
APIE SKUNDUS
Gyvenant glaudžiame kontak

te ir artimai bendraujant toje 
pačioje lietuviškoje plotmėje ne
išvengiamai kartais tenka turėti 
nuomonių susikryžiavimų, net 
griebtis skirtingų darbo bei veik
los metodų. Neretai vieniems 
tas dalykas atrodo didelės svar
bos, o kitiems tik neatleistinas 
"meškos patarnavimas’’.

Žinoma, visa tai yra papras
čiausia gyvenimiška tikrovė ir
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tai nieks nelaiko kokiu iškrypi
mu ar nenaturalumu. Juk net. ir 
idealiausiose Šeimose* atsiranda 
įtampų, tad ką jau bekalbėti apie 
pldfesnę visuomeninę plotmę, 
kur susiduria ne tik skirtingos 
pažiūros, netgi skirtingi interesai. 
Tačiau laikas, o dar greičiau 
aukštesnis lietuviškas siekimas į- 
vairius nesutarimus išlygina, ne
susipratimus ištaiso, nuomones 
suderina, ir taip vėl vystosi su
tartinė veikla bei kūrybingas 
darbas.

Žinoma, net ir ideliausioje 
bendruomenėje susidaro nelygu
mų, net gi skaudulių, bet draus
minga ir sąmoninga bendruome
nė juos stengiasi gydyti savo tar
pe neišnešant jų už bendruome
nės ribų. Tokia bęgidruomenė 
laikoma ne tik aukštai sąmo
ninga, bet ir drausminga. Tie
sos ieškojimas pas kitus ne tik 
nieko pozityvaus neduoda, bet 
mūsų nesutarimų išnešimas į už
ribį netgi kitų akyse meta žemi
nantį šešėlį visai bendruomenei 
nekalbant apie atskirus bendruo
menės narius ar grupes. Kaip 
skaudžiai visi prieš keletą metų 
pergyvenom, kada australų teis
man buvo patraukta mūsų bend
ruomenės ne tik laikraštis, bet 
ir jos vadovybė. Atsimename tos 
bylos faktines pasėkas, bet jos 
dar buvo skaudesnės moraliniu 
atžvilgiu visai mūsų bendruome
nei. O rodos, tai buvo tik ambi
cijos reikalas, kurį lengvai galė
jome susitvarkyti savųjų tarpe. 
Toji byla nesudarė garbės nei 
skundėjui, nei pačiai bendruome
nei.

Laikas uždengė ir tokius bend 
ruomenei nesveikus išsišokimus, 
bet, rodos, šito turėjo pakakti 
ir iš to reikėta pasimokyti vi
siems laikams. Vėlesni faktai pa
rodė, kad šitos pamokos nepa
kako. Neperseniausiai irgi buvo 
neskanus dviejų mūsų sporto 
klubų tampymasis po australiš
kas institucijas vien tik dėl ne
pateisinamų ambicijų. Tas taip 
pat nesudarė mūsų bendruome
nei garbės, o greičiau paliko 
skaudžią dėmę, nors kaip minė
ta, būtų buvę galima susidūru
sius incidentus likviduoti savo 
tarpe neįtraukiant pašalinių insti
tucijų. Ir šitas žingsnis nebuvo 
pagirtas, o pačios bendruomenės 
pasmerktas.

Nepraėjo po paskutinio inci
dento nė kelerių metų ir štai 
šiandie vėl stovime prieš gėdin
gą faktą, kai dar kartą buvo 
šauktasi svetimųjų intervencijos,

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

LIETUVIŲ DIENŲ APIMTIS rą perdaug svečių nenuvarginti.
Busimosiose Lietuvių Dienose, 

kurios vyks Adelaidėje gruodžio 
27-31 dienomis, ir bus vykdomi 
šie parengmai:

1. Iškilmingos pamaldos (gieda 
du chorai);

2. Jungtnių ir pavienių chorų 
koncertai;

3. Jaunųjų pasirodymai atskirų 
kolonijų principu;''

4. Tautiniai šokiai;
5. Literatūros vakaras ir kanta

ta “Tėviškės Namai”;
6. Dvi dailės parodos;
7. Teatro spektaklis;
8. Foto paroda;
9. Sporto šventė;

10. Studentų suvažiavimas;
11. Krašto Tarybos posėdžiai;
12. Lietuvių Muziejaus-Archyvo 

lankymas.
13. Bendras Naujųjų Metų suti

kimas Gentiniai Hali.
Šiuo metu Lietuvių Dienų Pre

zidiumas atsidėjęs svarsto galimy 
bes, kaip visus šiuos parengimus 
tinkamiau pateikti visuomenei at
sižvelgiant j laiko ribotumų ir no-

DR. J.K. VALIŪNO PASIMATYMAI SU AUSTRALIJOS
LIETUVIAIS

kad pastotų kelią grupei sydnė- 
jiškių jaunuolių savarankiškai 
veikti ir sportuoti. Čia ne vieta 
svarstyti, kieno pusėje kaltė: gal 
tai nepasiteisino vienos grupės 
vadovybė, gal galima primesti ki_ 
tai grupei nedrausmingumą, vis 
tik stovime prieš liūdną faktą, 
kad mūsų vidaus reikalas vėl 
buvo išneštas už. bendruomenės 
ribų. Dar liūdniau, kad tokių 
faktų žalingumo neįsisąmonina ir 
kai kurie atsakingi mūsų asme
nys. O juk tokiems smulkiems 
nesusipratimams arba siauriems 
interesams išaiškinti bei juos iš
lyginti turime šavų institucijų, 
kaip garbės teismai. Kodėl gi 
veržtis pas kitus ir demonstruo- 
tis savo bendruomeniniu nesu
brendimu? Išeitų, kad besidar
buodami savųjų tarpe vis tiek 
savaisiais neturime pasitikėjimo, 
o mus liečiančiais reikalais ieš
kome sprendimų pas kitus. Tas 
kaip liudija mūsų pačių nesu
brendimą ir bendruomeninį ne
drausmingumą. Laikas pažiūrėti 
į reikalus kiek blaiviau.

(v.k.)

Bene pačių sunkiausią problemą 
iššaukia Dainų šventės ir atski
rų chorų koncerto pateikimas vi
suomenei. Gvildenamos dvi alter
natyvos: a) Dainų šventė ir ats
kirų chorų koncertas duodami ats
kirose salėse ir atskirom dienom 
(šeštadieni ir pirmadieni) — tai 
pati ankstyvoji versija; b) duoda
mas bendras dviejų dalių pasirody
mas: pirmoje dalyje atskiri chorai 
antroje dalyje — jungtiniai cho
rai — dainų Šventė, antroje daly
je — tai vėlesnioji versija.

Adelaidėje energingai palaiko
ma vėlesnioji versija. Sujungus 
abu pasirodymus krūvon, kaip nu
rodoma, laimėtų tiek chorai, tiek 
visi Lietuvių Dienų dalyviai. Dai
nomis tada galėtų gėrėtis pati di
džiausia auditorija, kokia tik pri
einama Adelaidėje. Sujungimas, be 
to, duotų svečiams ir šeiminin
kams vieną laisvesnę dieną, kuri 
galėtų būti sunaudota parodų lan
kymams, ekskursijoms i muziejų ir 
kitiems pabendravimams. Nurodo
ma dar ir j tai, kad du chorai

VLIKo pirmininkas Dr. J. K. Valiūnas Sydnėjuje su bendruomenės vado
vybe. Pirmoj eilėj iš k.: V. Jaras, kun. P. Butkus, Dr. J. K. Valiūnas, S. Naru
šis, Dr. A. Kabaila. Antroje eilėje: J.P. Kedys, V. Bukevičius, A. Dudaitis, K. 
Kavaliauskas, Dr. A. Mauragis, A. Statkus, E. Kolakauskas, S. Grincevičiiu, V. 
Kazokas.

Nuotrauka M. Vilkaitienės
Apačioje:
VLIKo p-kas Dr. J.K. Valiūnas vizito metu pas Sydney arkivyskupą kardinolą 
Gilroy. Iš kairės Dr. J.K. Valiūnas, kard. Gilroy ir Sydney liet, kapelionas kun. 
P. Butkus. Šį vizitą gražiai aprašė laikraštis "Catholic Weekly" pailiustruojant tokia 
pat nuotrauka.
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MIRĖ PROF. J. GRAVROGKAS
Vasario 11 d. Clevelande (U. 

S.A.) mirė žinomas profesorius 
Julius GRAVROGKAS, sulaukęs 
83 metų. Jis dėstė nuo 1922 m. 
Vytauto Didžiojo Unversitete tech
nologijos fakultete Kaune ir 1941- 
1944 m. lakotarpyje buvo to uni
versiteto rektorius. Išleidęs visą 
eilę veikalų technikos klausmais.

Buvęs tris kartus Belgijos mi- 
nisteriu pirminnku ir -pirmuoju 
Jungtinių Tautų prezidentu Dr. 
Paul Henri Spaak, dabar keliau- 

bus girdimi bažnyčioje, kad Litu- 
ania choras išpildys “Tėviškės 
Namų” kantatą. Suskaldžius ga 
chorų pasirodymus į dvi dalis, pa
rengimų gausumas būtų ištemptas 
iki maksimumo, atskiri chorai tu
rėtų dainuoti negausiai auditorijai 
ir patys choristai būtų neproduk
tingai varginami dvi dienas, atsi
menant, kad jiems reikės repe
tuoti, ir bažnyčioje giedoti ir Lt.

K I A I
damas po Ameriką su paskaito
mis, tvirtina kad prezidentas de 
Gaulle esąs pavojingas žmogus su 
savo neribotomis ambicijomis. 
Spaak tvirtina, kad Atlanto San
tarvė turi gyvybinės reikšmės san
tykyje su Europa ir šiaurės Ame
rika.

★

Nors Rusija tiesiog Vietnamo 
kare nedalyvauja, bet apskačiuo- 
jama, kad jos išlaidos ryšium su 
Vietnamo karu per metus siekia 
apie 8900 milijonų dolerių. Sovietų 
intervencija Vietnamo kare gink
lais ir tiekimu gerokai prašoka jų 
išlaidas, sudėtas Korėjos kare.

LAISVĖ 
ČEKOSLOVAKIJOJE

PAVOJINGA
Sovietų Rusija ir kit tiesioginė

je rusų įtakoje komunistiniai kraš
tai susirūpinę vykstančiomis de
mokratėjimo kryptimi Čekoslova
kijoje reformomis. Dabartinis Če
koslovakijos komunistų lyderis A.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas Dr. J. 
K. Valiūnas Australijoje išbuvo 
nuo kovo 18 iki kovo 26 die
nos. Nors palyginamai ir trum
pas laikas, bet aukštasis svečias 
spėjo pasimatyti su Sydnėjaus, 
Canberros Melbourne ir Adelai
dės lietuviais, kiekvienoje vieto
je duodamas viešų pareiškimų vi
suomenei naujoje šviesoje, prista
tydamas Vyriausio Liet. Išlais
vinimo Komitetą ir jo svarbą ko
voje už Lietuvos laisvę. Tuo 
pačiu jis matėsi su Australijos 
vyriausybės atstovais, davė pa
reiškimų apie Lietuvą ir jos esa
mą padėtį australų spaudoje ir 
per radiją. Prieš atsisveikinant 
paklaustas, kaip jis vertinąs šią 
savo misiją, Dr. J. K. Valiūnas 
pareiškė, kad šį savo pirmą vizi
tą Australijoje laikąs pilnai pa
vykusiu.

“Pagrindinis šio vizito tikslas,

Dubček tiki, kad visos reformos 
veda į krašto gerovę. Prieš dvi sa
vaites buvo pavojus, kad senieji 
komunistai gali sukelti riaušes, 
bet dabar to nėra, ypač galutinai 
išstūmus iš oficialių pareigų buvu
sį komunistų lyderį ir stalinistą 
Novotny. Dėl to jį Dubčekas sku
binosi išmesti iš Čekoslovakijos 
prezidentų, kad net jeigu ir dirb
tinu būdu būtų sukeltos riaušės, 
Novotny neabejotinai būtų šaukę
sis sovietų kariuomenės kaip kad 
panašiai buvo su Vengrija. Dabar, 
esą pavojus dėl rusų itnervencijos 
praėjęs.

Lygiai paskubomis atleidžiami 
iš pareigų ir dauguma buvusio 
prezidento Novotny rėmėjų. Ir da
bar Dubček tvirtina, kad komu
nistų partija Čekoslovakijoje ir 
valstybinis aparatas turį labiau 
demokratėti.

STUDENTAI 
NERIMSTA LENKIJOJE

Ryšium su įvykiais Čekoslovaki
joje lygiai daugiau asmens lais
vių reikalauja ir lenkų studentija 
bei inteligentija. Bemalšinant stu
dentų demonstracijas atleista iš 
pareigų visa eilė profesorių, net 
buvusių komunistų partijos vadų. 

pareiškė Dr. J. K. Valiūnas, buvo 
supažindinti Australijos lietuvius 
su dabartiniu Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu (VLIKu) 
ir jo vykdoma akcija. Šiuo reika
lu, kaip buvo jaučiama, Austra
lijos lietuviai laikėsi gana rezer
vuotai, greičiausia dar iš to meto, 
kada pačiame VLIKe jautėsi kai 
kurių nesklandumų. Savo prane
šimais, tikiuosi, išsklaidžiau abe
jones ir sukėliau ryžto vieningai 
jungtis j Lietuvos laisvinimo dar
bą vadovaujant VLIKui.”

Ta pačia proga Dr. J. K. Va
liūnas Canberroje. matėsi su Aus
tralijos uŽseinių reikalų ministe- 
rio pavaduotoju, kur jis buvo 
maloniai priimtas ir išklausytas. 
Lygiai svečias stengėsi per aus
tralų spaudą ir radiją painfor
muoti šio krašto gyventojus apie 
Lietuvą, Lietuvoje paneigtas mi. 
nimalines žmogaus teises ir t.t. 
Canberroje užsienių reikalų mi
nisterijoje Dr. Valiūnas buvo už
tikrintas, kad Australija ir ateity 
laikysis tos pačios politikos ne
pripažinti Lietuvos aneksavome 
ir kiekviena pasitaikiusia proga 
kelti pavergtųjų ir drauge Lie
tuvos reikalą tarptautinėje poli
tikoje.

Drauge Dr. J. K. Valiūnas pa
sidžiaugė Australijos lietuvių nuo 
širdumu, jų pasiryžimu kooperuo 
ti VLIKo darbuose; gėrėjosi lie
tuvių jskūrimu ir pastangomis 
leisti jaunimą į mokslus. Kiek
viena proga Dr. Valiūnas lietu
viams klausytojams pabrėžė bū
tinumą siekti jaunimui aukšto
jo mokslo. Anot jo, lietuviai aka
demikai gyvenamajame krašte 
visados turės didsnį balsą ir dau
giau galių kovoje už Lietuvą ir 
kiekvienu atveju su jais bus la
biau skaitomasi. Lygiai Dr. Va
liūnas pabrėžė reikalą lietuviams 
įmanomai veržtis į vietos politi
nį gyvenimą, kas taip pat paleng
vintų kovą už Lietuvos laisvę.

Lygiai Dr. Valiūnas stebėjosi 
lietuvių išsklidimu po šį platų 
kontinentą ir jo linkėjimas, kad 
lietuviai kaip galint susiglaustų į 
didesnius lietuvių centrus Aus
tralijoje, kas palengvintų išlaiky
ti lietuvybę, vystyti ir plėsti lie- 

- tuvių kultūrinę veiklą. Taip pat
svečias pastebėjo Australijos lie
tuvių bendruomeninį vieningu
mą, kultūrines pastangas ir kad 
Australijos lietuviai savo atsie- 
kimais galėtų drąsiai pasirodyti 
prieš kitus.

Susitikęs su latvių ir estų ats
tovais Adelaidėje Dr. Valiūnas 
pastebėjo, kad mūsų bendro liki- 
bo kaimynai trūksta to vieningu
mo ir organizuotumo, kokį turį 
lietuviai. Ypač latviai ir estai pa
vydi lietuviams tokio politino or
gano, kaip kad mūsų VLIKas, 
kuris turi tęstinumą iš Lietuvos 
ir su kuriuo skaitomasi kitatau
čių tarpe. Mūsų pastangos šitą 
organą išlaikyti, kalbėjo Dr. Va
liūnas, nes jis esąs veinintėlis au
toritetas, atstovaująs visą lietuvių 
tautą, ne vien palaidas emigran
tines grupes.

(Nukelta į psl. 2)

Kiek Čekoslovakijoje siekiama at
siriboti nuo Rusijos, tiek Lenki
joje-Gomulka siekia su rusais glau 
dėsnių santykių, ir kiti spėja, kad 
dabartiniam rėžimui ginti Gomul
ka nesusvyruotų šauktis rusų ka
rinės intervencijos.
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MŪSŲ PASTOGĖ

g, DR. J. K. VALIŪNO PASIMATYMAI...
(Atkelta ii psl. 1)

JONAS SOLIŪNAS
KENNEDY KANDIDATUOJA

Dr. J. K. Valiūnas per trumpą 
laiką, kaip minėta, pasimatė su 
didžiausiais Australijos lietuvių 
centrais. Peržvelkime jo visą ke
lionės eigą.

nešimo apie VLIKą ir jo veik
lą. Gausūs paklausimai iš vietų 
dar labiau išryškino visus tuos 
punktus, kuriais anksčiau dauger- 
lio buvo abejota.

Su šiuo vakaru oficialūs Dr.

1968 m. balandžio 1 d.

Turbūt nėra pasauly civilizuoto piliečio, kurio ir šiandie Ken
nedy vardas nežavėtų. Po tragiško prezidento Kennedy žuvimo 
daugeliui Kennedy vardas pasidarė laisvės ir kovos simboliu. Už 
Jat nenuostabu, kad ir šiandie tik to vardo paminėjimas kažkaip 
žmogų įelektrina. Kennedy vardą išnaudoja visi: paprasti pirkliai, 
žurnalistai, rašytojai ir politikai.

