
KONDENSUOTOM 
iegom

Tenka atvirai pasigėrėti kas
kart vis labiau besikonsoliduo- 
jančiomis lietuvių institucijomis 
ir organizacijomis. Jeigu prieš 
keletą ar daugiau metų išeivių 
tarpe jautėsi tam tikro pasimeti
mo, nesutarimo, net prieštaravi
mų, tai paskutiniuoju metu viso 
to nesijaučia ir galima sakyti net 
nėra, o visi veiksniai, visuomeni-
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niai, politiniai bei kultūriniai vie
netai bando suderinti taip savo 
darbus ir užsimojimus, kad re
zultatai būtų kuo naudingesni ir 
prasmingesni visai lietuvių tau
tai.

Tą pačią nuotaiką liudija ir ne
seniai praėjęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės trečiasis Seimas. 
Kaip teigia jame dalyvavusieji, iš 
visų pasaulio kraštų atvykę atsto
vai visi jautėsi kaip viena soli
dari lietuviška šeima.

Jeigu visuomeninėje ir politi
nėje srityse šioji konsolidacija 
darosi jau apčiuopiama, tai kul
tūrinėje srityje dar jos reikia ieš
koti. Dar šioji sritis nėra iki šio
lei tinkamai nei suorganizuota, 
nei išvystyta. Visa tai, kas daro
ma ar padaryta, tai atlikta dau
giau partizaniniu būdu vieno ar 
kelių pasiryžėlių asmenų, kurių 
neatbaido nei abejingųjų kritika, 
nei prieštaraujančių pašaipos.

Kas kita, jeigu mūsų kultūri
niai užsimojimai būtų centrali
zuoti, turėtų savo centrinius au
toritetingus organus, kurie ne tik 
planuotų, bet ir galėtų sukaupti 
kapitalo visų projektų vykdymui. 
Gaila, šitokios organizacijos dar 
pilnai funkcionuojančios neturi
me, ir dėl to mūsų kultūrinė veik, 
la nėra pakankamai efektyvi. 
Tiesa, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė turi savo Kultūros Ta
rybą, lygiai tokią Kultūros Tary
bą turi ir Australijos Liet. B-nė, 
bet šios institucijos efektyvesnės 
veiklos ir neišvysto.

Iliustracijai imkime kad ir 
knygų leidimą. Visame pasauly
je lietuviškų knygų leidyklų tu
rime keletą, o leidėjų — kiekvie
ną, kas turi kiek pinigų ir jais 
rizikuoja arba net aukoja lei
džiant lietuvišką leidinį. Rezulta
te turime gražų skaičių kasmet iš
leidžiamų knygų, bet kiek jų yra 
vertingų ir prasmingų, tai jau vėl 
kitas klausimas. Jų tarpe dažnai 
pasitaiko ir tokių, kurios jokiais 
motyvais nepateisinamos.

Kas kita būt, jeigu mes lietu
viai išeivijoje turėtume nors vie
ną stipriais finansiniais pagrin
dais suorganizuotą leidyklą, kuri 
turėtų skaitytojų tarpe ir vardą, 
ir pasitikėjimą, kuri sudarytų pla 
tų platinimo tinklų, remtųsi 
pastoviais knygos mylėtojais ir 
pirkėjais. Tokia leidykla galėtų 
tikrai ne tik išleisti į metus apie 
pusšimtį vertingų knygų, bet net 
skatinančiai kūrybiškai paveiktų 
'ir pačius rašytojus bei kitokius 
specialistus, kuriems būtų įma-

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

SVARBU VYKSTANTIEMS TRAUKINIAIS
Lietuvių Dienų programa yra didelė, bet laikas labai ribotas. 

Dėl to ypatingai svarbu, kad visi Lietuvių Dienų dalyviai suvažiuotų 
į Adelaidę nustatytu laiku, būtent 1968 m. gruodžio 27 dieną (penkta
dienį). Meniniams ir sportiniams junginiams yra būtenybė pasiekti 
Adelaidę tos dienos rytą.

To penktadienio priešpietėj jau yra numatytos chorų ir tautinių 
šokių grupių repeticijos. Jungtinis Tautinių šokių pasirodymas vyksta 
jau tą pačią dieną. Vieno kurio junginio pavėlavimas gali skaudžiai 
atsiliepti visai programai.

Iš Sydnejaus ir Melbourne traukiniais važiuojant, Adelaidę iš ry
to tegalima pasiekti vykstant pirmuoju atitinkamu traukinių ešalonu 
(FirstDivision),kuris normaliai pasiekia Adelaidę apie 9 vai. ryto. 
Antrasis ešalonas (Second Division) atvyksta žymiai vėliau. Todėl 
užsakant keliones traukiniu, būtina užsisakyti vietas pirmajame eša- 
lone.

Lietuvių Dienų Prezidiumas prašo visus vadovaujančius asmenis, 
kurie rūpinasi Lietuvių Dienų dalyvių transportu, užsakyti vietas kaip 
tik šitoj pirmoj divizijoj. Apgyvendinimo ir transporto atstovai sutiks 
atvažiuojančius stotyje ir pasirūpins jų transportu.

Kaikurie vienetai jau yra atsiuntę atvykstančių asmenų sąrašus, 
bet jie, toli gražu, yra nepilni. Svečių apgyvendinimo komisijai ypa
tingai svarbu turėti sąrašus visų atvykstančių asmenų, visai nesvarbu 
ar jie apsirūpinę patalpomis ar ne. Todėl visi prašomi sudaryti pilnus 
sąrašus ir juos atsiųsti L.D. Pnezidiumui. Kas privačiai apsirūpinęs 
nakvyne, pastaboje pažymėti pas ką apsigyvens. Galima jau dabar 
siųsti sąrašus tų, kurie tikrai važiuos. Jeigu vėliau atsirastų daugiau 
norinčių vykti, organizatoriai prašomi pasiųsti papildomus sąrašus. 
Kadangi visas apgyvendinimas daromas organizuotai, būtina turėti 
vienoj vietoj žinias apie visus atvykstančius.

Adelaidiškiai priims visus, tik svečiai prašomi palengvinti tiks
liai informuojant apie savo atvykimą.

noma mokėti ir honorarus. Da
bar gi išleidžiama nemažai kny
gų, arba šiaip leidinių, kurie tie
sioginiai mūsų tautinės kultūros 
pastangų nepapildo ir tokių leidi
nių išleidimas nieko pozityvaus 
į mūsų grožinę ar mokslinę lite
ratūrą neįneša. Čia dėl daugelio 
motyvų nesinori tokių išvardinti.

Tai tik viena paminėta labai 
svarbi sritis, kuriai verkiant 
trūksta koordinuojančios rankos. 
Lygiai tokios koordinacijos šau
kiasi ir kitos kultūrinės sritys, 
kaip švietimas, muzika, dailė re
prezentacija ir t.t.

Šaukiantis tokio mūsų kultū
ros srityje autoritetingo koordi
nuojančio vieneto nereikia sku
bėti su išvada, kad siūloma už
mesti apinasrį privačiai iniciaty
vai. Bet ir privati iniciatyva turė
tų stipresnį pagrindą, jeigu maty
tų, kuria kryptimi mūsų kultūri
nės pastangos orientuojaunos. 
Prie esamų mūsų darbo ir veik
los sąlygų tegali būti tik viena 
kryptis — stengtis ir žiūrėti, kad 
lietuvių darbai ir pastangos tar
nautų tik lietuvių reikalams.

(v.k.)

NUOTAIKOS
Žymusis sovietų atominių tyri

nėjimų fizikas prof. dr. Boris Do- 
cenka, prieš metus Kanados vy
riausybę prašęs politinės globos, 
buvo priverstas pasirinkti moky
tojo darbą Yellowknife vidurinė
je mokykloje, kuri yra tolimame 
Kanados užkampyje — šiaurės va
karų teritorijoje. Į Albertos uni
versitetą jj atsiuntė Kievo univer
sitetas pagal kultūrinių mainų su
tartį. Iš karto jis buvo sutiktas 
ištiestomis rankomis, ypač tų Al
bertos un-to profesorių, kurie ro
dė didelį palankumą Sovietų Są-
jungai. Kai paaiškėjo, kad prof, 
dr. B. Docenko tapo politiniu pa
bėgėliu, tie jo "draugai” profe
soriai staiga tapo didžiausiais prie 
šais. Sutarčiai pasibaigus, Alber
tos un-tas ją atsisakė pratęsti. 
Prof. dr. B. Docenko mėgino gau
ti darbą kituose Kanados ir JAV 
universitetuose, bet dėl kairiųjų 
profesorių įtakos visur buvo at
mestas. Toronto dienraščio The 
Telegram koresp. P. Worthingto- 
nui profesorius pareiškė: “Kiek
vienam, kas pažįsta sovietų ir bol
ševikų metodus, yra aišku, jog 
kaikurios grupės Kanadoje turi bol 
ševikinio mentaliteto žymes — to-

V. BKRNOTAS

Politikos vingiuose
VAK. VOKIETIJOS
TAIKINGI ŽESTAI

Pokarinės Vakarų Vokietijos vy
riausybės užsienio politika ligi 
kraštutinumų vengė bet kokių poli
tinių santykių su rytų Europos 
komunistiniais kraštais. Tokia 
Adenauerio, ir vėliau Erhardo už
sienio politika dalinai tiko Mas
kvos propaguojamam šaltąjam ka
rui. Adenaueriui pasitraukus ir 
vyriausybei slystant iš krikščio
nių demokratų rankų, rezultate 
suformuota krikščionių demokra- 
tų-socialistų koalicija. Naujai su
daryta K. Kiesinger ir buvusio 
vak. Berlyno burmistro W. Brandt 
koalicinė vyriausybė pagrindinai 
pakeitė stagnuojančią Vak. Vokie
tijos politinę kryptį. Vietoj užkie
tėjusių santykių su rytais, Vak. 
Vokietija pasirinko kitus metodus 
— švelninti tarptautinę įtampą ir 
palaikyti draugiškus ryšius su ry- 

KANADOJE
lerancijos stoką, žiaurumą, aiškų 
tikslą, didybės jausmą ir ryžtą 
savo įsitikinimus primesti daugu
mai.”

Pasak prof. dr. B. Docenko, 
Kanada yra taip laisvas kraštas, 
kad jai gresia povojus netekti lais
vės. Albertos universitete jis su
tiko radikalų grupių ir paskirų in
dividų, kurie demokratiją naudo
jo demokratijos sabotažui. Di
džiausią spaudimą Albertos uni
versiteto vadovybei darė ir nepa
kantumą profesoriui demonstravo 
kairiosios grupės, vadovaujamos
radikalių amerikiečių profesorių, 
šiaip santykiuose su kanadiečiais 
prof. dr. B. Docenko sakosi paste
bėjęs didesnį nuoširdumą nei So
vietų Sąjungoje. Jis pataria at
kreipti dėmesį į mažumos kairįjį 
sparną, kuris kasdien stiprėja. 
Dauguma, kuriai nepatinka kai
riųjų siekiai, turėtų sukrusti, su
jungti savo jėgas ir duoti atitin
kamą atkirtį demokratijos griovė
jams. Pasaulinio garso sulaukusio 
fiziko išstūmimas iš Kanados uni
versitetų į vidurinę Yellowknife 
mokyklą vien dėlto, kad jis yra 
politinis pabėgėlis iš Sovietų Są
jungos, liudija prosovietinių pro
fesorių įtaką, kuri garbės Kana
dai nedaro. Kyla klausimas — kur
nuves Kanados jaunimą liberalio
sios kairės profesoriai? Nuo kari
nės tarnybos pabėgę amerikiečiai 
studentai jiems yra didvyriai, o 
politinis pabėgėlis iš Sovietų Są
jungos — nusikaltėlis. (T.Ž.)

GRĮŽO
SEIMO ATSTOVAI

Pereitą antradienį, spalio 1 d. 
Sydnejaus aerodrome nusileido 
prieš šešias savaites išvykę į PLB 
Seimą Australijos Liet. B-nės at
stovai ir su jais išvykę kiti eks
kursantai. Drauge grįžo ir Krašto 
Valdybos p-kas p. S. Narušis.

Sugrįžusiųjų pasitikti susirinko 
gražus būrelis Sydnejaus lietuvių. 
Jų tarpe matėsi Krašto Valdybos 
nariai p.p. E. Kolakauskas, S. 
Grincevičius, Sydney apyl. p-kas 
A. Dudaitis, Mūsų Pastogės re
daktorius ir kt Sugrįžusieji drau
ge su atvykusiais pasitikti ten 
pat vietoje nusifotografavo ir skir
stėsi kiekvienas pas savuosius į 
namus.

Sugrįžusių tarpe nesimatė tik 
P. Andriušio ir J. Valio. Jie dar 
pasiryžę kiek ilgiau Amerikoje 
paviešnagėti.

Apie keliauninkų išgyvenimus ir 
nuotykius skaitysime vėlesniuose 
M.P. numeriuose. 

tų Europos komunistiniu bloku.
Per dvejus metus pasirinktoji 

Bonnos kryptis užsienio reikaluose 
dalinai buvo sėkminga. Rumunija, 
atsipalaidavus nuo Maskvos, pir
moji užmezgė diplomatinius santy
kius su Bonna. Ta pačia kryptimi 
ėjo Čekoslovakijos ir Vengrijos 
užšalę diplomatiniai santykiai. Vo
kiečių taikingos rankos tiesimas j 
rytus, tačiau turėjo ir kitą tikslą 
— visos Vokietijos sujungimą. Va
karų Vokietijos vyriausybė, nega
lėdama tiesioginiai susikalbėti su 
Maskvos orientuojamu Ulbrichtu, 
aplinkiniu keliu mėgino prieiti 
prie Vokietijos apjungimo.

"OSTPOLITIK”
Diplomatiniam ir ekonominiam 

rankos tiesimui j rytus, vokiečių 
buvo nukaltas naujas žodis Ostpo- 
litik. Kitaip sakant, Vak. Vokie
tija po 18 metų tylos, atvėrė duris 
atsilikusiems rytų Europos kraš
tams, siūlydama mokslinę, techno
loginę, finansinę, ekonominę, bei 
ultra modernią industrinę pagel- 
bą.

Lygiai tuo pačiu metu ir tuo 
pačiu tikslu de Gaulle vizitai daž
nėjo j rytus. Kada “naujų tiltų 
tiesimas” j rytus buvo vykdomas 
per de Gaulle, sovietai nepriešta
ravo. Tačiau, sovietai visai kitaip 
reagavo j Bonnos Ostpolitiką, ka
da vokiečių ekonomistai ir pirkliai 
ėmė lankytis Rumunijoje, o vėliau 
Čekoslovakijoje. Tas labiausiai er
zino Maskvą. Ostpolitikoje sovie
tai kiaurai permatė ne tik ekono
minį bet ir politinį pavojų, ku
rių simptomais užsikrėtė visa ko-

Pereitą savaitę 51 katalikų ku
nigas Anglijoje viešai pasisakė 
prieš popiežiaus Pauliaus encik
liką gimimų kontrolės klausimu, 
paskelbdami visų pasirašytą pro
testo raštą The Times laikrašty.

Vykstant NATO (Atlanto Pak
to) kariniams pratimams jūroje 
visą laiką maišėsi rusų įvairaus 
tipo laivai, kurie labai trukdė ma
nevrams. Kiti nusiskundė, kad 
rusai lygiai dalyvavę manievruo- 
se, bet tik kaip trukdytojai. Keis
ta, kad niekas nesiėmė žygių rusų 
laivų iš manievrų lauko pašalinti.

Amerikos respublikonų prezi
dentinis kandidatas R. Nixon savo 
rinkiminėje kampanijoje pareiš
kęs, kad Amerika pati sau susiriša 
rankas pasirašydama sutartis su 
Sov. Rusija dėl atominių ginklų 
kontrolės. Jo teigimu Amerika to
kios sutarties neturinti pasirašy
ti, nes Rusija visai nesilaiko jokių 
sutarčių ir yra pažeidusi sutartis 
su Čekoslovakija ir UNO chartą.

_ ★ —

Jugoslavijos komunistų partijos 
sekretorius Zupancic apžvelgda
mas padėtį po Čekoslovakijos oku
pacijos, pareiškė, kad nėra čia ko 
remtis iliuzijom ir reikia būti pa- 
siruošusiems ginti savo nepriklau
somybę.

Rytų Vokietijos kariniai dali
niai, kurie drauge su rusais daly
vavo Čekoslovakijos okupavime, 
greitai iš užimto krašto buvo ati
traukti, nes dalis tų karių, persi
rengę civiliai pasinaudojo proga 
ir perbėgo į vakarų Vokietiją.

IEŠKO NAUJŲ PRIEKABIŲ
Sovietų Sąjunga nukreipė savo 

puolimus ir grasinimus prieš va-

munistų valdoma rytų Europa sy
kiu su Maskvos ugdytu Dubče- 
ku.

NEO NACIŲ
GRĖSMĖ TAIKAI

Visa politinio subruzdimo kaltė 
Čekoslovakijoje verčiama vak. Vo
kietijai. Dviem pasauliniams ka
rams nualinus Europą, Maskvos
spauda pranašauja ir tretįjį karą 
dėl militaristinės ir naciškai nu
siteikusios pokarinės Vokietijos. 
Kremliaus pamazgos be atodairos 
pilamos Bonnai, be abejo, supran
tamos visame pasaulyje. Tai nėra 
naujiena, bet naujas sovietų išmis
tas mėginant nukreipti pasaulio 
dėmesį nuo nemalonios situacijos 
Čekoslovakijoje ir užtušuoti akis 
įrodinėjant revanšistinius vak. Vo
kietijos geismus.

