
ŽMOGAUS TEISIU 
METAI

Kaip kad Šių metų pradžio
je pastebėjote, Siems — 1968- 
siems — metams suteikta dve
jopa prasmė: laisvįeji lietuvio/ 
Šiuos metus pašvenčia Lietuvos 
Laisvės Kovai, gi Jungtinių Tau
tų Organizacija (UNO) lygiai 
Šiuos metus paskelbė Žmogaus 
Teisių Metais. Tikslas labai 
aukStas ir kilnus ir į Šitą UNO 
paskelbimą lietuviai turėtų ne
mažiau reaguoti, kaip ir į Lietu
vos Laisvės Kovą, nes Šituo at-
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veju tiek lietuvių aspiracijos, tiek 
ir Jungtinių Tautų idealai nuo
stabiai sutampa. Juk kas kovoja 
už lietuvių tautos teises ir aspi
racijas, lygiai tuo pačiu kovoja 
ir vykdo Jungtinių Tautų dekla
raciją — žmogaus teises. Ir iš 
kitos pusės, kas suinteresuotas 
Žmogaus teisių įgyvendinimu 
bent tokiu, kaip kad jas yra de
klaravusios Jungtinės Tautos, 
tuo pačiu kovoja ir už lietuvių 
tautą, kuriai Handle atimtos pa
čios elementariausios žmogaus 
teisės, dėl kurių buvo kovojama 
trisdešimties metų kare (1618- 
1648), plūdo kraujuose prancū
zų tauta savo Didžiojoje Revo
liucijoje arba draskėsi Rusija 
prieš caristinę imperiją. Turint 
minty tas milžiniškas pastangas 
ir sudėtas aukas bent deklaraty- 
viniu požiūriu Žmogaus Teisės 
pripažintos, ir tai jau pasiekta 
labai daug. Tačiau net ir šian
die yra eilė kraštų, kurių atsto
vai pasirašę iškilmingai Žmo
gaus Teisių Deklaraciją, savuo
se kraštuose vadovaujasi senai
siais metodais, lyg apie tas Žmo
gaus Teises niekas nebūtų gir
dėję.

UNO institucija yra globalinio 
masto institucija, ir tos instituci
jos paskelbtoji Žmogaus teisių 
Deklaracija turėtų galioti visuo
se pasaulio kraštuose. Deja, taip 
nėra, ir lyg patyčiom, tą Žmo
gaus Teisių Deklaraciją yra pa
sirašę kaip tik tokie kraštai, ku
riuose tokių teisių savo piliečiui 
nepripažįstama, ir kas liūdniau
sia, ne tik savi kraštai laikomi 
vergiškoje priespaudoje, bet toji 
vergija smurto ir net militariniu 
keliu bandoma primesti ir ki
tiems kraštams. Po paskutiniojo 
pasaulinio karo per tuos dvide
šimt trejus metus pasaulyje vyko 
ir tebevyksta keturiasdešimt du 
didesnio ar mažesnio masto ka
rai, kurių kurstytojai — agreso
riai principe stoja kaip tik prieš 
tas elementariausias žmogaus 
teises. Gaila tik, kad toji pati 
UNO organizacija tegali tik rem. 
tis daugiausia moraliniu keliu ir 
neturi jokių priemonių, kurios 
sankcionuotų jos narius, nesilai
kančius UNO chartos arba jos 
paskelbtųjų Žmogaus Teisių 
Deklaracijos. Vienintelis kelias 
— tokius narius pašalinti iš pa
čios organizacijos, bet tuo dar 
labiau nieko nebūtų laimima, 
nes tokie nariai iš viso su niekuo 
nesiskaitytų. Vėl gi iš kitos pu
sės tokių narių toleravimas pa
čioje organizacijoje smukdo pa
čios organizacijos prestižą nes 
ko verta tokia organizacija, ku
rios nariai pačios organizacijos 
principus išduoda. Šitokia veid
mainiška būsena laikosi tik dėl 
to, kad bijomasi galutinai su
skaldyti pasaulį į dvi stovyklas, 
kurios neišvengiamai vestų prie 
trečio pasaulinio karo. UNO 
kaip tokia ir yra pašaukta gy- 
veniman, kad padėtų išlaikyti 
pasaulyje taiką.

Nežiūrint to, Žmogaus Teisių 
Metai turi labai gilią prasmę: 
Žmogaus Teisių Deklaracija yra 
šiandie tarsi idealas, kuris anks
čiau ar vėliau turės būti įgyven
dintas. O idealas, jeigu tinkamai 
pristatytas arba paskelbtas, ly
giai galioja tiek tautoms, tiek ir 
atskiram individui. Todėl net ir 
tuose kraštuose, kur šiandie su 
žmogaus teisėmis nesiskaitoma, 
jei ne vyriausybių galvos, tai ei
liniai piliečiai kels balsą ir tų 
teisių reikalaus, o jei ne, tai ir 
kovos už jas. Gi iš kitos pusės 
kiekvieno laisvojo tiesioginė pa
reiga ne vien tik pačiam džiaug
tis turimomis teisėmis, bet lygiai 
ir kovoti, kad ir kiti jomis ga
lėtų gyventi ir remtis.

Šioje kovoje už žmogauus tei
ses labai daug ką gali padaryti 
ir laisvieji lietuviai. Mūsų visų 
pareiga visur ir visomis priemo
nėmis kelti žmogaus teisių klau-

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose VLIKo pirmininkas 
Australijoje

GYNYBOS SEKRETORIAMS
PASIKEITUS

Paprastai sakoma militarinius 
reikalus palikti kariškių nuožiū
rai. Deja, tokio dėsnio demokra
tiniuose kraštuose retai prisilaiko
ma. Ir štai vienos savaitės tarpe 
gynybos sekretoriaus Mc Namaros 
pareigos atitenka advokatui Clark 
Clifford’ui, Australijoj mažai ži
nomas, o kariškiams visai negir
dėtas Philip Lynch tampa armijos 
ministeriu.

Kiek galima spręsti iš spau
dos, McNamaros vienašališka nuo
monė ir diktatūriška tvarka daž
nai kryžminiai susikirsdavo su 
prez. Johnsono vedama užsienio 
politika, o su vyrausiuoju jungti
niu štabu (Joint Chiefs of Staff) 
visai nesiderino. Tikriausiai pre
zidento spiriamas McNamara bu
vo priverstas apleisti svarbias ir 
atsakomingas pareigas.

Stambiems pasikeitimams įvy
kus įdomu pežvelgti kaip tas gali 
atsiliepti militarinėje Amerikos 
struktūroje.

Gana aišku, kad J.A.V-bių už
sienio politika ar Azijoje, ar Eu
ropoje per naktį nepasikeis. Ir 
tuo mažiau keisis prieš Ameri
kos prezidento rinkimus šių metų 
pabaigoje. Mc Namaros pasitrau
kimas užsienio reikalams stovint 
kritiškoj padėty palieka begalybę 
neišspręstų problemų. Neabejoti
na, Vietnamas šiuo metu stovi 
pirmoje eilėje. Korėja — kitas kar 
tėlis ir diplomatinis nusivylimas. 
Artimieji Rytai, kur Amerika lai
ko pirštus į stipinus įkišusi, ga
li bet kada riedėti, šiuo sykiu tik 
tepami ratai. Amerikos vidiniai rei 
kalai ne mažiau komplikuotesni. 
Buvo pradėtas užsimojimas gamin
ti prieš raketinius ginklus. Tokie 
ginklai galėtų pakilti į startosfe- 
rą ir ten sunaikinti priešo bran
duoliniais užtaisais raketas. Toks

projektas valstybei kainuotų mil
žiniškas sumas, o šimtaprocentinė 
saugumo garantija niekada nebū
tų išvystyta. Mc Namara tokį pro
jektą laikė betiksliu ir kiek galė
damas trukdė. Naujasis gynybos 
sekretorius sakosi skirsiąs dau
giau dėmesio užvilkintų priešra- 
ketinių raketų gamybai. Sovietų 
augančiam ir gręsiančiam laivy
nui Clifford atsakysiąs padidinta 
povandeninių ir lėktuvnešių laivų 
gamyba.

Kaip C. Clifford laviruos gyny
bos sekretoriaus vietą tik ateitis 
mums parodys.' Šiuo kartu galima 
suvokti, kad gynybos sekretoriaus 
ir vyriausio jungtinio štabo san
tykiai ir bendravimas bus daug 
palankesni. C. Clifford vienas iš 
geriausių Amerikos advokatų gal 
ir militarinėse pareigose išlaikys 
savo reputaciją.

VIETNAMAS

Žuvusių amerikiečių skaičius 
prašoko 19.000 karių, kai tuo tar
pu bendrai aukų (sužeistų ir din
gusių) turėta daugiau negu ko
vojant prieš komunistų agresiją 
Korėjoje. Amerikos vyriausybė 
svarsto ginkluotų jėgų didinimą li
gi 700.000 vyrų. Bet ir čia susi
daro patys sunkumai ne tiek, iš 
kur žmonių paimti, bet taip pat 
ar pajėgų didinimas grąžins bu
vusią sąjungininkų iniciatyvą.

Amerikos prezidentas, vengda
mas prieš rinkiminės žmonių re
akcijos, norėtų pasitenkinti esamu 
karių saičium, o vietoj to pereiti 
į kitą militarinę strategiją. Vie
na svarstomų strategijų būtų pa
skelbti šiaurės Vietnamu! karą, 
bet tokiam projektui kongresas tik
riausiai nepritars. Kita išeitis lik
tų palaipsniui dauginti Amerikos 
pajėgas ir drastiškai perorgani
zuoti pietų Vietnamo militarinę 
struktūrą, kuri turėdama trijų

ketvirtadalių milijono armiją kaip 
ir visas Vietnamas randasi chao
se.

Apie Š. Vietnamo invaziją, 'vi
sų militariniu įrengimų bombar
davimą, jūros kelių užminavimą... 
Amerikos vyriausybė daugiau ne
kalba, nes tuo bijosi iškviesti kom. 
Kinijos “savanorius” į talką.

♦
“Koks farsas Vietnamo karas? 

Aš prezidento Johnsono nesupran
tu...” Taip rašo studentas savo 
laiške vienam iš įtakingiausių 
Amerikos žurnalų. “...Karas, kada 
priešo sostinė neliečiama, bet mū
sų ambasada Saigone priešo uži
mama. Karas kada pagrindiniai 
jūros keliai laisvi, priešo uostai 
nebombarduojami. Ar aš norėčiau 
pakliūti į karą? Dievaži ne! Mes 
ten nekariaujame, mes norime pa
tenkinti pasaulį ir parodyti kokie 
mes geraširdižai kovodami taip, 
kaip priešas mums diktuoja. Aš 
nusistatęs prieš komunizmą ir jei 
mūsų prezidentas darys taip, kad 
laimėtume karą, aš mesiu studijas 
ir tapsiu pirmuoju savanoriu. Ta
čiau aš būčiau didžiausias kvailys 
aukodamas savo gyvybę preziden
tui jei jis neaukoja už mane ne 
tik savo gyvybės, bet ir jam pri
einamų ginklų”.

Ateinantį trečiadienį, kovo 20 
d. Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas Dr. J.K. 
Valiūnas pasieks Sydnėjų ir Aus
tralijoje išbus apie savaitę laiko. 
Kadangi svečias Australijoje nu-

Dr. J.K. Valiūnas 
VLIK'o pirmininkas

mato būti labai trumpai, tai Kraš
to Valdyba yra pramačiusi tokius 
aukštojo svečio vizitus:

Kovo 20 d. vakare Dr. J.K. Va
liūno privatus susitikimas su A. 
L.B. Krašto Valdyba.

Kovo 21 d. vakare Sydney apy
linkės valdyba organizuoja Syd- 
nėjaus liet, visuomenės susitikimą 
su Dr. J. Valiūnu Dainavoje 
Bankstowne.

Kovo 22 d. Dr. J.K. Valiūnas, 
ALB Krašto Valdybos pirmininko 
p. S. Narušio lydimas, išvyksta 
į Canberrą, kur bus bandoma susi
tikti su australų federalinės vy
riausybės asmenimis, galimai su 
ministeriu pirmininku.

Kovo 24 d. Dr. J.K. Valiūnas 
jau bus Melbourne, kur vakare 
matysis su Melbourne Liet, vi
suomene Lietuvių Namuose.

Kovo 25 d. VLIKo pirmininkas 
praleis Adelaidėje.

Kelionėje po Australiją Dr. J. 
K. Valiūną lydės Krašto Valdybos 
pirmininkas p. S. Narušis.

Iš Adelaidės p. Valiūnas grei
čiausia skubės į Sydnėjų ir iš čia 
vyks tolimesnėn kelionėn. Gaila, 
kad spausdinant laikraštį dar ne
turėta tikslių žinių, kurią valan
dą jis nusileis Sydnėjuje.

VLIK’o PIRMININKAS

RUOŠKIME PETICIJAS

Lietuviai svetur
MIN. S. LOZORAIČIO 

PASISAKYMAI

Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo 50 metų sukakties proga 
Šveicarijos dienraščiai “Ba»ler 
Nachrichten” ir “Luzerner Tage- 
blatt” ir keli Vokietijos laikraš
čiai yra paskelbę min. S. Lozorai
čio straipsnius. Išdėstęs sukakties 
reikšmę ir Letuvos istoriją ligi 
dabartinių — sovietų okupacijos 
—dienų, autorius užbaigia straips
nius šiais samprotavimais:

“Reikia tikėtis, kad Vakarai 
prieis prie išvados, jog solidaru
mas su raudonojo totalitarizmo 
pavergtais ir grąsinamais kraštais 
— vistiek ar tai yra Pietų Vietna
mas, Izraelis ar Lietuva — suda
ro vieną pirmųjų priemonių sėk
mingai priešintis pavojui, kuris 
nuolat didėja laisvei pasaulyje, 
ši aplinkybė pagrindžia mintį, kad 
užuot raminus save reliatyviu 
tarptautinio komunizmo policent-

rizmu, yra pačių Vakarų intere
suose remti savo solidarumu pas
tovaus priespaudos ir žmonių bei 
tautų teisių niekinimo monocent- 
rizmo aukas”.

Turimomis žiniomis Lietuvoje 
Telšių vyskupu įšventintas kun. 
Pletkus. Šventinimo apeigas atli
kęs vysk. Labukas.

— ★ —
Ženevoje (Šveicarijoje) atidary

ta dailininko Gabrieliaus Stanulio 
dailės paroda. Pats dailininkas pro
fesoriauja Ženevos meno mokyklo
je.

— * —
Lietuvių kalbos katedros docen

tas Vilniaus universitete Jonas Pa
lionis sausio 15 d. apgynė diser
taciją ir jam pripažintas filologijos 
daktaro laipsnis. Jo disertacijos te
ma “Lietuvių literatūrinė kalba 
XVI-XVII amžiuje”, šiam jo vei
kalui priduodama didelės kultūri
nės svarbos.
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INSTRUKCIJA
dėl peticijų laisvojo pasaulio valstybių vyriausybėms

Peticijų tikslas — paskatinti laisvojo pasaulio valstybių vyriausy- 
sybes imtis žygių, kad būtų panaikinta Sovietų Sąjungos agresijos 
prieš Lietuvą sudarytoji padėtis ir būtų atstatyta nepriklausoma
Lietuva.
Peticijų paruošimo ir jų įteikimo organizavimui vadovauja Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. Kiekviename lietuvių gy
venamame krašte peticijos paruošimu ir jų įteikimu rūpintis Vil
kas įgalioja atitinkamą lietuvių organizaciją.
Peticijų tekstus anglų ir ispanų kalbomis parūpina Vlikas. Kraš
tuose, kur valstybinė kalba kita, peticijos tekstą į tą kalbą išverčia
ir vietos sąlygoms pritaiko Vliko įgaliotoji organizacija (2 str.). 
Ji atspausdina ir reikalingą peticijos lapų kiekį.
Peticija adresuojama valstybės vyriausybės galvai ir įteikiama ati. 
tinkamame krašte galiojančia tvarka.
Peticiją pasirašyti kviečiami atitinkamo krašto visuomenėje auto
ritetingi bei įtakingi asmenys: parlamentarai, aukštieji dvasinin
kai, provincijų gubernatoriai, burmistrai, mokslininkai, kultflri- 
kai, žurnalistai, stambūs verslininkai, žymiųjų profesinių organi
zacijų vadovai, plačiai žinomi visuomenininkai ir kt.
Kvietėjus — parašų rinkėjus sutelkia ir parašų rinkimui vado-

MELBOURNE

Melbourno Apyl. Valdyba nori 
atkreipti visų Viktorijos lietuvių 
dėmesį, kad kovo 23 d., šeštadie
nį, 6 vai. vak. Lietuvių Ndmuose 
50 Errol St., North Melbourne, vi
si kviečiami pasimatyti su VLIK’o 
pirmininku Dr. J.K. Valiūnu, kuris
padarys pranešimą visuomenei ir 
atsakinės j paklausimus. Šis pra
nešimas apie lietuvių pastangas ir 
nuveiktus darbus politinėje srity
je siekiant Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo turėtų būti aktu
alu visiems lietuviams.

Visi Melbourno ir apylinkių lie
tuviai šiame pasimatyme maloniai 
kviečiami kuo skaitlingiausiai atsi 
lankyti ir pagerbti aukštąjį sve
čią bei išklausyti jo pranešimo.