Neatrodo, kad Kennedy vardo populiarumas greit sumažėtų 
ir šitame jo nuosavame krašte. Ypatingai, jeigu yra asmenų, ku
rie. visuomenei neleidžia to vardo užmiršti.

Šiandie Kennedy vardas ir vėl visų Amerikos piliečių lū
pose. Tik jau kito Kennedy. Robert F. Kennedy — žuvusiojo 
prezidento brolis. Mat, “Bobis” (taip populiariai jis čia žinomas' 
ir vadinamas) pasiskelbė kandidatuojąs j šio krašto prezidentus.

Robert Kennedy ne. visai paprastomis aplinkybėmis iškilo į 
kandidatus. Jo kandidatavimą paskatino visa eilė priežasčių, dau
giausiai ne nuo jo priklausančių. Visų pirma, kaip jau minėjau, 
Robertą kandidatuoti skatina Kennedy vardo magiškumas. Už
tenka tik Kennedy vardą paminėti, ir jau daugelis piliečių pa
siryžę Kennedy kandidatūrą rem ti.

Antra priežastis — neseniai įvykę New Hampshire valsti
jos pirminiai balsavimai. Apie tai jau rašėme. Tie balsavimai gan 
aiškiai parodė, jog dabartinio prezidento Johnsono politika ir jo 
populiarumas nėra labai priimtinas nūdieniniam amerikiečiui. 
Kennedy, pats būdamas didelis Johnsono politikos kritikas, pa
matė, kad jau dabar Johnsonui galima “įspirti”. Paskatintas se
natoriaus Eugene McCarthy surinkto gausaus balsų skaičiaus 
Kennedy išnaudoja progą. Čia Kennedy nei daugiau nei mažiau 
pasirodė esąs politinis oportunistas. Jį tokiu dabar visi laiko ir 
daugumas McCarthy rėmėjų. Pats McCarthy dėl Kennedy kan
didatūros paskelbimo gerokai įsiutęs. McCarthy teigia, jog savo 
kandidatavimu Kennedy tenori tik jam pakenkti. McCarthy ar
gumentas tvirtas ir su juo turime sutikti: McCarthy ir Kennedy 
pažiūros dėl Johnsono politikos sutinka ir abiejų kandidatavimas 
tėra tik paprastas jų rėmėjų jėgų skaldymas. Žinoma, toks su
skaldymas jau įvyko. Nėra abejonės, kad nė vienas jų nenusileis. 
Tiek McCarthy, tiek Kennedy remia jaunimas, negrai ir tautinės 
grupės.

New Hampshire pirminiuose rinkimuose studentų parama 
senatoriui McCarthy buvo fantastiška ir nauja. Už McCarthy agi
tuoti ir skatinti balsuoti į tą valstiją buvo suplūdę tūkstančiai 
studentų iš visos Amerikos. Jų darbas ir pasiaukojimas buvo tie
siog neįsivaizduojamas. Už tat daug kas teigia, jog McCarthy tuo
se pirminiuose rinkimuose tiek balsų gavo vien tik studentų dė
ka. Tai, galbūt, ir tiesa. Bet tik dalinai. New Hampshire rinkimus 
dominavo pasisakymas už ir prieš Vietnamo karą. Tas pasisaky
mas abipusiai buvo maždaug lygus. Tačiau žinant tos valstijos 
konservatyviškumą pasisakymas prieš Vietnamo karą laikomas 
nepaprastai reikšmingu. Toks pasisakymas nepaprastai pradžiu
gino McCarthy šalininkus, ir jie džiūgavo. Džiūgavo, bet neilgai. 
Kennedy nesnaudė.

Dabar demokratų partija turi jau du kandidatus, besiprieši
nančius Johnsonui. Dviejų kandidatų buvimu Johnsono šalinin
kai turėtų tik džiaugtis. Tačiau taip nėra. Tiesa, nors McCarthy 
populiarumas iškilo į padanges, vis dėl to ir McCarthy šalinin
kai yra realistai. Jie žino, kad McCarthy yra permažas “tūzas” 
nugalėti Johsoną demokratų konvencijoje, kada demokratai nomi
nuos sava kandidatus į prezidentus. McCarthy žino, kad jis John
sonui tik laikinai ir dalinai gali sudrumsti vandenį. Už tat jau 
dabar yra ženklų, kad McCarthy gali pasitraukti iš kovos lauko 
ir pradėti politinę akciją už Kennedy.

Kennedy nominavimas tapo realia galimybe. Tiesa, entu
ziazmo ir vardo populiarumo neužteks. Tačiau ir be šių dviejų 
dalykų Kennedy turi daugiau priemonių Johnsonui nuvainikuoti. 
Jų didžiausias tai Kennedy pasisakymas prieš Vietnamo karo 
tolimesnį vedimą. Šiai Kennedy nuomonei ir pritaria daugu
ma šio krašto piliečių. Nesakau, kad absoliuti dauguma, ne, ta
čiau toji dauguma, yra gana didelė. Jei pridėsime dar Kennedy 
vardo populiarumą ir entuziastingą jo kandidatūros rėžimą, gau
sime nepaprastą politinę jėgą, kuri gali ir Johnsoną nusodinti 
nuo prezidento sosto. O tai būtų negirdėtas įvykis šio krašto isto
rijoje. .

O kaip lietuviai? įdomus klausimas. Labai aišku, kad bent 
vyresnioji karta mūsuose nedviprasmiškai ir be jokių abejonių 
pasisako už Johnsono vedamą politiką. Šiandie lietuvių tarpe daž
nai užgirsime, kad E. McCarthy ir R. Kennedy yra “komunistai”, 
o mažų mažiausia tai komunizmo šalininkai. Žinoma, su tokiu 
teigimu niekas nesiskaito ir jo rimtu nelaiko. Tačiau net jau pats 
išsireiškimas rodo, prie kokio kraštutinumo eina mūsų visuome
nė. Už tat Johsonas gaus daugumos lietuvių balsus, jeigu jis ir 
toliau kariaus Vietname ir jeigu jis bus demokratų nominuotas 
į prezidentus.

Jaunesnioji lietuvių karta nėra tokios “paprastos” nuomonės 
nei apie McCarthy, nei apie Kennedy. Jaučiama, kad jaunesnioji 
lietuvių karta yra daugiau išsiblaškiusi, demokratų ir respubliko
nų eilėse.

Šiandieninis politinis gyvenimas šitame krašte pasidarė ne
paprastai gyvas ir įdomus. Jis įdomus ne tik šio krašto piliečiui, 
bet ir visam pasauliui, nes nuo šio krašto elgesio priklauso viso 
pasaulio padėtis. Jeigu doleris dominuoja pasaulinę ūkinę padėtį, 
tai šio krašto politikai — pasaulio valdymą. Nesuklysime teigda
mi, kad dabar viso pasaulio akys nukreiptos į šį kraštą, ypatingai 
į artėjančius rinkimus. Kas tuose rinkimuose nutiks — sunku 
pasakyti. Tačiau jau šiandie matome., kad politikoje vyksta ne
paprastai aktyvus judėjimas, kuris mus visus domina. Už tat įvai
riomis progomis vis užsiminsime apie šio krašto politinį gyvenimą, 
idant ir mes visi būtume kurse ir bent kiek suvoktume, kas vyks
ta šio krašto politikoje.

VLIKo PIRMININKAS Valiūno pasirodymai Sydnėjuje
SYDNEJUJE ir baigėsi. Sekančią dieną Dr.

Kaip jau buvo rašyta, Dr. J. Valiūnas Krašto Valdybos pir- 
K. Valiūnas Sydnėjų pasiekė mininko p. S. Narušio lydimas 
dviem dienom anksčiau, negu jau anksti rytą išskrido į Canber- 
•buvo pramatyta, tad čia jis tu- rą. 
rėjo progos ne tik pasimatyti su 
savo senais pažįstamais lietu- VIZITAS CANBERRAI 
viais aplankant juos namuose, Tiesioginis svečio tikslas Can- 
bet jau sekančią dieną (kovo 19) berroje buvo pasimatyti su fede- 
buvo priimtas drauge su kun. ralinė's Australijos vyriausybės 
P. Butkum Sydnėjaus arkivys- žmonėmis ir priminti Lietuvos 
kupo kardinolo Gilroy, kuris reikalus. Canberros apyl. pir-ko 
buvo supažindintas su esama p. V. Balsio pastangomis šiam 
Lietuvos padėtimi, jam įteikta reikalui dirva jau buvo pareng- 
angliško leidinio Sibiro lietuvai- ta, tik gaila, kad tą dieną buvo 
čių maldaknygė ir dailus lietu- penktadienis ir daugelis jau buvo 
viškas medžio drožinys. Kovo pasirengę arba net išvykę savait- 
19 d. vakare Dr. J. K. Valiūnas galiui į kitas vietoves. Nors pasi- 
matėsi su Sydnėjaus Apylinkės matymas su ministeriu pirminin- 
Valdyba ir kai kuriais kviestai- ku ir neįvyko, nes Mr. Gorton 
siais asmenimis pirmininko p. buvo išvykęs kaip tik į Sydney, 
A. Dudaičio bute, o sekančią vis tik Dr. Valiūną, lydimą p. V. 
dieną jį gražiai priėmė ALB Balsio, su deramu diplomatiniu 
Krašto Valdyba p.p. Statkų na- respektu priėmė užsienių reika- 
muose, kur p. Statkuvienė buvo lų ministeris, su kuriuo buvo 
paruošiusi iškilmingą vakarienę, nuoširdžiai apie pusvalandį išsi- 
Dalyvaujant be. Krašto Valdybos kalbėta.
narių dar eilei kitų oficialių žmo- Svečius Canberros aerodrome 
nių (žiūr. nuotrauką) tą vakarą pasitiko apyl. p-kas Balsys, p.p. 
buvo nuodugniai išsikalbėta įvai- Labutis, V. Genys, P. Pilka ir 
riais Lietuvą ir lietuvius liečian- dar keletas asmenų. Iš čia vyk- 
čiais klausimais. Gi ketvirtadie- ta tiesiai pas p.p. Genius pusry- 
nio vakarą Sydney Apylinkės čių, dienos metu lankytasi Par- 
Valdyba sušaukė ir lietuvių vi- lamente turėta pasimatymas su 
suomenę į Bankstowno Lietu- žurnalistais, o vakare jau Lietu
vių Namus, kur geroka šimtinė vių klube svečių laukė gausiai 
suinteresuotų tautiečių išklausė susirinkę canberiškiai lietuviai, 
Dr. J. K. Valiūno išsamaus pra- kur Dr. Valiūnas davė savo su-

Ps. S. Pacevičienę, p. A. Pacevičių, seses Kristipą ir Rasą, 

netekusius sūnaus ir brolio Vytenio 

nuoširdžiai užjaučiu.
v.s. V. Neverauskas

L.S.S. Australijos Rajono Vadas

KOSTO JAZBUČIO šeimai

mirus mylimai žmonai ir motinai, liūdesio valandoje gilią 
užuojautą reiškia

Bajalių ir Levickų Šeimos

Aukso reikalu
LIETUVOS AUKSO LIKIMAS

Didžiosios Brtanijos parlamento 
stenogramose (Hansard, Vol. 759, 
No. 68, col. 940) yra paskelbtas 
toks pasikalbėjimas parlamente:

Mr. G. Campbell (parlamento 
narys) paklausė Užsienių Reikalų 
Valstybės sekretorių, kokia yra 
Jos Didenybės Vyriausybės politi
ka dėl Latvijos, Estijos ir Lietu
vos suverenumo prpažinimo.

Mr. William Rodgers (vyriausy
bės atstovas): Jos Didenybės Vy
riausybė pripažįsta, kad Baltijos 
valstybės de facto yra įtrauktos į 
Sovietų Sąjungų, bet nepripažįsta 
to de jure.

Mr. Campbell’. Jeigu mes nesu- 
teikėm Sovietų Sąjungos šių trijų 
valstybių aneksijai pripažinimo de 
jure, kaip galėjo būti sudarytas 
susitarimas su Sovietų Sąjunga 
dėl Britų piliečių pretenzijų į šias 
valstybes?

Mr. Rodgers: Tikrovės pripaži
nime neglūdi moralinis nusistaty
mas, ir ko mes siekėme susitar
dami su Sovietų Sąjunga, tai buvo 
tik pagalba tiems, kurie daug me
tų laukia tų pretenzijų sutvarky- 
mo;
'Mr. Wood (parlamento narys):

Ar Jos Didenybės Vyriausybė pri
siims prievolę grąžinti toms vals
tybėms jų priklausinius, kuriuos 
mes jų vardu laikome, tuo atveju, 
jeigu tos trys valstybės atgaus sa
vo suverenumą?

Mr. Rodgers: Dabar ne laikas 
svarstyti prielaidiškus klausimus.

(ELTA)

SAVANORĮ
Šiandie a.a. Karolio liūdi žmo

na, du sūnūs Tadas ir Česius, dvi 
marčios, keturi anūkai, liūdi gi
minės ii- artimieji.

Liūdime ir mes, canberiškiai į 
netekę nuoširdaus lietuvio, ir ak
tyvaus Liet. Klubo nario. O kai 
žinia pasklis, tai liūdės jo ir Lie
tuvoje, kada vienas iš jos geriau
sių sūnų — savanoris kūrėjas K. 
Žilinskas, gynęs brangią tėvų že
mę, svetima Australijos žeme ap
siklojo.

A.A. Karolis buvo gimęs 1896 
m. balandžio 29 d. Varniuose, se
novės Žemaičių sostinėje.

1917 m. Karolis stojo savanoriu 
Lietuvos kariuomenėn ir gynė 
brangią žemaičių žemę nuo ber
montininkų ir bolševikų.

Nuoširdi užuojauta poniai
HALINAI KARVELIENEI

ir visiems jos artimiesiems, jos tėveliui Lietuvoje mirus.

T. ir V. Skrinskai

Tėvams jėzuitams Sao' Paulo 
mieste įkuriant personalinę šv. Ka 
zimiero parapiją, iškbningose pa
maldose dalyvavo kardinolas Ag
nolo Rosi. Pamoksle kardinolas pa
brėžė, kad ši lietuviams skiriama 
parapija steigiama Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 50 me
tų sukakties minėjimo metais.

(E)

Nepriklausomoje Lietuvoje su
tinkame a.a. Karolį beūkininkau- 
jantį. Keturakiuose ir Žarėnuose 
aktyviai dalyvauja vietinėje koo- 
peratyvinėje ir savivaldybinėje 
veikloje kaip koop. pirmininkas ir 
Žarėnų viršaitis. Karo pabaigai 
artėjant Karolis su šeima pasi
traukia iš Lietuvos ir taip pasie
kia Australiją, kur pradžioje įsi
kuria Waga- Waga miestely, o

glaustą pranešimą ir vėliau prie, 
vakarienės stalo jaukiai dar išsi
kalbėta iki vėlyvo vakaro.

DR. VALIŪNAS 
MELBOURNE

Canberroje užtrukę vieną die
ną šeštadienį ankstyvuoju lėk
tuvu svečiai pakilo Melbourne 
link. Čia juos pasitiko aerodro
me apylinkės Valdyba ir eilė 
kitų asmenų. Pietums svečiai bu
vo užkviesti pas p.p. Vaitiekū
nus, Dr. Valiūno senus bičiulius 
dar iš Vokietijos, o vakare Lie
tuvių namuose gausiai susirinkus 
Melbourne lietuviams Dr. Valiū
nas davė savo platų pranešimą, 
kurį sekė įdomūs paklausimai ir 
paaiškinimai. Baigiant entuziaz
mo pagauta auditorija svečiui su
giedojo “Ilgiausių metų”. Visą 
pranešimą pravedė energingas 
apylinkės pirmininkas inž. S. 
Grincevičius.

Ten pat kitoje salėje Melb. 
lietuvių organizacijos surengė 
vakarienę, kur prie vaišių stalo 
dar ilgokai išsikalbėta įvairiais 
klausimais.

Ir Melbuorne būdamas Dr. 
Valiūnas spėjo sušaukti australų 
spaudos konferenciją, kur žurna
listus painformavo apie Lietuvą, 
savo kelionės tikslus.

SVEČIAI ADELAIDĖJE
Adelaidės lietuviai bent tuo 

laimingesni, kad svečias čia išbu
vo net dvi dienas. Gausi grupė 
lietuvių — moterys tautiniais 
drabužiais — svečius Dr. J.K. 
Valiūną ir bendruomenės p-ką 
p. S. Narušį pasitiko aerodrome 
su nuoširdžiu entuziazmu. Iš 
aerodromo važiuota tiesiai į lie
tuvių šv. Kazimiero koplyčią. 
Čia dalyvauta pamaldose, o po 
jų vietos klebonas kun. A. Kaz
lauskas svečiams aprodė visą Ka
talikų Centrą ir pakvietė pusry
čių. Salėje jau buvo paruošti sta
lai su užkandžiais. Bepusryčiau- 
jant vyko abipusiai pasikalbėji
mai išreiškiant džiaugsmą šiuo 
vizitu ir pasimatymu.

Iš čia tuoj vykta į Baltų Komi
teto posėdį, kuriame, dalyvaujant 
estų, latvių ir lietuvių bendruo
menių pirmininkams bei svečiui 
Dr. Valiūnui, apkalbėta jungti
nėmis jėgomis bendros veiklos 
planai ir žygiai.

