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Pirmosios Studijų Dienos, įvy
kusios per Velykas Melbourne 
ir surengtos ALB Krašto Kultū
ros Tarybos, jau praeity. Tačiau 
šios dienos savo dvasia paliks il
gai gyvos ne vien tik dalyvių at
minty, bet gal ir Australijos lie
tuvių ateities veikloj kaip naujas 
impulsas vised mūsų veiklai ir 
greičiausiakaip naujas posūkis. 
Galimas daiktas, kad Šių Studijų 
Dienų metu įvyko ne tik perkai
nojimas iki Šiolei turėtų ir nau
dotų mastų bei nuostatų, bet ir 
tam tikras perversmas, kurio me
tu jaunoji karta pasisakė už nau
ją iieivijos ideologiją ir už nau
jus metodus. Žinoma, dar toji 
naujoji ideologija nėra paruošta, 
dar ji turės būti Sukurta, vis dėl 
to paleistas iššūkis, kaip atrado, 
neliks tuščiai šaukiantis balsas 
tyruose.

Iki šiolei per dvidešimtį metų 
mūsų veikloje toną, kryptis ir 
nuosprendžius davė vyresnioji 
karta, kuri čia atvyko ir kuri 
pradėjo visą iki šiol žinomą lie
tuvišką gyvenimą. Vis dėl to per 
dvidešimtį metų pasikeitė ir pa
žiūros, ir metodai, net ir kartos. 
Tad visai nenuostabu, kad atėjo 
laikas pralaužti nusistovėjusį 
kiautą ir pažvelgti į laiką ir gy
venimą dabarties žvilgsniu. Jei
gu anksčiau buvo laikomasi 
daugiau uždarumo savo ben
druomenėje, tai su šiomis Stu
dijų Dienomis buvo pasisakyta 
už dabartį ir jai atvirybę.

Daug kartų girdėjome nusi
skundimus, kad ne tik mes pa
tys, bet ir mūsų jaunimas nuo 
gimtojo krašto vis labiau tolsta, 
į šitą sklindą Studijų Dienose 
jaunimas atsakė klausimu: kaip 
gi jaunimas gali nuo gimto kraš
to tolti, jeigu jis niekad nebuvo 
Priartėjęs? Ir šiuose žodžiuose 
galbūt glūdi visa mūsų ateities 
veiklos esmė, jeigu norime, kad 
lietuvybė Australijoje būtų už
tikrinta.

Ir keista: kiek anksčiau turė
jome ar .susirinki-
mų, į fuos jaunimas nelabai ver
žėsi,.'O ir dalyvaudamas atvirai 
nesireiškė. Tuo tarpu čia, šiame 
suvažiavime jaunimas buvo ir 
aktyvus, ir konstruktyvus. Gal 

'dėl to, kad čia nebuvo jokių var
žančių formalumų, jokių statutų 
ir paragrafų, o vie n tik atviras ir 
nuoširdus iškeltųjų klausimų 
svarstymas, net planavimas, kur 
pilnumoje atitiko jauno žmogaus 
ir kūrybines galias, ir polėkius.

APIE
MIRĖ PROF. S. KAIRYS

Kovo 25 d. Toronto Kanadoje 
mirė širdim prof. Stepas Kairys, 
sulaukęs vos 54 metų. Kanadoje 
būdamas jis dirbo kaip tyrimų 
technikas Toronto universitete, bet 
labai daug laiko skyrė ir lietuviš
kai veiklai: skautų eilėse, Kana
dos Liet Bendruomenėje ir kt. 
Dar Lietuvoje baigęs farmakolo
giją ir chemiją, pasitraukęs į Vo
kietiją studijavo Insbrucko uni
versitete ir buvo pakviestas j Pa
baltijo universitetą Hamburge 
dėstyti chemijos ir net buvo pa
skirtas chemijos fakutete dekanu.

*
Montevideo Urugvajus-. krašto 

prezidentas Jorge Pacheco Areco 
Lietuvos atstovą A. Grišoną Va
sario 16 <?roga pasveikino tele
grama, pažymėjęs, siunčiąs urug
vajiečių ir savo tautos “šilčiau
sius sveikinimus ir gerovės lin
kėjimus, minint draugiškos lietu
vių tautos didįjį įvykį”. Panašią 
telegramą atsiuntė ir užsienio reik, 
ministeris prof. V. Flores.

diplomatiniame priėmime Lie
tuvos P^sitenUnybėje dalyvavo šv. 
Sosto Nuncijus arkivysk. Sepins- 
ki su sekretorium, JAV, vak. Vo
kietijos, Portugalijos, Kinijos am
basadoriai, Belgijos, Bolivijos, P. 
Korėjos, Libano, Dominikonų, P. 
Afrikos atstovai. Ispanijos ir 
Prancūzijos ambasadoriai, būdami 
atostogose, kitu būdu pareiškė sa
vo simpatijas, prisiųsdami gėles.

