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SKAIDRAUS DŽIAUGSMO VELYKŲ ŠVENTĖSE

MIELIEMS SKAITYTOJAMS LINKI
MŪSŲ PASTOGĖ

SVEIKINAME MIELUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS ŠV. 
VELYKŲ PROGA LINKĖDAMI GIEDROS NUOTAIKOS 
ŠVENTĖSE IR PASITIKĖJIMO, KAD PRIBRENDUS LAI
KUI PRISIKELS LAISVAM RYTOJUJ IR ŠIANDIE PAVERG
TA LIETUVIŲ TAUTA. VISŲ MŪSŲ JUNGTINĖS PASTAN
GOS PAGREITINS VALANDĄ, KADA DŽIAUGSMINGAI 
SUSKAMBĖS LAISVOJE LIETUVOJE PERGALĖS IR PRI
SIKĖLIMO VARPAI.

A LB Krašto Valdyba

Prisikėlimo V. BERNOTAS

aidais

JIS PRISIKĖLĖ...

Politikos vingiuose
Keista, jau daug metų kaip 

šioje šalyje niekas iš mūsų ne
jaučia tos prisikėlimo dvasios, 
kokia viešpatavo kadaise gimta
jame krašte. Gal dėl to, kad čia 
anglosaksiškas kraštas, kad čia 
atsineštinė kultūra iš ano gim
tojo lizdo, kur pirmoj eilėj buvo 
akcentuojamas Gimimas.

Vėl gi iš kitos pusės ir religi
nės šventės per ilgesnį laikotar
pį įgauna nacionalinių bruožų, 
kurie sutampa su pačia tauta ir 
jos istorija. Kraštai, kurie neken
tėjo šimtmečiais priespaudos, 
kurie neišgyveno merdėjimo ago. 
nijos, tokie kraštai ir nesiilgi pri
sikėlimo, jiems religiniai papro
čiai sau, o tautiniai vėl sau.

Visai kas kita su Lietuva ir 
lietuvių tauta. Bene iškalbin
giausia ir labiausiai vilčių ir en
tuziazmo sukelianti ir buvo Ve
lykų šventė. Tai atpirkimo šven
tė religiškai, bet lygiai ir vilties 
bei išsivadavimo šventė ir tautiš
kai. Šitą prasmę Lietuvoje Ve
lykos įgijo per šimtmečius, aiš
ku, stipriai įtakojant slaviškai 
kultūrai, tie patys papročiai 
buvo kultyvuojami ir nepriklau
somoje Lietuvoje tik jau ne su 
ilgesio gaida, o greičiau triumfa- 
line nuotaika.

šiandie lietuvių tauta hiper- 
boliškai tariant vėl kapo tam
soje ir jos viltis išeiti į šviesą, 
į laisvę grindžiama būsimuoju 
prisikėlimu. Jis nėra negalimas, 
o greičiau jis yra realus, kaip 
kad reali yra rytdiena, grindžia
ma pastangom, faktais, o ne iliu
zijom.

Laukti prisikėlimo reiškia rei
kia juo tikėti. Tikėti be rezer
vų ir be jokių abejonių. Jeigu daugiau ir realesnių, negu prieš 
šiandei mums atrodo, kad mūsų 50 metų. Anuo metu pirmiausia 
tautos prisikėlimas yra labai to- reikėjo įrodinėti pasauliui, kad 
Urnas ir net abejotinas, ta vien tokia tauta egzistuoja, šiandie 
tik dėl to, kad mes patys tuo pasaulis pats kalba apie mūsų 
imame abejoti. O abejonė iš- tautos priespaudą ir būtinybę ją 
sklaido jėgas, pakerta viltis, ir išlaisvinti. Gal šiandie mūsų rer- 
taip mes kabinamės už tokių kalai stovėtų visai kitoje švieso-

turėklų, kurie mus dar labiau 
pririša prie žemės, prie kasdie
nybės ir neleidžia pakelti žvilgs
nio į aukštį, mesti vilties spin
dulio į ateitį. Mes rūpinamės 
savo kasdienybe palikdami apie 
prisikėlimą kalbėti kunigams ar
ba patriotizmu liepsnojantiems 
atskiriems asmenims, kuriuos ne
retai palaikome tautiniais fanati- 
kais. Bet gi iš tiesų mes ir turė
tume būti fanatikais norėdami 
pasiekti prisikėlimo triumfo. Vi
si, kurie skelbė prisikėlimą, bu
vo savo tikėjime kietesni už uo
lą ir nepalaužiami kaip plienas, 
nesvarbu, ar mes imsime tikėji
mo milžinus, ar mūsų netolimos 
praeities kovotojus už tautos 
laisvę ir jos prisikėlimą. Nors 
ir kokiose kapo tamsybėse sken
dėjo mūsų tauta pereitame šimt
mety, bet buvo apaštalai, kurie 
išbudino visą tautą ir privedė 
prie prisikėlimo.

Šiandie vilčių mūsų tautai yra

PRISIKĖLIMAS

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

Specialaus L.D. leidinio klausimu

Lietuvių Dienų Komitetas ben-

Kurralta Pk. 5037, S.A.). Su juo 
galima išsiaiškinti ir visus kylan
čius neaiškumus.

NERAMUMAI 
RYTŲ EUROPOJE

Tokių suvažiavimų kaip Buda
pešte ateity Maskva vengs. Vietoje 
naujų komunistinių idėjų konsoli
davimo ir komunistinio solidaru
mo, nepaprastas subruzdimas į- 
vyko ir toliau tebevyksta Lenki
joje ir Čekoslovakijoje. Rumuni
jos atstovai pirmame susirinkime 
apleido posėdžių salę ir taip kaip 
jugoslavai nusisuko nuo bendrų 
komunistinių siekimų.

Rytų Europoje, išskyrus paverg
tus Pabaltijo kraštus ir rytų Vo
kietijų, nauji žmogaus laisvei gar-

tai neatkreipianti dėmesio. Nei 
Pravda nei Izveatija nepaskiria nė 
eilutės aprašymui priešsovieti- 
niams veiksmams Čekoslovakijoje.

režimo lieka-

bosas Dubček 
lauk buvusį

AMERIKOS VIDAUS POLITIKA 
IR VIETNAMAS

Amerikos karo vadų gen. West- 
morelandą pakeitė jo buvęs pava
duotojas generolas Abrams. Ge
nerolų pasiketimas nereiškia stam
bių permainų fronte ir taip pat 
pagal state departmento pareiški
mus tai nesąs gen. Westmorelando 
pažeminimas.

Westmoreland paskirtas nau-

Vytautas Mačernis

Šį vakarą man taip ramu ir gera, 
Atkrantėj sėduos pailsėti.
Per kūną eina drėgnas žemės garas, 
O akys merkias taip iš lėto.

Bet dar matau toli ten kapą, 
Kažkam tuščiuos laukuos supiltą, 
Ten vėjuj plaikstomi žilvičio lapai, 
O man taip gera čia, ramu ir šilta.

Užgeso saulė vakaruos, užges kada ir galios 
Apie gyvenimą netikrą sekti. 
Ant kapo pašiūgždės žolytės žalios 
Ir vakarinė išdrebės per naktį.

Praeis gal milijonas metų, 
Ir į kapus suguls visi lig vieno,

Ir vakaras ateis... ir medžiai, kur šlaituos išretę, 
Nebešlamės jau kitą dieną.

Tada danguj vėl pasirodys Kristus, 
Ir žodžiai pranašų senų bus įvykdyti: 
Iš kapo kelsis Nemari Jaunystė 
Ir švęs gražiausią Amžinybės Rytą.

sai sklinda po šalį. Čekoslovakijos 
atsipalaidavimas nuo Maskvos 
agento Novotnio ir atleidus jį nuo 
visų pareigų pramato žmogaus 
laisvei šviesesnį rytojų. Šiuo lai
ku Čekoslovakijoje eina arši po
litinė kova ne tik prieš Novotny ir 
jo šalininkus, bet taip pat užsi- 
senėjusio brutalaus 
nas.

Naujasis partijos 
sėkmingai išstūmęs
partijos bosą ir prezidentų Novot
ny žada pravesti eilę reformų, at
statyti krašto ekonomijų ir išlais
vinti žmogų nuo uždėtų vergijos 
pančių. Užsisenėjusių bylų archy- joms pareigoms vyriausiame gink-, 
vuose Dubčeko pasekėjai ieško 
neteisingai Novotnio ir Maskvos 
apkaltintų aktų, nors kaltinamie
ji seniai ilsisi po velėna. Daugy
bė buvusių Novotnio šalininkų išei 
na viešumon darydami viešus atsi
prašymus ir atgailas už padarytas 
praeity klaidas.

Lenkijoje nuo Lodzės ligi Lvovo 
siaučia neramumų banga. Demons
trantai, kurių daugumų sudaro in
telektualai ir studentai reiškasi 
protesto eisenose ir pogrindžio 
spaudoje. Imdami pavyzdį iš čeko 
slovakų lenkai reikalauja spaudos, 
religinės ir žmogaus laisvių, šim
tai intelektualų, rašytojų ir stu
dentų suimti. Daugybė profesorių 
ir mokytojų atleisti nuo pareigų. 
Demonstracijos Lenkijoje vyksta 
kiek sunkiau nes valdžios viršūnė- 
ję sėdįs Maskvai ištikmas Gomul
ka ligi šiol priešingos politinės 
srovės nėra paliestas.

čekai visgi yra keisti žmonės. 
Darydami didžiausių perversmų 
pokarinėje Čekoslovakijoje nusi
skundžia, kad Maskvos spauda į

je, jeigu mes visi neabejotume lojome būti lietuviais (lietuvybės Tokiems net ir įvykęs prisikėli- 
tautos ateitimi, nesvyruodami ti- mes niekad neprarasime!), o kaip mas atvirai negaliotų, nes taip 
kėtume jos prisikėlimu; tada vi- tik todėl, kad nusilpo mūsų tikė- prisirišę prie žemės niekad nena
ši mūsų įsipareigojimai būtų tvir- jimas ateities laisva Uetuva. Ta- ri keltis.
tesni, visi darbai svaresni, visos da mes teisinamės neturį laiko Prisikėlimas galioja tik tiems, 
aukos būtų lydimas pasisekimų, rūpintis tautos ar bendruomenės kurie skrajoja idealizmo sparnais 
Jeigu šiandie mūsų susirinkimų interesais, vengiame aukot, nesi- ir kurie nepririšo savo kojų prie 

sunkių inkarų, gramzdinančių tik 
gilyn, bet ne į aukštį. Šitas 
atsiplėšimas nuo žemės ir garan
tuoja mums ir mūsų tautai nea
bejotiną Prisikėlimą. (v.k.)

salės neperkimštos, jeigu mūsų domime, kas išaugs iš mūsų Vai
vai kai sunkiai besupranta lietu- kų. Ši diena ir šis dabarties įsi- 
viškai, jeigu mūsų užsimojimai kūrimas ir gerbūvis mus taip su- 
ir planai palieka neįgyvendinti pančiojai, \kad kalbų klaiisytiš 
stalčiuose, tai ne dėl to, kad nūs- apie prisikėlimą mums nuobodu.

luotų pajėgų štabe. Generolas, taip 
aiškina vyriausybės sluogsniai. ge 
rai žinodamas karo strategijų, sa
vo naujoje pozicijoje galės geriau 
koordinuoti karo veiksmus Vietna
me.

Ryšium su generolo pasitrauki
mu lieka neįvykdyti jo norai Viet
name — pajėgų didinimas ligi 
700,000 vyrų. Amerika, tačiau, tu
rės pajėgas didinti, bet dar tiks
liau sakant papildyti, nes paskuti
nėmis savaitėmis amerikiečių nuos 
taliai vien užmuštais prašoka 500 
vyrų kas savaitę.

Rinkiminiam įkarščiui kylant vis 
daugiau kaltinimų skiriama pre
zidentui karo administratoriams 
Washington’e ir vadovams Vietna
me. Amerikoje dažnai kritikuo
jama taip vadinama search and 
kil taktika, propaguojama, gen. 
Westmoreland’o ir kuri siekiamų 
rezultatų Vietname per pastaruo
sius trejus metus nedavė, žadama 
pakeisti į “kill and retain’ opera
cijas. Vadinasi, kų mes užėmėme 
tų žūt būt laikysime. Karo vadų 
dažni pasiteisinimai būdavo, kad 
priešo kaipo vieneto nėra. Yra tik 
gaujos sukilėlių kurie vienur ar ki
tur padaro nuostolių ir vėl pasi
traukia į džiungles.

Šiandienų karas Vietname smar
kiai pasikeitė amerikiečių nenau
dai. Priešo netenka ieškoti pavie
niui, jis randasi pilnose divizijose 
ir be to, ginkluoti paskutinės lai
dos automatais, raketomis ir prieš
lėktuviniais pabūklais. Jau du mė
nesiai, kai Khe Sanh amerikiečių 
bazė randasi priešo apsupime. 
5,000 karių neįmanoma evakuoti 
nei prasimušti pro džiungles bei

dram pasitarime pavedė Lietuvių 
Dienų Prezidiumo sekretoriui rū
pintis specialaus Lietuvių Dienų 
leidinio paruošimu. Ryšium su tuo 
visų sekcijų vadovai pasižadėjo 
iki š.m. liepos 1 d. pateikti sekre
toriui visą sekcijas liečiančių me
džiagą, būtent, Lietuvių Dienų 
parengimuose dalyvaujančių ko
lektyvų, atskirų meninių, sporti
nių vienetų ir t.t. nuotraukas bei 
juos liečiančią rašytinę informa
ciją.

Specialiam leidinyje bus skiria
ma vietos visiems tiems, kurie 
vienaip arba kitaip dalyvaus Lie
tuvių Dienų parengimuose, išvar
dintuose pareitame šio laikraščio 
numeryje.

Lietuvių Dienų Prezidiumas ta
ria, kad kiekviena sekcija jau yra 
padariusi atitinkamų žygių ir su
sirišusi su savo srities dalyviais, 
išblaškytais po visų Australiją. 
Tačiau jeigu kas nors iš būsimų 
dalyvių (kolektyvų ir pavienių as
menų) to ryšio dar neturi, prašo
ma kreiptis netarpiškai į LD Pre
zidiumo Sekretorių (21 Selby st.,

LD Prezidiumas tikisi, kad visi 
suinteresuoti asmenys glaudžiai 
bendradarbiaus ir palengvins nu
matytą darbą atlikti laiku. Yra 
pageidavimų, kad šis specialus lei
dinys taptų vertingu suvenyru at
siminti Kovos Metais vykusias 
Lietuvių Dienas Adelaidėje.

Išskyrus praeities palikimą, 
Prezidiumas negavo kitokių argu
mentų už chorų pasirodymų su
skirstymą ir pristatymą visuome
nei dviem atskirais vakarais ir 
dviejose skirtingo talpumo salėse.

Darydamas galutinį sprendimą, 
Prezidiumas nuodugniai išanali
zuos visus programos aspektus, 
neišleisdamas iš akių nei garbin
gų programos vykdytojų, nei ma
lonių svečių. Prezidiumo didžiau
sias noras, kad jeigu ne visi, tai 
bent dauguma būtų busimom Lie
tuvių Dienom Adelaidėje paten
kinti. Didele dalimi tai priklausys 
nuo visų Australijos lietuvių.

(Mintys ar sumanymai siunčia
mi Lietuvių Dienų Prezidiumo se
kretoriui, 21 Selby str., Kurralta 
Pk. 5037, S.A.).

kietai priešo laikomas linijas .Ką 
kalbėti apie karų su reguliaria š. 
Vietnamo kariuomene jei pačiam 
Saigone nėra ramu nei naktį nei 
dienų.

Priešas Vietname neatrodo tiek 
nusilpęs kaip generolas Westmore 
land’as piešė. Komunistai ne tik 
pristato pakankamai jėgų kovai 
prieš sųjungininkus, bet jie ver
žiasi gilyn į Laos’ų ir kelia nera
mumus Thailando pasienyje. Ko
munistų tikslas Laos’e glūdi atida
ryti naujus kelius ir išplėsti fron
tų visų pietų Vietnamo pakraš
čiu Karo žvalgybai Laos’e pri
skaito net kelias kom. Kinijos di
vizijas kovojančias š. Vietnamo 
eilėse.

Vilko p-kas Dr. J.K. Valiūnas kalba Melbourno lietuviams. Prie prezidiumo 
stalo sėdi iš k.; kun. Pr. Vaseris, inž. S. Grincevičius — Melbourno apyl. 
p-kas, kalba Dr. J.K. Valiūnas, S. Narušis — Krašto Valdybos p-kas ir J. Mulo- 
kas — Tautos Fondo Atstovybės p-kas. Nuotrauka N. Butkūno

Amerika Vietname kelių dienų 
lakotarpy prarado du labai svar
bius FUI tipo kovos lėktuvus. Ne
kalbant, kad kiekvieno lėktuvo ver
tė siekia šešis milijonus dolerių, 
bet svarbiausia, kad tie lėktuvai 
buvo aprūpinti pačiais paskuti
niaisiais prietaisais ir bijomasi, 
kad jie nepatektų į priešo rankas.
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a8tW8S ąį VLIKO PIRMININKAS ADELAIDĖJE

JONAS sOUŪNAS
FIDELIO PROGA

Aišku, kiekvieną mūsų kultūrinį laimėjimą sutinkame su pasi
gėrėjimu ir džiaugsmu. Mes didžiuojamės, kad ir skurdžiose są
lygose savo gyvenimą paįvairiname darbais, kurie mieli ne tik 
mums, bet ir svetimtaučiams.

Neseniai buvę trys Beethoveno operos “Fidelio” spektakliai 
Čikagoje buvo nepaprastas įvykis ir kartu laimėjimas mūsų kultū
rinėje veikloje. Džiaugiamės tuo įvykiu, nes tai retas laimikis mūsų 
gyvenime.