Tiesiai iš šio posėdžio vyksta
ma į Adelaidės Liet. Namus, kur 
jau nepaprastai gausi auditorija 
susirinkusi laukė VLIKo p-ko 
Dr. Valiūno pranešimo. Čia dar 
prieš pranešimą svečiui buvo ap
rodyta Adelaidės Liet. Muziejus 
ir Archyvas, kuriuo svečias bu
vo nuoširdžiai susižavėjęs ir kaip 
paskiau teigė, tokio pavyzdingai 
įrengto muziejaus ir archyvo jis 
niekur kitur nematęs, žinoma, 
lietuvių. Tuo pats metu kaip tik 
vyko namų salėje Lituanijos cho
ro repeticija, kur svečias išklau
sė Lituanijos statytos kantatos

PALYDINT

A.A. KAROLIS ŽILINSKAS

1960 m. persikelia į Canberrą. 
Canberiškiai šiltai priėmė nuošir
dų žemaitį ir jo šeimą į savo tar
pą ir greit jį pamilo. Parodydami 
jam savo meilę ir pagarbą susi
rinko gausiu būriu lietuviai jam 
pasakyti paskutinį kartą sudie. 
Tebūnie lengva tau ši žemelė, tė
vynės kovotojau — savanori kū
rėjau !

“Tėviškės namai” trečią dalį su 
soliste p. G. Vasiliauskiene.

Sekė Dr. Valiūno pranešimas 
Adelaidės lietuviams. Pranešimo 
turinys kaip ir kitose vietovėse 
— VLIKas, jo darbas, užsimoji
mai ir visuomenės santykis su 
VLIKu. Po pranešimo ir paklau
simų užbaigiamąjį žodį tarė AL- 
B Krašto Valdybos pirm. p. S. 
Narušis padėkodamas VLIKo 
pirmininkui už šį prasmingą vi
zitą ir parodytą Australijos lietu
viams respektą. Šis p. Narušio 
žodis kaip tik buvo vietoje, nes 
su Adelaide pasibaigė svečio ofi
cialūs vizitai. Sekė vakarienė ir 
po to dar nuvykta pas p.p. Va
siliauskus, kurie svečius labai 
šiltai priėmė.

Sekančią dieną, t.y. pirmadie
nį Dr. J. K. Valiūnas dar turė
jo su australų spauda pasikalbė
jimą ir apie 15 min. interview 
per ABC radiją. Vėliau aplanky
ti p.p. Pacevičiai, Raginiai, o po
pietis praleistas p.p. Pacevičių 
vasarvietėje “Palangoje”, kur 
kiek atsikvėpta, pasimaudyta ir 
galop atėjo laikas atsisveikinti 
su adelaidiškiais, kurie irgi ga
na gausiai susirinko išlydėti sve
čių.

Grįžtant į Sydney tuo pačiu 
lėktuvu skrido ir Australijos lat
vių bendruomenės pirmininkas 
p. Ritenis, kuris turėjo progos 
lėktuve kiek išsamiau išsikalbė
ti su Dr. Valiūnu.

Tos pat dienos 7 vai. vak. 
jau Sydnėjaus aerodrome laukė 
sugrįžtančių p.p. A. Mauragis, 
kun. P. Butkus, B. Stašionis ir 
K. Stašionis, V. Kazokas. Nežiū
rint kelionės nuovargio ir vėlaus 
laiko dar visi iš aerodromo su
simetė pas p.p. Mauragius, kur 
pavalgyta vakarienė ir pasikal
bėta Tautos Fondo klausimais. 
Mat, Dr. A. Mauragis yra Tau
tos Fondo atstovybės pirminin
kas Australijoje.

Gi jau sekančią dieną, kovo 
26 d. 12 vai. vidurdienį gana 
gražus sydnėjiškių būrelis atsi
sveikino su Dr. J. K. Valiūnu, 
kuris išskrido tolimesnėn kelio
nėn.

— * —
Baigiant tenka pastebėti, kad 

šis VLIKo pirmininko vizitas lai
kytinas vienas iš reikšmingiausių. 
Turėjome svečių iš katalikų lie
tuvių hierarchijos, kurie stiprino 
tikinčiuose tikėjimą ir lietuvybę. 
Trys p. J. J. Bačiūno vizitai su
glaudino mūsų gretas lietuvybei 
ir jos išlaikymui, tačiau Dr. J. 
K. Valiūno vizitas pažadino bud
rumą ir ryžtą, kad neužtenka 
tik išlikti lietuviais, bet mūsų 
tiesioginė pareiga kovoti ir už 
pavergtuosius brolius, kuriems 
šiandie surištos rankos ir užčiaup 
tos burnos. Šitas vizitas jautriai 
palietė mūsų sąžinę, kad neuž
tenka vien tik rūpintis savimi, 
bet gal dar svarbiau aukotis ir 
už kitus. O tie kiti kaip tik yra 
pavergti mūsų broliai, kurie il
gisi laisvės daugiau negu duonos 
ir kurių pastangos tos laisvės 
siekiant didele dalimi priklauso 
ir nuo mūsų veiklos, darbo ir 
pasiaukojimo.

Būdingas tam pavyzdys yra 
patsai svečias Dr. J. K. Valiūnas. 
Jo pasiektoji socialinė pozicija 
jam leidžia daug daugiau, negu 
mums. Jo ekonominiai ištekliai 
neapriboja jo judėjimo spindulio 
ir jis galėtų savo laisvalaikį leisti 
nerūpestingai medžiodamas Afri
koje, žvejodamas Skandinavijos 
vandenyse arba lėbaudamas leis
ti savo laisvas valandas kur nors 
Honolulu pakraščiuose. Nežiū
rint viso to, jis savanoriškai įsi
kinkė į Lietuvos laisvinimo darbą 
tam sėkmingai panaudodamas ne 
tik savo materialinus išteklius, 
bet ir savo asmeniškas pažintis 
bei įtaką. Šioji kelionė liudija, 
kad jis išsileido į pasaulinę kelio
nę ne malonumui, bet kovai už 
lietuvybę ir Lietuvą. Nedaug mes 
tokių žmonių turime. Jie yra la
bai reti, bet juo labiau tokie 
gerbtini.

Už šitą giliai prasmingą Dr. J. 
Valiūno vizitą neužteks pasakyti 
gerbiamam svečiui paparstą 
ačiū. Mūsų interesai ir gal tiesio
ginė pareiga jungtis į vieną fron
tą su dirbančiaisiais ir kovoto
jais ir padėti jiems kaip kas su
gebame ir įstengiame. O tuo bū
tų pateisinta iš mūsų pusės šio 
vizito prasmė ir reikšmė.

v.k.
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VYDŪNUI 1OO METU
Visi 40 metų amžiaus slenkstį 

peržengę lietuviai prisimena, kad 
Tilžėje “kaip ųžuols drūts prie Ne
munėlio”, anot Sauerveino, gyveno 
Mažosios Lietuvos rašytojas, filo
sofas, muzikas, mokytojas Dr. Vy
dūnas.

Atsimenam, kaip mes Lietuvoje 
skaudžiai pergyvenom, kada suži
nojome, kad naciai, norėdami sa
vo kerštų išlieti ant lietuvių, tam 
pasirinko pas juos Tilžėje gyve
nantį senukų Vydūnų. Nacių su
kurstyti hitler j ugendo vaikėzai te
rorizavo didįjį žmoniškumo apaš
talų Dr. Vydūnų kaip tik įmany
dami. Matyti, jame, nors jau ir 
70-ties sulaukus matė kokį tai pa
vojų.

Nors Vydūnas gyveno Tilžėje, 
buvo Mažosios Lietuvos žmogus, 
bet jis buvo žinomas visiems lie
tuviams ir savo raštais užima pir
maeilę pozicijų lietuvių literatūro
je. Tai reiškia, kad lietuvybė Ma
žojoje Lietuvoje, nors ji buvo sa
votiška ir skirtinga nuo Didžiosios 
Lietuvos, buvo tokia vienalytė ir 
gili, kad išugdė tokių šakotų as
menybę, kokia buvo Dr. Vydū
nas.

Žinau, kad nors Vydūnas mirė, 
bet vydūnizmas tebėra gyvas. Taip 
pat žinau, kad tremties sųlygose 
sunku duoti visapusiškai gerų mo
nografijų, bet jei visi, kurie kada 
nors su Vydūnu buvo susitikę, ar 
jo raštus studijavo, apie tai para
šys spaudoje, susidarys daug rim
tų ir įdomių davinių būsimųjai 
Vydūno monografjai.

Tikroji jo pavardė yra Storas
ta Vilius, gimė prieš šimtų metų 
lietuviškoje, iki pat 1939 metų iš
likusioje, Šilutės apylinkėje, Jo
naičių kaime, kuris yra prie plen
to, pusiaukelyje tarp Šilutės ir že
maičių Naumiesčio. Vokiečiai šį 
kaimų vadino Jonaten.

Kiti šioje apylinkėje esantieji 
kaimai vokiškame, 1922 m. išleis
tame žemėlapyje vadinami: Laud- 
szen, Mussaten, Rumschen, Tar- 
wieden, Piktaten... O už dviejų ki
lometrų į šiaurę nuo Jonaičių kai
mo, miškingoje apylinkėje esantie
ji kalneliai, tame pačiame žemė
lapyje atžymėti: Topalis Berg 
(kalnas) ir Jowaras Berg. Vokie- 
čams visi tie vardai yra nebyliai, 
jų kalboje neturi jokios prasmės, 
nes tai yra lietuviški vietovardžiai 
tik labai primytyviai suvokietin
ti.

1869 m. Vydūno tėvas Anskis 
Storosta nusikėlė į Naukiemį Pil
kalnio apskrityje kur jis ėjo mo
kytojo ir kunigo pareigas. Ši apy
linkė anais laikais tebebuvo lietu
viška, bet čia jau buvo ir vokie
čių, tad jam teko augti bendrau
jant su lietuviais ir vokiečiais, ku
rie dažniausiai buvo valdžios pa
reigūnai. Ir šios apylinkės lietu

viškieji vietovardžiai liudijo tam 
tikrų tiesų, kurių lietuvis tesupra
to.

1883 metais, 15 metų amžiaus 
Vydūnas įstojo į mokytojų semi
narijoms paruošiamųjų, preparan- 
dijos mokyklų Pilkalnyje, šioje 
mokykloje lietuviškai mokantieji 
mokiniai gavo stipendijas, tad to
kių stipendijų gavo ir Vydūnas. 
Šių preparandijos mokyklų baigęs 
įstojo į mokytojų seminarijų Ra
gainėje, kurioje iki 1902 m. buvo 
dėstoma lietuvių kalba. Lietuvių 
kalba buvo dėstoma, kad lengviau 
priėjus prie lietuvių, nes lietuviai 
vokiečių kalbos nemėgo, jos nesi- 
mokino ir jos neišmoko.

1888 m. baigęs Ragainės moky
tojų seminarijų, buvo Vydūnas 
paskirtas mokytoju į Kintų pra
džios mokyklų, prie Kuršių Ma
rių. (Šilutės apskr.) Atsikėlęs į 
Kintus j(is užsibrėžė susipažinti 
su šia apylinke. Todėl vaikštinėjo

Vilius Storasta Vydūnas

po apylnkės kaimus ir lankė vietos 
gyventojus/ iki pat Priekulės. Jis 
matė, kad ši apylinkė yra grynai 
lietuviška, kad jos gyventojai nesu 
gadinti kitų tautų. Čia jis stebė
jo namų papuošimus darytus vie
tos meistrų, vertino jų meninius su 
gebėjimus, stebėjo gėlių darželius, 
žmonių aprangų, lankė tikybinius 
susirinkimus, dalyvavo laidotuvė
se, vestuvėse, stebėjo vietos žmo
nių nusiteikimų ir visur pastebė
jo rimtumų, susikaupimų, net 
liūdnumų. Šiame užkampyje tarp 
Kuršių Marių ir Minijos gyvento
jai buvo begalo konservatyvūs, 
užsidarę, be jokių polėkių, su
kaustyti pietizmo. Vydūnas paste
bėjo, kad visa tai pratęsia jų lietu
viškumų, bet kartu pratęsia ir žmo 
nų tamsumų, nes jie nesidomėjo 
jokia pažanga. Todėl Vydūnas ė- 
mė juos šviesti, skaitė paskaitas, 
mokino, skatino skaityti spaudų ir 
knygas ir eiti kartu su gyvenimo 
pažanga.

Kintai liko Vydūnui visų gyve
nimų atmintyje, nes tai buvo jo pir 
masis ir ilgiausiai trukęs susiti
kimas su grynais lietuviais kai
miečiais, nesugadintais kitų įtakų, 
išaugusių savoje lietuviškoje kul
tūroje ir medžio civilizacjoje. Jis 
patyrė lietuvio galvojimo būdų, pa
žino, kas lietuviui šventa ir bran
gu. Vydūnas kartų atsilankęs 
Klaipėdoj išsitarė, kad savo raš
tuose kurdamas kurį lietuvio tipų, 
žiūri, kaip tas jo sukurtas tipas 
tilps į Kintų apylinkę, kaip tos 
apylinkės žmonės jį priims.

Iš Kintų Vydūnas nusikėlė į Til
žę ir ten gyveno beveik iki am
žiaus pabaigos . Tad natūralu, 
kad jo sielos akys dažnai dairės 
po šias apylinkes, ieškojo jose sa
vo kūrybai atramos taškų.

Vydūnas mėgo gamtų ir joje 
rado dvasinį pabudimų kūrybai. 
Martynas Jankus, 1937 m. stovyk
laujant Rambyne, pasakojo, kad 
Vydūnas, kol buvo jaunesnis, mėg-

Vydūnas

LIEPSNŲ NEŠĖJŲ GIEDOJIMAS

GIEDOKIM! Re.gėkim! Klausykimės visos širdingai! 
Sušvinta, suskamba iš erdvės visų pakraščių.
Visur kibirkštėlių, liepsnelių, liepsnų žiburiai — 
jie leidžia šviesos skritulius viens į kitą meilingai. 
Iš sveikin, vadina kaip brolis seselę į eilę, 
į skritulių skritulius giesmei gyvybės giedoti. 
Ir duodant ir imant suskamba gyvybė galingai.

Oi džiaugsmas! Gyvybės nei galo nei krašto matyti! 
Nauja vis iš naujo! Atspind iš visų ji gražiai! 
Tu aš ir aš tu, ir toliau taip be galo vėl tu! 
Visi tik vienoj mes gyvenam, vienos jos gimdyti. 
Ji žodis, kurs skamba per amžius ir šviečia gyvai. 
O kaip jis širdyj mums gyvena, tai taip malonu! 
Nutilkirn! Kaip stojomės, viens jis tegal apsakyti.

GIEDOKIM! Gyvybės kraštų nei nenumatyti. 
Nauja vis iš naujo! Atspind iš visų ji gražiai! 
Tu aš ir aš tu ir toliau taip be galo vėl tu. 
Visi tik vienoj mes gyvenam, vienos jos gimdyti. 
Ir mūsų šviesa ir gyvybė tikt jos pasiilgsta, 
kaip erdvės nušvinta ir amžiai po amžių nuskamba. 
Kada ją išvysim? Kada bus ji skaidriai matyti?

TAMSYBĖS nakties, kaip kviečiate, jūs mus liepsnoti! 
Kaip virpin be galo rėkmai mus ir jūsų skausmai! 
Kad lyg mūsų atgarsis dreba aplinkui šešėliai! 
Bet lai ir gyvenimas kaukia! Negalim sustoti! 
Nesakomai dugnas nakties slėpiningai juodai 
buvimo — tai uždengia pradžą, tai galą jo vėlei! 
Ir vien tik troškimas mums lieka didybės ieškoti.

Tai lai tas troškimas kaip jūros sau ūždamas kyla! 
Lai amžių jis verčia galingai gyvybės bangas! 
Ir griauja, ką statęs, ir stato tad vėl, ką jis griovęs. 
Mes jojo gvildensim per amžius gyvenimo bylą. 
Pilnybėn tik vienas jisai mus gal kelti visas. 
Tad slėpiniu būti — pradžia bus ir galas pasiliovęs. 
Troškinis amžinybės — pilnumo tik jūroj nutyla.

Iš “Amžinos Ugnies”.

tuviams tai buvo reikšmingas seno 
jo Rambyno šauksmas.

Vydūnas lankydamasis Klaipė
doje (rodos, kad 1937 m.) pasako
jo, kad jo tėvo namuose lankyda
vosi garsusis mokytojas ir produk- 
tingasis tikybinis rašytojas Frid-

čio kapo. Kada mes su Vydūnu 
šnekėjomės, buvo vėlyvas ruduo, 
nei vienas pašnekesyje dalyvavusių 
neturėjo nuosavo automobilio, kas 
būtų galėjęs senelį Vydūnų nuvež
ti prie Fr. Kelkio kapo. Taip tur
būt jis to kapo ir nebeaplankė.

POKALBIS
SU SKULPT. V.

Sutikti skulptorių V. Jomantų 
nėra jau taip lengva, bet dar sun
kiau 'surasti jį laisvų poros va
landų pasikalbėjimui. Priežastys 
šito fakto labai paprastos — skulp
torius visada ir visas paskendęs 
darbe. Nežiūrint kad skulptūra 
reikalauja daug darbo kuriant pro
jektuojant ir jų apipavidalinant, 
V. Jomantas dar mokytojauja Mel
bourne Karališkajame Institute, 
taip pat eidamas ir skulptūros 
skyriaus vedėjo pareigas.

Gal ir todėl skulptorius, kal
bėdamas apie savo darbų ir me
nų aplamai, pakartotinai pabrėžia: 
“būti menininku — svarbiausia 
darbas. Gabumai teturi tik antra
eilę reikšmę. Dažnai sakau savo 
mokiniams: mene (šiuo atveju 
skulptūroje) nėra jokios ateities, 
jei jūs nesate pasiruošę kietai dirb 
ti. Todėl, pasirinkę šių sritį, turite 
būti labai drųsfls ir ryžtingi.