Priėmime gausiai dalyvavo Pre- 
zidentūroS'Jir Užsienio reik, mi
nisterijos Sukati pareigūnai, Urag

' ■ •>;..
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HUSU PASTOGE
Sunku šiandie būti pranašu 

bandant atskleisti šio suvažiavi
mo tolimesnes išdavas, vis tik 
norisi pabrėžti, kad ateity reikia 
tikėtis visai kitokių santykių 
mūsų pačių tarpe, o lygiai ir su 
pavergtaisiais broliais Lietuvoje; 
taip pat iškeltinas ir naujas po
žiūris į pačią tautinę veiklą čia 
vietoje. Iki šiolei kultivuotos tau
tinės veiklos formos vargu ar ga
lios ateities Australijos lietuviui. 
Juk, kaip matėme Studijų Die
nose, jau dabar jauno ar net vi
dutinio amžiaus lietuvio nepa
tenkina mūsų šiandieninė spau
da, nei mūsų praktikuojami įvai
rūs parengimai. Galimas daiktas, 
kad busimoji tautinė veikla gal 
daugiau remsis studijiniais rate
liais, iš kurių išplauks ir nauji 
veiklos bei darbo metodai. Jau 
šiame suvažiavime buvo pabrėž
ta, jog jauniesiems nerūpi politi
niai ar pasaulėžiūriniai pasiskirs
tymai pačių lietuvių tarpe, nes 
svetur augusių ir brendusių lie
tuvių senosios normos neatitin
kančios.

Užbaigiant Studijų Dienas ma
lonu buvo stebėti pakilią nuotai
ką ir entuziazmą, kad tokių stu
dijinių suvažiavimų reikia dau
giau ir dažniau. Sis suvažiavimas 
tokio pobūdžio buvo pirmasis 
per praėjusius dvidešimtį metų. 
Bet ne dėl to, kad tai mūsų gy
venime yra naujiena, jaunuosius 
nepaprastai masinanti, bet grei
čiau sužadėjo kūrybinė studijų 
dienų pusė. Ir tenka visai pa
grįstai pasidžiaugti, kad iš šios 
pusės jauiįįeji pasireiškė brand
žiau ir < Aktyviau tiek paskaito
se,-Hekltė diskusijose .Tai įtpa- 
tingai džiugus bruožas, kuriam 
gal nereikėtų pastoti kelio, o leis
ti visokeriopai atsiskleisti. Gal
būt labai teisingai vienas iš daly
vių po studijų dienų prasitarė: 
jeigu ir buvo anksčiau abejonių, 
kam čia iš paskutiniųjų stengtis 
dėl lietuvybės, bet čia praleidus 
porą dienų įsitikinęs, kad verta 
ir būtina dėl lietuvybės kovoti.

(v.k.)

MUS
vajaus kariuomenės vadas, Vyr. 
Tribunolo pirmininkas, buvęs už
sienio reik, ministeris Montero, il
gametis lietuvių bičiulis, poetas 
ir žurnalistas prof. Sabat Pebet, 
daug kitų urugvajiečių bei lietu
vių kolonijos veikėjų būrys.

Mondevideo, sostinės dienraščiai 
— “El Pais”, “El Dia”, “La Ma
nana”, “DP Color”, “Accion”, tarp 
vasario 12 ir 22 dienų straips
niais, kronikos pranešimais ir nuo
traukomis minėjo Lietuvos bei 
lietuvių vardą. Radijas Clarin 
Laisvės Balso pusvalandį skyrė 
specialiai apie Lietuvą.

(ELTA)

VAKARŲ
Vakarą įtakos skverbiasi į Lie

tuvą — pripažįsta doc. Henrikas 
Zabulis “Literatūros ir Meno” 
savaitrašty (nr.5). Jis, tarp kita 
ko teigia: “Svetimų dievų galią 
kuo toliau, tuo labiau pradeda jus
ti ir mūsų visuomenė, ypač jau
noji jos karta”.

Kitoje vietoje doc. Zabulis pri
pažįsta, kad ir okup. Lietuvos in
teligentų tarpe atsiranda” ... tiek 
ir tiek netašytų storžievių, stebė
tinų obskurantų, ir visų pirma — 
literatūros, meno, bendrosios kul
tūros klausimuose. Neseniai sąjun
ginėje literatūrinėje spaudoje pa
sigirdo kaltinimų, kad inteligenti
ja nebemoka taisyklingosios gim
tosios kalbos, daro daugybę šiurkš
čių stiliaus klaidų, nekalbant jau

LAIMĖTA DAUGIAU, 
NEI TIKĖTASI

Per Velykas įvykusios Studijų 
Dienos Melbourne, kurias suren
gė ALB Krašto Kultūros Tary
ba, praėjo daug sėkmingiau ir 
efektyviau, nei tikėtasi. Dvi die
nos ištisai buvo pašvęstos pana
grinėti mūsų kultūrinėms proble
moms, ir jos buvo labai brand
žiai išnaudotos. Pasirinktos te
mos leido gausiai suvažiavusiems 
sukaupti dėmesį į tris mums vi
siems svarbias problemas — 
Lietuvio ateitis Australijoje, Li
tuanistinis švietimas ir Spaudos 
reikalai.