Melbourno Apyl. Valdyba

DR. J.K. VALIŪNAS
ADELAIDĖJE

vauja įgaliotoji organizacija. Ji nustato ir vietos papročius bei są- Kovo 24 d., sekmadienį, lydimas 
lygas geriausiai atitinkančius parašų rinkimo metodus: asmeniš-, ALB Krašto Valdybos pir-ko p. 
kai pas kviečiamuosius lankantis, kreipiantis į juos laiškais ar nau- S. Narušio, atvyksta į Adelaidę 
dojantis kitokiomis atsitiktinėmis arba sudarytomis progomis. pasimatyti su vietos lietuviais 
Peticiją pasirašyti kviečiamiesiems asmenims pateikiama informs- VLIK’o pirmininkas Dr. J.K. Va
rinės medžiagos apie Lietuvą ir dabartinę jos padėtį. Įgaliotąsias
organizacijas tąja medžiaga aprūpina Vlikas.
Kiekvienam peticiją pasirašyti kviečiamam asmeniui pateikiami du 
peticijos teksto egzemplioriai. Pasirašytasis egzempliorius (viena
me lape — vienas parašas su titulu ir adresu) perduodamas įgalio- 
tajai organizacijai, antrasis egzempliorius paliekamas pasirašiu
siajam.
Baigusi rinkti parašus, įgaliotoji organizacija:

a) sudaro pasirašiusiųjų sąrašą, kurio vieną egzempliorių 
siunčia Vlikui,

b) pasirašytų peticijos tekstų rinkinį dailiai įriša knygos 
pavidalu,

c) suorganizuoja peticijai įteikti deramą delegaciją ir atlieka 
kitus reikalingus žygius, kad peticija būtų įteikta oriai, įs
pūdingai, ir kad peticijos įteikimas bei tikslas taptų viešai 
žinomas.

Stengiamasi, kad peticijos būtų įteiktos 1968 Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais, ligi rugpjūčio 1 dienos.

liūnas. Turimomis žiniomis ade-
laidiškiai svečius žada pasitikti ir 
priimti su dideliu nuoširdumu ir 
išilmėmis. Dėl laiko stokos šio vi
zito detalių negauta.

simą, priminti, kad trečdalis pa
saulio gyventojų tokių teisių ne
turi. Reikia ne tik kalbėti, bet 
ir nuolat rašyti primenant pa
vergtųjų beteisę būseną, reikia 
demonstruoti už Žmogaus Tei
ses, reikia rašyti tuo reikalu me
morandumus ir 1.1. Juo daugiau 
pasaulis įsitikins tokių teisių ne
atšaukiamu būtinumu, juo grei
čiau priartės ir pavergtųjų tau
tų išlaisvinimas.

Štai jau baigiasi trys šių metų 
mėnesiai, o ir toje pačioje aust
ralų spaudoje apie Žmogaus Tei-

šių Metus neteko matyti kokių 
nors užuominų. Ar nereikėtų 
kaip tik mums patiems imtis ši
tos akcijos keliant australų spau
doje žmogaus teisių klausimą 
drauge primenant, kad tos teisės 
daugeliui tautų ir daugely kraš
tų yra paprasčiausiai užgintos. 
Čia irgi yra vienas iš kovos būdų 
kovoti už savo tautą. Gal tai nėra 
tiesioginis kelias, bet patikimes
nis, nes tai būtų ne vien kalba už 
mažą tautą, bet už principą, pri
valomai galiojantį visai žmonijai.

(v. k.)

Vyriausia* Lietuvo* lilaiįvinimo Komitetas

NESITRAUKS
IŠ VIETNAMO

Pereitą savaitę Amerikos prezi
dentas L.B. Johson pabrėžė, kad 
Amerika nesitrauks iš Vietnamo 
neįvykdžius! savo įsipareigojimų. 
Vienintelis amerikiečių tikslas 
Vietname yra taika, kalbėjo pre-
zidentas: viri turi įsisąmoninti, 
kad įsipareigojimai visados reika-

— ★ —
Europoje šiuo metu priskaito- 

ma apie trys milijonai bedarbių. 
Apie 350.000 užsieniečių darbinin
kų, praradę darbą išvyko iš vaka
rų Vokietijos. Tuo tarpu Ameri
koje bedarbių skaičius yra pats 
mažiausias per pastaruosius 15 
metų. Ryšium su D. Britanijos e- 
konomine krize Anglijoje bedar
bių skaičius pats didžiausias per 
pastaruosius dešimtį metų. Iš vi

sų Europos kraštų pastaruoju me
tu ūkiškai stipriausiai stovi Itali
ja.

— ★ —

Čikagos latviai Latvijos nepri
klausomybės sukaktį žada pami
nėti gegužės mėnesy. Šventė už
truks ištisą savaitę. Į Šventės ren
gimo komitetą pakviestas ir JAV 
Liet. B-nės pirmininkas inž. B. 
Nainys.

lauja ir pastangų.
Visa prezidento kalba buvo taik

li replika visiems Amerikos poli
tikos kritikams. Nežiūrint, kad 
šiais metais yra Amerikos prezi
dentiniai rinkimai, L.B. Johnson 
nesvyruodamas išreiškė Amerikos 
nusitstatymą ir laikyseną Pietry
čių Azijoje. Amerika ryžtasi į 
Vietnamą pasiųsti dar daugiau ka 
riuomenės, lygiai reikalauja ir iš 
sąjungininkų papildyti savo dali
nius.

1
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SVEIKINTINAS NAUJAGIMIS
> •

JONAS SOUŪNAS

SUSIMĄSTYMAI TIES GARBES IR ATMINIMŲ FONDU

POLITINĖ PROŠVAISTĖ
Atrodo, kad bent Laisvės Kovos metais mūsų politinė padėtis 

turėtų būti šviesesnė. Deja, mes tos šviesos net ir šiais jubilieji
niais metais nedaug tematome. Mūsų minėjimai vyksta rimtyje ir 
suusikaupime. Esame sisirūpinę ne tik savo, bet ir visos tautos Ii 
kimu. Mūs vadovaujantieji veiksniai deda visas pastangas padėtį 
prašviesinti. Klabinamos įvairių valstybių vyriausybių ir pareigūnų 
įstaigų durys, ieškoma paramos ir užuojautos viso pasaulio šalyse. 
Tačiau neretai visi mūsų žygiai atrodo beviltiški, pastangos tuščios.

Užtat mūsų sąlygose kiekvienas nors ir mažytis lietuvio ar lie
tuviškos organizacijos laimėjimas užsienio gyvenime pasitinkama 
su džiaugsmu ar pasididžiavimu. Nesvarbu, kokiame krašte tai 
nutinka. Paskiro individo laimėjimas arba jo pripažinimas yra 
kartu ir mūsų tautos laimėjimas. Jei kultūrinėje srityje mes gali
me pasigirti pasiektais darbo vaisiais, tai politikos laukuose mūsų 
daugelio veikėjų pastangos bent ligi šiol neatnešė patenkinamų 
vaisių.

Vis dėl to, neseniai Čikagoje prašviesėjo ir mūsų padėtis politi
koje. Vietos respublikonų partija į Čikagos apylinkės sanitarinio 
distrikto patikėtinius nominavo Australijos lietuviams pažįstamą 
ir gerai žinomą mūsų visuomenininką Valdą Adamkavičių. Tiesa, 
rinkimai dar už kalnų — lapkričio 5 d. Be to, anot paties Adam- 
kavičiaus žodžiais “laimėjimas būtų stebuklas”, bet mes net jo no
minacija džiaugiamės. Jau vien pats faktas, jog vietos respublikonų 
partija nominavo tokiam aukštam postui lietuvį, įrodo, kad ir lie
tuviai įsigyja respekto ir dėmesio vietos politiniame gyvenime.

Jau esame rašę, kad lietuviams šio krašto politikoje yra sun
ku iškilti dėl nepaprasto mūsų išsisklaidymo ir neturėjimo iškilių 
žmonių.

Prieš keliolika metų Čikagoje nepaprastai aukštai ir tvirtai 
buvo iškilęs Antanas Olis. Jis per eilę metų vadovavo sanitari
nio distrikto tarybai, į kurią dabar ir Adamkavičius kandidatuoja. 
Savo nepaprastu darbu ir sugebėjimais Olis lietuviams buvo pra
skynęs kelią į aukštesnes politines sferas. Deja, netikėta mirtis 
atėmė mums Olį ir mūsų padangė politiniame gyvenime, vėl tapo 
naktimi. Ir tik po kelctos metų mums nušvito šviesi prošvaistė. 
Čikagos lietuviai vėl drąsiai pakėlė galvas. Jausmas kutena širdį, 
kad galbūt ir vėl turėsime savo tautietį aukštose pareigose. Nors 
laimėjimo sunku laukti, bet niekas nenusimena.

Vos tik paskelbus Adamkavičiaus nominaciją sujudo visi 
Čikagos lietuviai. Įvairūs laikraščių redaktoriai, neatsižvelgdami 
į savo pažiūras, prižadėjo visokeriopą paramą. Visos organizaci
jos žada savo talką. Sudaromi įvairūs komitetai rūpintis Adamka
vičiaus išrinkimu. Laimėti vilties yra. Yra todėl, kad jau nuo Olio 
laikų Čikagos lietuviai nebuvo sutikę kito kandidato su tokiu entu
ziazmu ir užsidegimu. Pamiršti visokie politiniai ir šeimyniniai 
ginčai. Čikagos lietuviai vieningai dirbs, kad būtų išrinktas Adam- 
kavičius.

Žinoma, mes turime galvoti realiai. Ypatingai politiniame 
žaidime. Jausmais lietuviai Adamkavičiaus neišrinks, nors ir labai 
norėtų. Reikia balsų. Vien tik Čikagos lietuvių balsų jo išrinkimui 
nepakaks. Už tat reikia balsų ieškoti kitose tautinėse grupėse bei 
pačių amerikiečių tarpe. Nėra abejonės kad Adamkavičius turi 
pasisekimo ir populiarumo. Jis jaunas, energingas, sugebąs pa
traukti balsuotoją ne tik savo puikia kalba, bet ir išvaizda. Tai 
dar prisimena ir Australijos lietuviai. Adamkavičius jau dabar pra
dėjo rinkiminę kampaniją. Kai kiti kandidatai apie rnkimus dar 
tik svajoja, lietuvis jau nuoširdžiai ir kuopščiai ruošiasi. Jis daly
vauja susirinkimuose, sako prakalbas įvairiuose, parengimuose. Vi
sur ir visada amerikiečiai mūsų tautietį sutinka entuziastiškai. 
Nenustebtume, jei Adamkavičius laimėtų visų Čikagos moterų 
balsus. Adamkavičiui kalbant yra ko ir pasiklausyti ir į ką pasi
žiūrėti.

Prieš keletą savaičių mūsų bend
ruomenės gyvenime įvyko, pažy
mėtinas įvykis: ALB Krašto Val
dyba paskelbė Garbės ir Atmini
mų Fondo bendruosius dėsnius 
(M.P. 1968 m. 4 num.). Jeigu tas 
fondas bus tinkamai išpopuliarin
tas ir išaiškintas, jei visuomenė 
jį įvertins ir rems, mūsų bendruo
menės gyvenime turėtų prasidėti 
nauja gadynė. Nors ALB statuto 
61-63 straipsniuose kultūrinei veik 
lai remti fondas yra numatytas, 
taigi faktiškai jis ir iki šiol vei
kė, bet jo apčiuopiamų vaisių ne
buvo matyti. Reikėjo virš 10 me
tų, kad būtų kas nors konkretaus 
imtasi daryti. Daug laiko ir ga
limybių veltui praleista, bet tas 
jau negrįš... Tebūna sustiprinta 
energija griebiamasi dabar, kad 
praeities neišnaudotos (galimybės 
bent iš dalies būtų pavytos. Da
bartinei Krašto Valdybai tenka 
kreditas už šio darbo ėmimąsi ir, 
jei sudėtos viltys tikrai išsipil
dys, Kr. Valdyba įeis į Australijos 
lietuvių bendruomenės istoriją kaip 
pozityvios tautinės kultūros veik
los skatintoja.

žvelgiant į Garbės ir Atmini
mų Fondo (sutrumpintai GAF) 
paskelbimą kaip į pozityvų Krašto 
Valdybos darbą ir tikintis, kad to 
darbo vaisiai bus gausūs, vis dėl
to norisi pareikšti keletas pastabų, 
kurių tikslas — paryškinti pa
skelbtojo fondo dėsnius ir paliesti 
kai kuriuos neaiškumus, galinčius 
bent pradžioje iškilti.

Visų pirma — kodėl šiam fon
dui pasirinkta tokia skelbimo 
tvarka? Juk ALB Statuto 61-63 
str. numato panašiems tikslams 
siekti fondą: ten duotas ir jo var
das: Kultūros Reikalams Fondas. 
Taigi toks fondas veikia (žinoma, 
tik teisiškai) nuo pačio ALB Sta
tuto paskelbimo. Ten pat numaty
ti ir keletas jo lėšų telkimo būdų. 
Krašto Valdybai būtų pakakę sa
vo kompetencijai išleisti to fon
do veikimo ir vykdymo detalius 
nuostatus — ir viskas. Taip pada
rius nebūtų reikėję laukti Kraš
to Tarybos tvirtinimo (VII sky
rius). Bet Krašto Valdyba pasi
rinko kitą kelią — paskelbė nau
ją GAFondą. Kadangi ji tai pa
darė šalia ALB Statuto, taigi 
mano esant reikalinga ir Krašto 
Tarybos tvirtinimo. Krašto valdy
ba savo pasirinktam fondo skelbi
mo būdui, aišku, kokius nors mo
tyvus turėjo. Gal dėlto tą būdą 
pasirinko, kad naujojo fondo veik

Adamkavičiaus vyriausiu išrinkimo reikalų tvarkytoju yra Il
linois valstijos kongresmanas Lanigan. Lanigan yra didelių suge
bėjimų politikas ir savo dalykus žino puikiai. Neabejojame, kad 
respublikonų partija dės visas pastangas mūsų tautiečiui padėti. 
Kad respublikonai rimtai remia Adamkavičių rodo jų žymių poli
tikų pažadėta parama. Neseniai Illinois senatorius Charles Percy 
parašė Adamkavičiui laišką ir užtikrino savo visokeriopą paramą. 
Tai didelis laimėjimas, nes Percy net minimas kaip prezidentinis 
kandidatas. Gi kandidatas į Illinois valstijos gubernatorius Ogilvie 
yra geras asmeniškas Adamkavičiaus draugas.

Lietuviai Adamkavičių remia dėl jo nuveiktų darbų, dėl jo 
pasiaukojimo bendram lietuvių reikalui. Tikėkimės, kad lapkričio 
mėnesio rinkimuose mūsų tautietis bus laimėtojas ir pirmūnas lie
tuvių tolimesniems siekimams šio krašto politiniuose labirin
tuose.

LIETUVOS ŽEMĖLAPIO REIKALU
LIETUVIAI, PADĖKITE PARENGTI IR IŠLEISTI 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIUS

Nuoširdžią užuojautą reiškiame

HALINAI KARVELIENEI

jos šeimai ir artimiesiems, jos tėveliui Lietuvoje mirus.

Kavaliauskų Seimą

Ponią HALINĄ KARVELIENg,

jos šeimą ir artimuosius, tėveliui Lietuvoje mirus, liūdesy 
giliai užjaučia

V. ir T. SimniSkiai

Kolegą
EDVARDĄ VAZ

jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai liūdesyje 
užjaučia

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungos, Canberros Skyrius.

Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Tarybai paskelbus, kad jie nu
matę išleisti didelį Lietuvos že
mėlapį mokykloms, taip pat Lietu
vių Enciklopedijai rengiant naują 
Lietuvos žemėlapį, esu gavęs laiš
kų asmeninių. užklausimų, ar ta
tai daroma bendradarbiaujant su 
manimi. Taip pat gavau raginių 
nedelsiant išleisti Lietuvos žemė
lapius, apimančius etnografinės 
Lietuvos plotus su prūsų žemėmis. 
Gavau karštų raginimų tuo reika
lu pasisakyti spaudoje.

Todėl ir pasisakau:
1. Nežiūrint komunistų puolimų 

okupuotoje Lietuvoje ir kai kurių 
atakų emigracinėje lietuvių spau
doje, teberengiu etnografinės 
Lietuvos žemėlapius, kokios turė
tų siekti būsima nepriklausoma 
Lietuva. Jie bus dviejų skir
tingų formatų, apimantieji vie
nokias Lietuvos ribas. Mažasis 
mastelio 1:1.000.000, turės apie 24 
inčų aukščio ir apie 32 inču pločio 
(su pasportais). Vienas inčas tu
ri 2,54 centimetro. Pradžiai galėtų 
būti atspausdinti viena spalva

2. Tie Lietuvos žemėlapiai ren
giami pasiremiant moksliniais ir 
lietuvių tautos teisingų siekimų 
pagrindais.

3. Kiek įstengdamas bendrau
ju su atitinkamų sričių specialis
tais ir visus gautus patarimus 
nuoširdžiai priimu, jais pasinaudo
ju. Reikalinga tolesnė talka: kal
bininkų, istorikų, geografų, topo
grafų, dailininkų ir kt Ieškau lei
dėjo. Sutinkantieji talkininkauti, 

los tikslas ir ypač lėšų telkimo bū
das yra skirtingi.

Antra, pradėjus veikti GAF — 
kaip bus žiūrima į ALB Statuto 
61-63 str. numatytą fondą? Juk 
ir ALB Statuto atitinkami straips 
niai nėra išbraukiami, aišku, tas 
fondas liks, tik gal dar labiau bus 
užmirštas. Bet jame numatyti lė
šų telkimo būdai, greičiausia bus 
panaudoti naujam fondui. Vis dėl
to, kol naujasis GAF dar nėra 
įsiteisėjęs (taip tvirtina paskelb
tų bendr. dėsnių VII sk.), Krašto 
Valdyba tikrai atliktų daug gali
mų abejonių išsklaidantį darbą, 
persvarstydama dabartinio fondo 
paskelbtuosius dėsnius ir pabandy
ti surasti būdą tą fondą įtalpinti 
į ALB Statuto 61-63 str. rėmus. 
Paskelbtieji GAF dėsniai tada pa
virstų ano fondo vykdymo nuosta
tais.

Paskelbtieji GAF bendrieji dės
niai yra labai suglausti ir jų iš
ryškinimas labai reikalingas. Kr. 
Valdyba, aišku svarstė kiekvieną 
straipsnį ir į jį įdėjo atitinkamą 
turinį. Juridiniu požiūriu suglaus
tumas girtinas. Bet juristai mūsų 
bendruomenėje tesudaro nežymų 
procentą. Gi plačioji bendruomenė, 
kuri bus fondo veiklos pagrindas, 
gerau vertins aiškumą, ne su
glaustumą.