V. Jomantas pasikalbėjime visa
da nuoširdus, kalba apgalvojęs, 
parinkdamas žodžius. “Norint su
prasti menų, turi būti išaugęs su 
juo.” šitas jo pasakymas galioja 
taip pat ir daugeliui kitų atve
jų-

įdomu kalbėtis su skulptorium 
ir todėl, norėdama supažindinti 
skatytojų perduosiu kai kurias V. 
Jomanto mintis.

— Kaip jūs pats, skulptoriau, 
apibūdintumėte savo kūrybų?

Šiandienų gal būtų ir sunku jų 
apibūdinti. Seniau sakydavo, kad 
simbolistas, abstraktistas. Aš sa
kyčiau, kad mano skulptūros dar
bai yra klasikiniai-abstraktiniaL 
Panaši yra ir kitų nuomonė.

Skulptūra neturi būti dominuo
janti, ekshibicionistiška. Aš sten
giuosi savo idėjų kuo paprasčiau
siai išreikšti, išgauti subtylų pap
rastumų. Darbų skaitau pasiseku
siu, kada jis yra kuklus ir nebū
tinai pamatomas iš karto. Skulp
toriaus kūryba yra taip pat nuola
tinis sprendimas erdvės proble
mų.

— Kokių medžagų pasirenkate 
savo kūriniams.

— Medžiagų naudoju labai įvai
rių. Pirmiausia apsprendžiu skulp
tūrinę idėjų ir tik tada stengiuo
si pritaikinti medžiagų tai idėjai

JOMANTU

tinkamai išreikšti. Tai gali būti 
medis, metalas, akmuo, plastinės 
medžiagos ir t.t. Skulptorius turi 
gerai pažinti medžiagas, žinoti jų 
savybes ir galimybes, kurias jos 
gali suteikti.

— Kiek jus įtaigoja užsakyto
jas?

— Užsakytojui neskiriu daug 
reikšmės. Parenku atitinkamų dar
bų pats nusprendęs, kas ir kodėl 
reikalinga. Skulptorius turi pats 
turėti supratimų apie tai, kur koks 
kūrinys geriausiai tiktų, pavyz
džiui architektūroje pritaikant 
prie pastato, aplinkumos ir t.t.

—Ar jūsų manymu pakito Aus
tralijoje pažiūra į skulptūrų per 
paskutinius penkolika metų.

— Taip, įvyko milžiniški pakiti
mai. Praeityje nematėme įdomes
nių skulptūrų, nes nebuvo didelio 
domėjimosi šia meno sritimi, bet 
paskutiniaisiais metais atsiradęs 
daug didesnis susidomėjimas ypa
tingai architektūroje, ir tuo pa
čiu atsiradusi lenktyniavimo dva
sia suteikia sųlygas didesniam kū
rybingumo pasireiškimui ir meni
nio lygio pakėlimui.

Jau net yra galimybių skulp
toriui pragyventi dirbant tik savo 
kūrybinį darbų. Bet skulptoriaus 
sunkumai, palyginus su kitais me
nininkais, kad jo naudojamos me
džiagos yra daug brangesnės ir jų 
techniškas apdirbimas reikalauja 
daugiau laiko ir dažnai, sunkaus 
darbo.

— Koka jūsų nuomonė apie me
nų ir menininkus Lietuvoje?

— Lietuvoje pažiūra į menų ne
buvo užsidariusi nuo Europos įta
kos, ir todėl menininkų darbuose 
savotiškai atsispindėjo Europos 
pakraipos. Išvažiavęs j užsienį, su
sidariau įspūdį, kad lietuviai jau 
buvo peršokę vidutiniškumo lygį 
ir nebuvo atsilikę nuo visos Eu
ropos. Gal daug kas, kalbant apie 
vertybes Lietuvos mene, buvo per
daug išpūsta, bet bendrai ėjome 
gera kryptimi.

Meno srityje Galdiką skaitau 
ryškia asmenybe. Petravičius, Mi
kėnas, Pundžius, Kosuba, Menčins- 
kas ir daugelis kitų buvo daug ža
du menininkai.

Apie jaunuosius menininkus da- 
bartnėje Lietuvoje — mažai žinau.

Tarptautinėje plotmėje, sakyčiau, 
lietuviai yra žinomi grafikos dar
bais.

— Kokių projektų ir ambicijų 
turite ateičiai?

— Norėčiau surasti laisvo lai
ko dar daugiau paskaityti knygų. 
Norėčiau aplankyti Europų, taip 
pat ir Japonijų. Mane domina ja
ponų menas, norėčiau pamatyti, 
kas ten daroma. Mane imponuo
ja japoniškas formos apvaldymas.

Taip, skulptoriaus Jomanto vi
sas laikas yra skiriamas kūrybai. 
Patarimų mokiniams kietai dirbti 
skulptorius pritaiko ir sau.

1967 m. V. Jomantas buvo su
rengęs individualių savo darbų pa
rodų Sydnėjuje, išstatydamas 15 
savo darbų. Paroda buvo labai pa
lankiai kritikų įvertinta. Dalyvau
ja įvairių Australijos tautinių ga
lerijų rengiamose, parodose. Daly
vavo taip pat ir Australijos 
Comonwealth’o parodose .sureng
tose Tokio, Paryžiuje — Rodeno 
gelerijoje.

V. Jomanto skulptūros puošia: 
Canberros Miškininkystės fakulte-

davęs šeštadienio pavakariais ieš
kodamas įkvėpimo rašymui, iš Til 
žės ateiti į Rambynų stebėti sau
lėlydžio. Kartais praleisdavęs jis 
čia kalne visų naktį besiklausyda
mas medžių šlamėjimo, Nemuno 
sruvenimo ir bočių dvasių dejavi
mo bei rykavimo. O rytmetį, pa
sveikindavęs jis tekančių saulę 
trimituodamas kurių nors meliodi- 
jų. Ypatingai puikiai rytmečio ty
loje plaukė trimito garsai per už
nemunės plačiųsias Lankos pievas, 
į Ragainę, Naujakiemį, Paskal- 
vius. Ten gyvenantiems prūsų lie

rikas Kelkis, kuris 1832 m. Klai
pėdoje pradėjo leisti tikybinį laik
raštukų “Nusidavimai apie evan
gelijos praplatinimų tarp žydų ir 
pagonų”. Tada jis pareiškė, kad 
senatvėje norėtų aplankyti didžio
jo mokytojo Fr. Kelkio kapų. 
Klausė jis, kaip toli kapas yra 
nuo Klaipėdos, ar bėra kokia žymė 
ant kapo. Kapo žymė buvo gana 
menka, tik ovalinė metalinė lenta 
ant metalinės kojelės, šiandien gal 
būt ir jos jau nebėra ir kada nors 
prisieis šio kapo ieškoti, kaip šian
dien ieškoma Kristijono Donelai-

Ta pačia proga pasakojo jis, kad 
jau seniai bebuvęs ir savo gim
tuosiuose Jonaičiuose manus, 
dar sykį nuvykti kur 
stovėjo sūpulys. Prisiminė ir Kin
tų apylinkes, kur jis tiek daug 
prisirinkęs malonių atsiminimų.

Šiandien aš apgailiu, kad nesi
ėmiau iniciatyvos padėti Vydūnui 
nuvykti prie Fr. Kelkio kapo, nes 
neabejoju, kad jis rašė savo gy
venimo veikalų. Veikalų apie pla
čiašakį Mažosios Lietuvos ųžuo- 
lų.

Markapių kranklys

tų (sieninė skulptūra iš Tasmani
jos juodmedžio) Canberros univer
siteto fizikos fakulteto Fontanas 
(lauko skulptūra).

Melbourne Monash universiteto 
teatro auditoriumo meninis sienų 
apipavidalinimas, yra jo darbas. 
Skulptūros pagalba išsprendžiama 
akustinės problemos, Broken Hill 
kompanijos įstaigos sienos projek
tui panaudojo vietoje iškastus ak
menis ir uolas.

G. Gasiūnienė

LATVIU KATALIKU CENTRAS

AUKOS GARBES IR
Lietuvos Kariuomenės Savano- 

riui-Kūrėjui, Karoliui ŽILINS
KUI mirus, užjausdami jo žmonų 
Vandų ir sūnus Tadų ir Česlovų 
su žmonomis ir vaikučiais, jojo 
atminčiai pagerbti vietoj gėlių ir 
vainikų aukojo Garbės ir Atmini
mų Fondui penkiasdešimt penkis 
dolerius (5xll-=55):

O. ir A. Andruškos,
L. ir A. čeičiai,
A. Danta,
G. ir A. Geniai,
R. ir V. Geniai,

STATOMAS AUSTRALIJOS 
LATVIŲ KATALIKŲ 

CENTRAS

Negausi latvių katalikų kolonija 
Sidnėjuje turinti vos 400 asmenų 
dešimt metų ištvermingai rinko 
lėšas savo namams. Tam tikslui 
jie senokai įsigijo sklypų (54x178) 
prie Flemingtono stoties — viena 
minutė kelio nuo šv. Domininko 
bažnyčios kurioje virš 15 metų du
kart į mėnesį latviams laikomos 
pamaldos Latvius Sidnėjuje jau 
17 metų globoja kun. S. Gaidelis 
S.J., kuris moka latviškai.

Australijoje latvių iš viso pri- 
skaitoma virš 20.000. Iš jų 10% 
katalikų. (Latvijoje prieš karų jų 
buvo apie 25%). Viktorijoje, Tas- 
manijoje ir Rytų Australijoje lat
vius katalikus dvasiniai aprūpina 
kun. P. Bečs S.J., o Pietų Austra- 
lijoje-kun. dr. P. Grieninš. Sidnė
juje latvių katalikų yra nežymiai 
didesnis skaičius, todėl čia ir ku
riamas jų kultūrinis centras.

Salė pradėta statyti praeitais 
metais. Rugpiūčio 13 dienų J.E. 
vyskupas J. Freeman jiems pašven 
tino kertinį akmenį. Dabar 200 
žmonių talpinančiai salei jau įdė
tos grindys. Namus numatoma

Latvių Katalikų Centras Sydnėjuje

dar šiais metais įrengti ir pašven
tinti. Visas pastatas yra 80x42 pė
dų dydžio. Be salės parengimams 
dar yra nemaža virtuvė, butas 
namų prižiūrėtojui scena, persi
rengimo kambariai ir kiti pato
gumai.

Statybai talkininkauja patys 
latviai architekto B. Majors vado
vybėje. Sienoms pavartotos betoni

nės plytos. Stogas yra STRAMIT 
gamybos. Turtas yra 5 patikėtinių 
(Trustees) vardu, bet valdomas 
Sidnėjaus latvių katalikų bendruo
menės valdybos. Dabartinis jos pir 
mininkas E. Polikevios. Savo au
komis statybų remia ir kitų Aus
tralijos valstijų latviai. Užbaig
tas pastatas kainuosiųs virš 
$20,000.00.

ATMINIMŲ FONDUI
M. ir K. Labučiai,
M. ir P. Martišiai,
V. Martišius,
O. ir P- Pilkos,
L. ir P. Velioniškiai,
M. ir N. Volkai.

Norėdamas užakcentuoti ir pa
brėžti VLIKo pirmininko Dr. J. 

K. Valiūno lankymosi Australijo
je svarbų canberiškis mokytojas 
Jurgis Ernestas Dehn šia proga į 
Garbės ir Atminimų Fondų įnešė 
10 dolerių.

*
Paremdamas lietuviybės išlaiky

mą jaunojoje kartoje Garbės ir 
Atminimų Fondui $25.00 prisiun
tė Pasaulio Liet. B-nės pirminin
kas J. J. Bačiūnas.

NAUJI LEIDINIAI
Renė Rasa, Meilė trikampy. Ro

manas. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje 1967 m. Aplan
kas P. Jurkaus. 219 psl. Kaina 
$3.00.

Bronius Zumeris, Dabarties su
temose. žvilgsnis į mūsų laikotar
pio žaizdas ir skaudulius. Marijo
nų vienuolijos premijuotas relgi- 
nės minties veikalas. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas 1967 m. 
Aplankas P. Jurkaus. 187 psl. Kai
na $2.50.

Namai yra registruoti taxation 
departamente ir kiekvienas, kuris 
aukoja namams bent $2.00, gali 
atatinkamų sumų nurašyti nuo ta
xation. Pilnas centro pavadinimas: 
Latvian Catholic War ..Memorial 
Community Hall — 123 ern The 
Crescent & Eastbourne Rd., Fle
mington.

Sidnėjiškis
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VASARIO 16-ji VOKIETIJOJE
Vokietijoje auksinis Lietuvos 

Nepriklausomybės jubiliejus mini
mas ne tik įspūdingai, bet ir pla
ningai. Pirmųjų savaitę, vasario 
16 — 25 d. d., praūžė visa eilė, 
daugiau negu 10, minėjimų, orga
nizuotų atskirų PLB apylinkių. 
Kovo 2 d. gi, Mannheime įvyko 
centrinis minėjimas, organizuotas 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos, 
sutraukęs virš 500 dalyvių. Gegu
žės 18 d. Dūsseldorfe susijungs į 
draugę lietuviai, latviai ir estai.

PASKAITA
Mannheimiškio minėjimo pas

kaitininku buvo pakviestas žymu
sis istorikas, dabar profesoriaująs 
V. Vokietijos sostinės Bonnos uni
versitete, dr. Zenonas Ivinskis. 
Kadangi dalyvių tarpe buvo ne
maža vokiečių ir kitokių tautybių 
atstovų, tai prof. Ivinskis dau
giausia kalbėjo vokiškai, lietuviš
kai teįterpdamas keletą minučių 
ir čia pasinaudodamas dviejų di
džiųjų dainių — Maironio ir Puti
no — eilėmis. Vokiškoje paskai
tos dalyje iš pradžios kiek palietė 
senąją Lietuvos istoriją, o paskui 
plačiai nagrinėjo nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo laikotarpį, 
ypač pabrėždamas Vokietijos pa- 
gelhą Lietuvos valstybės atsikūri
mo pirmuosiuose žingsniuose. Ly
gindamas ano meto valstybių nu
sistatymą Lietuvos atžvilgiu su 
šių dienų lenktyviavimu pripažin
ti naująsias negrų valstybėles, 
profesorius konstatavo, kad tada 
buvo kitaip. Pripažinimas sunkiai 
buvo iškovojamas. Tačiau JAV 
pripažinimo nėra atšaukusios iki 
šios dienos kai tuo tarpu Vokietija

jau 1939 metais nesidrovėjo pasi
dalinti Pabaltijo valstybių su So
vietų Sąjunga. Tuo laiku, kai vo
kiečių kariuomenė žygiavo Pary
žiuje per Triumfo arkų, į Lietuvą 
įžygiavo rusų kareiviai. Pasaulio 
didieji tų įvykį vos ne vos paste
bėjo.

Lietuviai dabar išgyveną adven
tų. Tai ilgas laukimas. Belaukda
mi lietuviai įieško draugų ir jų 
randa. V. Vokietijos vyriausybė 
čia reiškiasi didžiadvasiškai, ypač, 
materialiai remdama Vasario 16 
gimnaziją ir kitas lietuvių kultū- 
rinės-tautinės veiklos pastangas. 
Laukimo laikotarpis išnaudojamas 
visokeriopai kūrybai. Suminėtina 
Lietuvių Enciklopedija, kurios 34 
tomai jau išleisti lietuviškai ir 
ruošiamasi jos santrauką publi
kuoti angliškai. Lietuvių jauni
mas veržiasi į mokslus. Pav., 90% 
Kanados lietuvių jaunimo lanką 
augštąsias mokyklas.

Paskaitą baigė žodžiais: “Tiki
me į laisvų 
ropos tautų

mielųjų dainininkę apdovanojo gė
lių puokšte, o publika aplodismen
tais.

Vasario 16 gimnazijos choras 
pasirodė diriguojamas ne savo nuo 
latinio vadovo, muzikos mokytojo 
Kazio Motgabio, kuris, tik išėjęs 
po operacijos iš ligoninės, buvo 
žiūrovų eilėse, o svečio iš Bonnos, 
Valterio Banačio, dirbusio su cho
ru pusantros dienos. Sudainuotos 
4 dainos: “Leiskit į Tėvynę”, “Te
ka saulė”, Šėriau žirgelį” ir “Per 
tamsių naktelę”. Dvi vidurinių- 
sias vadovas palydėjo pianinu, o 
kitas dvi dirigavo.

Lietuvę laisvos Eu- 
tarpe”!

