Sekretorius

Mūsų bičiuliams 
JADVYGAI JANK1ENE1 

IR
VIKTORUI VENCLOVŲ!, 

sukūrusiems šeimyninį gyvenimą, gražiausios ateities linki 
Z. ir O. Storpirščiai

tovės jų ir negali turėti dėl per- 
mažo lietuvių skaičiaus. Antra, 
kai kurios vietovės be lietuvių na
mų turi dar ir parapijos namus 
ir čia jau gali būti skirtinga pa
žiūra, kuriems namams skirti duo
klę. Trečia, lietuvių namams lėšas 
reikia kaupti kitais būdais ir siek
ti, jog patys namai ne tik save iš
laikytų, bet kad ir žmonėms grįžtų 
sudėti pinigai.

Sutarę dėl šios duoklės dydžio 
ir dėl jos paskirstymo atiduotume 
jų apylinkės valdybai ar seniūni
jai. Jos gi tik išmokėtų kas kam 
priklauso. , 

mas apsčiai autoriteto', jis išreiš
kė visą jėgą ir audringumą Alle
gro; nuostabiame Adagio jis leido 
pajusti jautrų, intymų lyrizmą ir 
Finale visiškai pavergė veržlumu 
ir įkarščiu, ko šie judesiai pirmų 
pirmiausia ir reikalaują.

"Rečitalio metu įspūdį darė jo 
stiprus ritmo pajutimas ir puikus 
naudojimasis klaviatūros techni
ką”.

Šie svetimųjų atsiliepimai nebe- 
palieka tuščios vietos bet kuriems 
dvejojimams. A. Smetona, lietuvis, 
yra neabejotinos kultūros talentas 
europinio, o tuo /ačiū ir pasau
linio masto. Šopenas, Paderevski 
(lenkų muzikos talentai), Smeta
na, Dvožak (čekų muzikos talen
tai) buvo |<rwų laikų gyvieji ryši- 
sinkai tarp savų tais laikais pa
vergtų bei supančiotų liautų ir lai
svojo pasaulio. Jų muzikos garsų 
sujaudintas Europos ir Amerikos 
kultūrinis pasaulis ne tik garsiai 
minėjo šių muzikos genijų vardus, 
bet taip jtąt garsiai reikalavo 
klausdamas: kodėl lenkų ir čekų 
tautos, kurios pagimdo tokius sū
nus, dar nėra laisvos? Kai Šope- 
sas viename savo koncertų Pary
žiuje netikėtai staiga suskambino 
savo naują kūrinį "Revoliucinė 
Studija c-mol”, sekantį rytą su
kilę paryžiečiai reikalavo laisvės 
Lenkijai.

Štai ir mūsuose užgimė talentin

Prasmingos pastangos
PASKAITĖLĖS JAUNIEMS KLAUSYTOJAMS

Pasiūlymas suorganizuoti paskaitėles pradinę mokyklų baigusiam 
ir high school lankančiam jaunimui buvo pirmiausiai iškeltas Lidcom- 
bės Sek. Mokyklos mokytojų susirinkime prieš pradedant 1967-tuosius 
mokslo metus. Jis susilaukė pritarimo ir, visų maloniam nustebimui, 
greito įgyvendinimo. Nuo š.m. balandžio 16-tos paskaitėlės jau yra 
skaitomos kas antrų sekmadienį vienoj iš St. Joachim Mokyklos (Lid- 
combe) klasių. Įvedamojoj paskaitėlėj dalyvavo 17, antroj — 22, tre
čioj — 25 jauni klausytojai. Organizatoriais buvo kun. P. Butkus, p. 
B. Barkus, p. Genys ir J. Janavičius. 1967-tais yra numatoma sekanti 
programa, kurios, kaip kalba datos, dalis jau atlikta:
16 Balandžio — Įvedamoji.
30 Balandžio — Matematika. Lietuviški matematiniai terminai. Skai

to: p. Kavaliauskas.
14 Gegužės — Lietuvių kalba I. Skaito: p. Kazokas.
28 Gegužės — Tautinis Menas. Skaito: p. Kabailienė.
11 Birželio — Lietuvos Istorija nuo 1780. Būdingiausių įvykių sugre

tinimas su to pačio laiko įvykiais Australijoje. Skaito: p. 
Bukevičius.

25-to Birželio — Apibraiža Lietuvos ūkio. Lietuvos ūkis šiandien. 
Ūkininkas Lietuvoj ir farmeris Australijoj. Skaito: p. Barkus.

9 Liepos — Australijos universitetų techninių fakultetų apžvalga. 
Skaito: p. Kabaila.

25 Liepos — Lietuvių Kalba II. Skaito: p. Kazokas.
6 Rugpjūčio — Mokykla Lietuvoj. Skaito: p. Jonaitienė.
20 Rugpjūčio — Ekskursija, piknikas ar barbecue.
3 Rugsėjo — Elektronika. Elektronika pagrįsti aparatai, “gadgets”. 

Jų įtaka į mūsų kasdienį gyvenimų. Skaito: p. Zakarevičius.
17 Rugsėjo — Humanitariniai fakultetai Australijoj. Skaito p. P.

Pullinen.
1 Spalio _  Geologija. Geologinės kelionės. Kaip surandami minera

lai. Skaito: p. Kemežys.
15 Spalio — Čiurlionis. Skaito: p. Kazokienė.
29 Spalio — Karjeros inžinerijoj. Skaito: p. Bernotas.
12 Lapkričio — Ekumeninė dvasia.
26 Lapkričio — Užbaigiamoji.

Paskaitėlės prasideda 10-tų vai. iš ryto ir trunka iki maždaug 15 
min. po vienuoliktos.

Leiskime, tokių atiduodančių 
duoklę visoj Australijoj susidary
tų 1000 asmenų iš mūs bendro 
— 9000 -10000 skaičiaus. Metinė 
suma būtų 24.000 dolerių, ši su
ma, kasmet tvarkingai mokama 
mūsų mastu jau būtų nemaža ir 
patenkintų visus mūsų bendruo
sius reikalus.

Paprašyčiau pasisakyti dėl su
mos dydžio, jos paskirstymo ir, 
kas svarbiausia, ieškau pritarian
čių atiduoti šių duoklę ir būti lais
viems nuo visokiausiu aukų rin
kėjų.

J. Valys

gas tautos sūnus — A. Smetoną. 
Štai ir jam teks likimo primestas 
vaidmuo — ryįbinmko tarp su
pančios tautos ir laisvojo pasau
lio.

A. Smetonos darbas yna itin sun 
kus. Mes, lietuviai visame pašau- 
lyje, turime stoti į talką — gar
sinti jo vardą visuose žemynuose, 
kviesti jį koncertuoti į visus pa
saulio kraštus, atliekant visą 
kruopštų darbą koncertams pa
ruošti.

Stasys Kuzminskas”

Norėdamas duoti progos susipa
žinti su šiuo dideliu menininku 
ir Australijos muzikos mėgėjams, 
o drauge ir iškelti su juo lietuvių 
vardų šiame krašte Australijos 
Liet. Bendruomenės Krašto Tary
bos pirmininkas p. K. Kavaliaus
kas, surinkęs davinių ir pasisa
kymų bei kritikos įvertinimų apie 
šį iškilųjį menininkų, kreipėsi į 
į Australian Broadcasting Com
mission (ABC) prašydamas tų ko
misijų, kad pianistų Antanų Sme
tonų angažuotų su koncertais Aus
tralijoje. ABC šefas Mr. Hopkins, 
išklausęs p. Kavaliauskų, susido
mėjo pasiūlymu ir prižadėjo reika
lų patyrinėti. Jeigu ir pripažintų, 
kad pianistas A. Smetona būtų 
kviestinas, tai tas įvyktų dar ne
greitai, nes ABC angažuotinų me
nininkų programų jau turi suda
riusi dviem metam į priekį.

2
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PASISAKYMAI BENDRAVIMO 
KLAUSIMU

na
VEDA JOAK1MAS VĖJAS

Bielinis: Abipusiškai organi
zuoto viešo pobūdžio kultūrinio 
mūsų bendravimo su okupuotu 
kraštu iniciatyva veikiausiai yra 
išėjusi iš okupanto. Mūsų visuo
menei reikalingas autoritetingas 
įspėjimas, kad ant tos meškerės 
per neapdairumą nepakibtų nie
ku dėti lietuviai. Santykiavimas 
leistinas tik toks, koks nei tiesiog, 
nei netiesiog nestiprintų Lietu
voje. okupanto padėties.

Gen. konsulas Budrys: Oku
pantas atkakliai mėgino savo ag
resiją prieš Lietuvą įteisinti, Lie
tuvos piliečius laikydamas Sovie
tų Sąjungos piliečiais ir stengda
masis perimti jų bylas dėl pali
kimų Šiame krašte. Toms pa
stangoms nepasisekus, dabar už
sukta naujos rūšies akcija — or
ganizuoti ryšiai. Abipusiškai or
ganizuotas išeivijos kultūrinis 
bendravimas su okupuota Lietu
va nesuderinamas su Lietuvos 
valstybine egzistencija laisvaja
me pasauly ir vestų į Lietuvos 
diplomatinių bei konsuliarinių 
misijų panaikinimą.

Brokas: Lietuvos Malstybinei 
egzistencijai, tiksliau sakant, jos 
likučiams laisvajame pasaulyje 
yra pavojingas net ir privatus lai
svųjų lietuvių bendravimas su 
okupuota Lietuva, nes ilgainiui 
įpratina žiūrėti į okupacinę kraš
to padėtį kaip į nuolatinę ir ga
lutinę. Abipusiškai organizuotas 
bendravimas būtų Lietuvos tei
sinės padėties žlugdymas. Visuo
menė turi apie tai būti įspėta.

Trimakas: Žiniomis iš Lietu
vos, ten žmonės esamą padėtį 
laiko okupacija, kuri betgi truks 
ilgai. Todėl supranta reikalą pri
sitaikyti esamoms sąlygoms. Lai
svojo pasaulio lietuvių taikstytis 
su tenykšte padėtimi niekas ne
verčia. Abipusiškai organizuo
tiems viešo pobūdžio kultūri
niams ryšiams su išeivija kraštas 
yra abejingas. Be to, dažnas bi
jo su tuo susijusių visokių pro
vokacijų. Tokių ryšių praktika 
kenktų Lietuvos valstybinei eg
zistencijai čia, laisvajame pasau
lyje, ir stiprintų inkorporacijos 
neteisę tenai, okupuotoje Lietu
voje.

Brazaitis: Pasinešimas į viso
kio pobūdžio ryšius su okupuo
tu kraštu yra rezistencinio pa
vargimo išdava. Jo pasirodo net 
ten, kur rodos, neturėtų būti. 
Pvz. kai kieno rūpestyje, kaip 
reikės į Lietuvą nugabenti arki
vyskupo Skvirecko palaikus pa
laidoti, kai jis mirs. Ryšiams 
svarbu, su kuo tie ryšiai.

Svarstymų išdavoje buvo pri
imtas laisviesiems lietuviams įs
pėjimas, kuris, be kita ko, pri
minė šiuos keturis dalykus:
(1) “Sovietų peršami laisvie
siems lietuviams kultūriniai mai
nai su Lietuva nebūtų laisvo pa
sirinkimo kultūrinis bendravi
mas. Juos tvarkytų ir nustatytų 
Maskva pagal bendras kompar
tijos direktyvas, nes visi santy
kiai su užsieniais yra Maskvos 
žinioje.’
(2) “Organizuoti laisvojo pasau
lio lietuvių kultūriniai mainai su 
Lietuva faktiškai būtų santykia
vimas su okupanto organizacijo
mis... ir pirmiausia tarnautų oku
panto be atvangos siekimui įtei
sinti agresijos padarinius Lietu
voje".
(3) “Lietuvos į Sovietų Sąjungą 
įjungimo laisvojo pasaulio vals
tybės nepripažino ir nepripažįs
ta... Tas nepripažinimas yra sti
prus ginklas kovoje dėl Lietu
vos suverenumo vykdymo atsta
tymo".
(4) "Laisvųjų lietuvių pareiga 
vengti visko, kas galėtų kenkti 
Lietuvos tarptautinei teisinei ir 
politinei padėčiai".