“Fidelio” operos pastatymą, žinoma, mūsų kritikai iškėlė pa- 
dangėsna. Gal taip ir reikia. Juk operos mėgėjai atliko profesinį 
darbą. Tiesa, operos pastatymas nesusilaukė didesnio amerikiečių 
dėmesio, nors kai kurie lietuviški Čikagos dienraščiai vieno ameri
kiečių laikraščio Fidelio pastatymo kritiką pavadino palankiu “di
džiosios JAV spaudos” įvertinimu. Ką gi, pagal vyrą ir kepurė.

Nesakau, kad neverta operos pastatymu džiaugtis ir didžiuotis. 
Nesakau, kad nereikia jos remti. Vis dėl to, svetimtaučių operomis 
mes dar neužbūrėme. (ypatingesnio dėmesio ligšiol Čikagoje tesu
silaukė tik D. Lapinsko operos “Maras” pastatymas).

Čikagos lietuviai savo operą remia. Gausiai aukoja jos pastaty
mo nuostoliams padengti ir dar gausiau lankosi į Surengtus spek
taklius.

Tačiau mūsų operos išlaikymas yra nepaprastai brangus ir 
nuostolingas. Ir ne vien tik finansiniu atžvilgiu. Tegul jį bala, tą 
pinigą. Dėl jo šiaip taip išsiverstum, nors opera suėda gana didelio 
aukotojų skaičiaus aukas, nesant operos, galbūt, būtų nukreiptos 
kitur. Bet gi esu įsitikinęs, kad tam tikra prasme mūsų operos eg
zistavimas yra net kenksmingas.

Čikagoje pradėjus operų statymus nutilo beveik visur lietu
viško choro dainos. Sukoncentravus visas dainos jėgas operai, Či
kaga neteko lietuviškos dainos puoselėjimo, prarado inerciją ką 
nors grynai tautiško sukurti ar išlaikyti.

Jau seniai negirdėjome Čikagoje lietuviško choro koncerto. 
Neatvažiuoja nė kitų miestų chorai. Čiurlionio ansamblis Cleve- 
lande pasidarė sėslus, O Toronto Varpui neįmanoma dėl didelių 
.nuotolių. Pačioje Čikagoje turime, net kelis vienetus, bet jie visi 
“užsiėmę” didesniais darbais. Buvęs vyrų choras — dabartinis 
operos choras, savaime aišku, visas jėgas sukaupia keletui operos 
spektaklių. Paskum visą kitą laiką arba repetuoja operai, arba ilsisi. 
Dainavos ansamblis šįmet visą laiką pašventė “Kovotojų” kantatos 
pastatymui. Belieka tik Lietuvos Vyčių choras, kuris nėra labai 
populiarus visuomenėje, ir parapijų chorai, giedą pamaldose.

Lietuviškos dainos puoselėjimui ir propagavimui jaunimo tar
pe pajėgaus vieneto neturime. Dainos nepupselėjant ji miršta. 
Tai galima pajusti iš nuotaikų jaunimo tarpe. Jei prieš kelerius 
metus lietuviška daina skambėdavo kiekviename net ir mažame 
jaunimo būrelyje, ar susirinkime, tai šiandie sunku lietuvišką dainą 
jau beužgirsti net ir didžiosiose lietuviško jaunimo vasaros stovyk
lose. Nepopuliarinama ir nepuoselėjima lietuviška daina pamažu 
bet užtikrintai yra tildoma mūsų pačių pastangomis. Daugeliu atve
jų mes kaltiname jaunimą nusikalsiant lietuvybei. Neretai tie kalti
nimai turi ir pagrindo. Bet lietuviškos dainos marinimu jaunimo 
negalėsime apkaltinti, nes čia buvo, yra ir bus kalta tik mūsų 
visuomenė, iškeitusi lietuvšką dainą į operas.

Dažnai nugirstame nusiskundimų, kad lietuviškos dainos kon
certais mūsų jaunuomenė nesidomi. Nežinau, kiek tas argumentas 
tkslus, bet jaunimo mažą domėjimąsi dainos koncertais galima 
pateisinti netinkamu koncertų rengimu. Visų pirma, jei koks kon
certas ir suruošiamas, tai dažnai įėjimo bilietai jaunimui neįkan
dami programos paprastai pritaikomos vyresniesiems. Jaunimas ne. 
raginamas ir neskatinamas nei per organizacijas, nei per mokyk
las tokiuose koncertuose dalyvauti. Pagaliau dar negirdėjau, kad 
kur nors kas nors ruoštų lietuviškos dainos koncertą, sakykime, 
šeštadieninei mokyklai. Jeigu jaunimas neina į koncertus, tai kon
certai turi ateiti pas jaunimą.

Atrodo, kad bent Čikagoje lietuviškos dainos puoselėjime jau 
senokai buvo padarytas tragiškas ir žalingas sprendimas: operos 
labui paaukota dainos puoselėjimas. Gaila, kad toks kelias buvo 
pasirinktas. Buvau ir tebesu nuomonės, kad mums lietuvišką operą 
išlaikyti yra perdidelis liuksusas. Ir tai ne dėl piniginių priežasčių, 
o dėl lietuviškos dainos išlaikymo.
Lietuvišką dainą puoselėjant Čikagos dainos mėgėjai galėjo sudaryti 
ne vieną ar du ansamblius, o keletą. Kodėl buvo užmirta jaunimo 
ansamblis? Kur vaikai? Turime Clevelande pačią jauniausią nuos
tabią šokių “Grandinėlės” grupę. Jos pasirodymas Čikagoje buvo 
nepaprastai pasisekęs. Grandinėlė koncertuoja ir kitur. Visur su
silaukia nepaparsto įvertinimo. Tik dainos srityje mes nebyliai. Ne
pajėgiame suorganizuoti ne tik jaunimo, bet ir vaikų ansamblio.

Priežastis? Visos jėgos operai. Smagu pasmaguriauti. Mūsų 
turtingoji visuomenė ateina operon išsipusčiusi. Yra reta proga 
brangiems kailiams pravėdinti ir prieš kaimynus pasidemonstruo- 
ti. Mūsų kultūrininkai gali kitiems pasigrti — va, mes turime net 
ir operą! Va, čia tas nelemtas “net” mus ir nužudo. Savo asme
niškai savigarbai patenktinti mes paaukojamo lietuvišką dainą.

Piminėsiu tik keistą dalyką. Senais laikais, kai tik atvažiavo
me Amerikon, apie 1950-52 metus, kai giedodavome Lietuvos 
Himną, tai salės stogas kilnodavosi, o šiandie dažnai jau net solistui 
nepajėgiame pritarti. Nusigiedojome, tautiečiai, nusigiedojome.

Nemanau, kad padėtis dar nebūtų pataisoma. Galima Tačiau 
visų pirma, Čikagos lietuviai turėtų nusižemintai prisipažinti, kad 
operos išlaikymas yra perdidelis liuksusas ir turėtų ją uždaryti (gal
būt retkarčiais pastatyti tik lietuvišką operą, jei tokią kas nors su
kurtų). Čikagos lietuviai, kuriems dar bent kiek rūpi lietuviškos 
dainos likimas, turėtų atgaivinti lietuviškos dainos puoselėjimą, 
paskelbti lietuviškos dainos renesansą.

Jeigu netolimoje ateityje nesusitvarkysime savo dainos puose
lėjimo ir išlaikymo, galėsime sau nagus griaužti. Per norą ir tuš
čius pasigyrimus, kad turime operą, būsime pradainavę savas dai
nas.

Buvusiam mūsų apylinkės nariui
a.a KAROLIUI ŽILINSKUI 

mirus, jo šeimai reiškiame gilią' užuojautą.
Vodonga ir Albury apylinkės Valdyba

Pasinėrusius savo kasdieniškuo
se reikaluose ir reikaliukuose, 
Adelaidės lietuvius šiomis dieno
mis kiek išjudino čia nelauktai 
pasirodęs Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirmininkas 
dr. K.J. Valiūnas. Žodį “nelauk
tai” įterpiau todėl, kad buvo pla
nuojama jį kviesti į busimas Lie
tuvių Dienas Adelaidėje.

Šio judraus pirmininko vizitas 
čia buvo trumpas, tačiau vispusiš
kai malonus, paskatinantis. Iš pir
mų šaltinių gautos informacijos 
apie Lietuvos laisvinimo darbą ir 
to darbo perspektyvas efektyviai 
prasklaidė pradedančius besusi- 
rinkti abejonių ir nusivylimo de
besėlius. Tas trumpas vizitas taip 
pat parodė, kad išblaškytiems lie
tuviams tikrai svarbus asmeninis 
kontaktas, netarpinis pasidalini
mas mintimis apie iškylančius rū
pesčius, apie vykdomus ir vykdy
simus darbus.

Norintieji išklausyti dr. Valiū
no pranešimo sunkiai tilpo Ade
laidės lietuvių Namų salėje. Rei
kia iš karto pastebėti, kad ade- 
laidiškiai patyrė daugiau, negu 
jie tikėjosi, ir kad dr. Valiūnui, 
nededant jokių pastangų, o tik ro
dant nuoširdumą, be vargo pavy
ko įtikinti, jog visa mūsų krašto 
laisvinimo kova, pradėta pogrin
dyje, šiandien yra vedama teisin
ga kryptimi, kad laisvajame pa
saulyje yra pakankamai pasišven
tusių žmonių ir institucijų, kurios 
pagrindines tremtinių jėgas ap
jungia vienam tikslui.

Kai svečio pranešimas, užtru
kęs arti pusantros valandos, artė
jo į pabaigą, adelaidiškiai nuo
širdžiai norėjo, kad pranešėjas 
kalbėtų toliau. Ir tai galbūt dėl 
to, kad dr. Valiūnas kalbėjo poli
tiniais klausimais be diplomato 
manerizmo ir be politiko suktu
mo. Jis kalbėjo, kaip savo drau
gams, savo bičiuliams, kuriems 
įdomi tiek reikalo esmė, tiek jį 
supančios detalės. Jeigu pati pra
nešimo esmė kai kam ir nebuvo 
labai nauja, tai pranešimo deta-

DAR NEVĖLU
Dar nevėlu jungtis prie Kraš

to Valdybos organizuojamos eks
kursinės kelionės į Pasaulio Liet- 
tuvių Seimą Amerikoje ir grįžtant 
namo apskriejus visą pasaulį. Iš
vykstama rugpjūčio 18, grįžtama 
spalio 2 d. Visais išvykos reika
lais informacijas teikia ALB Kraš 
to Valdybos pirmininkas p. S. Na
rušis rašant 36 Berrille Rd., Be
verley Hill, N.S.W. arba telefo
nu 53 5455.

lės, veiklos iliustracijos, prikerg
tos pastabėlės buvo tikrai subti
lios ir pagaunančios. Dar viena 
ryški ypatybė: dr. Valiūnas nero
dė mažiausio noro įtaigoti, ką 
nors į galvas įkalti. Jis buvo iš
jungęs ir betkokią didaktiką, iš
skyrus, gal, patarimą leisti jauni
mą į aukštuosius mokslus.

Per pusantros valandos ne ka- 
žinką galima išpasakoti, tačiau dr. 
Valiūnas pajėgė peržvelgti Vliko 
atsiradimą Lietuvos pogrindžio 
kovos metais, vadovaujančių gru
pių susijungimą, persikėlimą į Va
karus ir jo organizacinės struktū
ros tęstinumą, kuriame ryškiai at
sispindi už laisvę kovojančios lie
tuvių tautos įgaliojimai. Toliau 
dr. Valiūnas užkliudė Vliko san
tykius su Diplomatine Tarnyba, 
su anksčiau veikusiomis ir vėliau 
susiformavusiomis lietuviškomis 
organizacijomis. Pranešime rado 
vietos darbo pasidalinimas ir vei
klos sritys, lygiai kaip ir žvilgsnis 
į Vliko santykius su Vakarų vals
tybėmis.

Ši istorinė pranešimo dalis la
bai pravertė jaunesniosios kartos 
atstovams, kurie apie Vliko atsi
radimą ir jo funkcijas buvo tik 
miglotai informuoti. Tačiau ji 
pravertė ir žymiai daliai senimo, 
kuriai buvo naudinga atnaujinti 
prisiminimus.

Detalės apie Vliko pirmininko 
dr. Valiūno viešėjimą Pietų Korė
joj, Philipinuose, Formozoj, apie 
jo pasimatymus su įvairiais mi- 

'nisteriais, apie jo pastangas išju
dinti lietuvišką reikalą, įpiršti tų 
kraštų paštams Lietuvą vaizduo
jančius pašto ženklus, apie jo pa
siryžimą surasti draugų, buvo įti
kinančiai džiugios. Jeigu dr. Va
liūnui pavyks rasti draugų, kurie 
iškels lietuvių tautai daromas 
skriaudas šiemet Teherane įvyks
tančioj Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių konferencijoj, jis bus tikrai 
daug padaręs. O jei, laikui bėgant, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
parlamente bus prastumta rezo
liucija, įpareigojanti JAV vyriau
sybę iškelti ir svarstyti Lietuvos 
reikalą Jungtinėse Tautose, turė
sime pripažinti, kad padaryta 
daugiau, negu galima buvo laukti.

Iš klausimų, kurie po praneši
mo buvo pateikti Vliko pirminin
kui dr. Valiūnui, įdomesni yra 
šie: Kokia padėtis Anglijoj esan
čio Lietuvos auksą? (Stalba); Ko
kie Vliko santykiai su Vatikanu? 
(Zamoiskis); Kaip žiūrėti į ben
dradarbiavimą su Lietuva ir kaip 
traktuoti iš Lietuvos atvykstan
čius pasisvečiuoti? (Riauba),

Dr. Valiūnas į šiuos ir kitus

P.L. III-SIS SEIMAS
DARBOTVARKĖ, 

PARENGIMAI
PLB III-jo seimo darbams ski

riamos dvi pilnos dienos — 1968 
m. rugp. 30 ir 31, penktadienis ir 
šeštadenis. Visų pirma bus pateik
ti PLB Valdybos, PLB Kultūros 
Tarybos ir kraštų bendruomenių 
valdybų pranešimai, apžvelgiu, 
kas ir kaip buvo dirbta, kokiais 
siekimais ir rūpesčiais gyventa, 
kas buvo laimėta ir kur supasuo- 
ta. šiuos pranešimus norima pa
teikti raštu.

Trys studijiniai pranešimai 
smaigstys ateities siekimų ir dar
bų gaires: Vliko pirm. dr. J.K. Va
liūnas žvelgs į mūsų laisvinimo ko
vą ir politines jos perspektyvas. 
Tas aktualu Bendruomenei, kuri 
daugely kraštų vienintelė taip 
pat stovi ir Lietuvos laisvės kovos 
pozicijose. Pasiuntinybės sekr. St. 
Lozoraitis jr. nagrinės okupuotos 
Lieuvos padėtį ir išeivijos ryšius 
su tauta. Tai bus pasisakymas 
žmogaus, šiuo klausimumu besido
minčio ir pagrindžiai jį studijuo
jančio. Kanados LB pirm. A. Rin- 
kūnas pasisakys lietuvių išeivijos 
kultūros ir švietimo rūpesčiais — 
kas sutelktinėmis Bendruomenės 
jėgomis jau daroma ir ko dar 
trūksta.

Meninei-kultūrinei seimo pro
gramai skiriami seimo vakarai. Ją 
sudarys literatūros vakaras, paro
da, koncertai ir kt. Taip pat ren
giamas iškilmingas seimo posėdis, 
iškilmingos seimo pamaldos, sei
mas bus baigtas banketu. Seimo

metu įvyks ir jaunimo sąskrydis 
su įvairia programa bei pasilinks
minimais.

SEIMO KOMITETAS
PLB III-jį Seimą rengia JAV 

LB New Yorko Apygardos sudary
tas ir PLB Valdybos patvirtintas 
Komitetas. Jo sudėtis:

Prezidiumas: pirm. Jonas Šlepe
tys, vykd. vicepirm. A. Vakselis, 
sekr. Ir. Sandavičiūtė, ižd. Ig. Ga- 
siliūnas, prot. sekr. J. Vilpišaus- 
kas.

Sekcijų pirmininkai: finansų — 
A. Reventas, koncertų — V. Jo- 
nuškaitė-Leskaitienėl, parodos — 
V. K. Jonynas, informacijos — J. 
Rūtenis, jaunimo — Alg. Speraus- 
kas, sporto — V. Steponis, ban
keto — M. Kregždienė, techninės 
— G. Nutautaitė, svečių priėmi
mo — Vyt. Radzivanas, šokių va
karų — Z. Dičpinigaitis.

Kontrolės Komisija: pirm. V. 
Padvarietis, sekr. A. Maceika, na
rys K. Norvilą.

SEIMO REIKŠMĖ
PLB seimai — tai vieta, kur 

susirenka visų kraštų lietuvių ats
tovai. Jiems pavesta svarstyti vi
sus su Lietuva ir lietuvybe susi
jusius reikalus. Tai dideli užda
viniai. štai kodėl į juos turi būti 
žvelgiama su atsakomybės ir pa
reigos pajautimu. Padarykim visi 
visa, kas nuo mūsų priklauso!

Seimų atrama — laisvojo pasau
lio lietuvių moralinė ir materia
linė parama. (Pas. Liet.)

klausimus davė plačius paaiškini
mus. Išvardintų klausimų atsaky
mų susumavimas, maždaug, ši
toks: Anglijos vyriausybės suda
rytoji su Rusija sutartis dar nėra 
parlamento priimta. Neseniai 
Londone mirusiams Lietuvos mi- 
nisteriui Anglijoj, a.a. p. Balu
čiui iš anglų vyriausybės . pusės 
buvo pareikšta, kad atgavusi savo 
nepriklausomybę Lietuva dėl tos 
sutarties nenukentės. Vliko san
tykiai su Vatikanu yra ypatingai 
geri ir nuoširdūs. Su Lietuva kol 
kas įmanomas tik vienšališkas 
bendravimas ir tik tokiose ribose, 
kokias nustato okupantas. Iš Lie
tuvos atvykstančius reikalinga 
priimti nuoširdžiai ir draugiškai.