Kas sudaro Fondo tikslą;? Bend
rųjų Dėsnių II sk. duodamas ga
na atitrauktas to tikslo apibrėži
mas. Jis yra tikslus, bet kas suda
ro jo turinį kalbant bendrine kal
ba? Tą turinį galima spėti tokį 
esant:

1. Remti spaudą, ypač jaunimo;

Musų brangiam

KAROLIUI ŽILINSKUI mirus,

velionies žmoną VANDĄ ir sūnų Česlovo ir Tado 
šeimas giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Petkevičiai ir Kazlauskai Melbourne

KAROLIUI ŽILINSKUI

Canberroje mirus, jo žmonai, sūnums Tadui ir Česlovui 
be<i jų šeimoms ir visiems artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą liūdesy reiškia

Canberros Lietuvių Klubo Valdyba

malonėkite atsiliepti.
4. Žemėlapiai bus iliustruoti į- 

vairių mūsų tautos vietovių vaiz
dais ir istoriniais duomenimis.

5. Pageidauju, kad minėtos ar 
kitos lietuvių organizacijos suda
rytų Lietuvos žemėlapių reikalu 
komisijas, jos tartųsi su manimi 
tąjį darbą vykdant, kad vėliau ne
būtų apgailestavimų ir kivirčų 
spaudoje.

6. Per spaudą visą žemėlapių 
eigą smulkmeniškai nupasakoti 
neįmanoma. Ir nėra reikalo. Be 
to, kai kuri mūsų spauda tuo klau 
simu laikosi abejotinai ar nuoša
liai.

7. Lietuviškai dėkoju daugeliui 
asmenų, mane laiškais, dokumen
tais, žemėlapiais, patarimais ir ki
taip parėmusiems ar pakritikavu
siems. Laukiu tolesnių pasisaky
mų spaudoje ar asmeniškai. Mano 
adresas: 1207 N. Detroit Street, 
Los Angeles, Calif. 90046.

8. Negavus reikalingos talkos 
Lietuvos žemėlapiams, jie bus iš
leisti turimais duomenimis. Ma
nau, jie turėtų būti parengti lietu
vių tautos bendravimo išdavoje. 
Lai nebūna kaltinimų po laiko.

9. žemėlapnių meniniam apipa
vidalinimui reikės gero dailinin
ko.

10. Greta Lietuvos žemėlapių, 
bus pasisakyta Lietuvos teritori
niais klausimais.

11. Dėl varginančio darbo pragy
venimui, žemėlapių rengimui ga
liu skirti tik atliekamą laiką, dėl 
to viskas eina pirmyn lėčiau, nei

2. Knygų leidimą; 3. Skirti litera
tūros, meno, mokslo premijas, kon
kursus, ypač jaunimo; 4. teikti pa
ramą akademiniam jaunimui ( o 
ir nejaunimui), rašančiam akade- 
minam laipsniui gauti darbus, su
sijusius su Lietuva ir lietuvių tau
ta; 5. bibliotekoms skaitykloms, 
archyvui, muziejui steigti ir pa
laikyti; 6. tautinio meno-dainos, 
šokių, vaidybos grupėms, ansamb
liams; 7. sportui.

Čia ypač pažymėtina jaunimo 
spauda; jei ji nebus laiku parem
ta, mūsų bendrosios spaudos skai
tytojų ir bendradarbių skaičius 
nyks, kaip pavasarį sniegas.

Akademinis jaunimas, norėda
mas rašyti darbus iš lituanistinių 
dalykų, susiduria su beveik nenu
galimomis kliūtimis: šio krašto 
bibliotekose jie beveik neranda me
džiagos. Tos medžiagos tenka ieš
koti kitur, kiek daugiau JAV ir 
Europoje. Bet čia lėšų klausimas. 
Fondas, remdamas tokias akad. 
jaunimo pastangas, galėtų net už- 
megsti ryšius su atitinkamom lie
tuvių mokslo institucijom ir' asinė
mis. Prisiminkime mūsų akademi
kų darbus tuojau po I-mo Pasau
linio Karo: dr. L. Natkevičiaus, 
dr. Graužinio ir kitų darbai bu
vo beveik vieninteliai šaltiniai ano 
meto negausioje užsienio lituanis
tinėj literatūroj.

Aišku, čia tik dalelė Fondo tiks
lų suminėta — jų galima būtų 
daug daugiau suminėti — doku
mentinių albumų užvedimas: pro
gramų surinktimas ir kt. Bet ir 
šių kelių pakaks, kad visuomenė 
galėtų ryškiau suprasti, kas pra- 

norėčiau.
12. Būtų apgailestautina, jei Lie

tuvos žemėlapių talkon reikėtų 
kviesti užsieniečių. Visus tuo rei
kalu besidominčius lietuvius pra
šau talkon, vienybėn.

Su lietuviška pagarba
Algirdas Gustaitis

LIETUVOJE
Vasario mėnesio gale įvykusia

me vilniškės mokslų akademijos 
susirinkime į akademiją tikraisiais 
nariais priimti penki profesoriai 
daktarai: Paulius Slavėnas (fizi- 
ka-matematika, astronomija), Ju
ras Požėla, fiz.-mat., 1927 m. su
šaudyto komunistų vado Karolio 
Požėlos sūnus), Zigmas Januške
vičius (medicina), Juozas Indriū
nas (technika) ir Juozas Jurgi
nis (istorija). Trys iš jų — Januš
kevičius, Požėla ir Jurginis —ne
seniai yra lankęsi Amerikos moks
lo įstaigose.

(E)
— ★ —

Baigiantiems vidurines mokyklas 
moksleiviams Lietuvoje šį pavasa
rį bus rengiami paskaitų ciklai te
ma “Kuo būtį?", tai yra, kokią 
specalybę pasirinkti. Paskaitos bus 
skaitomos lietuvių ir rusų kalbo
mis.

Tai ženklas, kad arba dalis pa
tarėjų yra atvykėliai iš Rusijos 
ir lietuviškai patarti nemoka, ar
ba Lietuvoj jau daug jaunuolių, 
kurie rengiasi Lietuvoj kuo nors 
būti, bet lietuvių kalbos nesimo
kė, arba, pagaliau, — daug vienų 
ir kitų...

„(E) 

šoma remti.
Prie lėšų telkimo būdų (III sk.) 

ryškumo dėlei būtų galima dar pri
dėti — palikimai ar užrašymai 
testamentais (sudarant statute 
reikiamas juridines sąlygas); as
meniškas pasiryžimas — skiriant 
dalį lėšų, skirtų baliui, vestuvėms, 
šeimos iškilmėms ir t.t.

Lėšų laikymas ir naudojimas 
(IV sk.) yra laba svarbūs, suda
rant visuomenėje pasitikėjimo at
mosferą. Čia tad neturi būti jo
kių abejonių — ir dėl atskaito
mybės, ir dėl kontrolės — absoliu
tinis aiškumas. Fondo lėšos netu
rėtų būti jungamos su Kr. Val
dybos lėšomis. Periodiškai turėtų 
būti spaudoje skelbiamas fondo iž
do stovis, jo lėšų panaudojimas, 
įvedant spec. Fondo skiltį. Tai ne 
vien dėl aiškumo ir pasitikėjimo, 
bet ir paskatinimo labui.

Liesdama Fondo likvidavimą 
Kr. Valdyba pasitenkino pareiški
mu, kad esą Fondas likviduoja
mas tik Kr. Vavldybos nutarimu. 
Bet kokios turi būti likvidavimo 
priežastys, kas bus daroma likvida 
vimo atveju su Fondo lėšomis, jei 
jų bus; su Fondo archyvu, su 
Garbės ir Atminimų knyga? Juk 
tai visa bus Lietuvių Bendruome
nės Australijos istorinė medžia
ga.

VII sk. sakoma, kad šie bendrie
ji nuostatai galioja nuo jų pa
skelbimo dienos. Bet toliau tame 
pat skyriuje sakoma, kad jie bus 
parieti ALB Kr. Tarybos suva
žiavime patvirtinti.

Šis pereinamųjų nuostatų sky
rius turėtų būti aiškiau nurody
tas. Jeigu “galioja”, tai galioja 
visais savo skyriais ir todėl vi
suomenė ne vien aukoti gali, bet 
ir pagal 11 sk. prašyti atitinkamos 
paramos. Tuo tarpu, kažin ar Fon
das jau tiek pajėgus? Atrodo, 
kad turi praeiti kiek nors laiko, 
kad Fonde susidarytų reikiamos 
sumos. Pav., jeigu būtų skiria
mos premijos, tai jos tegalėtų bū
ti nedažniau kaip 2 metai, paren
kant Kr. Tarybos suvažiavimo 
datą.

SANTYKIAI
SU KITAIS FONDAIS

Mūsų bendruomenėje veikia ir 
daugiau fondų, pav., Tautos Fon
das turi skyrių Laisvės Fondas. 
Koki naujojo fondo santykiai su 
anais fondais?

Tautos Fondas, Laisvės Fondas 
turi savo plačius, jų statutais api
būdintus tikslus ir jų veikla api-
ma visą pasaulį, kur tik yra lais
vai gyvenančių lietuvių. Naujai 
Kr. V-bos steigiamas GAF veikia 
tik mūsų pačių tarpe — telkti lė
šas ir skatinti veiklą mūsų tau
tiečių, kurie gyvena šiame konti
nente. Tai sakytum, savo užbrėž- 
tim vietinis. Mes turime savo spe- 
cialinių uždavinių, kuriems lėšas 
patys tegalime telkti ir skirstyti. 
Savo šiems specialiesiems reika
lams mes negalime tikėtis paramos 
iš kitur. Tuo tarpu mes norime 
sudaryti sąlygas pasireikšti toms 
lietuviškoms jėgoms, kurios yra 
mūsų pačių tarpe. Jei mes tai pa
darysime, mes parodysim savo gy
vastingumą, norą išsilaikyti ir 
dirbti savo tautinės kultūros la
bui.

J. Slavėnas

— ir —
“Miltinio teatras” Panevėžy va

sario 17 d. vaidino jau naujame 
teatro pastate. Teatras pastatytas 
prie centrinės miesto aikštės 
(šiauriniame krašte, kur praside
da Ramygalos gatvė). Įrengta su
kiojama ir aukštyn-žemyn kilno
jama scena, mygtukais valdomi 
prožektoriai ir eilė kitokių naujo
viškų technikinių įrenginių, kurių 
tarpe ir įtaisai žiūrovams vaidini
mo metu klausyti jo vertimo i ru
sų kalbą.

Atidarymo dieną vaidino J. Gru 
šo “Adomo Brundzos paslaptį”. 
Miltinis rengia netrukus parodyti 
šveicarų dramaturgo Fr. Dueren- 
matto “Franką V”. Vėliau žada 
pateikti eilę graikų klasikų — 
Sofoklio, Euripido, Aristofano — 
kūrinių.

(E)
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LIETUVIS NAUJOJE MENO SRITYJE
Vieną laisvą popietę ryžiausi 

pasivažinėti Jurgio upės pakran
tėm ir susipažinti su mažai žino
mais pietų Sydnėjaus priemies
čiais. Sydney priemiesčiai 
auga ir plečiasi ne
paprastu tempu. Net ir žinomas 
vietoves po kelių mėnesių kartais 
sunku beatpažinti.

Bevažinėdamas Oatley, Kyle Bay 
ir Blackhurst priemiesčiais buvau 
maloniai nustebintas naujų sodybų 
Šviežumu ir net ištaigingumu. Kaž 
kaip buvau įsitikinęs, kad visi pi
niguočiai susispietę rytų ir šiaurės 
Sydnėjuje. Tenai vadinama “High 
Society” kaip ir bendrai austra
lai nors geru skoniu ir nepasižy
mi, tačiau panorėję už pinigus gro
žio ir skonio nusiperka.

Jurgio upės pakrantėse auga 
nauji priemiesčiai, kur matyti ne- 
maaži snusipirko ir pasiskolinto 
grožio. Gatvės atviros, šešių pė
dų uniforminės tvoros neskiria čia 
namo nuo namo. Dvasinės sveika
tos požymis? O gal tik amerikie
čių mėgdžiojimas.

Australas daugumoje yra anglo
saksas Jo pionieriška dvasia sau
lės kepinama neišgaravo pėdsakų 
nepalikus. Kas liečia gimtąjį na
mą, tai australas skiriasi nuo lie
tuvio. Kai mūsiškis moka prie sa
vo nors ir mažiausia žemės skly
pelio prisirišti, tai australas be 
jokios širdgėlos gali vieną vaka
rą nutarti ir kitą rytą savo namą 
ir žemę paleisti į rinką. Tai gal 
šitai ir bus viena iš priežasčių, 
kad australas savo gyvenama ap
linka iki šiol perdaug nesirūpino, 
jos nepuošė.

Didžioji Britanija istorijoje pa
sauliui davė daugiau pionierių, už
kariautojų, negu menininkų — kū
rėjų. Britų kilmės australas savo 
kovingumą išreiškia nusipirkęs 
žemės sklypelį. Ir kol dar nors 
vienas medis jo kieme žaliuoja, 
tol jis kirvio nepadeda. Vėliau 
seka ugnis. Amžių pagamintas 
skulptūras — vėjų ir laiko ištašy
tas uolas ir akmenis sukrovęs į 
sunkvežimį jis išvežia iš akių. Vi

dury šios energingai sukurtos dy
kumos australas statosi sau pilį 
— keturkampį namą raudonu sto
gu. Kiekvieną savaitgalį jis per
važiuoja triukšminga žoliapiūve, 
ir vargas žolelei, kuri drįsta kiek 
nuo žemės pakilti.

šitokia Sydnėjaus ar bet kurio 
kito šio kontinento miesto idilė 
jau žengia į praeitį. Paskutiniais 
metais jau ėmė dygti ištisi rajo
nai, kur aiškiai jaučiama pla
nuojanti architekto ranka. Ne tik 
nauja namų statyba, bet ir pla
nuotas žemėvaizdis liudija naują 
erą. Paskutiniu metu ir mano šei
mą pagavo namų ir sodo gražini
mo įkarštis. Nuo to laiko ir akis 
pasidarė pastabesnė, o važiuojant 
mašina pamačius gražesnę sodybą 
taip pat koja ir stojasi ant stab
džio.

Sustoju prie vieno gražaus namo 
ir stebiu į darbą įsitraukusį že- 
mėvaizdžio specialistą. Atletiškos 
išvaizdos pusnuogis ir saulėje įde
gęs vyrukas iš uolų kuria stato 
kažką naujo: rita didžiulę uolą 
į jai numatytą vietą. Akmuo, gal 
dar žmogaus rankų nestumdytas 
lengvai nesiduoda.

Darbininkas atitoksta keletą 
žingsnių, pasižiūri patenkintas ir 
nubraukia nuo veido prakaitą. Pa
jutęs mano žvilgsnį atsisuka. Juk 
tai dailininkas Urbonas mano di
džiausiam nustebimui.

— Tai sakyk, Leonai, kokiom 
tu čia išmonėm užsiimi?

Užkalbintasis neskubėdamas čia 
pat jo pravestam upely nusiplau
na rankas ir prieina. Taip suti
kęs dailininką naujoj aplinkoj pa
norėjau kiek patirti daugiau apie 
jo naują kūrybą.

— Taigi, papasakok, koks bie- 
sas pristatė tave vartyti šitų ak
menų?

Dailininkas, kurio darbai rikiuo 
jasi meno galerijose Amerikoje 
drauge su tokių garsenybių kū
riniais, kaip S. Dali, D. Rivera 
ir kitų, štai čia kastuvu ir lauž
tuvu drasko, keičia Australijos 
uolotos žemės paviršių. — Sakyk, 

ar seniai jau tuos augančius, sru
venančius paveikslus kuri?

— Tai va, trys mėnesiai, kaip 
plušu. Jeigu būtų įmanoma šiuos 
kūrinius į vieną vietą sunešti, tuoj 
galėčiau atidaryti savo individua
linę parodą. Šis darbas man yra 
drauge ir vaistai prieš keletą li
gų-

KULTŪRINES NAUJIENOS
PAGARBA

DAIL. ŽMUIDZINAVIČIUI

Vilniškė vyresnybė skelbiasi nu
tarusi, kaip turės būti įamžintas 
pernai mirusio dailininko Antano 
Žmuidzinavičiaus atminimas. Pe
trašiūnų kapinėse numatė pastaty 
dinti antkapį-paminklą. Prie Žmui 
dzinavičiaus namo Kaune, kuris 
dailininkui dar gyvam esant jau 
buvo paverstas jo memorialiniu mu 
ziejum, numatyta pastatydinti 
Žmuidzinavičiaus biustą, o patį 
namą praplėsti ir įrengti jame taip 
pat ir kitų dailinininkų, Žmui- 
dzinavičaus bendraamžių, pirmų
jų lietuvių dailės parodų dalyvių 
— J. Zikaro, J. Šileikos ir kitų — 
nuolatinę parodą. Spaudos komite 
tas ir dailininkų sąjunga įparei
goti paruošti ir išleisti monogra
fiją apie senąją Lietuvių Dailės 
Draugiją (Žmiudzinavičius buvo 
vienas iš tos draugijos steigėjų), 
o kinematografijos komitetas įpa
reigotas sukurti dokumentinę kino 
apybraižą apie Žmuidzinavičiaus 
gyvenimą ir kūrybą. Seirijuose, 
Žmuidzinavičiaus gimtinėje, numa 
tė pavadinti jo vardu vieną gat
vę.

(E)

Latvių žurnalas Amerikoje "Tre
ji Vartai" išleido lietuvio drama
turgo Algirdo Landsbergio dramą 
“Penki stulpai turgaus aikštėje”. 
Dramą į latvių kalbą vertė Janis 
Zarinš.

įsikaltam apie jo naują profe
siją. Jo ir klausiu:

— Ar žemėvaizdis yra nauja
šaka statyboj ir kaip į tai žiūri
ma Australijoje?