Viešumai šie priminimai bu
vo paskelbti su Lietuvos Dele
gacijos Pavergtųjų Europos Tau
tų Seime pirmininko V. Sidzi
kausko, sekretoriaus dr. A. Tri
mako ir narių: J. Audėno, K. 
Bielinio, M. Brako, J. Brazaičio, 
dr. Br. Nemicko, V. Rastenio, 
Pr. Vainausko, J. Valaičio ir V. 
Vaitiekūno parašais (Darbinin
kas, 1958.XII.1O). Tai buvo pir
moji veiksnių “raketa”, nušvie
tusi laisvųjų lietuvių pozicijas

kultūrinio bendravimo su oku
puota Lietuva fronte. Per praė
jusius septyneris metus jų bu
vo neviena. Kai kurios jų ypač 
vertos dėmesio.

1961 pradžioj vienas iš Lietu
vių Rezistencinės Santarvės stei
gėjų laisviesiems lietuviams vėl 
priminė:
“Pasinaudodami vadinamu ben
dradarbiavimu kultūrinėje plot
mėje ir įvairiais kultūriniais mai
nais tarp lietuvių išeivijos ir ko
munistinio režimo Lietuvoje, so
vietiniai okupantai mėgintų su
griauti užsienio lietuvių ligšioli
nį vieningą nusistatymą Lietuvos 
okupacijos atžvilgiu ir jos veda
mą akciją tai okupacijai pašalin
ti, tuo būdu siekdami iš viso su
naikinti politinę lietuvių išeiviją” 
(Darbininkas, 1961.1.24).

Tų pat 1961 pabaigoj Vliko 
sesijos rezoliucija vėl persergė
jo laisvuosius lietuvius:

“Organizuotas laisvųjų lietu
vių bendravimas kultūriniais ir 
kitokiais reikalais su okupacinio 
režimo organais ar jo agentūro
mis Lietuvoje reikštų Lietuvos 
aneksijos pripažinimą”;

“Tai būtų ne kas kita, kaip sa
vanoriška talka Sovietų Sąjungai 
legalizuoti agresiją prieš Lietuvą 
ir josios inkorporavimą į Sovie
tų Sąjungą" (Draugas, 1961.XI. 
6).
Truputį orakuliškas buvo 1963 

Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos pasisakymas:

“Bendradarbiavimui, kaip ka
pituliacijai prieš smurtą — aiš
kus ne; ryšiams ir santykiams su 
lietuviais Lietuvoje, kaip prie
monėms bent netiesioginei rezis
tencijai prieš smurtą — taip. Ar, 
kada ir kaip tokie ryšiai bei san
tykiai vykdyti, kokie būdai ir ko
kios priemonės jiems vartotinos 
— nėra nei viešų svarstymų, nei 
viešų nutarimų dalykas” (Dirva, 
1963.III.1).

Užtat visai raiškus “Metme
nų” redaktoriaus K. Drangos pa
sisakymas:

“Identifikuojantis su Lietuvos 
laisvės siekiu ir solidarizuojant 
su pavergtaisiais okupuotoje Lie
tuvoje, principu būtų — neat
mesti jokios galimybės, jei tik 
yra užtikrinimo ar tikimasi per 
ją pasiekti ko nors teigiamo..."

“Mes neprivalome būti nai
vūs, manydami, jog Maskvos 
meilė mūsų tautiniams rūbams 
ar šokiams davė leidimą Vilniui 
skelbti ‘kultūrinio bendradarbia
vimo obalsį. Laužyti pavergtųjų 
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nugarkaulį dar ir emigracijos 
smulkinimu yra ‘kultūrinio ben
dradarbiavimo' siekis, slenkąs 
lygiagrečiai su ‘taikingos koeg
zistencijos' tikslais..."

“Kultūriškai per ‘kultūrinį 
bendradarbiavimą nei okupuo
ta Lietuva mums, nei mes jai 
nieko negalime duoti. Tikriems 
kultūriniams ryšiams reikia lais
vo abipusiškumo. Reti pasikeiti
mai paskirais menininkais ar 
menininkų grupėmis yra bereikš
miai. Tai yra tik apsimetimo 
kurtuazija ‘taikingos koegzisten
cijos’ vaidyboje...’

“Tūkstančiai laiškų ir siunti
nių yra padarę žymiai daugiau 
negu optimistiškiausiai būtų 
įmanoma įsivaizduoti ‘kultūri
nio bendradarbiavimo’ galimy
bių rėmuose...”

“Baimintis, kad tokie (plates
ni, grupiniai santykiavimai su 
okupacine valdžia — Vt. V t.), 
iš anksto tektų pasakyti, labai 
reti ir dar tik eventualūs atvejai 
galėtų pasitarnauti okupaciniam 
režimui Lietuvoje įsiteisinti, pa
grindo vargu ar yra...’ (Metme
nys, 1963 Nr. 6, p. 170-174).

Ir paskutinė “raketa” kultūri
nio bendravimo su okupuota 
Lietuva fronte yra 1966.1.22 
veiksnių pasitarimo atsišauki
mas. Jame dėmesio verti šie pen
ki konstatavimai:
(1) “Savo dvasiniam, kultūri
niam bei tautiniam tapatumui su 
savo tauta išlaikyti laisvieji lietu
viai privalo kuo glaudžiau ben
drauti su Lietuva”.
(2) Okupacinės sąlygos krašte 
“sudaro kliūtį laisviesiems lie
tuviams normaliai bendrauti su 
Lietuva”.
(3) “Sovietų Rusija visais būdais 
ir visomis progomis stengiasi su
naikinti Lietuvos Respublikos 
tęstinumą (Lietuvos valstybinę 
egzistenciją laisvajame pasauly
je — Vt. Vt.) ir pasiekti Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjungą 
tarptautinį pripažinimą”.
(4) “Lietuvos Respublikos tęsti
numas ir Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Rusiją nepripažinimas 
yra reikšminga atrama kovoje 
sovietinei okupacijai pašalinti”.
(5) “Laisvųjų lietuvių bendravi
mas su vadinamos ‘LTSR’ parei
gūnais, įstaigomis ar organizaci
jomis būtų tolygus Lietuvos Re
spublikos tęstinumo ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Rusiją nepri
pažinimo atsisakymui” (Drau
gas, 1966.1.25). (A i d a i) 
(V. Vaitiekūnas “Kultūrinis...")

MŪSŲ ATEITIS — KŪRYBOJE! VISI LIETUVIAI, VISOS KARTOS, ŠALY LIKĘ IR IŠ
EIVIAI, TURI KOVOTI UŽ LAISVĘ. UŽ LAISVĘ VILNIUJ 
IR BUDAPEŠTE, UŽ LAISVĘ ALABAMOJ IR KONGO RES
PUBLIKOJ, UŽ LAISVĘ UKRAINOJ IR SOMALUOS DŽIUN
GLĖSE. KIEKVIENAS PAVERGTASIS YRA MŪSŲ BROLIS. 
KIEKVIENAS PANIEKINTASIS YRA MŪSŲ BROLIS. KIEK
VIENAS KARTUVĖSE IR PRIE EGZEKUCIJOS MŪRO YRA 
MŪSŲ BROLIS. KAS ŠITO NESUPRANTA, NESUPRANTA 
NEI DEMOKRATIJOS, NEI KRIKŠČIONYBĖS, NEI HUMA
NIZMO.

Henrikas Nagys

CZESLAW
DAINELE APIE PASAULIO PABAIGĄ

Pasaulio pabaigos dienų 
bitė dūzgia ties naturcijos žiedu, 
žvejas taiso žvilgantį tinklą, 
jūroje šoka linksmi delfinai, 
jauni žvirbliai į lietvamzdžius kimba 
ir žaltys turi aukso odą, kaip ir dera turėti.

Pasaulio pabaigos dieną 
moterys su lietsargiais eina per lauką, 
žolyno pakrašty girtuoklis miega, 
gatvėje šūkauja daržovių pardavėjai 
ir geltonburis laivas prie salos artėja, 
ore virpa smuiko garsas 
ir atidaro žvaigždėtą naktį.

O tie, kurie laukė žaibų ir griausmo, 
nusivylė.
O tie, kurie laukė ženklų ir archangelo trimitų, 
netiki, jog vyksta jau.
Kol saulė ir mėnuo augštai, 
kol peteliškė lanko rožę, kol gimsta rausvi vaikai, 
nieks netiki, jog vyksta jau.
w-
Tik žilaplaukis senukas, kurs būtų pranašas, 
bet jis ne pranašas, nes užimtas kuo kitu, 
pamidoras raišiodamas kalba: 
Kito pasaulio galo nebus, 
kito pasaulio galo nebus.

SUSITIKIMAS

Važiavome prieš rytą per užšąlusius laukus, 
raudonas sparnas kilo, dar naktis. 

: > ■
Staiga prieš mus prabėgo zuikis, 
o vienas mūsų parodė jį ranka.

Tai buvo jau seniai. Šiandien nebegyvena 
nei zuikis tas, nei tas, kurs jį parodė.

Meile mano, kur yra ir kur eina 
rankos švitėjimas, bėgimo linija, grumsto šla
mėjimas — ne liūdnas klausiu, susimąstęs.

Vertė Juozas Kėkštas

MILOSZ
POETAS APIE SAVE

Gimiau 1911 m. prie Nevėžio, netoli Kėdai
nių, ir mano dokumentuose, žinoma, neminima 
nei pievų spalva, nei dainų aidai, kurie ateidavo 
vakarais iš užupio kaimų. Tik sausas įrašas: 
šeteiniai, Lietuva. Mokyklą ir universitetą lan
kiau Vilniuje.

Pirmuosius savo eilėraščius spausdinau stu
dentų laikrašty “Žagary”. Galvodamas apie aną 
pradžią, sustoju ties užbrėžta likimo linija, nors 
mūsų polėkiai dažniausiai būna akli. Reikia su
tikti, kad tuomet, kai mums atrodo, jog mes sau 
ant galvos dedam laurų vainiką, jo vietoj būna 
tik lapuočius. Ir atvirkščiai, tai, ką mes mažiau 
vertinam, dažnai reiškia pastovią vertybę — ir 
taip iki gyvenimo pabaigos. Vieni mūsų grupės 
nariai iš karto kalbėjo darniai, kiti mikčiojo. Man 
rodos, tuomet, kai priklausiau prie tų, kurie mik
čiojo, buvau arčiausiai poezijos.

Mano vaizduotę suformavo lietuviškas Panevė
žio kaimas ir Vilniaus apylinkių miškai ir van
denys. Trakai, Žalieji Ežerai, Jašiūnai — man 
magiški vardai. Mano santykis su Mickiewicz’iu 
buvo ir tebėra labai gyvas. Jame man visiškai nė
ra “lietuviškos egzotikos”, viskas sava. Iš čia 
gal mano artimesnis ryšys su literatūros tradicija, 
negu kitų “avangardinių” lenkų poetų

Žiūrėdamas atgal į savo poetinę veiklą, pri
einu išvados, jog ji galėjo būti geresnė. Tačiau 
nereikia užmiršti švelninančių aplinkybių. Vienas 
iš pirmųjų mano vaikystės prisiminimų yra rau
donas nuo gaisro pirmojo pasaulinio karo dangus 
ir armotų maurojimas. Karai, revoliucijos, vaikš
čiojimas per “žaliąsias sienas” — kiek energijos 
tuomet išeikvojama, norint savyje išlaikyti tikė
jimą į žodžio vertę! Nes žodis neabejotinai yra 
silpnas tikrovės bendrininkas. Ir juo daugiau ne
tikėtų patyrimų toji tikrovė mums teikia, tuo aiš
kiau jaučiame, kad mes grojame fleita pašėlusių 
gaivalų akivaizdoje. Nelygybė tarp žodžio ir eg
zistencijos buvo, yra ir visuomet bus, bet kai ku
riais laikotarpiais marginimas popieriaus juodais 
taškeliais reikalauja iš mūsų tikrai lietuviško už
sispyrimo.

Iš “Epochos sąmoningumo poezijos” įvado 
vertė Juozas Kėkštas

SPRENDIMAS FRONTE
Amerikos segregacijos proble- re negrai nebuvo prileisti prie 

ma sprendžiama Vietname, — vadovaujamų postų. Vietname
taip teigia Amerikos aukštieji ka
rininkai iš fronto. Tiek Vietname, 
tiek ir kituose įsipareigojimuose 
Amerikos negrai pasirodė ištiki
mesni savo krašto idealams, ne
gu jie namuose pristatomi. Tai 
įvertindami kovos draugai ir vy
resnieji pripažįsta, kad negrų iš
skyrimas namie yra pražūtinga 
kraštui. Vietname negrų karių yra 
proporcingai dvigubai daugiau, 
negu gyventojų Amerikos Jungti
nėse Valstybėse. Dar Korėjos ka- 

reikalai pasikeitę: negrai karinin
kai užima labai atsakingas vietas 
ne tik fronte, bet ir štabuose. Net 
patys negrai kurie namuose akty
viai demonstravo už negrų civili
nes teises, Vietname pasisako 
prieš savo lyderio M. Liuterio ra
ginimus kad negrai nekovotų 
prieš vietkongo partizanus. Vie
nas iš negrų karininkų taip pasi
sako: “Aš manau, kad M. Liuteris 
nėra kompetentingas atverti sa
vo burną kalbant Amerikos poli
tikos reikalais Vietname.”