— ★ —

Grafiškai vaizduojant, dr. Va
liūno vizitas Adelaidėje prasidėjo 
sekmadienį, kovo 24 d. 10 v. 30 
min., kada jį ir jo palydovą — 
Krašto Valdybos pirmininką p. 
Narušį Adelaidės aerodrome suti
ko tautiškai apsirengusios lietu
vaitės ir būrys adelaidiškių. Kuk
liai, be fanfarų ir būbnų. Kelios 
ponios pasigedo filmuotojo Šere- 
lio ir nusivylė fotografu Vosy
lium, kuris nejudriai šmėkščiojo 
savo foto aparatu. O jos buvo pa
sipuošusios ir pasidabinusios.

Iš aerodromo kelias vedė tiesiai 
į šv. Kazimiero kolyčią pamal
doms. Svečias atnaujino bičiulys
tę su kun. A. Kazlausku, susipa
žino su krūva adelaidiškių ir su 
kuklia... Lituania choro loterija.

Pietūs pas kleboną svečiui, at
rodo, jokios įtakos nepadarė, ta
čiau kaikuriems juose dalyvavu
siems adelaidiškiams jie buvo tik
rai efektyvūs. Tas efektas buvo 
aiškiai jaučiamas ir Lietuvių Na
muose, ypač dr. Valiūno prane
šimui pasibaigus ir pradėjus vyk
dyti kitus nusidavimus.

Prieš pranešimą apylinkės pir
mininkas (J. Neverauskas) pats 
prisistatė, paskui jis pristatė Kra

što Valdybos pirmininką Narušį, 
o p. Narušis savo keliu jau prista
tė ir pagrindinį viso subuvimo 
kaltininką dr. Valiūną padaryti 
pranešimo, apie kurį jau anks
čiau kalbėjau. Tokiu tai taktu 
būtų labai sužavėtas ir prieka
biausias protokolo šefas.

Krašto Valdybos pirmininkas 
Narušis nesigailėjo žodelių pa
glostyti adelaidiškių savimeilę. 
Jis surado eibes sričių, kuriose, 
jo įsitikinimu, Adelaidės kolonija 
pirmavo ir pirmauja. Dr. Valiūno 
pranešimui pasibaigus, mes pri
kergėme dar vieną, gal jau kito
kios rūšies, “pirmavimą”, apie ku
rį p. Narušis pasakos tik priva
čiai.

Po pranešimo, apylinkės valdy
bos paprašytos, niekad nepavargs- 
tančios ALB Moterų Sekcijos po
nios parengė vaišių stalą svečiui 
ir dignitoriams. Apie jį apstoję 
vaišinosi visi, išskyrus svečią. Jam 
vaišintis nebuvo laiko, nes jis ne
spėjo gromuliuoti nesibaigiančių 
klausimų ir klausimėlių.

— ★ —
Lietuvių Dienų prezidiumo pir

mininkas p. J. Lapšys, pasinaudo
damas Krašto Valdybos pirminin
ko maloniu apsilankymu Adelai
dėje, su p. Narušiu panagrinėjo 
būsimų Lietuvių Dienų klausimus. 
Krašto Valdybos pirmininkas bu
vo supažindintas su Prezidiumo 
artimiausiais planais ir užsimoji
mais, su Dienų programa ir jos 
problemom. Apsvarsčius Lietuvių 
Dienų reikšmę, buvo įsakmiai ak
centuota bendra nuomonė, kad 
Lietuvių Dienos yra bendras visų 
Australijos lietuvių reikalas ir 
kad kiekviena kolonija turi jausti 
ypatingą pareigą aktyviai ir gau
siai dalyvauti. Kiekviena kolonija 
privalo sutelkti visas savo meni
nes pajėgas, visą aktyviai besi
reiškiantį jaunimą ir parodyti sa
vo tautinį subrendimą.

V. Radzevičius.

| TIK PER ANGLIJĄ.. |

Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- >*< 
liūs savo artimiesiems Lietuvoje.

>• Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį $ 
J dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. $ 
ji? y
>• Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir ę 

labai naudingus siuntinius.

B VASARINIS 1968. 1. B
!♦: X

Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, >♦< 
>: 3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, >! 
>: 3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
$ lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy- J 
>; riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.
x $A 55.00. $
J ' *-
$ VASARINIS 1968. 2. £

J Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžią- J 
>! ga, 3^ jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė !♦! 
•*; arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil- 
J kine skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo- 

koladinių saldainių, >1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis. X

B $A 55.00 J

*• 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, x 
J $A 7.50, vyrišla arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni- J 
H niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės S 
i kojinės $A 1.75. $

j Baltic Stores Ltd. Į
B (Z. JURAS) x

B 421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. *
B ENGLAND. Telef. SHO 8734. |
į v
J Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun- M 
X tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. J 
i Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius. J
£
$ Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, j 
>< jei siuntiniai siunčiami šeimai.s $
J ATSTOVAI AUSTRALIJOJE: $
X H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk„ Melbourne, Vic. J 
J Tel. 546 3416. $
| ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, SA. x
B K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q. |

J S
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NUOTAIKOS PUTINA MININT VILNIUJE

minėjimų. Dalyvavusieji

Sausio 6-ji diena yra V. Myko
laičio-Putino gimimo diena. Ra
šytojas mirė praeitų metų birželio 
7-ją, pilnai nedakopęs iki savo 75- 
jo gimtadienio. Betruko vos pusės 
metų. Užtat Lietuvoje šis Putino 
75-sis gimtadienis ypatingai ryš
kiai paminėtas. Trys minėjimai 
buvo surengti Vilniuje, trys Kau
ne, vienas Kačerginėje, na ir, aiš
ku, provincijos miestuose. Nese
niai mus pasiekė įspūdžiai iš Vil
niaus
tuose: minėjimuose rašo:

(...) Dalyvavau trijuose vaka
ruose, tam skirtuose (Mokslų Aka
demijos, Universiteto ir Akad. Te
atro Putino poezijos vakare. Visi 
Vilniuje), be to, sužinojau ir apie 
užkulisines tų minėjimų aferas.

Putinas buvo ir liko savotiškas 
rezistencijos ir Lietuvių tautinės 
kultūros simbolis. Jei galima taip 
išsireikšti, jis labai gerai tinka tai 
rolei. Būtent, jo talentas, jo as
mens kultūringumas yra absoliu
čiai per dideli, kad jį būtų galima 
oficialiai pilnai ignoruoti. Oficia
lioji jėga tą meiliausiai padarytų, 
bet esamomis sąlygomis tai neį
manoma (Stalino laikais, žinoma, 
pilnai buvo įmanoma. Laikas visgi 
pasikeitė). Taigi “kova” (jei taip 
galima išsireikšti) dėlei Putino 
reikšmės, kultūrinio palikimo reikš 
mės, persineša į kitą plotmę, kur 
jau galima veikti. Būtent oficia
liosios jėgos stengiasi bendrai Įdek 
sumažinti Putino reikšmę ir ypač 
tautiškosios, religinės, rezistenci
nės dvasios jo kūryboje ir asmeny
je ir iškeflti “bendratautiškas”, 
“liaudiškas”, "tarybines” jo kūry
bos puses. Norom, nenorom tokia 
“kova” turi vykti viešai ir čia aky- 
vaizdžiai pasirodo oficialiųjų 
sluoksnių silpnumas. Dvi silpnybės 
— pirma, žinoma, pačių jų tezių, 
antra, surišta su tuo, sunkumas 
surasti Lietuvių su autoritetu ir 
talentu, kurie tas tezes propoguo- 
tų. Tiesa, jie turi visą jėgą, ba
talionus ir slaptą policiją, bet štai 
šitokioj plotmėje ta jėga išeina 
maždaug perniek.

Paimkim konkretų pavyzdį. Pa
tį “autoretingiausią” Putino mi
nėjimą Lietuvių Mokslo Akademi
joje. Tai žinoma pilnai “oficialių
jų” sluoksnių jėgose vienetas. Jų 
pastangos buvo akiplėšiškai aiš
kios. Minėjimas buvo neskelbta* 
(ti post factum), patekt į jį rei-

kėjo užtai “inside information” ir 
be to “inside influence”, nes reikė
jo jam pakvietimų. (...) daug, ku
rie norėjo ten būti jų negavo. Re
zultate ne taip didelė (gal 200- 
800 vietų) Mokslų Akad. salė 
buvo tik 3/4 pilna. Dekoracija vi
sa — tik Putino paveikslas netoli 
garbės prezidiumo. Iš vyriausybės 
atstovų — tiktai kultūros ministe- 
ris Šepetys. Programa sekanti: 
Mokslų akad. pirmininko Matu
lio (berods) trumpa įžanga. Nie
ko ypatingo. Neutrali. Žodis A. 
Venclovai. Ilgas, na ir biaurus. Jis 
tas jau tikrai ofiacialusis! Judo 
rolė ir tiesiog keista, jog visgi 
jai randasi žmonių. Visa jo esmė 
buvo įrodyti, kaip džiaugsmingai 
ir karštai Putinas sutiko Tarybų 
valdžią, kaip nuoširdžiai jis ap
gailestavo savo “klystkelius”. Vie
nintelis pozityvus akcentas tame 
buvo Venclovos pabrėžimas, jog 
Putino dalintis (Į “vakarus” ar į 
“tarybinį”) negalima, jis priklau
so visai Lietuvos liaudžiai. Pra
džia buvo liūdna, bet pasirodė, jog 
Venclova buvo vienintelis. Su juo 
“oficialiųjų” talentų ištekliai pa
sibaigė. Net šiaip bailokas Lan
kutis užbaigė savo kalbą (labai po
zityvią) šia, tom sąlygom labai 
drąsia, mintim — “Ateityje mes 
vis daugiau įvertinsime Putino mo 
kytojo vaidmenį, kaip jis sunkiais 
metais nepasidavė vulgarizacijos 
tendencijoms ir perdavė savo mo
kiniams objektyvių kultūros verti
nimų kriterijų dvasią!” Audienci
jai, žinoma, nebuvo jokio reikalo 
aiškinti apie kokius sunkius lai
kus buvo kalbama. Poetai Balta
kis ir Bernotas jautėsi (ir pasi
sakė), jog nėra verta kalbėti apie 
Putino kūrybą ji jiems tegali bū
ti kaip idealas, kurio reikia siek
ti. Baltakis nuoširdžiai prsipaži- 
no, jog jis pats savo poetinį vys
tymąsi matavo tuo, kaip jis pa
laipsniui suprasdavo pats Patino 
daugiareikšmės poezijos klodus. 
Bernotas užbaigė kalbų skyrių su 
žodžiu, kuris buvo pats poezija, 
gretindamas Putino tragizmo ir 
Optimizmo leitmotyvus į vieningus 
varpo dūžius (ne “kontrastingus”, 
kaip bando interpretuoti “oficia
lieji”, kurie tuo pat nori sumen- 
kint tragizmo gaidą). Pakilus žo
dis, egzaltuojantis ir į jokį "ver
tinimą” nepretenduojantis. Jam 
teko daugiausia plojimų.

Antra dalis buvo meninė, čia 
irgi prasikišo “oficialiųjų” pastan
gos. Žinoma, be Putino kūrybos 
nebuvo galima išsiversti... Ją de
klamavo pirma trys jaunuoliai, 
paskui viena aktorė ir L. Norei
ka. Poezija kalbėjo pati už save, 
nors buvo įkišti du iš Stalino lai
kotarpių Putino dalykai. Intarpais 
buvo baritonas, kuris, tarp kitko, 
dainavo “Princo Igoro” arią! ir 
kamerinis orkestras kuris, tarp 
kitko, atliko Šostakovičiaus “sere
nadą”! (Kiti atlikti kūriniai ge
riau tiko. Taip dozė rusiškojo ele
mento buvo įbrukta, ir tai tikrai 
įsakyta iš viršaus! Kamerinio or
kestro vadovas Sondeckis buvo 
apipultas po to, ir teisinosi, jog 
ne jo kaltė, neturėjo jis jokios 
galimybės rinktis. “Iš viršaus” bu
vo įsakyta Šostakovičius, ir vis
kas.

Universiteto minėjime kolonų salė 
(nors nedidelė) buvo sausakimša, 
čia “oficialių” numerių jau nebu
vo. Viena kalba (kažkokio docento) 
buvo nuobodi ir ilga, ir gal pusiau 
“oficiali” (kalbėjo apie Putino ver
tinimą Rusijoj, bet tuo gyrė Pu
tiną).

Pats įspūdingiausias minėjimas 
buvo Laimono Noreikos skaity
mas (iš tiesų deklamavimas, nes 
viską atmintinai) Putino poezijos 
Akad. Teatro salėje. Salė sausa
kimša. Čia jau kalbėjo pats Putino 
talentas. Žinoma, interpretatorius 
ir gi labai svarbus, ir Noreika tai 
atliko puikiai. Be melodramos, be
veik be jokio vaidinimo. Kalba žo
dis. Užbaigė pirmą pusę “Egle ir 
Žilvinu”, antrą pusę — “Somnam- 
bulu”. Be to, sonetai ir daugumas 
iš “Lango” ir “Buities Valandos”. 
Audiencija reagavo audringai. Ir

tai didele dalim jauni žmonės, stu 
dentai, Vilniaus jaunoji inteligen
tija. Laimonas turėjo dar bisuoti 
bent 4 kartus, kol tiesiog darėsi 
jo gaila. Kaip gali vienas žmogus 
iš atminties išpildyti tiesiog arti 
3-jų valandų programų! Laimonas 
nuostabus propaguotojas Putino 
poezijos. Jo žodžiu tokie sunkūs

Taip pat. Susumuojant tega
liu pareikšti, jog “oficialieji”, ne
žiūrint visos jėgos, savo efekto 
neatsiekė. “Įbruktieji” numeriai 
aiškiai išsiskyrė kaipo “įbruktie
ji”. Venclovos kalba liko vieniša. 
“Princas Igoris” ir Šostakovičius 
aiškiai nesihormanizavo progra
moj. Audiencija Suprato, kodėl tai 
daroma. Tai buvo aišku iš ploji
mų. Ir tai turiu pabrėžti — gi 
rinktinė, beveik “oficali”, audien
cija.

darbai kaip “Somnambulas” sus
kamba tokia reikšme, kurios net 
neįtarei skaitydamas tą darbą. 
(...) Ne tk Putiną jis Skelia savo 
žodžiu (apie 50 koncertų paskuti
niais metais), turėčiau sakyti, Pu
tino talentu per Noreiką į audien
ciją (daugiausia jauną) prabyla 
pačios giliausios lietuvių tautos 
kultūros vertybės. (x.x.)

NAUJI LEIDINIAI
KETVIRTOJI PRADALGĖ. Lite
ratūros metraštis. Redaguoja K. 
Barėnas. Išleido Nida 1967 m. Tai 
ketvirtoji lieteratūros metraščio 
knyga, kur sudėta daugelio auto
rių kūrybos ir įvairių pasisaky
mų literatūriniais klausimais. Iš 
Australijos gyvenančių rašytojų 
dalyvauja su savo kūryba A. Priž-

gintaitė (poezija), J.A. Jūragis 
(poezija) ir A. Lukšytė (novelė). 
Knygoje 
rių. 384 
leriai.

ko ir aktyvaus kovotojo prisimi
nimai.

Vincas Mykolaitis-Putinas

PLAŠTAKEI

Pamiršk mane, sparnuotoji plaštake, 
Kol žydi saulėje margi žiedai. 
Dar tavo laimės dienos nesukakę, 
Dar daug šviesos ir džiaugsmo neradai.

Plazdėk visur kaip margas saulės svečias, 
Kur kvepia skaidrios gėlės ir medus. 
Tegu’ tavy jaunatvės žiedas skečias, 
Kad būt visiems saulingas ir saldus.

O kai sparnų pakelt jau negalėsi, 
Širdis apalps nuo saulės ir kaitros, 
Ir jau miglotam sutemų pavėsy 
Varpai tylias nakties godas sugros

Ir žemei atdarys žvaigždėtą dangų, 
Kaip kniūpščią taurę degančiais lašais, — 
Tada tu atplazdėk ties mano langu 
Pasveikinti manęs vidurnakčio aidais.

dalyvauja 
psl. Kaina

Biržiška,

apie 20 auto- 
rinkoje 3 do-

DĖL MŪSŲ

Ašarėlės dėl juoko buvimo. Syd- 
nėjaus Linksmųjų Brolių hekto
grafuotas leidinys. Redagavo Jo
nas Šarkauskas. 20 psl.

Nidos Knygų Klubo ir Europos 
Lietuvio sieninis kasdien nuplėšia
mas kalendorius 1968 metams.

Viktoras
SOSTINĖS. Neužgijusios žaizdos. 
Atsiminimai iš Vilniaus 1920-1922 
m. Antroji laida. Išleido Nidos 
Knygų Klubas Londone 1967 m. 
312 psl. Tai dar viena knyga, iš 
kovų meto dėl lietuviškos kultū
ros Vilniuje, kur visi trys broliai
Biržiškos suvaidino didžiulį vad-, formation Centre, 
menį. ši knyga yra gyvo liudinin- -----------------------

News Digest-International.
1968 m. Nr. 1(18). Anglų kalba 
antikomunistinis žurnalas. Išeina 
kas trys mėnesiai. Redaguoja J.P. 
Kedys. Leidžia Interantional In-

KULT. TARYBOS 
STIPENDIJA

ALB Krašto Kultūros Taryba 
paskutiniame savo posėdyje pas
kyrė 90 dolerių stipendiją Dan
guolei Juškaitei studijuoti litua
nistiką Lituanistiniame Pedagogi
kos Institute Čikagoje, kur dėsto
ma kursas laiškais (neakivaizdi
niu būdu). Tai jau trečioji stipen
dija Kultūros Tarybos skiriama 
Australijos liet, jaunimui, besido
minčiam lituanistika.

Pagelbėdama Adelaidės 
viams įsigyti fortepijoną 
Krašto Kultūros Taryba 
tikslui paskyrė 25 dolerius.