— žemėvaizdžio menas yra gal 
būt senesnis už namų statybą. 
Be abejo ir urvinis žmogus sten- 
gėti savo aplinką papuošti. Pri
mityvus žmogus galbūt net dau
giau kreipė dėmesio į savo gyve-

(Pabaiga psl. 4)

Iš Lietuvos į Romą atvyko du 
lietuviai kunigai pagilinti teologi
nių studijų.

ANTANUI MACEINAI 60 M.

Muensterio universitete Vokie
tijoje dėstąs prof. Dr. Antanas 
Maceina šių metų pradžioje sulau
kė 60 metų. Tai didelė ir dinamiš
ka savo protu ir idėjomis asme
nybė. Savo veikalais ir kaip pro
fesorius universitete jis jau buvo 
pagarsėjęs dar nepriklausomoje 
Lietuvoje kur Vytauto Didžiojo 
universitete jis dėstė pedagogiką 
ir filosofiją. Šiuo metu jis dėsto 
kultūros filosofiją Vokietijoje.

Be savo tiesioginio darbo >— pro 
fesūros, A. Maceina yra parašęs 
visą eilę gilių filosofinių veikalų 
tiek lietuvių, tiek ir vokiečių kal
bomis. Jo filosofija persunkta gi
liu religingumu.

Šalia filosofijos A. Maeina ne
seniai išryškėjo, kaip originalus ir 
patrauklus poetas, literatūroje ži
nomas Antano Jasmanto vardu. Jo 
eilėraščių rinkinys “Gruodas”, iš
leistas prieš porą metų, susilaukė 
gyvo susidomėjimo mūsų literatū- 
rinuose sluogsniuose.

Ta pačia proga paminėtina, kad 
Vak. Vokietijos universitetuose 
šiuo metu profesoriauja du lietu
viai: be prof. Maceinos Bonnos 
universitete istoriją dėsto mūsų 
istorikas prof. Zenonas Ivinskis.

KOMUNIZMO TEISMAS

Vasario mėn. Amerikoje, Geor
getown universitete Washingtone 
įvyko /tarptautinio susidomėjimo 
sukėlęs komunizmo teismas, kuria
me Sovietų Sąjunga buvo kaltina
ma įvairiais prasižengimais prieš 
žmoniškumą. Kaltinamajame akte 
iškelta įvairūs komunistų įvykdy
ti nusikaltimai per 50 metų. Bu
vo apklausinėta daugybė liudinin
kų, ypač tų, kurie kentėjo sovietų 
koncentracijos stovyklose.

Šis teismas per spaudą ir tele
viziją nuskambėjo plačiai pasau
lyje. Plačiau apie šį teismą kita 
proga.

— ★ —

Trečioji šiaurės Amerikos lietu
vių tautinių šokių šventė ruošia
ma liepos 7 d. Čikagoje. Jau užsi
registravo šventėje dalyvauti 43 
šokėjų grupės, šventė kainuosian
ti apie 36.000 dolerių.

ANTANAS JASMANTAS

NAKTIGONIS
Tur būt, naktogonis tenai vėlyvu, 
Pavargusiu žingsniu kalneliu kopia 
Ir rankomis suspaudęs galvą sopią 
Sukniumba tarp alyvų.

Kažkur retežiai lyg sužvanga.
Kažkur lyg pasakos kibirkštis skelia.
Tu virpi? Tu bijai?
Nesibijok, tai tik žvejai
Kaip riešutas lengvam laively
Žeberklais smaigsto rausvą bangą
Ir išbaidyti paukščiai klykia.

Ir mes naktigoniai. Ir mes kaip Tu
Ant akmenų šaltų
Tarp pirštų sukam maldą nykią.
Ir mums JINAI atšliaužia
Ir barškina iš tolo žingsnį trankų
Lyg poterėliai susidaužę

O gal tai sraigė
Atkopia čion iš žemumų?
Ji kelia savo baigė
Ir savo naktį tuo atšvęs.
Jau jokime ir mes,
Ak, jokime namo!
Namo...

— ★ —
Amerikoje Hartford mieste mi

rė žinomas lietuvis aktorius ir re- 
žisorius Ipolitas Tvirbutas, sulau
kęs 68 m. amžiaus. Lietuvoje sce
nos darbą pradėjo nuo 1924 m. 
Paskutiniu metu jos sveikata buvo 
susilpnėjus ir iš scenos darbuotės 
jis jau buvo pasitraukęs nuo 1960 
metų.

Lietuvis dailininkas Telesforas 
Valius metų pradžioje gavo iš Ka
nados vyriausybės sidabrinį Kana
dos šimtmečio medalį ir padėkos 
raštą, kuriuo pripažįstama jo di
deli nuopelnai Kanadai.

— ★ —
Paryžiuje (Prancūzijoje) pasku

tiniu metu išgarsėjo lietuvaitė ki
no aktorė Janina Šimkutė. Ji yra 
Kanados lietuvaitė, j Paryžių at
vykusi prieš ketverius metus. Ji 
yra 24 m. amžiaus ir laikoma kaip 
kylanti ekrano žvaigždė.

T n didvy
Paskaita skaityta 1968 m. vasario mėn. 18 

d. Melbourno Lietuvių Namuose 50 Metų Lie
tuvos Nepriklausomybės Atstatymo jubiliejaus 
minėjime, rengtame A.L.B-nės Albury, Geelongo 
ir Melbourno Apylinkių bei Latrobe Valley ir 
Sale Seniūnijų.

BROLIAI IR SESĖS!
šią brangią mūsų istorinę sukaktį — 50-ties metų Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo jubilėjų — švenčiame šiandien čia, 
pasaulio galulaukėje. Mes čia atvykome ne savu noru, ir ne baltos 
duonos ieškodami, bet gelbėdami savo gyvybę nuo 20-tojo am
žiaus barbaro. Bėgdami tikrai manėme galėsią grįžti namo už 
kelių savaičių, kai laisvasis pasaulis, susitvarkęs su Stalino moki
niu Hitleriu atsigręš ir prieš patį mokytoją. Kaip mes apsirikome 
dėl Vakarų politinės išminties! Vakarai, kurie ištisus šimtmečius 
vairavo pasaulinę politiką, pasirodo, buvo pradėję eiti tik vaikų 
darželį, kas liečia komunizmą ir rusus. Mums maža paguoda, kad 
už savo trumparegiškumą šiandien jie moka didelę kainą ir dar 
didesnę mokės ateityje, bet mes dedame viltį, kad būsimame kon
flikte gali susidaryti antroji 1918-tų metų situacija ir proga. Tada 
jau nebebūsime vieni. Lietuvos likimas ir laisvės kova nėra koks 
nors atskiras, tik mus vienus liečiąs reiškinys. Šių dienų smarkiai 
besikeičiančiame pasaulyje mūsų likimas ir mūsų kova yra tik su
dėtinė dalis arba bendro tautų pavergimo, arba bendro visų išsi
laisvinimo. Tai yra dalis pasaulinės kovos už pagrindines žmogaus 
teises, už laisvę ir už demokratiją. Ligi ta kova išsispręs, mes nie
kuomet nesutiksime pavergimą laikyti laisve ir pavergėją — iš
vaduotoju. Mūsų šiandieninis uždavinys —- ginti nepriklausomy
bės idėją, jos neiškeisti į jokį kompromisinį prisitaikymo ar koeg
zistencijos pakaitalą ir neleisti nepriklausomybės idėjos skandinti 
tyloje.

Jeigu kas turi teisę į laisvę, tai mes turime ją pirmoj eilėj. 
Mes esame viena iš seniausių Europos tautų, anksčiausiai sukū
rusi savo valstybę su savo kalba, kultūra, papročiais ir istorija. 
Mes branginome tą laisvę ir per amžius ją gynėme. Mes įrodėme 
pasauliui savo trumpu vos 22-jų nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpiu, kad esame kūrybingi ir pajėgūs patys tvarkyti savo likimą. 
Mūsų eilė šiandien yra kreiptis į pasaulio sąžinę su klausimu: “Ar 
į nepriklausomą gyvenimą turi teisę tik didelės ir galingos tautos 
arba tos, kad ir mažos, nežinomos puslaukinės Afrikos tautelės, 
bet kurias remia raudonasis kumštis?

Žinoma, atsakymo negausime, nes pasaulis, kaip ir ligi šiol, 
yra valdomas jėgos. Fizinė jėga likvidavo ir mūsų valstybę dar 
1795 metais, kai mes pakliuvome po caristinio ruso jungu. Nuo 
tada prasideda mūsų didieji vargai, o kartu ir rezistencija prieš 
rusus. Tyli rezistencija prasiveržė 1831-mų metų sukilimu, kurį 
pradėjo lenkai. Lietuviai atėjo į kovą šūkiu “Laisvė ar mirtis” bei 
“Laisvė, vienybė ir nepriklausomybė.” Rusų reguliarioji kariuo
menė, kaip žinome, sukilimą žiauriai numalšino. Tautos naikinimas 
buvo vykdomas tikrąja to žodžio prasme. Lietuvoje pradedama 
rusų kolonizacija, o tuo pačiu ir religinė priespauda. Daug baž
nyčių ir vienuolynų uždaryta, atiduota ateiviams, paversta sandė-

JUOZAS PETRAITIS

r i u žemė
I

liais ir arklidėmis. Gražusis mūsų Pažaislis uždarytas ir perduotas 
pravoslavų vienuoliams. Jis tapo rusų archirėjaus rezidencija. Ten 
palaidotas ir rusų himno — Bože caria chrani — autorius. Prasi
dėjo vad. rekrutų ėmimas į rusų kariuomenę. Jaunuoliai buvo 
gaudomi ir 25-kių metų karinei tarnybai siunčiami į tolimiausius 
Rusijos užkampius, o prasidėjus rusų — turkų karui, tikrai pra
žūčiai.
Sekantis atviras sukilimas prieš rusus buvo 1863 metais. Jis pra
sidėjo spontaniškai ir kariškai nebuvo paruoštas. Tik sukilimui jau 
vykstant susirūpinta karo vadu. Sukilimo aktyvistai kreipėsi į Ru
sijos štabo karininką, lietuvį Zigmantą Sierakauską prašydami jį 
perimti karo vadovybę.

“Tuo man atneši mirties sprendimą”, lyg nujausdamas atsakė 
35-kių metų busimasis sukilėlių karo vadas, bet vadovybę prisiėmė.

Mes žinome, kuo pasibaigė tas sukilimas ir jo eigos nenagrinė
sime. Čia galime tik trumpai prisiminti kai kuriuos sukilimo did
vyrius ir jų dvasią, kurią paveldėjo ir šių dienų mūsų laisvės kovo
tojai.

Sukilimo organizacijos siela ir skyrybų nuo Lenkijos nepermal
daujamas šauklys — Kostas Kalinauskas. Tai žymiausia ir šviesiau
sia viso sukilimo asmenybė. Pirmasis stojęs į sukilimą, vos 26-šių 
metų vyras, savo drąsa ir sumanumu išsilaikęs nepagautas ligi galo, 
ir pagaliau pakliuvęs rusams į rankas buvo verčiamas išduoti savo 
bendradarbius. Vietoj išdavimo rusai gavo iš jo, pasakytumėm, kal
tinamąjį aktą, kurio išvadoj sakoma: “Nepaisant viso teroro, Lie
tuva niekad nebus rusiška”.

Pirmasis atvirai su savo vyrais puolęs rusus buvo Kun. A. Mac
kevičius. Pasidaręs legendarine rusų pabaisa, pridaręs jiems ne
paprastų nuostolių, galų gale sužeistas į koją, vokiečių kolonisto 
išduotas pasienyje, neišvengė savo likimo. Muravjovo įsakytas pa
karti, į egzekucijos vietą buvo vežamas vežimu per Kalėdas, kaip 
ant parodos. Paskutinį kartą reikalaujamas išduoti suukilėlius, 
atsakė: “Aš atlikau savo, dabar darykite, kas jums priklauso”.

Antrasis jį pasekęs į atvirą kovą buvo Klotas Koreva. Pagautas, 
prieš egzekuciją prašė neužrišti jam akių, “kad galėtų mirti maty
damas savo mylimąją tėvynę”.

Garsiojo Lietuvos istoriko Narbuto sūnus Liudvikas mirtinai ko
voje sužeistas, mirdamas rusų karininko akivaizdoje dar pratarė: 
“Malonu mirti už tėvynę”.

Vyskupas Valančius, į kurį buvo nukreiptos tiek rusų tiek lie
tuvių akys, pakelėj sukilėlių sustabdytas ir prašomas pasisakyti, ar 
jie turį stoti prieš maskolius, kiek pagalvojęs atsakė:”

“Dievas liepia ginti savo tikybą nuo kiekvieno, kas jai grąsina”.
“Tad palaimink mus, Tėve!” prašėsi sukilėliai. Ir vyskupas 

laimino tankumyne esančius sukilėlius ir jų vėliavas.
Pats karo vadas Sierakauskas mūšio metu sunkiai sužeistas į nu

garkaulį, buvo rusų paimtas.
“Žiūrėkite, kiek daug nelaimingųjų čia guli,” rodė jam rusų 

karininkas į kritusiuosius. *
“Tai nėra nelaimingieji, — tai Lietuvos sėkla, kuri ateityje pra

žydės baltais laisvės žiedais,” pranašingai atsakė patriotas.
Muravjovas, pačių rusų didikų prašomas jo nešaudyti, atšovė: 
“Aš neliepsiu jo šaudyti, nes jau esu įsakęs jį pakarti!”

Taip ir padarė. Žinoma, neužmiršo sulikviduoti ir jo šeimos.
Muranovo vadovybėje, Lietuva sruvo kraujų ir ašarų upeliais. 

Europą užplūdo pabėgėliai, kaip ir mes. Tik tada niekas nežinojo 
apie U.N.R.A. arba I. R. O.

Sukilimas užgęso, bet jo dvasia ir idėja — ne. Istorikas A. Sli- 
vinskis, vertindamas sukilimo rezultatus sako: “Sukilimas pralai
mėjo kovą, bet nepralaimėjo kovos už nepriklausomybę idėjos. 
Todėl 1863-čių metų kruvini lapai... visiems laikams pasiliks kilnūs 
ir garbingi”.

Ar istorija nepasikartojo po šimto metų ir ar tie patys žodžiai 
paraidžiui netinka mūsų laisvės kovoms?

Po nepavykusio sukilimo, rezistencinė kova buvo vedama už 
savąją spaudą. Neabejotina, kad tai yra vienintelis istorijos faktas, 
kad mažai raštinga, svetimųjų žiauriai trypiama tauta vedė nely
gią kovą už teisę skaityti ir rašyti savąja kalba. Savaime aišku, 
spaudos draudimas sulėtino mūsų kultūrinę pažangą, bet iš antros 
pusės, jis sukėlė visą tautą ir sustiprino tautinę bei religinę sąmo
nę. Patys rusai, pamatę nieko nelaimėsią, nuėmė spaudos drau
dimą, prisipažinę, kad nebuvę tokio įstatymo, kuriuo būtų buvę 
galima pagrįsti spaudos draudimą.

1905-tų metų revoliucija, kurios įtakoje lietuviai susirinko į 
Didijį Vilniaus seimą, vėl mums davė laisvės viltį, kuri vėl buvo 
paskandinta kraujuje. Bėgdami nuo sunaikininimo lietuviai atsidu
ria net Amerikoje. Jie savo kraštui nepaliko skolingi.

Pirmasis Pasaulinis Karas paklupdo mūsų galinguosius ir plėš
riuosius kaimynus. Teisingai įvertinę tuolaikinę politinę situaciją, 
mūsų politiniai vadai nutarė, kad lemiamasis momentas jau atėjo. 
Ir taip, 1918-tais metais Vasario 16-tą Lietuvių Taryba skelbia 
atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje. Garbė mūsų Nepriklauso
mybės akto signatarams už jų drąsą, teisingą sprendimą ir kovos 
dvasią!

Nepriklausomybę paskelbti ir ją įgyvendinti tai du labai skirtingi 
dalykai. Nepriklausomybės aktas, kad jis taptų įgyvendintas, tu
rėjo būti paremtas kario ginklu ir užantspauduotas jo krauju. Mū
sų Laikinoji vyriausybė, tada jos min. pirmininko M. Šleževičiaus 
vadovaujama, šiuo jaudinančiu atsišaukimu šaukė vyrus prie ginklo: 
... “Vyrai! Nekartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų amži
ną nepakeliamą jungą, bet mūsų tėvynė nenugalėta. Ji gyva. Šian
dien visi išvydome Laisvės rytojų švintant. Lietuvos Nepriklauso
mybė neša visiems laisvę ir laimę; tat ginkime nepriklausomą Lie
tuvos Valstybę! Vienybėje, kaip broliai, pasidavę kits kitam rankas, 
eikime drąsiai į kovą, visi kaip vienas stokim už tėvynę!”

“Lietuva pavojuje! Vokiečių kariuomenei atsitraukiant jau įsi
brovė Lietuvon svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji eina, atimdama 
iš mūsų gyventojų duoną, gyvulius ir mantą. ..Jos palydovai — 
badas, gaisrų pašvaistės, kraujo ir ašarų upeliai”.

“Tat ginkime Lietuvą! Parodykim, jog esame verti amžiais ko
votos laisvės; šiandien Lietuvos Ūkimas mūsų pačių rankose...”

"Drąsiai be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, užstokim prie
šams kelią, pakelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lietuvos 
Valstybę!”

Lietuvos vyrai į šį šaukimą atsiliepė nestatydami sąlygų. Tuo 
tarpu, kad ir neskaitlingi, be.t fanatiški raudonieji, parsidavėlio 
Mickevičiaus — Kapsuko asmenyje pagrąsino:

"... mums užtikrinta visokeriopa darbininkų ir valstiečių Tarybų 
Rusijos parama. Mums skuba į talką su išplėstomis raudonomis 
vėliavomis mūsų broliai raudonarmiečiai...”

Žinoma, tie “broliai”, nuskurę ir išbadėję atskubėjo, Tokius 
mes matėme ir 1940 metais. (Bus daugiau)
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Algirdas Gustaitis

Geriausi 1967 m. filmai
Association gauna nemaža tūks
tančių. Dėl to paskutiniu laiku 
HFPA piniginiai reikalai pradeda 
susilaukti dėmesio, gi nariai gal 
kada pradės gauti apdraudas. 