Šios trys temos ir sudarė visų 
Studijų dienų bazę ir turinį. 
Kiekvienai temai buvo iš anksto 
kviesti po keturis referentus, ku
rie savo uždavinį atliko pasigė
rėtinai puikiai. Po pranešimų ki
lusios gyvos diskusijos referentų 
iškeltas mintis tik dar labiau pa
gilino, suaktualino ir papildė.

800 milijonu lietuvio rankose
Jau buvo rašyta, -kad užpereitų 

metų pabaigoje ir Australijos lie
tuviams gerai pažįstamas inž 

nio ! distrikto viršininkus, tačiau 
iiebuvp i'šrijaktais. Pereitais me
tais buvo kalbinamas kandidatuo
ti kaip respublikonų atstovas į 
Amerikos Kongresų. Šių metų pra
džioje jis buvo viršūnių numaty
tas Great Lake regiono direkto
riumi, tačiau jis pats šio aukšto 
posto atsisakė siekdamas dar aukš
čiau. Ir taip jis sausio 30 d. bu
vo pakviestas į trijų asmenų komi-,) 
siją rūpintis kovai su vandens už- '■ 
teršimu visoje Amerikoje, ši ko
misija yra tiesioginėje Amerikos 
federalinės vyriausybės vidaus rei- 
kaiu’.ministerio žinioje ir už dar
bą tiesiog atsakinga vidaus reik, 
ministeriui. šios komisijos žinioje 
yra 800 milijonų dolerių, kurie bus 
sunaudoti šios komisijos rekomen
davimu vandens tyrinimo stočių 
statybai. V. Adamkaus kaip ir ki
tų tos komisijos nariu pareigos 
važinėti po Ameriką, susipažinti 
su sąlygomis ir patiekti atitinka- j 
mus raportus.

šiam postui V. Adamkų rėmė jos institutą Čikagoje ir plačiai 
Illinois gubernatorius ir eilė se- pasireiškęs lietuvių tarpe kaip su- 
natorių. Teigiama, kad ši poziei- 1 manus nepailstantis veikėjas. Sa
ja mūsų Valdui padės iškilti i vu laiku jis buvo lietuviams ge- 
JAV politines viršūnes. rai žinomos J J. Bačiūno Tabor

Inž. V. Adamkų atsimename, Parmos vedėjas, Bačiūnui mirus 
kada jis su Amerikos lietuvių spor- jis dabartinis savininkas1.

ĮTAKA
apie vartojamą tarptautinę ter
minologiją... Ten buvo kalbama 
apie rusų kalbą” — priduriama, 
bet panaši padėtis ir lietuvių tar
pe.

Zabulis, kalbėdamas apie Vaka
rų įtakas, nusiskundžia, jog daž
nai vadovaujamasi vertinimo ma
tu, esą “paprasta kolūkietė visa 
galva aukštesnė už bet kurį Va
karų intelektualą. Tuo atveju «. 
atmetame Vakarų reiškinį ar idė
ją vien dėl jų vakarietiškumo. Ki
tas kraštutinumas irgi ne retas: 
yra žmonių, kurie be jokios ato
dairos meldžiasi viskam — bile 
tik iš Vakarų”. Tokie reiškiniai, 
nurodo lietuvis mokslininkas, liu
dija tikrosios kultūros, inteligen
cijos s stoką.

(ELTA)

r

AT IMIMO KELIAIS
FALINES STUDIJŲ DIENOS MELBOURNE

esą, čia nebuvo padaryta kokių 
ors privalomų ar vykdytinų iš- - 
adų bei rezoliucijų, nes šis su* 
ąžiavimas nebuvo bendruome- 

ns delegatų ar įgaliotinių sąskry
dis, o lietuvio likimu ir kultūra* 
besirūpinančių darbuotojų iešf 
kpjimas tinkamesnių kelių musų 
kultūrinei veiklai.

PIRMOJI DIENA
I Kovo 27 d. jau apie pirmų 
valandą Melboumo Liet. Na-1, 
inuose rinkosi būriais vietiniai ir} 
Svečiai iš tolimesnių kolonijų. į 
Kaip programoje numatyta, Stu- ’ 
dijų Dienos pradėtos punktus-

ninkas p. Albertas Šeikis. Po p. 
J. Meiliūno turiningo žodžio pa
kviestas ALB Krašto Kultūros 
Tarybos pirmininkas -Juozas 
Maksvytis atidaryti Studijų Die
nų. Trumpu žodžiu paminėjęs 
šių Studijų Dienų reikšmę ir bū
tinumą Kult. Tarybos pir-kas iš
reiškė viltis, kad iškeltos mintys 
ir idėjos susilauks atgarsio ir tu
rės įtakos mūsų netolimos atei
ties gyvenime.