NAUJI MOKSLO 
AKADEMIJOS NARIAI

I Lietuvos Mokslų Akademijos 
vasario pradžioje tikraisiais na
riais priimti: Paulius Slavėnas 
(fizika, matematika, astronomi
ja), Juras Požėra (fizika, mate
matika), Zigmas Januškevičius 
(medicina), Juozas Indriūnas 
(technika) ir Juozas Jurginis (is
torija). Visi profesoriai.

lietu- 
ALB 
šiam

Vasario 28 d. Kaune mirė senas 
Lietuvos universiteto veteranas 
prof. Mykolas Kaveckis, dėstęs 
minereologijų ir geologiją. Lietu
vos universitete pradėjęs dėstyti 
nuo 1921 metų. Po karo dėstė Vil
niaus universitete ir Kauno Poli
technikos institute.

KAZYS ALMĖNAS

® & 2a 2 S 3 U ^^2aS3^2.
Jaučiausi pagerbtas ir gal net nuraudau. 

Vėjas pūtė šaltokas, ir mūsų neįpratę veidai bu
vo ir šiaip įraudę, užtai tas “gal”. Bet pagerbtas 
tai tikrai jaučiausi. Tie smulkūs gyvenimo atsie- 
kimai mums iš tiesų daugiausiai ir reiškia. Svar
bu, kad jie būtų atsiekti su nuoširdžia pastanga. 
O išmokti slidinėti aš esu stengęsis tikrai nuo
širdžiai. Jei stengčiausi nors pusę tiek ar moks
le ar darbe tai tikrai būčiau jau šio to atsiekęs. 
Bet taip jau yra. Slidinėjant stengtis lengva, ir, 
manau, kad visi slidininkai šį mano teigimą pa
tvirtins.

Žodžiu, stengiausi ir štai turėjau atpildą.
— Kazys mums dabar parodys pasisukimą 

į kairę — tarė Karli. — Jis tai atlieka gana tai
syklingai. Matot, reikia sulenkti kelius, perkelti 
svorį ant kairės slidės ir... op! — Karli dar be
kalbėdamas lengvai tekančiais ir mum pačią 
tobulybę atstovaujančiais judesiais parodė tai, ką 
po to turėjau demostruoti ir aš. Visi penki šios 
slidinėjimo pamokos nariai su pagarba nusekėm 
akim jo griežtai suglaustų juodų slidžių nurėž
tą lanką puriame sniege.

Karli sustojo ir atsisuko į mus. Jo visas 
tiesiog rudai įdegęs veidas šypsojosi. Šypsojosi 
pilname savo pranašumo tikrume. Aukštumų sau
lės išblukinti plaukai kedenosi vėjuje. Karli, jo 
įdegęs veidas, mus iš visų pusių supantys balti 
kalnai, kurie savo ruožtu buvo užversti sniego 
kalnais, ir tie Karlio taip siutinančiai lengvai 
taisyklingi slidinėjimo judesiai būva lyg vientisa 
šios slidinėjimo karalystės, Vail Colorado, da
lis.

— Na, Kazys, prašau dabar... — Karli pa
mojo savo lazda. Aš atsistūmiau į purų sniegą ir, 
keturių porų kritiškų akių sekamas, bandžiau 
atsiekti Karlio tobulybės.

Kiek pagrįstas buvo šis mano trumpalaikis 
išaukštinimas, čia nutylėsime, ir tai pagaliau ne
svarbu. Gal kaip tik dėl to taip lengva stengtis 
slidinėjant, kad tie atsiekimai — ar tai būtų įro
dymas savo sugebėjimo sau pačiam, ar baltumu 
blizgančiam Colorado kalnui, ar pagaliau įdegu
sio veido Karliui — yra tokie trumpalaikiai ir 

pilnai savistovūs. Ir tiek daug tų atsiekimų Kiek
vienas sniego kauburys, kiekvienas aštresnis pa
sisukimas, kiekvienas iš pirmo žvilgsnio beveik 
statmenai krentantis i apačioje į miglą skęstan
tis kaino šlaitas ir net vidury jo stovinti pušai
tė gali būti priežastys ir laimėjimui, ir pralaimė
jimui. Atpildas už atsiekimą irgi yra efemeriš
kas: — tai sniego ir slidžių ritmo pajutimas, 
jausmas lengvumo daug lengvesnio, kaip šokant 
valsą, jausmas greičio ir vėjo veide ir pagaliau 
gal pagarbos kupinas juodplaukės žvilgsnis.

Bet vėl į šias rapsodijas leidžiuosi be rei
kalo. Slidinėtojams aiškinti nėra ko, o jūs visi 
kiti krienai, jūs baltaveidžiai lygumų kurmiai, 
jūs salionų liūtai ir greitkelių pabaisos, visvien 
manęs nesuprasit.

Grįžkim užtai prie to, kad Karli taisyklin
gai išstarė mano vardą, vos tik raštely išskaitęs 
savo klasės sudėtį. Karli buvo profesionalus 
slidininkas, vienas iš tų, kurie čia Colorado kal
nuose užsiėmė slidinėjimo mokymu. Karli buvo 
liekno stipraus sudėjimo, mandagiai arogantiš
kas. Angliškai jis kalbėjo su greičiausia tyčia 
pabrėžtu akcentu, jo veidas buvo aukštumų sau
lės nudegintas iki vario spalvos rudumo, jis slidi
nėjo mums pačią tobulybę atstovaujančiais ju
desiais. Žodžiu, jis buvo visai toks pat, kaip ir 
tuzinas kitų slidinėjimo mokytojų.

Vardas jo irgi atitiko. Daugumas mokytojų, 
mat, yra austrai. Tai visokie Heini, Rudi, Pepe, 
Egon ir kiti. Bet jo pavardė pasirodė, buvo ki
tokia. Sužinojau ta tą pačią pirmą dieną, kai 
abiem kartu teko atsisėsti į lifto kėdę. Nebuvau 
pratęs dar prie šių greitai judančių liftų. Vos 
atsistojau į eilę, ir, atrodė, tuoj pat reikėjo sku
bėti į vietą, dviguba kėdė pakėlė mus abu, ir 
netrukus iškilom virš sniego ir pušaičių.

— Jūs ištarėt mano vardą visai taisyklin
gai, — sakiau jam po kiek laiko. — Tai retai 
atsitinka. Šiaip visi jį išskaito “Keisis” ar pana
šiai...

Karli lyg švilptelėjo kažką sau tyliai ir da
bar atsisuko į mane.

— Girdėtas vardas. Tu lietuvis.

— Taip, — patvirtinau. — Jūs lietuvių pa
žįstate?

— Teko... Vienam lagery Vokietijoj gyve
nome... Aš — latvis.

— O, bralių tauta! — Sakiau su neslėptu 
malonumu balse..

— Ja... Bralių tauta, — pakartojo Karli ir 
nusišypsojo. — Pavardė — Valuodis. Karolis 
Valuodis Karols Valuodis... — Tuo jis atrodė 
pararado interesą mūsų naujai atidengta tautine 
giminyste ir grįžo prie savo tylaus švilpavimo. 
Nutilau ir aš, ir abu žiūrėjom į apačioje praslen
kančias sniege nugrimzdusias pušaites. Bendrai, 
slidinėjant dažnai noro kalbėtis lyg nėra, ir be to, 
jei kalba ir būtų buvus pradėta, tai būtų turė
jęs pradėti ją jis. Visa Amerikos demokratinė 
lygybės santvarka pilnai išgaruoja, pakilus su sli
dėm į kalnus. Čia akivaizdžiai pranašesni yra tie, 
kurie, geriau slidinėja, ir ta prasme Karli prieš 
mane buvo kaip generolas prieš eilinį.

Tą kartą slidinėjome savaitę Colorado kal
nuose. Laikas šiaip gal neilgas, ir jis, žinoma, 
pralenkia per greitai, bet kadangi jis taip užpil
dytas įvairiais įvykiais ir jau minėta pastanga, 
žiūrint atgal, atrodo, lyg jis būtų buvęs daug 
ilgesnis.

Penkias savaitės dienas, lyg tai būtų buvęs 
tam tikras darbas, ėmiau ir slidinėjimo pamokas. 
Jos trukdavo nuo pusės dešimtos ryto iki ket
virtos po pietų. Norint išmokti slidinėti, tokia 
sistema, nors ir varginanti, yra pati tinkamiau
sia. Taspats profesionalas slidininkas per tiek 
laiko gerai pažįsta savo mažos klasės asmenines 
silpnybes ir turi pakankamai laiko toms silpny
bėms ištaisyti. Daugiausia laiko ir praleisdavom 
ne tiek klausydami instrukcijų ar stebėdami de
monstruojamą techniką, kiek važinėdami vorele 
žemyn, o Karli iš paskos ar iš šono šaukdavo 
mums savo pastabas ir patarimus. Jis sugebė
jo būti kartais gana tiesioginis ir net grubokas, 
bet visuomet tai padarydavo su plačia šypsena, 
ir pats pataisymo grubumas sukeldavo pyktį ne 
Karliui, bet pyktį sau pačiam. Toks, be abejo, 
ir buvo šios taktikos tikslas.

-Diane, pakelkit savo užpakalį... Jis ne 
švininis, — kartodavo jis pravažiuodamas vienai 
klasės narei, kokios trisdešimties metų ir gana 
lieknai poniai. Diane sukąsdavo dantis ir steng
davosi per sniego kauburį pervažiuoti, pakilda
ma visu kūnu...

— Petį žemyn! Kairį!.. Laisviau su ranka... 
Jūs ne statula, gi! — Sakydavo jis jau pradėju
siam žilti, bet labai atletiškai atrodančiam ponui 
iš Seatle Stengdavosi ir tas.

Stengausi, žinoma, ir aš. Su tais gerais norais 
ir kartais net labai įskaudusiais sąnariais mes 
per penkias dienas pramokome visgi nemažai. 
Po pirmosios dienos, sužinojęs, kad Karli yra 
latvis, aš gal net tikėjausi, kad jis man, kaip 
vieninteliui savo klasės “bralių tautos” atstovui, 
parodys ir kiek favoritizmo. Tuo nusivyliau. Kar
li buvo pilnai bešališkas mūsų visų atžvilgiu ir 
buvo visiems tiek pat arogantiškai mandagus ir 
šiek tiek atokus. Ypač slidinėjant jį labai aki
vaizdžiai nuo mūsų skyrė jo lyg įgimta tobulybė, 
bet šis skirtumas galiojo ir nusileidus nuo kalno. 
Ir apačioje, kai sutikdavai jį kafeterijoj ar kitur, 
jis skyrėsi nuo mūsų ir savo rudai įdegusiu vei
du, ir išblukintais plaukais, ir visa savo laiky
sena.

Mane tas jo toks šaltumas ir atokumas, tu
riu prisipažinti, šiek tiek pykino. Keletą kartų, 
kai abiem kartu pasitaikė važiuoti liftu į vir
šų ir kai kartą prisėdome prie to pačio kafele- 
rijos stalo papusryčiauti, bandžiau su juo už
megzti kalbą, bet iš to daug neišėjo. Sužinojau 
tik kad jis iš tiesų dypas toks, koks ir aš, ir 
net maždaug mano metų. Kad Vokietijoje teko 
jam gyventi Bavarijoj ir kad ten išmoko slidinėti, 
kad Amerikoje mokėsi New Mexico universite
te, bet metė studijas ir atvyko į Colorado. Jau 
ketveri metai kaip jis kas žiemą dirba ir kaip 
profesionalas slidinėtojas tai Aspen, tai Brecken
ridge ir dabar štai — Vail kurorte. Tai maždaug 
ir viskas. Jis intereso nei manimi nei mano lietu
vybe nerodė, ir po kelių dienų aš irgi tas temas 
palikau. Nors kaip sakiau, tam tikra prasme tai 
mane ir erzino.

Šiame fone ir yra įdomus mūsų penktadie
nio vakaro pokalbis. Pradžią jis turėjo labai na
tūralią. Buvo, pagaliau, penktadienio vakaras 
slidinėjimo kurorte. Visos slidinėjimo klasės buvo 
baigusios savo terminą, ir pagal vyraujančią tra
diciją po vakarienės susirinkome “Auksinio liū
to” bare, kuris užėmė beveik pusę stambiausio 
kurorto pastato apatinio aukšto. Baras ūžė.. At
rodė, visi buvo susirinkę, ir buvo tiesiog sun
ku prasigrūsti. Visos klasės statė savo mokyto
jams alaus bokalus. Akordeonistas su švabiška

(Nukelta i psl. 4)
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APIE DVI KXYGAS
DABARTIES SUTEMOSE’

Bronius Zumeris. DABARTIES 
SUTEMOSE. Žvilgsnis į mūsų 
laikotarpio žaizdas ir skaudulius. 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 
Čikagoje 1967 m. 187 psl. Kaina 
$2.50. Viršelis Pauliaus Jurkaus.

Australijoje gyvenantis ir anks- 
čiaus aktyviai reiškęsis visuomeni
nėj ir kultūrinėj lietuvių veikloj 
autorius Bronius Zumeris šioje 
knygoje žvelgia į šių dienų žmoni
jos gyvenimą visoje apimtyje. Jo 
žvilgsnis yra absoliučiai pesimis
tinis: jis nieko neįžiūri dabarties 
gyvenime šviesaus ir teigiamo. Au 
torius kritikuoja visas žmonijos 
pastangas teigdamas, kad viskas 
yra totaliai prarasta ,nes neįgy
vendinta Evangelijos tiesa. Iš čia 
ir dabarties žaizdos ir skauduliai. 
Pagrįsdamas savo teigimus jis ne
sigaili kritikos ir katalikų bažny
čiai, kuri perilgai snaudžius! iki iš
kilo griaunančios jėgos. Iš viso 
turinio peršasi išvada, kad pasau
lis yra pribrendęs Sodomos ir Go- 
moros likimui, jeigu Dievas savo 
galybe pareikalaus savo teisių, ar
ba esame galutinai pasmerkti sa
vo susikurtam likimui nusigręžus 
Dievo. O tas likimas esanti neiš
vengiama pražūtis.

Keista, autorius visoje knygoje 
operuoja labai apibendrintais ir pi 
giais teigimais, ir vargu ar jis 
gali įtikinti bent vieną kritišką 
jo skaitytoją. Jau daugiau kaip 
prieš šimtą metų Dostojevskis per
spėjo savo skaitytojus nukrikščio- 

'nėjimo pavojumi, bet tas gyveni
mo eigos nesulaikė, nors jo raštai 
paliko didesnės įtakos, negu po
piežių enciklikos.

Knyga suskirstyta trumpais 
skirsneliais, kurie primena prieš

50 metų Lietuvos provincijų kle
bonų pamokslus kuriais tikintieji 
buvo gąsdinami velniais ir praga
ro galybe. Tokiais pigiais pamoks
lais būdinga ir B. Zumerio kny
ga. Ji skaitytojo nekelia į gėrį, 
nes pats autorius gyvenime to gė
rio nemato, o greičiausia atima iš 
skaitytojo ir tas paskutines viltis. 
Stebėtina tik, kad visas veikalas 
net buvo premijuotas marijonų, 
kurie lengvai galėjo pramatyti 
šios knygos neigiamas puses. Šių 
dienų žmogaus neišgąsdinsi nei 
velnio galybe, nei Dievo rūstybe. 
Pretenduodamas į žmonijos pe
rauklėjimą autorius pasirinko ar
chaiškus metodus, kurie deja ne-

atitinka šių dienų dvasiai. Jeigu 
veikalas pretenduoja į tam tikrą 
orumą ir autoritetingumą, galėjo 
autorius išvengti eilės vulgariškų 
išsireiškimų, kurie knygos nepake
lia. Bet tai stiliaus klausimas, o 
E. Helo, pagarsėjęs prancūzų pub
licistas ir esaistas teisingai pa
reiškė, kad “stilius tai yra žmo
gus”. Mes galime kaip norime kal
bėti idealiai apie senuosius laikus 
ir epochas, bet viena tikra, kad 
senųjų laikų nesugrąžinsim, o tu
rim rūpintis, ką mes turime duoti 
dabarčiai arba sugestionuoti atei
čiai. Deja, B. Zumerio knygoje 
tokių ateities prošvaisčių nesima
to. Beatodairinis neigimas ne 
sados turi iššaukti priešingą 
akciją, o greičiau rezignaciją.

rc-

IŠ SUTEMŲ I AUŠRĄ
Prof. Dr. Antanas P. Ramūnas. 

IŠ SUTEMŲ I AUŠRĄ. Auto
riaus leidinys. Spausdino “Tėviš
kės žiburių” spaustuvė Toronte, 
Kanadoje 1967 m. 453 psl. Kaina 
nepažymėta.

Kalbant apie šį leidinį ir turint 
galvoje autoriaus titulus su ne
kantrumu imi versti skaitydamas 
visą veikalą tikėdamasis užtikti 
autoriaus pasisakymuose kažko 
naujo ir originalaus. Tačiau už
vertus paskutinį pusalpį skaityto
jui palieka kažkoks neišaiškintas 
nusivylimas, nes jis tikėjosi šioje 
knygoje rasti kiek daugiau, negu 
joje išskaitė. Neatsižvelgiant į au
toriaus gausius mokslinius ir tarp
tautinius titulus šios knygos skai
tytojui peršiasi išvada, kad auto
rius nepasitenkina turimais tarp
tautiniais prisipažinimais, o rū
pinasi kaip toks prisistatyti ir lie
tuviškai skaitančiai visuomenei.

Dad daugiau: veikale sudėtos nuo
traukos, pasisakymai ar prisista
tymai daugiau byloja autoriaus as
menines intencijas, negu viso vei
kalo vedamąją mintj.