Sovietų spaudoje, ypač pastaruo
ju metu, plačiai rašoma ne apie 
invaziją į “broliškąsias respubli
kas", bet grėsmę taikai tvirtai įsi
galėjusios “neo-nacių” partijos. 
Tikrumoje, taip vadinami neo-na- 
ciai (National Demokratische 
Partei) nevaidina svarbios rolės 
vak. Vokietijos politikoje. Tesu
rinkdami 9% parlamento balsų, jų 
populiarumas smunka. Pereitos sa
vaitės lokaliniuose vyriausybės rin 
kimuose N.D.P. pasitenkino 5.2 
procentu. Visgi nepageidaujamos 
partijos egzistavimas nemažai su
daro bereikalingo rūpesčio tiek žy
dams, tiek draugams Maskvoje.

NAUJI RŪPESČIAI 
EUROPOJE

Ketvirtadalis milijono raudono
sios armijos Čekoslovakijoje sukė- 

Įvykiai pasaulyje
karų Vokietiją net gi grasindami 
reikalui esant prievarta statyti 
reikalavimus arba eventualiai 
ginklu okupuoti prisidengiant tam 
tikrais karo laimėtojo ir pralaimė
tojo nuostatais, kurie esą patvir
tinti ankstyvesniuose Jaltos ir 
Potsdamo susitarimuose. Norėda
mi įvykiams užbėgti už akių Ang
lija ir Amerika viešai garantavo 
vak. Vokietijos neliečiamumą. Ne
žiūrint to sovietai atranda vis nau
jų priekabių vakarų Berlyne.

Lygiai sovietų atakuojama ir Ju 
goslavija, kuri sąjungoje su komu
nistine Kinija ir vakarų imperia
listais bando išardyti sovietinio 
bloko vienybę. Nežinia, ką tie so
vietų puolimai reiškia, bet atro
do, kad “taiką mylinti” Sovietų 
Sąjunga blaškosi kaip meška 
narve. Neseniai pasiglemžė visai 
už dyką Čekoslovakiją, o dabar 
dairosi naujų aukų. Teisingai sa
koma, kad bevalgant apetitai au
ga-

Skaidrės Liet, mokykloms
Lietuviškos mokyklos Australi

joje dirba sunkiose sąlygose. Tik 
dėka pasišventusių mokytojų ir 
nuoširdžios tėvų talkos išsilaiko 
ir atsispiria nesėkmių vėjams. Mo
kymo darbas palengvėtų jei mo
kyklos turėtų daugiau pagelbinių 
vaizdinių mokymo priemonių. Jos 
daug padeda mokymui, jį įvairi
na ir daro patrauklesnį. Viena 
efektingų vaizdinių priemonių yra 
skaidrės. ALB KKT-bos Lituanis
tinė Sekcija remia ir skatina 
skaidrių naudojimą ir siūlo liet 
mokykloms įsigyti Kanados L.B. 
Mokslo Priemonių Komisijos pa
ruoštus ir ten gamintus skaidrių 
rinkinius, kuriuos jau vartoja Ka
nados, JAV-bių, Anglijos ir Itali
jos lietuviškos mokyklos. 

lė naujus nerimąsčio debesis viso
je Europoje. Jugoslavija su Ru
munija vykdo karinius apmoky
mus ir ruošiasi rimtai invazijos 
grėsmei. Neutrali Austrija, 1955 
metais atsipalaidavus nuo sovietiš
kos okupacijos, tapo nauju Mas
kvos taikiniu. Sovietiška spauda 
neaplenkia austrų puldama jų ne
utralumo pažeidimą suteikiant če
kų kontrarevoliucijonieriams prie
globsti ir šmeižiant W aršu vos pak
to broliškuosius veiksmus. Atsar
gumo vardan austrai ruošiasi per
kelti vyriausybės būstinę iš Vienos 
j vakarus — Insbrucką.

Vakarų Vokietija, be abejo, jau
čia didžiausią krašto apsaugos pa
vojų. Nuolatinis sovietiškų divizijų 
buvimas vak. Vokietijos pasieny 
verčia vokiečius kaip ir visą N.A. 
T.O. performuoti ir smarkiai su
stiprinti gynybos sistemą.

Kelias dienas trukę Bundestago 
debatai priėjo nuomonės, jog sun
ku būtų apsiginti nuo masyvios 
sovietų invazijos kaip pademon
struota Čekoslovakijos pagrobime. 
Vienintėlė išeitis rastųsi tik vie
ningoj ir prieš tą patį tikslą su- 
jungtoj Europoje. Nežinodami 
Kremliaus tikrų intencijų, Vokie
tijos ginkluotų pajėgų vadai pri
leidžia, jog sovietai nerizikuos tre
čio pasaulinio karo ir kad pakilusi 
nauja ataka ribosią grasinančiais 
žodžiais. Tačiau Vokietija, kaip 
ir visa N.A.T.O. santarvė turi 
persiorganizuoti ir nuolatos bu
dėti.

Maskvos puolimai ypač Šiuo me
tu, kada vak. Vokietijoj vykdomi 
kariniai manevrai, yra paaštrėję. 
N.A.T.O. kariniuose pratimuose 
sovietų propaganda nieko kito ne
randa, tik naujus vokiečių “drang 
nach Osten" geismus ir tą patį 
žąsies žingsnį marširuojant Hit
lerio pėdomis.

— * _
Australijos pašonėje pakvipo 

karu, kaip Filipinai pareikalavo 
iš Malazijos Sabą srities, kuri 
yra Borneo saloje. Dėl šio kraš
to vos nekilo karas tarp Malazi
jos ir Indonezijos, kada Indone
ziją valdė prezidentas Sukamo.

BALTŲ JAUNIMAS 
PRIES AMERIKĄ

Kaip žinoma, liepos-rugpiūčio 
mėnesių sąvartoje turėjo įvykti 
Vakarų Berlyne latvių jaunimo 
kongresas, kuris deja, sovietams 
reikalaujant buvęs sukliudytas ir 
įvyko tik vakarų Vokietijoje. Ry
šium su tuo New Yorke prie 
Jungtinių Tautų Rūmų įvyko stip
rios Baltų jaunimo demonstraci
jos protestuojant prieš Amerikos 
nuolaidumą Sovietų Sąjungai ir 
pastojimą kelio organizuojant 
Vak. Berlyne latvių jaunimo kon
gresą.

Yra paruošti penki rinkiniai su 
— 332 skaidrėmis. Vienos skaidrės 
kaina 25c. Užsisakyti reikia ne
mažiau kaip 100 skaidrių, kitaip 
gamintojai neduoda nuolaidos.

Lit Sekcija kviečia mokyklų ve
dėjus ir tėvų komitetus paieškoti 
lėšų skaidrių įsigijimui ir ragi
na lietuviška® organizacijas nepa
miršti lituanistinio švietimo svar
bos ir paremti mokyklų pastan
gas jį gerinant Visoms mokyk
loms buvo išsiuntinėtas platus in
formacinis aplinkraštis skaidrių 
reikalu. Jei kuri mokykla nebū
tų gavusi ar norėtų papildomos 
informacijos prašome kreiptis 
pas Lit Sekcijos vadovą.

ALB KKT-bos Lituanistinė 
Sekcija

1
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ATSIMINIMŲ NEUŽTENKA
Paskutiniuoju metu, ypatingai pernai metais, mūsų knygų len

tynas praturtino kelių visuomenės veikėjų parašytos atsiminimų 
knygos. Tai gražu, kad mūsų vyresnieji suprato tokių atsiminimų 
rašymo reikšmę ir apie savo nueitą kelią palieka mums konkrečius 
ženklus.

Deja, dar daugiau mūsų žymiųjų žmonių tokių atsiminimų nega
lėjo arba nesuspėjo parašyti ir konkretaus liudininko apie jų dar
bus nebeturime. Geriau yra su lietuviu kūrėju, nes nors jo kūrinys 
apie jį bylos ateities kartoms. Tačiau tie, kurie ne. kūryba, o visuo
meniniu darbu pasižymėjo, nedaug apie save paliko dokumentuo
tos kalbos. Ir tai dėl mūsų kaltės.

Ligšiol mes mažai besirūpinome mūsų žymiųjų žmonių darbų 
užfiksavimu ar tai filme, ar fotografijoje, ar magnetofono juostoje. 
Turime puikias priemones — aparatų pasirinkimas didžiausias. 
Tam užfiksavimui yra užtektinai ir lietuvių specialistų. Tačiau ši
mūsų istorijos dalis yra apverktinoje padėtyje. Manding, todėl yra 
taip, kad ja nesusidomėjo, o gal būt ir nematė reikalo mūsų bend
ruomenės valdybos.

Įvairios juostos su įrašytomis mūsų veikėjų kalbomis arba kūrė-
jų įskaityta sava kūryba yra ne tik nepaprastas turtas, bet galėtų 
būti ir didžiulis, tamprus mus glaudinąs ryšys. Juk ar nesmagu būtų, 
sakykime, šiandien kur nors tolimoje Australijos dykumoje klau
sytis Vinco Krėvės skaitomos kūrybos? Ar nebūtų miela savo tarpe 
girdėti didžiųjų veikėjų —• prezidento Antano Smetonos, preziden
to Dr. K. Griniaus, prof. K. Pakšto žodžius? Turėjome juos savo 
(arpe, galėjome jų ilgesniam atminimui sukurti nepaprastos rūšies 
dokumentus, o to nepadarėme. Dabar teturime jų tik šaltus antka-
pio akmenis, o jų balsas amžiams nutilo.

Prieš kiek laiko teko girdėti mūsų didžiojo kūrėjo poeto Vinco 
Mykolaičio — Putino žodžius, užrašytus plokštelėje. Įspūdis ne- 
ipaprastas ir pergyvenimas daug didesnis. Ir taip yra turbūt visų 
didžiųjų žmonių gyvų žodžių besiklausant.

Pasaulis keistas. Nepraleidžiama proga užrašyti gero dainininko 
balsą. Tačiau didžiųjų kūrėjų balsai dažnai užmirštami, nors ir jų 
balso išlaikymas ateities kartoms turėtų būti tiek pat svarbus, kiek
gero dainininko.

•Tik pernai metais mūsuose atsirado maža prošvaistė šio reikalo 
tvarkyme. Kultūros kongrese šis opus klausimas buvo iškeltas ir 
gana išsamiai nagrinėtas. Tačiau labai didelių ir džiugių sprendimų 
nebuvo padaryta. Vis dėl to, tuščiomis rankomis neišeita. Buvo pa
vesta energingam tėvui jėzuitui A. Keziui tuo reikalu rūpintis su
teikiant minimalias lėšas. Šiuo metu mūsų žinomasis fotografas

Australijoje, nei Pietų Amerikoje ar Europoje? Atrodo, kad čia 
vienas iš konkrečiausių bendruomenės valdybos darbų. Šiuo reika
lu turėtų rimtai susirūpinti mūsų Lietuvių Bendruomenės valdybos. 
Kitaip kituose kraštuose gyvenančių mūsų kūrėjų ir veikėjų balsai 
nutils ir ateities kartos nebeturės progos išgirsti tai, kuo mes dabar
dažnai džiaugiamės.

Vilkimės, kad nors ir pavėluotai Lietuvių Bendruomenė savo pa
reigą atliks ir ateičiai išsaugos tai, kas yra verta ir reikalinga išsau
goti.

Kezys dirba gana nuoširdžiai ir be jokios reklamos. Kaupiamas 
Jurtas, kurio nei vagys nepavogs, nei kandys nesuės. Jis lanko mūsų 
visuomenės veikėjus, užrašo jų pokalbius. Kezys jJu turi nemažą 
magnetofoninėse juostelėse užrašytų pasikalbėjimų bei gausų foto 
archyvą. Gerai, kad turime tokių energingų ir pasišventusių žmonių. 
Džiugu, kad šį reikalą supranta tėvai jėzuitai ir Keziui sudarytos 

sąlygos šį darbą vykdyti ir rūpintis medžiagos surinkimu.
Kaip su kitais kraštais? Kas pasirūpins užrašyti mūsų kūrėjų bal

sus ar visuomenininkų kalbas bei pasakojimus kituose kraštuose?
Juk turime, ačiū Dievui visame plačiame pasaulyje žmonių, kurių ją, į kurią dabar kandidatuoja 
Ibalsas turėtų būti įamžintas. Nejaugi nieks tuo nepasirūpins nei

VĖL IŠPRAUSTAS PALECKIS
Tarpparlamentinės Sąjungos 

Konferencija Limoje, Peru, pasi
baigė, ir JAV Kongreso delegaci
jos pirmininkas atst. Edward J. 
Derwinski pateikė spaudai pra
nešimą, kuriame tarp ko kita pa
žymėjo, kad

“Limos konferencijoj dalyvavo 
64 valstybių parlamentų atstovai, 
o įžymiausi neatvykėliai buvo Če
koslovakijos parlamento delegatai. 
Sovietų delegacijos priešaky buvo 
deputatas J. I. Paleckis, lietuvis 
komunistas, kurs 1940 metais ben
dradarbiavo su Sovietais užgniau- 
žiant Lietuvos nepriklausomybę 
ir kurs nuo to meto nešioja “Lie
tuvos Kvislingo” vardą.”

Konferencija priėmė rezoliuci
ją, griežtai pasmerkiančią sovieti
nę Čekoslovakijos okupaciją. Be 
to, nepaisant sovietinių ir jų sa
telitinių deputatų priešinimosi, 
buvo nutarta vėl priimti į sąjungą 
Pietų Vietnamo parlamentą (77 
balsai už, 27 prieš, 11 susilaikė).

Atst Derwinski pateikė spau
dai ir savo pareiškimo turinį, ku
riame buvo sakyta:

“Kreipiuos tiesiog į savo “se
ną pažįstamą” p. J. Paleckį, pa
brėždamas jam ir kitiems sovie
tiniams delegatams, kad jų vyriau
sybės veikmai nusipelno pasaulio 
pasmerkimo.

“Aš manau, kad sovietinė oku
pacija Čekoslovakijoj yra silpny
bės, o ne stiprybės požymis. So
vietų Sąjungos tautos netekusios 
visų pagrindinių laisvių, žodžio, 

spaudos, politinės veiklos ir ypač 
religinės laisvės šiandien yra ne
žinomi dalykai Sovietų Sąjungoj. 
Prisiminkim, kad žydai, katalikai, 
protestantai, stačiatikiai ir musul
monai Sovietų Sąjungoj visi yra 
ateizmui įstatymiškai įsipareigoju
sios valdžios religinio persekioji
mo aukos.

“Sovietų Sąjungos valdžia są
moningai slopina Baltijos tautų, 
ukrainiečių, armėnų ir visų kitų 
nerusiškų tautų Sovietų Sąjungoj 
teisėtą nacionalizmą. Taigi, bet 
koks laisvas pasireiškimas, pana
šus į tą, koks buvo beišsivystąs 
Čekoslovakijoj, galėtų sukelti dide
lį sąjūdį prieš komunistų diktatū
rą Sovietų Sąjungoj.

“Žinoma, p. Palecki, jūs nebe- 
suprantat politinių diskusijų, ka
dangi tai patirtis, kurios jūs Ru

PADĖKA
Skaudžioje valandoje, netikėtai mirčiai iš mūsų tarpo išplėšus 

mano sūnų, VITĄ GINIOTĮ, pareiškusiems užuojautą man bei 
šeimai, atsilankiusiems į budynes ir laidotuves ar atsiuntusiems 
vainikus ar gėlių: ponams Bariloms, Jurkšaičiams, Sadauskams, 
Jeselskiams, Norvilaičiams, Marden’ams, Nichol’sams, Migevi- 
čiams, Laurinaičiams, Šidlauskams, Sankauskams, Glionertams, p. 
Kiverienei, p. Baužei, p. Inkratienei, p. Zigaitienei, p. Belkienei, p. 
N. Jurkšaitienei, p. Petrukevičienei, p. Paltanavičiui, p.p. Ryan’ams, 
p. Miniotui, p. M. Walker, p. R. Cibui, p. Bernotui ir daugeliui kitų, 
kurių vardų negaliu prisiminti, tariu nuoširdų ačiū.

Mano ypatinga padėka gerb. kun. P. Butkui, už taip gražiai pra
vestas laidotuvių apeigas ir Bankstown’o De la Sale gimnazijos auk
lėtiniams ir jų mokytojams, kurių apie 200 dalyvavo St. Joachims 
bažnyčioje, atsisveikindami su mano sūnumi.

Regina Giniotienė.

MŪSŲ PASTOGĖ

P.L.B. III-jo Seimo nutarimai
SVEIKINIMAI PAVERGTAM 

KRAŠTUI
1968 m. New Yorke įvykęs 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
III Seimas, kuriame dalyvavo 
laisvojo pasaulio lietuvių atstovai, 
sveikina savo brolius ir seseris 
pavergtoje tėvynėje ir pažada iš
tikimybę tiems idealams, už ku
riuos ilgoje ir garbingoje Lietu
vos istorijoje kovojo kiekvienas 
taurus lietuvis. Seimas, žinoda
mas, koks sunkus yra svetimųjų 
jungas, išreiškia pasigėrėjimą 
krašto lietuvių pastangomis prie
šintis okupantui ir ginti Lietuvos 
reikalus. Užsienio lietuviai jaučia
si esą neatskiriama tautos dalis 
ir todėl pažada visomis jiems pri
einamomis priemonėmis remti savo 
brolių bei seserų tėvynėje, tylų bet 
ryžtingą darbą ir tokiu būdu pri
sidėti prie šviesesnės Lietuvos atei

Kylantis lietuvis USA
politikoje

Jau buvo anksčiau minėta, kad 
Čikagoje respublikonų partija pa
sirinko savo kandidatu į sanitari
jos distrikto patikėtinio vietą 
lietuvį inžinierių Valdą
Adamkavičių — Adamkų. Pirmi
niuose rinkimuose jis išėjo nuga
lėtoju ir dabar belieka tik galuti
niai rinkimai lapkričio mėnesį.