Studijų Dienų dalyvius pasvei
kino ALB Krašto Valdybos pir- rinkimuose šitaip kalbės... Dr. K. 
mininkas p. M. Zakaras, Kata
likų Federacijos pirmininkas p.
J- Petraitis ir telegrama Adelai- 

liai: jau antrą valandą apie šim- <dės Apylinkes Valdyba. Sveiki-
tinę susirinkusių sveikino Mel- 
bourno apylinkės pirmininkas p 
J. Meiliūnas palinkėdamas na- 
Saus ir kūrybingo darbo.
8 Formaliai šias Studijų Dienai 
pravedė ir jomis rūpinosi iki pa 
uždarymo Studijų Dienoms ren 
gti Melbourne Komiteto pirmi

INŽ. V. ADAMKUS
į 

tininkais kaip vadovas lankėsi 
Australijoje 1964 m.

V. Adamkavičius gimęs 1926 m. 
Kaune, 1960 m. baigė technologi-

— * —
! Jau baigiama išleisti naujas ko
lektyvinis veikalas “Lietuvių nau
jųjų lai'kų istorija 1900-1940”, ku
riame bendradarbiauja tokios 
mokslinės asmenybės: Dr. J. Jakš
tas, Dr. J. Pajaujis, Dr. A. Bok
są, Dr. V. Sruogienė, Pr. Čepė
nas, Dr. D. Krivickas, kun. R. 
Krasauskas, Dr. H. Nagys. Veika
lą redaguoja Pr. Čepėnas, leidžia 
Dr. K. Griniaus Fondas.

—. ♦ _
Kanadoje šiais metais lietuviš

kose savaitgalio mokyklose moko
si 892 mokiniai ir dėsto 70 moky
tojų. Jau nuo 1954 metų kasmet 
vyksta tokių savaitgalio mokyto
jų suvažiavimai — pasitarimai, 
[r šiemet toks suvažiavimas įvy
to sausio pradžioje Toronte, kur 
dalyvavo 43 mokytojai. Suvažiavl- 
ną sušaukė Kanados Krašto Val
dyba.
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nimai buvo trumpi ir taiklūs ir 
po jų prasidėjo posėdžiai.

LIETUVIO ATEITIS
AUSTRALIJOJE

Ši įema tikrai labai taikliai 
parinkta ir vietoje iškelta. Rū
pestis tikrai pagrįstas, nes Aus
tralijos lietuvių bendruomenė, 
išgyvenusi dvidešimtį metų, per 
tą laiką neturėjo jokių papildy
mų, o nubyrėjimo pavojus labai 
didelis įskaitant išvykas arba nu
tautėjimo aukas. Klausimas — 
ar dar po dvidešimties metų su
sirinksime taip gausiai ir ar svar
stysime savo problemas lietuviš- _
kai? — beveik buvo-- iškaito- zūbms.''jo dmta tikrai nebuvo 
mas kiekvieno veide. Tad visai ’ —.v™.v 
vietoje ir laiku Dr. A. Mąuragis 
savo pranešime bandė atidengti 
lietuvybės išlaikymo prasmę jos 
ieškodamas ne tik Dievo, nusta
tytoj santvarkoj, bet ir pačioj 
moralėj.

Dr. A. Steponas iš Adelaidės 
savo puikiai paruoštu referatu 
pasižiūrėjo į dabartį pabrėžda
mas, kad senosios mūsų normos 
atgyvenusios ir mums jąjį sku
biai reikalinga nauja išeivijos 
ideologija.

Dr. K. Zdanavičius buvo kiek 
optimistiškesnis. Gretindamas 
Australijos lietuvių rūpesčius 
jis bandė pristatyti Pietų Ame
rikos jaunimo nuotaikas prieida
mas išvados, kad pas mus padė
tis nesanti tokia kritiška. Jis 
daug deda vilčių į taip vadinamą 
“trečiąją kartą”, kurioje stebėti
nai atgyjanti tautinė sąmonė.

Martynas Didžys, remdamasis 
savo kelionių patirtimi bandė 
sugretinti išeivijos lietuvį, ypač 
jaunimą su dabartinės Lietuvos

Pereitą savaitę Vietname pra
dėta plati ofensyva iš komunistų 
pusės. Beveik visame Pietų Viet
name buvo atakuojamos militari- 
nės bazės ir net civiliniai* taiki
niai.