Kartais mini kino teatrai ar skel
bimai. Bet ir ten stengiamasi kel
ti “Oscarus”, nes visa yra senųjų 
Hollywood’© piniguočių kontrolė
je.

Skelbiama, kad Ambasadoriaus 
viešbutyje Hollywood’e vardu 
“Cocoanut Grove” (Keksinio rie
šuto elka, gojus šilelis) esanti 
puikiausia naktinė užeiga Kalifor
nijoje.

Brangus, didelis tasai viešbutis, 
turintis malūnsparnių “taxi” pa
tarnavimų išlaidesniems svečiams 
tiesiai iš lėktuvų uosto arba ae
rodromo. Jame parinktai gražių 
dalykų parduotuvės, nedidelė golfo 
aikštelė, maudymosi baseinas atvi
rame ore, keletas didokų salių šo
kiams, pobūviams, gausybė mažes
nių saliukių, keli barai, kitas nak
tinis klubas, paštas ir t.t.

Betgi garsiausia, žinomiausia ir 
toli už Kalifornijos garsi naktinė 
užeiga yra tasai “Cocoanut Grove” 
įtaisytas antrame aukšte. Iš tur
tingo Wilshire Boulvaro, eidamas 
ar, kaip paprastai čia daroma — 
automobiliu pravažiuojant, kiek
vienas miestą apr odinėj antis pa
rodys viešbutį su taip pat didžiule 
elektrinėmis šviesomis mirksinčia 
garsinimo iškaba šiandien “CG” 
tas ir tas.

Nebus puskilometrio nuo gatvės 
iki viešbučio spalvotu brezentiniu 
stogeliu uždengtu pasivaikščioji
mui taku (kad ir keturiems gre
ta eiti). Kairėje žalia, žalutėlė žo
lė. Ūkiškos prigimties dypukas ty- 
komis pagalvos, kiek žalmargių 
galėtų pasiganyti, ir kiek sviesto 
iš to pieno padaryti.

Pagrindinis įėjimas atitvertas 
storomis mėlynomis virvėmis. Bliz
gantys tvarkdariai atidarinėja ty
liai atriedančių autų duris, svečius 
įleidžia užu mėlynųjų prilaikų.

įsisegi didelį baltą, auksiniai į- 

LIETUVIS NAUJOJE..
(Atkelta iš psl. 3)

namą aplinką, negu dabartinies 
žmogus, kuris nors ir visokių įran 
kių bei mašinų turėdamas stinga 
laiko ir gal intereso. Kalbu apie 
privačius namus, gi valstybiniams 
ar orpanizacijų pastatams žemė- 
vaizdis yra architektūros dalis.

— Pernai perbėgdamas per šiau 
rėš Ameriką tikriausiai turėjai 
progos stebėti modernią statybą 
su pritaikintais žemėvaizdžiais. 0 
kaip Australijoje — ar šis kraštas 
seka Ameriką, ar turi ką savo?

— Australai mokosi daug ko 
iš Amerikos. Tai prestižo 
reikalas. Prekybininkas turi gy
venti geram priemiesty ir gerai 
įrengtoj rezidencijoj. Tas pats 
prekybininkas pasikvietęs specia
listus duoda jiems pilną laisvę už 
sutartą atlyginimą jo namų aplin
ką sutvarkyti. Jis gal panorės 
plaukimo baseino, barbeque, fon
tano ar miniatūrinio krioklio. Ar 
toji kombinacija bus išdėsyta ame 
rikiečių ar japonų stiliuje, tai jam 
visai nerūpi. Nekalbu apie kitus 
Australijos miestus, bet Sydnė- 
jus savo žemėvaizdžio stiliaus ne
turi ir gal jo niekad neturės. Stip
riai įtakoja Amerika ir Japonija. 
Čia geros medžiagos pakankamai. 
Pareikalavimas augo sparčiai, o 
specialistų labai mažas skaičius. 
Ši sritis patraukė savaitgalių so
dininkus ir daržininkus, tačiau 
jiems ne tik vaizduotės ir skonio 
trūksta, bet ir sugebėjimai labai 
riboti, Bendrai, Sydnėjuje priva
ti rezidencija su skoningai sutvar
kytu žemėvaizdžiu yra retenybė. 
Net gi taip vadinamų “pavyzdi
nių kaimelių” (exibition village) 
žemėvaizdis yra pati silpniausia 
dalis. Tiems, kurie nebijo darbo ir 
šią sritį mėgsta, būtų vienas iš 
lengviausių būdų atsistoti ant ko
jų-

— Bet negi Sydnėjuje trūksta 
menininkų, planuotojų?

— Ne menininkų trūkumas. Jų 
yra, bet retas jų pragyvena iš 
savo laisvos kūrybos. Daugumas 
pelnosi duoną įvairiausiais būdais. 
Tikriausia nesuklysiu teigdamas, 
kad Sydnėjuje iš menininkų grei
čiausia tik aš vienas šioje srity 
beplušąs. Net ir turinčiam atitin
kamų kvalifikacijų pradžia būtų 
gana sunki, nors darbas įdomus ir 
kūrybingas, dažnai net pareikalau 
jąs ir fizinės jėgos. Tai savotiš
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rašytą apskritimą Member, su il
goku šilkiniu kaspinu, irgi auk
siniai blizgančiomis raidėmis bal
tame šilke. Dabar eini pro 
sargus atidavinėjant pagarbą.

Pasieniai pilni smalsuolių, jau
nų ir žilų. Kliksi foto kameros. 
Kažin kas, tikriausia per klaidą, 
ir mane su žmona nutraukia. Jinai 
šypteli, “gal autografo nepapra
šys”. Juoktis ar pabėgti? Pavėluo
tai įskaito kaspiną, jau sugadinto 
filmo savininkas nutęstai taria žo
dį, kad ne tam paspaudė.

Didelė Salė. Jau kelinti metai 
čionai ateiname “Golden Globes” 
dovanų įteikimo stebėti, bet šie
met pirmą kartą parašau.

Dviguba kontrolė. Dvigubos 
užuolaidos. Platūs, minkštais kili
mais laiptai, šeimininkai sveikina
si. Balinės suknios, frakai, vaka
riniai rūbai. Betgi yra apsitrau
kusių naujos mados “kalakuti- 
nius” baltus megstukus, moterų į- 
sispraudžiusių į “mini” daiktelius, 
sakytum paskubomis iš jaunesnio
sios sesutės miegamojo naktinukus 
užsimetus.

Šeimininkai — Hollywood Foreign 
Press Aassociation

Jau 25 metai geriausius filmus 
atžymi Hollywood Foreign Press 
Association, lietuviškai pasakytu
me Holywudo Užsienio Spaudos 
Draugija. Turi visų kontinentų na
rių (taip, ir juodžių iš Afrikos), 
apie pasaulio filmus kasmet para
šo dešimtis tūkstančių straipsnių 
kelioms dešimtims pasaulio valsty
bių, tūkstančiams žurnalų, laikraš 

kas žemės paviršiaus skulptūravi- 
mas.

— Statyboje yra architektas 
statybininkas ir darbininkas. Ar
gi nėra panašiai ir su žemėvaiz
džiu?

— Žinoma, bet ten, kur vyksta 
didelės statybos. Štai vieną pana
šų darbą teko suplanuoti Rose
ville priemiesty. Kompozicijos 
centre suplanavau dirbtinį šaltinį, 
krioklį ir upelį su tiltu. Viskas 
buvo paruošta mašinomis. Darbi
ninkai išcementavo tvenkinius, bet 
priėjus prie paviršiaus kompozi
cijos teko visus pavaryti ir vie
nam pačiam viską užbaigti. Tarp 
kita ko man buvo džiugu, kad nors 
ir nevardintas kūrinys pateko Sun- 
Herald laikraščio statybos skilty
se. Po šito projekto man dabar ati
tenka beveik visas planavimas. 
Tenka, žinoma, skaudžiai nusivil
ti, matant kad plano idėja lieka 
nepagauta ir darbas toli gražu ne 
toks, kip buvo numatyta. Veng
damas tokių nusivylimų aš tik pa
ruošiu planą ir visai nesikišu. 
Pats dirbu pasirinkęs vieną iš į- 
domesnių (daugiausia privačią re
zidenciją) ir savo rankomis viską 
atlieku išskyrus paruošiamuosius 
darbus, kaip sklypo valymas, se
nų struktūrų ardymas ir kt.

— Matau, sveika pasidarbuoti 
tyrame ore. O kai lyja t— kas ta
da?

— Darbo užtenka ir lyjant. Yra 
daugybė medžio ar metalo darbų, 
kuriuos tenka po stogu atlikti.

— Tik jau! Medžio, metalo dar
bai ir žemėvaizdis. Kokia čia iš
monė?

— Kodėl ne! Kaip jau minėjau, 
kiti užsakytojai palieka pilną lais
vę kurti.

Namuose ir konstruktuoju viso
kius sodeliams tiltelius, kuriuos 
vėliau tiesiu per dirbtinius upe
lius, paruošiu suolelius. Užsaky
tojai mielai moka aukštesnes kai
nas už originalias idėjas. Vienam 
sodui papuošti rengiu abstrakčią 
skulptūrą. Firma, kurioje dirbu, 
derisi dėl metalo reljefo sienos pa
puošimui.

— Matau, kad tavo darbe reika
lingi devyni amatai, bet iš pažiū
ros neatrodo, kad badautum, — 
tariau atsisveikindamas su mūsų 
menininku.

Praeivis

PASTOGEI" Iš HOLLYWOOD*

čių. Jų rašinius skaito šimtai mi
lijonų žmonių. Jų žiniomis nau
dojasi radijo stotys, televizijos, al
manachų redaktoriai.

Į tąją didžiausią užsienio spau
dos atstovu organizaciją vienas 
lietuvis pakliuvo prieš keletą me
tų. Labai dažnai kalbamės ne vien 
filmų reikalais. /Gal lietuvis )E£ 
visų daugiausia primena savojo 
krašto reikalus Potsdamo neteisy
bių šešėlyje, karo bei genocido ak
tualijose, kolonializmo ir laisvo ap
sisprendimo šūkiuose. Visi ir po 
keletą kartų HFPA nariai gavo 
raštų, žinių lietuviškais man rūpi
mais klausimais. Betgi dėl to dar 
nei vieno nemalonės neužsitrau
kiau. Su kitais kaip tik suartė
jau. Daugelį sykių jie rašė primin
tais lietuviškais klausimais. Ir 
ateityje talkins. Kartais man net 
paskambina teiraudamiesi jiems 
rūpimų lietuviškų žinių, o jų yra 
įvairiausių. Prieš Kalėdas vienas 
klausė lietuviškai “paspelinti” ka
lėdinį sveikinimą. Papasakojau ir 
lietuvių kalėdinius papročius. Ki
tas prašė žinių apie lietuvišką 
spaudą. Kitam rūpėjo Rytų Euro
pos problemos, turėjau progą pri

VANDENS PROBLEMA paruošė Vertes

Vandens atpalaidavimas nuo Amerikoje pirmiausia susirūpin- Ligi bus prieita prie to, kada 
druskos, arba kitaip sakant van- ta, kaip nudruskinti vandenį pa- nudruskinimo procesas atpigs, į 
dens nudruskinimas yra labai pap- čiu pigiausiu keliu. Nors tuo rei- vandens stokojančias sritis vanduo 
rastas reikalas: užtenka tik užvi- kalu rūpinasi oficialios instituci- pristatomas senoviškais, nors ir 
rinti vandenį ir jį garinti. Sugau- jos, bet ir privačios firmos jungia- brangiai kainuojančiais būdais: 
ti ir sutirštinti garai vėl virsta si vykdant įvairius bandymus. Ne- sunkvežimiais, traukiniais, lai- 
vandeniu, kuris jau yra gėlas, žiūrint dedamų pastangų pats jū- vais... Yra tačiau vietovių, kurios 
Problema yra, kad šitas metodas ros vandens pavertimas gėlu vis išsiverčia valytu jūros vandeniu, 
yra gana brangus. dar perbrangiai kainuoja.

VISUR
ŠVENTASIS TĖVAS 

PAULIUS VI LAIMINA 
LIETUVĄ IR LIETUVIUS. 
Į vyskupo Vincento Brizgio laiš

ką šventajam Tėvui Pauliui VI 
sąryšyje su lietuvių minimais 1968 
metais atsakė Šventojo Tėvo var
du Bažnyčios Viešų Reikalų šven
tosios Tarybos (buv. iki šiol Vals
tybės Sekretarijos) Pirmininkas 
kardinolas A. Cicognani.

Laiške, sakoma, kad šventasis 
Tėvas užtikrina, jog Apaštalų Sos
tas su dėmesiu seka sunkią Lie
tuvos tikinčiųjų ir visos tautos 
būklę, gėrisi laisvo pasaulio lie
tuvių pastangomis gelbėti savo 
tautą ir su dėkingumo jausmais 
už visas pastangas linki sėkmės. 
Visai tautai-tėvynėje ir svetur jis 
siunčia Apaštališką palaiminimą.

NAUJAS VYSKUPAS 
LIETUVOJE

Apie naujo Telšių vyskupo kon
sekraciją tik Tiesa ir Valstiečių 
Laikraštis Lietuvoj paskelbė tokį 
santūrų valdinės žinių agentūros 
vasario 26 data pažymėtą prane
šimą:

“Vakar Telšių katedroje vys
kupu konsekruotas Telšių vysku
pijos valdytojas monsinjoras Juo
zapas Pletkus. Konsekravimą at
liko Kauno arkivyskupijos ir Vil
kaviškio vyskupijos valdytojas 
vyskupas Juozas Matulaitis-Labu- 
kas. Jam asistavo Rygos arkivys
kupijos ir Liepojos vyskupijos val
dytojas vyskupas Julijonas Vai- 
vodas ir Telšių kapitulos pirmi
ninkas prelatas Rapolas Kuodis.

“Naujojo vyskupo konsektavi- 
mo iškilmėse dalyvavo Telšių vys
kupijos kapitulos nariai, dekanai, 
taip pat dvasininkai iš kitų vys
kupijų, jų tarpe — Vilniaus arki- 

minti lietuviškos Prūsijos ir visos 
Lietuvos okupaciją. Ir t.t.

Šiai iškilmei vietas skirstanti 
valdybos vicepirmininkė anglė Glo
ria Geale, įtakinga anglų ir ki
tos spaudos atstovė, davė puikų 
stalą. Žino, bičiuliaujosi su lat
vių spaudos atstovu Anšlavs Eg- 
ličiu. Taip pat mūsų grupėje: 
Jugoslavijos spaudos atstovas ir 
filmų režisorius (jo filmas “Bomb 
at 10:10” neseniai paleistas, visai 
neblogas, neturi nei kiek propa
gandos) su jauna žmona kubiete, 
nekenčiančia dabartinės jos krašto 
diktatūros. Amerikietė rašanti 
Australijos spaudai. Pietų Afri
kos atstovė. Londono Daily News 
ir kt spaudos atstovė. Ir viena 
artistė-balerina, kylanti link fil
minių viršūnių.

Visai prie mano alkūnės NBC 
televizijos kontrolės stalelis. Pro
grama per televiziją duodama vi
sai Amerikai ištisą valandą. Ke
li televizijos aparatai aplinkui. 
Palubėje šimtai stipriomis švieso
mis lempų prožektorių.

Už leidimą televizuoti “Golden 
Globes” įteikimą filmų žvaigž
dėms, Hollywood Foreign Press

VISAIP
vyskupijos valdytojas monsinjo
ras Česlovas Krivaitis ir Panevė
žio bei Kaišiadorių vyskupijų val
dytojas monsinjoras Povilas Bak
šys”.

Daug išsamesnę informaciją 
paskelbė vasario 29 d. išėjęs Gim
tasis Kraštas, nors skiriamas sve
tur gyvenantiems, bet gaunamas 
ir Lietuvoj. Įdėta vyskupo nuo
trauka — su mitra ir ganytojiška 
lazda, smulkmeniškai papasakota 
visa konsekracijos apeigų eiga, 
tiksliai pažymėta, kas apeigose 
dalyvavo ir ką darė. Pažymėta ir, 
kad apeigų metu naujam vysku
pui podovanotas popiežiaus Povi
lo VI. žiedas.

Apie naująjį Telšių vyskupą pa
teikta tokia informacija:

“J. Pletkus — 73-čius metus ei
nantis vyras. Gimęs netolio Grin
kiškio, Gujėnų kaimo valstiečių 
šeimoje. 1921 metais Kaune įšven
tintas kunigu. Kunigavęs dauge
lyje Lietuvos vietų. Mirus Telšių 
vyskupui P. Maželiui, Telšių vys
kupijos kapitula išrinko jį kapi- 
tuliariniu vikaru — vyskupijos vai 
dytoju, o Klaipėdos tarėjai — pre- 
latūros valdytoju. Pernai, kovo 
mėnesį, J. Pletkus paskirtas Tel
šių vyskupijos ir Klaipėdos apaš
tališkuoju administratoriumi.”

(E)

VILNIAUS ISTORIJA
Valstybinei "Minties” leidyklai 

Vilniuje atiduotas spausdinti ’’Vil
niaus miesto istorijos” I tomas. 
Autoriai — dr. J. Jurginis, V. Mer 
kys ir A. Tautavičius. Anot Tie. 
•os (’68/49), “Autoriai pasinau
dojo pastarųjų dešimtmečių ar- 
chelogoniais radiniais, daugelio 
Europos šalių archyvuose rastais 
dokumentais. — ... duomenys ro

Ir dabar skaitome, kad naudo
jantis visais HFPA skiriamais 
kvietimais pasižiūrėti filmų (daž
nai rodomų pirmą kartą), lanky
mąsi į baliukus, kavutes, pusry
čius su filmų žvaigždėmis ir kt., 
kiekvienas narys jau gauna apie 
poros tūkstančių vertės tokios rū
šies dovanų, neskaitant didelių 
privilegijų, jiems įvairiomis pro
gomis rodomos garbės, ir kt. Kad 
ir į šį vakarą atėjusieji svečiai už
simokėjo po 35 dolerius, gi nariai 
žemiau savikainos. Bet svečiai te
buvo išskirtini garbės svečiai, dau
giausia filmų studijų rezervuotuo
se staluose. Visi iki vieno bilie
tai išgraibstyti, nors juos buvo 
galima įsigyti tik per HFPA val
dybą. Daugybė norėjusių pakliū
ti į tas didžiąsias “Golden Globes’’ 
įteikimo iškilmės, dėl vietij stokos, 
negalėjo įeiti.