Valdą Adamkavičių artimiau pa
žįsta ir Australijos lietuviai nuo 
to laiko, kada čia lankėsi Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinė, 
kuriai vadovavo pats inž. V. Adam- 
kavičius. Turimomis žiniomis Či
kagos lietuviai vieningai stoja už 
V. Adamkavičiaus kandidatūrą ir 
net intensyviai propaguoja kita
taučių tarpe. Amerikos lietuvių 
spauda jį irgi pilnai palaiko ir 
lietuviai įsitikinę, kad V. Adam- 
kavičiui atiteks ši aukšta pozici
ja.

Per ilgus laikus Amerikos lietu
viai iškilių asmenybių amerikie
čių įstaigose ir institucijose netu
rėjo, išskyrus advokatą Antaną 
Olį, mirusį prieš dešimtį metų, 
kuris irgi turėjo tą pačią pozici- 

inž. V. Adamkavičius ir kuriai 
jis labai sėkmingai vadovavo tuo 
įsigydamas ne tik pats gerą var
dą amerikiečių akyse, bet drau
ge labai aukštai iškėlė ir lietuvių 
vardą.

Australijos lietuviai labai gerai 
prisimena tą simpatingąjį ir verž
lų vyrą ir visi jam linki geriau
sios sėkmės.

sijoj neturit. SSSR yra skurdžiau
sias kraštas, nes neturi laisvų ins
titucijų. Jūs turėtumėt pasitikėti 
savo piliečiais, žmonės yra gimę 
laisvi, ir kai iš jų atimama lais
vė, tai juose nuslopinama, kas 
žmoguje geriausia.

“Iš pažiūros p. Paleckis vaiz
duoja “gero tėvelio” paveikslą. 
Bet savo veiksmuose jo valdžia 
pasirodo esanti didesnis despotas 
už patį blogiausi iš carų.

“Sovietų delegatai turėjo paste
bėti orumą ir dvasinį pakilimą 
laisvų parlamentarų elgesyje šiose 
konferencijose. Mano “senasis pa
žįstamas” p. Paleckis turėtų daug 
daugiau malonumo dalyvaudamas 
šiose diskusijose, jei būtų laisvų 
rinkimų proceso vaisius. Jei sovie
tinė delegacija būtų teisėtai iš
rinkta ir tikrai atstovautų savo 

ties statymo.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

Seimas išreiškia tvirtą įsitikinimą, 
kad tiktai visiškas tautų bei žmo
gaus teisių atstatymas laiduos lie
tuvių tautos kultūrinę bei socia
linę pažangą ir pilną kūrybinių 
jėgų išsivystymą.

šiais reikšmingais Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo pen
kiasdešimtosios sukakties metais 
užsienio lietuviai su pagarba bei 
dėkingumu prisimena visas skau
džias lietuvių tautos aukas kovo
je už laisvę ir dar su didesniu 
pasiryžimu bei meile savajam 
kraštui pažada siekti didžiojo tiks
lo — Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo.

ŽODIS LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIAMS

1968 m. vasario 16 dieną Vil- 

Valdas Adamkus-Adamkavičius

žmonių pageidavimus, tai supras
tų laisvo pasaulio parlamentarų 
objektyvią laikyseną, ją gerbtų ir 
joje bendradarbiautų.

“Aišku, kad Sovietų valdžia yra 
savo pačios propagandos auka. 
Pavyzdžiui, ji nuolat gąsdina vo
kiečių militarizmo atginsimu ir 
lyg patyčioms, naudojasi rytinės 
Vokietijos karinėmis pajėgomis 
Čekoslovakijai okupuoti.

“Istorija liudija, kad despoti- 
nės valdžios negali nuslopinti tei
sėto žmonių nacionalizmo ar jų
pagrindinio geidimo naudotis lais
ve valdomiems pačių išsirinktos 
valdžios. Sovietinei imperijai lem
ta subyrėti. Tik kai visoms tau
toms anapus Geležinės Uždangos 
bus suteikta tikra laisvė ir nepri
klausomybė, komunistinė stovykla 
bus atidavusi duoklę pasaulio 
taikai ir pažangai.

“Nekovok prieš neišvengiamybę, 
p. Palecki. Grįžk Maskvon ir pa
sakyk savo bendiįinjnkams, kad 
laisvė, kurią jūsų valdžia kėsina
si nuslopinti Čekoslovakijoj, nu
galės jus, ir kad laisvų institu
cijų kūrimas Rytų Europoj yra 
neišvengiamas bei perilgai užvil
kintas reikalas.”

Paleckis po to rašė Laisvės re
daktoriui :

“Mūsų konferencija vyksta la
bai įtemptoje atmosferoje. Tai 
galima suprasti, atsižvelgiant į 
paskutiniuosius įvykius...

... nuo vakar vakaro nesveikuo
ju, susirgau gripu, tad pasilikau 
viešbutyje..." (Ei

— k —
Pereitą savaitę pasaulyje bu

vo padaryta iš viso 51-ji širdies 
transplantacija. Daugelis pirmųjų 
naują širdį įgavusių mirė, bet pas
kutiniu metu kiek patobulėjusi 
technika garantuoja ligoniams 
sveikatą.

— ★ —
Kritiška Portugalijos ministerio 

pirmininko Salazaro sveikatos pa
dėtis privertė kraštą dairytis nau- 

niuje paskelbtas Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymas yra visos 
lietuvių tautos valios išraiška ir 
todėl neatšaukiamas aktas, kuris 
įpareigoja kiekvieną lietuvį eiti 
už savąją valstybę dirbusių, ko
vojusių bei kritusių pėdomis ir 
visomis jėgomis siekti gimtojo 
krašto laisvės.

Šitoje dvasioje Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės III Seimas ra
gina visus laisvėje gyvenančius 
lietuvius jiem prieinamomis ir gy
venamam istoriniam momentui pri
taikytomis priemonėmis remti pa
vergtojo krašto kovą už laisvę, 
palaikant su tauta ryšius, kurie 
ugdytų bei stiprintų jos tauti
nius, religinius bei laisvės idea
lus, keltų jos pasipriešinimą sve
timiesiems, remtų savitos kultūros 
vystymąsi ir palaikytų solidarumo 
saitą tarp krašto ir užsienio lie
tuvių.

Seimas laiko, kad ryšiai su pa
vergtąja tauta ir su kiekvienu 
geros valios lietuviu, netarnaujan
čiu okupanto tikslams, yra viena 
svarbiausių priemonių lietuvių 
tautos kovai už laisvę remti ir 
išeivijos politinei bei kultūrinei 
misijai užsienyje stiprinti. Ryšių 
su kraštu klausimu Seimas ragina 
vadovautis bendru veiksnių nuta
rimu.

LIETUVOS OKUPACIJOS 
PASMERKIMAS

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės III Seimas, remdamasis Lie
tuvių Chartos įpareigojimu ginti 
ir išlaikyti nepriklausomą Lietu
vos valstybę ir ryždamasis šalia 
lietuvybės ir lietuvių kultūros iš
laikymo telkti laisvuosius lietuvius 
kovai, kad ko veikiau Lietuva bū
tų išvaduota iš Sovietų Sąjungos 
okupacijos, pakartotinai pasisako 
už Jungtinių Tautų paskelbtą 
Žmogaus Teisių Deklaraciją ir 
smerkia klastingą komunistinį so
vietų okupantą, kuris žiauriomis 
priemonėmis slopina pavergtos lie
tuvių tautos kultūrinį savitumą, 
išnaudoja ekonominę krašto gero
vę bei gamtos turtus, nuvertina 
bei nužemina lietuvių kultūrinius 
bei religinius reiškinius, kaip pa
minklus bažnyčias ir visa, kas 
lietuviui brangu, be paliovos per
sekioja tikybą, ypač jaunimo reli
ginius įsitikinimus, ardo šeimas, 
vykdo tautinį genocidą ir stengia
si užgniaužti lietuvių tautos lais
vės ir nepriklausomybės troški
mą.

BENDRUOMENĖS
UŽDAVINIŲ RYŠKINIMAS
Pastangos išlaikyti lietuvių tau

tos gyvybę ir politinę akciją, sie-

A.A.

STEFANIJAI RUDZENSKIENEI

mirus, jos vyrui Mečislovui ir sūnui Rimvydui reiškiame, 
giliausią užuojautą.

A. ir J. Gučiai

Kolegą M. RUDZENSKĄ ir sūnų RIMVYDĄ, 

liūdinčius žmonai ir motinai 

STEFANIJAI RUDZENSKIENEI mirus, 

nuoširdžiai užjaučia

P.L. Teisininkų Draugijos 
Adelaidės Skyrius

LIETUVOS KURORTAI
— Kas vertinga Lietuvos ku- matas geras, statome “Neringos” 

rortų darbe ir koki trūkumai? poilsio namus — 500 vietų, pradė- 
Ar galima likviduoti vadinamą- sim Palangoj kitą — irgi 500 vie- 
jį sezoniškumą Lietuvos kurortuo- tų, veiks ištisus metus, o iki 1975 
se? Tarkit keletą žodių apie Lie- metų bus 3,500 naujų vietų, bus 
tuvos kurortų rytojų... išleista 56 milijonai rublių, staty-

Jei nebūtų aiškiai parašyta, bū- bos ministerijoj Lietuvoj reiks į- 
tų neįmanoma įspėti, į ką vii- steigti specialią valdybą sanatori- 
niškės Tiesos redakcija kreipėsi joms, turistų namams ir sporto 
su tokiais klausimais. O kreipėsi patalpoms statyti...
į KOZLOVĄ, profsąjungų kuror- Mini Kozlovas, kad ir “Lietuvos 
tų valdymo tarybos pirmininką Kompartijos Centro Komitetas su 
Maskvoj! Ir tasai nė kiek nenu- Tarybų Lietuvos Ministrų Tary- 
stebo, kodėl korespondentas iš ba” priėmė svarbų nutarimą dėl 
Lietuvos atvažiavo Maskvon klau- kurortų, bet nepalieka jokių abe- 
sinėtis apie Lietuvos kurortus, jonių, kad Kozlovas iš anksto žino

jo ministerio pirmininko. Spėja- Palangą, apie Druskininkus... Prie jo, ką tie “nutars”. Todėl ir 
ma, kad naujuoju Portugalijos šingai, — atsakinėjo į klausimus, Tiesa klausinėja Kozlovą Maskvoj, 
lyderiu bus paskirtas Dr. M. Cae- kaip tikras Lietuvos kurortų šei- o ne vietinius “ministrus”.
tano. mininkas. Kurortai esą geri, kli- (ELTA)
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kiančių atstatyti Lietuvos valsty
bės suverenitetą, yra pagrindiniai 
ir neišskiriami visų lietuvių už
daviniai. Jiems vykdyti reikia soli-
darios visuomenės, kurią jungtų 
bendras tikslas ir kurios neskai
dytų skirtingos priemonės to tiks
lo siekiant.

Tikslo ir darbo vienybės išlai
kymas yra vienas iš svarbiausių 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
uždavinių ateinančiame penkmety
je. Bendruomenė privalo:

a) švelninti visuomeninę įtampą 
h- sudaryti sąlygas nuomonių pa
sikeitimui ne tarpusavio kova, bet 
žmogišku dialogu;

b) bendrame darbe pripažinti 
visų geros valios Bendruomenės 
narių žodžio laisvę ir naudotis 
tiek daugumos, tiek mažumos tei
giamais įnašais;

c) darnaus klausimų sprendimo 
siekti vadovaujantis asmens tei
sių principais ir demokratiniu pro
cesu.

LIETUVOS
LAISVINIMO VEIKLA

Seimas įpareigoja Lietuvių Ben
druomenės organus ir toliau akty
viai dalyvauti Lietuvos laisvinimo 
veikloje.

Seimas taip pat išreiškia pasau
lio lietuvių pasitikėjimą:

a) Diplomatinei Lietuvos Tar
nybai, atstovaujančiai nepriklau
somos Lietuvos valstybei tarptau
tinėje bendruomenėje;

b) Vyriausiajam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui, vadovaujan
čiam Lietuvos valstybės vadavimui 
iš sovietinės okupacijos;

c) visoms kitoms atskiruose 
kraštuose veikiančioms politinėms 
lietuvių institucijoms.

Seimas įpareigoja Pasaulio Lie- 
įtuvSJų Bendruomenės ir Kraštų 
Bendruomenių valdybas organi
zuoti politinę veiklą tose srityse, 
kurioms iki šiol buvo kreipiama 
per maža dėmesio, būtent:

fa) vietos aplinkybių bei galimy
bių išnaudojimui Lietuvos laisvės 
bylai;

&) įtakingų kitataučių verbavi
mui Lietuvos laisvės darbui;

c) leidiniams Lietuvos klausimais 
svetimomis kalbomis ir kitataučių 
informacijai per spaudą, radiją 
bei televiziją;

d) jaunųjų lietuvių mokslinin
kų įjungimui į Lietuvos vadavimo 
veiklą;

e) parlamentų rinkimų įtaigėji
mui Lietuvos reikalui kelti.

Seimas taip pat įpareigoja PLB 
valdybą tartis su VLIK’u dėl 
laisvojo pasaulio lietuvių aktyves
nio įjungimo į VLIK’o vadovau
jamą Lietuvos laisvinimo veiklą.

(Bus daugiau)
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DAIL V. RATO DEŠIMTOJI
Naujoj "Three Suter*" galerijoj Melbourne (46 Church Street, 

Brighton) organizuojama dailininko Vaclovo Rato dešimtoji indivi- 
dualin paroda, kuri truks nuo spalio 27 iki lapkričio 15 d. Parodą 
atidarys Mrs. Corinne Whitbread, žinoma T.V. asmenybė Melbourne.

Dailininko gyvenime jo individu
alinės kūrinių parodos reiškia ly
giai tiek, kiek rašytojui išleistos 
knygos, arba muzikui bei daini
ninkui koncertai. Surengus pirmą 
parodą arba išleidus pirmą knygą 
žiūrovas ar skaitytojas naujuoju 
menininku dar abejoja, nes debiu
tantas visados sukelia ne tik daug 
vilčių, bet ir abejonių. Tačiau 
dailininkui pasirodžius su keliom 
parodom, žiūrovas ir kritikas vi
sad yra teisus pasidaryti išvadas, 
ar dailininkas progresuoja, ar jis 
stovi vietoje, ar blogiausiai nieko 
negalima iš jo tikėtis.

Su dailininku Vaclovu Ratu yra 
visai kitaip, šioji aukščiau nuro
dyta data ruošiama paroda yra 
jau dešimtoji ir drauge sukaktu
vinė: ji taip pat liudija ir daili
ninko trisdešimt penkerių metų 
kūrybinį kelią. Tai yra reikšmin
gas tarpsnis.

Reikia pripažinti, kad dail. V. 
Rato nueitasis kūrybinis kelias 
yra tiesus ir visą laiką kylantis. 
Pats dailininkas visą laiką buvo 
ir tebėra tikras savimi, nuolat 
ieškantis ir niekad savy nesustin
gęs. Nežiūrint to, su laiku kaip 
ir pas kiekvieną žmogų, taip ir 
ypač pas dailininką žvilgsnis į gy
venimą ir jo apraiškas keičiasi. 
Keitėsi ir dailininkas Ratas tiek 
savo technika, tiek ir priėjimu, 
tiek pagaliau ir tematika, bet jo 
stiprybė yra kaip tik ten, kad jis 
niekad nepasimetė, savęs neprara
do ir išliko toks pats preciziškas, 
gilus ir spalvingas. Kai 1934 m. 
su savo kūryba pirmą kartą jis 
pasirodė tarptautinėje arenoje da
lyvaudamas grafikų parodoje Ko- 
šicose, Čekoslovakijoje, kritikų 
buvo išskirtinai įvertintas, tik jie 
stebėjosi, kad jo kūryboje nieko 
neradę slaviško. Mat, tuo laiku 
dail. V. Ratas dar nebuvo Ratas, 
o Rataiskis ir dėl to iš pavardės 
palaikytas slavu. Ir kad ateity jo 
niekas neįtartų slavu, jis pasivadi
no Ratu, ir šis vardas liudija jį 
ne tik kaip menininką, bet ir as
menį, nes Australijoje priimda
mas pilietybę šį vardą ir įpilieti- 
no.

Nekalbant apie savo individua
lines parodas, dail. Ratas dalyva
vo ir eilėje tarptautinių parodų 
tiek Europoje, tiek ir Australijoje 
ir už Australijos ribų. Paryžiaus 
tarptautinėje grafikos parodoje už 
savo kūrinių ciklą “Jūratė ir Kas
tytis” apdovanotas garbės diplo
mu. Jo kūrinių įsigiję visa eilė 
meno galerijų ir muziejų, prade
dant Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejum ligi Australijos valsty
binių meno galerijų, kaip Perthe, 
Sydnejuje ir kitur.