*
•Kambodijos vyriausybė pasiry

žusi gintis prieš įsibrovėlius šiau
rės vietnamiečius ir jau buvo kie
tų susidūrimų. Pasirodo, kad su 
komunistais įsibrovėliais derybos 
nieko negelbsti ir teks kietai kovo
ti norint apginti krašto laisvę ir 
nepriklausomybę. Kaimyninis 
kraštas Laos taip pat yra tiesio
ginėj komunistų grėsmėj ir kraš
te vyksta kietos kovos. Amerika 
vengia kištis į abiejų kraštu rei
kalus bijodama įsivelti į naujus 
sunkumus, kokių turi šiandie Viet
name.* ■■ ■'■ ‘

*
Ir šiais metais, atrodo, pasau

ly diplomatinė veikla bus gana gy

jaunimu ir kad ryšio palaikymas 
abiem pusėm lietuviška prasme 
esąs neabejotinai naudingas.

Dr. K. Kemešys iš Canberrof 
šiame simpoziume buvo bene 
originaliausias. Jau pačioje pra
džioje pašoki tavo nustebusius 
dalyvius prabildamasl angliškai. 
Po minutės šypsodamasis krei
pėsi į kvapo netekusius klausy
tojus lietuviškai perspėdamas, 
kad gal po dešimties ar dvide
šimties metų lietuviai savo susi-

Kemežio mintis — gyventi šia
me laike ir šio laiko dvasia, pla
nuoti ir pramatyti mūsų veiklos 
darbus mažiausiai bent dešimčiai 
metų į priekį ir rūpintis, kad 
jaunoji karta siektų socialinių 
aukštumų, kas lietuvybei ypač 
bus naudinga.

Kiek buvo aktualūs referatai, 
nemažiau buvo gyvos ir diskusi
jos. Aiškintasi; ar lietuvių kalba 
būtinai reikalinga norint išlikti 
lietuviu, net buvo klausiama, ar 
išeiviui reikalinga Lietuva (A. 
Šeikis), kodėl iš viso stengiamės 
išlaikyti lietuvybę, kuri grindžia
ma vyresniųjų sentimentu (D. 
Žilinskienė). Žodžiu, klausimų 
ir aiškinimų pylėsi vienas po ki
to vis įdomesnių ir net radika
lių. ' /'■' VįA į .

Šį simpoziumą, mpderavo p. A.

lengvas, tačiau jis sėkmingai iš
laviravo pro seklumas ir kliūtis.

Sis simpoziumas Užtruko apie 
keturias su kaupu valandas, ta
čiau niekas nesiskundė, kad nu
sibodo. Daugiau girdėjosi pasta
bų, kad jį reikėjo dar keletą va
landų užtęsti. Pažymėtina tai, 
kad nors klausimas ir buvo ga
na jautrus ir pasisakymai radi
kalūs, vis tik diskusijos praėjo 
pasigėrėtinai kultūringai be jokių 
išsišokimų, o viskas vyko nuo
širdžioje studijinėje dvasioje.

Prie šio simpoziumo sustoja
me kiek ilgiau kalbant apie jo ei
gą, nes reikia pasakyti, kad ši 
tema sudarė kaip tik šių Studijų 
Dienų svarstymų branduolį. Iš 
daugiau kaip šimto dalyvių apie 
pusę sudarė vidurinioji ir net 
jaunoji karta, kuri tiek refera
tuose, (trys referatai iš jaunųjų!) 
tiek ir diskusijose nesivaržydama 
pasakė, kaip ji žiūri į padėtį ir 
kaip ją vertina.

(Nukelta i psl. 2)

va. Buvo pralaužti keletą metų už
šalę diplomatiniai santykiai tarp 
Prancūzijos ir JAV, kai Pran
cūzijos prezidentas G. Pompidou 
oficialiai vizitavo JAV vyriausybę 
ir prezidentą Nixoną. Balandžio 
9-10 d.d. Vakarų Vokietijos konc- 
leris W. Brandt taip pat numato 
lankytis Amerikoje pasitarimams. 
Taip pat šį mėnesį prasideda vėl 
sovietų — Amerikos prasitarimai 
dėl ginklavimosi suvaržymų.

*
Turkiją ištiko skaudus žemės 

drebėjimas, pareikalavęs tūkstan
čių aukų. Nekalbant apie žmonių 
aukas, bijomasi, kad drauge su 
šia nelaime seks ligos, epidemijos, 
badas, potvyniai. Iš visų pasaulio 
kraštų skuba pagalba nelaimin
giesiems padėti. Sumobilizuotas 
medicinos personalas perdaug 
užimtas su sužeistaisiais, kad ga
lėtų rūpintis žemės drebėjimo su
kelta grėsme.
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JONAS SOUŪNAS

MY LAI IR AMERIKIEČIAI
Ne vienas esame girdėję apie incidentą, įvykusį Vietnamo ka

re. Dabar jau visas pasaulis žino, kad kažkokiame tai mažame My 
Lai kaime įvyko žiaurios nekaltų gyventojų žudynės. Pirmą kartą 
Amerikos istorijoje civilinių gyventojų žudynėmis buvo apkaltinti 
amerikiečiai kareiviai. Žinoma, kai panašias arba net baisesnes ir 
dažnesnes žudynes įvykdo priešas, tai rodos dėl to pasaulis nesi
rūpina. Niekas neprotestuoja ir niekas nesijaudina, nes tai vykdo
ma “laisvinimo” vardu.