Hollywood’o filmų žvaigždės 
HFPA skiriamus “Golden Globe” 
atžymėjimus laiko reikšminges
niais už išgarsintuosius “Oscarus” 
Visuomenėje plačiau žinomi “Osca 
rai”, kurių garsinimui išleidžiami 
didžiuliai pinigai. “Golden Globes” 
skelbimų būdu negarsinami. Apie 
juos parašo spauda, ir viskas.

do, kad dabartinio Gedimino pi
lies kalno aikštelėje jau mūsų eros 
pirmojo tįūkstantmečio viduryje 
buvo sodybos. — ... 13-14 amžiais 
Vilnius buvo medžio statinių mies
tas, plotu prilygęs kitiems dide
liems to laiko Rytų Europos mies
tams”.

Pirmasis tos Vilniaus miesto is
torijos tomas apimsiąs apie 14 šim 
tų metų, — to tomo antraštės žo
džiais tariant, “nuo seniausių lai
kų iki spalio revoliucijos”. Antra
sis tomas, kuris dar tik rengiamas, 
būsiąs skirtas pastarojo penkiasde 
šimtmečio Vilniaus istorijai.

Abiejų tomų apimtis būsianti 
90 spaudos lankų, su iliustracijo
mis — beveik 800 puslapių.

(E)
— * —

Kanados Liet. Bendruomenės 
Švietimo Komisija (panaši į Aus
tralijos Kultūros Tarybą) buvo 
paskelbusi jaunimui lietuviškų 
knygų skaitymo konkursą. Iš pri
siųstų pasisakymų paaiškėjo, kad 
vienuolikos metų berniukas Juo
zas Gečius iš Toronto buvo per
skaitęs 139 lietuviškas knygas. Iš 
konkurso davinių paaiškėjo, kad 
juo jaunuoliai vyresni amžiumi, 
tuo mažian skaitę lietuviškų kny
gų-

Tragiškai žuvus

ROMUI URBONUI

jo tėvus, seserį ir visus artimuosius skausme nuoširdžiai 
užjaučia

A.E. A.O. Kapočiai

Kiekvienas žodis “suflcriuoja/mas’' 
televizijos programoje

Žiūrėdami televiziją dažnas pa
galvoja, kad artistai turi nepap
rastą atminti, dainuodami tiek 
dainų, sakydami įvairiausias kal
bas ir niekur nesuklysdami, neuž- 
sikirsdami žodžiuose.

Kai kuriuose TV (televizijos) 
programose ypač filmuose, reika
lauja tekstą išmokti mintinai. Bet 
eilėje tėra sufleriavimas skaitant 
iš tarnautojų laikomo teksto kar
toninių lapų.

Programai vesti pakviestas dai
nininkas, vaidintojas Andy Wil
liams sukinėjasi į visus šonus kal
bėdamas, dainuodamas. Iš jo akių 
jokiu būdu nesugausi, kad skaito 
parašytą tekstą. Gi beveik sprin- 
dinėmis raidėmis išpaišytos juodos 
raidės laikomos tarnautojų trijuo
se šonuose: jo priekyje, kairėje 
ir dešinėje pusėje, keliolika metrų 
nuo jo. Jis žino nuo kurios pusės 
pradėti, ir pasakęs kelius žodžius 
ar sakinius, sukasi į kitą šoną, kur 
skaito kitą suflerystę. Už tokius 
dalykus lietuviškose gimnazijose 
mokinius bausdavo, mokytojai 
grasindavo ir net statydavo blogą 
pažymį, Čia gi leidžiama, priimta 
ir net būtina.

Visą tekstą turi ir kontrolės 
stalelis, kuris buvo lygiai ties 
mano alkūne kartą, kažin ką im
damas, net atsimušiau į kontrolie
rių. Vėliau jis man davė visos pro
gramos tekstą, smulkmeniškai su
žymėtą. Lapų buvo šimtai. Pa- 
siskaitykime 10-to lapo vertimą į 
lietuvių kalbą:

“(Andy pristato Alexandra
Hay)
Andy: (Tai programos vedėjas 
Andy Williams)
Dabar aš norėčiau jums prista

tyti gražiąją jauną artistę, kuri 
pagelbės man įteikti dovanas. Ji 
yra šių metų Miss Golden Globo 
Aleksandra Hay.

(Plojimai)
Orkestras groja įėjimo melodi
jas.
Įeina Aleksandra.
Andy jai maloniai lenkiasi ir 
sako:
“Malonu jus čia turėti, panele 
Hay”.
Aleksandra atsako: “Ačiū, An

dy!”
Aleksandra pasitraukia į scenos 
užnugarį prie išstaytų “Golden 
Globes statulėlių.
Andy: “Ji yra išskirtina, ar 
ne? Aš nežinau nei vieno, kurs
norėtų keliauti į Indiją ir atgai

lauti su maharadžo žmona. Ma
nau, toksai nesunkiai surastų 

kur kas daugiau vidinio pasiten
kinimo bendraudamas su šia gra 
žuole”.

Plojimai”.
Viskas įrašyta į “špargalkas”, 

net ir plojimai! Ir nusilenkimai, 
ir žingsniu pasitraukimas kairėn 
ar dešinėn. Visas tekstas turi bū
ti atliktas nei raidės nepakeičiant. 
O žiūrovams atrodo, viskas eina 
savaime, be priežiūros varžtų. Ma
no, yra kalbėjimui laisvė.

Geriausi 1967 metų filmai ir 
artistai

Kiekvienas Hollywood Foreign 
Press Association narys gali siū
lyti norimus filmus, artistus 
“Auksinių globusų” apdovanoji
mui. Tada slaptu balsavimu atren
kama po keletą iškiliausių. Vėl 
slaptu balsavimu, balsu skaičiuo
jant atitinkamai registruotai įs
taigai, išrenkama po viena kiek
vienoje kategorijoje gavusių dau
giausiai balsų. Jie laikomi užda
ruose seifuose iki šių didžiųjų iš
kilmių, kurios 1968 metais įvyko 
vasario 12 d.

štai geriausiųjų sąrašas už 
1967 metus: (Pabaiga psl. 5)
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jffi/POPTAI Kaip su treneriais?
Raįo A. Merūnas

LAIŠKAS REDAKCIJAI
V. Augustinavičius skiria nema

žą dali savo raporto, liečiančio 
šachmatų žaidynes Adelaidėje (M. 
P. vasario 19 d. numeryje, 
“Šachmatai"), pareikšdamas man 
priekaištų.

Netiesa, kad aš vitsisakia/u savo 
partiją sužaisti vėliau su p. Ar
lausku nors “Adelaidės sporto klu
bas ir p. Arlauskas parodo daug 
nuolaidų”. Adelaidės klubo kapito
nas pats nedelsdamas, man pasi
rodžius, pareiškė, kad partija anu
liuota. R. Arlauskas jau buvo iš
vykęs (pasirodžiau 9.45 ryto), bet 
sekančia proga pats kreipiausi į 
gerb, didmeisterį su atsiprašymu 
dėl pavėlavimo ir dėl galimybės 
partiją vėliau sužaisti, p. Arlaus
kas, nežiūrint šeimos rūpesčių, su
tiko, nors, kaip minėta, oficialiai 
mūsų partiją jau jokios reikšmės 
nebeturėtų. Deja, aš taip pat da
lyvavau sekančią dieną individu
alinėse stalo teniso pirmenybėse, 
kurios ilgai užsitęsė ir to pasėko
je nebebuvau kondicijoje partijos 
i kurią aš pats su dideliu lūkes
čiu žiūrėjau, sužaisti.

Mano pavėlavimas taip pat pa
teisintinas, nes aš laikiau savo pa
reiga dalyvauti išvakarėse sureng
tame susipažinimo vakare, kuris 
užsitęsė iki vidurnakčio. Sekantį 
rytą taip pat turėjau padėti “KO
VO” stalo teniso žaidėjams (E. 
Liūgai ir V. Karpavičiui) pa

siekti jų žaidynių salę p. Skėrio 
man paskolinta mašina. Nežinoda
mas tiesioginio kelio — užtrukau, 
ir atvykau 9.45 v., pavėlavęs 45 
min.

Baigdamas noriu pasisakyti, kad 
man p. Augustinavičiaus spaudo
je padaryti priekaištai dvelkia 
keista provokacija, kurios mes ne
sitikime iš žmogaus, kuris tiek 
laiko aukoja sportiniam-organiza- 
ciniam darbui.

Vaclovas Liūgą

Teko skaityti spaudoje ir šiaip 
nugirsti iš mūsų sporto klubų 
valdybų narių aimanavimų trene
rių stoka. Labai seniai norėjau 
tuo reikalu pasisakyti. Kaip iš tik
rųjų yra su treneriais?

Sunku patikėti, kad didesniųjų 
lietuvių kolonijų sporto klubuose 
jų trūktų. Juk turėtų būti net 
perdaug. Jeigu sporto klubų val
dybos mokėtų juos įvertinti.

Būdamas ilgus metus treneriu 
Adelaidės Vyties sporto klube pats 
patyriau savo nuosavu kailiu, ko
kioje padėtyje treneris stovi ne 
tik Adelaidėje, bet ir visuose ki
tuose lietuvių sporto klubuose.

Nenoriu nieko užgauti asmeniš-

sunkų ir sudėtingą darbą. Savo 
laisvą laiką praleidžia bevežioda- 
mas žaidėjus j aikštę ir atgal, tre-

NERIES
NERIES PERGALĖS

Sydnėjuje Neries klubo krepši
nio vyrų komanda jau kyla į čem
pionus savoje klasėje. Pereitą ant
radienį susitikimas su stipria Five 
Dock australų komanda atnešė 
Neries vyrams dar vieną pergalę, 
kuri iš eilės nuo klubo gyvenimo 
dienos jau šeštoji. Neries koman
da dar nėra iki šiolei pralaimė
jusi!

Šiose rungtynėse kova buvo kie
ta ir permaininga. Pirmame pus- 
laiky Neris buvo pasivariusi į prie
kį jį baigdama 10:7 savo naudai.

Antras puslaikis buvo gerokai 
dramatiškjas. Priešininkai tiesiog 
jėga norėjo išplėšti laimėjimą. 
Paskutinėse minutėse Five Dock 
vyrai net buvo padėtį išlyginę

KLUBE
16:16. Pasibaigus žaidimo laikui 
ir esant lygiosiom žaidimas dar 
buvo pratęstas penkiom minutėm. 
Neries vyrai pratęsime gražiai 
kombinuodami laimi dar keturis 
taškus ir taip rungtynės baigėsi 
Neries naudai 20:16 rezultatu.

Tenka pasidžiaugti, kad šią per
mainingą kovą įtemptai sekė ga
na gausus lietuvių žiūrovų būrys, 
kurie moraliai palaikė savuosius.

Sekantis Neries komandos susi
tikimas įvyks ateinantį antradienį, 
kovo 19 d. 6.45 vai. Burwood Girls 
High School krepšinio salėje su 
australų Dolphin komanda. Lietu
viai kviečiami dar gausiau daly
vauti ir pasigėrėti Neries vyrų

kai, tik norėčiau atidaryti klubų 
valdybų narių abi akis ir blaiviai 
pažvelgti į trenerio kelią, kuris ei
na tarp sporto klubų valdybos ir 
žaidėjų.

Per paskutiniuosius kelerius me
tus sporto klubuose išsivystė ne
paprasta nesantaika ypatingai va
dovaujančių tarpe. Niekas nieko 
nebepripažįsta, neįvertina, bet tik 
nori patys būti “dideliais bosais”. 
Nesantaika žlugdo mus! Laikas 
nrabusti ir ištiesti broliškai ran
ką.

Treneris ilgas valandas mokina 
žaidėjus įvairių gudrybių, kad iš
ugdžius vienetą, kuris galėtų rung 
tyniauti su kitomis komandomis. 
Tenka pralaimėti, bet daug kar
tų pasiekiami ir laimėjimai.

Atsiranda iš valdybos “eksper
tų”, kurie nėra patenkinti, ypa
tingai pralaimėjus. Prasideda kri
tika ir dar kokia! Net žaidėjų tar
pe pravedama “propaganda” prieš 
trenerį. Girdi, reikėjo, taip, o ne 
taip, ir t.t. ir t.t. Prasideda nesan
taikos sėjimas trenerio labui. Toks 
“žinovas”, pakviestas treniruo-

kovomis ir (tikėkime) pergalė
mis.

Primename, kad Neries treni
ruotės vyksta kiekvieną šeštadie
nį Bankstowno Liet. Namų krep
šinio aištelėje nuo 2 iki 5 vai. 
Norintieji žaisti kviečiami atvyk
ti.

J. Belkus

ti, visuomet atsisako, nes ji gerai 
žino, kad apie žaidimą nieko nenu
simano, bet turėdamas didelę gerk
lę suniekinti trenerį, jam įkąsti 
ir paveikti kitus.

Nemokėjimas įvertinti priešo 
ii’ pralaimėti yra mūsų didelė yda. 
Nereikia pamiršti, kad mūsų krep
šinio komandos sudaromos iš tų 
kelių žaidėjų. Atrankos lietuvių 
sporto klubai neturi, nėra iš ko. 
Treneris valdybos nario pažemin
tas, nustoja autoriteto žaidėjų 
tarpe. Žaidėjai nustoja reguliariai 
lankyti treniruotes, ir komandos 
lygis silpnėja. Nepasisekimai, tre
nerio apkaltinimas ir žinoma tre
neris pamažu dairosi kitur...

Pasiekti laimėjimai valdybų nė
ra pakankamai įvertinti, kad su- 
stprintų trenerio autoritetą. Įver
tinami geresni žaidėjai, bet ne vie
netas. Kas gi gaunasi? Iškilieji 
žaidėjai pasijaučia, kad jie tą lai
mėjimą nuskynę. Nebeįvertindami 
komandos silpnesnieji žaidėjai ir 
treneris. Gi iškilioji “žvaigždė” be 
silpnesniųjų ir trenerio pgalbos 
nebūtų tų rezultatų atsiekusi. Ne
būtų tada “žvaigždė” iškilusi į 
žvaigždes I

Koks trenerio darbas? Galiu 
drąsiai pasakyti, kad treneris lie
tuvių sporto klube atlieka labai

niruoja dalyvauja rungtynėse, kur 
kainuoja marios nervų. Po kiek
vienų rungtynių iškritikuojamas 
už akių ar tiesiog į akis, galima 
sakyt, įsikarščiavusio valdybos na
rio ar žiūrovo pasmerkiamas mi- 
riop. Treneriui nėra jokios paguo
dos, jokios užuojautos...

Treneriui kritika reikalinga, bet 
tik ne žaidėjų ar žiūrovų akivaiz
doje. Galima tam rasti laiką ir 
vietą bet kokiam pasikalbėjimui 
siekiant komandai gerovės.

Bendrai paėmus, lietuviai trene
riai Australijos žemyne yra pasie
kę labai aukštų rezultatų teturė
dami savo žinioje tokį mažą žai
dėjų skaičių.

Nepamirškime, kad lietuviai žai
dėjai be sporto dar šoka tautinius 
šokius, veikia kaip skautai ar atei
tininkai, dainuoja choruose ir mo
kosi. Norint pasiekti aukšto žaidi
mo lygio .reikia daug valandų tre
niruotėms, ir rezultatai priklauso 
ne tik nuo trenerio, bet lygiai ir 
nuo paties žaidėjo.

Ne vienas treneris nuryja kar
tėlį, kada valdyba jo nuveiktų dar
bų neįvertina, bet dargi pažemina. 
Mano geriausi patarimai klubų 
valdyboms: įvertinkit savo trene
rių darbus, padėkit kovoti su ne
paklusniais žaidėjais, kurie dažnai 
yra stabdis komandais į pergales. 
Netrūks trenerių ir bus gerų žai
dėjų. Vienybėje galybė.

PAS HOBARTO
LIETUVIUS

NEPRIKLAUSOMYBĖS vės kovose. Kun. P. Dauknys savo
ŠVENTĖ

Jubiliejinis nepriklausomybės 
šventės minėjimas buvo atšvęstas 
Hobarte tikrai iškilmingai. Gra
žioje italų salėje susirinkus beveik 
visai Hobarto lietuvių bendruome
nei apylinkės valdybos pirminin 
kas p. L. Simanauskas atidarė 
minėjimą pakviesdamas prie gar
bės stalo svečius iš kitų vietovių: 
J. Vasiliauską iš Adelaidės, kun. 
P. Dauknį iš Geelongo, kun. S. 
Gaidelį, S.J., iš Sydney ir J. Kru
tulį iš Laucestono. Perskaičius 
Krašto Valdybos sveikinimą bei iš
klausius trumpas kalbas apylinkės 
pirmininkas trumpu žodžiu nušvie 
tė šio susirinkimo nepaprastumą 
ir šios šventės prasmę. Prisimin
damas mūsų tautos kovas dėl Jais 
vės kalbėtojas paprašė susirinku
sius susikaupimo ir tylos minute 
pagerbti visus žuvusius.

Minėjime paskaitą skaitė p. Jur
gis Vasiliauskas iš Adelaidės. Jis 
savo gerai paruoštą ir turiningą 
paskaitą pradėjo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktu, kurį 
perskaitė Jūratė Kantvilaitė. žo
džiai, mūsų Tautos tarybos pa 
skelbti pasauliui prieš 50 metų, ir 
šiandie skambėjo didžiai ir reikš
mingai.