Kaip ir visa eilė lietuvių kū
rėjų dailininkas V. Ratas savo 
kilme yra dzūkas, gimęs 1910 Pa
liepio kaime, Leipalingio valsč. 
Seinų apskrity. Dar vaikystėje su 
tėvais buvo persikėlęs į Žemaitiją. 
Mokėsi Kaune ir dirbo Vytauto 
Didžiojo Kultūros Muziejuje drau

ge talkininkaudamas spaudai.
Atvykęs į Australiją pirmiausia 

apsigyveno tolimajame Perthe, kur 
1950 m. surengia savo kūrinių 
pirmą individualinę parodą, o 
1953 ir antrąją. Australų kritiko 
laikrašty “The Western Austra
lian” abi parodos buvo labai pa
lankiai įvertintos, kur sakoma: 
“Medžio raižiniai, rodomi tarptau
tiniai žinimo grafiko V. Rato, ku
ris prieš trejus metus turėjo to
je pačioje galerijoje labai vyku
sią savo kūrinių parodą, yra malo
ni staigmena. Jis atskleidžia toli
mesnius savo briliantinio meistriš
kumo aspektus žavingai ir už
tikrintai”.

Penkerius metus praleidęs Per
the dail. V. Ratas keliasi su šei
ma j Sydnejų ir čia 1956 m. Bi- 
zieta galerijoje surengia savo tre
čią parodą. Daily Telegraph me
no kritikas James Cook rašo: “Ra
tas parodo gilų pajautimą medžio 
graviūrai, kur subrendusi meis
trystė aiškiai pastebima. Jis gud
riai panaudoja antrąjį bloką tuo 
paįvairindamas faktūrą”.

1965 metais Sydney universiteto 
žurnalas Honi Soit įvertindamas 
to meto dabarties dailininkų są
jungos parodą apie Ratą taip atsi
liepia: “Pažymėtina, kad šioj pa
rodoj rodoma tik viena V. Rato 
litografija “Nr. 5,” ir yra bene 
pats geriausias darbas visoj gale
rijoj”.

1966 m. V. Ratas su savo kūryba 
pasirodo Gallery International Cle- 
velande (USA), šią jo parodą me
no žurnalas Art News paskelbia 
tarptautiniame parodų kalendo
riuj.

Dail. V. Rato darbai: viršuje “Sodri erdvė” — dabarties kūryba, kairėje V. Ratas prieš 30 metų — iš 
•ciklo “Jūratė ir Kastytis”.

Tais pačiais metais Washingto
ne vyksta rinktinė australų grafi
kų paroda, kurioje Ratas dalyvau
ja su savo dviem kūriniais. Aus
tralijos ambasadorius Washingto
ne Mr. J. K. Waller asmeniškai 
V. Ratui rašo, kad jis susiža
vėjęs jo išstatytais darbais. Iš tos 
pačios parodos Rato raižinį įsigijo 
nupirkdamas pats parodos organi
zatorius Washingtone Peter Morze, 
grafikos skyriaus vedėjas.

1967 m. Ratas su savo kūry
ba pasirodo Čiurlionio galerijoje 
Čikagoje. Šia proga Mikas Šilei
kis “Naujienose” taip atsiliepia 
apie dail. Ratą: “Ligi šiol Ra
tą mes amerikiečiai supratome lo
kj, koks jis buvo anksčiau iš dau
gelio matytų jo grafikos darbų ir 
iliustracijų. Bet šioje parodoje, 
kur išstaatyta apie 50 darbų, iš 
paskutiniųjų penkerių ar daugiau 
metų jį matome naujoj šviesoj net 
su nemaža nuostaba. Giliau įsijau
tęs į vėlesniuosius darbus matai, 
kad Ratas atsipalaidavęs nuo for
malistinio kad ir tautinio epo, ma
tai ir jauti mistišką simbolikos 
sintezę, norą išsivaduoti iš šio 
pasaulio nuobodaus kartėlio ir 
bėgti į neaprėpiamus kosmoso 
plotus, lyg norėtų sutelkti visą 
meno istoriją j vieną epochą...”

Dar 1947 m. žinomas lenkų kri
tikas Wiktor Podolski žurnale 
Kronika rašydamas apie lietuvių 
grafiką ir pailiustruodamas jo 
darbais apie V. Ratą taip atsi
liepia: “Lietuviai turi prigimtą 
medžio raižiniams išradingumą, 
ko, pavyzdžiui, trūksta anglams, 
nors jų medžio raižiniai stovi la
bai aukštai... Įvairumas pjaustant 
ir faktūros turtingumas yra me

Šitaip vienas iš dalyvių apibū
dino Santaros-Šviesos suvažiavi
mą, įvykusį Tabor Farmoje rugsė
jo 5-8 d.d. Nuvykusi su šeima pra
leisti savaitės atostogų Tabor Far
moje netyčia pataikiau į šią šven
tę ir su didžiausiu įdomumu ir ma
lonumu klausiau tų visų pasikalbė
jimų. Niekada Australijoje neteko 
dalyvauti tokio lygio suvažiavime. 
Teisybę pasakius mes niekad ir ne
same tokio lygio turėję. Čia buvo 
susirinkę apie 150 dalyvių ir visų 
aiškus noras buvo vertingai pra
leisti šį savaitgalį klausantis pa
skaitų, seminarų, diskusijų jose 
labai aktyviai dalyvaujant. Visi 
parengimai buvo aukšto lygio ir 
tik ėmė pavydas, kad Australijoje 
neturim tiek jaunų žmonių su to
kiom galvom. Arba jei ir turim, 
tai nesurandam progos ar noro 

džio raižinių svarbiosios ypaty
bės. Būdingas priėjimas prie de
koratyvinio sprendimo, sujungtas 
su disciplinuota kompozicija bei 
vystymasis per ornamentalinę for
mą labiausiai vykusiai reiškiasi 
pas Ratą... Šio grafiko pasirinktas 
kelias kartu turi ir "Achilo kulnį”: 
daugelis grafikų, naudodami deko
ratyvines formas, nejučiom perei
na prie formalaus ornamento. Nuo 
to pavojaus lietuviai raižytojai 
apsaugoti grafiko prigimtim. Or- 
namentališkumas pas juos reiškia
si per patį piaustymo būdą, kas 
parodo kūrybinį turtingumą.

Iš visų labiausiai iškyla Au- 
giaus ir Rato darbai, nors jie 
yra visiškai skirtingi savo kūri
niuose. Augius yra labiau liaudiš
kas ir romantiškas, žmogiškas, o 
Ratas labiau gilus ir disciplinuo

Pokalbiu šventė
I

Rato Pajauta Pullinen

juos krūvon sutraukti ir suorga
nizuoti panašų savaitgalį. Am
žiumi dalyviai buvo įvairūs, saky
čiau vyravo 30-40 metų grupė, 
galbūt apie pusė visų; bet daug 
ir jaunesnių ir vienas kitas vy
resnis. Programoje, kuri vyko nuo 
ryto iki vėlyvo vakaro, tik su per
traukomis valgiui, labai aktyviai 
reiškėsi jaunesnieji.

Didžiausią įspūdį programoje 
man padarė naujų lituanistinių 
studijų Amerikos universitetuose 
seminarai. Juose keturi studentai 
patiekė savo universitetuose atlik
tus darbus lituanistinėmis temo
mis.: S. Makaitytė kalbėjo apie 
“Tautiškumo sampratą 15-16 am
žiuje Lietuvoje”, R. Kondratas — 
“Iš mokslų istorijos Vilniaus uni
versitete”, R. Kriščiūnas — "Lie
tuvių delegacija Paryžiaus talkos

DAIL. VACLOVAS RATAS

DAIL. V. RATAS APIE SAVE:
Kokią kryptį atstovaujate mene?

— Save.
Kuo esate sužavėtas?

— Visata.
Ką mėgstate?

— Mitkus, vandenį, kalnus, erdvę, pauktčius, žvėris, 
gyvulius.

Kas yra žmogus?
— Centrinis objektas aplinkumoj.

tas. Žmogaus pavidalas pas Ra
tą prieina prie paskutinio supras- 
tinimo savitoj sintezėj..."

Tai tik žiupsnelis pasisakymų 
— atsiliepimų apie šį dailininką, 
kurį netrukus matysime Melbour
ne. O jį tikrai verta pamatyti ir 

konferencijoje 1919 metais”, G. 
Procuta — “Sovietinio auklėjimo 
Lietuvoje disfunkcijos", šių stu
dijų besiklausant pirmiausia ten
ka pasidžiaugti, kad lietuviai stu
dentai domisi tokiomis temomis. 
Antra, krenta į akis puiki lietu
vių kalba; šioms temoms išvysty
ti jiems visiškai netrūko lietuviš
kos terminologijos. Po šių semina
rų prieita vienos labai svarbios 
išvados — tai trūkumas medžiagos 
norint gilintis Lietuvą liečiančiais 
klausimais. Kai kuriems darbams 
būtina medžiaga, kurios yra Lietu
voje ir ne visiems prieinama. Tik 
viena S. Makaitytė, gavusi valsty
binę stipendiją pastudijuoti Lenki
joje, turėjo progos lankytis Vil
niaus istorijos institute. Galvoja
ma, kad daug medžiagos gali tu
rėti įvairios išeivijos organizacijos

patartina net jo darbų įsigyti, nes 
jo kūriniai yra tikrai didelis tur
tas. Mes dažnai savųjų nemoka
me tinkamai įvertinti ir net kar
tais praeiname nepastebėdami ir 
atrodo patys savimi nepasitikėda
mi laukiame, kol kiti — sveti
mieji į juos atkreips mūsų dėmesį.
Dail. Rato vardas jau pats kalba 
už save ne tik mūsų, bet ir sve
timtaučių tarpe.

šia proga norėtųsi dailininką V. 
Ratą pasveikinti dešimtosios jo 
dailės parodos ir taip pat trisde
šimt penkerių metų kūrybinės su
kakties proga ir palinkėti, daug 
našių ir kūrybingų metų.

bei atskiri žmonės. Siūlyta kaip 
nors sudaryti sąrašą ar katalogą 
tokių knygų ar privačių bibliotekų, 
kurios būtų studijoms prieinamos. 
Taip pat siūlyta suorganizuoti "gy 
vosios istorijos fondą” įrašant 
juostelėse žmonių, buvusių Lietu
vos valdžioje ar panašiai, prisimi
nimus, pastebėjimus ir Lt Neuž
fiksuota tokia gyva medžiaga bus 
užmiršta ir neatšaukiamai išnyks.

Paskaitas skaitė Dr. V. Kavolis 
— “Prisikėlimo ir revoliucijos me
taforos”, prof. A. Senn, jrn., — 
"Period of Parliamentary Demo
cracy in Lithuania 1920-1926” 
(prof. A. Senn Wiscounsin univer
sitete dėsto rytų Europos istoriją, 
labai domisi Lietuvos klausimais, 
kalba lietuviškai); M. Drunga — 
“Moralės vieta žmogiškajame paži
nime" ir A.T. Antanaitis — “Pa
triotinis motyvas lietuvių egzilų 
poezijoje”. Visos paskaitos labai |-
domios, puikiai paruoštos ir per- 
tiektos, sukėlė daug gyvų diskusi- 
jū-

Atrodytų, jau nemažai kalbų 
trims dienoms, bet tai dar tik da
lis. Buvo organizacinis posėdis, 
kuriame pasidalinta Federacijos 
problemomis ir bėdomis, padaryti 
skyrių, Centro Valdybos ir Re
vizijos komisijos pranešimai. Pa
vydėtina Čikagos skyriaus (apie 
100 narių) veikla: kas mėnesį 
vyksta susirinkimai su paskaita, 
diskusijomis, pristatomos naujai 
išleistos lietuviškos knygos, plokš
telės. (Prisimena, kad ir Sydnė- 
juje kadaise tokie vakarai būda
vo labai gyvi ir patrauklūs). Nau 
jų narių pritraukimas, atrodo, vi
sose organizacijose sukelia proble
mų ir galvosūkių. Federacija tvar
ko Metmenų leidimą, aptarti Met
menų reikalai, čia įdomu pastebė
ti, kad Australija turi 26 Metme
nų prenumeratorius, kai Kanado
je, kur lietuvių skaičius daug di
desnis, tokių prenumeratorių tė-

(Nvkelia j psl~ 4)
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REIKALINGI NAUJI SPRENDIMAI
Neseniai Amerikoje, New Yor- 

ko mieste įvyko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas (nuo rugp. 
30 iki rugsėjo 1 d.), kuriame da
lyvavo ir Australijos Liet B-nės 
rinkti atstovai. Kaip girdėti, mūsų 
atstovai seime reiškėsi gana ak
tyviai . Ačiū jiems!

Kokią konkrečią naudą Austra
lijos Liet B-nė iš to seimo turės, 
parodys ateitis. Tikėkimės, kad 
kelti seime klausimai bei pasisa
kymai nebus tušti žodžiai, o bus 
bent gairės visų kraštų lietuvių 
bendruomenių darnesnei ir kūry
bingesnei veiklai.

Mūsų — Australijos Liet. Ben
druomenei yra artimesnis ir gal 
svarbesnis reikalas — Australijos 
Lietuvių Dienos Adelaidėje Šių 
metų pabaigoje, kurių metu bus 
ALB Krašto Tarybos suvažiavi
mas spręsti mūsų Australijos lie
tuvių reikalams. Tai jau savi 
marškiniai, todėl ir mums jie dau
giau turėtų rūpėti, švariai išplau
ti, gerai išdžiovinti ir svarbiau
sia gerai išlyginti.

Lietuvių bendruomenė savo 
paskirtimi yra kovos organizaci
ja, kovos frontas už mūsų tautos 
egzistenciją. Josios darbas yra 
akyliai budėti ir nenuilstamai ko
voti — tai amžių kova už gra
žesnę tautos ateitį ir jos laisvę.

Kalbėdami vien tik apie Aus
tralijos Liet B-nę ją {rikiuojame 
j visos Pasaulio Liet. Bendruo
menės gretas tai nenuilstamai ko
vai tęsti ir visomis galimomis ir 
mūsų pačių turimomis priemonė
mis vykdyti. Turime tačiau gerai 
suprasti ir būti tikriems, kad tau
tos laisvę, susidarius palankiomis 
sąlygomis, kaip 1918-1920 metais, 
ginklu ir savo kraujo auka atkovos 
tik tautos kamienas — mūsų bro
liai, palikę tėvynėje.
- Tai koks tada yra mūsų — trem

tinių išeivių, esančių visame pa
saulyje, taigi ir Australijos lietu
vių, darbo ir kovos pirminis tiks
las? Ko prvalome siekti ir kokį 
darbą visu ryžtu turime atlikti?

Nesunku atsakyti. Jei mes ne-

Diskusinės mintys prieš ALB 

zaciją — kovos frontą Lietuvių 
Bendruomenę visus lietuvius ak
tyviu joje dalyvavimu. Juozas 
Girnius knygoje “Tauta ir tauti
nė ištikimybė” sako: “Už tat ats
kiram asmeniui priklausymas sa
vo tautinei bendruomenei yra tie
sioginė patriotinė pareiga. Kas 
ryžtasi laikytis nuošaliai nuo sa
vo tautinės bendruomenės, tas 
nusikalsta pačiai tautai”.

Kada visi lietuviai gerai supras 
ir vykdys šią pareigą, tada galė
sime sakyti, kad mūsų kovos fron
tas už tautos laisvę ir tautinį iš
likimą yra tvirtas ir galingas.

Tačiau pažiūrėję j netolimą pra
eitį matome, kad įvairūs reiški
niai, aplinkybės, asmeniškos am
bicijos, partiniai apskaičiavimai 
daug kur buvo kliūtys našiam 
tos tautinės kovos darbui net ir 
centrinėse mums vadovaujančiose 
organizacijose, kaip VLIK’as.
To nesutarimo — trynimosi at
garsiai savaime atsiliepė į visuo
se kraštuose pasklidusius tautie
čius, atsiliepė ir į Australijos lie
tuvių sugyvenimą. Jokia paslap
tis, kad daugiau dešimties metų 
ir mūsų tarpe vyko “peštynės’, o 
tautinės kovos frontas silpnėjo.

Atrodo, kad jau sųsipratom: pa
matėme, nors ir daug brangaus 
laiko praradę, kad tai buvo tušti 
ginčai, pridarę daug nuostolio ne 
tik tautai, bet ir mums patiems. 
Pastarųjų metų susipratimas, vie
nų kitiems atlaidumas, pagarba 
ir pakantumas palengva atstato 
tiltus, kurie tiek laiko buvo ardo
mi.

Kaip minėjau, reikia visus lie
tuvius aktyviai įjungti į šį kovos 
frontą, o tuo labiau, kurie akty
viai veikia įvairiose organizacijo
se, esančiose bendruomenės ribo
se. Čia pamatysime tuos, kurie 
savo darbu, kad ir veikdami ats
kirai, yra aktyvūs mūsų pirminio 
kovos tikslo — tautinio išlikimo 
nenuilstą kovotojai.

Pirmiausia čia rasime visus 
lietuvių kapelionus, kurie kas sek
madienį sutraukia šimtus tautie-

Krašto Tarybos suvažiavimą

moktų skaityti ir rašyti gimtąja 
kalba, kad išmoktų dainuoti ir 
šokti tautinius šokius, kad pa
miltų savo tėvų žemę. Ar tai ne 
jų aktyvus įsijungimas į tauti
nės kovos gretas?

Lietuvių chorai ir dainos sam
būriai. Ar galima būtų rasti kitą 
organizaciją, kuri pašvęstų tiek 
laiko ir meilės tautinės kultūros 
pažibai — dainai. Ar tai neįsijun
gimas į tautinės kovos frontą?