Atrodo, kad dėl komunistų vykdomų žudynių pasaulis nesijau
dina. Ir turbūt dėl dviejų svarbiausių priežasčių: pirma — komu
nistai niekad prie tokių kriminalų neprisipažįsta ir antra — pasau
liui atrodo nieko stebėtino ir “natūralu”, jog komunistai žudo ne
kaltus gyventojus. Pasaulis prie tokių žudynių buvo pripratintas ne 
tik vietkongo teroristų, bet ir sovietų tankų Vengrijoje bei Čekoslo
vakijoje. Tad savaime aišku, žinant komunistų laisvinimo metodus, 
niekas ir neprotestuoja kai teroristų bombos ištaško ramius gyven
tojus Saigone, arba “laisvintojai” sušaudo du tūkstančius vietnamie
čių senajame Hue mieste. Karas lieka karu ir be aukų neišsiver
čiama. Tai brutali ir ciniška išvada. Ypatingai nuožmi atsižvelgiant 
j amerikiečių atvirumą.

Jokiu būdu negalime pateisinti My Lai tragedijos teisinantis, 
kad jei komunistai žudo, tai ir mes galime žudyti. Tai būtu per
daug žiauru, nežmoniška ir net neamerikietiška. Mat, ligšiol visuo
se karuose dar niekados šio krašto kariuomenė nebuvo apkaltinta 
civilinių gyventojų arba nekaltų belaisvių žudymu. Tiesa, tokiomis 
žudynėmis pasižymėjo ne tik nacių “Naujosios Europos” statytojai, 
bet ir proletarijato “laisvintojai” sovietai (prisimenate Katyną, Pra
vieniškes?).

My Lai incidentas iškilo tik po metų laiko ir visiškai atsitik
tinai kai grįžęs namo amerikietis kareivis: spaudai pareiškė ir net 
patiekė keletą fotografijų, jog kažkas “fišy” įvyko My Lai kaime. 
Tas kareivis tada tvirtino, jog amerikiečių dalinys išžudė šimtus ne
kaltų gyventojų. Žinoma, tuo pradžioje niekas nenorėjo tikėti. Ta
čiau atsirado ir daugiau liudininkų. Prakalbėjo net ir buvę karei
viai, kurie prisipažino tokiose žudynėse dalyvavę. Jeigu tokios nau
jienos diktatūriniuose kraštuose būtų buvusios labai paprastai už
gniaužtos sušaudant liudininkus, tai to negalima padalyti demokra
tiniame krašte. Savaime aišku, kad pradėjus kamuolį vynioti atsira
do daugiau siūlų. Incidentu susidomėjo spauda ir televizija. Nepa
prastos komunikacijos pagalba greit visas kraštas pastatytas prieš 
gėdos sieną. Kas darytina? Viską užmuilinti nebuvo galima, nes liu
dininkai tebėra gyvi ir šneka.

Sis kraštas su prezidentu Nixonu priešaky greit susiorientavo 
ir prie tragedijos įvykdymo prisipažino. Tai buvo bene pats teisin
giausias žingsnis, nes visas pasaulis Amerikos neapkaltino beato- 
dairiniai, o į 
iškėlė.ir.drįsta-teisti kaltininkus.

Va, dabar ir narpliojamas kamuolys toliau. Karinis krašto teis
mas jau apkaltino vieną kareivį, o neseniai karinė vadovybė prane
šė, kad j teismą numatoma patraukti visa žilė aukštųjų karininkų.

Pasaulis visą šią amerikietišką dramą seka su didžiausiu bud
rumu. Pasauliui svarbu, kad karinė galybė drįso prisipažinti prie 
savo nepateisinamos kaltės ir kad ji neišsisukinėja, o nori teisingai 
nuteisti tuos, kurie dėl My Lai tragedijos yra teiti.