Paskaitininkas trumpai peržvel
gė nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo kelią pasidžiaugdamas lai
mėjimais ir nuveiktais darbais ir 
ilgiau stabtelėjo paliesdamas da 
bartį ir ypač tremties reikalus. 
Jis pabrėžė kaip nepaliaujamas 
mūsų patriotų ir vadovų darbas 
politinėje ir kultūrinėje arenoje 
nelieka beprasmiškas. Palengva 
kaip lašas po lašo žygiai tautos 
ir valstybės išlaisvinimo reikalais 
pasiekia laimėjimų, ir kvietimas 
nepailsti, nepasiduoti, tęsti kovą 
ir protestą tebelieka mūsų parei
ga, uždavinys ir palikimas jauna
jai kartai. Istorija liudija, kad 
daugelis tautų neturėjo laisvės 
šimtmečiais, tačiau savo nepalau
žiamu ryžtu ją vėl atgavo.

Lietuvių tauta, apsupta svetimų 
ir nedraugiškų kaimynų, per tūks
tančius metų išlaikė savo kalbą, 
papročius, savo kultūrą ir dabar 
nors prispausta ir naikinama oku 
panto, tauta vis tebėra gyva, ko
voja dėl laisvės ir siekia nepri
klausomybės.

Nemažiau įspūdinga ir kur kas 
daugiau jaudinanti buvo antroji 
minėjimo dalis-koncertas, kurį iš
pildė mūsų iškiliausia Australijoj 
dainininkė p. Genovaitė Vasiliaus 
kienė. Savo iš širdies plaukiančia 
daina viešnia iš Adelaidės, išspau 
dė ne vienam ašarą, suvirpino šir
dį. Ilgais plojimais klausytojai dė
kojo dainininkei už neužmirštamą 
vakarą.

Minėjimą užbaigus Tautos Him
nu susirinkusieji jaukiai pasilinks
mino ir pasivaišino.

Kitą dieną svečias iš Geelongo 
ir Tasmanijos liet, kapelionas kun. 
P. Dauknys gražioje italų bažny 
čioje šv. Mišias aukojo už Lietu
vos išlaisvinimą ir žuvusius lais-

ugningu patriotišku pamokslu lyg 
senovės lietuvių vaidila šaukė tau
tiečius mylėti savo tėvynę ir dirb
ti jos gerovei. Ir šiandie p. Vasi
liauskienė lietuviškom giesmėm 
graudino tautiečių širdis. Lietuvių 
tautinė ir taip pat sportininkų 
“Perkūno” vėliavos, gerbiamos 
jaunųjų lietuvių, pabrėžė tautos 
šventės ir pamaldų iškilmingumą.

Du susibūrimai, nors palyginus 
trumpi, tačiau stiprūs įspūdžiais 
gilūs prasme, nebus užmiršti Ho 
barto bendruomenėje ir paliks 
akstinu tolimesnei tautinei veik
lai.

ak.

SVEČIAI HOBARTE
Ar kad tokia graži vasara, ar 

pats Tasmanijos garsas, bet šiais 
metais buvom laimingi gausiais 
svečiais.

Sausio mėnesį čia trumpam stab 
telėjo p. Paragienė iš Melbourne. 
Tikra nuoširdi lietuvė ir čia susi
rado lietuvių, kuriuos ji aplankė 
ir praskaidrino provincijos mono
toniją naujienomis iš toliau. Gai
la, kad svečiavosi taip trumpai.

Gi vėliau ryšium su nepriklau
somybės šventės minėjimu buvo čia 
p.p. Vasiliauskai iš Adelaidės ir 
kun. P. Dauknys iš Geelongo. De
ja, ir jie neilgai. Žinoma, p. Va
siliauskienė hobartiškiams atidavė 
viską su kaupu. Sužavėjusi visą 
lietuvių bendruomenę savo balsu 
jubiliejinio koncerto metu, leido 
dar porą dienelių pasidžiaugti jos 
draugyste, gera nuotaika ir sąmo
jum. Globojami p.p. Simanauskų 
p.p. Vasiliauskai kiek suspėdami 
aplankė keletą lietuvių ir pasižval
gė po apylinkes. Jurgis Vasiliaus
kas su žmona tokie draugiški ir 
malonūs buvo tokie mieli svečiai, 
kad jų viešnagė Hobarte paliks 
istorijoj kaip maloni šventė.

Kun. P. Dauknys Hobarte nebe 
naujiena. Šį kartą jis čia ne tik 
kaip svečias, tautos šventės minė
jimo dalyvis, bet ir organizatorius 
darbininkas. Tik jam padedant vi
sa šventė tokioj pakilioj nuotai
koj.

Pagaliau dar vienas svečias pri
buvo tuo pačiu laiku. Tai kun. S. 
Gaidelis, S.J., atvykęs į Tasmaniją 
paatostogauti, pailsėti. Atostogau
ti tai atostogavo, bet kaip su po
ilsiu tai nežinia. Jis čia tapo į- 
jungtas į tautos šventės minėji
mą taip pat. Jis lankė Hobar
te sergančius lietuvius ir šiaip 
daugelį šeimų visur surasdamas 
pažįstamų arba maloniai pabend
raudamas.

Susibūrus tokiai grupei svečių 
ir šeimininkams maloniau. Oras 
puikus, tad hobartiškiai su džiaugs 
mu galėjo savo svečiams parodyti 
bent dalelę Tasmanijos grožybių 
— balto smėlio kopas, žaliuojan
čius kalnus, miškus įlankas, sa
las, saleles... Nenuostabu, kad p. 
Vasiliauskienė išreiškė savo norą 
bent savaitėlei pasigyventi kokio- 
Ž'e Tasmanijos salelėje toli nuo 

oncertų, nuo kelionių. Gaila, kad

KOVIEČIAI KAZIUKO MŪGEJE

Prie Sydnėjaus sporto klubo stalo, kuris buvo paruoštas 
“Kaziuko Mūvėję”, stovi iš kairės: V. Augustinavičius — “Ko
vo“ pirmininkas, A. Andriukonis — Tasmanijos lietuvių sporto 
klubo “Perkūno” iškiliausias krepšininkas ir stalo teniso žaidė
jas, ir V. Karpavičius — “Kovo" stalo teniso sekcijos vadovas.

Nuotrauka: J. Kapočiaus

šventė tokia trumpa ii’ svečiai tu
ri iškeliauti, o pasilikusieji grįž
ti prie savų darbų. Hobartiškiai 
tiki, kad gražūs Tasmanijos pri
siminimai svečius ir vėl privilios 
ateinančiai vasarai.

ka.
*

Turbūt pirmą kartą Australijoj 
nors ir neoficialiose mišraus spor
to varžybose, kur dalyviai buvo 
jau daugiau subrendę, Adelaidė 
pralaimėjo vienose pajūrio lenkty
nėse. Hobarto atstovai toli paliko 
užpakaly geelongiškius ir adelai- 
diškius.

Gi akmenų per Derwent upę 
mėtyme irgi laimėtojais išėjo ho
bartiškiai. Gal dėl to, kad čia tau
tiečiai daugiau pratę akmenimis 
laidytis: nėra aukštų namų, mažai 
žmonių, nėra kamšaties — į kaktą 
kitam nepataikysi. O gal mūsiš
kiai geresni piemenys...*

Bevažinėjant suktais Tasmani
jos keliais neapsieinama ir be nuo
tykių. Vienas šoferis staiga su
stabdęs gavo į užpakalį, gi kitoj 
vietoj tas pats i šoferis pristigo 
benzino. Negana to, atsitiko taip, 
kad miestelio benzino stotis netu
rėjo elektros ir negalėjo pumpuo
ti. Teko jam skolintis iš kito šo
ferio. Traukė traukė pro žarnelę, 
pristigo kvapo, o benzinas nete
ka. Gerai, kad Jurgis Vasiliaus
kas turi gerus plaučius. Jis kaip 
truktelėjo, tai benzinas pro visur 
bėgti pradėjo. Žinoma, pateko ir 
į burną. O kadangi sekmadienis, 
tai kitokių skysčių niekur negau
si burnai praplauti, kol sugrįžo į 
namus.

Hobartan atvyko Gediminas Stat
kus studijuoti. Gal tai bus pradžia 
Hobarto lietuvių studentų sky
riaus, o gal tautinių šokių gru
pės?

GERIAUSI...
(Atkelta iš psl. 4)

Geriausias režisorius: Mike Ni
chols “The Graduate” filmo.

(Patariu suagusiems tą išskirti
nai įdomų filmą pasižiūrėti).

Geriausiai talkinusi artistė: 
Carol Channing “Thoroughly Mod
ern Millie”.

Geriausiai talkinęs artistas: Ri
chard Attenborough “Doctor Do- 
little”. Geriausias artistas muzi
kinėje komedijoje; Richard Har
ris “Camelot”. Geriausia artistė 
muzikinėje komedijoje: Anne 
Bancroft “The Graduate”. Geriau
sias filmas muzikinėje komedijoje: 
“The Graduate”. Geriausia daina: 
If Ever I should Leave You” iš 
"Camelot”. Geriausias filminės dra 
mos aktorius: Rod Steiger “In the 
Heat of the Night”.

Geriausia artistė filminėje dra
moje: Dame Edith Evans “The 
Whispers”. Geriausia filme
drama: “In The Heat of the 
Night”. Geriausas anglų kalba už
sienyje pagamintas filmas: “The 
Fox”. Geriausias užsienio kalba 
filmas: Live for Life”. Prancū
zų. Populiariausia televizijos pro
grama: “Mission: Impossible".

Populiariausias televizijos akto
rius: Martin Landau iš “Mission: 
Impossible”.

Populiariausia televizijos akto
rė: Carol Burnett

I TIK PER ANGLIJĄ.. 5
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Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- 
liūs savo artimiesiems Lietuvoje.

J Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 
*• dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.
¥ Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 

labai naudingus siuntinius.

♦ 
D

8

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, $ 

31 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, w 
31 jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.

K

I 
1 
R 
BPavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžią- įj< 

ga, 3į jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

VASARINIS 1968. 2.

R S

S

R

Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50, vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų Sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai.

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. 

Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

Daugiausia žadantis naujas ak
torius: Dustin Hoffman “The 
Graduate”. Daugiausia žadanti 
nauja aktorė: Katharine Ross 
“The Graduate’ 
mui rankraštis:
the Night” — Stirling
Geriausia muzikiniai
“Camelot” — Frederick 
dar trejetui žvaigždžių 
puliariausių artistų apdovanoji
mai: Kirk Douglas, July Andrews, 
Paul Newman.

Dažnai žmonės klausinėja, į 
kį filmą eiti, kuris geras, 
sąrašas padės apsispręsti.

Dustin Hoffman
Daugiausia 

Katharine
Geriausias fil- 

Tn The Heat of 
Silliphant. 

pasirodė 
Loewe. Ir 
įteikti po-

ko- 
šiis

8 į 
8
8
S

v.

Nuo savęs pridėsiu, kad jauni
mui, kaip ir suaugusiems rekomen
duotinas “Doctor Dolittle” filmas. 
Televizijos programoje galėjo būti 
apdovanotas kas šeštadienio vaka
rą rodomas serijinis vaidinimas 
“The Wild, Wild West” turintis vis 
naujas intrygas, neįtikėtinas kom
plikacijas, išsisukimą iš įsinarp- 
liojimų, gerą vaidybą.

Iškilmėse dalyvavo gausybė fil
mų žvaigždžių, kurių kai kuriom 
įteikė dovanas, pasakė sakinių ar 
trumpai pavaidino. Lietuvoje gi
męs Laurence Harvey jau buvo 
su gražiai užsiauginta barzdele.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai dalyvauti ir išsirinkti naują apy
linkės valdybą ir revizijos komisi
ją-

PERTH
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMO IŠKLIMĖS

Vakarų Australijos lietuviai 50 
metu nepriklausomybės jubiliejinį 
minėjimą atšventė gana iškilmin
gai. Čia tenka didelė padėka so
listei G. Vasiliauskienei ir pianis
tei N. Masiulytei iš Adelaidės. Be 
to esame didižai dėkingi Krašto 
Valdybai ir jos pirmininkui p. S. 
Narušiui už suteiktą tokią didelę 
staigmeną Pertho tautieičams.

Minėjimą atidarė apylinkės pir
mininkas p. J. Miliauskas ir gar
bės prezidiuman pakvietė visus 
savanorius kūrėjus. Po to sekė 
solistės p. G. Vasiliauskienės žo
dis. Jinai sveikino p. Narušio, 
Krašto Valdybos ir Pietų Austra
lijos lietuvių vardu. Paskaitą skai
tė S. Kuzmickas, paliesdamas Lie
tuvos istoriją ir jos laisvės kovas. 
Jaunuolis E. Stankevičius tarė žo- 3 j jaunimą. Nors jis pats ir ne- 

męs Lietuvoje, bet kvietė jau
nimą pamilti Lietuvą ir darbuo
tis tėvynės išlaisvinimo kovoje.

Meninėje dalyje pasirodė p. Taš- 
kūno vadovaujamas akordeonistų 
orkestras, pagrojęs keletą dalykė
lių, o po to moterų choras. Mo
terys dainavo, o jaunimas dekla
mavo. Bet už visus maloniausia 
buvo pasiklausyti solistės G. Va
siliauskienės koncerto. Tokia staig 
mena Perthe iš viso pirmą kartą. 
Lygiai ir solistei akomponavusi 
pianistė N. Masiulytė pati paskam 
bino keletą dalykėlių.

Po koncerto dar paskambino 
pianinu D. Katevaitė. V. Baronas 
pagrojo akordeonu ir mažųjų bei 
paaugusių grupės pašoko kelis 
tautinius šokius. Nors programa 
ir buvo gana ilga, bet tautiečiai 
džaugėsi ,nes ypatingai visi buvo 
sužavėti p. G. Vasiliauskienės kon
certu.

Po minėjimo sekė bendros vai
šės, kurių metu grojo Vytenio Gar
nio suorganizuota kapela. Vaišių 
metu apylinkės pirm-kas p. J. Mi
liauskas viešnioms padovanojo po 
dovanėlę — p. Žaromskio išdro
žinėtų medžio išdirbinių.

Sekmadienį minėjimas buvo tę
siamas bažnyčioj, kur visos orga- : 
nizacijos su vėliavom, ypač mote- 
rys tautiniuose drabužiuose laukė W 
atvykstant Pertho katalikų vysku- & 
po. Ir vėl tautiečiams buvo staig- X 
mena: solistė p. Vasiliauskienė ir 
bažnyčioje pagiedojo porą gies
mių.

Razaliukė

SYDNEY
ATVYKO Iš LIETUVOS 

Nuolatiniam apsigyvenimui 
Australiją iš Lietuvos atvyko Ona 
Vyžintaitė. Trejetą savaičių pa
gyvenusi Perthe pas savo brolį 
Aleksą, atskrido į St. Marys (Syd
ney) aplankyti jaunystės dienų 
draugo Edvardo Rašymo. Perthas 
viešnią nuteikė gerai-žmonės vai
šingi, gamta graži.

St. Marys gyveną E. Rašymo 
kaimynai ir draugai susirinko vieš
nios pasitikti jo namuose jau at
vykstančios iš aerodromo. Džiaugs
mo daug. Ne tik sulaukė sesės 
iš Lietuvos, bet dar ir lauktuvių 
puikių atvežė. Gražūs gintariniai 
Lietuvos išdirbiniai papuošė E. 
Rašymo, namus, o susirinkę sve
čiai buvo pavaišinti skaniu iš Lie
tuvos atvežtu skystymėliu. Onai 
Vyžintaitei sėkmės šioje šalyje lin
kime.

CAm’ZKBLK

p.n.

i

INŽINIERIŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 27 d. vakare Lietuvių 
Namuose Pasaulio Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos 
(PLIAS) Canberros skyriaus me-

tinis susirinkimas.
Darbotvarkėje svarbiausiais 

punktais buvo: pereitų metų veik
ios santrauka, Lietuvių Namų 
Canberroje praplėtimo klausimas, 
naujų narių priėmimas ir naujos 
valdybos rinkimai.

Pereitų metų veiklos santrauką 
patiekė buvęs skyriaus pirminin
kas inž. N. Volkas. Iš svarbesnių 
įvykių pažymėtini PLIAS Sydnė
jaus Syriaus priėmimas — vaišės 
ir techniškų darbų aprodymas. 
Canberroje ir apylinkėse bei sve
čio p. A. i Butavičiaus, nesenieji 
buvusio Lietuvoje, pranešimas apie 
dabartinę Lietuvą, kurį jis padarė 
vaišinguose p.p. R. ir V. Genių 
namuose.

Canberros Liet Klubo pastato 
praplėtimo klausimas buvo nuo
dugniai apsvarstytas ir nutarta 
klubo valdybai patiekti bendrą 
praplėtimo planą, kuris būtų įvyk
domas palaipsniui.

Nauju nariu įstojo V. Švedas, 
studijuojąs architektūrą Sydnė
jaus universitete.

Buvusioji skyriaus valdyba per
rinkta naujai kadencijai: pirmi
ninkas N. Volkas ir sekretorius — 
iždininkas R. Šilinis.

"MŪSŲ PASTOGĘ!

STEIGIAMAS 
LIETUVIŲ JAUNIMO 
TEATRAS SYDNĖJUJE

Kovo 10 d. Bankstown Liet, 
muose Dainavoje įvyko scenos dar
buotojų talkininkų ir iniciatorių 
bendras pasitarimas steigti Lietu
vių Jaunimo Teatrą Sydnėjuje. 
Šiame pasitarime sudaryta Orga
nizacinė Jaunimo Teatro vadovy
bė, į kurią įeina: Ava Saudlaryie- 
nė, vadovė, Ramunė Zinkutė vado
vės pavaduotoja, M. Šumskas ad
ministratorius, A. Plūkus scenari
jų meninis vadovas, Br. Kiveris 
muzikinis vadovas ir vadovybės na
riai — D. Skorulienė, D. Tmbric- 
kienė, G. Kazokienė. M. Osinaitė- 
Cox, Br. Genys.

Su laiku administravimo ir va
dovavimo darbams numatoma į- 
tarukti jaunimo kuris įdomaujasi 
scenos darbu.