SPAUDOS LAISVĖ

Pagal turimus duomenis Aus
tralija yra viena iš 16 tautų, kur 
spauda turi daugiausia laisvės ir 
mažiausiai varžoma, štai kraštai, 
kuriuose spauda yra nepriklauso
ma ir jų vyriausybės mažiausiai 
į spaudos reikalus kišasi (alfabe
tine tvarka): Australija, Belgija, 
Kanada, Costa Rica, Danija, Suo
mija, Guatemala, Olandija, Nor
vegija, Peru, Filipinai, Švedija, 
Šveicarija, Amerikos Jungtinės 
Valstybės, Uragvajus, Venecuela.

Visuose kituose vakarų kraštuo
se spauda vienur daugiau, kitur 
mažiau kontroliuojama. Tiesiogi
nėje valstybės kontrolėje yra ko
munistiniuose kraštuose.

Gvatemaloje buvo sulaikytas pi
lietis, įtartas esąs buvęs Hitle
rio įpėdinis Martin Borman. Nors 
panašumas ir atitiko, bet pirštų 
nuospaudos įrodė, kad tai nėra 
tikrasis M. Borman, kuris dingęs 
po kapituliacijos ir spėjama slap
stosi Pietų Amerikoje.

— * —

Kasmet apie 15000 negrų karių 
paleidžiami j atsargą ir jie namie 
reikalaus tų pačių teisių, kokias 
turėjo kare ir kad jie lygiai anga- 
žavosi už Amerikos interesus, 
kaip ir baltieji. Taip pat ir bal
tieji kariai visai kitaip žiūri į neg
rus grįžę iš karo, negu buvę na
mie. Kaip matyt, Vietnamo apka
suose daugiau išmokstama demo
kratijos, negu namie.

— ★ —
Anglijai dedant pastangų įsto

ti į Europos Bendrąją Rinką ir 
Švedija su Norvegija ruošiasi pa
duoti prašymus įstoti į Rinką na
riais.

PAS MENININKUS

Pasiekė džiugi naujiena, kad 
sydnėj iškis dail. V. Ratas, prieš 
kiek laiko sunegalavęs dabar jau 
taisosi ir tikisi netrukus vėl pil
nas energijos dirbti ir kurt Malo
nu pastebėt, kad Federal Saving 
and Loan Association (bankas Ka
lifornijoje) neseniai nupirko vie
ną dail. V. Rato darbą, kuris bus 
nuolat išstatytas "to banko būsti
nėje su autoriaus aprašymu ir jo 
pasiektais laimėjimais.

Lygiai prieš kelias dienas dail.
V. Rato du kūrinius įsigijo N.S.
W. valstybinė galerija. Pažymėti
na, kad Australijos visų valstijų 
valstyb. galerijų sutarimu kasmet 
paruošiama Australijos dailininkų 
rinktinių darbų paroda, kuri per 
ištisus metus kilnojama iš vieto
vės į vietovę. Šiais metais numato
ma rinktinių grafikos darbų paro
da, kurioje dalyvauti pakviestas 
ir dail. V. Ratas. Iki šiol dar ne
patirta, kas iš lietuvių daugiau 
pakviesta šioje parodoje dalyvau
ti.
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Spalio revoliucijos penkiasde
šimtmečio proga amerikiečių žur
nalas U.S. News and World Re
port paskelbė pasikalbėjimą su A- 
leksandru Kerenskiu, Rusijos pro
vizorinės vyriausybės buvusiu 
premjeru, pakeitusiu nuverstąjį 
carą 1917 m. Pagrindine pralai
mėjimo bolševikams priežastimi A. 
Kerenskis laiko incidentą su gen. 
Kornilovu, kurį jis paskyrė vy
riausiu kariuomenės vadu, o pas
kui, bijodamas kariuomenės įsiga
lėjimo, pašalino iš pareigų ir dėl 
maištavimo buvo priverstas jį su
imti. Gen. L. Kornilovas pabėgo 
iš kalėjimo ir žuvo pietinėje Ru
sijoje 1918 m., vadovaudamas bal
tajai armijai kovose prieš komu
nistų dalinius. A. Kerenskio nuo
mone, susikirtimas su gen. L. Kor
nilovu palaužė kariuomenės pasi
tikėjimą provizorine vyriausybe. 
Tai ir buvo jo didžiausia politi
nė klaida, kuria pasinaudojo bol
ševikai, organizuodami Spalio re
voliuciją.

VOKIEČIŲ MARKĖS
LENINUI

Anuometinė Vokietija norėjo, 
kad A. Kerenskio vyriausybė 
būtų nuversta ir pakeista bol
ševikų režimu, nes ji buvo lin
kusi tęsti karą su Vokietija, kai 
tuo tarpu Leninui rūpėjo taika 
su vokiečiais ir klasių kova pa
čioje Rusijoje. Vokiečiai ištie
sė pagalbos ranką Leninui, 
slapta pasiųsdami apie 80 mili
jonų auksinių markių, kurių 
pusė buvo skirta bolševikų re
voliucijai finansuoti, o kiti 40 
milijonų — jų režimui Rusijoje 
sustiprinti. Šiai piniginei paramai 
vadovavo Parvus slapyvardžiu pri 
sidengęs dr. Helfand, pasisaudo- 
damas vieno banko Stokcholme ry
šiais su Sibiro banku Rusijoje.

Lenino suokalbis su vokiečiais 
išryškėjo 1917 m. vasarą, kai ne
pavyko pirmasis bolševikų sukili
mas ir kai Leninas buvo privers
tas bėgti Suomijon. Balerinos Kše- 
siekajos bute Petrapilyje, kur Le
ninas buvo įsirengęs vyriausią 
būstinę, buvo rasti pirmieji doku
mentai, atskleidę jo ir bolševikų 
organizacijų ryšius su Sibiro ban
ku. Visi vokiečių dokumentai šiuo

KOMUNIZMUI GRESIA ŽLUGIMAS
klausimu II D. karo pabaigoje pa
teko į britų rankas. Leninas ne 
tik gavo finansinę paramą iš Vo
kietijos, bet ir buvo įsipareigo
jęs revoliucijos datą suderinti su 
vokiečių ofenzyvos pradžia rytų 
fronte.

“JEI MES BŪTUME GAVĘ
DEŠIMTADALĮ PARAMOS...“
Vakarų pasauliui yra skiriami 

kartūs A. Kerenskio žodžiai: 
“Jei mes būtume gavę dešimta
dalį paramos, kurią JAV II D. 
karo metais suteikė Stalinui, 
mano vyriausybė būtų atsilai
kiusi. Istorija tada būtų pasu
kusi kita linkme, išvengdama ant
rojo pasaulinio karo...” Šio 
karo esmine priežastimi A. Ke
renskis laiko jėgų balanso su
griovimą Europoje ir pačios 
Europos suskaldymą į dvi nesu
derinamas stovyklas. Iškilo dvi 
diktatūrinės sistemos — sovieti
nis komunizmas ir vokiečių na- 
cionalsocializmas, skirtingos sa
vo ideologijomis, bet panašios, 
kaip du vandens lašai, teroro
veiksmais, nekaltų žmonių žu
dymu koncentracinėse stovyklo
se. Jeigu Rusija ir toliau būtų 
likusi demokratinė valstybė, ji 
lengvai būtų atrėmusi Vokieti
jos grėsmę, ko negalėjo padary
ti Sovietų Sąjunga, nusilpninta 
Lenino paskelbtos klasių kovos 
ir Stalino praktikuoto teroro.

KOMUNIZMĄ ŽLUGDO 
PATS GYVENIMAS

A. Kerenskio teigimu, sovie
tinis komunizmas artėja prie 
liepto galo. Markso pranašystės 
neišsipildė, nes augantis kapita
lizmas išugdė ir proletariato kla
sę, suteikędamas jai didesnę eko
nominę gerovę, svaresnį balsą 
politiniuose reikaluose. Išimtį 
sudaro tik vieni komunistiniai 
kraštai, kurių gyventojai vis dar 
stokoja ir balso, ir gerovės. Dė
mesio verti yra A. Kerenskio žo
džiai: “Komunizmą žlugdo ne- 
antikomunistinės knygos ir kal
bos, bet pats gyvenimas. Šis 
procesas dabar jau yra prasidė
jęs Rusijoje...“

Sovietai giriasi, kad jie yra 
pasiekę didelių laimėjimų tech

nikoje ir moksle, tačiau visa tai 
buvo padaryta rusų tautos ne
žmoniškų aukų ir kančių dėka. 
Sovietinio komunizmo garbinto
jams A. Kerenskis pataria: “Su
skaitykite milijonus, žuvusius 
koncentracinėse stovyklose, su
šaudytus valymų metu, ir tada 
paklauskite save, ar komunistai 
turi teisę girtis!...”

Didžiausia sovietinio komu
nizmo tragedija, pasak A. Ke
renskio, yra ta, kad jis net po 
50 metų vis dar neįstengia pa
rūpinti ir antros poros kelnių vi
siems savo pavaldiniams. A. Ko
sygino pradėtas posūkis teskir
ti gyventojų poreikiams turi 
rimtą priežastį — komunistinės 
Kinijos grėsmės šešėlį. Krem
lius nėra užmiršęs viso to, kas 
darėsi sovietų-vokiečių karo pra
džioje. Tuščias pilvas nepripra- 
žįsta patriotizmo jausmų. Jei
gu Maotsetungas laimės Kinijo
je, susikirtimas tarp kiniečių ir so 

Sydnejaus lietuviai Dievo Kūno procesijoje Manly. Nuotraukoje matosi kun. P. Butkus, prieky 
D. Genytė, M. Biretaitė, A. San kauskas. Nuotrauka J. Šarkausko

vietų bus neišvengiamas. Tokiu 
atveju Kinija mėgins užimti so
vietinio Sibiro žemes Tolimuo
siuose Rytuose ir galbūt netgi 
visą rusiškąjį Turkestaną.

PRIMITYVUSIS 
KAPITALIZMAS

A. Kerenskis yra linkęs ma
styti jog komunizmo doktrina 
jau yra atgyvenusi savo dienas 
nes ji nieko nedavė, išskyrus 
primityviausią valstybinį kapi
talizmą, kurio negali išgelbėti 
pažanga ir ekonominiai pasikei
timai. Naujos socialinės ekono
mijos komunizmo doktrinai ne
pavyko sukurti. Pasaulinė revo
liucija taip pat netenka betko- 
kios reikšmės, kai dabartinis so
vietų jaunimas atvirai pasisako, 
kad jam nerūpi kompartijų reži
mų įvedimas Afrikoje ar kuria
me kitame kontinente. Jauni
mas nori pakelti Sovietų Sąjun
gos gyventojų gerovę ir sustip

TAIP PAT TAUTINĖ DEMONSTRACIJA

rinti krašto saugumą.
Neišspręstas lieka vadų klau

simas. A. Kerenskis prisipažįsta 
niekada nebuvęs Stalino drau
gu, bet jis taipgi pabrėžia, kad 
Staliną tenka laikyti stipriausiu 
komunistu, geriau už kitus su
pratusiu Lenino siekius. Šian
dien Staliną bando imituoti Ki
nijos Maotsetungas, nors jam la
bai tolimas kelias iki kruvinojo 
Stalino talento. Stalinas žinojo, 
kad Leninas niekada nebuvo 
taiką mylįs žmogus. Tiesa, jis ne
siekė karo su užsienio valstybė
mis, bet jam rūpėjo tęsti nuo

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir kokiomis 
sąlygomis veikia tautiečiai kituose kraštuose. Geriausiai su
sipažinsite su lietuvių gyvenimu Kanadoje skaitydami 
vaitraštį

sa-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame rašoma apie lietu
vių gyvenimą, viso pasaulio naujienos, mokslo, meno, tech
nikos žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžvalgos ir duoda
mi įdomūs romanai. Redaguoja Jonas Kardelis. Metams 6 
kanadiški doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 
George Street, LaSalle — Montreal, Canada.

latinę klasių kovą pačioje So
vietų Sąjungoje. Dabartinis va
džių atleidimas reiškia marksiz
mo vežimo dardėjimą į pakalnę. 
Tokiose sąlygose A. Kerens
kis nesitiki sulaukti naujo Stali
no. Komunizmo pasikeitimus sun
ku pramatyti, nes evoliucija jun
tama ir kitose sistemose. Atrodo, 
kad einama visų piliečių gero
ve grįstų valstybinių sistemų 
linkme. Kur didelį vaidmenį tu
rės pagrindinių laisvių užtikri
nimas kiekvienam individui.