Manding, šis amerikiečių noras surasti ir nubausti tikruosius 
kaltininkus parodo amerikiečių taurumą. Juk būtų buvę taip lengva 
visas šiukšles sušluoti ir uždengti paprastų paneigimu. Juk kas ga
lėtų nuvykti į tragedijos vietą ir viską patikrinti? Už tat teisingu 
šio krašto elgesiu gali didžiuotis ne tik eilinis šio krašto pilietis, 
bet ir kiekvienas laisvas žmogus, kadangi amerikiečiai dar kartą 
įrodo, jog jie karą veda ir kovoja ne prieš civilinius Vietnamo gy
ventojus, o prieš tikruosius Vietnamo pavergėjus — komunistus.
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ATGIMIMO KELIAIS
ANTROJI DIENA

Antrą Studijų dieną kovo 28 
d., įvyko du simpoziumai: prieš 
pietus buvo svarstomas lituanis
tinio švietimo klausimas, kurio 
metu savo referatus patiekė D. 
Simankevičienė, (Melb.), J. Ja
navičius (Sydn.), Vyt. Straukas 
(Adei.) ir Valentinas Cižauskds 

. (Melb.). Visų temos sukosi apie 
tai, kaip lietuviškoje savaitgalio 
mokykloje daugiau laimėti lietu
vybei. Bene konkrečiausias bu
vo savo pranešime Vyt. Strau
kas, kuris pats būdamas pedago
gas ir pažįstąs naujuosius moky
mo metodus, nepagailėjo konr 
krečių siūlymų, ir receptų, kad 
lietuviškoje mokykloje vaikas 
jaustųsi ir laimingas ir joje dau
giausiai gautų. Tačiau bendra 
mintis beveik visų pranešėjų ir 
diskusijose kalbėtojų stebėtinai 
sutapo, kad pagrindinis lituanis
tinis švietimas vykstąs šeimoje ir 
kad mokykla bei organizacijos 
tėra tik pagelbinės institucijos, 

Jkurių sėkmingumas priklauso 
nuo bendradarbiavimo su tėvais.

1 Šiam simpoziumui sėkmingai 
. vadovavo žinomas visuomeninin
kas p. Antanas Mikaila. Jo gy
venimiška patirtis ir blaivus 
žvilgsnis į realią padėtį neleidi) 
diskusijoms nuslysti į pašalius. 
Pasigėrėtina buvo ir visų dalyvių 
laikysena žvelgiant į problemą iš 

{įvairių taškų.
Tos pat dienos popietis būvi) 

pašvęstas, mūsų spaudos klausi
mams. Klausimas taip pat labai 
aktualus, nes visoje mūsų tauti- 
lėje veikloje spauda vaidina ne* 
ginčijamai bene didžiausią vaid- 

! nenį tiek informacijoje, tiek ir 
formuodama bei koordinuodama 

isą mūsų veiklą.
Referehtiais buvo tiesioginei 

mūsų šios dienos spaudos dar
buotojai: V. Kazokas (Mūsų Pa
stogės redaktorius), kun. P. 
sen's (Tėviškės Aidų rėdai

spaudos neigiamybės, kurių ^iš
vengus mūsų spauda daug dau
giau pasiektų. Diskusijose tikė
tasi didelės įtampos, juo labiau, 
kad jau ne nuo šiandie buvo 
jaučiama rivalizuojanti įtampa 
tarp mūsų dviejų savaitraščių, o 
pastaruoju metu ji netgi suakty
vėjo, tačiau ir šios diskusijos 
praėjo labai kultūringai nieko 
neliečiant asmeniškai, o tik ieš
kant išeičių, kad spauda atliktų 
savo misiją kuo sėkmingiausiai. 
Iš diskusijose įdomesnių pasiū
lymų paminėtina, kad mūsų 
spaudoje nebūtų apribojamos 
svarstomos temos, kad gal lai
kas leisti žurnalą, kuris paten
kintų ir aukštesnio išsilavinimo 
skaitytojus, kad jei neįmanoma 
jungtinėmis jėgomis leisti vieną 
stiprų savaitraštį, tai bent susi
tarti, kad jie išeitų dvisavaitiniai 
— vienas vieną savaitę, kitas 
kitą, kad mažiau būtų priekaištų 
spaudos darbuotojams ir ypač 
redaktoriams ir kad jei kam nors 
nepatinka kas nors, tai nepatin
ka tik asmeniui, bet nėra ko 
kalbėti visos visuomenės vardu, 
kad nereikėtų gąsdintis jumoro 
ir pasisakymų.

Šį simpoziumą rimtai ir tvar
kingai pravedė p. V. Saudargas 
iš Sydney, tik gaila, kad modera
torius neišsilaikė toje kūrybinė
je dvasioje, kuri vyravo viso 
simpoziumo metu, simpoziumą 
užbaigdamas.

Klausimuose ir sumanymuo
se, kurie buvo kaip atskira Stu
dijų Dienų programos dalis,

pasigirdo ir pagyrimų, kad pati Amerika visą incidentą rius), A. Garolis (jaunosios 
įsta< teisti kaltininkus. ' tos, atstovas ar buvęs Stuc

daug nepasiekta, nes po visos 
dienos darbo jau ir visi dalyviai 
buvo gerokai išvargę.; Šią dalį 
moderavo p. A. Zubras. Buvo 
keliama sumanymų, kad reikia 
surenlgti bendrą jaunimo sto
vyklą ir tokias Studijų Dienas 
šaukti dažniau parenkant vis 
kitokius klausimus.