Praktškai tai nėra kokia neigia
ma veikalo pusė: gerai, kad vie
nas kitas mūsų žmogus išeina į 
viešumą ir prisistato reikiamoje 
aukštumoje: juk ne kiekvienas iš 
mūsų gali skelbtis nusifotografa
vęs su tokia pasauline garsenybe 
kaip prof. Foersteriu, bet iš kitus 
pusės tokie pasiskelbimai dar ne
būtinai liudija tą patį lygį. Nie
kas neabejoja prof. A. Ramūno 
pedagoginiais atsiekimais, vis tik 
perdėti ir superlatyvais išreikšti 
vienoki ar kitokie pedagoginiai lai
mėjimai įskaitant ir lietuvių tau
tos atsiekimus, sukelia skaitytojo 
sąmonėje atitinkamų abejonių. Ge
rai, kad autorius susirūpinęs lie
tuvišku įnašu j tarptautinę peda-

LIETUVIAI MENO FESTIVALY
TAUTINIAI ŠOKIAI

MENO FESTIVALYJE
Kovo 22 dieną mūsų tautinių 

šokių grupė, vadovaujama Vyt. 
Strauko, atstovavo lietuvius Me
no Festivalyje. Elder Parke Saund 
Shell pavilione jie šoko Lenciū
gėlį, Blezdinginį Jonkelį ir Au
dėjėlę. Akordeonu grojo p. Grigo
nis. Šokius išpildė: Jūratė Vitkū- 
naitė, Lina Launikaitytė, Rūta 
Bielskytė, Giedrė Straukaitė, Juli
ja Neverauskaitė, Marytė Neve- 
rauskaitė, Dana Brazauskaitė, Liū 
da Stalbaitė; Algis Grėbliūnas, 
Gintautas Kaminskas, Eugenijus 
Brazauskas, Vytas Neverauskas, 
Jonas Mockūnas ir mūsų tautinius 
šokius pamėgęs australiokas Alan 
Hall.

Be jų, šokių grupei dar priklau
so Marytė Juzelionaitė, Edvardas 
Brazauskas ir Romas Jasiūnas.

Didelis susidomėjimas mūsų Mu- 
ziejum-Archyvu Meno Festivalio 
metu. Muziejaus Archyvas susilau
kė daug lankytojų, jų tarpe ir Me
no Galerijos direktorių, kuris se
kančių dieną Advertiser’yjc para
šė labai puikią recenziją apie Šal
kausko, Ievos Kubbos, Urbono ir 
kitus meno kūrinius, esančius Mu
ziejuje.

LIETUVIŲ PASISEKIMAS 
GĖLIŲ PARODOJE

Adelaidės Meno Festivalio me
tu buvo taip pat ir gėlių paroda. 
Lietuviškus “Stogo žirgelius” iš 
gėlių paruošė skulptorė ponia Ieva 
Pocienė, o parodos metu paaiški
nimus davė ponia E. Dainienė. Mū- 
eksponatas, kuris buvo organizuo
jamas Gerųjų Kaimynų organi
zacijos ribose, laimėjo trečią pre
miją.

Tautiniais rūbais apsirengusi 
ponia Dainienė su “Stogo žirge
liais” buvo lankytojų dėmesio cent
re. Daug australų teiravosi apie 
mūsų tautinius drabužius mūsų 
liaudies meną ir mūsų tautinę kul
tūrą. Poniai Dainienei teko aiš
kinti ne tik apie mūsų meną, bet 
taip pat mūsų tautos praeitį, jos 
papročius ir jos dabartinę padėtį. 
Ponia Dainienė sugebėjo puikiai 
išnaudoti gerą progą mūsų tau
tos naudai. Lankytojai padarė net 
529 foto nuotraukas — taip domė
josi mūsų tautiniu menu. Trys lan
kytojai pastebėti su filmavimo apa 
ratais. Ponas Riauba padarys spal
votą fotografiją. Kas norės, galės 
gauti.

Adelaidės lietuvių visuomenės 
nuoširdi padėka priklauso ponioms 
I. Pocienei ir E. Dainienei už pui
kiai išpopuliarintą lietuvių vardą.

Gali būti, kad šiuo metu pats 
pavojingiausias židinys pasaulyje 
yra Vietnamas, kur Pietų Vietna
mo, amerikiečių ir jų sąjunginin
kų daliniai kietai kovoja su Viet- 
congu (Vietnamo komunistų da
liniais). Vietcongas be paramos iš 
šalies nebūtų pajėgus kovoti. Gin
klais ir kariais jį remia komunis
tinis Šiaurės Vietnamas, kuris sa
vo ruožtu ginklais ir kitais daly
kais aprūpinamas daugiausia Sov. 
Sąjungos. Kita vertus, Pietų Viet
namas, jeigu ne amerikiečiai ir jų 
sąjungininkai su moderniais gink
lais ir kitokiais ištekliais, seniai 
jau būtų komunistinis ir prijung
tas prie Šiaurės Vietnamo.

Pietų Vietnamas, kuriame da
bai- taip kietai kovojama, yra da
lis buvusios Indokinijos, kurią iki 
1954 m. valdė prancūzai. Po 8 me
tų kovos prancūzai pagaliau buvo 
suvaryti į Dien Bien Phu ir nu
tarė galutinai išsikraustyti iš tos 
savo kolonijos. Pagal tarptautinį 
susitarimą Vietnamas buvo per
skirtas į dvi dalis — šiaurinį, ku
rį vdldo komunistai, ir pietinį, ku
rį globoti pasiėmė amerikiečių va
dovaujami sąjungininkai.

Prancūzus išvarė jauno vietna
miečių komunisto generolo Giapo 
vadovaujami vietnamiečių dali
niai, kurie pamažu išaugo į armi-

dienų pasau- 
tema veika- 
fragmentari- 
Jeigu peda- 

žmonijos gy- 
ateities pa-

gogiką ir bendrai į lietuvių įnašą 
pasaulinėje arenoje, bet autoriaus 
panaudoti superlatyvai (būdvar
džiai, aukščiausiame laipsnyje) 
skaitytojui daugeliu atveju iššau
kia šypsnį bet ne nuostabą. Jei
gu autoriui rūpėjo pristatyti lietu
vių tautos misiją šių 
lyje, tai reikėjo ta 
le ir ribotis, bet ne 
niais užsiminimais, 
gogika kaip esminis 
venimo variklis yra
grindas, tad ir reikėjo šito tei
gimo dvasioje išlaikyti ir visos 
knygos struktūrą. Gerai, kad au
torius žiūri j gyvenimą ir ateitį 
optimistiškai. Be abejo net ir tam
siausiuose istorijos laikotarpiuo
se įmanoma ir galima įžiūrėti tei
giamų to laikotarpio savybių, ku
rios lėmė ateitį. Kiekvienas pe
dagogas dirba ne šiai dienai, bet 
ateičiai, vis tik bet kokio pedago
go kalba, nesiskaitanti su esąmo- 
mis sąlygomis ir nuotaikbmis, tei
gianti besąlyginę pergalę norima 
linkme, jau pati savy kelia eilę 
abejonių. Todėl ir Dr. A. Ramū
no besąlyginis šioje knygoje opti
mizmas ir tie gausūs superlatyvai 
skaitytojui greičiau kelia abejonių, 
negu įtikina. Autoriaus didelė 
Dievo dovana, kad jis kiekviename 
sutiktame žmoguje, tikriau asme
nybėje, įžiūri teigiamybių. Ir tei
singai kiekvieno gyvenančio as
mens darbas ir pastangos neginči
jamai yra teigiamos, ir jeigu šito 
dėsnio autorius būtų laikęsis viso
je knygoje, jis būtų, aišku pasie
kęs daug daugiau, negu operuoda
mas atsitiktiniais atvejais, juos 
suvesdamas į superlatyvus ir juos 
pristatydamas kaip gyvenimo nor
mą. Šitoje vietoje autorius ge
rokai persistengė, ir kiek siekia 
jo neribojamas optimizmas, tiek 
lygiai skaitytojui sužadina abejo
nių autoriaus teigimų patikimi- 
mu.

Poną
VINCĄ KAZOKĄ,

gyvenantį Perth’e W.A., sveikiname 50-ties metų sukakties 
proga ir linkime geriausios laimės ir dar kartą aplankyti 
gražiąsias Dzūkijos apylinkes, kur praleista graži jaunystė ir 
belikę tik prisiminimai.

V. Dailydė 
J. O. Liutikai

KITI APIE MUS
ADVERTISER 

APIE LIETUVOS OKUPACIJĄ
Vyriausiojo Lietuvos Išailsvini- 

mo Komiteto (VLIKo) pirmininkas 
lankydamasis (Adelaidėje, turėjo 
pasikalbėjimą su The Advertiser 
dienraščio korespondentu. Kovo 
25 dienos laidoje Advertiser’yje 
tilpo pranešimas su tokiu pava
dinimu:

Rusijos okupuotos Lietuvos byla 
Jungtinėms Tautoms.

“Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas Dr. J. 
K. Valiūnas vakar (24.3.68. — 
Red.) pareiškė, kad daromos bend
ros pastangos atkreipti pasaulio 
dėmesį į Lietuvos okupaciją ge
gužės mėnesį įvyksiančioje Tehe
rane tautų konferencijoje ryšy su 
žmogaus Teisių Deklaracijos su
kaktim.

“Dr. Valiūnas, New York’s vers
lininkas, kuris lanko lietuvių ko
lonijas visame laisvajame pasau
lyje ir vizituoja vyriausybių gal
vas ryšy su pasiruošimu Tehera
no konferencijai, pareiškė, kad jis 
mano, jog diskusijos toje konferen 
cijoje ribosis Rodezijos ir pana
šiomis problemomis.

Lietuviai mano, kad visos tautos 
turi būti laisvos, neatsižvelgiant 
į jų rasę, bet nemano, kad būtų 
teisinga diskutuoti tik spalvotųjų 
tautų reikalus pamirštant, kad yra 
ir baltosios rasės tautų, kurios 
kenčia neteisybę.

“Baltijos Tautos — Lietuva Lat-

sa-

už-

Lietuva, ir dėl to 
pavojus būti išnai-

Lietuvos Išlaisvini- 
stengsis iškelti Te-

vija ir Estija — yra vienintelės 
Rusijos kolonijos Europoje, 
pabrėžė p. Valiūnas.

“Lenkija ir Vengrija išlaikė 
vo tautines savybes, su šiokia 
kia apsisprendimo teise, netgi 
sienių reikaluose.

“Šios tautos nebuvo įjungtos į 
Rusiją kaip 
joms negręsia 
kintoms.

“Vyriausias 
mo Komitetas
herano konferencijoje klausimą 
prieš Rusijos kolonizaciją Lietu
vos žemių.

“Kita problema yra Lietuvos 
žmonių ir jų turtų eksploatacija 
kartu su okupanto pastangomis 
Lietuvą likviduoti kaip tautą.

“Dr. Valiūnas toliau pareiškė, 
kad dėl lietuvių naikinimo ir de
portacijų, Lietuvių tauta sumažėjo 
iš 3.2 milijonų 1939 metais iki 2.7 
mil. 1959 metais.” (ALŽ)

(Atkelta is psl. 3)

skrybėle didvyriškai stengėsi bent šeik tiek savo 
akordeono balsu perviršyti bendrą ūžesį. Man 
asmeniškai ir, beveik visiems kitiems buvo užė
jęs ūpas pasigerti. Per savaitę įtampos ir pastan
gos tikrai užteko, ir dabar buvo atėjusi atsilei- 
dimo valanda. Atrodė, ir Karli tai šiek tiek vei
kė. Kaip ir pridera tradicijai, jis taipogi atėjo 
į barą ir mūsų klasės nariai, tarpusavyje var
žydamiesi, statė jam vieną bokalą po kito. Šiaip 
jis į barą vakare užsukdavo tik labai trumpam. 
Gal užtai, kad kitą dieną kokiam atsiliekančiam 
klasės nariui galėtų priminti, kad gal vertėtų anks 
čiau eiti gulti. Bet dabar jis neskubėjo iš baro, 
ir net kelias valandas mes visi gėrėm kartu. Nuo
taika pasiekė zenitą, dar vienuoliktai neatėjus. 
Po to kai kas pradėjo skirstytis ir bare pasili
ko tik kietesnioji publika. Pasilikom ir mudu su 
Karliu.

— Valuodi, — sakiau jam, imituodamas 
latvišką tarseną ir pabrėždamas pirmą skieme- 
hį. — Valuodi, tu esi chamas ir bailys. Esi asi
las ir žirgo galva ir, be to, esi nekultūringas...

Karli žiūrėjo į mane pusiau primerktom

akim ir šypsojosi. Alaus išgerta buvo daug, be 
abejo, bet ne tiek, kad jis negalėtų suprasti žo
džių reikšmės.

— Keisy, tu esi nusilakęs lūganas...
— Ne tiek nusilakęs, kad nežinočiau ką sa

kau. Tu žirgo galva, esi bailys...
— Tu greit pradėsi dainuoti, Keisy... Jūs 

vsada dainuoti pradedat, je taip tą galima pava
dinti...

— Tu esi bailys, asile...
— Okei... Aš tau nupirksiu vieną... Bet jei 

tik napradėsi dainuoti...
Karli pamojo padavėjai, ir nors šiaip jos 

dėmesį patraukti buvo nelengva, bet šį kartą ji 
pristatė tuoj pat. Ji nusšypsojo jam, jis nusišyp
sojo jai, o sumokėti teko man. Padavėjos šyps- 
nis buvo pilnas pagarbos ir gal slaptos meilės. 
Bendrai atrodė, jog visos moterys nuo devynių 
iki devyniasdešimties vienu ar kitu laipsniu buvo 
įsimylėjusios slidinėjimo mokytojus. Ypač tuo 
momentu buvau įsitikinęs, kad tai stebėtino mo
teriško nepdairumo pasėka.

— Bailys... Supranti. Ir tai esmine prasme,
— pakartojau.

— Tu tik nedainuok, ir viskas bus tvarkoj,
— atsakė Karli ir pripildė stiklines.

(.Pabaiga sek. N r.)

jas iš mažo partizanų būrelio. Ge
nerolas Giapas šiandien labiausiai 
gąsdina ir amerikiečius su jų są
jungininkais. Jis savo krašte išėjo 
aukštuosius mokslus, bet ne kari
nius. Bet tas jaunuolis dar tik ke
liolikos metų būdamas įsijungė į 
kovą prieš okupantus prancūzus. 
Jų gaudomas, atsidūrė Kinijoje ir 
ten išėjo karinius mokslus, pir
miausia, kaip reikia vesti partiza
ninį karą.

Prieš prancūzus jam pasisekė. 
Jie toli gražu savo kariniu pajėgu
mu negalėjo prilygti dabartiniams 
amerikiečiams. Tačiau komunistai 
tikisi ir dabar laimėti, nes už jų 
pečių yra ne tik garsusis gen. Gia
pas, bet ir Sov. Sąjunga, kurios 
vadai viešai sako, kad jie negali 
leisti amerikiečiams laimėti.

Komunistinis šiaurės Vietna
mas visada reiškė savo teises ir į 
Pietų Vietnamą, kuris esąs valdo
mas karinės klikos. Dėl to ne be 
Šiaurės Vietnamo vyriausybės ži
nios buvo pradėtas organizuoti 
Vietcongas, kuris kariniais veiks
mais ėmėsi trukdyti amerikie
čiams ramybę. Jei iš pradžių ame
rikiečių karių ten buvo tik apie 
15.000, tai dabar jų artėja ten į 
pusę milijono, o jei nebus surasta 
kokia nors protingesnė išeitis, tai 
jų ten galės būti nugabentas ir 
dar koks milijonas. Dalis net ir 
JAV gyventojų nepatenkinti, kad 
ten žūsta jauni amerikiečiai ir rei
kia didelių išlaidų karui vesti. Ar
tėja prezidento rinkimai, ir prez. 
Johnsonas lengvai juos pralaimės, 
jei karas nesibaigs laimėjimu 
Vietname, o dar blogiau, jei reikė
tų trauktis iš Vietnamo.

Kodėl amerikiečiai ten laikosi? 
Ne visi JAV atsakymai įtikina. 
Sakoma, kad amerikiečiams rūpi 
išlaikyti taiką ir saugumą pietry
čių Azijoje, kad JAV laikosi įsiti
kinimo, jog mažos ir didelės tau
tos privalo turėti teisę pačios 
spręsti savo likimą ir t.t. Pavyz-

kita ko, P. Viet- 
tėra netoli 6 mi-

nusistatymas ne- 
komunis-

Sąjungos 
vietnamiečiams 
pralaimėti nėra kokia nors 

Po antrojo pasaulinio

džiui. kad ir ta teisė tautoms savo 
likimą spręsti be grėsmės iš šalies. 
Kas gi gina Rytų Europos tautų 
teisę? Nebekalbant jau apie anks
tyvesnius metus ir kitas tautas, 
įskaitant ir lietuvius, juk JAV nė 
piršto nepajudino, kai vengrų tau
ta buvo sukilusi. Gali būti tiesos 
tik amerikiečių tvirtinime, kad 
Vietnamas yra gyvybinis Ameri
kos reikalas. Be 
name gyventojų 
lijonų.

Sov. 
leisti 
tams
naujiena, 
karo liko dvi pagrindinės galybės 
su savo draugais, rėmėjais ir re
miamaisiais. šiaurės Vietnamas 
yra komunistinis kraštas, dėl to 
Sov. Sąjunga jį ir remia. Tai yra 
dar ir toks komunistinis kraštas, 
kuris nusivylė komunistine Kinija 
ir kurio simpatijos yra Sov. Są
jungos pusėje.

Amerikiečiams sunku kovoti 
Vietname. Nors dar prez. Kenne- 
džio laikais buvo pradėta iš pa
grindų ruoštis tokiam partizani
niam karui, bet nebuvo numatyta 
viena galimybė, kuri dabar sudaro 
didelę kliūtį. Jeigu iki krašto sos
tinės Saigono prasiveržia daugybė 
komunistinių partizanų, tai reiš
kia, kad amerikiečiai ir jų sąjun
gininkai negali pasitikėti gyven
tojais ir kad komunistai krašte 
turi daug šalininkų, nors’ tie par
tizanai ne kartą jau yra žiauriai 
pasielgę ten, kur jie įkelia koją.

Sunkiau būtų atsakyti, kas kal
tas, kad daug gyventojų palaiko 
komunistus. Gali būti, kad gen. 
Giapas, vadovaudamas dabar par
tizanams, pajėgia paveikti ne tik 
socialinius gyventojų jausmus, bet 
ir tautinius. Be to, bent iki neseno 
laiko, Pietų Vietnamą valdė gene
rolai, kuriems vargu ar rūpėjo di
desnės socialinės reformos ir ku
riuos palaikė amerikiečiai.