V. Kst.
(T.Ž.)
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PROFESORIUS
UŽUOMARŠA

Profesoriaus žmona skundžiasi 
kaimynei:
— Kas nors negero su mano vy
ru. Šiandien, bevalgant pusrytį, 
jis pabučiavo kiaušinį, o man su
davė šaukštuku į kaktą.

IR PROCESIJOJ IŠSISKIRIA 
LIETUVIAI

Gegužės 21 d. Manly priemiesty 
(Sydnėjuje) įvyko tradicinė Die
vo Kūno arba Devintinių procesi
ja, kurioje dalyvavo apie 5000 žmo 
nių, jų tarpe ir apie šimtinė or
ganizuotų lietuvių, kurie savo ap
ranga, savo tautinėm bei tautiš
kai religinėm insignijom ir vėl 
buvo visos procesijos dėmesio cent
re. Šioji procesija buvo taip pat 
transliuojama net per tris Syd
nėjaus televizijos stotis, kur kiek
vienu metu taip pat ryškiai ekra
ne matėsi lietuviai su savo vėlia
vom ir įrašu “Lithuania”. Tai ir
gi savotiška mūsų demonstracija, 
gražiai suderinta su religinėm 
apeigom.

Pulgis Andriušis

NAMAI - PRAGARAI
(Feljetonas)

Imkim kad ir Rastapkevičiaus nuosavų namų 
istoriją. Vežiko arkliu padirbėjęs porą metų, susi
glaudė pinigų depozitui, neturėdamas atliekamo lai
ko nė apsidairyti, kur kas ir kaip, vien degdamas 
troškimu kuo greičiau atsiimti šeimą iš stovyklos. 
Nekilnojamo turto agentas, pasinaudodamas vieno 
vakaro tamsa, nuvežė Rastapkevičių į Ekzeterio 
priemiestį ir dūrė su pirštu į vieną padėvėtą na- 
mūkštį: še raktas ir mokėk rankpinigius! Girdi, ry
toj bus per vėlu — tokių, kaip tu, tūkstančiai api- 
puls mano raštinę dar saulei nepatekėjus.

Ant rytojaus Rastapkevičius, apžiūrėjęs apy
linkę, pamatė, kad pateko į tikrą šiukšlyną: tvo
ros ir pastatai atrodė lyg po stipraus žemės dre
bėjimo arba tik ką atšaukus bambardavimo 
aliarmą. Gatvėse trūko tiktai degančio fosforo 
ir žmonių lavonų.

Namų stogas buvo tol geras, kol švietė sau
lė, o lietui ėmus pilti, reikėjo stumdyti lovas iš 
kampo į kampą, beieškant sausesnės vietos a- 
kims sumerkti, gi susėdus prie pusryčių stalo, žiū
rėk, į puoduką jau ir nutįso nuo lubų rudo van
dens čiurkšlė — nereikia nė arbatžolių!

Vienu žodžiu, prasidėjo tikras muzikos fes
tivalis: Į kibirus pliumpsi bosu, į geldą — bari
tonu, į bonkas (jeigu kartais pataiko pro gurk
lį) — gaiduku, tačiau visus balsus permuša Ras- 
tapkevičienės dramatinis sopranas:

— Velnias mus čia nešė į tą pragarą!
Rastapkevičių pragaro ugnis dar karščiau 

įsiliepsnojo, kai paaiškėjo, kad lietaus nesulai
ko ne tiktai stogas, bet ir sienos. Prakrapštę 
tinką, tuoj surado ir priežąstį: vietoj plytų ar 
akmenų tenai buvo prigrūsta smėlio, sumaišy
to su alaus bonkų skeveldromis, drožlėmis ir 
pakulomis. Medžiagos, atskirai paėmus, gal kai 
kam ir būtų naudingos, bet, bendrai sudėjus, 
nesudaro ansamblio.

O dar čia, nustojus lyti ir atsiradus dau
giau laiko tolimesniam susipažinimui su nau
jaisiais namais, Rastapkevičus vieną dieną, ei
damas koridorium, žiūri, kad jo kairė koja įstri
go-

— Kipšas gi dabar mane čia traukia! — 

suriko jis, vaduodamas iki aulų panertą batą. 
Koją ištraukė, bet batas liko pogrindy.
— Termitai! — suriko Rastapkevičienė, trauk

dama vyro batą iš sukorėjusių grindų. — Sukrims 
jie ne tik mūsų gyvenimą, bet ir santaupas!

Rastapkevičius užkamšė terminų išvalgytas 
grindis, apklojo pigiu linoleumu, aptinkavo sie
nas, kai neišsiverstų pakulos, palaukė saulėto 
metų laiko ir vieną rytą nuėjo Į Adelaidės ge
ležinkelių stotį, kur buvo atgabentas naujas 
graikų emigrantų transportas. Nusižiūrėjęs vie
ną šeimą su penkiolika vaikų, tėvams pasiūlė 
savo namus, nuvežė juos į Ekzeterį, ir jau tą 
pačią dieną buvo atlikti pardavimo dokumentai, 
Rastapkevičiui pro agento raštinės langus vis bauk- 
ščiai žvalgantis, kad tuo tarpu nepradėtų lyti.

Laimingai išsikrapštęs iš šiukšlyno, Rastap
kevičius ėmė derėtis namus geroje apylinkėje 
su apkarpytom pievaitėm, raitytinės geležies 
tvorom. Va, agentas atveža jį į vieną tokį na
mą, Rastapkevičius prikiša ausį prie vaškuotų 
grindų, krumpliu apskambina visas lentas, atsi
liepia sveiko medžio aidas; krapšto sienas, kol 
apsikruvina nagus, viskas kieta parajai nė 
pluoštelio pakulų. Ir neperka anksčiau, negu pra
sideda lietus, dar ne bet koks lietus, bet su per
kūnija, kiaušinio didumo ledais ir magaryčioms — 
65 mylių greičio vėju. Būtų dar laukęs gero žemės 
drebėjmo, bet agentas nesutiko laukti.

— Na, še pinigai! — tarė Rastapkevičius, kai 
pasibaigė perkūnija.

Bet ar manote, kad pragaras išsidvėsė apsigy
venus geroj apylinkėj? Priešingai, reikalai dar 
prikliau pašvinko siera ir smala. Geri namai geroj 
gatvėj, vadinasi, geri baldai, geri tarpsieniniai ki
limai, geras šaldytuvas ir visa kita gerų daiktų 
litanija, kuriai niekuomet nepasakysi amen.

Kišenės, stalčiai, spintos, garažo lentynos, un- 
riniai kuparai prisipildė popieriukų, pakvitavimų, iš
simokėtinų sutarčių, paraginimų, grąsinimų kalė
jimu. Pašto dėžė neužsidaro dieną naktį, kas eina 
pro šalį, tas ir meta. Rytoj įnašas už skalbimo ma
šiną, poryt — už pūkines duknas, Rastapkevičienei 
vis plakant vyrą naujų reikalavimų botagu, kurio 

kirčiai užpildo visą laiką, nesunaudotą dvidešimt 
keturių valandų bėgyje. Likusios šešios valandos 
miegui taip pat neatneša poilsio: stveria už gerk
lės, lipa plaukuotas ant krūtinės, smaugia, dusi
na; bėgi — nepabėgi, rėki — neišrėki, spiri su ko
ja, žiūrėk pabudus žmona jau klykia: ko gi čia, ark
ly spardaisi!

Smala ir siera pasiekė virimo temperatūrą, 
kai žmona ėmė užmuštinai reikalauti pirkti trigu
bą pliurninką, kaip ji buvo nusižiūrėjus spal
votame moterų žurnale: nespėji sukišt indų, ir 
jie patys išsiplauna, nė neprikišus savo dažytų 
nagų, be to, dar patys ir nusišluosto; telieka 
sausom rankom juos sužardyt indaujoj! ši dai
nelė išzvimbė Rastapkevičiui ausis: traukiniu va
žiuojant vagonų ratai dudeno, fabrike įjungtos 
staklės dūzgė, autobuso motoras birbė vieną ir 
tą pačią meliodiją — pliurninkas, pliurninkas, 
pliurninkas. Net bosui kartą kažką įsakius, Ras
tapkevičius automatiškai suvebleeno: ką, pliur
ninką? Beprotnamį tau, o ne trigubą pliurninką, 
— pamąstė bosas, durdamas pirštu sau į smil
kinį.

Tad Rastapkevičius, išgirdęs, kad lietuviai ren
gias įsigyti bendruomenės namus, vieną rytą, išspir
tas iš lovos, kol atsikėlė nuo žemės, spėjo pagalvo
ti:

— Įsigeidė pragaro ir bendruomenė! ha, Ade
laidėj gyvena apie 300 lietuvių šeimų, jos susi- 
krausto į vienus bendrus namus, vadinasi, 300 
Rastapkevičienių vienoj vietoj!

Kelintas iš eilės namų įsigijimo komitetas nes
pėjo susirinkti pirmo posėdžio, žiūrėk, jau susi
kimba už krūtinių ir, neprieidamas vieningos nuo
monės, vienbalsiai atsistatydina. Vieni nori pirkti 
gatavą namą, kiti — statytis patiems, treti nori, 
kad kiti jiems pastatytų, ketvirti — pirma griauti 
senus ir statyti naujus, penkti — nei grauti nei 
statyti, o tik žiūrėti, kaip kiti griauna ir stato.

— Va, ar aš nesakiau? Pragaras užvirė dar 
neįsigijus namų! — kikeno Rastapkevičius, vie
ną rytą bėgdamas į autobusą dar su kiaušinio 
trynio trupiniu ant viršutinės lūpos.

Po ilgų tampynių bendruomenė, nors ir smar
kiai apkrėsta bedievių, nusipirko... baptistų baž
nyčią su maudymosi baseinu ant scenos vietoj al
toriaus.

— Nieko nepadės ir vietos šventumas, tuoj 
įsiveis velniai! — numojo atpakalia ranka Ras
tapkevičius, tartum šiuos pastaruosius gainioda
mas ten, kur jie priklauso. — Išsidvės visas šven
tumas tą pačią akimirką, kai bažnyčios slenks
tį peržengs 300 Rastapkevičienių!

Bendruomenė kaip termitai kibo į darbą. Iš
pumpavo švęstą vandenį iš baseino, kad nepriger- 
tų tautiniai šokikai ar neįvirstų įsidainavusi so
listė, moterų sekcija atžvagino puodus ir sam
čius, skautai ėmė kūrenti laužus ant vaškuotų grin
dų, sporto klubas dviem sunkvežimiais atsigabeno 
taures, organizacijos ėmė šokti ir gerti, ramovė- 
nai rengė rudeninius manevrus, o chorvedys, žiū
rėk, jau gainioja iš salės šachmatininkus, trum
pai tariant, vienas malonumas laikyt lietuvybę.

Rastapkevičienė vieną šeštadienio rytą ir sa
kys savo vyrui:

— Tu čia pabūk su vaikais, o aš važiuosiu į 
bendruomenės namus padėt sekcinėms ponioms, va
kare savaitgaliukams remti komiteto balius...

— Na .dabar tai jau bus gražu! — vienas 
sau pamąstė Rastapkevičius, visai dienai paleistas 
atostogų iš pragaro. — Laukime žinių...

Ir sulaukė žinių, broliukas tu mano!
Vieną sekmadienio rytą vėlai kėlėsi Rastapke

vičienė po kaukių baliaus. Vyras atnešė lovon pus- 
rytėlį ir, jo nuomone, linksmą naujieną.

— Žmonele, tavo trigubam pliurnikui jau turiu 
suglaudęs šimtelį, nedaug teliks išsimokėti!

Bet žmonos nuomonė buvo kitokia:
— Kokį trigubą pliurniką? Žiūrėk, sekcijos 

ponios, ne bet kokios ponios, inteligentės, bendruo
menės namuose teturi aprūdijusį vandens kraną 
su nusilupinėjusia kriaukle, ir tai patenkintos, o 
mūsų pliurninko pakaks, kol gyvi būsim. Šimtą 
svarų išleisim kilnesniems tikslams.