DAINOS 
dainų reprezentavoLietuviškų 

solistė iš Toronto-Romos, Janina 
Liustikaitė ir Vasario 16 gimna
zijos choras. Liustikaitė pirmaja
me išėjime sudainavo 4 lietuvių 
kompozitorių dainas: B. Budriūno, 
“Tykiai, tylciai” ir “Šauksmas”, 
S. Gailevičiaus, "Oi, laukiau, lau
kiau” ir S. Čerienės, “O, Tėvyne 
manoji”. Antrasis išėjimas buvo 
skirtas G. Puccinį, F. Cilea, Ch. 
Gounod ir A. Cataloni operų ari
joms. Pianinu palydėjo mannhei- 
mietė Kathe Būttner. Rengėjai

TAUTINIAI ŠOKIAI
Šoko Vasario 16 gimnazijos ma

žieji ir didieji mokiniai vadovau
jami mokytojos Elizos Tamošaitie
nės. Mažiukai sušoko “Suktinį” ir 
“Kalvelį”, didžiosios mergaitės 
“Kepurinę ir “Blezdingėlę”, o 
mišrioji didžiųjų grupė “Malūnų” 
ir “Klumpakojį”. Šokant “Malū
ną” publika kone ištisai plojo į 
taktą, taip kad stud. Mečiui Lan- 
dui nebuvo lengva lektyniauti a- 
kordeonu su publikos plojimu. Mer 
gaičių "Blezdingėlė” šį kartą pa
sirodė naujoje formoje, kurią jai 
suteikė mok. Tamošaitienė. Visai 
naujas šokis buvo “Klumpakojis”. 
Visi šokėjai avėjo tikromis klum
pėmis, o mergaitės dėvėjo specia
lius, mokytojos Motgabienės nau
jai pasiūtus sijonus. “Klumpako
jis” susilaukė palankaus publikos 
įvertinimo. Kai į sceną buvo iš
kviesta mok. Tamošaitienė priim
ti gėles, kurių buvo kelios puokš
tės, tai publikos ovacijos neno- 

paliudi- 
ir verti-

skautų ir ateitininkų — baigtas 
jas išnešant. Pradžios maldas su
kalbėjo katalikų kunigas Jonas 
Riaubūnas ir evangelikų atstovas 
Fricas Skėrys. Prieš pasveikinimo 
žodį Kathe Būttner pianinu ir jos 
sūnus Joahim Būttner čelo atliko 
Georg Friedrich HandęJ sonatų 
G-moll. Svečius sveikino ir gale dė
kojo programos dalyviams PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos pir
mininkas inž. Jonas K. Valiūnas. 
Iš vokiečių dalyvavo Baden Wurt- 
tembergo krašto vyriausybės atsto
vas Regierungsdirektor Mock, bu
vo atstovaujami taip pat latviai, 
vengrai, ir lenkai. Aišku, dalyva
vo, galima sakyti, visų Vokieti
jos esančių lietuviškųjų organiza
cijų ir institucijų vadovai, ar ats
tovai. Iš Kanados buvo “Lietuvos 
Pajūrio” redaktorius Lymantas. 
Gauta sveikinimai iš Fed. pabėgė
lių ministro von Hassel, kardino
lo Jager ir eilės kitų asmenų. Mi
nėjimų baigiant VIII klasės moki
nys Arūnas Packevičius perskai
tė pareškimų lasvojo pasaulio ir 
pavergtiesiems lietuviams, kuris 
susirinkusiųjų buvo patvirtntas 
plojimu. Jį spausdiname atskirai.

Minėjimų organizavo PLB Vo
kietijos Kr. Valdyba, o progra
mos nustatyme ir jos sustatyme 
svarbausių žodį tarė Valdybos na
rė Alina Grinienė.

SYDNEY APYL. VALDYBA KREIPIASI

Vajų.
žinome, kad būdami finansiniai pajėgūs — galėsime daug 
atlikti ir padėti Lietuvos laisvinimo darbui. Tos finansinės 
reikalingi visi, kaip VLIK’as, 16 Vasario Gimnazija, savait- 

jaunimo lituanistiniai kursai,

MIELI SYDNĖJAUS LIETUVIAI,
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba šiais Jubiliejiniais — Laisvės Kovos 

Metais pramačiusi atlikti daug darbų. Jų tarpe ir Australijos Lietuvio 
Mokesčio

Mes 
lengviau 
paramos
galio lietuviškos mokyklos, 
organizacijos ir visa eilė kitų.

Lėšų sutelkimui Sydnėjaus Apylinkės Valdyba yra numačiusi pra
vesti vajų, kuris tęsis iki birželio 1 d. Laiškais ar asmeniškai bus 
bandoma pasiekti kiek galint daugiau Sydnėjuje gyvenančių lietuvių.

Atlikime savo metinę pareigų ir kartu palengvinkime Valdybos na
rių darbų pasiųsdami ar asmeniškai įteikdami mokestį ar aukų Valdy
bos kasininkui — p. A. Vinevičiui, 8 Deakin St., CONCORD NSW 2137. 
Mokestį bei aukas galima įteikti taip pat ir bet kuriam Valdybos na
riui.

Jūsų patogumui čia pat spausdiname atkarpų, kurių iškirpę ir 
įrašę atatinkamas sumas, kartu su pinigais galite pasiųsti Valdybos 
kasininkui.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos Kasinininkui, 
8 Deakin Street, CONCORD, NSW 2137.

Aš, .

VOKIETIJOS LIETUVIU PAREIŠKIMAS
rėjo liautis. 500 dalyvių 
jo, kaip ji čia mėgstama 
narna.

PABAI-
Lietuvos nepriklausomybės 50 Toji kova vyksta krašte ir to- 

metų sukakties minėjimo daly- Ii už jo ribų. Jai negali būti 
viai Vokietijoje, Mannheime, 19- niekas abejingas, kam brangi lie- 
68 metų kovo mėnesio 2 dieną tuvių tautos teisė spręsti savo 
sveikina visus tautiečius, nepails. pačios likimą, kam rūpi taika 
tarnai siekiančius nepriklausomos pasaulyje, kam rūpi teise ir tei- 
demokratinės Lietuvos atstaty- singumu paremti tautų santykiai, 

kam rūpi antrojo pasaulinio ka
ro ir jo nusikaltėliškųjų sukilė
lių Hitlerio-Stalino sąmokslo pa
darinių pašalinimas.

Su dėkingumu prisimename 
demokratinių jėgų paramą lietu-

MINĖJIMO PRADŽIA, 
GA IR ORGANIZATORIAI

Minėjimas pradėtas įnešant vė
liavas, — Lietuvos, Vokietijos,

mo.
VASARIO 16-SIOS AKTAS, 

kurio garbingoji 50-tųjų metinių 
sukaktis šiemet visame pasaulyje 
iškilmingai minima, yra reikš
mingas naujausiųjų laikų tautų 
istorijos įvykis, išreiškęs visuoti
nį tautų troškimą turėti savo ne
priklausomą valstybę ir joje de
mokratiškai tvarkytis.
Po daugiau kaip šimtmečio oku
pacijos ir laisvės kovų Lietuva 
atstatė savo nepriklausomą vals
tybę ir atgavo sau priklausan
čią vietą tarptautinėje bendruo
menėje, kai lygi tarp lygių ir 
laisva tarp laisvų.

Šiandieną šitą nenusavinamą 
lietuvių tautos teisę vėl varžo So
vietų Sąjunga, kuri, pasinaudo
jusi laikine Vakarų demokratijų 
nesėkme ir Hitlerio-Stalino pak
tu sudarytomis sąlygomis antrojo 
pasaulinio karo metu įvykdė Lie
tuvos okupaciją ir iki šiol ją tę
sia.

Nors Lietuvos pavergėjas ir jo 
talkininkai dabar skelbia, kad tik 
sovietinėje okupacijoje lietuvių 
tauta įgijusi tikrąjį valstybingumą 
ir nepriklausomybę, tačiau visi 
mato, kad Lietuva verčiama klau
syti vyriausybės, kuri veikia ne 
sostinėje Vilniuje, bet Maskvoje, 
ir savo sudėtyje neturi nė vieno 
lietuvio; kad Lietuvos vieta Jung 
tinėse Tautose, Europos Tarybo
je ir kitose tarptautinio bendra
darbiavimo organizacijose šian
dien tuščia arba uzurpuojama 
sovietų, kad Lietuvai niekur ne
leidžiama viešai pasirodyti savo 
vardu, su savo senuoju valsty
biniu ženklu — Vyčiu.

Tokiu pat pasityčiojimu skam
ba sovietų tvirtinimai, kad jie 
įvykdė “demokratiškiausiąją” pa 
šaulyje santvarką, nors visi ma
to, kad ją remia tik okupacinės 
kariuomenės ir policijos jėga, 
nuslopinusi pagrindines žmogaus 
teises, ypač tikėjimo, spaudos ir 
draugijų laisvės srityse.

Akivaizdoje tokios padėties 
lietuvių tauta yra labiau kaip 
betkada pasiryžusi siekti savo 
nepriklausomos demokratinės 
valstybės idealo, kaip jį nubrėžė 
istorinis Vasario 16-tosios aktas. 
Nors suvaržytas ir išniekintas Lie 
tuvos valstybingumas nėra mi
ręs ir palaidotas. Jis gyvas di
džiųjų demokratijų atsisakyme 
pripažinti smurtinį inkorporaci
jos aktą. Jis gyvas nesuskaičiuo
jamomis laisvės kovos didvyrių ir 
kankinu aukomis, kurių atmini
mą gerbia visi laisvę mylintys 
žmonės. Jis gyvas neatlyžtamai 
vedamoje kovoje už Lietuvos ne- : 
priklausomybę.

vių tautai, siekiant įgyvendinti 
didįjį Vasario 16-sios akto idea
lą. Jos prašome ir toliau, ligi 
vėl bus atstatyta sulaužytoji tei
sė ir teisingumas.
TEGYVUOJA NEPRIKLAU
SOMA DEMOKRATINE

LIETUVA!

PASITARIMAS VASARIO 16 
GIMNAZIJOS REIKALAIS

Minėjimui pasibaigus Kr. Val
dyba sukvietė dalyvavusius Kr. 
Tarybos narius, o taip pat eilę 
kitų lietuvių visuomeniškame gy
venime besireiškiančių asmenų pa
sitarimui Vasario 16 gimnazijos 
reikalais. Pagrindinė pasitarimo 
tema — planuojamas gimnazijos 
laikytojo keitimas. Kovo gale su
sitiksianti Krašto Taryba turi tų 
klausima galutinai išspręsti. Da
lyvavo virš 20 asmenų. Pasitarimų 
vedė Kr. Valdybos pirmininkas 
Valiūnas sekretoriavo Kr. V-bos 
sekretorė Alina Grinienė. Kr. Val
dybų iš susirinkusiųjų gavo visų 
eilę vertingų sugestijų, kurias per- 
svarsčiusi galės patiekti Kr. Ta
rybai brandų naujosios organiza
cijos projektų.

(Vardas ir Pavardė)

gyv-

(Adresas)
siunčiu AUST. LIET. MOKESTI už 19...... metus $

(Dirbančiam asmeniui vienas doleris metams)
AUKĄ TAUTOS FONDUI ..........................$

$

LIET. ŠVIETIMO REIKALAMS SYDN. $
16 VASARIO GIMNAZIJAI

VISO:

MINĖJIMAS ČIKAGOJE

atvejis, kur Lietu- 
minėjimo iškilmėse 
ne vieni savo tar-

Ryškiausias 
vos sukakties 
lietuviai buvo 
pe, buvo Chicagos Lietuvių Tary
bos surengtos iškilmės. Senatorius 
V. Hartke iš Indianos ir Atsto
vų Rūmų nariai (Pucinski ir Mur
phy, čikagiečiai) buvo iškilmingo
jo akto dalyviai, bet atsilankė ir 
40 įvairių valstybių konsulų, JAV 
imigracijos skyriaus direktorius su 
padėjėju, maršalas, Illinois valsty 
bės prokuroras (kandidatas į se
natorius), Illinois valst. sekreto
rius .senatorius ir atstovas, Cook 
apskrities (Chicagos miesto) pro
kuroro padėjėjas, miesto galvos at 
stovas delegatas Jungtinėse Tau
tose, 12-kos asmenų grupė iš vie
nos aukštosios mokyklos, ir būrys 
radijo bei laikraščių vadovų ir re
porterių — iš viso apie šimtas ne 
eilinių asmenybių iš amerikiečių 
visuomenės.

Iškilmė buvo stambaus masto, 
vyko reprezentatyviausioj Chica
gos (Civic Opera) salėj, progra
moj — lietuvių operos solistų, cho
ro ir simfonijos orkestro atlikta 
kantata. J. Gaidelio “Kovotojai”, 
pasaulinė premjera, — visa tai 
patraukė ir spaudos bei radijo 
dėmesį. Septyniuose Chicagos laik
raščiuose buvo 25 straipsniai apie 
Lietuvos sukaktį bei atsiliepimai 
apie iškilmes.

Padėjo vietos spaudos dėmesį į

Lietuvos sukaktį atkreipti ir eilė 
mažesniųjų rengimų paskirose or
ganizacijose bei eilė pamaldų baž
nyčiose. Ypač sėkminga buvo lie
tuvių filatelistų drauge su Ame
rikos pašto agentūra surengta Lie
tuvos pašto ženklų paroda, kuri 
buvo itin iškalbinga, kai dabar 
Lietuva yra, tarp ko kita, ir nuo 
savo pašto “išlaisvinta”, savo paš
to ženklų vėl nebegali turėti, yra 
priversta naudotis rusiškais, kaip 
ir devynioliktajame šimtmetyje, 
Rusijos imperijos Lietuvoj viešpa
tavimo

Prie 
vasario 
vėliava.

laikais.

Chicagos miesto rotušės
16 d. plevėsavo Lietuvos

(ELTA)

Paminklų apsaugos ir kraštoty
ros draugijos sekcija Vilniuje ko
vo 9d. paminėjo 60 metų sukaktį 
nuo kun. dr. Kazimiero Jauniaus 
(vieno iš pirmutinių lietuvių kal
bininkų) mirties. Paskaitas apie 
Jaunių ir jo mokslinį darbų skai
tė docentai V. Drovintas ir V. 
Grinaveckis.

<B>

Vilniuje išleistas dar vienas 
Lietuvių Liaudies Meno tomas, su
darytas prof. Pauliaus Galaunės. 
Turinyje — žemaičių liaudies rai
žiniai ir laudies tapyba. Raiži
niai daugiausia religinio turinio.

(E)

ELI

paruošė VerusVANDENS PROBLEMA

Priede POSTAL NOTE/POSTAL ORDER No.................
virš minėtai sumai.

(Parašas)
(Nereikalingus žodžius išbraukti)

šalia jūrų vandens yra ir sau
sumoje vietovių, kur ežeruose van
duo taip pat yra sūrus, tik gal 
ne tiek, kaip jūrų. Amerikoje to
kiose vietovėse gyventojai patys 
vietoje stengiasi paversti tokį van
denį gėlu, kas išeina pigiau, ne
gu jį privežti iš kitur.

Arabijoje prie Persų įlankos 
yra maža Kuwait karalija, nepap-

rastai sausa vietovė. Kad paten
kintų 150.000 gyventojų pareikala
vimų vandens, vyriausybė su ame
rikiečių pagalba pastatė pačių di
džiausių pasaulyje jūros vandens 
nudruskinimo įmonę, kuri kasdien 
pagamina apie penkis milijonus 
galionų gėlo vandens. Tokia van
dens pramoninė produkcija vis 
vis tiek kainuoja pigiau, negu van-

dens pristatymas iš kitų vietovių. 
Aprūpinimas gėlu vandeniu vie

toves galėtų labai pakeisti išti
sas sritis. Jeigu Amerikos arba ki
tų kraštų mokslininkams pavyk
tų surasti priemonių pigiai pa
versti jūros vandenį geriamu van
deniu, pasaulio kultūra ir reikala
vimai pasistumitų dideliu šuoliu 
pirmyn. '

LIETUVIŠKAS CORROBORREE
Man gaila jūsų, kurie nebuvot 

stovykloj — Corroborree. Gaila, 
kad tokias gražias dienas miesto 
dulkėse prasėdėjot. Kad linksma 
buvo, vsi jums pasakys ir dar 
atsidus, kad trijų dienų perma- 
ža. Bet viskų atpasakoti, net ir 
paslaptis, tik aš vienas galiu. 
Mat meškerę per skubėjimų bu- 
vaus namie palikęs, tai nežvejo
jau.

Skubėjau šeštadienį, bet vistiek 
nebuvau pirmas. Jaunimas jau be
sąs, palapinė pastatyta, vėliava 
iškelta, o kiti net žuvies pasigavę. 
O po pietų jau stovėjo visas kai
mas palapinių. Klegesio, kalbų; vi
sa pakrantė skamba. Graži tai 
vieta. Kur mūsų stovykla, pa
krantė lygi. Medžiai, krūmai ir 
didžiulė pieva. Antrasis krantas 
kalnuotas, kelukas raitosi, viena 
kita sodyba matosi. Dienos buvo 
labai gražios. Keli maži debesė
liai, rodos, rymo sau ant kalniuko 
ir žiūri į mus šypsodami; lyg ste
bėtųsi, kas čia per žmonės į Corro
borree susirinko. Būtų lyg netokie, 
kokie jų krašte renkasi.

Pasistatęs trobų ir palikęs savo 
geresniųjų pusę toliau tvarkytis, 
išėjau po krantų pavaikštinėti, 
žvejų laimės patikrinti. Pasirodo, 
jie ne tik orų, bet ir žvejų laimę 
buvo suderėję, žuvys kibo, kaip ro
dos būtų kelias savaites nieko bur
noj neturėję. Žiūriu p. Ročienė 
jau 2 kibirus prisigaudžius. Nela
bai ir kalbėti nori nes reikia meš
kerę žiūrėti, čia vėl Ievutė Didžy- 
tė nė nesidairydama žiūri kada 
krustelės. Netoli jos koks tai ‘tam
sus” stovėjo (gal corroborree su
maišė) ir traukė žuvį vienų po 
kitos. Atrodė, kad jam tik pirštu

pamoti užtenka ir jau yra. Nu
žiūrėjus Ievutė kad jam taip seka
si net ir be slieko, ėmė klausinė
ti. Pasirodo, kad kukurūzai labai 
geras ‘bait”. Pradėjo ir Ievutė 
gaudyt kukurūzais, šios žemės šei
mininkas, gal ir nevisai gryno 
kraujo, bet žinojo kuo ir kada 
žuvys mitna. O gal jo deivė “Kur- 
daičia” globojanti laukus ir van
denis šypsojosi tų dienų ir lietu
viams. Prisigaudę žuvies visi, kad 
net ir panešti nebegalėjo; kaip va 
Nijolė Petrauskaitė turėjo nešikų 
vedžiotis, nes pati savo kitbag’o 
jau nebepakėlė. Vieni gaudo, ki
ti valo, skuta. Ponia Popeliučkienė 
kone visų doklų pasivertus tik žars 
to sidabrinius žvynus. Visi užmir
šę viskų, net ir vandens trūkumus, 
laukia to lemtingo meškerės krus
telėjimo. Prisiekę žvejai ir nepri
siekę jų supervaisoriai, kurie žve
jams tikras peilis (bet nenuvarė 
nuo kranto), visi šokinėja iš 
džiaugsmo, kaip skrenda sidabri
nė žuvis iš vandens. Kitiems daug 
pabėga “didelių”. Klebonas Vase- 
ris, dar tik žvejys kandidatas, dar 
nepriimtas į unijų bet giriasi, 
kaip senas, tomis “pabėgusiom*. 
Turėjo keletu gražių savo kibire. 
Jeigu taip gerai gaudyti išmoks, 
kap rankom skėtaroti apie tas pa
bėgusias, tai gal ir bus iš jo žve
jys. Juk žvejys ne tik vienam ga
le sliekas, o kitam durnius, bet 
dar ir melagis. Kiek kalbų, kiek 
juoko. Kitam ir skausmo buvo. 
Va vienas "prityręs” žvejys, pasi
gavęs bene penkias, ant virvutės 
parišęs dar palūduriuoti leido. 
Atsipalaidavo mazgas ir uodegom 
plaukšterėjusios, nė neatsisukda- 
mos dingo vidurin ežero visos pen-

kios. Nors ir šok vytis. Jaunimo 
ir senimo pakrantė, kaip nulipdy
ta. Vieni žuvį, kiti čopsus kepa. 
Eidas Žiogas su jaunais šeštokais 
draugų būrio apsupti ‘billy’ boili- 
na, kaip Valtzing Matildoj. Tikri 
džunglių ekspertai. Tai ten, tai 
čia, nespėji nė žiūrėti, šmėščioja 
R. Bakaitis su kitu būriu bernio
kų ir merginų. Ir kaip nenorėsi 
žmogus būti jaunas?! Širdis ky
la lėkti su jais, bet kūnas... ech ta 
senatvė, kad ją kur galai. Vienok 
dūšioj smagu — mūsų jaunimas, 
mes visi drauge. Ir jau geriau te
gul man niekas nesako, kad mūsų 
vaikai negeri, kad bendrauti ne
nori.