Sportininkai. Kiek praleidžia 
jie laiko ir asmeninių lėšų ginda
mi savo tautinio klubo garbę ir 
spalvas sporto rungtynėse ne tik 
su savaisiais, bet ir su svetimai
siais. Ar tai ne lietuvybės išlaiky
mo darbas?

Skautai. Nereikia ir kalbėti. Jų 
šūkis pasako — Dievui, Tėvynei

ir Artimui.
Studentų organizacijos, moterų 

organizacijos, tautinių šokių gru
pės, teatro mėgėjų, ateitininkai, 
kariai ravomėnai ir visos kitos or- 
ganzacijos. Visos jos savo darbais 
įsirikiuoja į tautinės kovos fron
tą aktyviais kovotojais.

Taigi, šių organizacijų vadovai 
yra tie, kurie visame mūsų tau
tinės kovos fronte aktyvai daly
vauja ir daugiausia jaučia, kas 
padaryta, kas turėtų žūt — būt 
padaryta. Jų atėjimas į Lietuvių 
bendruomenės vairuotojų gretas 
ne tik sustiprintų pačią bendruo
menę, bet atvestų ir žymų skaičių 
tautiečų, dabar stovinčių nuošaliai 
ir abejingų.

Todėl mano manymu šie akty
vūs tautinės kovos dalyviai su-

Pokaibiu...
(Atkelta iš psl. 3)

ra tik 29. Viso Metmenys turi 450 
prenumeratorių; norima tą skai
čių pakelti ligi 700, kad šis ver
tingas leidinys neturėtų finansi
nių problemų.

Pranešimą iš trečiojo PLB Sei
mo padarė Dr. K. Keblys, kuris 
buvo vienas Detroito atstovų ir 
seime skaitė paskaitą. Jo nuomo
ne, nežiūrint organizacinių trū
kumų seimą reikėtų vertinti pozi
tyviai. Seime skaitytos paskaitos 
(Dr. J. K. Valiūno, S. Lozoraičio, 
jnr., A. Rinkūno ir K. Keblio) 
būtų galėjusios turėti labai tei
giamos įtakos, jeigu būtų buvę lai
ko. Trūkstant laiko nebuvo gali
ma jų aptarti, padiskutuoti ir tuo 
atveju jos nedavė tiek naudos, 
kiek galėjo duoti. Taip pat nebu
vo užtenkamai diskusijų po PLB 
Valdybos bei kraštų pranešimų. 
Reguliamino klausimas ir konsti
tuciniai pakeitimai buvo laiko gai
šinimas, bet neišvengiamas. Kilo 
klausimas, ar Seimas galėjo at-

rikos lietuvių suvažiavimas.

Po pranešimo vyko du simpoziu
mai: “Nauja dinamika Amerikos 
jaunuomenėje”, kuriame S. Ma- 
kaitytė, M. Drunga, R. Kondra- 
tas ir A. Kriščiūnas pristatė įvai
rius naujus sąjūdžius, pasireišku
sius Amerijkos jaunuomenėje. 
Antrajame kalbėjo K. Almenas, S. 
Lozoraitis, jnr., L. Sabaliūnas, J. 
Šmulkštys. Gvildenti įvairūs poli
tiniai klausimai, Čekoslovakijos 
įvykiai ir jų atgarsiai Ameriko
je, galimybės, kad panašios situ
acijos galinčios iškilti ir kituose 
sovietinio bloko kraštuose, kaip 
tokie įvykiai liečia mus ir Lietu
vos problemas.

Vakarais po paskaitų vyko kul
tūriniai parengimai. Skaidrėse 
matėm dabartinio Vilniaus vaiz
dus; R. Šležas rodė savo gamintą 
filmą iš žvejų gyvenimo viename 
Amerikos miestelyje, p. A. Krau-

galėsime pakelti reikalui ištikus 
ginklo ir duoti už tautos laisvę 
kraujo aukos, tai mes čia, sveti
moje žemėje, privalome budėti ir 
kovoti, kad nežūtume tautai, ne- 
nutautėtume, išliktume kūnu ir 
dvasia lietuviais.

Kad šį tikslą pasiektume, pri
valome jungti į šią kovos organi-

čių į lietuviškas pamaldas atgai
vinti tautinę dvasią malda ir lie
tuviškomis giesmėmis. O kur dar 
kiti jų tautiniai darbai? Ar tai 
neprisidėjimas prie lietuvybės iš
laikymo?

Sekmadienio mokyklų mokytojai 
yra atidavę šimtus nenuilstamo 
darbo valandų, kad lietuviukai iš

likti daugiau, negu atliko? Pagal 
K. Keblį — ne, bent ne pagal to
kį sustatymą. Reikėtų naujo šei
minio darbo metodo, sudaryti eks
pertų komisijas, kurios atliktų dar 
bus ir patiektų atstovams, reikė
tų daugiau seimo darbams pasi
ruošti iš anksto. Bendrai paėmus, 
Seimas jautėsi pasaulio, o ne Ame-

AMERIKA
ADELAIDIŠKIO

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI AKIMIS

VLADAS DUMČIUS

(Tęsinys

daro, o ir formaliai turėtų su
daryti tą mūsų seimą — ALB 
Krašto Tarybą, kuri būtų tikrai 
kompetetinga spręsti mūsų tauti
nio darbo rikiavimą, (nustatyti 
bendruomenės veikimo gaires ir 
parinkti pačius aktyviausius ats
tovus į ALB Krašto Valdybą.

Dabartinė galiojanti ALB sta
tutinė santvarka, mano manymu, 
jau yra atgyvenusi savo amžių. 
Taip sakau turėdamas galvoje 
tai, kad visose ALB apylinkėse 
renkant atstovus į Krašto Tary
bą vos vos prfsiprašiomas tau
tietis, kad sutiktų būti renkamas 
atstovu ir dalyvautų suvažiavime. 
O be to ir pačių rinkėjų susirin
kimuose nelabai daugiau dalyvau
ja, kaip renkamųjų.

Ar tai tikrai tinkamas būdas 
atstovauti visai Australijos Lietu
vių Bendroumenei?

Todėl, mano manymu, verta ir 
jau laikas persvarstyti ir padary
ti tinkamą sprendimą.

Kęstutis Daumantas

sas skaitė įdomią ir labai jautrią 
paskaitą apie Vydūną, šeštadienio 
vakarą šie parengimai buvo apvai
nikuoti “Dainos ir žodžio vakaru”. 
Jame pirmoje dalyje pasirodė so
listė A. Stempužienė, Darius La
pinskas ir aktorius Barauskas. 
Antroje poezijos bei prozos skai
tė Vitalija Bogutaitė. Liūne Sute
ma, M. Katiliškis, K. Almėnas ir 
R. Vėžys. Tai buvo tikrai įspūdin
gas ir aukšto lygio parengimas.

Taigi, pakartojant Vyt. Germa
no žodžius, tos kelios dienos bu
vo tikrai pasikalbėjimo šventė. 
Kalbėta, diskutuota auditorijose, 
valgant ii’ pavalgius iki vėlybos 
nakties, ir tai, atrodytų, pritrū
ko laiko pilnai išsikalbėti.

PATARIMAI
AUDROS METU

Artėjant vasarai dažnai pasi
taikys audrų su perkūnijom ir 
žaibais, o su tuo drauge įvyksta 
ir skaudžių nelaimių, kurių būtų 
buvę galima lengvai išvengti ži
nant ką tokiais atvejais daryt! 
ir ko nedaryti.

Amerikoje Raudonasis Kryžius 
perkūnijos ir audros atvejais duo
da tokius perspėjimus:

1. Nedėvėti ir nenaudoti jokių 
elektrinių prietaisų, liečiančių tie
sioginiai kūną, kaip plaukų džio
vintuvų, elektrinių masažų ir kt

2. Nevartoti elektrinių prietaisų 
kaip laidytuvas, telefonas.

8. Pertraukti įtaisymo ir re
monto darbus, kaip antenos, meta
liniai vamzdžiai ir pan.

4. Lauke nežaisti golfo, nedirb
ti su traktoriais, neplaukioti lai
veliais, atokiai laikytis metalinių 
tvorų.

5. Jeigu tavo plaukai pasišiau
šia (lengva pastebėti ant rankų) 
arba niežti oda,, būk tikras, kad 
esi žaibo elektros lauke, tad sku
biai krisk ant žemės.

6. Audros metu nelipk iš auto 
mašinos ir joje pasilik, kol pra
eis audra: mašinos guminiai ra
tai apsaugo nuo perkūno trenks
mo.

TEISME
— Tamsta vedęs?, — klausia 

teisėjas kaltinamojo.
— žinoma.
— Ką?
— Moterį.
Teisėjas pasijuto įžeistas ir už

riko:
— Gal žinai, kad kas būtų vedęs 

vyrą?
— Taip, pone teisėjau. Mano se

suo.

Sydnėjaus Filisterių Būrelis nuoširdžiai sveikina 

kolegę NITĄ ir ADRIAN WALLIS 

susilaukusius dukrelės.

kaip veidrody atsispindi kalnai, ir netoliese bažny
tėlės bokštas. Vėl pasijuntu tarsi prie Žaliųjų Eže
rų, kada buvau sklandymo mokykloje Vilniuje. Ap
link kalnai. Kai kurie iš jų viršūnes pamerkę gi
liai debesyse. Aukščiausias turi 2241 metrą. Kiti 
žemesni. Norėtųsi ir įkopti į juos, bet laiko nedaug.

Iš botanikos sodo vykstame į Taravao. Čia 
įrengta garsiojo dailininko P. Gaugin meno galeri
ja — muziejus. Jame kruopščiai surinkti visokie

Gongo dūžiai šaukia valgyklom Prieš vakarie
nę koktailis. Apima lokamstva ir mane — užsisa
kau viskelę su soda. Kai padavė sąskaitą, toji pati 
viskė pasidarė nežmoniškai karti ir vos tik galė
jau nuryti. Už tą stikliuką vienas doleris 20 cen
tų ! Pasikarkite, pamaniau.

leškausi paguodos pas šalia sėdintį kelionės 
draugą amerikoną. Jis žiūri į mane ir tyli. Lū
pos kruta, bet neatrodo, kad melstųsi. Netrukus at-

TAHITI

Prieš išlipant buvo pranešta, kad laikrodžius 
vėl pasuktume dvi valandas pirmyn. Išlipdami pra
ėjome pro muitinę, kas užtruko apie dvi valandas. 
Ir tai jau buvo 7.30 vai. ryto. O jau šilta, kaip 
gelžkelio pirty Šančiuose! Tuoj numetu lietpaltį, 
švarką, nusmaukiu megstinį. Ir vis tiek karšta ir 
tvanku. Prie išėjimo mus pasitinka tahitiečių or
kestras. Visi pusnuogiai mušą būbnus ir gongus. 
Pasirodo hibiskų žiedais išsipuošusios moterys. 
Kiekvienam turistui ant kaklo kabina iš jūros srai
gių padarytus karolius. Pagalvojau apie save — 
tikriausiai man neužkabins, nes persenas. Stoviu 
sau pačiame gale — kas gi mane ir pamatys. Bet 
staiga žiūriu — viena mergaitė ateina tiesiai prie 
manęs. Aš dėkingai palenkiu savo žilę ir žinot — 
užkabino man net dvi eilutes! Kokia laimė! No
rėjau pasigirti, bet nebuvo kam. Atvyko būrys 
taksistų ir visus išvežiojo į iš anksto paskirtus 
viešbučius. Vykstame per patį miesto centrą, kuris 
turi apie 75,000 dūšių.

Gatvėse daug žmonių. Vyrai ir moterys apsi
rengę tik trumpom kelnėm ir berankoviais balti
niais. Mat, čia dabar jau vasara. Štai ir mūsų vieš
butis “Taaone”. Akmeninis dviejų aukštų; tai tik 
adminstracija. Už jo sode tarp žydinčių tulpių me
džių, hibiskų ir auksinių krūmų pristatyta daug 
mažų namukų su stačiais stogais iš palmių lapų. 
Kiekienas namukas turi du kambarius, salioną ir 
miegamą, kuris gana erdvus. Purkšlės ir visi pa
togumai čia pat vietoje. Languose stiklų nėra, tik 
sietelis. Nei musės, nei pusbrolio uodo vis dar ne
simato. Klausiu vyruko, dažančio tiltelio turėklus 
už kokių penkių žingsnių nuo namelio. Jis iškiša 
liežuvį ir galu palietęs teptuko kotą atsako nesu
prantąs angliškai. Suprantu: jo liežuvis ne anglų 
kalbai įkištas burnom

Sutvarkęs visokius dokumentus ir gavęs maisto 
talonus klausiu raštinės tarnautojo, kaip reikalai

su musėmis ir visokia moskitų paderme. Jis įtiki
nančiai atsako, kad musės čia iš viso negyvenan
čios. Tuoj visi zovada lekiame į paplūdimį, kuris 
čia pat po nosia. Vanduo kaip ką tik nukoštas 
pienas. Tokio būna ir Glenelge, bet retai.

Pavalgę sudarome grupę iš penkių asmenų ir 
šaukiam angliškai mokantį šoferį. Važiuosime ap
link salą. Mūsų grupė tokia: indas daktaras, du 
amerikiečiai, grįžtą iš Australijos, vienas vokie
tis gimnazijos mokytojas ir aš. Dėl visa ko įsime- 
tam “amunicijos”, kad akys būtų šviesesnės — 
negi ištroškęs gersi vandenį! Šoferis įgudęs. Va
žiuoja vidutiniu greičiu ir viską nuodugniai aiš
kina. Kai kelias eina visai šalia jūros, sustojame 
pasirinkti koralų. Kiekvienas jo ko nors klausinė
jame. Aš klausiu, kodėl jie negali gyventi be 
prancūzų globos. Juk daug mažesnės salelės turi 
nepriklausomybę. Jis paaiškina, kad prancūzai ne
nori paleisti iš rankų Tahiti salyno; jie čia atlieka 
visokius atominius sprogdinimus ir bendrai žvejo
ja svetimą valiutą, gaunamą iš turistų.

Važiuojame kokoso palmių mišku pro bananų 
plantacijas. Jaunnos moterys su kauptukais dirba 
laukuose, susijuosusios ryškių spalvų medžiaga nuo 
liemens ligi kelių. Atseit, visos “topless”! Tarn jų 
maišosi vyrai su karukais. Vokietis bendrakeleivis, 
atydžiai sekdamas bedirbančiuosius, vos savo pyp
kutės į ausį neįsikišo. Pravažiuojame botanikos so
dą. O Viešpatie, koks augmenijos grožis ir įvairu
mas! Bambukų krūmai, storio kaip geras dyselys, 
aukščio apie 70 pėdų. Vijokliais apsivynioję tulpių 
medžiai, mimozų krūmai, kokoso palmės ir plačia
lapiai atogrąžų klevai. Tarp jų klykiančios cikados, 
makao ir margaspalvės papūgos sudaro tikrai pasa
kišką aplinkumą. Visi tam pritariam. Jeigu žemėje 
buvo rojus, tai jis buvo tik čia! Man tikrai pa
gailo Adomo, kad jis buvo išvietintas iš savo 
buto tokiame gražiame sklype. Pro šalį teka upe
lis Fatanta. Nuo tilto matyti gili sietuva, kurioje

dailininko darbai: pradžios mokyklos vaikiški pie
šiniai, akvarelės ir aliejus, kuris drobėje jo vardą 
padarė nemirtingu pasaulinėje dailininkų šeimoje. 
Jo darbais didžiuojasi Paryžiaus Louvras ir kitos 
pasaulinės meno galerijos. Paliekame parašus sto
roje lankytojų knygoje ir vykstame apžiūrėti se
nųjų akmeninių stabų savotišku prityviu būdu iš
kaltų iš vulkaninio granito. Jie sustatyti mažoje 
aikštelėje tarp vešlios augmenijos tik keliolika žings 
nių nuo seklios jūros įlankos. Pats vyriausias die
vas, vardu Motu, stovi vidury. Prie didžiulio me
džio stovi kryžius. Jis primena lankytojams, kad 
po juo dūli vfeno prancūzų misijonieriaus kaulai. 
Jo rūpesčiu šioje pavėsingoje aikštelėje surinkti 
akmeniniai stabai. Jis tarsi ir saugo juos. Kad 
nebūtų nuobodi amžinoji sargyba, tyliai šnara rvt- 
mečio smulkutės bangelės. Aplinkui pakrantėje pil
na įvairiaspalvių koralų. Vieną pasiimu sau. Sa
kau šoferiui — tai kaip čia yra: juk okeanas, nors 
ir Ramusis, bet kartais pasiunta ir plėšosi, taško
si. Ir pas mus Glenelge tai kasmet išgriauna kran
tines, kad būtų kontraktoriams darbo. Šoferis iš
guldo, kad rifas saugo salą. Ir kad jos niekad ne
puola didelės bangos. Dėl to ir miškas prieina vi
sai arti jūros. Jei medžius plautų sūrus vanduo, 
jie mirtų.

Stebimės nepaprasta bažnyčių gausybe. Jos 
daugiausia medinės ir vienu bokštu. Visos švariai 
nudažytos, aplinkui gėlynai, spalvingi krūmai, ža
litvorės. Jų aptarnavimui reikia ištisos kuopos ku
nigu. Šoferis aiškina taip; anksčiau, kada saloje 
krikščionybė tebuvo tik užuomazgoj, nebuvo nei ke
lių, nei trasporto priemonių. Vienas kunigas rai
tas turėdavo antarnauti keletą bažnyčių. Dabar jas 
prižiūri tas kaimas, kuriame ji stovi. Dažus duoda 
valdžia. Tarp kaimų ir plantacijų kursuoja maži 
atobusai. Matosi daugybė dviračių.