Sekanti bomba sprogo, kai Rastapkevičius su
žinojo, kad jo žmona išrinkta moterų sekcijos vi
cepirmininke. Po to sekė ir pati atominė: Rastap
kevičienė paaukojo sutaupytą šimtinę bendruome
nės namų praplėtimui ir tuo buvo aukso raidė
mis užrašyta į garbės rėmėjų knygas.

Radioaktyvinės dulkės pasipylė į Rastapkevi
čiaus akis, jis iki šios dienos vaikščioja apmuo- 
lęs, neišrišdamas aritmetinio uždavinio:

— Vieną pragarą padaugini iš trijų šimtą 
pragarų, ir gauni dangų! Ir skaitiklis ir daugik
lis tvarkoje, o rezultatas — nei šis, nei tas!

Va gi Rastapkevičius kartą nuvažiuoja į lie
tuvių namus atsiimti žmonos, ir, žiūri, erdviose 
virtuvės patalpose ant minkštasuolių susėdę šeimi
ninkės katra lukšena žirnius, katra paleidinėja ža
lius kiaušinius pyragams, katra rūko cigaretes, 
katra dažosi nagus, katra pasakoja sultingas nau
jienas apie savo kimynus. Ir visų veideliai žydėte 
žydi palaima, meile lietuvybės išlaikymui.

Ir pasakykit, ar tai ne dangus?

4
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Sportas Adelaidėje
Vyrų pirmoji krepšinio komanda 

ir toliau renka pralaimėjimus. Su- 
gitikus su South Adelaide koman
da mūsiškiai pirmą sykį buvo pil
name sąstate, išskyrus komandos 
kapitoną — trenerį R. Daugalį. 
Jisai buvo išvykęs j Melbourną. 
Tas labai susilpnino mūsų koman
dą Pralaimėta antrame puslaiky- 
je. Pirmas puslaikis baigtas vie
no taško deficitu 21-22. Antra
me puslaikyje neišlaikytas prieši
ninko spaudimas ir pralaimėta 
35-52. Taškai: A. Reivytis 13, V. 
Levickis su P. Kanu po 9, ir A. 
Vaskas su G. Andrew po 2.

★
"C” grupės komanda iš turimų 

apie 10 žaidėjų šį sykį tepajėgė 
pastatyti 4 ir pralaimėjo. Ketu
riese pajėgė lygiąsias 24-24, bet 
tas rezultatas nesiskaito, kadangi 
užskaitytas pralaimėjimas laiku 
nesusirinkus komandai. Taškai: S. 
Visockis 13, R. Urmonas 7 ir L. 
Urmonas 4.

★
"E” komanda taip pat pralaimė

jo prieš North Adelaide 39-62 
(14-19). Taškus Vyčiai pelnė: T. 
Ford 12, L. Vasiliūnas 10, G. 
Elliss 8, D. Andrew 6 ir B. Ladd 
3.

*
Mergaičių pirmoji komanda 

rungtynių neturėjo, kadangi į jau
nių pirmenybes Hobarte buvo iš
vykę dalis žaidėjų. Šios rungtynės 
atidėtos sezono galui.

★
Antroji mergaičių komanda lai

mėjo prieš South Adelaide 50-17

KOVO KLUBE
KOVAS II — TULLOWONGS 

11—24

Jaunių merginų komanda dar 
nėra laimėjusi rungtynių ,bet daro 
gerą pažangą. Visos mergaitės a- 
tvyksta varžyboms ir kas savaitę 
lanko treniruotes.

Per šias rungtynes gerai sužai
dė D. Genytė, kuri vėliausiai atė
jo į komandą.

Po šių rungtynių komnadą pe
rėmė treniruoti A. Laukaitis.

Komandą sudaro:
A. Intaitė, D. Genytė, R. Slavė- 

naitė, A. Kuraitė, T. Kazlauskaitė, 
M. Sukaitė, D. Mickutė, G. Zi- 
gaitytė ir B. Wilson.

TRUMPAI
Patirta kad Sydnėjaus sporto 

klubas ketina išleisti savo moterų 
krepšinio komandą į Brisbanę. Ma
tyt, Sydnėjuje jos pritrūko rimtų 
priešininkių. •

Naujoji Kovo valdyba ruošia 
šaunią iešmynę Bankstowno Lie. 
Namuose birželio pabaigoje. Pro
gramoje numatomos “Neužmirš-* 
tuolės’, vadovaujamos p. .J Maks
vyčio. «

Vienas australas šachmatinin
kas, lankydamasis Sydnėjuje, Ko
vo klubo šachmatų sekcijos va
dovui priminė, kad Geelonge esan
ti viena labai pajėgi lietuvė šach
matininkė p. čerekavičienė. Pasi
rodo, australai daugiau žino apie 
mus, negu mes patys.

VISUR VISAIP
Pereitais metais Australijos ke

liuose eismo nelaimėse žuvo 3.167 
žmonės, o sužeista 78.309.

Šiuo metu Australijos sostinė 
Canberra turi 100.000 gyventojų 
ir miestui tėra tik 50 metų. Tiki
masi, kad po dešimt metų Can
berra pasieks ketvirtį milijono gy
ventojų.

— * —
1939 metais Australija turėjo 

šešis universitetus, o šiais metais 
jų yra net keturiolika! 1955 m. 
Australijos universitetuose baigu
sių ir įsigijusių bakalauro laipsnį 
buvo 2967 asmenys, o 1965 m. bai
gusių buvo 7937.

1965 m. Australijos universite
tus lankė 83.320 studentų, iš jų pil 
ną laiką studijavo 49.916, studija

(21-12). Nežiūrint priešininkių 
didelio ūgio mūsiškės joms buvo 
per stiprios priešininkės. Taškus 
pelnė: I. Beinoravičiūtė 22, B. 
Latvėnaitė 17, V. Mikeliūnaitė 7 
ir N. Marcinkevičiūtė 4.

*
Jauniai berniukai turėjo ūgiu 

daug pranašesnę komandą. Mū
siškių judrus greitas žaidimas ir 
gera gynyba atnešė laimėjimą 
prieš North Adelaide jaunius 31-19 
(17-6). Taškai: J. Vacchiane 10,
P. Arlauskas 9, A. Jaunutis 8, 
A. Skiparis su R. Beinoravičium 
po 2.

★
Tinklinyje vyrų komanda laimė

jo prieš Volga 13-15, 15-8, 15-6.
*

Moterų komanda lengvai nuga
lėjo A.T.C. vienetą 15-4 ir 15-3.

Susitikus su pajėgia, patyrimą 
turinčia esčių komanda Estonia 
vytietės parodė gražiausią sezono 
žaidimą ir dideles pastangas bei 
norą laimėti.

Pirmame sete mūsiškės gerai 
pradėjo gražiais padavimais laimi 
kelis taškus. Priešininkių eilėse 
žaidžianti geriausia Pietų Austra
lijos smūgiuotoje, susidūrusi su 
mūsiškių blokais, nepajėgia nu
kreipti kamuolio norima kryptimi. 
Visgi priešininkės pajėgia išlygin
ti. Mūsiškių pora gerų užmetimų 
ir smūgių vėl persveria rezultatą 
Setas laimimas 15-13. Antrame se
te priešininkės meta viską ką ga
li į žaidimą, kad laimėtų. Vytie
tės veda net 6-1, bet čia ir susto
ja. Keli iš eilės blogi kamuolio pa

Melbourno sportininkas vetera
nas A. Šimkus gailisi negalįs žai
sti krepšinio, nes pateko į Tautos 
Metų Komitetą. Tai bene dvylik
tosios pareigos Melbourno liet- 
visuomenėje.

Muitas

ĮDOMŪS FAKTAI paruošė Vents

Garsusis išradėjas T.A. Ediso
nas jaunystėje vertėsi laikraščių 
pardavinėjimu gelžkelio stotyse. 
Vieną dieną Mt. Clement stotyje 
jis pastebėjo, kaip prekinis trau
kinys vos nesuvažinėjo jo boso sū
naus, kurį jis išgelbėjo. Atsidėko
damas išgelbėtojo tėvas Edisoną 
išmokė naudotis telegrafu. O tai 
buvo nauja sritis, kuri Edisoną la
bai suįdomino.

vo dirbdami (part time) 26.492 ir 
korespondenciniu keliu 6.912.

Šalia D. Britanijos šiandie Ja
ponija daugiausia perka iš Aus
tralijos. Per paskutiniuosius de
šimt metų Australijos eksportas į 
Japoniją pakilo nuo 173 milijonų 
dolerių iki 471 milijono. Taip 1965 
m. į Japoniją įplaukė 17% viso 
Australijos eksporto.

Palyginimai elektra Australijo
je nėra pigi ir jos kaina skirtinga 
atskirose vietose. Taip Sydnėju
je viena kilovatvalanda kainuoja 
1,7 cento, Melbourne 1,6 Anglijo
je 1,4 Amerikos Jungtinėse Val
stybėse 1,1, Japonijoje 1.0

— ★ — 

davimai, ir priešininkės persve
ria. Vytietės dar sykį lygina ir 
turint 9-9 išeina į priekį. Prieši
ninkės pasivėja ir mūsiškėms pa
darius pora klaidų laimi 13-15. 
Lemiame sete mūsų žaidėjos turi 
šaltesnius nervus ir vėl išeina į 
priekį. Matydamos arti laimėjimą 
vytietės šiek tiek atsileidžia, ir 
tas duoda galimybių net du sy
kius priešininkėms išlyginti rezul
tatą. Esant 11-11 mūsų komanda 
daro kelis gerus padavimus ir į- 
tempta kova laimėta 15-11.

Visos žaidėjos parodė gerų pas
tangų ir ypatingai gerai sužaidė 
komandos kapitonė A. Morkūnaitė. 
Jinai pelnė daug taškų iš puikių 
stiprių padavimų (servų). Aldona 
sekantį mėnesį žais už Pietų Aus
tralijos moterų tinklinio rinktinę 
Melbourne prieš Victorijos rink
tinę.

★

Vyties krepšininkė E. Lapieny
tė anksčiau auto katastrofoje ga
na sunkiai buvo sužeista. Dabar 
nors ir iš lėto sveiksta, bet aikš
tėje pamatysime dar gana negreit.

*
Su Pietų Australijos jaunių iki 

18-kos metų mergaičių rinktine, 
laimėjusia Australijos pirmenybes 
namo grįžo ir dvi vytietės. N. 
Vyšniauskaitė ir V. Juciutė. Pie
tų Australijos dienraštis The 
News 13.5.’67. paskelbė N. Vy
šniauskaitės fotografiją ir apra
šydamas rinktinės sąstatą pažy
mėjo, kad Nijolė žaidžia penkerius 
metus krepšinį ir jau ketvirtą sy- 
sykį už Pietų Australijos jaunių 
rinktinę. Jinai esanti daugiausia 
patyrimo turinti rinktinės žaidė
ja.

★

Vyties Klubas šais metais bir
želio 24 d. Lietuvių Namuose ruo
šia Joninių Balių. Tikimasi, kad 
visi Jonai ir jų draugai gausiai 
atsilankys.

B.N.

NORĖJĘS ŽMONlĖMS
PADĖTI . . .

— Tamsta esi kaltinama® pa
dirbinėjęs pinigus. Kuo galite pa
siteisinti?

—Pone teisėjau, visi skundžia
si, kad pinigų trūksta. Taigi, aš 
norėjau žmonėms padėti.

Būdamas 16 m. kaip telegrafis
tas pradėjo dirbti Kanadoje. Su 
šia profesija jis keliavo iš viętos 
j vietovę teikdamas patarnavimus 
visur, kur tik reikėjo. Greičiausia, 
šis darbas ir patyrimas jį pastū
mėjo atsigręžti ir visą dėmesį su
koncentruoti elektrai. O elektra 
yra visų Edisono išradimų, kurių 
jis užpatentavo apie 1100, pagrin
das.

Apskaičiuojama, kad Afrikoje 
sumažėjo gydytojų: prieš ketver
tą metų Afrikoje vienam gydyto
jui proporcingai atiteko 18.000 gy
ventojų, o dabar jau virš 20.000. 
Galimas daiktas, kad gydytojų 
skaičius tebėra tas pats, bet gy
ventojai neproporcingai padaugė
jo.

— * —
Išbandydami žemės plutos storu

mą sovietai pasiryžę gręžti gilyn 
10 mylių tikėdamiesi žemės vidaus 
karštį panaudoti praktiškiems rei
kalams. Jau prie Kaspijos jūros 
yra tokia viena skylė pragręžta 
4 mylių gilumo.