Premijas davė už didžiausią žu
vį. Pirmąją laimėjo Vincas Ado
mavičius — bonką Napoleono 
brandy. Antrų — Nijolė Petraus
katė — cigarečių dėžę ir trečią 
vėl tas pats Adomavičius — ciga
rų dėžutę. Kad ir sekasi kitiems.

Jau ir taip buvo smagu, bet 
rengėjai dar programą ruošė. 
“Poška ir Vaiciekus” prajuokino 
visus savo šnektoms. Kai kas gal
ir pyko, kam ant kulnies užmynė, Afrikoje, didelės kaitros metu, 
teisybę išdėstydami. Vakare buvo 
čigonų vestuvės. Beveik tikros ves 
tuvės. Sakau beveik, nes tada R. 
Bakaitis būtų ženotas, nes jis bo
tagu pliauškindamas apvijo savo 
‘būsimąją” tris kart apie vežimą. 
Šokiai ir dainos jų buvo nė negir
dėtos kaip kurios. Čia irgi jauni
mas su senimu bendrai, čigonės 
kaip tikros. Ponas Pelenauskas su
sižavėjęs čigonių “gražumu” nu- 
sraidino joms po kojų 20 dolerių 
sakydamas: — man atrodo, kad aš 
Dzūkijoj. — Bučiavo jį supuolu- 
sios čigonės. Lucky man! Aš jau 
buvau loterijoj prasilošęs. Fantų 
įvairiausių, bilietai beveik visi pil
ni, o juos pardavinėja ponios: Jur-

gelaitienė, Klimienė, Dargienė ir 
Gražina Petrauskatė ir kaip atsis
pirti, jeigu taip gražiai šypsos. Nu 
varažijo čigonės man piktų kryžia
vę moterį ir laiškų su pinigais 
iš valdiškų namų. Moteris jau lau
kė palapinėj kaip nuo unguriau- 
tojų auštant netiesiai eidamas grį
žau. Gal ir tas laiškas išsipildys. 
Ech čigonės .tikros čigonės ir kų 
tu žmogau gali, jeigu tau sako: — 
Ponuži, dėk sidabro mano rankon, 
aš tau į širdį pažiūrėsiu, tavo lai
mę tau a įspėsiu? — O virš medžių 
mėnulis, žinote toks... toks kaži- 
kaip kitoks ir čigonės akys juodam 
veide, rodos, tau širdį pirštais čiu
pinėja. Dar juk ir palapinė-baras 
buvo, kur galima visko gauti, stip
rių ir silpnų gėrimų. Viskas susi
dėjo į krūvų ir trijų dienų kaip 
nebūta.

Grįšim kitųmet. Sakyčiau ruoš
kime kasmet tokias stovyklas bend 
rai su jaunimu. Gal jaunimui ir ne 
tain įdomu, bet mums seniems 
džiaugsmas begalinis būti kartu su 
jais. Argus

prie upės kranto sėdi turistas ir 
žvelgia į vandenį. Nebeiškęsda
mas kreipiasi į vietinį:

— Ar šioje upėje yra ryklių?
— Ne, nėra.
— Ar esi tikras?
— Visiškai tikras.
Turistas nusirengia ir

vandenį. Ir vėl neramiai 
ka:

— Ar iš tikro čia nėra
— Gali tamsta dasiprotėti, kad 

ten, kur yro krokodilų .negali bū
ti ryklių.

šoka į 
sušun-

ryklių?
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KOVO
PADĖKA

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo 
“Kovo” valdyba, baigusi savo ka
dencijų, širdingai dėkoja lietuvių 
organizacijoms ir pavieniams as
menims už pinigines aukas, duotas 
metų bėgyje klubo reikalams.

Aukojo: ALB Krašto Valdyba 
$30.00, ALB Bankstowno A-kės 
Valdyba $25.00, ALB Sydnėjaus 
Apylinkės Valdyba $15.00.

Po $10.00 M. Petronis, V. Ra
čiūnas, V. Simniškis, M. šutas. 
Po $7: S. Osinas. Po $5: P. Slam- 
činskas, J. Zakarauskas. Po $3: P. 
Burokas, E. Slonskis. Po $2: V. 
Danta, R. Kazė, J. Kantonas, V. 
Kazokas, V. Koženiauskas, A. Lin
gė, Z. Pauliukonis, J. Vilkas.

Po 1: P. Koliavienė ir P. Kolia- 
vas.

Ta pačia proga klubo valdyba 
dėkoja Sydnėjaus lietuvių klubo 
(Lidcombe) valdybai už leidimų pa 
sinaudoti klubo patalpomis nemo
kamai.

Ačiū P. Aleknai, N. Čelkienei, 
L. Gasiūnienei, B. Geniui, J. Krau- 
cevičiui, dr. A. Mauragiui, N. Mi
kalauskienei, S. Narušiui, T. J. 
Rotcui, P. Zarembai ir St. Žukui 
už visokeriopų pagalbų darbu ir 
patarimais.

Be Tamstų pagalbos klubas ne
būtų galėjęs išlaikyti visų veikian
čių sporto šakų ir nebūtų turėjęs 
galimybės aplankyti Brisbanės 
lietuvių praėjusių metų pabaigoje. 
Dar kartų tariame visiems nuošir
dų ačiū. Jei per klaidų pamiršo
me kam nors padėkoti, už tai atsi
prašome.
Sydnėjaus lietuvių sporto klubo

"Kovo” Valdyba
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TIK PER ANGLIJĄ..
Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė

lius savo artimiesiems Lietuvoje.
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, koki 

dovanų siuntinėlj reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.
M «Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir >♦< 

labai naudingus siuntinius.
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VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

31 jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
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.

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia

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

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.
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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. 5463416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

KLUBE
TARPTAUTINĖS STALO 

TENISO VARŽYBOS
Balandžio 18 — 19 d. d. Sydne- 

juje, naujajame krepšinio stadi- 
jone Aleksandrijoj įvyks pasauli
nės stalo teniso varžybos, kur da
lyvaus pasauliniai čempijonai iš 
Japonijos, Pietų Korėjos ir kitų 
kraštų.

Tikimasi, kad atsiras lietuvių, 
susidomėjusių tomis varžybomis ir 
norės jas pamatyti. Lietuvių stalo 
teniso sekcijos vadovas turi gali
mybės parūpinti grupei lietuvių 
bilietų iki 20 žmonių, kurie bus 
susodinti vienoje ir patogioje vie
toje. Bilietų kaina 3 doleriai asme
niui. Bilietų reikalu kreiptis kaip 
galint anksčiau pas Vytautų Kar
pavičių 61 Liverpool Rd., Summer 
Hill, tel. 719343.

NERIES
NERIS — ČEMPIONAS

Neries krepšinio komanda pe
reitų savaitę sužaidė paskutines 
savo klasėje rungtynes su gana 
pajėgia australų Balmain koman
da ir laimėjo 36:14 (16:6) santy
kiu. Nežiūrint, kad šios rungtynės 
Neries komandai ir nebuvo labai 
svarbios, nes Neries žaidėjams ir 
anksčiau jau buvo pripažintas 
čempionų titulas, bet vis tiek šis 
žaidimas buvo labai svarbus pa
brėžiant Neries pranašumų savoje 
klasėje.

Žaidimų neriečiai pradėjo labai 
atsargiai ir apgalvotai pradžioje 
priešininkus gerokai prispausda- 
mi, bet vėliau paaiškėjus, kad 
priešininkai nesu Neries lygio žai
dimas buvo vestas gana laisvai ir 
rezultatas paliko gana įtikinantis
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Sportas Adelaidėje
Vyrų krepšinio pirmoji koman

da iš eilės turėjo ketvertas sun
kias varžybas. Su pirmaujančia 
West Adelaide komanda prireikė 
net dviejų pratęsimų, kad išsiaiš
kinus laimėtojų. Gaila, bet po pui
kaus žaidimo, kietos kovos vytie- 
čiams teko pralaimėti trijų taškų 
skirtumu. Galutiniai rezultatai 
43-46 (15-11). Taškai: R. Dauga
lis 12, V. Levickis 9, A. Reivytis 
8, S. Lukoševičius 7, A. Ignata
vičius 5 ir S. Visockis 2. Šios 
rungtynės, turbūt, bus geriausios 
iš vasaros turnyro. Labai gerai 
žaista antras puslaikis ir pratęsi
mai.

Prieš pajėgių United Churches 
komandų laimėta 56-40 (19-26) 
Vyties taškai: A. Daugalis 25, A. 
Reivytis su S. Lukoševičium po 
10, V. Levickis 6, R. Pocius 3, A. 
Ignatavičius 2.

Antras pralaimėjimas taip pat 
po pratęsimo ištiko žaidžiant prieš 
C.Y. komandų. Rungtynių laikui 
pasibaigus buvo 36-36. Pratęsus 
pralaimėta 42-45 (15-11). Šias

KLUBE
Neries pranašumu. Ir taip Neries 
komanda užbaigė savo ratų kovo
dami aštuonis kartus ir aštuonis 
kartus laimėdama. Kiek girdėti, 
Neris deda pastangų patekti nau
joms varžyboms į aukščiausių 
krepšinio klasę.

Žaidynių ratas užbaigtas: as
tuoni žaidimai, astuonios perga
lės! Neries komandos šiose varžy
bose įmesta 309 taškai (priešinin
kai įmetė 143).

Rezultatai lentelėje: Neris — 
21, Five Dock — 17, ir Union 
West, Dolphins 13, visi kiti že
miau.

Neries komandų sudarė ir žaidė: 
J. Belkus (kapitonas), A. Lauri
naitis (kapitono pavaduotojas), P. 
Dubauskas, R. Mickus, V. Šat
kauskas, A. Dulinskas, A. Kur- 
linskas. Treneris — A. Andriejū- 
nas, trenerio pavaduotojas — A. 
Bernaitis.

Ta pačia proga Neries koman
dos vardu norėčiau visiems lietu
viams rėmėjams ir žaidynių gau
siems žiūrovams nuoširdžiai padė
koti. Neries komanda ir toliau tre
niruojasi Bankstown Liet Namų 
krepšinio aikštelėje šeštadieniais 
nuo 2 iki 5 vai. p. p. Norintieji 
žaisti kviečiami atvykti į treniruo
tes nurodytu laiku arba kreiptis 
į p. Intų tel. 56 1815.

J. Belkus

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Nepateisinami skundai
Gerb. p. Redaktoriau,

giliai pergyvenęs Sydnėjaus 
“Kovo” skundų prieš Neries krep
šininkus prašau paskelbti šia pro
ga šitų laiškų.

Nesu suinteresuotas kritikuoti 
Sydnėjaus “Kovo” veiklos, bet kad 
Sydnėjaus Kovo veikloje yra kaž
kas nesustyguota, žino beveik kiek
vienas lietuvis. Be ilgų išvedžio
jimų kalba patys paprasčiausi 
faktai.

Prieš pusantrų metų buvo užsi
mota statyti sporto salę ir net bu
vo tam tikslui renkami pinigai,
bet po kiek laiko tas reikalas nu
tilo ir net nežinia, kur dingo ar
ba kam sunaudoti tie sporto salei 
surinkti pinigai.

Po 1966 m. sporto Šventės buvo 
iškilęs aštrus krepšininko D. At- 
kinsono reikalas, kuris atsidūrė 
net vyriausioje australų krepšinio 
sųjungos vadovybėje. Tuo metu 
Kovo vadovai ir šalininkai vėL 
kėlė viešai, kodėl mes lietuviai ei
name ieškoti teisybės pas kitatau
čius skųsdami savo brolius. Tai bu
vo pamoka, kaip neturėtume elg
tis.

Šiuo metu vėl susidarė erzelis: 
keli jaunuoliai atsisakė ginti Kovo 
spalvas, patys sudarė krepšinio 
komandų, pasivadino skambiu “Ne 
ries” vardu, užsiregistravo kaip 
reikia ir pridera naujam sporto 
vienetui reikalingose sporto insti
tucijose ir sėkmingai žaidžia kil
dami į čempijonus. Reiktų tik 
džiaugtis, kad minėtų jaunuolių 

rungtynes vytiečiai galėjo lengvai 
laimėti. Buvo pirmaujama keletu 
taškų visų žaidimo laikų ir tik 
rungtynių pabaigoje be reikalo pel 
nius baudų (tarp jų techniškų) 
pralaimėta. Šis pralaimėjimas iš
metė Vyties komandų iš pirmau
jančios ketveriukės. Šių rungty
nių metu taškus pelnė: S. Luko
šiūnas 16, R. Daugalis 11, A. Igna
tavičius su A. Reivyčiu po 6, A. 
Radzevičius 2 ir R. Pocius 1. Be 
šių žaidėjų už komandų dar žai
džia L. Urmonas.

Silpnokai sužaista su South Ade
laide pralaimint 31-41 (12-15). At
rodo, kad mūsų žaidėjams pri- 
trūksto kvapo antrame puslaikyje. 
Taškai: A. Reivytis su S. Luko
ševičium po 7, R. Pocius 6, S. Vi
sockis su L. Urmonu po 4 ir R. 
Daugalis 3.

Šių komandų dabar treniruoja 
A. Ignatavičius. Jisai dar ir žai
džia už jų, bet, daugumoje jo žai
dimas apsiriboja sudarant sųly- 
gas pelnyti taškų kitiems žaidė
jams. Algio atėjimas treniruoti ir 
žaisti už komandų pakėlė žaidimo 
lygį,’ svarbiausia, žaidėjai pradėjo 
lankyti treniruotes, domėtis ko
mandos progresu.

Antroji vyrų komanda, žaidžian
ti “F" klasėje, eina beveik be pra
laimėjimų. Varžybų lentelėje jie 
pirmauja net keturių taškų skir
tumu.

Mergaičių pirmoji komanda pa
rodžius prošvaistes — laimėjimus 
keletu rungtynių, vėl užgeso: tie
siog pamiršo, kaip žaidžiamas krep 

Iškilusi Sydnėjuje į čempijones Neries Klubo krepšinio 
komanda. Stovi iš kairės: A. Bernaitis-trenerio pavaduo
jąs, A. Laurinaitis, P. Dubauskas, R. Mickus, A. Andriejū- 
nas-treneris. Klūpo iš k.: J. Belkus-kapitonas, A. Dulins
kas ir V. Šatkauskas. Trūksta A. Kurlinsko.

grupė neišsiskirstė į kitus klubus, 
bet sudarė lietuviškų vienetų.

Kyla klausimas, kodėl jaunuo
liai išstojo iš Kovo klubo. Į tai ga
li atsakyti jie patys, bet viena aiš
ku, kad Kovo vadovybė neįsten
gė jų išlaikyti savose gretose. Ne 
gana to, Kovo vadovybė apskundė 
juos australams, kad jie negrųži- 
nę Kovui inventoriaus ir 
marškinių. Toks Kovo žingsnis nu
stebino ne ti Neries krepšininkus, 
bet ir Sydnėjaus lietuvius. Rei- 
ka manyti, kad šitas Kovo žings
nis ras atitinkamo atgarsio i?

LIETUVOJE
Kovo 14 d. Kaune, staiga mirė 

50 m. kompozitorius, dirigentas ir 
buvęs operos solistas Juozas Ind
ra (anksčiau Padleckis), buv. prof. 
V. Jakubėno mokinys Kauno kon
servatorijoj. Pradėjęs, kaip solis
tas (tenoras) reiškėsi operoj vokie
čių okupacijos metais, rusams vėl 
užėmus Lietuvų, J. Indra netru
kus pateko į čekistų “apyskaitų” 
ir atsidūrė Vorkutoje, bet, paly
ginti greit iš ten buvo ištrauktas 
ir vėl grįžo į teatrų. Šis jo bio
grafijos laikotarpis dabar Tiesoj 
paskelbtame nekrologe “ištrintas” 
taip, lyg J. Indros teatrinė veik
la būtų prasidėjusi tik 1948 me
tais... O tuo tarpu jis kaip tik jau 
traukėsi iš scenos, kaip daininin
kas (buvo žinelių, kad Vorkuta 

šinis. Nors ir labai sunkiai bet dar 
laimėta prieš United Church. 28- 
27 (11-9). Rezultatai nusako var
žybų lygį.