(E. L.)

BRAZILIJOJE ĮSTEIGTA 
PIRMOJI ASMENINĖ 

LIETUVIŲ PARAPIJA 
KLEBONU INAUGURUOTAS 

KUN. J. BRUŽIKAS S. J.
Kovo 3 dieną Sao Paulo mieste 

Švenč. Motinos Gero Patarimo 
bažnyčioje Jo Eminencija kardi
nolas Agnelo Rossi pravedė lietu
vių parapijos įkurtuvių iškilmin
gą aktą dalyvaujant apie 600 tau
tiečių. Pirmuoju lietuvių persona
linės parapijos klebonu paskirtas 
kun. J. Bružikas S. J., jo asisten
tais — J. Kidykas S. J. ir L. Za
remba S. J.

Tiesa, Zelinos priemiestyje kur
toji parapija be abejo yra pirmoji 
lietuvių sukurtoji ir juos aptarna
vusi bei aptarnaujanti parapija, 
ir jos klebonai yra pirmieji lietu
vių klebonai “de facto”. Tačiau 
Zelinos parapija niekada nebuvo 
skirta Bažnyčios vyriausybės ap
tarnauti tiktai vieniem lietuviams. 
Be to, Zelinoje įkurta parapija 
vyskupijos kurijoje yra laikoma 
teritorine.

Dabar įkurtoji — šv. Kazimie
ro parapija Mooca’je yra pirmoji 
pagal šv. Tėvo dekretą ‘Ęxul Fa- 
milia” kardinolo įkurta ir pripa
žinta vien tik lietuviams aptar
nauti asmeninė parapija.

įkurtuvių išklmės įvyko brazi
lams skirtoje bažnyčioje, ne lietu
vių dr. V. Kudirkos salėje, kaip 
buvo iš pradžių planuota. Lietu
viškos minties savaitraščio MŪSŲ 
LIETUVA 11 (1024) numeryje 3 
pslp. rašoma: “Kovo 1 d. taigi 
maždaug 48 valandas prieš iškil
mių pradžią LSB Valdyba ir trys 
jos “juridiniai patarėjai” paprašė 
audiencijos ir įteikė kardinolui 
oficialų raštą kuriame pareiškė, 
jog nenorinti, kad kardinolas įkur
tų parapiją Dr. V. Kudirkos rū
muose”.... Taip lietuviškai parapi
jai gimti reikėjo brazilų bažnyčio
je Nostra S-ra do Bom Conselho.

Apie pačias iškilmes paminėta
jame savaitraštyje skaitome: “Lie
tuviai, švęsdami Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 50 metų 
sukaktį negalėjo gauti didesnės 
dovanos kaip asmeninę, pilnateisę, 
vien tik lietuvių reikalams aprū
pinti skirtą parapiją. Tos parapi
jos įkūrimas padarė S. Paulo lie
tuvius nuo niekieno nepriklauso
mus religinėje — dvasinėje srity
je. Ta aukščiausio arkyvyskupijos 
Ganytojo Jo. Em. kardinolo Agne
lo Rossi pripažinta dvasinė nepri
klausomybė ne tik de facto, kaip 
tai buvo jo pirmtakų daroma pra
eityje, BET IR DE JURE dabar
čiai ir ateičiai, kiekvieno lietuvio 
širdį pripildė džiaugsmo ir pasidi
džiavimo jausmais.

Po iškilmių salėje vyko vaišės į 
kurias atsilankė aukštas svečias 
Kardinolas. Jam Bendruomenės ir 
visų susirinkusiųjų vardu padėkos 
žodį tarė B-nės valdybos pirm. p. 
Jurgis Sliesoraitis ir drauge atsi
prašė už kaikurių mūsų tautiečių 
įžūlų jo užgavimą, neleidusį jam 
inauguruoti parapijos lietuviškoj 
pastogėje.

Newcastelietis

Mielus A. ir St. PACEVIČIUS ir dukreles, jų sūnui

ir broliui VYTEIUI tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame.

St., R. ir M. Rudzenskai

Amerikos žvalgybinis laivas 
“Pueblo”, patekęs prieš daugiau 
kaip mėnesį į šiaurės Korėjos ko
munistų rankas vis dar priešo ran
kose. Derybos buvusios nesėkmin
gos. Šiaurės Korėja reikalauja, 
kad Amerika už šitą žygį atsipra
šytų arba bus visa laivo įgula 
pasmerkta mirti kaip šnipai. Į ko
munistų rankas pateko drauge su 
laivu 82 įgulos nariai.

4



1968 m. balandžio 8 d. MOŠŲ PASTOGE S

®£POPTĄL>
KOVO SUSIRINKIMAS

KOVO SUSIRINKIMAS
Kovo 31 dieną lietuvių namuose 

Lidcombe įvyko Sydnėjaus sporto 
klubo narių metinis susirinkimas. 
Dalyvavo 46 klubo nariai ir apie

Buvęs treneris australas apleidęs 
mūsų klubų.

I MURRAY’S I

NERIES SUSIRINKIMAS
30 svečių. Svečių tarpe matėsi p.

RINKIMAI
Į naują sporto klubo valdybą

I ra
S. Narušis ALB Krašto Valdy
bos pirmininkas, A. Dudaitis ALB

STEIGIAMAS SPORTO KLUBAS 
“NERIS”

Pranešama Sydnėjaus lietuviams, 
kad balandžio 21 d. (Atvelykyje) 
2 vai. p.p. Dainavos salėje Banks- 
towne šaukiamas Sporto Klubo 
“Neries” steigiamasis susirinki
mas, kurio tikslas išrinkti “Ne
ries” klubo valdybą bei aptarti 
kitus aktualiuosius reikalus.

Kaip jau visiems žinoma, krep
šinio komanda Neris labai gra
žiai užsirekomendavo Sydnėjuje, 
tad reikalas verčia turėti oficia
lią valdybą, kuri tęstų gražiai pra
dėtą darbą.

Kviečiame visus tautiečius susi
rinkime gausiai dalyvauti ir pa
remti jaunųjų entuziastų iniciaty
vą.

Susirinkimui gerai pavykus nu
matomos mažos krikštynos su lie
tuviška sula.

Iniciatoriai

Be to, Ugnė yra ir gera plauki
kė. Kovo pradžioje Sydnėjaus eg- 
zilų skautų plaukimo varžybose ji 
tris kartus atplaukė pirmoji. Jos 
tuo tarpu svajonė tapti kūno kul
tūros mokytoja.

GERA NARDYTOJA
Bankstowno Mergaičių gimna

zijos penktos klasės mokinė Ugnė 
Kazokaitė pereitą savaitę varžėsi 
finalinėse varžybose dėl N. S. W. 
čempionato nardymo (diving) 
sporte. Savo gimnazijos ir distrik- 
to mergaičių gimnazijų varžybose 
ji išėjo pirmoji ir pateko j finalus, 
kur varžėsi visos N. S. W. mergai
čių gimnazijų atstovės. Finaluose 
ji atėjo trečioji.

ADELAIDE
NAUJA VYTIES KLUBO 

VALDYBA

Metinis “Vyties” Klubo narių 
susirinkimas, įvykęs kovo' 24 dieną 
išsirinko naują valdybą, kuri pa
reigomis pasiskirstė sekančiai:

Pirmininkas — J. Jaunutis, 
Vicepirm. — V. Skobeika, 
Sekretorius — B. Nemeika, 
Sporto vadovas — P. Andrijai- 
tis, 
Iždininkas — R. Sidabras.

— * —

Vienos tautelės Afrikoje gyven
tojai sustreikavo — atsisakė mo
kėti mokesčius raganiams, kurie 
juos saugo nuo potvynių ir sausrų. 
Kaip tyčia užėjusios audros nu
siaubė pasėlius, o burtininkai pa
grasino, kad jie užleisiu dar dides
nių nelaimių, jeigu ir toliau nemo
kės mokesčių. Nežinia, kuo baig
sis tie jų grąsinimai, nes tuo pa
grindu jie buvo suimti ir pasodin
ti.

Sydnėjaus Apylinkės Valdybos 
pirmininkas, p. V. Kazokas — 
“Mūsų. Pastogės” redaktorius V. 
Simniškis — Sydnėjaus lietuvių 
klubo pirmininkas ir daug kitų 
mūsų bendruomenės organizacijų 
narių.

Susirinkimui pirmininkauti iš
rinktas p. E. Kolakauskas. Se
kretoriauti V. Karpavičius.

MIRUSIO NARIO PAGERBIMAS
Buvęs sporto klubo pirminin

kas V. Augustinavičius trumpai 
apibūdino mirusio klubo nario-rė- 
mėjo B. Daukaus nuopelnus mū
sų klubui ir paprašė narių atsis
tojimu ir susikaupimu pagerbti mi 
rūsį j j.

ATASKAITINIS KLUBO 
VEIKLOS PRANEŠIMAS

Išklausius pranešimo paaiškėjo, 
kad buvusi valdyba neruošė šokių 
vakarų, kurie pagal jų pasisakymą 
neatnešdavo pelno.

Ateityje siūlė ruošti vieną meti
nį šokių vakarą-balių.

Vietoje šokių vakarų klubo val
dyba buvo suruošus! iešminę ir 
gegužinę, kurios davė pelno. Sporto 
klubas praėjusioje Sporto Šventė
je Adelaidėje buvo atstovaujamas 
44 sportininkų, šiuo metu veikia 
visos sporto šakos išskyrus lauko 
tenisą. Klubui trūksta trenerio mo
terų komandai. Buvusioji valdy
ba nepajėgė surasti lietuvių tarpe.

išrinkti asmenys pagal balsų dau
gumą: K. Krapauskas, V. Augus
tinavičius, Z. Motiejūnienė, I. Kvie 
cinskienė, ir A. Šimaitis.

Revizijos komisija: V. Binkis, M. 
Petronis ir P. Kutka.

BENDROS PASTABOS
Susirinkimas buvo labai sėkmin

gas žiūrint iš dalyvių skaičiaus. 
Žiūrint iš realios pusės susirinki
mas nebuvo darbingas, ir nesutei
kė vilčių geresnei klubo ateičiai. 
Į naujos valdybos kandidatų są
rašą leido savo pavardes įrašyti 
du sportininkų tėvai, bet vėliau 
persigalvojo ir savo kandidatūras 
atsiėmė.

Kiekvienam, kuris domisi spor
tine veikla, sukėlė daug rūpesčių 
paskutiniu metu Mūsų, Pastogėje 
nuolatinis nepasitenkinimas ir nuo 
latinė kritika vietinio klubo.

Kam teko dalyvauti metiniame 
klubo susirinkime, tas turėjo pro
gos išgirsti pasisakymus ir susi
daryti tikrą vaizdą, kas dedasi klu
bo veikloje. Reikia manyti, kad 
naujoji klubo valdyba lygiai kaip 
ir buvusioji laikysis vienos lini
jos, nesikišti į grupines peštynes 
ir laikytis nuošaliai. Klubo valdy
ba išrenkama veikti pagal klubo 
įstatus ir visą veiklą nukreipti 
vien tik sportuojančio jaunimo la
bui. Klubas niekuomet nesirūpino 
kuriai grupei ir prie kurių namų 
priklausė ar priklauso sportinin
ko tėvas. Klubas kalba sportinin
kams vien tik apie sporto reikalus.

Narys
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APIE VYRUS IR MOTERIS pradėjo nešioti. Kada vyriškų dar
bų dirbti buvo išvarytos, prie 
ginklų gamybos. Lėktuvų anga-

HF. STORES
646 George St., Sydney, Australia 

(Kampas Liverpool St.) 
TEL.: 26 1768

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

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

19 metų mūsų darbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu
tinai įrodė, kad su tikslumu ir geram stovyje JŪSŲ •iuntinyi 
gaunama jū»ų giminių pilnoje tvarkoje.

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

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne
sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per 
12 dienų.

SIUNTĖJŲ DĖMESIUI
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 21-7842.
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Iškopinėjau bites čia kurią die
ną. Turiu pora avilių sodely. Za- 
bova man senam iš dyko buvimo, o 
medus daug skanesnis negu pirk
tinis. Valgom sau medų su agur
kais, bičių sumanumą giriam. Nu- 
šnekėjom, kad tai tik viena taip 
sumaniai tvarkoma moterų kara
lystė.

— Gal gi ne, Rapolai, — sako 
Petras. — Be bitinėlio nieko ne
būtų.

— Be kokio bitinėlio? — šoko 
Dzidoriukė. — Jeigu apie tranus 
kalbi, tai jie tikri bladžeriai ir bi
tės pačios juos išpiauna. Susideda 
karalienė kiaušinius ir sunaikina 
tuos darmajiedus.—

— Karalienė ir bitinėlis avily 
gaspadoriai! — Ginčijasi Petras.
— Lygiai, kaip Elsbutė su Pilypu, 
kad... —

— čia dabar? — pertraukė Dzi
doriukė. — Avilio tvarkos nežinai. 
Pasauly ir tuojau moterys vienos 
karaliaus, ba iš vyrų jokios nau
dos nėra; taip pat bladžeriai dau
giau niekas. Ana vienas jau nu
mirė moterų išsigandęs. Sako tik 
pasakė — oi moteris — ir numirė 
nabagas. Šekspyras toks. Ar ne
pažinai jo, Rapolai? Pavardė lyg 
ir nelietuviška. —

— Nepažinau tokio, — sakau.
— Gal ir lietuvis kur nuo Biržų, 
ba ten navatnų pavardžių pilna. 
Apie jo smertį negirdėjau, nė

saip ją išjuokė. Sako, dar ir dabar 
visokie psikologai, kokie antropo
logai ir galybė kitokių “klogų” 
krūvas knygų apie moters charak
terį teberašo. Sako, pilni pakraš
čiai visokių moters stebėtojų ir jų 
problemos analistų. Tik viena mo
teris nežino ir nejaučia, kad yra 
kokia bėda.

— Dievas pirmą Adomą sutvė
rė, o tik paskui Ievą iš paties Ado
mo šonkaulio, — sako Petras. — 
Vyrų ir pirmenybė visur!

— Taigi, kad ne iš seilės ir dul
kių. — šoksta vėl Dzidoriukė. — 
šneka mat asaba dar! Gana jau 
moteris privergavo šitiek tūkstan
čių metų. Dabar papūskit prieš 
vėją! Ta ponia sakė, kad jos ma
ma dar atsimena tą supražisčių 
sukilimą. (Žinote buvo toks mote
rų sukilimas, vadinamas “Supra
šė”). Sako tada moteris surištas 
į daboklę vežė, prie stulpų pririšę 
plakė ir visaip kitaip mūčijo. Tik 
dėlto, kad rinkimuose balsavot no
rėjo ir į mokslą veržėsi. Tada jai 
sakė vyrai, girdi, įrodykit, kad už
tenkamai proto turit, užsitarnau- 
kit. Pažiūrėkit, kaip moteris įro
dė! Dabar moterys ministerial, 
astronautai, daktarai: nėra ko 
moteris negalėtų! Nedyvai, kad 
tam Šekspyrui nervai nebeišlaikė 
ir numirė.

— Mirtų ir vėl bobas driverius

pamatęs, — erzinasi Petras.
— Nebeturi jau ko šnekėti, tai 

nors prie driverių. — Pyksta Dzi
doriukė. — Ar girdėjai kokį didelį 
akeidentą, kad moteriai atsitiktų? 
Vyrai, tai bile biškį kas, tuoj gal
vas iškišę visokiais “bladi mugais” 
ar kokiais “hogais” koliojasi. 
Nykščius aukštyn pakeldami aus
trališkas špygas rodosi. Ar girdė
jai moteris kur šitaip? Vėl žmo
gus ana laikrašty prie madų kabi
nėjasi. Tai, girdi, suknelės per 
trumpos, tai kojos kitų per storos, 
tai per daug dažosi. Dėl kojų, tai 
tiek pasakysiu, kad vyrų daug 
mažiau sgrabnom kojytėm, tos 
pačios plaukais apžėlusios, ir tai 
trumpas kelties nešioja.

Čia aš perspėsiu, kad Dzidoriu- 
kės kojos irgi neplonos ir pėda ne
maža. Ji tik džiaugiasi, kad stip
riai ant žemės stovi, netaip lengva 
pargriūt.

— Patys vyrai, madų karaliai, 
kelia aukštyn, trumpina sukneles 
beieškodami, kaip tas sakė, ko 
Adomas neturi. Su šimtakvaldžiais 
vargo daugiau ir brangiau kai
nuoja. O dėl dažų tai tegul tik 
tyli, ba dar visai neseniai patys, 
kaip povai išsipudravę, ūsus ir 
plaukus išsipomadinę vaikščiojo. 
Margiausias šalbierkas, visokiais 
akselbantais aplimavotas vilkėjo. 
Ilgas kelnes moterys tik per karą

ruošė buvo šalta žiemą. O prieš 
einant į darbą reikėjo vaikus pa
penėti, suruošti; nebuvo laiko su 
kasom cackytis. Tas negražusis 
“bubikopf” buvo praktiškiau. Ta
da moteris buvo tėvu ir motina ir 
bendruomenės reikalus tvarkė. Ži
nau gerai, ba ir mane buvo nu
varę prie tų “pancerfaustų”. Ži
note tų, kur į karo pabaigą seniu
kams dalino. Dirbau ir aš prie 
ginklų...