— ★ —
Okupuotoje Lietuvoje pastaruo

ju metu ligoninėse ypač trūksta 
slaugių. Esant tokiai padėčiai pri
imama bet kas, bet tokiu atsitik
tiniu personalu remtis ligoninėse

Irgi sportas
Be visiems žinomų sportinių 

varžybų yra daug įvairių, kartais 
gana juokingų rungtynių - varžy
bų.

Bavarijoje populiarios pirštų 
traukimo varžybos. Daugiausia 
praktikojamos Muencheno alinė
se...

— ★ —
Gawthorpe (Yorkshire) įvyko 

pasaulio moterų anglių nešimo var 
žybos. Čempijonės titulą laimėjo 
Rita Phipps 22 m. amžiaus, grei
čiausia nunešusi 28 svarus anglių 
150 jardų distancijoje...

— ★ —
Dramblių rungtynes įvykusias 

Aucklande laimėjo 50 m. amžiaus, 
6,5 tonų dramblys, vardu Alice...

— ★ —
Londone kiekvienais metais mote

rys rengia lenktynes rankose neš
damos keptuves su blynais, kurios 
privalo bėgdamos tam tikrą skai
čių apversti...

Šveicarijoje Alpių žaidymuose 
Aarau vietovėje vyksta stipruolių 
pasirodymai metaint Unspunnen 
akmenį. Iki šiolei atsiektas re
kordas 9 pėdos 10$ inčo...

— ★ —
Pasaulio čempijonas šokime su 

pačiūžomis per suguldytas stati
nes yra kanadietis Jacques St Pie
rre. Jisai Grosinger įvykusiose 
varžybose peršoko 16 statinių (28 
pėdos 3$ inčo)...

— ★ —
Kalifornijoje kas metai įvyks

ta žiurkių virve lipimo varžybos...
Taip pat Kalifornijoje, Angel’s 

Camp varlių į tolį šokimo var
žybas stebėjo 60.000 žiūrovų, čem
pijonės titulą laimėjo Pluto Aus
tralijos varlė. Antroji vieta atite
ko Kanados atstovei Midnight ir 
trečioji, bronza, Anglijos atstovei 
Gravesend. Pasaulio rekįordas 9 
pėdos ir 2 inčai...

Be čia suminėtų dar yra visa 
eilė kitų, kaip kad kas ilgiau gali 
išbūti nealsavęs, kas toliau, grei
čiau ir daugiau nuspjaus arbū
zų sėklas ir t.t.

B.N.

1869 m. Edisonas nutarė persi
kelti į New Yorką. Čia jis atsi
rado tuščiomis rankomis. Veltui 
jis bendė užpatentuoti savo pir
muosius išradimus, šiaip taip jis 
išsiprašė savo draugo, kad šis jam 
leistų bent pernakvoti įstaigoje, 
kurioje anas dirbo. O toji įstaiga 
aprūpino visas biržos rinkas vi
soje Amerikoje telegrafo apara
tais. (Bus daugiau) 

beveik neįmanoma: tokios slaugės 
neturi patyrimo nei pasiruošimo, 
o gavusios pastabų bei pabarimų 
netgi be atodairos pabėga. Svar
biausia, kad ligoninėse persona
las, ypač slaugė labai menkai ap
mokamos .todėl ir pasitraukia nie
kuo nerizikuodamos.

— * —
šiandie Jugoslavijoj yra apie 

trečdalis visos žemės privačiuose 
rankose. Kaip Tito vyriausybė tei
gia .niekas ir toliau nebus prie
varta verčiamas dėtis į kolektyvi
zaciją, bet ateitis parodys, kad to
kiems privatiems ūkiams ateity 
bus sunku išsilaikyti.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

MURRAY’S
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H F. STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.) 
TEL.: 26 1768

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY)
JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY’S 
H.F. STORES, kuri paskutiniuosius 19 metų turi kontaktą su 
Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel
bimų.

19 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ siuntinys 
gaunama jūsų giminių pilnoje tvarkoje.

Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 19 metų, nes Jūsų siun
tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.
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SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra
dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir 
siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro
džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato 
Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 
— 30 dienų.

REGISTRUOTI SKYRIAI:
CABRAMATTA: MURRAY’S H.F. STORES 143 Cabramatta Rd. 

Tel: 72-2082.
PARRAMATTAs MURRAY’S H.F. STORES 293 Church St. 

Tel: 635-9728.
BANKSTOWN; MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitchener Pde. 

Tel: 70-8089.
ST. MARY’S: MURRAY’S H.F. STORES 97 Queen St.

. Tel: 623-1156.
NEWCASTLE: MURRAY’S H.F. STORES 557 Hunter St 

Tel: 2-3596.
NEWCASTLE: MURAY’S H.F. STORES 93 Northumberland St. 

Wickham, Tel: 61-5180.
MELBOURNE, VIC.: MURRAY’S H.F. STORES 94 Elizabeth 

St, Tel: 63-7895.
PERTH, W.A.: MURRAY’S H.F. STORES 229 Newcastle St. 

Tel: 21-7842.

EI JUS, ČIGONAI...
(Pasisakymai skautų kaukių ba liuje)

8
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Pradžia įvyko, bet rengėjų nuo
taikos nekokios. Didžiulė salė dar 
tuščia, vos vienas kitas iš rengėjų 
ir ankstyvųjų kaukių. Žinoma, ir 
tas gerai, salė turi būti pilna, kaip 
pernai, kaip dar anksčiau. O čia 
kaip tyčia ir traukinių streikas. 
Bet kas gi iš lietuvių traukiniu 
vyksta į balių.

Dar po valandos ir jau vietos 
prie stalų retai kur ajpytuštės. 
Muzika duoda iš pejties, čigonės 
siaučia po salę stengdamos suve
džioti silpnesniuosius, kaukėtos fi
gūros demonstruojasi, jaunimas 
pirmauja šokiuose, bufetas apgul
tas išalkusių ir trokštančių. Ba
lius, sakytume, įsisiūbavo kaip rei
kiant.

Staiga muzika nutrūksta, ir vy
riausias skautų tėvūnas pradeda 
vakaro programą. Scenoje išsiri
kiuoja “Neužmirštuolės” (M. Api- 
nienė, V. Antanaitienė, A. Kapo- 
čienė ir O. Maksvytienė). Gal ir 
tinka joms šis gražus vardas, nes 
daugumas kaukių baliaus dalyvių 
jų neužmiršo dar nuo pat jų pir
mo pasirodymo pereitų metų kau
kių baliuje. Neužmirštuolės — sen 
timentalus žodis, lygiai ir senti
mentalios jų dainos, žinot tokie 
ilgesingi romansai, kad jaunystę 
praradę ir gyvendami bytnykų ga
dynėje turėtų apsiverkt jų beklau
sant Gal ir ne vienas ar greičiau 
ne viena tą ir padarė. Jų vado
vas J. Maksvytis komandavo jų 
dainavimui, lygiai pagal jo koman 
dą jos taip nuo scenos nusiėmė ap- 
vildamos savo trumpalaikiu sur 
švytėjimu.

Užuolaida nusileidžia, prie stalų 
salėje vėl bruzdėjimas ir tostai. 
Bet palaukit — tėvūnas dar kaž
ką turi, nes vėl pasirodo pro užuo
laidos plyšį jo akiniai.

Dingsta jis ir užuolaidai atsi
vėrus scenoje akį spalvingumu ve
ria čigonų taboras! Ir kokios jos 
linksmos — tai pasimaivo, pasi
kraipo, tai gundančiai padainuo
ja, tai vėl apokaliptiškais prana
šavimais mūsų bendruomenei gra
sina. Sako, ateina “baisūs metai, 
tamsūs metai, griūva chorai, ko
mitetai... šeimos ardos, klubai 
spardos (nėr jaunimo, sklinda gan
das...” Bet vis tik atsirado ir švie
siau pranašaujančių: bus lietuviš
ki namai, vaikų pastatyti, bus ga
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lingas choras, vienas dirigentas ir 
tt

Puikios buvo čigonės (O. Ase- 
vičienė, I. Daudarienė, Bitinienė,
I. Daniškevičienė, O. Maksvytie
nė su vyru, A. Kapočienė, V. Lau
kaitienė, O. Meiliūnienė ir D. Sko- 
rulienė). Ir vėl čia buvo kaukių 
baliaus naujas ir originalus patie
kalas, kuris pradžiugino kiekvie
ną vakaro dalyvį.

Po trumpos valandėlės vėl per
trauka — kaukių rūšiavimas, ver
tinimas ir paradavimas. Gausiai 
jų nebuvo, bet vis tik labai įdo
mios. Tiesa, buvo sudaryta komisi
ja, kuri nustatinėjo, vertino, gal 
net premijas skyrė geriausiom iš 
geriausių, tačiau bent mano dėme
sio šita ceremonija dideliai nepa
traukė: mano akyse vis tebemir
gėjo spalvingos čigonės ir ausyse 
aidėjo neužmirštuolių romansai.

Grįžtant namo ir aiškina mano 
sūnus vilkiukas: gražu buvo. Tos 
čigonės priminė stovyklos laužą. 
Bet jo supratimu gal būtų dar gra 
žiau, jeigu taip tą vakarą visos 
kaukės buvusios suvestos j sceną ir 
jos atlikusios savo programą!

Gudrus, pamąsčiau gėrėdamasis 
savo vilkiuku. Koks iš tavęs bus, 
kai tau bus parištas geltonas šlip- 
sas!

(Nukaukuotas)

BERNARD SHAW IR 
PRETENDENTAS I 
LITERATUS

Bernard Shaw (1856-1950) kar
tą sutiko savo draugą, didelių že
mės plotų savininką, kuris turėjo 
nepaprastą ambiciją būti literatu.

— Atrodai kažkodėl nusiminęs f 
— pastebėjo Shaw.

— Tam yra rimta priežastis, 
įsivaizduok, mano trijų metų sū
nelis įėjo į kabinetą, pagriebė nuo 
stalo rankraštį mano veikalo ir 
įmetė į ugnį...

— Negalimas daiktas, suriko 
Shaw. — Trijų metų ir jau moka 
skaityti ir įvertinti f

DAR NEPATYRĖ...
—Ar jūsų daržinė labai nuken

tėjo nuo viesulo?
— Negaliu pasakyti, kaimyne, 

nes aš jos dar nesuradau.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
laiką ateinančiais metais pake
liauti, kviečiami kuo skubiausiai 
regstruoti pas ALB Krašto Val-

BANKSTOWN
BANKSTOWNO APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Gegužės 28 d. Dainavoje įvyko 

Bankstowno apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas, kuriame daly
vavo apie 60 aktyviųjų vietos lie
tuvių ir jame dar kartą buvo pa
liestas susijungimo su centrine 
Sydnejaus apylinke klausimas. 
Leidus tuo klausimu atskiriems 
nariams pasisakyti klausimas bu
vo atiduotas balsavimui, kur bal
sų dauguma pasisakė palikti kaip 
buvus. Tada po senosios valdybos 
ir kitų vykdomųjų organų praneši
mų pravesta rinkimai į naują apy
linkės valdybą, kuri be vargo buvo 
išrinkta ir pareigomis pasiskirstė: 
pirmininkas B. Genys, vicepirm. 
K. Belkus, sekretorius P. Zarem
ba, iždininkas K. Stašionis ir na
rys kultūros reikalams A. Maka
ras.

Pastebėtina, kad susirinkimas 
tik dalį senosios valdybos darbų 
įskaitė kaip aktyvią veiklą, tačiau 
visa finansinė atskaitomybė buvo 
pilnai priimta.

Apylinkės susirinkimas, įvertin
damas p. B. Genio ilgametį darbą 
vadovaujant Bankstowno savait
galio mokyklai, kuris jau šiais me
tais pasitraukė iš mokyklos vedėjo 
pareigų, išreiškė jam nuoširdžią 
padėką. Taip pat susirinkimas 
nutarė pareikšti padėką ir žurna
listui p. A. Laukaičiui už jo gra
žiai vestą sporto skyrių Mūsų Pas
togėje.

Susirinkimui pirmininkavo p. 
B'. Stašionis, sekretoriavo p. P. 
Zaremba. Susirinkimo pradžioje 
dalyvavo ir Krašto Valdybos pir
mininkas p. S. Narušis, kuris jame 
neišbuvo iki pabaigos, nes vėliau 
turėjo Krašto Valdybos posėdį.

ADELAIDE
MOTINOS DIENA

Šiemet ypatingai gražų Motinos 
Dienos minėjimą surengė Ad. Mo
terų Sekcija. S-jos pirmininkė p. 
J. Vabolienė atidaromajame žody
je prisiminė Motinos vargus ir 
rūpesčius. “Ten namuose Ji ne
žino ar galės užauginti pagal savo 
įsitikinimus, Tremtyje Ji nori už
auginti juos lietuviais, bet...... ?