Taškai: G. Krivickaitė 9, V. 
Juciutė 7, N. Vyšniauskaitė 6, I. 
Beinoravičiūtė 4, ir M. Lapieny- 
tė 2. Nors ir per didelį vargų lai 
mėjus šias rungtynes buvo atviras 
kelias į ketveriukę. Deja, susiti
kus su Adelaide komanda, jai pra
laimėta 5 taškų skirtumu, ir visos 
viltys teko palaidoti. Pats žaidi
mas didžiausiam komandas rėmė
jui — optimistui paliko tik spė
liojimų, kas šiai komandai įvyko? 
Dar didesnis klausimas iškilo pa
mačius pralaimint silpnokai South 
Adelaide komandai. Pralaimėta 17- 
29 (4-10). Taškai: N. Vyšniaus
kaitė 11, B. Latvėnaitė 4 ir V. 
Juciutė 2. Palyginus su priešinin
kėmis, pavieniai mūsų žaidėjos pra 
našesnės. Stebint žaidimų aikštėje 
atrodė, kad vytietės nežino, kų 
reikia daryti. Komanda žaidė be 
jokio ryžto, noro laimėti, be lašo 
kovingumo. Tokiame palūžime bū
tų buvę pralaimėta ir Vyties ant
rai komandai, pradėjusiai žaisti tik 
šias metais.

Antroji mergaičių komanda dar 
kenčia skaudžius pralaimėjimus, 
bet, pirmais metais, žaidžiant ne 
pagal jų pajėgumų grupėje, ne
galima tikėtis nieko geresnio. Ko
mandos treneris E. Pyragius sų- 
žiningai ir kruopščiai stengiasi 
jaunas žaidėjas treniruoti, bet pa
žangai reikia laiko.

Pralaimėta prieš K-Jets 10-34

kituose Australijos lietuviuose, 
nes skųsti kitataučiams savuosius, 
ypač neprityrusius jaunuolius, ne
išlaiko jokios kritikos. Ko norė
ta tuo skundu? Sukompromituoti 
ar išgųsdinti jaunuolius ir vėl grų 
žinti savon globon ar pastoti jiems 
kelių žaisti savarankiškai, kada 
jie skina pergalę po pergalės? Pa
sirodo, kad sukompromituoti ar iš
gųsdinti nepavyko, nes kitataučiai 
teisėjai, įšklausę skundų, jaunuo
lių nepasmerkė, bet leido jiems ir 
toliau sportuoti. Jeigu ir buvo jau
nuoliams lieptas grįžti į Kovo 
“globų”, tai tų lieptų Kovo vado
vybė nepataisomai sugriovė. Liūd
na, kad lietuviai skųsdami saviš
kius kitataučiams tikisi atstatysių 
vienybę. J.V.R.

atsiliepė į sveikatų), pakrypo į 
kompozicijų ir dirigavimų. Nuo 
1954 metų buvo vyr. dirigentas 
Kauno muzikiniame teatre.

_ * — f
“Vagos” leidykla Vilniuje išlei

do dail. Viktoro Vizgirdos kūrinių 
aplankų — 17 tapybos reproduk
cijų, atrinktų iš 1966 metais Vil
niuje surengtos prieškarinių V. 
Vizgirdos kūrinių parodos. Ap
lanke įdėtas ir P. Svičiulienės 
straipsnis apie Vizgirdos tapybų, 
penkiomis kalboms.

(E)

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai 

(8-15). Šių rungtynių metu taš
kus pelnė: R. Staugaitė 6, R. Ig- 
natavičiūtė su D. Grigonyte po 2.

Nuo pajėgios Torrens komandos 
teko nukentėti 11-47 (1-27) rezul
tatais. Taškai: D. Grigonytė 8 ir 
R. Staugaitė 2.

Labai gerai žaidžia jaunių iki 
16-kos metų komanda. Gerai būtų, 
kad nors į šių jaunių 
rungtynes atvyktų vyresnieji vy
tiečiai, ypatingai mergaičių pirmos 
komandos žaidėjos, čia būtų pro
gos pasimokinti kovingumo ir dar 
penkis sykius kovingumo!

Jauniai laimėjo trejas rungty
nes iš eilės. Prieš C.Y. Saleeian 
30-10 (18-4). Laimėta lengvai, 
nors žaidžiant daugiau komandi
niai rezultatai būtų buvę aukštes
ni. Taškai: K. Pauliukevičius 8, 
P. Arlauskas 7, J. Vachiani 6, 
A. Jaunutis 5 ir A. Skiparis 4.

Labai gerai žaista prieš West 
Adelaide jų nugalint 67-13 (23-4). 
Taškai: A. Pauliukevičius 26, P. 
Arlauskas 15, A. Jaunutis 14, A. 
Skiparis 10 ir K. Pauliukevičius 
2.

Trečias puikus laimėjimas pa
siektas prieš C.Y. II. Laimėta 
55-19 (20-6). Taškai: A. Pauliu
kevičius 18, A. Jaunutis 15, P. Ar
lauskas su A. Skipariu po 10 ir 
J. Vachiani 2.

Daugelis skaitytojų pagalvos, 
kad Vyties jauniai žaidžia silpno
je grupėje, ir dėlto atsiekia tokias 
svarias pergales. Taip nėra. Jie 
žaidžia savo amžiaus grupėje. Dėl 
didelio komandų skaičiaus ši jau
nių klasė buvo padalyta į dvi gru
pes, būtent: A. ir B. Mūsiškiams 
teko žaisti B grupėje, bet ir čia 
priešininkai vienodo amžiaus ir 
daugumoje vienodos patirtės. Ko
mandos sėkmė glūdi gerame tre
niruočių lankyme, pasiryžime lai
mėti ir neišsenkančiame kovingu
me. Na, ir virš to stovi nenuim
tas treneris K. Jaunutis. Jisai žai
dėjams tiesiog kalte įkala savo rei 
kalavimus ir patarimus. Visgi, 
didžiausi kreditai atitenka žaidė
jams. Neturint noro ir ryžto mo
kintis ir kovoti net olimpinis tre
neris negalės nieko padėti.

TINKLINIS
Vyrų komanda ,žaisdama be R. 

Petkūno ir E. Vaško prieš Pietų 
Australijos pajėgiausių ukrainie
čių Lion komandų be mažo trupu
čio laimės būtų laimėję. Pirmųjį 
setų vedė ukrainiečiai, bet vytie
čiai kietai kovojo už kiekvienų taš
kų ir pajėgė rezultatų persverti, 
laimėdami 15-13. Antrame sete 
priešininkas pradeda jaudintis, nėr 
vuotis, ir vytiečiai veda 9-2. Čia 
mūsiškius ištiko nelaimė. Prieši
ninkas, pajutęs pralaimėjimų, me
ta į žaidimų pajėgiausius rezer
vus. Iš eilės gerų smūgių ukra
iniečiai laimi kelis taškus, rezul
tatų aplygina. Mūsiškiai pasiekia 
13 taškų bet čia ir pasiliekama. 
Šis setas pralaimėtas 18-15. Tre
čiame sete vytiečiai neranda vaistų 
prieš gerų ukrainiečių puolimų, 
pralaimima 3-15.

Moterų komanda,, žaisdama be 
savo pagrindinės smūgiuotojos, 
pralaimėjo prieš A.S.K. (Red) 
latves, 16-14, 11-15, 13-15.

Susitikusios su Estonia pirmų 
setų laimi gana sunkokai, bet ant
rų be jokio vargo. Rezultatai: 15- 
12, 15-4.

Už Pietų Australijos tinklinio 
vyrų rinktinę į Canberrų Velykų 
švenčių metu žaisti vyks S. Luko
ševičius. Jisai nuoširdžiai treni
ruojasi ir labai pakėlė savo žaidi
mo lygį, kų įvertinus P. Austra
lijos Tinklinio Sųjunga pakvietė 
jį žaisti už rinktinę. Tap pat jau, 
rodos, trečiu sykiu už P. Austra
lijos moterų rinktinę žais A. Mor- 
kūnaitė. Tikimės, kad Canberros 
“Vilko” sportininkai ir rėmėjai 
paglobos mūsų sportininkus jų 
viešnagės metu sostinėje. V B.N-

NAUJA VALDYBA
Kovo 17 d. Geelongo LSK “Vy

ties” visuotiniame Klubo narių su
sirinkime išrinkta nauja valdyba 
tokios sudėties:

Prmininkas J. Deckys, Vice- 
pirm. T.R. Znekevičius, Sekreto
rius L. Bungarda, Iždininkas K. 
Starinskas, Ryšininkas V. Brenei- 
zeris.

Kandidatai: R. Starinskienė ir 
L. Volodkaitė.

Visų korespondencijų klubo rei
kalais siųsti sekretoriui 167 Vic
toria St Nth. Geelong, Victoria.

Geelongo LSK "Vyties" V-ba.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Scholarship” “Commonwealth Un
iversity Sholarship” ir “Canberra 
Scholarship”.

“National Undergraduate” sti-
Pranešimai

SYDNEY
JAUNIMO CHORAS

Prieš kiek laiko teko patirti, kad 
sydnėj iškis A. Plūkas organizuo
ja lietuvių jaunimo chorą, su in
tencija paruošti gerus choristus 
egzistuojantiems subrendusių cho
rams. Jau šiandie minėtas Jauni
mo choras turi virš 30 choristų, 
kurie reguliariai lanko repeticijas. 
Dirigentas ir organizatorius p. A. 
Plūkas bendradarbiaudamas su p. 
K. Kavaliausku, “Dainos” choro 
dirigentu, parinko gana paprastas, 
nesudėtingas bet skambias lietuvių 
kompozitorių dainas, kurios jaunų
jų yra mėgiamos ir laukiamos. 
Jaunimo choras repetuoja kas ant
rą sekmadienį nuo 10 vai. ryto 
prie bažnyčios, kur lietuviai kas 
sekmadienį susirenka pamaldoms, 
esančiose patalpose Lidcombe. šį 
prasmingą lietuvišką darbą pa
remdamas lietuvių kapelionas kun. 
P. Butkus maloniai sutiko šitą 
jaunimo chorą globoti ir reikalui 
esant tarpininkauti. Choro vadovą 
ir dirigentą Algį Plūką pažįsta 
visi sydnėjiškiai. Tai nepailstan
tis darbuotojas su jaunimu: jis 
nuolat sutinkamas tarp studentų 
ir visur kitur, kur tik jaunimas 
reikalingas pasiaukojančios ran
kos. Jis kiekvienu atveju talkinin
kauja ir visais atvejais, kur jis 
yra prašomas ir jaučia kad jo pa
galba prasminga: jis nuolat £roja 
tautinių šokių grupėms, prisideda 
prie visokių parengimų ar paruoš
damas atitinkamai išdekoruotą see 
rtą ar padėdamas suorganizuoti 
atitinkamą programą ir tt Neper
dėtai sakant dar Sydnėjuje ne
buvo jokio reikšmingesnio paren
gimo .kuriam vienokiu ar kitokiu 
būdu nebūtų talkininkavęs A. Plū-

kas. Šį kartą jis savo iniciatyva kad toks komitetas arba jaunimo 
ėmėsi suorganizuoti jaunimo cho- sekcija savarankiškai veikianti 
rą, j kurį kviečiami visas Sydnė- prie apylinkės valdybos yra rei- 
jaus jaunimas tarp 15-18 metų kalinga ir kad iki kito jaunimo 
—tz-j .•_• —« ----------• susirinkimo teks ištirti sąlygas,

ką tuo reikalu galvoja veikian
čios jaunimo organizacijos. Lygiai 
buvo paliestas šiame susirinkime 
ir lituanistinių kursu klausimas 
paaugesniam jaunimui, jau bai
gusiam savaitgalio mokyklas. Nu
tarta paruošti planą ir kitame su
sirinkime apsvarstyti.

amžiaus. Kad jis gali suorgani
zuoti jaunimą ir prie jo prieiti, 
kalba šios dienos rezultatai. Be
lieka šiame darbe jam palinkėti 
kuo geriausios sėkmės.

JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Kovo 24 d. Sydnėjaus Apylin

kės iniciatyva buvo sušauktas 
Sydnėjaus liet jaunimo bendras 
susirinkimas pasitarti jaunimo 
veiklos reikalais. Susirinko tą die
ną j Dainavą apie 40 jaunuolių- 
berniukų ir mergaičių.

Apylinkės pirmininkas p. A. Du- 
daitis pradėjo susirinkimą iškel
damas jaunimo reikšmę lietuvybės 
darbuose ir iškėlė mintį, kas da
rytina, kad jaunimo veikla visuo
menės gyvenime kuo aktyviau pa
sireikštų. Jo teigimu, veikiančios 
jaunimo organizacijos daugiausia 
rūpinasi tik savo organizacija ir 
savais nariais nesi dairy damos, ką 
veikia ir kaip reiškiasi kitos or
ganizacijos. Drauge pirmininkas 
pastebėjo, kad yra gausiai jauni
mo, kuris nepriklauso jokioms or
ganizacijoms ir todėl net tokiam 
jaunikiui reikia sudaryti sąlygas, 
kad jis vienaip ar kitaip įsijung
tų tarp lietuvių ir pozityviai reikš
tųsi. Iš susirinkusių nedrąsiai pra
džioje atsirado balsų, kad būtų 
gerai sudaryti jaunimo komitetą, 
kuris pajungtų visą — organizuo
tą ir neorganizuotą jaunimą. Daug 
drąsiau jaunimas pradėjo savo nuo 
mones reikšti, kai toliau susirin
kimui vesti buvo pakviesta apyl. 
valdybos narė dantų gydytoja N. 
Grincevičiūtė-Wallis.

Po eilės pasisakymų nubarta,

pendija yra pati vertingiausia ir 
sunkiausia gauti visoj Austarlijoj. 
Be to, gavo pasiūlymus iš N.S.W. 
universiteto skiriant stipendiją 
studijuoti Textiles inžneriją ir iš 
New England universiteto ski
riant “Residential Scholarship”, 
kurių jis atsisakė.

Beveik visi jaunieji studentai 
yra aktyvūs sportininkai ir kai 
kurie iš jų priklauso tautinių šo
kių grupei.

M.
■b-

CANBERRA
CANBERROS ABITURIENTAI
Praeitų metų pabaigoj mažoj 

Canberros lietuvių kolonijoj gim
naziją baigusiųjų buvo keturi: Ge
diminas Andruška, Andrius Grin- 
čelis, Gintaras Jabloskis ir Nijo
lė švedaitė.

Visi keturi gavo “Higher School 
Certificate” egzaminuose gerus re
zultatus ir visi pateko į A.N.U. 
universitetą.

Gediminas Andruška studijuoja 
‘Science” fakultete geologiją. 
Andrius Grinčelis studijuoja teisę, 
o Nijolė Švedaitė humanitarinius 
mokslus. Gintaras Jabloskis stu
dijuoja “Science” fakultete “hon
ors” kursą ir specializuosis “pure 
mathematics”. Pastarasis baigė 
pirmuoju mokiniu žinomą “Telo- 
pea Park High School”, o baigia
muose “Higher Scholl Certificate” 
egzaminuose pasižymėjo kaip vie
nas iš pirmųjų netik Canb., bet 
visoj New South Wales — gavo net 
penkis “First level Passes” ir vie
ną “Second level Pass”.

Jis laimėjo tris stipendijas: “A. 
N.U. National Undergraduate

CANBEROS LIETUVIŲ 
KLUBAS PRADEDA 5-TU0- 

SIUS METUS
Kovo 10 d. įvykusiame metinia

me klubo susirinkime buvo pasi
džiaugta gražiais 4 metų darbo 
veiklos rezultatais:

Klubo turtas balanse vertinamas 
27.000 dolerių; neskaitant ilgalai
kės paskolos klubo steigėjams, klu
bo skola tėra tik 2.000 dolerių pre
kių tiekėjams. Tad per keturius 
sunkaus darbo metus klubas pa
darė 18.000 dolerių gryno pelno.

Canberos kultūrinėms, sporto ir 
šalpos organizacijoms klubas pa
aukojo virš 600 dolerių iš pasku
tinių metų pelno.

1968 metams išrinktas komite
tas pareigomis pasiskirstė:

Martišius — pirmininkas 
švedas — iždininkas 
Katauskas — sekretorius 
Mauragis — užpirkėjas 
Dabrėga — ūkvedis
Volkas — vice-pirminlnkas 

J. Vaitas — bendrų reikalų ved.

SYDNĖJAUS LIET.
SAVAITGALIO MOKYKLOJE

Kovo 24 d. įvyko savaitgalio 
mokyklos mokinių tėvų susirinki
mas. Čia buvo aptarti įvairūs mo
kyklos reikalai ir išrinktas Tėvų 
Komtetas, kurį sudaro: p.p. Ka- 
bailienė, Zigaitienė ir B. Barkus 
(pirminnkas).

Šiais metais susijungus Lidcom- 
be ir Bankstown savaitgalio mo
kykloms šią vieną Sydnėjaus lie
tuvių savaitgalio mokyklą šiuo 
metu lanko apie 50 mokinių ir ti
kimasi jų sulaukti dar daugiau. 
Mokykloje veikia keturi skyriai ir 
vaikų darželio klasė. Mokyklos ve
dėja p. E. Badauskienė, o jai tal
kininkauja:

darželio klasę ir pirmą skyrių 
moko p.p. Mauragienė, Jablonskie
nė ir Gintalaitė; II skyrių — Gry
baitė ir Pakalnis; III skyrų D. 
Burneikienė ir R. Žižytė ir IV sky
rių — E. Badauskienė ir Zubric- 
kienė.