Privažiavome kaimą Paplari, esantį ant Vai- 
hiria upelio kranto. Sustojame poilsiui. Tuoj ans- 
pinta vaikai; visi švarūs, linksmi. Renkasi moterys 
neva vaikų parsivesti, bet man rodžias išnaudo
ja progą pačios pažiopsoti. Niekas nekalba angliš
kai. Prašome gerti. Atneša kažkokio tirštoko birz
galo — tai kokoso palmių raugalas, kurio gerokai 
išgėrus darosi linksma. Sumetame šimtą frankų. 
Senutė patenkinta. Važiuojame siaura tarpukalne 
toliau, šoferis aiškina, kad čia kasdien apie 5 vai. 
vakaro lyja. Dar pervažiavę keletą kaimų sugrįž
tame į miestą. Užrašų knygelėje skaitau — pra
važiuota 13 kaimų ir dvylika upių — viso 120 ki
lometrų. Kiekvienas sumokame po $4.50.

siprašė negalėjęs tuoj atsakyti. Pasirodo, jis paty- 
lutėliai keikė salą, prancūzus, viešbutį, padavėją... 
Vėliau sutarėm, kad vakarienės metu jis keršy
damas netyčia papils šaukštą sriubos ant stal
tiesės.

Išeiname į verandą pasižiūrėti saulėlydžio. 
Tvanku. Saulė kaip vežimo ratas kabo virš vandens. 
Pats potvynis. Vanduo tik per kokius tris žings
nius nuo verandos. O saulutė tik šmurkšt ir pa
sinėrė.

Įlankoje visai netoli viešbučio tingiai sūpuojasi 
prancūzų kreiseris. Per žiūronus matau ir daugiau 
laivų, apraizgytų visokiausiom antenom. Laivai at
lieka tam tikrus tyrinėjimus, sisijusius su atomi
niais sprogimais.

Kitoje viešbučio pusėje matyti didžiulė prancū
ziška iškaba — Pietų Pacifiko Eksperimentų Cent- 
ralė. Prie vartų gokso sargybinis. Mūsų stalas vi
sai prie baseino. Susėdame tie patys, kurie važi
nėjome po salą. Jau visi seni draugai. Vakarienė 
soti ir skani. Vynas raudonas. Prancūziškas orkest
ras groja labai tylią romantišką melodiją. Sva
jingai sukasi jaunos poros. Tai daugiausia laivų 
įgulų karininkai prancūzai. Amerikonas nugeria 
pusę stikliuko vyno, užsidega cigaretę ir deda deg
tuką į peleninę. Netyčiomis parverčia stikliuką. Vy
no dėmė dydžio kaip plaštaka staltiesėje. Visi jam 
pareiškiame užuojautą. O jis pastalėj nežymiai mi
na man koją, žinau — dabar ir jam lengviau ant 
širdies.

Dusliai sudunda litaurai ir pasigirsta mar
šas. Dainuodamos įeina salėn mergaitės tahitietės, 
dėvinčios hula hula sijonais. Šoka savo tautinius 
šokius. Gražiai, plastiškai, ritmingai. Atsisveikini
mo su žvejais šokis atrodo bus nukopijuotas iš mū
siškės Kepurinės. Labai jau panašus. Vyrų šokiai 
egzotiškai gaivališki.

Apie pirmą valandą ryto skirstomės kas sau 
į pirkeles. Sėdžiu atstūmęs duris, nedegu šviesos ir 
mislinu: 3,300 mylių nuo Sydnėjaus, o jau visiškai 
kitoks svietas. Kažkur medyje klykia cikada. Stai
ga niaukiasi ir sodrus lietus vėl laisto dar drėgną 
žemę. Kad taip kokį debesiuką pastūmėjus ant ma
no pušyno Blackwoode! Smertelnai reikia. Norisi 
miego, bet sunku ir užmigti. Tokia daugybė įspū
džių ir taip viskas pasikeitę. Po devyniolikos metų 
įprastos rutinos kažkaip jaučiuosi išmuštas iš kelio. 
Klykauja kaž kur toli atogrąžų nakties paukščiai 
Jų besiklausydamas migdausi. Rytoj jau būsiu Ha
vajuose.

(Bus daugiau)
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VARPO KLUBE

NERIS NUSIMINUS?
pati paskutioji.

Iš savo ir asmeniškos pusės 
noriu pasakyti, kad savo vaikinais 
— neriečiais esu daugiau negu 
patenkintas ir vertai jais galiu 
didžiuotis. Matau juos sporto are
noje ir beveik visuose lietuviškuo
se parengimuose ir besąlyginiai 
tvirtinu, kad kiekvienas iš jų ir 
jie visi yra tikri jauni džentelme
nai. Nenusiminkite, vyrukai, ir 
nekriskite dvasioje! Mes dar tu
rime daug laiko ir dar daug tau
rių mūsų naudai! Laikykite tik 
savo tarpe tų komandos draugiš
kumo dvasią, nes joje užgimė NE
RIS ir tik joje ji užaugs!

Neries širdingas ir lietuviškas 
ačiū tiems, kurie savo gausiu da
lyvavimu mus drąsino. Ir juo jū
sų daugiau — juo mums liksmiau! 
Mūsų nervai nuo to tikrai kad ne
genda, priešingai — stiprėjo.

Greitu laiku numatome sušauk
ti visuotinio pobūdžio mūsų narių 
susirinkimą aptarti didžiausioms 
klubo bėdoms. Jau iš ankstų-anks- 
čiausio prašome dalyvauti visus

Ak, ką čia nusiminus! Visą mie
lą žiemelę “kariavome” su prie
šais, kišome juos į krepšį ir per 
krepšį, lipome jiems ant mazolių 
ir kulnų, gadinome jiems nervus 
ir patys kiek nemiegotų naktų 
praleidome kiekvienas buvusias 
rungtynes iki smulkmenų beanali
zuodami. Ir būk kaip jau ten ne
buvo, bent mes taip sakome, kad 
per didelį atsidavimą šiam sportui 
ir gerus jaunų norus bei pastan
gas, praėję pilną eilinių rungty
nių stažą, pusfinalius ir finalus 
— pasiekėme Grand Final. Bet... 
Mes žinome, kad bent krepšinyje 
mes esame, kaipo komanda, patys 
geriausi! Tačiau, vadovaudamiesi 
tuo principu, kad: — “Fair is 
fair!”, mes, taipogi, pripažįstame, 
kad yra ir už mus geresnių — ne
blogesnių.

Grand Final’e susitikome su 
Canterbury komanda, prieš kurią 
ir finalinėse rungtynėse pralindo- 
me tik vienu tašku. Negalime, to
dėl, verkšlenti bei ieškoti “nuo
dėmių ožio” jeigu ir šiose mums 
taip svarbiose, rungtynėse Canter- jaunų žaidėjų tėvelius ir visus ki- 
bury bernai mums kelnytes numo
vę įkirto 32-38 (18-16). Reikia 
tik prisiminti, kad iš devynių ko
mandų tik dvi papuola į Grand Fi
nal, o buvo ir tokių kurios^ jau 
pusiaukelyje į tai suklupo. O vie
na iš jų, visdėlto, turėjo būti net

tus, mus palaikančius ir prijau
čiančius prietelius. Neleiskite jau
nai sporto grupei užgesti, nes ir 
ji, tegu ii- mažą dalį lietuviško 
jaunimo, mokina didžiuotis Lietu
va.

Kukutis

Vyrų krepšinio komanda žiemos 
sezoną tfreęRadienio pirinenybėse 
baigė 5-toj vietoj, o ketvirtadie
nio pirmenybėse užėmė 3-čią vie
tą nelauktai prašoldami antrą 
pusfinalį. Vasaros sezonas jau 
prasidėjo, ir vėl mūsų vyrai ko
voja abejose pirmenybėse.

Pirmose rungtynėse susitiko 
su žydų komanda. Rungtynės bu
vo gyvos ir įtemptos ir tik po 
2-jų pratęsimų pralaimėta 50-52. 
Taškus pelnė: V. Soha 20, G. 
Brazdžionis 10, S. Žiedas ir A. 
Milvydas po 6, J. Petraitis 4, A. 
Baltrūnas 2 ir A. Petraitis. Prieš 
Northcote komandą pralaimėta 
irgi 40-42 grynai dėl teisėjų vie
našališkumo. Be to G. Brazdžio
nis turėjo greitai apleisti aikštę 
su 5 baudom. Taškai: V. Soha 
23, A. Baltrūnas 6, G Brazdžio
nis ir S. Urbonas po 4, S. Žie
das

Prieš ANZ komandą nesunkiai 
laimėta 48-29. Taškai: A. Milvy
das 28, V. Soha 7, S. Žiedas ir 
G. Brazdžionis po 4, A. Skimbi
rauskas 3 ir S. Urbonas. Taip 
pat lengvai supilti Werner Dray
ton 69-37. Taškai: V. Soha 18, 
G. Brazdžionis 17, A. Milvydas 14, 
Žiedas 12 ir A. Skimbirauskas 8.

Nors ir kietai laikėsi Universi
teto vyrai ir bandė tolimais me
timais padėtį gelbėti, bet varpie- 
čiai užtikrintai laimėjo 50-39. 
Taškus pelnė: V. Soha 15, G. Braz
džionis 14, A. Milvydas 13, A. 
Skimbirauskas 6, S. Urbonas ir 
A. Paškevičius.

Nemažai pastangų padėta, kad 
laimėjus rungtynes prieš Reds 53- 
43. žaidimas buvo didelės spar-

tos ir mūsiškiams esant tik pen
kiems j galą rungtynių išplėštas 
laimėjimas. Taškai: V. Soha ir 
S. Žiedas po 15, G. Brazdžionis 
14, J. Petraitis 6 ir A. Baltrū
nas 3.

— * —
Atsigavęs po ligos vėl treniruo

jasi ir lošia A. Vingrys. 
pat ir G. Skimbirauskas, 
buvo sužeidęs koją.

Taip 
kuris

A. Milvydas ne tik lošia už 
Varpą, bet ir už australų ko
mandų A klasėje.

Abi mergaičių komandos taip 
pat sėkmingai užbaigė žiemos 
zoną ir neužilgo pradės lošti 
saros sezono pirmenybėse.

se-
va-

R.

2 ir J. Petraitis 1.

Mūsų iškilioji krepšininkė 
Milvydaitė išrinkta į Viktorijos 
moterų krepšinio rinktinę ir ne
užilgo dalyvaus Australijos pirme- 
bėse. Ji taip pat kaip brolis lo
šia ir australų komandoje A. 
sėje. Sėkmės Rasai!

kla-

at-

SPORTO KLUBAS 
VYTIS MELBOURNE

Spalio 12 d. — šeštadienį, 
vyksta Geelongo lietuviai sporti
ninkai draugiškom krepšino rung
tynėm su Varpo komandom. Rung
tynės prasidės punktualiai 1 v. 
po pietų Albert Park krepšinio 
stadijone šia tvarka; jaun. mer
gaitės, berniukai, moterys ir vyrai. 
Prašome visus atvykti pasižiūrė
ti įdomių rungtynių.

(va)

Olimpine kronika
DAWN FRASER, australų 

plaukikė, iškovujusi aukso meda
lius 1956,1960 ir 1964 metų olim- 
pijadose rengėjų pakviesta šioje 
olimpijadoje kaip garbės svečias. 
Nežiūrint, kad Australijos Plau
kimo Sųjunga buvo šių pripažin
tų visų laikų plaukikę po Tokio 
olimpijados dėl nepklusnumo spot 
tinei drausmei suspendavusi de
šimčiai metų, šiuo D. Fraser pa
kvietimu džiaugiasi ir tikisi pa
galbos bei patarimų priešolimpi- tingiai paveikė australų sportinin- 
nėse treniruotėse.

Čekoslovakijos vėliavų iškėlus 
olimpinėje stovykloje čekų spor
tininkams buvo sukeltos audringos 
ovacijos. Demonstracija pakartota 
repetuojant olimpijados atidary
mo ceremonijas. 10.000 žiūrovų 
griausmingai palydėjo čekų spor
tininkus.

Nežiūrint, kad aukštas Meksi
kos klimatas pirmose dienose gana

komentatorė.

JANIS LUSIS, latvis lengva- 
atletas, kuriam priklauso ieties 
metiko pasaulinis rekordas, aiš
kus favoritas aukso medaliui. J. 
Lusis geros formos ir ietį meta 
pastoviai už 90 metrų ribos.

Kiti įgulos nariai rusai ir uk
rainiečiai.

Be šių paminėtų lietuvių olim- 
pijadoje dalyvaus vilnietis Danas 
Pozniakas ir šiaulietis Jonas Če
pulis, kurie atstovaus Sov. Są
jungų pussunkaus ir sunkaus svo
rio bokso varžybose. Olimpijado- 
je tikriausiai dalyvaus Stasys Ša- 
parnis moderniosios penkiakovės 
pirmenybėse ir lengvaatletas Vy
tautas Jaras.
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EMIL ZATOPEK, garsusi čekų 
veteranas ilgų distancijų bėgikas, 
olandė FANNY BLANKER- 
KOEN ir Amerikos negras JESSE 
OWENS, trumpų distancijų vete
ranai, taip pat pakviesti kaip 
garbės svečiai. Gaila tačiau, kad 
Ę. Zatopek negali šio pakvietimo 
priimti, čekų v adovai aiškina, 
kad esą jis nepadėjęs jų sporti
ninkams, priešolimpiniuose prati
muose. Tikroji priežastis yra, kad 
E. Zatopeko viešas pasisakymas 
prieš rusų invaziją rugpjūčio 20 
d. Jis taip pat viešai pareiškė, 
kad už tai Sovietų Sąjungai ir 
Varšuvos pakto sąjungininkams 
reikia atimti teisę dalyvauti šioje 
olimpiadoje.

kus, po poros dienų pradėtos rim
tos treniruotės.

Australijos rinktinės vadovai la
bai išgyrė meksikiečių pasiruošimų 
šiai olimpiadai. Jų nuomone, tiek 
treniruočių bazės, tiek apgyvendi
nimo sąlygos prašoka Tokio ir Ro
mos olimpijadų rengėjų pastan
gas.

RIČARDO VAITKEVIČIAUS 
treniruojamoje Vilniaus Žalgirio 
aštuonvietėje valtyje, kuri olim
pijadoje atstovaus Sovieų Sąjun
gą, akademinio irklavimo varžy
bose startuoja penki lietuviai: 
Zigmas Jukna, Juozas Jagelavi- 
čius, Jonas Motiejūnas, Vytautas 
Briedis ir Antanas Bagdonavičius.

Iš visų spaudos pranešimų ma
tosi, kad meksikiečiai olimpinėms 
žaidynėms yra nepaprastai stro
piai pasiruošę. Tačiau tamsūs še
šėliai gaubia devynioliktosios olim
pijados rengėjų miestą. Studentų 
demonstracijos, kurios trunka jau 
du mėnesius, kelia rūpesčių ren
gėjams ir olimpijados svečiams.

R.S.

Nevykę Australijos olimpinės 
rinktinės išeiginiai batukai pritry- 
nė pūsles ant kojų sportininkėms 
žygiuojant į vėliavos iškėlimo cere
monijas olimpinėje stovykloje. Va
dovų rūpesčiu nupirkti mergai
tėms kiti patogesni batukai. Vie
na iš moterų rinktinės vadovių 
yra Shirley Strickland — de la 
Huntly, garsioji sprinterė ir bė
gimo su kliūtimis olimpinė čem
pionė.

Meksikiečiai, siekdami harmoni
jos tarp įvairių kraštų sportinin
kų ir nujausdami, kad gali įvyk
ti išsišokimų, diplomatiškai iš- 
rinko visoms grupėms kaimynus 
olimpinėje stovykloje.

Čekų sportininkai gyvena viena
me pastate su meksikiečiais. Rytų 
vokiečiai apgyvendinti dvylika 
pastatų toliau nuo vakarų Vokie
tijos sportininkų. Žydai gyvena su 
prancūzais, šiaurės korėjiečiai su 
arabais. Australai gyvena viename 
pastate su naujazėlandiečiais, viet
namiečiais, kanadiečiais, airiais ir 
Pakistano sportininkais.

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 22 metus turi kontaktą su 
Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami kitų skel
bimų.

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

Mūsų firma — MURRAYS H.F. STORES — dar 
nei vieno siuntinio nepražudė per visą 19 metų, nes Jūsų siun

tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir mes 
pilnai garantuojame Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 
giminės.

Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mine* 
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 60 
dienų.
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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.
CANBERRA, A.C.T.: CANBERRA DISPOSALS — CIVIC CEN- $ 

TRE, Tel: 4 3840.
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KOVO KLUBE
ŠACHMATAI

LIETUVIAI — ESTAI 4-2
Rugsėjo 22 dieną estų namuose 

lietuviai šachmatininkai žaidė su 
estais dėl Pabaltiečių šachmatų 
pereinamosios taurės.

Estai, laimėję taurę paskutinius 
dvejus metus, tikėjosi laimėti ir 
dabar.

Buvo išsikvietę gerą žaidėją 
net iš Goulbourno, bet tai nepa
gelbėjo ir tapo nugalėti. Lietu
viai anksčiau laimėję prieš latvius

SKAITYTOJAI RAŠO

ir dabar prieš estus laimėjo 
1968 metų Pabaltiečių šachmatų 
turnyrą ir pereinamąją taurę.