— Nelabai kaip tenudirbai. — 
Erzina vėl Petras. —' Būtum ge
riau parako užtaisius, būtų gal 
vokietys karą laimėjęs. —

— Tai dabar! Aš mat kalta, 
kad vokietys durnas buvo! — Net 
seilė tykšta Dzidoriukei. — O kad 
ir aš pati, jaunė nesigiriant; vi
sokius darbus galiu dirbti. Per ka
rą paraką j tuos “faustus” pils
čiau, o dabar va Dunlope teniso 
čeverykėliams padus klijuoju. 
Dėlto niekas nesako, kad dėl mano 
padų teniso neišlošia. O ką tu, 
gudročiau? Per karą lėktuvų pro
peleriams muterkas fitinai, dabar 
Board of Works vandens pipkas 
fitini. Titulo nepakeitei. Nemoki 
savo razumo perstatyti ir kitokio 
darbo išmokti. Moteris gali. Bet 
vistiek negerai. Dar visokie ten 
ieško, kaip moteriai padėti jos 
charakterį sutvarkyti. Padėjėjai 
atsirado! Susipinkit vėl kasas, sa
ko, nusiimkit karo dažus ir vėl

laikrašty nebuvo.
— Aš laikrašty ir skaičiau, o ne 

kur kitur. — Sako Dzidoriukė. — 
Numirė, tai numirė, bet prie mo
terų taip visą laiką kabinėtis, tai 
jau nė gražumo negražu. Aną sy
kį, laiko turėdama, nuėjau į tokią 
paskaitą apie moterų teises. Tai 
žinot, pasiklausius, net apsidžiau
giau, kad moteris esu, o ne koks 
liurba vyras ir už moterų teises 
visada kovosiu.

— Žinoma, — kimba Petras. — 
Tau tik reikia parodyti teises ir 
tu jau kovoji. Peilį į dantis įsikan
dus į ugnį šoktum už teises.

— Ar judu jau pešatės? — At
siliepė Kairys su bliūdu agurkų 
tarpdury stovėdamas. — Šekspy
ras, Dzidoriuke, nebuvo lietuvis 
nuo Biržų. Jis buvo anglų poetas
— dramaturgas ir mirė prieš ke
turis šimtus metų. —

— Nesvarbu kada ir nuo ko jis 
mirė, — karščiuojas Dzidoriukė.
— Tegul tik nešmeižia moterų!

VANDENS PROBLEMA paruoiė Vorus

Viena iš svarbiausių vandens 
nudruskinimo procedūros proble
mų yra įrankiai ir kaip juos ap
saugoti nuo rūdžių ir nuosėdų, 
kurios susidaro vamzdžiuose ver
čiant sūrų vandenį gėlu, šiam rei-

Viena iš labiausiai viliojančių 
išeičių — elektros jėgainė kombi
nacijoj drauge su vandens nudrus- 
kinimu. Jeigu toks planas pavyk
tų, tai vandens valymas pasidary
tų antriniu reikalu, o elektros jė-

Kas tai matė? Ta paskaitininkė kalui inžinieriai suka galvas ieš- gainė atpigintų arba padengtų 
sakė, kad jau nuo biblijos laikų kodami vis naujų kelių, kad page- vandens tyrinimo kaštus.

Įveikus gėlo vandens gamybos 
problemas daugelis dykumų būtų 
paverstos žydinčiais sodais. Vyks
tant šiandie greitėjančiam žmonių 
prieaugliui šitos galimybės ne tik 
užtikrintų prasimaitinimą, bet ir

vyrai moterį už durną laikė ir vi- rinus procesą ir techniką.

gražias gyvenvietes. Mokslininkai 
vis tebesuka galvas šią problemą
kaip galint sėkmingiau išspręsti.

kvepiančia nosinaite pamojuokit; 
vėl alps dėl žvilgsnio vyrai, dėl 
meilaus žodelio mirt bus pasiruo
šę. Cha, cha! Kur dingo tie rite
riai, kur ant balto žirgo užsodinę 
į aukso pilį nusineštų? Šiandien 
reikia pačioms tą pilį plyta prie 
plytos pasistatyti, pusę duonos 
parnešti ir vaikus užauginti, šne
ka dar, matai?! Dėl dažymosi tai, 
moteris patikti ir įtikti tenori. O 
kad vienų kojos, kaip “pagalvės” 
o kitų kaulai, tai nieko nepadary
si. Tokia jau gamtos skulptūra. 
Akys irgi visų nevienodos. Vienam 
tokia graži, kitam kitokia. Vyrui 
nė nereikia būt gražiam; už vel
nią biškį gražesnis ir gerai. Mo
teris kantri ir paklusni. Uždėjot 
didesnę pusę gyvenimo jungo; ji 
kantriai neša ir nesiskundžia. Aš 
niekur nemažiau moters malkas 
kapojančios ar daržą kasančios, 
karikatūros, o vyras va paplauna 
bliūdus su kvartuku, tai viso pa
saulio žurnalai šaiposi. Jeigu abu 
į darbą eina, tai turi abu ir namų 
ruošoj dalyvauti. Nėra čia ko jau 
jums dejuoti ir šūkauti. Ko jūs 
pagaliau norit?

— Tu, Dzidoriuke, ir pekloj vel
niui plaukus sugarbanuosi, — ty
čiojasi Petras. — Į vyrų biznį per 
daug savo snapą kišat, vot kas 
yra! —

— Taigi, mat! — Karščiuojas 
vėl Dzidoriukė. — Kaži kas būtų 
iŠ to jūsų biznio, jei moteris jame 
nesimaišytų? Iš urvų dar nebūtu
mėm išlindę. Nebūtų nė pažangos 
jokios buvę, nei nieko.

— Teisybė, — ilgai nesikišęs į 
jų ginčą, sako Kairys — Moteris 
sumani ir veikli ir be jos šiandie
ną nieko jau nebėra. Sugebėjo pri
sitaikyti nuo “pancerfaustų” iki 
komputerio programinimo. Po pas
kutinio karo moteris jau daug 
kompetetingesnė ir agresyvesnė. 
Vairo jau nebepaleis iš rankų. 
Mes patys, televizijos debatuose 
apie daugialypį Ievos veidą, žavi
mės daugiau moterim korporaci
nės bendrovės eksekutyve, negu 
dvylikos vaikų motina. Dramos 
kritikai — vyrai nebepremijuoja 
veikalų, vaizduojančių lopšinę 
niūniuojančią, sumanią namų šei
mininkę. Upės bėgimo jau nebeuž- 
tvenksi. Gali ateiti ir mums vy
rams kada to sukilimo “suffrage” 
anot Dzidoriukės, reikalas.

— E, Kairy, — juokias Petras, 
— jau ir tu sijono pabūgai. Vyras 
būtum! —

— Et, tokie Čia vyrai šią gady

nę. — Nusijuokė paniekinančiai 
Dzidoriukė. — O jūs lietuviai irgi 
tikri bladžeriai. Jeigu dar kiek 
mūsų vyrų yra, tai tik Geelonge. 
Melbourne vyrų nebėra.

— O kur paliko? — Klausia vėl 
Petras.

— Kaip teliukai nuo karčiamos 
spenio neatsitraukiat. Reikia tal
kos Namams remontuoti — vyrų 
nebėra. Geelongiškiai Melbourne 
Lietuvių Namus tvarko. Kaip 
jums ir negėda? Geelonge tai 
vyrai.

— Kiek čia seniai rinkai akme
nis, Geelongui langus daužyt norė
jai už tą naktinį puodą per kau
kių balių. O dabar jau Geelonge 
milžinai?!—

— Biškį ne prie širdies man tas 
puodukas buvo. — Sako Dzidoriu
kė. — Ale juokas juoku tepalieka. 
Supratlyvi ir darbštūs žmonės, tai 
ne jūs - pirštu penimi. Didie
siems sukakties minėjimo metams 
pasiruošti reikėjo, Namą parėdyt, 
kur jūs esat? Negulėkit, ba lai
kas bėga! Nebūkit tokie lepšiai, ba 
jau sarmata; tiek ilgai Namas dar 
nesutvarkytas. Moterys va, pačios 
pirmosios savo seklyčią įsirengė. 
Jaunimo kambary, atrodo, lyg 
Vietnamo karas būt praėjęs, o vy
rų reprezentaciniam tai tik tas, 
brangiai kaštavęs, lyg auksu lie
tas, suolas. Pasijudinkit! Ar taip 
jau sunku kokią dieną padirbė
ti? —

— Še tau, kad nori! Planavom 
žvejybas, iškylas su vyrais, dabar 
reikės eiti padirbėti, ba Dzidoriu- 
riukė neatstos. Grizins, pielavos, 
kaip medinė piela. Lyg bobiškų 
darbų jai būtų negana. Vėl pamis- 
lijus; greičiau įrengsim, greičiau 
bus spakaina. Dabar tai, kaip tie 
stalioriai Nunavadingo apylinkėj, 
blakbėriais apaugsim.

Rapolas

DAR NIEKO BAISAUS
Pacientas psichiatrui:
— Esu susinervinęs. Mano žmo

na kalba miegodama.
— O ką ji sako?
— Vis kartoja: “Ne, Karoli, 

ne!”
— Tai nieko baisaus.
— Kaip tai? Juk mano vardas 

Vilhelmas!
— Sakau, kad nieko baisaus kol 

ji sako “ne".
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

JAUNIMO MENO VAKARAS 
MELBOURNE

Programos dalyviams susirinkus 
j sceną atsisveikinti su žiūrovais 
— nustebęs galvoji — ta mūsų vai
kai! Daugumas iš jų gimę ir augę, 
jau šiame kontnente, bet savo mar 
guoee tautinuose rūbuose, savo 
šokiuose — deklamacijose, visai 
kaip mes — savo jaunystėje, tik 
ne save krašte. Juk tai šventė?!

Daug pastangų ir darbo jdėjo 
p. A. Karazijienė ir p. H. Statku
vienė, suburdamos šį gražų jau
nimų į šių nekasdienišką ir įdo
mių vakaro pynę. Nevien Melbour- 
nas, bet ir Geelongas ten buvo į- 
pintas. Geelongo Tautinių šokių 
grupė, vadovaujama p. Bungar- 
dos, sukėlė žiūrovuose pasigėrėjimo 
ovacijų. Tai jau kų nors reiškia. 
Melbournas turėtų pagalvoti. Mel
bourne ‘‘klumpakojis’ vadovauja
mas p. A. Šimkaus ir Parapijos 
tautinių šokių grupė, paruošta p. 
H. Statkuvienės, palydint akordi- 
jonu R. Steponavičiui, jautėsi sau
giai namuose.

Vakaro programų išpildė visa ei
lė dalyvių. Sunku bus juos visus 
čia ir išvardinti, kiekvienų atski
rai pagirti, ar net pozityviai pa
kritikuoti. Bet viena norėtųsi pa
sakyti, kad šiam gražiam jaunimui 
reikėtų didesnės, erdvesnės scenos. 
Mūsų tautiniai šokiai — grupiniai, 
reikalauja didesnės erdvės. Norėti 
galima — atsakau sau, šiaulietiš- 
kai.

Norėtųsi taip pat, kad mūsų dai 
nuojantis jaunimas, praplėstų sa
vo dainų repertuarų naujesnėmis 
ir netaip dažnai girdėtomis daino
mis. Mes visi čia, daugiau ar ma
žiau, tie patys prisiekę vakarų lan
kytojai. Norėtųsi ir staigmenų, nes 
M. ir V. ManiKauskaitės visų mė
giamos dainininkės ir muzikantės. 
“Rūtelės" jau bando naujus fron
tus.

Visa eilė jaunųjų deklamatorių: 
G. Kalpokaitė, Jonas Sadauskas, 
Danguolė Juškaitė, P. Jokūbaitis, 
Rasa Vaitiekūnaitė grakštaus ir 
meliodingo balso savininkė, Aras 
Gasiūnas, gerai supratęs Jono Me
ko eilėraštyje “Lietuva ir Lais
vė” sprendžiamų problemų, nuo
širdžiai sugebėjo jų perduoti. Tai 
visi daug Žadu, lietuvių kalbos

puoselėtojai.
Scena, tai lygu kovos arenai. Į 

jų tegali išeiti, tik gerai pasiruo
šęs. Žiūrovai seka kiekvienų tavo 
judesį, kiekvienų žodį, kiekvieną 
muzikinio garso niuansų. Todėl su
tikusio ir panorusio išeiti į sce
nų pareiga yra duoti patį ge
riausių. _ Būti gerai pasiruošusiu. 
Tai pasiekti yra viena, vienintėlė 
priemonė — darbas. Dažnai sako
ma — nėra užtenkamai laiko. Bet 
yra žinoma sena žmonių išmintis 
— kas daug dirba — daug ir lai
ko turi. Jaunimas, kartais suabe
jojęs šios išminties tikslumu, visa
da gali pasitikrinti pas p. A. Ka
razijienę, p. H. Statkuvienę ir ki
tus grupių vadovus.

H. Antanaičiui vakarų pradėjus 
trimitu, jis tapo užbagtas dėkin
gų žiūrovų gausiais plojimais. 
Laukiame ir daugiau jaunimo va
karų.

Gailutė Khipšaitė

MELB. LIETUVIŲ NAMAI

Lietuvių namai Melbourne sto
vi "prie vieškelio kelio plataus”, 
tai nenuostabu, kad nepraeina die
na, kad mažesnis ar didesnis lie
tuvių (ar žemaičių) būrys jais 
nesinaudotų. Žiūrėk, tai repetici
ja koncertas, pamaldos, šokiai, ba
lius, paroda, tai pranešimas su
traukia nemažai visokio amžiaus 
lietuvių (ir žemaičių).

Toms visoms funkcijoms aptar
nauti namai turi prisitaikyti prie 
naujų reikalavimų, štai jau įruoš
ta moterų seklyčia savo grožiu 
džiugina kiekvieno širdį, su ja lenk 
tyniauja savo ramumu ir mistika 
koplyčia jaunimo kambarys savo 
originalumu maloniai stebina sve
čių, reprezentacinė patalpa aiš
kiai rodo, kiek daug reikia darbo 
ir pinigų norint gražių rezultatų 
pasiekti... Viršutinis vestibiulis

$ *t
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kuris įvyks FATHER J. O’REILLY

AUDITORIUM — SALEJE, AUBURN, 15 PARK RD. &

♦S

Programoje: “Neužmirštuolių” ir Vyrų Okteto dainos 
bei nauji jaunimo talentai.

Kontinentalinės kapelos nuotaikinga muzika, skoningai X 
paruoštas bufetas bei kiti baliaus įvairumai ir malonumai,

Įėjimas tik 1.50 dol.
Baliaus pabaiga pratęsiama iki 1 vai. ryto. *»’

■melburniečiams durte duria į akį, 
kad be geelongiškių pagalbos dar 
ir šiandienų būtų apšepęs, nebaig
tos dažyti lubos ir durys laukia 
ir nesulaukia talkininkų. Tur būt, 
melbourniškiams “kūns ima sting
ti ir dvasia jau susnūdus....”

Beveik dvigubai praplėstoje sce
noje ne tik jaunieji taut, šokių šo
kėjai, ne tik klumpakojininkai, 
bet, atrodo, kad ir mamučių šokių 
grupė Moters Dienos proga su
tilps (kad tik grindys išlaikytų....”

Didžiausią pasisekimą turi po
būvių salė, kurioje ir pašokti ir 
pagerti talkininkų užtenka.

Jubiliejinės Salės projektas jau 
prie pabaigos; arch. A. Klimas, 
kuris darbuojasi be atlyginimo, 
rūpinasi suteikti salei kiek galima 
daugiau grožio ir naudos. Sveika
tos ministerija principe su projek
tu sutiko. Salės statybai keliolika 
duosniųjų suaukojo jau virš 2000 
dolerių, tačiau dar daug kitų duos
niųjų neaplankyta, nors daug ne- 
duosniųjų ir paprašyta...

Kelioms firmoms parodžius su
sidomėjimo Lietuvių Namais, kai 
kas baiminosi, kad ir miesto Sa
vivaldybė gali panorėti nupirkti 
namus automobiliams statyti. Ta
rybai susirišus su atitinkamais 
miesto tarnautojais, paaiškėjo, kad 
tai buvo tik vieno atstovo pami
nėta komiteto posėdyje ir tuo rei
kalas baigėsi.

Taigi, nėra jokių priežasčių kad 
salė nebūtų statoma. Ji suteiks 
ne vien tik malonumo visiems, sa
lė yra reikalinga ir finansiškai 
naudinga.

Kalbant apie finansus, M. L. 
Klubas turi naują ‘finansų mi- 
nisterį”. Inž. B. Vingrys sutiko 
pasiimti kasininko pareigas. Jo pa
tyrimas šioje srityje ir kišenių pa
jėgumo pažinimas, reikia manyti, 
pagyvins pinigų plaukimą į klubo 
kasą. Jubiliejinės salės statybos 
vajaus pagyvinimas turėtų atneš
ti gerų rezultatų, nes sunku pati
kėti, kad melbourniškiams viena 
kita dešimkė gali būti arčiau prie 
širdies, negu lietuviškumo ir tar
pusavio bendravimo ryšių išlaiky-

Pranesimai
PAMALDOS SYDNEJUJE

Iškilmingos pamaldos Velykose 
(balandžio 14 d.) St. Joachim’s 
bažn., John St. Lidcombe 11.30. 
Pamaldose giedos “Dainos” choras 
vad. muz. K. Kavaliausko.

Kviečiami visi pamaldose daly
vauti ir kuo gausiau priimti Šv. 
Komuniją.

Išpažinčių dar bus klausoma ten 
pat Didįjį šeštadienį nuo 6 iki 7 
vai. vak.

Antrą Velykų dieną pamaldos 
Lidcombe 2 vai. p.p.

Kun. P. Butkus

PRANEŠIMAI
Mielai visuomenei pranešama 

kad norintieji pasinaudoti skautų 
žeme nuo balandžio ld. kreipiasi 
į “Aušros” tunto skautų tėvų ko
mitetą šiuo adresu: — V. P. Gilius, 
24 Rawson Road, Fairfield West, 
N.S.W. 2165, Tel. 604-3091.

Sydney ir apylinkių visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti į 
rengiamą Atvelykio Gegužinę, ku
ri įvyks sekmadienį, balandžio 21 
d., tuoj po pamaldų skautų žemėje, 
Lot 12 Bentley Road, Ingleburn.

Užkandžiai, atsigaivinimo laše
lis ir gera nuotaika užtikrinama. 
“Aušros” tunto skautų tėviį k-tas

KIEK AS SUŽINOJAU! tu prižiūri namuose jų sūnus Dr. 
Gerutis Kišonas.