Nuo Jos žodį perima Ad. Apyl. 
P-kas p .Raginis, pasveikindamas 
visas Mamytes Jos dienoje, o ypa
tingai visų mūsų Motiną Tėvynę 
Lietuvą, kuri senai kenčia už mus 
visus.

“Daržinėn įslenka našlė Našlifi- 
nienė”, pradėjo Laureatas Pulgis 
Andriušis ištrauką iš savo knygos 
“Sudiev kvietkeli” ir klausytojai 
sulaikę kvapą gaudė kiekvieną žo
dį, kurie rodos lyg Našliūnienės 
ašaros gėrėsi kiekvieno širdin. 
“Geras, geras Našliūnų dūmas” 
baigė Laureatas savo ištrauką.

“Nebark manęs Mamyte”, ati- 
deklamavo keturi mažiukai Sa
vaitgalio mokyklos mokinukai, b 
po jų dar mažesni trys, “išmeke- 
no” sveikinimą savo mamytėms ir 
patys sau paplojo.

Antrojoje minėjimo dalyje, 
Raudonkepuraitei pastojo kelią 
pas savo senelę baltosios ramunė
lės, raudonos žemuogėlės ir šokan
čios peteliškėlės ir sugaišino net 
iki vilkas nelabasis atsibastė, bet 
viskam laimingai užsibaigus, uo
gos, gėlės ir plaštakės su Raudon
kepuraite drauge, nuostabiam val
so sukury, užbaigė Mamytėms 
skirtą vaidinimą.

Pabaigai Savaitgalio Mokyklos 
choras, vadovaujamas p. N. Ma
siulytės padainavo keletą dainelių, 
o jų tarpe ir tradicija virtusią dai

nelę “Sveikinam Mamytę”.
Pranešėja J. Neverauskaitė pui

kiai atliko savo pareigas, tarpus 
užpildydama vykusiai pritaikytom 
deklamacijom. Raudonosios Kepu
raitės pastatymas — J. Neveraus- 
ko. Baleto partijas atliko jau
niausioji Brazauskaitė, kylanti 
nauja meno žvaigždelė Adelaidėje.

Po programos, daugumas svečių 
paliko “suneštinio“ paragauti, kur 
susėdę prie padengtų stalelių, Mo
terų Sekcijos Valdybos narių ir jų 
padėjėjų prižiūrimi ir aptarnau
jama maloniai praleido likusį die
nos laiką.

(ALŽ) Buvęs

PRANEŠIMAS
M.L. Klubo Tarybos 1966-67 me

tų kadencija eina prie pabaigos. 
Pagal 1963 metų įstatų pakeitimą 
iš M. L. K. Tarybos šiais metais 
pasitraukia trys nariai. Todėl re
miantis M. L. Klubo Jstatų 40-ju 
paragrafu pranešame narių žiniai, 
kad:

a) iki š. m. liepos mėn. 15 die
nos yra priimami kandidatų pa
siūlymai į M. L. K. Tarybą,

b) siūlymai turi būti pasirašyti

Minime Trėmimus
PERTH

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Vakarų Australijos Pabaltiečių 

Komitetas šiais metais birželio 
trėmimų minėjimą ruošia birželio 
17 d., šeštadienį, 5 vai. p.p. Minė
jimas įvyks C.S. Harper Hall, 292 
Hay St., Perth.

Programoje:
A. Oficialioji dalis (pagrindinis 

kalbėtojas senatorius J. P. Sim.
B. Meninė dalis.
Maloniai kviečiame visus Vaka

rų Australijos lietuvius -su šeimo
mis ir svečiais minėjime kuo skait
lingiausiai dalyvauti.

A. Statkus
Pabaltiečių Komiteto vardu

SYDNEY

vių puiės p. D. Vildova* iš Albu- 
ry ir dr. R. Zakarevičių*.

Lietuvių choram* nedalyvau
jant, visi lietuviai prašomi kaip 
galima skaitlingiau atsilankyti, 
kad netektų rausti giedant Lie
tuvos himną.

Minėjime dalyvaus daug įžymių 
australų ir kitų tautybių parei
gūnų. Savo skaitlingu dalyvavi
mu mes ne tik pagerbsime savo 
išvežtuosius, partizanus, bei žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, bet kar
tu parodysime ir kitoms tauty
bėms, kad mes neužmirštame 
skriaudos, padarytos mūsų tautai, 
ir kiek mūsų jėgos leis kovojame 
ir kovosime dėl laisvos Lietuvos.

Skautės ir skautai kviečiami 
dalyvauti uniformuoti su savo vė
liavomis; kitas organizuotas jau
nimas — ateitininkai, tautinių

kandidato, siūlytojo ir vieno klubo 
nario,

c) visi pasirašiusieji privalo bū
ti pilnai apsimokėję nario mokestį 
M. L. Klubo nariai,

d) pasiūlymus įteikti betkuriam 
Tarybos nariui arba siusti paštu 
šiuo adresu: Lietuvių Klubo Tary
bai, 50 Errol st. N. Melbourne.

Melb. Liet. Klubo Taryba

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo Val

dyba birželio 25 d. 2 vai. p.p. lai
kinose Klubo patalpose 39 Church 
St, Lidcombe šaukia klubo narių 
informacinį susirinkimą.

Susirinkime dalyvaus Klubo 
advokatas Mr. J. M. Caruana, ku
ris padarys pranešimą apie Klu
bo licenzijos gavimą ir patalpų 
statybos reikalus.

Prieš ir po susirinkimo klubo 
nariai galės sumokėti metinį na
rio mokestį o taip pat bus priima
mi ir naujų narių įstojimo pareiš
kimai.

Kviečiame esamus ir būsimus 
narius susirinkime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Sydnėjaus Lietuvių Klubo 
Valdyba

EKSKURSIJA AMERIKON
Kaip jau buvo skelbta, ryšium 

su įvykstančiu ateinančiais metais 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimu, kuris įvyks 1968 m. rug
sėjo pradžioje New Yorke, iš Aus-

dybos pirmininką p. S. Narušį 36 
Berrille Rd., Beverley Hill. At
minkime: juo didesnė susidarys 
keliautojų grupė, juo didesnės 
nuolaidos už kelionę lėktuvu.

PRANEŠIMAS SYDNĖJAUS 
LIETUVIŲ NAMŲ 

SUSIJUNGIMO REIKALU 
1966 m. lapkričio 6 d. visuoti

niame Bankstowno Lietuvių Klubo 
narių ir organizacijų atstovų su
sirinkime buvo sudaryta komisija 
tirti sąlygas galimo susijungimo 
tarp Sydnėjaus ir Bankstowno 
Lietuvių Klubų, ar bent draugiš
ko abiejų klubų veiklos koordina
vimo. J šią komisiją buvo išrinkti: 
A. Dudaitis (narys Sydnėjaus ir 
Bankstowno Liet. Klubų), R. Ci
bas, Jun. (narys Bankstowno Liet. 
Klubo) ir V. Bernotas (nepriklau
sąs nei vienam iš šių klubų).

Š.m. balandžio 9 d. turėtas po
sėdis su Sydnėjaus Liet. Klubo 
Tarybos atstovais, o balandžio 18 
d. su Bankstowno Liet. Klubo Val
dyba. Šių posėdžių metu buvo iš
diskutuotos ir su mažais pakeiti
mais principiniai priimtos galimos 
tarimosi bazės. Šios tarmosi bazės 
turėjo būti perduotos bendram 
abiejų klubų visuotiniam narių su
sirinkimui spręsti tik tada, kada 
bus gautas atskirų Sydnėjaus ir 
Bankstowno Liet. Klubų visuotinų 
narių susirinkimų pritarimas. _

Galimo tarimosi pagrindiniai 
punktai:

1. Visuotinis abiejų klubų na
rių susirinkimas sprendžia visus 
klausimus, kaip — Klubo pava
dinimas, klubo organizacija, san 
tvarka, įstatai, klubo tolimesni 
tikslai, priemonės ir tt.

2. Bankstowno Lietuvių Klu
bo “Dainavos” Namai ir vieta 
paliekama kaip Sydnėjaus Lie
tuviško Jaunimo Centras.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Brisbanės liet, jaunimas užsi
krėtė vedybom: neseniai ištekėjo 
A. Kviecinskaitė, susižiedavo ir 
rengiasi vestuvėms abu Mališaus
kų vaikai, o štai pasiekė žinios, 
kad ir Virginija Stankūnaitė jau 
susižiedavusi. Dar nieko nesigir
di apie šauniuosius Sagačių vyrus.

A.L.B. Krašto Valdybos narė 
jaunimo reikalams p. P. Pullinen 
su vyru buvo pabėgusi į Australi
jos šiaurės bent savaitei atsipūsti.

Sydnejaus lietuvių grietinėlė 
veikinti šeimininkų jų abiejų 
dinių proga, 
inž. Iz. Jonaitis savu laiku sėkmin
gai vadovavo Austr. Liet. B-nei, o 
ponia yra žinoma visuomenininke 
— kultūrininkė, patraukliai pasi
reiškusi ne vien anksčiau Melbour
ne, bet ir dabar Sydnejuje. Abiem 
ilgiausių metų!

pas- 
var- 

Kaip atsimename,

Jungtini* Baltų Komitetą* bir
želio 18 d., aekmadienį, 3 vai. p. 
pietų Latvių salėje 32 Parnell *t., 
Strathfield rengia

BIRŽELIO 14 DIENOS 
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ 

— KONCERTĄ.
Paskaitą pritaikintą dieno* nuo

taikai įkaity* p. E. Jonaitienė.
Programoje dalyvaus iš lietu-

šokių grupė kviečiami dalyvauti 
pasipūtę tautiniai* drabužiai* ir 
atvykti prie latvių aalė* ne vėliau 
kaip 2.30 p.p., ne* yra numatyta, 
kad jaunimai tautiniuo*e drabu
žiuose nurodinė* 
avečiam* vieta*.

atvykstantiems

Jungtinio
V. Bukevičiu* 
Baltų Komiteto 

Pirmininką*

tralijos ta proga organizuojama 
lietuvių ekskursija, kurios pagrin
dą sudarys vykstą į Seimą Aus
tralijos lietuvių b-nės atstovai. 
Ekskursiją organizuoja ALB 
Krašto Valdyba. I Ankstyvesnius 
paskelbimus jau yra visą eilė tai 
ekskursijai užsirašiusių.

Tad dar kartą primename, kad 
visi, kurie numato apie minimą

Adelaidėje vėl paskelbtas vajus 
Adelaidės Liet. Namų reikalams. 
Palyginus su kitomis liet, koloni
jomis (ypač su Sydnejaus) ade
laidiškiai bene stipriausiai ir pa
traukliausiai bus bendruomeniškai 
įsitaisę, bet vis tik esami namai 
turi apie 8.000 dol. skolos. Kad 
atsikračius šita skola, ir paskelb
tas naujas vajus. Tiek vajaus 
organizatoriai (Adei. Liet. S-ga), 
tiek ir visi girdėję apie Adelaidės 
lietuvių solidarumą neabejoja, kad 

Namų

Aną savaitgalį iš Japonijos po 
gražių atostogų sugrįžo melbur- 
niškiai Z. ir J. Kalpokai. Kelionė
je jie išbuvo apie penkias savaites, 
kurios metu jie aplankė ir pasi
žmonėjo Japonijoje, Hong Konge, 
Kambodijoje ir Tailande. Grįžo 
kupini įspūdžių ir patenkinti.

Neseniai Brisbanėje lankėsi 
sydnejiškis kun. P. Martuzas, ku
ris atlaikė vietos lietuviams pa
maldas ir pasakė Motinos Dienai 
pritaikintu pamokslą. Tą pačią 
dieną Brisbanėje įvyko Dievo Kū
no procesija, kurioje dalyvavo ir 
lietuvių grupė, vadovaujama kun.
P. Martuzo.

— ★ —
Apskaičiuojama, kad perėjimas 

į metrinę sistemą Australijai kai
nuotų apie 2500 milijonų dolerių.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ SPAUDOS PLATINIMO CENTRAS
Birželio 18 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. Pulgio Andriušio 60-ties 

metų sukakties proga rengia jo sukurtų ir išleistų knygų

Atidarymo dieną pats jubiliatas skaitys savo kūrybos, transliuo
jamos iš garsinės juostelės.

Visi maloniai kviečiami pagerbiant jubilijatą į parodėlę atsilan
kyti ir pasiklausyti jo autentiško žodžio.