Šiais metais planuojama: 1. 
Linksmasis spektaklis, (vadovau
ja D. Skorulienė), 2. Tautos šven
tės — rugsėjo 8 d. minėjimo meni
nė nrograma (vad. G. Kazokienė) 
ir 3. Lietuvių Dienoms Adelaidėje 
jaunimo meninė programa (vad. 
A. Saudargienė).

Kiekvienai programai paruošti 
tos programos vadovas kviečia pa
galbininkus savo nuožiūra. Prog-

Na-

ramą visais atvejais išpildo Sid
nėjaus 
karnos 
buotas.

Perth’o Apylinkės Valdybai

lietuvių jaunimas, 
programos vadovo

PRANEŠIMAS
31 d. sekmadienį,

atitin- 
užver-

4 vai.Kovo
Lietuvių Namuose Lidcombe, šau
kiamas Sydnėjaus lietuvių sporto 
klubo “Kovo” metinis narių ir 
rių-rėmėjų susirinkimas.

Dalyvavimas sportininkams 
nariams-rėmėjams būtinas.

Sydnėjaus lietuvių sporto 
klubas “Kovas”

na-

ir

PRANEŠIMAS
Pranešame visiems Vakarų Aus

tralijos tautiečiams ir drauge kvie
čiame atvykti į metinį apylinkės 
susirinkimą, kuris šiaukiamas ko
vo 24 d. tuoj po pamaldų salėje 
prie bažnyčios. Susirinkime bus 
pateikta metinė veiklos apyskaita 
ir bus renkami sekantiems metams 
nauji apylinkės pareigūnai.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai

S • I
MALONIAI KVIEČIAME VISUS TAUTIEČIUS I JUBILIEJINIŲ METŲ
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JAUNIMO KONCERTĄ
KURIS ĮVYKS KOVO 24 D. 5 V AL. LIETUVIŲ NAMUOSE (50 ERROL ST.) 

NORTH MELBOURNE.

Programoje: jaunimo dainos, šokiai, deklamacijos, baletas ir t.t. Pakvieti
mus platina Rengimo Komiteto nariai.

Auka 1 doleris. Jaunimui 50 centų.

PADĖKOS

$100 STIPENDIJA STUDENTUI
Australijos Lietuvių Studentų 

Sąjungos Melbourno Skyrius siūlo 
100 dolerių stipendiją studentams, 
kurie

a) yra A.L.S.S. Melbourno na
riai,

b) negauna piniginio atlyginimo.
Prašymus su 1967 m. rezulta

tais (patvirtintais mokslo institu
cijos, pvz., universiteto registra- 
ro) siųskit A.L.S.S. Melb. Sky
riaus Valdybai
P.O. Box 218, North Melbourne.

A.L.S.S. Melbourno studijuojan
tiems nariams, norintiems finansi
nės pagalbos studijų reikalams, ga 
Ii kreiptis į Melbourno Skyriaus 
Valdybą, kuri pasiruošus suteik
ti beprocentinę paskolą, 
su prašymais pridėkite 
nių:

a) prašomos paskolos 
pagrindas ir c) kokiam 

A.L-S-S.
Melbourno Skyriaus

P.O. Box 218, North Melbourne

Drauge 
tokių ži-

dydis, b) 
laikui.

REKOLEKCIJOS
CANBERROJE

Trumpos rekolekcijos ar prieš- 
velykinis susikaupimas Canberros 
Lietuviams, vad. kun. P. Martu- 
zo — įvyks kovo 23 ir 24 d.d.

šeštadienį — kovo 23 d. 6 vai. 
vak. St. Marys koplyčioje išpažin
tys, šv. Mišios, pamokslai ir Ko
munija.

Sekmadieni — kovo 24 d. St. 
Patrick’s bažn. Braddon nuo 10 
vai. išpažintys ir lietuviškos pa
maldos 11,30 vai. — įprasta tvar
ka su užbaigiamuoju pamokslu.

Kviečiami visi tikintieji Vely
kinių Sakramentų.

Valdyba

RETA PROGA
Kviečiame visus į dalyvavusių 

Vietnamo kare lietuvių karių per
gyvenimų pašnekesį ir Vietnamo 
karo spalvuotų vaizdų demonstra
vimą kovo mėn. 23 d., (šeštadie
nį) 7 vai. v. Lietuvių Namuose, 
N. Melbourne.

L.V.S. “Ramovė.”
Melbourno *kyr. Valdyba

NEWCASTLE
LIETUVAITĖS PARODA

Kovo 8 d. Von Bertouch meno 
galerijoje buvo atidaryta Aldonos 
Zakarauskaitės-O’Brien pa
veikslų paroda. Paroda truko 10 
dienų. Ją atidarė Newcastle Meno 
Galerijos direktorius Mr. D. Tho
mas. Atidarydamas jis kalbėjo 
apie modernų meną ir modernų 
gyvenimą. I atidarymo iškilmes 
pribuvo daug meno mėgėjų ir kri
tikų. Tam padėjo stipri priešparo- 
dinė reklama per spaudą, radio ir 
televiziją ir gražiai papuošti as
meniški pakvietimai. Visur buvo 
skelbiama, kad Aldona gimusi Lie
tuvoje ir augusi Newcastle mies
te. Paskutiniu metu ji dėsto meno 
mokykloje, Sydnėjuje. Kaip ir vi
si menininkai Aldona yra blogas 
biznierius. Jos darbų reklamoje 
ir propogacijoje daug pasidarba
vo Aldoną ir jos meną pamilęs vy
ras Phillip O’Brien.

Šiuo metu Aldona Zakarauskai- 
tė tapo montažinio (collage) po
būdžio paveikslus. Dominuoja tam
sios, ramios spalvos. Parodoje iš
statyta 28 darbai. Aldonos links
mas būdas persiduoda ir jos kū
riniuose. Man labai patiko “Nau
jokai”. Nupiešta labai sukrypusi 
ir netvarkingai atrodanti kareivių 
eilė. Pažaliavęs syrininkas sėdi ant 
akmens rankomis susiėmęs galvą 
ir lyg šaukiasi Dievo pagalbos. Ki
tame pavaizduoti šių dienų mene- 
kenai. Viena 7 pėdų ilgumo, kita 
nesiekia jos kelių... Visos plonos 
kaip smilgos ir nesvietiškai po
zuoja. Jūsų Šnekučio paklausta 
apie ateities planus Aldona atsakė, 
kad svajonės ir planai siekia dan
gaus žvaigždes.

PADĖKA
Solistei poniai G. Vasiliauskienei 

ir pianistei p-lei N. Masiulytei, 
p. S. Narušiui ir visai Krašto 
Valdybai už suteiktą tokią malonę 
ir staigmeną mums švenčiant Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbi
mo 50-ties metų sukaktį, nuošir
džiai tariam tikrai lietuvišką ačiū.

Perth’o Apylinkės Valdyba

PADĖKA
Visiems, prisįdėjusiems ruošti 

Lietuvos nepriklausomybės 50 me
tų sukakties minėjimą ir kitus pa
rengimus nuoširdžiai dėkojame. 
Ypač ačiū p. Taškūnui ir jo mu
zikos mokyklos mokiniams, mote
rims choristėms, tautinių šokių 
vadovams ir šokėjams ir visiems 
kitiems. Taip pat dėkojame p.p. 
Žaromskams, Stankevičiams, Žu- 
lienei, Valaitienei, Baronienei, Jnr 
gelienei už kepinius, staltieses, sta
lų padengimą, lygiai ir visiems 
tautiečiams, atkeliavusiems ir da
lyvavusiems iš arti ir toli.

Perth’o Apylinkės Valdyba

Šnekutis

PADĖKA
Canberros apylinkės lietuvių 

vardu maloniai dėkojame ALB 
Krašto Valdybos pirmininkui p. 
S. Narušiui, kun. P. Butkui, p. 
K. Kavaliauskui ir jo vadovauja
mo Dainos choro choristėms ir 
choristams už atsilankymą į mūsų 
suruoštą jubiliejinį Vasario 16 mi
nėjimą ir reikšmingą dalyvavimą 
išpildant programą.

Canberros ApylinJcės Valdyba

DIDŽIAJAM LIETUVIUI AKADEMIJA
Liet. Stud. Korporacija ROMUVA, talkinant skautams, 

ruošia kovo 31 d. (sekmadienį) 7 vai. Lietuvių Namuose, 
50 Errol St., Nth. Melbourne, garbingajam

TAUTOS ŽADINTOJUI VYDŪNUI,
jo gimimo šimtmečiui atžymėti, AKADEMIJ Ą

Oficialioj daly trumpos paskaitos:
A. Krauso — Vydūno gyvenimas ir veikla, 
p. J. Grigaitienės — Vydūnas rašytojas.

Meninėje daly dalyvauja solistė A. Binkevičiūtė-Gučiu- ■ 
vienė ir teatro režisierius J. Gučius iš Adelaidės, p. J. Juškos ' 
vadovaujamas Geelongo choras, poetė M. Malakūnienė, ' 
p. A. Karazijienė, p. H. Statkuvienės šokėjos. *

Akademija prasideda punktualiai, prašome ne.vėluoti! ; 
{ėjimas suaugusiems 1 dol., jaunimui ir pensininkams 50 et. ;

RENGĖJAI.

PAS SKAUTUS
"ŽIDINIO” IR SKAUTŲ

BIČIULIŲ DĖMESIUI
Kovo 24 d., sekmadienį, 3 vai. 

po pietų, East Hills parkelyje j- 
vyks senųjų skautų

“Židinio” sueiga.

Programoje br. J. Zinkaus pašne
kesys tema:

“Dabartinės Lietuvių Skautų Są
jungos Vadovybės Organizacija ir 
jos problemos.”

. Visi buvę skautai-ės skau- 
tininkai-ės ir visi kiti, kurie do
misi lietuviška skau.tybp ir jos veik
la tremtyje, kviečiami kuo skaitlin
giau dalyvauti.

Židiniečiai atsineša užkandžių, 
nes po oficialiosios dalies bus vai
šės svečiams.

TĘSIAMOS STATYBOS 
SKAUTŲ ŽEMĖJE 

Skautų Tėvų Komitetas vėl 
ganizuoja talkas ir aukas užbaigti 
pradėtoms statyboms skautų že
mėje Ingleburne. Norį prisidėti 
prie darbo skambinkite darbų va
dovui p. V. Giliui telefonu Nr. 
604 3091.

Statybos išlaidoms aukos ren
kamos ir toliau. Gyveną toliau ir 
negalį susitikti su Komiteto na
riais, savo skirtas šiam tikslui au
kas prašomi čekius ar pašto per
laidas užrašant “Lithuanian Scout 
Association’’ arba tiesiog V. P. Gi
liaus adresu: 24 Rawson Rd., Fair- 
field West, 2165. Asmeniškai gali
ma aukas 
Skautų Tėvų

Įteikti kiekvienam 
Komiteto nariui.

SAVAITGALIS —

A.A.

M. Karpavičieno 
Židinio Kancleri*

MARGUČIŲ
ŠV. JURGIO MINĖJIMAS 

SKAUTŲ ŽEMĖJE
Šia proga Skautų Tėvų Komi

tetas balandžio 21 d. ruošia gegu
žinę skautų žemėje Ingleburne. 
Veiks bufetas su šaltais bei karš
tais užkandžiais ir gėrimais. Gros 
puiki šokių muzika.

Skautų Tėvų Komitetas

KAROLIUI ŽILINSKUI
mirus, jo žmonai, sūnums ir giminėms užuojautų 
reiškia ir kartu liūdi

Marija ir Napoleonas Volkai

DŽIUGO TUNTE 
MELBOURNE

Išeivijoje jaunimo auklėjimas 
dar tuo sunkus, kad artimiausia 
jaunimui kalba yra anglų, tuo 
tarpu skautų organizacija auklė
ja jaunimą lietuviškais pagrindais 
ir visas judėjimas pravedamas 
lietuviškai. Siekiant šių tikslų 
skautija padalinta į tris grupes:

1. skautų vyčių ir vyresnių skau

čių, (virš 18 m.),
2. skautų bei skaučių (12-18 m. 

amžiaus) ir
3. vilkiukų bei paukštyčių (7-12 

m.).
Kad tuntai galėtų padėti sėk- 

,j mingiau jaunimui, nustato kiekvie
nam padaliniui ribotą narių skai
čių. I australų tuntą dažnai už
trunka iki kelių metų, kol atsiran- 
la laisvų vietų kandidatams.

Džiugo tuntas taip pat numa
to artimoj ateity užpildyti kaiku- 
riuos dalinius ir tik atsiradus nau
jiems ir paruoštiems vadovams bus 
formuojama nauja draugovė.

Tad kviečiame pasinaudoti šia 
proga užregistruoti jaunimą skau- 
tų-skaučių eilėse, ypatingai pa
čius jaunuosius (7-12 metų am
žiaus). Tai pats reikšmingausias 
amžius jaunimo charakterio for
mavime.

Registruotis kviečiama šia 
tvarka:

Berniukai virš 18 m. — s.v.v.sl. 
R. Bakaitis, 115 Royal Pde., Park
ville tel. 34 2323.

Mergaitės virš 18 m. — ps. B. 
Adomavičienė, 10 Tranmere Avė., 
Carnegie, tel. 565 325 .

Berniukai 12-18 m. — s.v.sl. G. 
Žemkalnis, 13 Shandaw Cr., Mc 
Kinnon tel. 58 4619.

Mergaitės 12-18 m. — v.s.sl. J. 
Bladzevičiūtė, 14 Clarinda Rd., 
Essendon, tel. 337 6492.

Berniukai 7-12 m. — v.s.v.sl. S. 
Dagytė, 68 View St., Albans, tel. 
396 2903.

Mergaitės 7-12 m. — v.s.sl. R. 
Saženytė. 160 Middleborough Rd., 
Box Hill Stn., tel. 288 6313.

Visais kitais reikalais prašau 
kreiptis į V. Adomavičių 10 Tran
mere Ave., Carnegie, tel. 565 325.

Tuntininkas

ARTĖJANT REKOLEKCIJOMS 
SYDNĖJUJE

Kovo 29,30 ir 31 d.d. numato
mos rekolekcijos Sydnėjuje, kurias 
praves Melbourno kapelionas kun. 
Pranas Vaseris. Jos vyks Lidcom
be — penktadienio — šeštadienio 
vakarais ir sekmadienį — įprasta 
tvarka, bet jau iš anksto prašo
ma tuo laiku atsidėti, maldai, su
sikaupimui bei Velykinių Sakra
mentų priėmimui.

LOTERIJA MELBOURNE
Melbourno Lietuvių Soc. Glo

bos D-ja balandžio 28 d. prie Lie
tuvių Bažnyčios ruošia daiktinę 
loteriją. Ponios, turinčios fantų 
loterijai, jau dabar gali perduoti 
D-jos valdybos narėms prie baž
nyčios, arba privačiai.

MLSGD-jo* valdyba

W0LL0NG0NG
Wollongongo lietuviams pamal

dos ir rekolekcijos kančios Sekm. 
— Kovo 31 d. Ved. kun. Pr. Vase- 
rio — Pranciškonių seselių koply
čioje 74 Ciff Rd. (netoli kated
ros).

4.30 vai. p.p. išpažintys. 5 vai. 
pamokslai, šv. Mišios ir Komuni
ja.

Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Inžinierių ir Archi

tektų D-ja kovo 30 d. ruošia iš
vyką apžiūrėti vienos iš didžiau
sių šiluminių elektros jėgainių 
Australijoje. Munmorah jėgainė 
yra apie 85 mylias nuo Sydnėjaus 
į šiaurę šalia įdomaus Munmorah 
ežero. Apžiūrėjus vyks bendras 
prie ežero piknikas. Norintieji 
ekskursijoje dalyvauti, įskaitant 
ir vaikus jei tėvai lydi, prašomi 
pranešti bet kuriam valdybos na
riui.

Platesnę informaciją teikia dr. 
R. Zakarevičius (tel. 644-1590), A. 
Adomėnas (tel. 86-5431), V. Ber
notas (tel. 70-4502).

P.L.I.AS.
Sydnėjaus Skyriaus Valdyba

SYDNEY APYLINKĖS VALDYBA SKELBIA
VLIK’o PIRMININKAS 

SYDNĖJUJE
Kovo 21 d., ketvirtadienį, 7.30 

vai. Dainavos salėje Bankstown 
VLIK’o pirmininkas Dr. J.K. Va
liūnas padarys viešą Sydnėjaus 
lietuviams pranešimą ir atsakinės 
į klausimus. Visi Sydnėjaus lietu
viai kviečiami kuo skaitlingiau 
su aukštu svečiu pasimatyti ir jo 
pasiklausyti.

Balandžio 27 ar 28 d.d. planuo
jamas Adelaidės choro Lituanijos 
koncertas Melbourne. Šiuo reikalu 
rūpinasi Melb. Dainos Mylėtojų 
Sambūris.

KVIEČIAMAS JAUNIMAS
Kovo 24 d., 2 vai. Dainavos sa

lėje Bankstowne šaukiamas Syd
nėjaus lietuvių jaunimas pasitar
ti aktualiaisiais reikalais. Pasita
rime prašomi dalyvauti ypač aka
deminis jaunimas, jaunimo orga
nizacijų atstovai ir visi kiti lietu
viai, kuriems rūpi jaunimo reika
lai. Norima kaip galint jaunimo 
įtraukti į lietuvišką veiklą kvie
čiant patį jaunimą parodyti tavos 
iniciatyvos.

Taigi, neužmirškite kovo 24 d. 
2 vai. Dainavoje.

PRANEŠIMAS
Pranešama, kad Džiugo tuntas 

išnuomuoja palapines. Palapinių 
Palapinių nuomavimu prašome 
kreiptis į V. Adomavičių. Nuoma 
dviem dienom — du doleriai.

Tuntininkas

GRIŽO
VALDYBOS VICEPIRMININKĖ

Prieš šešetą savaičių išvykusi 
į užjūrius Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos vicepirmininkė p. N. 
Grincevičiūtė-Wallis jau sugrįžo 
ir vėl aktyviai įsijungė į visuome
ninį darbą.

HUSU PASTOGĖ
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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