Daug kas Sydnejuje viešiau ar 
uždariau atšventė Juozines, bet 
bene šauniausios Juozinės buvo 
eurengtos pas p.p. Daubarus, kur 
gausių svečių tarpe matėsi bi
čiuliai net iš Newcastlės. V. Šlite- 
ris jau taip išsipraktikavęs keps
nių kepėjas atvirame ore, kad ir 
Čia jis buvo dėmesio centre.

*
Adelaidės meno festivaly buvo 

surengta ir tarptautinė paroda, 
kur nuotraukos buvo išstatytos 
net iš 36 kraštų fotografų. Jų tar
pe dalyvavo su savo trim nuo
traukom ir lietuvis V. Vosylius iš 
Adelaidės.

Patirta, kad Melbourne Varpo 
krepšininkai vasaros sezonų užbai- 
S'» išsikovodami pirmų vietų B.

asėje. Stebėtina, kodėl jie nelei
džia savo laimėjimais ir kitiems 
pasidžiaugti per spaudų.

Ka-ku

skraidinti po pasaulį. Kiek ilgiau 
tūptelėjo Amerikoje ir Indijoje. 
Po ketverius metus užtrukusios 
kelionės pasiilgusi namų Danutė 
grįžo pas tėvus į Newcastle pa
sisvečiuoti ir papasakoti, ką ma
čius ir girdėjus. Noutykių daug, 
o laiko maža. Vos savaitė. Šiuo 
metu ji vėl pakely į Indiją pas 
uošvius, kur žada užtrukti keletą 
mėnesių. Indija Danai patinka. 
Juos aptarnauja keturi tarnai, bet 
valgyti tai ruošianti pati. Vyrą 
Amorą Dana valgydina lietuviš
kais virtiniais ir šaltibarščiais.

♦
Dr. Vytautas ir Marija Kišonai 

išvyko pasižvalgyti po Fidži ir N. 
Zelandijos salas. Ligonius šiuo me-

Skautai jau dabar smarkiai ruo
šiasi savo kaukių baliui, kuris į- 
vyks birželio 22 d. Auburne. Father 
J. O’Reilly Memorial salėje. Su
kaktuvinių metų proga stengiasi 
šį balių padaryti ypatingai įdomų 
ir atmintiną. *

Turimomis žiniomis vandalai jau 
ir vėl įsilaužė į skautų būklą, 
Ingleburne. Nupiovę spyną, pavo
gė visus indus ir kitus reikmenis. 
Šiai bandai atrodo vadovauja ra
gana, nes kartu išnešė ir seną šluo
tą — matyt neturi ant ko jodinėti.*

Gegužės 12 d. Sydney ateitinin
kai ir “Aušros” tunto skautai ren
gia Motinos Dienos minėjimą Dai
navos salėje, Bankstown. Savo pro 
grama jaunieji tikisi praskaidrin
ti mamyčių dieneles ir išspausti ne 
vieną džiaugsmo ašarą.

PERTH
SUSIRINKIMAS PERTHE

Kovo 24 d. Perth apylinkės Val
dyba sušaukė metinį susirinkimą, 
kurį atidarė valdybos pirminin
kas ir jam vadovauti pakvietė p. 
A. Kateivą ir sekretoriauti p. A. 
Čižeiką. Praėjusių metų susirin
kimo protokolą skatė p. Čižeika, 
kurį susirinkimas priėmė. Toliau 
sekė valdybos pirmininko praneši
mas, kuris priimtas su pagyrimu. 
Valdybos p-kas po pranešimo pa
dėkojo visiems valdybos nariams 
už glaudų bendradarbiavimą ir 
visiems tautiečiams už visokeriopą 
paramą, ypač lankantis Krašto 
Valdybos pirmininkui p. S. Naru
čiui, solistei G. Vasiliauskienei ir 
piainstei N. Masiulytei. Giliai pa
dėkojo p.p. Liutikams už aukštų 
svečių globojimą jiems viešint Per-

the. Susirinkimo pirmininkas p. 
Kateiva padėkojo ir pačiam pirmi
ninkui už jo atliktus darbus. Re
vizijos komisijos pranešimą pada
rė p. A. čižeika, iš kur matėsi, 
kad kasos ir turto knygos yra tvar 
kingos ir jokių priekaištų nepada' 
ryta.

Pabaltiečių praenšimą padarė 
p. Čižeika ir kartu kvietė p. A. 
Statkų, laikinai dėl sveikatos pasi
traukusį grįžti į pabaltiečių komi
tetą, nes ypač šituo laiku jis yra 
labai pageidaujamas ruošiant bend 
rą birželio išvežimų minėjimą, ku
ris truks ištisą savaitę. Susirin
kimas šiam reikalui pritarė. Toliau 
sus-mo pirmininkas p. Kateiva 
pasiūlė, išrinkti vieną asmenį, ku
ris pasikviestų sau kitus, su ku
riais jis galėtų glaudžiai bendra
darbiauti, nes dažnai susirinkimo 
išrinkti žmonės nevisuomet tarp 
savęs gerai sutaria, o kartais net 
ir pasitraukia, kas apsunkina visą 
veiklą. Po diskusijų nutarta dar 
šais metais rinkti sena tvarka ir 
išrinkta valdyba tokios sudėties: 
p.p. Kateiva, Klimaitis, Kuzmickie 
nė, Vyšniauskienė ir Grinevičius. 
Revizijos komisiją sudaro p.p. Mi
liauskas, Baronas, Valaitis.

Dar pasitarus einamaisiais klau
simas susirinkimas ir baigtas. 
Daug geros sėkmės naujai Pertho 
apylinkės valdybai! Valdybos ad
resas nepasikeitęs: Box S 1445. 
G.P.O., Perth, 6000, W.A.

PAMALDOS SYDNĖJAUS 
EVANGELIKAMS

Apie paskutines, kovo 10 d. pa
maldas dėl nepalankiai susiklos
čiusių aplinkybių nespėta spaudo
je paskelbti, tad gal kai kas apie 
jas laiku nesužinojo ir negalėjo 
dalyvauti.

Dabar prieš Velykas, lietuviškos 
pamaldos Sydnejaus evangelikams 
įvyks Didįjį Penktadienį — balan
džio 12 d., 1 vai. po pietų, nuola
tinėje vietoje.

Didysis Penktadienis evangelikų 
dažniausiai vadinamas Tylos penk
tadieniu. Tą dieną bažnyčioje gro
jama pridusintais vargonais, var
pai skelbia tik Kristaus mirimą. 
Tylos penktadienį protestantiškuo
se kraštuose vengiama bet kokio 
triukšmo. Tad tradicinės arbatėlės 
po pamaldų šį syki taip pat ten
ka atsisakyti.

Parapijos taryba.

DAIL. L. ŽYGO PARODA
Balandžio 18 d. Adelaidėje 

Miller Anderson meno galerijoje 
atidaroma dailininko Leono Žygo 
individualinė paroda, kuri truks 
iki gegužės 4 d. Parodą atidarys 
Australijos federalinio parlamento 
narys Andrew Jones, M.H.R. Jo
je bus išstatyta aliejinės ir akri
linės tapybos 52 kūriniai.

Pastebėtina, kad dail. L. Žygas 
su savo kūryba dalyvauja ir Con
temporary Art Society dailės pa
rodoje, kuri šiuo metu vyksta Tas- 
manijoje. Šioje parodoje išstatytas 
dail. Žygo vienas kūrinys.

Tautiečiai, ypač adelaidiškiai 
maloniai kviečiami susipažinti ar
čiau su mūsų dailininko darbais ir 
ypač dalyvauti gausiai jos atida
ryme.

BALTŲ KONVENCIJA
Birželio 1 d. Adelaidėje Federa

linė Baltų Taryba šaukia pirmąją 
baltų konvenciją. Šj konvencija 
siejama su Lietuvos, Latvjos ir 
Estijos penkiasdešimties metų ne
priklausomybės atgavimo sukak
ties proga ir turės politinį charak
terį pabrėžiant baltų siekimą at
gauti savems kraštams nepriklau
somybę. Tad rengėjai konvencijos 
metu numato pravesti rezoliuciją 
ir ją memorandumo forma įteikti 
Australijos vyriausybei, politi
kams bei spaudai.

Ryšium su šia konvencija įvyks 
įvairūs pabaltiečių kultūriniai pa
rengimai bei pasirodymai.

Šios konvencijos reikalu ALB 
Krašto Valdyba išleido visiems

PAS SKAUTUS

PAVERGTŲJŲ SEIME
Pavergtųjų Europos Tautų Sei- kad tik sudarius sąlygas žmonėms

Dail. H. Šalkauskas neseniai 
Orange mieste surengtoje parodo
je laimėjo miesto tarybos skirtą 
premijų už savo darbų, bet miesto 
valdyba to darbo kaip abstraktinio 
baidosi. *

Nors jau seniai įvyko Sydnejaus 
Plunksnos Klubo susirinkimas, bet 
gaila, kad ligi šiolei niekas net 
nepaminėjo, jog paskutiniame su
sirinkime iš klubo pareigų pasi
traukė ilgametis pirmininkas An
tanas Laukaitis ir naujuoju pir
mininku išrinktas Vytenis Šlioge
ris. *

Pirmas pasaulio astronautas Ju- 
ri Gagarin neseniai žuvo lėktuvo 
nelaimėje. Jugosalvų žiniomis jis 
buvęs paskirtas vadovų ištisai eks
pedicijai į erdves, kurias sovietai 
netrukus numato pravesti.

Aldonos Zakarauskaitės-O’Brien 
tapybos paroda praėjo sėkmingai. 
Ją aplankė daug žmonių. Kritikai 
šiltai įvertino Aldonos kūrinius. 
Parduota 14 paveikslų.•

Aldona Daugėlaitė išskrido į 
JAV, kur jos laukia mylimas ber
nelis. Jeigu viskas gerai klosis, tai 
po kelių mėnesių ištekėjusi Aldo
na pasidarys niukastlietė lietuvė, 
australė amerikietė. Trumpai sa
kant, pasaulio pilietė.*

Kalbant apie pasaulio pilietę tai 
buvusi niukastlietė Dana Bajely- 
tė yra tikra veteranė. Ji prieš 
ketverius metus ištekėjo už Ame
rikos indo — Amor Choudhary. 
Jis važinėja po pasaulį pardavi
nėdamas dideliais kiekiais Ameri
kos pramonės gaminius.

Nespėjo Dana suvalgyti vestu
vinio pyrago, kaip Amoras įsodi
no jų į plieno paukštį ir pradėjo

mo delegacija pirm. G. Dimitro
vas, S. Korbonskis ir V. Sidzikaus
kas — kovo 19 d. lankėsi JAV 
Valstybės Departamente, pas Ry
tų Europos reikalų skyriaus direk
torių dr. Raymond E. Lisle ir Bal
tijos sekretoriato ved. A. Jenkins.

Lankymosi tikslas — Žmogaus 
Teisių Deklaracijos dėsnių Vidu
rio-Rytų Europos kraštuose įgy
vendinimo rūpesčių išryškinimas.

Šiemet sueina 20 metų nuo Vi
suotinės Žmogaus Teisių Deklara
cijos paskelbimo Jungtinėse Tauto 
se. Tai sukakčiai paminėti rengia
masi šaukti eilė tarptautinio mas
to susirinkimų, jų tarpe Jungti
nių Tautų organizuojama konfe
rencija Teherane balandžio 22 — 
gegužės 13 d.

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas yra parengęs tuo klausimu 
memorandumų, kurį delegacija ir 
teikė Valstybės Departamente. 
Memorandume pabrėžiama, kad 
Žmogaus Teisių Deklaracijos su
kakties minėjimai, ypač Teherano 
konferencija, yra pribrendęs me
tas ir tinkama vieta pabrėžtinai 
iškelti reikalų pagaliau sutvarky
ti Žmogaus Teisių Deklaracijos 
dėsnių įgyvendinimų tuose Euro
pos kraštuose, kur deklaracijoje 
iškilmingai paskelbtųjų teisių sų- 
moningai nepaisoma. Memorandu
me nurodoma į pastaruosius įvy
kius Čekoslovakijoje ir Lenkijoje, 
akivaizdžiai liudijančius, kad tos 
teisės tenai tebėra brutaliai už- 
gniaužiamos. PET Seimas teigia,

tiesioginiai ar per laisvai išsirink
tus atstovus dalyvauti savo kraštų 
valdyme gali būti įmanoma įgy
vendinti ir kitus Žmogaus Teisių 
Deklaracijos dėsnius. Tad PET 
Seimas ir skatina, kad tos pagrin 
dinės sąlygos sudarymo būtų ko 
įsakmiausiai rekalaujama visuose 
Deklaracijos sukakties minėjimuo
se, ypač Teherano konferencijoj.

(ELTA)
— * —

Daug sąmyšio sukėlė dramatiš
kas prezidento Johnsono pasitrau
kimas iš kandidatų į Amerikos 
prezidentus ateinančiuose prezi
dentiniuose rinkimuose metų pa
baigoje. Tuo tarpu tėra trys var
žovai: Nixon respublikonų, R. 
Kennedy ir McCarthy — demokra
tų. Spėjama, kad į prezidentus 
savo kandidatūrą galįs statyti da
bartinis Viceprezidentas H.H. 
Humphrey.

— ★ —
Prez. Johnson pertraukė Šiau

rės Vietnamo bombardavimų ti
kėdamasis, kad bus geras argu
mentas artėti prie paliaubų ir ka
ro pabaigos. Nežinia kaip komunis 
tai šitai išnaudos, bet sunku tai
kos tikėtis. Pasaulio spauda į ši
tą Johnsono nuosprendį žiūri la
bai palankiai.

Pasitraukė ©idžiosios Britani
jos užsienių reik, ministeris G. 
Brown. Vietoj jo pakviestas Ste
wart, jau kartų buvęs tose parei
gose.

Dar nespėję atsigauti po sto
vyklų — stovyklėlių, mugių, plau
kimo karnavalų, “Aušros” tunto 
skautai jau vėl bruzda kaip bitės 
avily. Kiekviena proga išnaudo
jama — liko laisvas savaitgalis, 
tuoj ir griebiasi ko nors.

štai Velykų metu jaunesnieji 
vadovai vėl lenda į mišką — rei
kia atnaujinti žinias, atliti prak
tinius darbus — o programa jiems 
numatyta tokia, kad ir atsidust ne
bus kada.

Artėja Atvelykis. “Aušros” tun
tas palaiko savo tradiciją. Susi
metę į savo žemę, naują pastogę, 
jie dar kartą švęs Velykas. Be 
tunto sueigos, susirinkęs jaunimas

MIRĖ
GEN. K. TALLAT-KELPŠA
Vasario 22 d. Clevelande (U.S. 

A.) mirė Lietuvos kariuomenės 
brigados generolas Kazys Tallat- 
Kelpša, sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Baigęs 1914 m. Kaune gimnaziją
stojo rusų kariuomenėje ir 1915 
m. pakeltas į karininkus. 1918 m. 
grįžo j Lietuvą ir įsijungė į Lie
tuvos atkūrimą. Jis buvo ne tik 
geras kariškis, bet ir diplomatas 
bei padagogas. Pasitraukęs su šei
ma į vakarus jis pasiekė Ameriką 
ir nuo 1949 m. apsigyveno Cle
velande, kur ligi pat mirties akty
viai reiškėsi ramovėnų eilėse.

SŪNAUS SVEIKATA
Pas gydytoją psichiatrą įeina 

moteris.
•— Susirūpinau savo sūnaus svei
kata, — sako ji. — Jis per dienas 
sėdi ant smėlio ir kepa bandeles.

— Be reikalo jūs jaudinatės. 
Jūsų sūnus visai normalus.

— Ir aš taip manau, bet jo žmo
na man sako, kad ji neištvers ir 
skirsis...

*
— Neseniai buvai kurčias, o da-

bar elgetauji kaip neregys. Tai 
kuri tavo tikroji nelaimė?

— Matot, ponuli, vienodumą® 
įkyrėjo ir publikai.

bandys savo jėgas margučių ri
denime, juokaus su Velykų Bobu
te ir, kaip visada, užbaigs savo 
dienelę laužu.

Naujos jėgos — nauji darbai. 
Skautų tėvų komitetas šiais me
tais nežada snausti. Atvelykio die
ną, ne tik kad duos užkąsti skau
tukams, bet žada surengti ir gran
diozinę gegužinę visuomenei. Al
kaną pamaitins, trokštantį pagir
dys, o tam, kuriam padai niež
ti, duos progos patrypsenti — tai 
suktinį, tai klumpakojį, o ener- 
gingesniems net ir “go-go”.

Tad visi kur kam tinka — skau
tai į darbą, visuomenė atisgauti 
po sunkių dienos darbų. Pasisten
kime, kad Atvelykio dieną, balan
džio 21, tuoj po pamaldų, skautų 
žemėje praleistas laikas būtų to
ji atmintina valanda gyvenime. 
Praleiskime popietę savųjų tarpe, 
tyrame ore, užmirškime vargus ir 
pilkąją dienelę, įleiskime nors tru
putėlį tų gaivinančių “Aušros” 
spindulių j savo širdis.

Vienišas Vilkas

bendruomenės padaliniams ap
linkraštį, kuriuo raginama visus 
Australijos lietuvius prisidėti prie 
šios konvencijos parengimo ir kaip 
galint skaitlingiau joje dalyvaut. 
Kaip ir kokia forma lietuviai bus 
atstovaujami šioje konjvencijoje,'. 
Krašto Valdyba nurodo savo ap
linkraštyje.

PATIKSLINIMAS
Apgailestaujame, kar skelbiant 

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdybos padėką nety
čia buvo praleista nepaminėta po
nia Marija Migevičienė, Draugi
jos ruoštame Vasario 16 minėji
mo proga bufete aukojusi mais
to produktų. Draugijos Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja poniai M. Mige- 
vičienei.

Sydnėjaus Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos Valdybą ir p. M. Migevičie- 
nę už įvykusią klaidą maloniai 
atsiprašome. Red.
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