Be to, mokykloje dainavimo mo
ko J. Maksvytis, o kunigai P. But
kus ir P. Martuzas moko tikybos 
ir lietuviškų papročių.

tis nuo 9.30 vai. Visi tėvai, vaikai 
ir mokyklos bičiuliai bei visi tau
tiečiai kviečiami šioje iškyloje da
lyvauti atsivežant savus užkan
džius, gėrimus, žaidimus ir gerą 
nuotaiką. Esant blogam orui išky
la neįvyks. Kiekvienu atveju infor
macijų reikalais kreiptis į Tėvų 
Komiteto pirmininką p. B. Barkų 
tel. 73 3984 po darbo valandų.

BRISBANE — NEWCASTLE
— NEW ZEALAND
Maldos Apaštalavimas

Jo šventenybė popiežius Paulius 
VI MA nariams balandžio mėne
siui skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Už jaunuolių 
paruošimą kunigystei pagal Baž
nyčios mintį.
misijų — Kad diekonai tin
kamai atliktų savo rolę misijose.

Aukščiau paminėtomis intenci
jomis gali pasinaudoti Brisbane- 
Newcastle ir Gyvojo Rožančiaus 
nariai.

Kun. S. Gaidelis S J.

GEELONGO LIET. SPORTO KLUBAS VYTIS KVIEČIA TAMSTĄ Į VYTIEČIŲ
B
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Programoje: a) mergaičių Go-Go šokis — premija.
b) sporto karalaitės rinkimai — premija.

Dainų kvartetas — išpildo vytiečiai.
Orkestras — kilnus “4 Daimantai”, groja ir lietuviškus šokius.
Mergaičių vedamas gėlių valsas. Mergaičių viliotinis. Ratelis. Fantai. Lo
terija (paslaptis).
Bufete: liet, dešrelės, vaisių sunka, kavutė ir kt.

Apranga: mūsų “Rožių” — pageidautina balinėm suknelėm; mūsų “erš
kėčių” — išeiginiais kostiumais.

Balius vyksta balandžio 20 d. 7.30 vai. vak. Lietuvių Namuose.
Vięas pelnas skiriamas kūno kultūros reikalams.

pageidautina balinėm suknelėm; mūsų “erš-

Vytiečių Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

pai. Abiejose pusėse atitinkami į- 
rašai ir datos. Vieno medalio kai
na — 10 dolerių.

#
Jau Mūsų Pastogėje skaitėme, 

kad vasario 16 proga Morwell’y 
lietuviai nepriklausomybės šventės 
proga buvo iškėlę mieste vėliavų 
aikštėje ir lietuvių tautinę vėlia
vą. Tą įvykį gražiai aprašė vie
tos laikraštis Latrobe Valley Ex
press paminint progą ir faktą, 
kad Lietuva yra sovietų okupuota.

*
_____ Iš Amerikos prel. Mykolas Kru- 

_ ......................... _ ______Square pavičius gavęs Sydnėjaus Plunks- 
(prieš Reserve Banko rūmus) su nos Klubo leidinį “Plunksna ir 
_______ .... žodis” taip rašo: “Plunksna ir 

Žodis net mūsų laikinajai sostinei 
Čikagai būtų pasididžiavimas. Pui 
kus raštas 
tį”.

Vasario 25 d. visuotinis meti
nis Adelaidės Lietuvių Sąjungos 
narių susirinkimas suteikė GAR
BES NARIO vardą “Adelaidės 
Lietuvių Žinių” redaktoriui p. 
Jurgiui Arminui ir buv. Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos Valdybos na
riui p. Kostui Pociui.

Solistas PAULIUS RŪTE
NIS Adelaidėje. Jis 
operų pastatyme.

dalyvauja

Skulptorė IEVASkulptorė IEVA POCIENĖ 
meniškai paruošė iš gėlių lietuviš
ko stogelio modelį Victoria Square 

~.... . ~ ’
užrašu gėlėmis LITHUANIA.

Kovo 22 dieną, penktadienį, 
mūsų tautinių šokių grupė, vado
vaujama Vyt. Strauko, dalyvavo 
pasirodyme Elder Parko paviljone 
kartu su kitų tautybių šokių gru- 
Jėmis. Lietuvių grupe iš 16 šokė- 

ų. Akordeonistas p. Grigonis.

apie Motiej ų Gustai-

*
tik lietuviai gėrėjosi 

nepriklausomybės pro- 
ios pastatyta kantata.

S

Patirta, kad Latrobe Valley lie
tuviai savo metiniame susirinkime 
išleido į pensiją savo ilgametį 
seniūną Feliksą Sodaitį ir jo vie
toje išrinko V. Pleškūną.*

Melbourniškis inž. Bronius Ving 
rys, dirbąs Metropolitan of Works 
paaukštintas tarnyboje ir pakeltas 
skyriaus viršininku. Inž. B. Ving- 
rys yra labai aktyvus ir liet, gy
venime. Jam iždininkaujant Lie
tuvių Klubo valdyboje buvo nu
pirkti Melb. Liet. Namai. Dabar 
Lietuvių Klubas ir vėl p. Vingrį 
pasikvietė tvarkyti klubo kasą. Be 
to, p. Vingrys su žmona ilgus me
tus dainuoja Melb. Dainos Mylė
tojų Sambūrio chore.*

VISUR

V. 
A. 
R.
M. 
P.
N.

MOKYKLOS IŠKYLA
Savaitgalio mokyklos iškyla or

ganizuojama balandžio 15 d. (Ve
lykų antrą dieną) Dolls Point pu
šyne (prie Botany Bay tarp Grand 
Parade, Alice, Sandrigham ir Car
ruthers gatvių, žiūr. Gregory’s 
Street Directory 36 žemėlapis).

Iškylos vietoje pradedame rink

STUDENTAI INFORMUOJA

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 11 paskelb

tame Alg. Gustaičio pranešime 
apie Letuvos žemėlapius įsibrovė 
korektūros klaida: pirmame sky
rely kalbant apie žemėlapių dydį 
praleistas sakinys apie didįjį že
mėlapį. Turi būti: "Didysis maste
lio 1:400.000 turės apie 50 inčių 
aukščio ir ape 62 inčus pločio”. 
Autorių atsiprašome.

Red.

SYDNEY
10 d. Sydnėjaus lietuviaiKovo 

studentai turėjo metini savo susi
rinkimą, kurio metu išrinkta šios 
sudėties skyriaus valdyba:

pirmininkas R. Skeivys, sekreto
rė V. Bitinaitė ir iždininkas A. 
Reinigeris.

Naujoji valdyba praneša, kad 
išrūpinta pašto dėžutė ir kad vi
sais reikalais kreiptis raštu šiuo 
adresu:

Box 75, Sydney University 
Union, The University of Sydney, 
N.S.W.,2006.

Taip pat studentai nutarė ir 
šiais metais surengti Initium Se- 
mestri, kuris numatomas gegužės 
25 d. Ukrainiečių salėje Lidcombe. 
A.L.S.S. Sydney Skyr. Valdyba

MELBOURNE
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA 

Kovo 16 d. buv. pirmininko S.
Grincevičiaus namuose įvyko
S.S. Melb. skyriaus metinis 
rinkimas ir išrinkta nauja 
metams valdyba:

pirmininkas Algis Klimas, 
kretorius Rimantas Šarkis,

A.L. 
susi- 
1968

se- 
iždi-

Nors ir negausi p. S. Grincevi- 
čiaus šeima, bet visi įsikinkę į 
bendruomeninį darbą: šeimos gal
va tėvas S. Grinevičius darbuoja
si Krašto Valdyboje, duktė dantų 
gydytoja Nita Wallis įeina į Syd
nėjaus Apylinkės Valdybą kaip vi
cepirmininkė ir sūnus inžinierius 
Stasys Grincevičius šiuo metu yra 
Melbuorno Apylinkės Valdybos pir 
mininkas. Kaip matote, yro kuo 
pasigėrėti!

ninkas Jonas Verbyla ir fuksų ats
tovas Gabrielius Žemkalnis.

$100 STIPENDIJA STUDENTUI 
Australijos Lietuvių Studentų 

Sąjungos Melbourno skyrius siūlo 
$100 stipendiją studentams kurie:

(i) yra A.L.S.S. Melbourno sky
riaus nariai,

(ii) negauna piniginio atlygini
mo.

Prašymus su 1967 m. rezultatais 
(patvirtintais mokslo institucijos) 
siuskit A.L.S.S. Melbourno sky
riaus sekretoriui

Box 218, P.O., Nth. Melbuome, 
Vic. 3051.

Melbourno A.L.S.S. studijuojan
tiems nariams, reikalingiems stu
dijoms finansinės pagalbos, Mel
bourno Skyriaus Valdyba siūlo be- 
procentinę paskolą.

Su prašymu pridėkite tokių ži
nių:

(i) prašomos paskolos dydis,
(ii) pagrindas, ir
(iii) kokiam laikui.
A.L.S.S. Melb. Skyr. Valdyba 

Box. 218, P.O. Nth. Melbourne, 
Vic., 3051

Melbourne,

Gedvilui, nors ir tituluoja- 
švetimo ministru Lietuvoj, 

pradžioj teko pateikti prane- 
tikriesiems Lietuvos mokyk-

švietimo mi- 
M. Kandako-

Tarybiniame 
matyti, kad 
Sov. S-gos 

kontroliuoja-

AUSTRALUOS 
LIETUVIAMS

Ryšium su 
Lietuvių 

rugpjūčio 
pradžioje

Dar nevėlu užsiregistruoti kelio
nei su ekskursija į Ameriką ir 
drauge aplink pasaulį, 
įvykstančiu Pasaulio 
Bendruomenės seimu 
pabaigoje ir rugsėjo
New Yorke, ALB Krašto Valdyba, 
kaip buvo skelbta, organizuoja 
ekskursiją į minėtą seimą ir drau
ge grįžtama bus apskriejus pa
saulį. Jau yra susidariusi grupė, 
bet dar nėra vėlu naujiems prisi
dėti. Išvykstama rugpjūčio 18 d. 
ir grįžtama spalio 2 d. Visas tuo 
reikalu informacijas teikia ALB 
Krašto Valdybos p-kas p. S. Naru
šis 36 Berrille Rd., Beverley Hill, 
N.S.W. arba tel. 53 54 55.

JUOKAIS
PASIKALBĖJIMAS

SU GYDYTOJU

Psichiatras tikrina pacientą.
— Kiek katė turi ausų? — 

klausia jis.
— Dvi.
— Kiek letenėlių?
— Keturias.
— O uodegą ar turi?
— Kvaily, ar tu nematei ka

tės, ar ką! sušunka nebeiškentęs 
pacientas.

Prisimenant Kaziuko mūgę 
Bankstowne smagu pastebėti, kad 
joje buvo galybė pasigėrėtinų da
lykų, tik jeigu palyginsim su Vil

niaus Kaziuko mūgėmis (o jos kaip 
tik turi savo pradžią Vilniuje), 
tai šioje mūgėje tūlas galėjo pa
sigesti Vilniaus Kaziuko verbų ir 
Vilniaus vagių. *

Smagu ir malonu pasiklausyti 
Sydnėjaus Linksmųjų Brolių, bet 
neseniai pasirodžiusios atskiru lei
diniu jų juoko Ašarėlės tai tūlam 
spaudžia tikras liūdėsio ašaras.

Ne vien 
Adelaidėje : 
ga Lituaniju- __ ____
Vietos muzikas kritikas, pats da
lyvavęs premjeroje, The Advert
iser dienraštyje labai palankiai 
įvertino ne tik B. Budriūno kan
tatą, kaip muzikini kūrinį, bet 
aukštai iškėlė Lituanijos chorą ir 
ypač solistus p.p. G. Vasiliauskie
nę, G. Kalpoką ir N. 
(pianistę).

Masiulytę
*

Aną savaitgalį p.p. 
gausiame savo bičiulių 
atšventė savo 25-rių metų vedybi
nio gyenimo sukatį. Adomas Sčet- 
nikas yra žinomas kaip entuzias
tiškas medžiotojas.

Sčetnikai 
ratelyje

Lietuvos nepriklausomybės ju
biliejine proga Brazilijos Rio de 
Janeiro ir Sao Paulo miestų cent
riniuose paštuose vasario 16-26 d. 
d. visi laiškai buvo antspaudojami 
Lietuvos nepriklausomybės jubi
liejaus antspaudu, kuriame matė
si Vytis su Gedimino stulpais ir 
lietuviška juosta.

Dr. J.K. Valiūnas Sydnėjuje 
pareiškė, kad Sydnėjaus apylinkės 
pirmininkas turįs būti tikrai geras 
žmogus, nes yra medžiotojas ir 
žuvininkas, kaip ir pats svečias. 
Auditorijoje 
nebuvo.

tam prieštaravimų

Lietuvių Fondo vardu Ameriko
je išleisti jubiliejiniai medaliai 
Lietuvos nepriklausomybės sukak
čiai paminėti. Medaliai trijų rū
šių: 1) su karaliaus Mindaugo 
galva, 2) su Vytauto Didžiojo gal
va ir 3 su nepriklausomos Lie
tuvos trijų prezidentų galvomis. 
Antroji pusė visiems medaliams 
vienoda: Vytis ir Gedimino stul-

korespondentams iš-Melbourne I___ \ ... "
krito plunksnos iš rankų iš nuo
stabos, nes kovo 24 d. įvykęs jau
nimo koncertas buvęs toks sėkmin
gas, kad nepalyginsi su anksčiau 
bet kada rengtaisiais. Pažymėtini 
pasirodymai: jaunojo A. Gasiūno 
deklamacija, “Rūtelių” grupės dai 
nos geelongiškių tautiniais šokiai.

Čekoslovakijos generolas Sejna 
neseniai pasitraukė iš savo krašto 
ir pasidavė amerikiečiams papra
šydamas azylio teisės. Jis drauge 
atsivežė eilę slaptų karinių žinių, 
kurios galinčios būti naudingos 
Vakarams. Jis pasitraukęs iš Če
koslovakijos, kad buvo įpareigo
tas nuversti dabartinį Čekoslova
kijos kiek liberališkų komunistinį 
rėžimų ir vėl atstatyti seną sta- 
linistą į partijos bosus dabar visai 
pašalintą Novotny. Iškilus Čeko
slovakijoje į viršūnes dabartiniam 
komunistų partijos gen. sekreto
riui Dubčekui senieji komunistai 
nepatenkinti susidariusia padėti
mi ir stengsis jį nuversti ir drau
ge atstatyti kietą komunistinį re
žimą. Ryšium su tuo Čekoslovaki
joje šiuo metu vyksta rūgimas, ku
ris aišku baigsis suėmimais ir va
lymais.

Ryšium su įvykusiom studentų 
ir jaunimo demonstracijom Len
kijoje reikalaujant didesnių kul
tūrinių laisvių suimta ne tik eilė 
studentų vadų, bet taip pat atleis
ta iš atsakingų vietų eilė minis- 
terių, ministerių pavaduotojų bei 
departamentų direktorių vien tik 
už tai, kad jų vaikai dalyvavę 
aktyviai demonstracijose.

Būdamas Filipinuose VLIKo pir-

mininkas Dr. J.K. Valiūnas gavo 
užtikrinimą iš Filipinų užsienio 
reikalų ministerio, kad Teherano 
(Persijoje) konferencijoj, kuri 
šaukiama balandžio mėn. paminė
ti 20 metų nuo UNO Žmogaus Tei
sių Chartos paskelbimo, kad šio
je konferencijoje Filipinų atstovas 
iškels Lietuvos klausimą žmogaus 
teisių chartos dvasioje. Dr. J.K. 
Valiūnas kaip tik žada būti Tehe
rane prieš tai konferencijai susi
renkant ir tikisi parengti dirvą, 
kad šioje konferencijoje būtų ke
liami pavergtųjų, o drauge ir Lie
tuvos reikalai.

KONTROLĖ MOKYKLOSE
M. 

m am 
kovo 
Šimą
lų viršininkams Maskvoj, visasą
junginės švietimo ministerijos ko
legijoj. Gedvilo pranešimą tenai 
papildė Sov. S-gos 
nistro pavaduotojas 
vas.

Iš papasakojimo 
Mokytojuje (kovo 8) 
mokyklos Lietuvoje 
švietimo ministerijos
mos ir tikrinamos tiesioginiai, iš 
Maskvos atsunčiamų inspektorių. 
Tos ministerijos kolegija, esą, ap
tarusi teigiamybes, taip pat at
kreipusi M. Gedvilo dėmesį ir “į 
dar pasitaikančius trūkumus, ku
rie buvo pastebėti tikrinimo metu 
ar kolegijos posėdyje”.

Šiais gerbūvio laikais yra to
kių keistenybių: patirta, kad Syd- 
nėjuje viena plati ir glaudi gimi
nėlė net iš atskirų keturių šeimy
nų skaito tik vieną Mūsų Pasto
gės egzempliorių; kol gautas vie
nas numeris pasiekia ketvirtus na
mus, tai pirmiej jau sulaukia nau
jo. Įdomu susitikus dalintis nau
jienomis: pirmieji pasakoja nau
jausias žinias, o paskutinieji se
nas, pirmųjų jau užmirštas...

MVSU PASTOGE
Amerikos ambasadoje Madride 

(Ispanijoj) buvo išsprogdintos dvi 
bombos, padarusios medžiaginių 
nuostolių. Vienas tarnautojas su
žeistas.

Vasario mėnesio pabaigoji Pary
žiuje išleista penkioliktoji prof. 
Jurgio Baltrušaičio knyga, meno 
istorijos studija, “La Quėte d’Isis” 
(Izidos ieškojimas) — legendų 
apie 
mai 
mas. 
Pių,
frankai ($15.60). Spaudoje jau pa
sirodė eilė labai teigiamų šio lei
dinio įvertinimų.

Egipto deivę Izidą tyrinėji- 
ir “egiptomanijos” įsigalėji- 
Išleido O- Perrin, 300 pusla- 
160 iliustracijų. Kaina 78
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