Minima paroda įvyks Sydnejaus Lietuvių Klubo laikinose patal
pose 39 Church St., Lidcombe. įėjimas nemokamas.

J. DONELA

vajus pavyks ir kad Liet, 
skolos pranyks.

veiklai 
Mikai-

Visu savimi lietuviškai 
atsidavęs melbourniškis A. 
la birželio pradžioje jau galutinai 
išeina į neribotas atostogas (pen
siją). Reikia manyti, kad p. A. 
Mikaila kaip pensininkas turėda
mas daugiau laisvo laiko dar dau
giau prisidės prie lietuviškos veik
los. Bičiuliškai p. Mikailai linki
me gražių ir produktyvių atostogų.

Pereitą savaitgalį sugrįžo į na
mus pas tėvus porą metų Anglijo
je specializavęsis Dr. Irvis Venc
lovas. Kiek teko nugirsti, Brisba
nės universiteto Medicinos fakul
tetas Dr. I. Venclovą pakvietęs 
dėstyti chirurgiją.

Mūsų Pastogės bendradarbis ir 
“Talkos” steigėjas bei jos dvasios 
vadovas melburniškis Liudas Bar- 
kus loterijoje 
tančių dolerių, 
pasveikinti ir 
tokių laimikių!

išlošė keletą tūks- 
Malonu p. Barkų 

palinkėti daugiau

Rimti negaliu namie
(Kelionių įspūdžiai) 

skurdžiu aplinkumos.
Nuo Wilcannia pasukom Dar

ling upės krantais einančiu keliu į 
Bourke. Kelias pravažiuojamas 
tik sausros parijodais ir tai va
žiuojant labai atsargiai. Darling 
upės vanduo labai purvinas, kran
tai statūs ir patį upė daugiau pa
naši į kanalą. Apylinkės pilko pu- 

sutrūkinėjusio 
ne kur 
sodybos

ganosi 
viena

Bour-

vė-

A.
aš.

Kalbant apie loterijas jau kelin
ti metai girdisi tai ten, tai ten vie
nas kitas lietuvis praturtėja per 
loterijas didesne ar mažesne suma. 
Tačiau bendruomenė skundžiasi, 
kad stokoja būtiniausiems reika
lams pinigų. Yra iš liet, visuome
nės sugestijų, kad ir bendruome
nės vadovybė bei jos padaliniai už
siimtų reguliariu loterijų žaidimu. 
Būkime tikri, kad anksčiau ar vė
liau laimingas loterijos bilietas 
pagerintų bendruomenės finansus. 
Kodėl nepasvarsčius ir šito reika
lo. Greičiausia pati liet, visuome
nė, kuri remia bendruomenineo 
institucijas, tam visai nesipriešin
tų, o laimėjus net ir didžiai nu
džiugtų.

Aną savaitgalį skautų kaukių 
baliaus metu keletą pramoginių 
dainelių padainavo net Pertho stu
dentas Vytenis Garnys, kuris tuo 
laiku kaip tik buvo atvykęs su 
Pertho universiteto choru ir daly
vavo vietos australų meno festiva
lyje.

Gegužės 20 d. pas p. p. Jonaičius 
Sydnejuje buvo susirinkusi visa

Pasižvalgius po užjūrius sena 
svajonė pamatyti Australijos šiau
rę dar labiau įsižiebė. Atsiradus 
dar keliems bendraminčiams pra
dėjom rimtai planuoti ir ruoštis 
kelionėn.

Išvykome gegužės vidury. Kaip 
žinia, Australijos šiaurėje yra du 
sezonai — lietingas ir sausas. Va
saros metu lyja daug ir dažnai. 
Keliai pasidaro bent eiliniam tu
ristui nepravažiuojami. Oras taip 
pat būna šiltas ir tvankus. Tuo 
pačiu metu centrinėje Australijo
je būna nepaprastai karšta ir sau
sa.

Geriausias laikas kelionei į 
šiaurę yra tarp balandžio ir spalio 
mėnesių. Dienos tada saulėtos ir 
šiltos, nors naktys gali būti ir 
sokos.

Keliaujame trise: “bosas” 
Staugaitis, A. Janušauskas ir
Vis Adelaidės taksistai. Vykstame 
šešiasdešimtųjų metų Holdenu, 
padaręs kaip taksis netoli 200.000 
mylių, bet “boso” gerai prižiūrė
tas ir aptvarkytas. Tikimės, kad 
atlaikys. Vežiamės palapines ir 
kitas stovyklavimo priemones, 
taip pat vandens, benzino ir kiek 
atsarginių dalių.

Pramatytas kelionės maršrutas: 
Broken Hill, Brisbane, Cairns, 
Darvin, Adelaide. Viso apie 6.000 
mylių, kurias tikimės nuvažiuoti 
per keturias savaites.

Pirmą kelionės dieną pasiekėm 
Broken Hill ir nakvojom laukuose 
prieš įvažiuojant į miestą. Sto
vyklavimo egzaminus išlaikėm ne
blogai, tik gerokai laiko suėda iš- 
sipakavimas ir vėl susipakavimas. 
Atrodo, vežiamės perdaug turto.

Broken Hill miestas pagarsėjęs 
švino, cinko įr sidabro kasyklom. 
Nuo dulkių papilkavęs ir prisitai
kęs prie saulėje išdegusios ir gana

raus juodžemio, 
nuo karščių. Kur 
avelės. Ūkininkų 
nuo kitos gana toli.

Nakvojam pusiaukelėje į 
ke. Stovyklavietė nekokia, nes 
žemė puri ir dulkėta. Bourke 
miestelis nedidelis ir gana nykus.

Trečiai nakčiai sustojame pui
kioje vietoje prie Barwon upės tik 
pravažiavus Brewarrina miestuką. 
Pasistatėm palapines, susikūrėm 
ugnį ir jau ruošėmės vakarienei, 
kai staiga įš miestelio ar kaimynų 
grįždamas ir truputį įsilinksminęs 
ūkininkas įsuko j mūsų “sodybą” 
ir gerokai aprėkęs liepė per pus
valandį išsikraustyti. Vargais ne
galais pavyko jį perkalbėti. Leido 
mums pasilikti, o šiltai atsisveiki
nant net pagalvojau, kad ko gero 
dar pasikvies į svečius. Ryte po 
puikaus poilsio prikėlė įvairių 
paukščių giesmės, o kukaburos 
taip kvatojo, kad net miškas 
plyšo.

Tarp Bourke ir Walgett pasima- 
tėm su pirmom kengūrom. Jų se
niai tikėjomės. Šiose apylinkėse 
jų bėginėja ištisi būreliai. Visos 
neblogai atsiganiusios, nes žolė 
nors ir parudavus, bet jos pakan
ka ir avims ir kengūroms.

Walgett miestukas nedidelis, 
bet stebėtinai modernus. Daug ir 
juodųjų australų. Visi gerai apsi
rengę. Iš čia pasukom truputį iš 
kelio j Lightning Ridge opalų ka
syklas. Keletą valandų krapštinė-

jom ieškinėdami po išraustas že
mes, bet nieko neradom. Čia opa
lai užtikti nuo 1903 m. Kasyklos 
siekia iki 80 ar daugiau pėdų gy
lio. Be nuolatinių opalų kasėjų 
čia vienas kitas praleidžia savo 
metines atostogas laimės beieško
damas. Vieta taip pat gausiai lan
koma turistų.

Pasiekiam Moree ir čia nakvo
jame. Toliau keliaujame asfaltuo
tais vieškeliais. Lygumos pasibai
gė ir apylinkės jau tankiai apgy
ventos. Pravažiavom du gražius

N. S. W. miestelius — Inverell ir 
Glen Innes. Apylinkės kalnuotos 
ir čia užtinkama brangiakmenįų.

Netrukus pasiekiam ir Great Di
vide kalnynus. Aukščiausios vir
šūnės siekia iki 5000 pėdų. Kalnai 
apaugę aukštais medžiais, vaizdai 
tikrai labai gražūs. O dar gražes
nė toliau Gibraltar Ranges kalnų 
grandinė. Kalnai ir slėniai prime
na Tirolį, tik trūksta austriškų 
bažnytkaimių.

Persįritę per kalnus pasiekėm 
senoką Grafton miestą ant plačios 
Clarence upės. Kiek atsigaivinę 
šokom ieškotis nakvynės jau pra
dėjus temti ir pirmą sykį pasikly- 
dom. Užsižiopsoję pasukom ne ta 
kryptimi ir tik už 14 mylių prie

3. Pagal galimybes ir toliau 
tęsiama Sydnėjaus Liet. Klubo 
Tarybos užvestą byla licenzijuo- 
to Klubo teisių gavimui bei to
kio klubo įsigijimui.

4. Bendrame visuotiniame 
abiejų klubų narių susirinkime 
kiekvienas narys turi tik po vie
ną balsą, išskyrus atvejį, kada 
iškiltų “Dainavos” Namų ar Sy
dnėjaus Liet. Klubo likvidavimo 
ar pardavimo klausimas. Tada 
sprendžiamąjį balsą turi atskirų 
klubų nariąi pagal savo nuosta
tus.
Š.m. gegužės 5 d. ši komisija 

sušaukė bendrą abiejų klubų val
dybų ir komisijos posėdį. Po gi
lesnių diskusijų Sydnėjaus Liet 
Klubo atstovai iškėlė mintį, kad 
anksčiau minėtos tarimosi bazės 
pilnai neatsieks savo paskirties. 
Tuo atveju reikėtų siūlyti ką nors 
konkretesnio ir dar kartą susirink
ti bendram posėdžiui. Daugumai 
dalyvių nepritarus su antro posė
džio šaukimu, ir šiuo metu netu
rinti kito pasiūlymo, kreiptasi į 
Sydnėjaus Liet. Klubo atstovus 
konkrečius savo pasiūlymus pa
ruošti ir perduoti šiai komisijai. 
Tai sutiko atlikti p.p. E. Kolakaus 
kas ir V. Simniškis. Iki šiol tokių 
pasiūlymu negauta.

Atsižvelgiant į tai, kad bendras 
lietuviškų namų klausimas yra la
bai opus Sydnėjaus Lietuviškoje 
bendruomenėje, mes randame nau 
dingą šio galimo susitarimo eigą 
skelbti spaudoje, prašant Sydnė
juje ir jo apylinkėse gyvenančius 
lietuvius (tiek šių klubų narius, 
tiek ir ne narius) per spaudą ar 
tiesioginiai šiai komisijai išreikšti 
savo mintis bei pasiūlymus šiuo 
reikalu.

Komisijos vardu:
A. Dudaitis 
R. Cibas (jun.) 
V. Bernotas

1967 m. gegužės m. 30 d. 
Komisijos adresas: V. Bernotas

1 Konrad Ave., 
Greenacre. N.S.W.

PADĖKA
Mieli prieteliai,

atsiprašau visų, kad nepaskelb
siu jūsų pavardžių: buvote tiek 
skaitlingi, kad užimtų perdaug 
vietos. Visiems mane lankiusiems 
ligoninėj mano nuoširdžių nuo
širdžiausias ačiū!

P. S. Apie birželio 2-3 d.d. gydy
tojai nuspręs, ar mano kraujas ir 
jo apytaka yra normali. Nuo to 
priklausys mano sveikata ir kiek 
užtruksiu ligoninėje. Tikiuosi apie 
birželio 7-8 d., ligoninėje išbu
vus 8 savaites, grįžti į namus.

J. Kantonas

vė jos atstovas inž. S. Grincevi- 
čius. Tos demonstracijos metu da
lyvavo ir eilė Sydnėjuje gyvenan
čių lietuvių inžinierių. Viskas vy
ko Wentworth viešbutyje.

parazįtų kontrolės punkto paaiš
kėjo, kad važiuojam geru keliu, 
tik ne į Brisbanę, o šveičiam tie
siog į Sydney. Uodegas pabrukę 
spaudėm atgal.

(Bus daugiau)

musu Pastoge

INŽNIERIŲ KONVENCIJA
Pereitą savaitę Sydnėjuje įvy

ko elektrotechnikos ir telekomuni
kacijos Australijos inžinierių kon
vencija. Buvo skaitomos paskai
tos ir demonstruojama naujausi 
pasiekimai elektronikos srity. Pa
žymėtina, kad šioje konvencijoje 
suvažiavusiems inžinieriams pas
kaitą skaitė ir lietuvis inžinierius 
Zigmas Budrikis, atvykęs iš Perth, 
kur jis dėsto Pertho universitete. 
Lygiai Siemens firmos gaminius 
demonstravo ir paaiškinimus da-
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