Prieš metus lietuviams sporti
ninkams vizituojant Brisbanės lie
tuvius Dr. I. Venclovas pažadė
jo sugrįžti j Sydnėjų ir padėti 
lietuviams šachmatininkams var
žybose su latviais ir estais. Dr.
I. Venclovas savo pažadą garbin
gai išpildė nežiūrint susidariusių 
sunkumų.

Visos kliūtys nugalimos jei jau
čiama 
tuvių 
tuviai 
kantį
lentų eilę)

Laimėjo taškus:
V. Patašius 
Dr. I. Venclovas 
Dr. A. Kabaila
J. Dambrauskas 

Augustinavičius
Jenčius

pareiga ateiti į pagalbų lie- 
tautiniams reikalams. Lie-*, 
šachmatininkai sudarė se-

sųstatų prieš estus (Pagal

SVEIKINTINA MINTIS

aplan- 
reika-

porin- 
mums

Mrs. MARY RAND, viena iš 
spalvingiausių Anglijos atlečių, iš
kovojusi tris medalius Tokio olim- 
pijadoje ir pasiekusi pasaulio re
kordų šuolyje į tolį, dėl sužeistos 
kulnies šioje olimpijadoje nestar
tuos. M. Rand dalyvaus kaip T.V.

JONUI SKIMBIRAUSKU1

mirus, sūnų Juozą, marčią, anūkus ir visas gimines, 
gyvenančius čia ir Lietuvoje, giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

P. ir. J. Gražiai

Mielą kolegą

VYTAUTĄ ŠPOKEVIČIŲ,

jo tėveliui Amerikoje mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Sporto Klubas Varpas

Perskaičius Mūsų Pastogėje Nr. 
33 straipsnį “Norisi glaudesnio 
bendravimo”, susimąsčiau. Jau 
dažnas reiškinys, kad mūsų tautie
čiai pakelia sparnus pasiryžę pa
sidairyti už Australijos ribų. Vyks 
tama įvairiais tiikslais: asmeni
niais motyvais aplankyti pažįsta
mų ir giminių, pagilinti žinių stu
dijų, praturtinti įspūdžius, 
kyti muziejus bei kitokiais 
lais.

Nesuklysiu savo svajas 
damas, kad jei Praamžius
būtų lėmęs palankesnes sąlygas, 
daugelis mūsų keliautojų suktų į 
šiaurę prie gintarinių Balt, krantų, 
prie Nemuno į Lietuvą. Bet., tuo 
tarpu tai sunkiai įmanoma, kaip 
kad nėra galimybių iš tėvynės pa
sikviesti mūsų sielai atgaivinti me
nininkų, dainininkų arba net an
samblių.

Turime ir užsienyje iškilių me
ninių jėgų, ypač Amerikos Jungt. 
Valstybėse: filmų žvaigždė Rūta 
Kilmonytė-Lee, New Yorko Metro
politan operos dainininkė L. šuky
tė iir eilė kitų. Čikagoje yra įsi
kūrusi Lietuvių Opera. Yra eilė 
lietuviškų teatrų.

Džiugu būtų pasiklausyti lietu
viškos operos Australijoje arba 
pasikviesti kokį stipresnį Ameri
koje veikiantį lietuvišką teatrą. 
Bet tai tik svajonė.

Džiugu vienok, kad kai kurie 
tautiečiai bekeliaudami neapsiri
boja vien savo asmeniniu pasiten
kinimu, bet nuvykus į svečius “į- 
kyriai” domisi kultūriniais reiški
niais, mezga ryšius, svarsto gali
mybes, kaip galima būtų pasikeis- liai.

ti kultūrinėmis vertybėmis. Pasi
rodo, norint galima ne tik sve
čiuotis, bet sėti pasėlio grūdą kul
tūriniam derliui ir skatinant kul
tūrinius ryšius tarp Amerikos ir 
Australijos lietuvių.

Brandinama mintis apie Ame
rikos lietuvių dainorių apsilanky
mą Australijoje, būtent, pasikvies
ti tenorą Stasį Barą ir solistę Al
doną Stempužienę. Toji mintis 
verta rimto svarstymo.

šios minties iniciatorius p. V. 
Dumčius, atrodo, keliavo po Šiau
rės Ameriką ne vien tik savo as
meniniam molonumui, o stengėsi 
užmegsti ryšius su vietiniais kul
tūrininkais ir net įstengė Adelai
dės Lietuvių Muziejui surinkti 
eilę retų eksponatų.

Pasikviesti dainininkų iš Ame
rikos idėja puiki! Atrodo, skai
tant aukščiau minėtą straipsnį so
listai A. Stempužienė ir S. Baras 
susidomėję viešnage Australijoj. 
Belieka tik šią mintį realizuoti.

Mūsų tautiečių parama apsilan
kymais koncertuose nemenka abe
joti. Prieš kelis mėnesius Adelai
dės teatrui gastorliuojant Melbour
ne pritrūko vietų! Panašiai bū
tų ir šiuo atveju. Mūsų visuome
nė yra jautri ir entuziastinga pla
tesnio masto parengimams.

Mes turime keturias stiprias 
lietuvių kolonijas, Sydeny, Mel
bourne, Adelaidė ir Canberra. 
Priedui gal Brisbanės ir Pertho 
lietuviai taip pat įstengtų pasi
kviesti ir pas save minėtus daini
ninkus. Žinoma, šiais atvejais gali 
pastoti kelią tie nelaimingi nuoto-

0, 
L 
i, 
L 
1.

Didesnėse kolonijose gal net pa
vyktų surengti ir ne po vieną 
koncertą. Pakankamai išreklama
vus ateitų pasiklausyti ir daug 
nelietuvių klausytojų. Mes turime 
sales, bet reikalui esant būtų gali
ma išnuomuoti erdvesnes ir ištai
gingesnes. Tai priklausytų nuo 
mūsų pastangų ir reklamos.

Patiems menininkams viešbučių 
tikrai nereiktų ieškoti. Mūsų ben
druomenė vaišinga, ir nėra abejo
nės, kad solistai būtų puikiai glo
bojami.

Dainininkai, atrodo, honorarų 
nesitiki; jie pasiryžę aukoti savo 
laiką ir dainavimą, tad mums be
liktų tik gausiai atsilankyti kon
certuose ir tuo išlyginti kelionės 
išlaidas, o mes klausytojai būtu
me kompensuoti gaivinančia sve
čių daina.

Mus Australijoje jau yra ap
lankę eilė žymių svečių palikda
mi mums daug malonių prisimini
mų. Gilius pėdsakus paliko Ameri
kos lietuvių krepšininkų rinktinė. 
Be abejonės, paliktų malonių įs
pūdžių mus aplankę ir minėtieji 
dainininkai.

Tai štai vienas iš liaudies balsų. 
Esu tikras, yra ir daugiau taip 
galvojančių. Tikiu, kad kapitalis
tinis prietaras — pinigas nepastos 
kelio atvykti dainoriams. Realiai 
galvojant, mes negalime kviestis 
Čikagos lietuvių operos, bet leng- miestą kalinį. Buvo vėjuota, ir vė- 
vai galime įgyvendinti kuklesnes 
svajas. Reiktų tikėtis, kad neužil
go išgirsime mūsų kolonijose dai
nuojančius solistus A. Stempužie
nę ir S. Barą.

V. Ratkevičius

V.
J.

Lie-

PABALTIEČIŲ 
ŽAIBO TURNYRAS

Spalio 13 dieną 2 vai. p.p. 
tuvių Namuose, Lidcombe įvyks
estų, latvių ir lietuvių šachmati
ninkų individualinis žaibo turny
ras dėl Tallin-Riga-Vilnius taurės 
ir “Kovo” pereinamojo skydo. 
Turnyre gali dalyvauti kiekvienas 
lietuvis šachmatininkas. Pasibai
gus turnyrui bus bendra vakarie
nė, kuroje pažadėjo dalyvauti p. 
E. Kolakauskas Krašto Valdybos 
vicepinmininkas ir įteikti laimėto
jams dovanas.

V.A.

Kartų automobilistas pervažia
vo vagį. Nusikaltęs šoferis pasi
lenkė prie nelaimingojo, bet pas
kui apsigalvojo, kad geriau pa
bėgti.

— Gal bent spėjai įsitėmyti jo 
mašinos numerį, — klausinėja po
licininkas.

—Gaila,! ne, bet aš turiu jo pi
niginę!

Miestelio policininkas vedasi per

jas nuplėšia kalinio kepurę. Jis 
nori vytis, bet policininkas sulai
ko:

— Vysies kepurę ir pats nesu
grįš!. Geriau tu čia pastovėk, o 
aš pats jų pagausiu.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
HOBART

tė. Muzikai pritilus skambėjo sma
gios sutartinės. Sužieduotinius dar 
gražiai kupletais apdainavo p. Bu- 
gardai jam talkininkaujant p.p. 
Starinskui, Baumanienei ir Mani- 
kauskaitei.

AUSTRALAI DAINUOJA 
LIETUVIŲ DAINAS

Hobarto arkivyskupas Dr. G. 
Young — puikus kalbėtojas ir ži
nomas savo nusistatymu prieš ko
munizmą, labai stipriais žodžiais

Tautos šventės proga Hobartan pabrėžė, kad gana prisidengti akis
atsilankė Laucestono dainininkų 
grupė, vadovaujama Jono Krutu
lio, ir išpildė minėjimo progra
mą.

Šis choras nėra jau toks visai 
paprastas. Dainininkai yra visi 
australai tasmaniečiai. Kadangi 
jiems vadovauja ir moko lietuvis 
muzikas, tai jie ir lietuviškai pa
dainuoti moka, čia ir yra visas 
įdomumas.

Vieną kartą muzikas kūrėjas, 
juo lieka jau visada. Taip ir p. 
Krutulis, neturėdamas savų daini
ninkų, suorganizuoja australus ir 
net juos lietuvišką dainą dainuo
ti išmoko. Įdėdamas daug darbo 
ir pastangų jis pritaikė lietuviš
kom meliodijom angliškus žodžius, 
o kur buvo sunku išversti, paliko 
grynai lietuviškus išsireiškmus. 
Ir rezultatas pasigėrėtinas, nes 
visos lietuviškos dainos buvo per
duodamos puikiausiai, lyg jas dai
nuotų Lietuvos kariai, žygiuodami 
Kauno gatvėmis.

Pažymėtina dar ir tai, kad p. 
Krutulis nę tik išmokė australus 
lietuviškų melodijų ir dainų, tuo 
išpopuliarindamas lietuvių kultūrą 
ir meną, bet ir supažindino visus 
savo choristus su Lietuvos isto
rija,, jos sunkia dalia okupanto 
pančiuose ir dabartine kova dėl 
laisvės. Vargu ar mes patys lietu
viai pasakytume tiek daug gero 
apie savo tėvynę ir išreikštume 
tiek daug supratimo apie tautos 
reikalus, kiek pasakė vienas iš dai
nininkų visų savo draugų vardu. 
Ir tai iš draugiškumo ir pagarbos 
mūsų tautiečiui, garbingam mūsų 
tautos ambasadoriui nuošalioje 
Tasmanijoje.

Be abejonės p. Krutulis su sa
vo choru buvo didžiausias malo
numas hobartiškiams. Argi nesma
gu išgirsti, kada lietuviška dai
ria, ir smagi ir graži patinka taip 
pat ir svetimiesiems!

Šiaip gi minėjimas buvo labai 
kuklus. A. Kantvilas kiek pagrau
deno, kaip paprastai, savo paskai
ta, susirinkusieji dar šiaip taip 
sugiedojo Tautos Himną. Po minė
jimo greitas susirinkimas išrinko 
atstovą A. Kantvilą (gal dėl to, 
kad gražia kalbėjo) į ALB Krašto 
Tarybą.

ir apsimesti nematant, kas vyks
ta pasaulyje. Per 25rius metus 
lietuviai kalbėjo apie savo tautos 
niokojimą, apie bolševikų nešamas 
“laisves”, o šio krašto piliečiai 
tik abejingai lingavo galvom. Ir 
tik dabar pirmą kartą oficialūs 
krašto vadai, įtakingi organizaci
jų veikėjai sutiko, kad mūsų buvo 
tiesa. Nors laisvės kibirkštėlė ne- 
užkūrė didelės ugnies, tačiau melo 
kaukė plyšta ir smunka, ir vis 
sunkiau ir sunkiau beapgauti pa
saulį. Ir ta kibirkštis, vieną kar
tą įžiebta, vargu ar užges, ir gal 
tik lauks vėjelio, kad įsiliepsno
tų. O laisvės kibirkštis, kur ji be
būtų, neša vis daugiau vilčių ir 
mūsų nelaimingam kraštui.

ak.

WOLLONGONG
APYLINKĖS 

SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 28 dieną p.p. Alkevičių 

namuose, Corrimal, NSW, įvyko 
ALB Wollongongo apylinkės vi
suotinis susirinkimas.

Atidaręs susirinkimą ir paskel
bęs esančios valdybos kadencijos 
pabaigą ir jos atsisistatydinimą 
valdybos pirmininkas p. Černiaus
kas nariams patiekė tokią darbo
tvarkę :

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko 

sekretoriaus rinkimas.
3. Valdybos pranešimas.

4. Kontrolės komisijos pranešimas.
5. Liečiančios pranešimus disku

sijos.
6. Naujos valdybos ir kontrolės 

komisijos rinkimas.
7. Einamieji reikalai.
Valdybos pirmininkui pasiūlius 

ir susirinkusiems pritariant die
nos pirmininku buvo pakviestas 
“pašalietis” A. Gasiūnas ir se
kretorium A. S. Paplauskas.

Klausant tiek valdybos, tiek 
kontrolės komisijos pranešimų sun
ku buvo nusikratyti įspūdžiu, kad 
narių abejingumas, pamainos dar
bovietėje, nuotoliai vietinio socia
linio gyvenimo įtaka ir daugelis ki-

ir

Reikėtų paminėti, dar, kad ry
šium su įvykiais Čekoslovakijoj 
lietuviai dalyvavo čekoslovakų su
rengtoje demonstracijoj e-matinge. 
Visa eilė klausytojų kalbėtojų, 
atstovaudami federalinę Australi
jos vyriausybę, Tasmanijos vyriau
sybę bei abi partijas, parlamen
tą ir vadovaujančius Hobarto 
veiksnius, be jokių kompromisų 
pasmerkė gruobuonišką rusų im
perializmą. Kiekvienos organizacijos nariai

tų priežasčių labai sunkina v-bos 
darbą ir trukdo našiam apylinkės 
veikimui.

Trumpai padiskutavę v-bos ir 
kont komisijos pranešimus susi
rinkusieji juos su tam tikromis 
sąlygomis priėmė.

Naujon valdybon išrinkti: pirm.
A.S. Paplauskas, sekretorius — .. . , .• „ ,<• ...
J. Suckelis, kasininkas — Gele- the rugsėjo 7 d. Minėjimą 
žiūnas.

Kontrolės
Gailiūnienė

Einamieji
mi nebeformalioje nuotaikoje t.y.
prie ponių paruošto stalo.

Susirinkime dalyvavo 13 
nių.

komisijon įėjo p.p. 
ir Paplauskienė.
reikalai buvo svarsto-

žmo-
(X)

GEELONG
ŠAUNIOS SUŽADĖTUVES

Rugsėjo 21 d. Geelongo Liet. Na
muose įvyko Vidos Vaičekauskai
tės ir Vyto Brazdžionio sužieduo
tuvės. Abu geri sportininkai ir 
priklauso Vyties sporto klubui. 
Vida rengiasi būt gailestingaja 
sesute, o Vytas atlieka karinę 
prievolę. Abiejų tėveliai yra su
sipratę ir veiklūs lietuviai, dai
nuoja Geelongo lietuvių chore. Su
žieduotuvėse dalyvavo apie šimtinė 
svečių. Vakarą pravedė p. Bugar- 
da, o sužieduotuvių apeigas atli
ko kun. P. Dauknys. Sužieduoti
nius svečiai pasveikino užgerdami 
ir sugiedodami “ilgiausių metų”. 
Ta proga sužieduotinius sveikin
dami kalbėjo Vidos tėvelis, pats 
sužadėtinis Vytas, apylinkės p- 
kas Dr. S. Skapinskas. choro di
rigentas J. Juška, sporto klubo 
Vyties atstovas p. Bugarda.

Svečius linksmino plokštelių mu
zika ir kartas nuo karto akorde
onu pagrodama p-lė Manikauskai-

TllI
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Gandras

PERTH
TAUTOS ŠVENTĖ 

Tautos Šventės minėjimas Per-

atidarė šiltu žodžiu apylinkės pir
mininkas archit. A. Kateiva ir po 
to buvo sugiedotas Tautos Him
nas. Toliau paprašytas tarti die
nai pritaikintą žodį p. S. Kuzmic
kas. Prelegentas labai kruopščiai 
paruoštoje kalboje appibūdino tos 
dienos reikšmę.

Meninėje dalyje, p. D. Katei- 
vaitė paskambino pianinu porą 
dalykų, E. J. Stankevičius pade
klamavo, V. Baronas akordeonu 
pagrojo 3 dalykus ir p.p. Repše- 
vičienė, su Miliauskiene padaina
vo porą dainų. Moterų choras, 
akomponuojant p. Taškūnui, su
dainavo 3 dainas.

Po minėjimo sekė pasilinksmini
mas ir vaišės. Vaišių metu p. Meš
kauskienės padovanotas tortas bu
vo paleistas loterijon, iš kurios 
gautas pelnas paskirtas E. Stanke
vičius vykti kaip jaunimo atsto
vui į Lietuvių Dienas Adelaidė
je metų pabaigoje.

Sekmadienį, rugsėjo 8 d. daly
vaujant gausiam tautiečių būriui 
su tautine bei ramovėnų vėliavom 
dalyvavo pamaldose, kurias atlai
kė kun. L. Kemėšis ir pasakė die
nai pritaikintą labai turiningą pa
mokslą. Dalyvis
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PRANEŠIMAS
CANBERROS LIETUVIAMS
Spalio 13 d., sekmadienį, 3 vai. 

p.p. Canberros Lietuvių Klubo va
dovybė kviečia visus tautiečius 
atsilankyti į Klubo patalpas, kur 
svečias iš Sydney p. V. Kazokas 
skaitys paskaitą “Revoliucijų 
reikšmė žmonijai”. Po paskaitos 
diskusijos ir bendri pašnekėsiai. 
Visi maloriiai kviečiami dalyvauti.

PRANEŠIMAS
Jaunimo Sekcijos prie Sydney 

Apyl. Valdybos veikią lietuvių 
kalbos kursai savo paskutinę šiais 
metais pamoką turės spalio 19 d. 
6 vai. vak. Dainavos salėje.

Ateinahčiais metais pramatoma 
kursų programą praplėsti atsižvel
giant į kursų lankytojų pageida
vimus ir sugestijas. Kviečiami 
jaunieji stoti kuo skaitlingiau ir 
lankyti kursus sekančiais metais.

Atsižvelgiant į dabartines sąly
gas kursuose dėstoma lietuvių kal
ba prisilaikant specialaus anglų 
kalba paruošto vadovėlio. Kursus 
lanko ne tik silpnai kalbą lietuviai 
jaunuoliai, bet net ir svetimtau
čiai. Ateinančiais metais numato
ma sudaryti pradedančiųjų ir pa
žangiųjų grupes.

NEWCASTLE
Vienas iš Klano patriarchų, p. 

Mikas Zakarauskas išėjo i pensiją. 
Atėjo laikas pasilsėti po ilgų sun
kaus darbo metų. Gal kokią žuvy
tę pabaidyti? Tačiau p. Mykolui 
nėra laiko ilsėtis. Jis pradėjo sta
tytis sau naują namą. Tą užbai
gęs statys daržinę-dirbtuvę, nau
jas tvoras, cementuos šaligatvius, 
įvažiavimo takus ir t.t. Visus už
simotus planus įvykdyti Jam 
reikėtų dar mažiausiai 65 metų.

SYDNĖJAUS MENO ANSAMBLIO

NUOTAIKINGAS VAKARAS
ĮVYKSTA SPALIO 12 D. DAINAVOS SALĖJE 

Bankstown (East Terrace). Pradžia 7 vai.
Programoje: Ansamblio atžalynas, moterų, vyrų, mišrus 
choras ir tautiniai šokiai.

Po programos jaukus pobūvis su šokiais.
Gėrimai barų kainomis.

Šis paskutinis šių metų vakaras 
bus užbaigtas linksmavakariu su 
šokiais ir muzika. Į metų užbai
gos vakarą kviečiami visas jauni
mas ir kursų dėstytojai.

-ab-

PRANEŠIMAS
Pranešama, kad Syd. Liet Mot. 

Soc. GI. D-jos pirmininkei p. O. 
Baužienei išvykus atostogų, pa
reigas perima vicepirmininkė p. 
Skirkienė. Visais reikalais kreip
tis: p. A. Skirkienė, 84 Cumber
land Street, Cabramatta, N.S.W., 
2166, tel.: 72 2343.

Valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Sydney Liet. 

Mot. Soc. Globos Draugija yra 
kontakte su australų spaudoje 
išreklamuotais lietuviais — Geno
vaite ir Steponu Petrošiais ir 
drauge su Salvation Army rū
pinasi jų gerove.

Valdyba

“AUŠROS” TUNTO 
SKAUTAMS 

Registracija į V-ją Tautinę Sto
vyklą baigiasi spalio 27 d. Stovyk
los mokestis — $17.00 asmeniui. 
Vykstant daugiau vienos šeimos 
narių mokestis mažinamas po 2 do
lerius už asmenį.

V-sios Taut. Stovyklos organi
zacinio Komiteto pranešimu Sto
vykloj galės dalyvauti tik skautai, 
skautės, turį vietos tuntininko lei
dimą.

Vengiant nesusipratimų pasirū
pinkite tokius leidimus įsigyti.

Vykstantiems su tunto kontigen- 
tu traukiniu bus išsiuntinėti ats
kiri pranešimai nurodant laiką ir 
kelionės kainą.

Tuntininkae

i
i ?

Bežaisdama, pusantrų metų am
žiaus, Kristina Zakarauskaitė, iš
krito iš sūpynės ir nusilaužė ko
jytę. Dabar jai teks 6 savaites 
žaisti ligoninėje su lėlytėmis.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Adelaidiškis Vladas Morkys pe

reitą penktadienį išvyko j Filipi
nus pasigydyti pas garsų tos ša
lies gydūną P. Politayan. Pats 
p. Morkys labai susidomėjęs psi
choterapiniu gydymu ir šią išvy
ką jungia, kad galėtų ir pats šio
je srityje pasitobulinti.

Australijos lietuvių grupė, kuri 
išvyko rugpiūčio 18 d. į Ameriką, 
spalio 1 d. jau buvo Sydnėjaus 
Aerodrome. Iš išvykusių kiek il
giau Amerikoje užtruko p.p. P. 
Andriušis ir J. Valys. P. Andriu
šis ketina sugrįžti tik apie spalio 
vidurį, o p. J. Valys ketina na
mus pasiekti lapkričio 15 d.

Ku-ka
ir ypač vadovai ne tik seka tos 
organizacijos spaudą, bet ją ir 
palaiko, tačiau mūsų bendruome
nės padaliniuose yra ir tokių, ku
rie užima vadovaujančią poziciją, 
bet centriniams organams net gi 
papriekaištauja, jog viepu ar kitu 
reikalu jie nieko negirdėjęs, nes 
neskaitąs Mūsų Pastogės, o kitur 
apie tai nieko nebuvo rašyta, ši
tokius 
priimti 
mą.

reiškinius tegalima būtų 
kaip skaudų pasityčioji-

iš Amerikos mūsų repre-

MELBOURNE

Grįžę 
zentantai ir ekskursantai po še
šių savaičių atrodė ir atjaunėję, 
ir prašviesėję. Visi pripažįsta, 
kad Amerikoje gyvenimas esąs la
bai geras, bet lietuviškos draus
mės amerikonai galėtų pilnai pasi
mokyti iš Australijos lietuvių...

nustatyto tvarkaraščio!

Dr. V. Didžys, dirbdamas kaip 
gydytojas turistiniam laive “Fran
cis Drake” maloniai praleido atos
togas beplaukydamas po Pacifiką 
ir besidairydamas po egzotiškas 
salas.

Jeigu visi chorai koncertuoja, 
tai gal galvojate, kad niukastelie- 
čiai atsiliks? Mes turime chorą, 
kuris nors niekada gausumu ne
pasižymėjo, tačiau savo drąsą tai 
visus prašoka. Maža dainorių sau
jelė paskelbė, kad spalio 26 d. su
dainuos lietuviškų dainų koncer
tą. Pakvietė i koncertą miesto šiš- 
kas. Jau nuo miesto huurmistro ir 
jo svitos gavo raštišką teigiamą 
atsakymą. Nors lietuviu Niukaste- 
lyie nedaug, bet salę išsinuomavo 
didele. N.L. choristai tikisi pri
pildyti sale angliškais austra
lais ir svečiais iš kaimyninių lie
tuvišku bendruomenių.

Gero vėjo drąsūs dainoriai. Ei
siu ir aš pasiklausyti.

Šnekutis

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad nuo spalio 1 d. 

naujas “Dainavos” salės Banks- 
towne administratorius yra A. 
Lelešius, 36 Hoskins Ave., Banks
town, tel. 70 3573.

"Dainavos” Klubo Valdyba

SYDNEY LIETUVIŲ 
MOTERŲ SOCIALINĖS 
GLOBOS DRAUGIJOS 

REVIZIJOS KOMISIJOS 
AKTAS

Revizijos Komisijos posėdyje, į- 
vykusiam 1968 metų, birželio 30-tą 
dieną, Lietuvių Namuose Lidcom- 
be, dalyvaujant, p. Jonaitienei, p. 
Reisgienei ir p. Kiverienei. Kny
gos patikrintos ir rasta:

M.A.V-bos PADĖKA — 
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 7 d. Lietuvių Namuose, 
liudijant dideliam būriui tautie
čių, buvo atidarytas Melbourne 
Lietuvių Bendruomenės Reprezen
tacinis kambarys.

M.A. V-bos pirmininkui tarius 
įžanginį žodį, p. J. Meiliūnas pa
sveikino šio darbo kulminacijos sie
kėjus. Kun. Dr. Bašinskui pašven
tinus kambarį ir perdavus savo 
gražius linkėjimus šio kambario 
ateičiai, kambarys tapo oficialiai 
atidarytas ir perduotas Melb. Ben
druomenės lietuvių naudojimuisi.

M.A.V-ba nuoširdžiai dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie šio kam
bario įrengimo. Organizacijoms 
prisidėjusioms prie šio kambario 
įrengimo buvo įteikta garbės rak
tai.

Šio kambario įsteigimas buvo 
pradėtas prieš 18 mėnesių ankstes
nės apylinkės V-bos. Lietuvių Na
mų Klubui davus šį kambarį M. 
A. V-ba buvo įpareigota šį kamba
rį įruošti.

Šiam projektui įgyvendinti įga
liotas Antanas Ramanauskas, bu
vęs pereitos ir dabartinės V-bos

narys. Jis šį kambarį traktavo 
kaip savo asmeninę pastogę ir 
nepaiilsdamas, per paskutinius 18 
mėnesių dirbo kaip bitinas. Už jo 
darbą ir triūsą, M.A.V-ba nori 
jam paspausti ranką ir ' 
širdų ačiū.

Šio kambario 
didelės.

Viso pajamų
išlaidų
Balansas
Atvykusiems 

rymą ir pobūvį nuoširdus ačiū.
M.A.V-ba tikisi, kad dabar ir 

ateityje šis kambarys užpildys bu
vusią didelę spragą — didesnio 
jaukaus susirinkimo ar pasilinks
minimo kambario. Tuo pačiu ti
kisi, kad visi tautiečiai juo nau
dosis ir jausis jame kaip lietuviš
kuose namuose.

Jis buvo įruoštas Jums.
Melbourne Apylinkės Valdyba

tarti nuo-

išlaidos buvo gan

Pulgiui Andriušiui beviešint A- 
merikoje jo šeimai Adelaidėje nu
tiko keistų nuotykių: ponia And- 
riušienė, važiuodama su dukra ap
sipirkti, apturėjo auto nelaimę. 
Duktė Laisvė išliko sveika, bet p. 
Andriušienė turėjo būti paguldy
ta į ligoninę. Laimei, nieko pavo
jingo nėra.

DAINA” DĖKOJA
Sydnėjaus lietuvių Dainos choras ir jo vadovybė po sėkmingai 

pavykusio metinio koncerto reiškia nuoširdžią padėką visiems kon
certe gausiai dalyvavusiems, kurie chorą parėmė moraliai ir ma
terialiai.

Ačiū gerbiamiems choro talkininkams svečiams solistui Ginta
rui Kalpokui ir pianistei Danutei Jokubauskaitei, kurie praturtino 
mūsų koncertą savo dainomis ir muzika. Taip pat reiškiame gi
lią padėką p.p. Aleknoms, priglaudusiems ir globojusiems mūsų 
viešnią p-lę D. Jokubauskaitę, ir p.p. Kazokams už suteiktą prie
globstį p. G. Kalpokui.

Dėkui p.p. Kolakauskams, Juragiams ir Žukams už piniginę 
paramą.

Pravedant koncertą ir balių dėkingi visiems prisidėjusiems 
darbu, produktais ir talka. Ypač dėkingi už talką p.p. B. Stašio- 
niui, B. Geniui, J. Kurlinskui, Z. Kyzeliui; p. M. Petroniu! už au
ką loterijai; gili padėka ponioms, talkinusioms ruošiant bufetą — 
Ališauskienei, Auglienei, D. Burneikienei, Juzėnienei, Grosienei, 
O. Kavaliauskienei, Kolakauskienei, I. Lašaitienei, J. Mardosienei, 
I. Milašienei, B. Romanienei, A. Stasiūnaitienei, E. Stasiūnaitie- 
nei, R. Sarkauskienei, Tūrienei. Dėkui Sydnėjaus Lietuvių Meno 
Ansambliui už sveikinimus ir gėles.

1. Kasos Knyga: 
Pajamų 
Išlaidų 
Palūkanų 
Viso grynais pinigais

2. Senelių Namų Fondo Knyga: 
Pajamos iki 30.6.’67, 
Palūkanos iš Banko 
Likutis iš 1967-’68m.
Viso grynais pinigais

Visi pinigai laikomi 
weatlh Savings Bank,

Ligonių Knyga patikrinta ir 
rasta tvarkoje.

Išlaidos daromos vadovaujan
tis Draugijos Valdybos nutarimu.

Knygos vedamos labai pavyz
dingai ir tvarkingai. Revizijos Ko
misija siūlo susirinkimui priimti 
apyskaitą ir padėkoti Valdybai už 
puikiai atliekamą darbą.

Pasirašė:
E. Kiverienė,
E. Jonaitienė, 
T. Reisgienš.

$426.81
$212.33
$ 40.15 

$1,349.10

$3850.78 
$ 112.34 
$ 975.57
$6287.79

Common- 
Eastwood.

Keliaujantis Vaidila — Solistas 
P. Rūtenis vėl užkliudė Melbourne 
ir čia spalio 27 d. numato su
rengti dainos ir žodžio rečitali.

buvo $1,901.77
$1,890.36

$ 11.41. 
svečiams j atida-

Visai nenuostabu, kad kai kas 
Mūsų Pastogės redaktorių laiko 
revoliucionierium. Patikrinus pa
aiškėjo, kad teisybė: jis spalio 
13 d. skaitys paskaitą Canberros 
Lietuvių Klube apie revoliucijas. 
Laikykitės, vyrai.

Sydney Dainos Choras

Australijos lietuviams niekad 
nestokojo visokiausių komitetų. 
Melbourne įsisteigė dar vienas ir 
ne bet koks, o “augziliarinis”!

“TALKOS” SUSIRINKIMAS
Lietuvių kooperatinės kredito 

Draugijos “Talkos” metinis sussi- 
rinkimas, įvvkęs rugsėjo 21 d. 
Melb. Liet. Namuose praėjo sklan
džiai ir darbingai. Susirinkimą

Vadovaudamiesi Mūsų Pastogės 
pranešimu kai kurie mūsų tautie
čiai nuo penktos valandos išbudėjo 
Sydnėjaus aerodrome belaukdami 
sugrįžtančių ekskursantų ir pas
kui priekaištavo, kad buvusios ne
tikslios žinios, nes ekskursantai 
sugrįžę tik 10.30 vai. ryto. Užsto
damas redaktorių norėčiau paprie
kaištauti patiems keliaunininkams, 
kam jie nesilaikę Mūsų Pastogės

Neužmirštamos atminties prieteliui 
DOMUI LINIAUSKUI mirus,

žmonai Bronei, dukrai ir sūnums su šeimomis, nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Siručių Seimą, J.A.V.

pravedė Draugijos p-kas p. P. Bal
tutis. Sekretoriavo p. J. Šniras.

Iš p. Baltučio pranešimo maty
ti, kad per praėjusius metus 
Draugijos narių padidėjo 24% ir 
dabar Draugijai priklauso 195 na
riai. Narių įnašų kapitalas padi
dėjo 40%, indėliai — 43%. Išduo
tų paskolų suma padidėjo 110%, 
ir pelnas — 30%.

Patiekti duomenys liudija, kad 
draugijos apyvarta augo, lygiai 
ir didėja tautiečių supratimas bei 
įvertinimas savos lietuviškos kre
dito draugijos.

Pereitais metais kredito paklau-

sa labai pagyvėjo. Be tiesioginio 
darbo valdybos nariams vis dar te
ko vykdyti patiems sąskaitybą ir 
reikalų vedėjo darbą.

Pirmininko P. Baltučio siūlymu 
išreikšta ypatinga padėka p. J. 
Šnirui už jo didelį pasišventimą 
ir sėkmingą darbą vedant koope
ratyvo sąskaitybą ir sekretoriaus 
darbą; padėkota taip pat poniai 
Šnirienei už talką susirašinėjant 
su draugijos nariais.

Įstatų ribose susirinkimas pa
skyrė savo gryno pelno 10% Mel
bourne ir Geelongo Liet. Namams.

Kadencijai pasibaigus iš valdy
bos išėjo p.p. Vanagas, Kalnė
nas ir Balbata. Išėjusių vieton 
išrinkti Vanagas, Kalnėnas, ir 
Mikaila.

Dabartinė “Talkos” valdyba: 
pirmininkas Povilas Baltutis; 
vicepirmin. Bronius Vanagas; 
sekretorius-iždininkas Juozas Šni
ras;
nariai — Juozas Kalnėnas, Anta
nas Mikaila.
Susirinkime benagrinėjant “Tal

kos” nueitą kelią prieita išvados, 
kad kooperatyvo nariai turėtų dar 
suaktyvinti narių pastangas, kad 
dar daugiau tautiečių stotų į drau
giją nariais.

A.M.
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