Studijų Dienų uždaryme žodį 
tarė A. Liubinas, Lietuvių Dienų 
Melbourne rengimo Komiteto 
pirmininkas pamindamas, kad 
metų pabaigoje jau įvyksta Lie
tuvių Dienos Melbourne ir kad 
visi prie jų sėkmės prisidėtų ir 
jose dalyvautų.

Pasidžiaugė šiomis Studijų 
Dienomis ALB Krašto Valdy
bos pir-kas p. M. Zakaras ir 
pagaliau užbaigos žodį tarė šių 
dienų faktinasis organizatorius 
ALB Krašto Kultūros Tarybos 

J. Maksvytis. 
ir kūry- 

Tautos

pirmininkas p.
Baigtas šis skaitlingas 
bingas suvažiavimas 
Himnu.

IŠVADOS

Sunku būtų kalbėti apie
suvažiavimo išvadas. Čia suva
žiavę siekė ne kokių nutarimų 
ar rezoliucijij, bet & svfarstėi 
būdus ir kelius, kaip išlikti lietu
viais, kokios mūsų rankose ga
limybės ir kokie tinkamiausi me
todai. Ar kas nors iš viso šito 
bus netolimoj ateity praktiškai 
įgyvendinta, priklausys nuo mū
sų pačių. Tik viena aišku, kad 
šiame suvažiavime blykstelėjo 
nauja dvasia, tarė savo žodį jau-

himas, kurio iki šiolei beveik ne
girdėjome, ir reikia pabrėžti, kad 
tarė svariai ir ryžtingai, šis su
važiavimas ateity gal bus laiko
mas posūkiu, kuris pakreips ir 
visą mūsų veiklą nauja linkme.

Dalyviai. Organįzuojant šįas 
Studijų Dienas bijota, ar jomis 
kas domėsis ir ar daug jose da
lyvaus. Tačiau ir dalyvių skai
čius, ir susidomėjimas prašoko 
bet kokias viltis. Per visas Stu
dijų Dienas dalyvavo pastoviai 
virš šimto asmenų. Jeigu įdomi 
statistika, patiekiame: iš Sydney 
10, iš Adelaidės 8, iš Canberros 
1, iš Geelong 6, iš Bendigo 1 ir 
visi likusieji — virš 70 iš Mel
bourne. Pažymėtina, kad per 
pastaruosius keletą metų Mel
bourne lietuvių kultūrinis gyve
nimas ypač aukštai pašoko, tad 
nenuostabu, kad jie ir savo ve
lykines šventes šiam tikslui pa
šventė. Pagaliau jie visi ir vie
tiniai.

Vienintelis Studijų Dienose 
nutarimas, kurį apsiėmė įvykdy
ti Krašto Kultūros Taryba, kad 
visi Studijų Dienose skaityti pra
nešimai būtų išleisti atskiru lei
diniu. Tam buvo net surinkta 
tarp dalyvių apie šimtas dolerių 
lėšų.

Apgailėtina, kad šie visi sim
poziumai nebuvo protokoluoja* 
mi arba bent reikėjo užrašyti į 
juosteles, nes eilė referentų savo 
pranešimus patiekė žodiniai ir 
gal kiek bus sunkiau juos atkur
ti raštu ir antra, pačios diskusi
jos irgi buvo labai didelis kūry
binis įnašas, kuris, deja, ir pali
ko neužfiksuotas. Ateity tokiais 
atvejais reikėtų ir apie tai pagal
voti.

n.n.
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Ilgamečiu! Adelaidės lietuvių bendradarbiui 
JURGIUI ARMINUI

staiga mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo ž 
Ninai, giminėms ir artimiesiems.

>nai

A.L.B. Adelaidės Apylinkės Vi 'ba.

šus. Jųjų veikloje glūdi mūsų vil
tis, pastangų prasmė ir ateities 
sėkmė.

Įsivaizduokim^ okupaciją prasi- 
tęsiant dar 30 nietų, taigi viso 60. 
Kas yra realusgalimumas. Sek
dami griežtai Vliko discipliną, su 
Metropoliją nepalaikome jokių ry
šių. Jie sau, mes sau., praktiškai 
jau nebebūtų žmonių tėvynėje pri
simenančių nepriklauso! lai
kus, išskiriant retus seneli 
tolimais miglotais vaikystės 
minimais. Prileiskim, kad tuo m 
tu tarptautiniai įvykiai susiklosty
tų taip, kad atsirastų reali ga
limybė tautai išsiląisvinti. Mes, 
Vliko vadovaujami, jau būtume 
nutolę nuo tautos daugiau negu 
mūsų bajorai nepriklausomybės 
kovų metais. Daugiau todėl, ka
dangi anie gyveno savo žemėje ir 
su savąja tauta, o mes gi išsi
blaškę tarp svetimųjų. Būtume 
nutolę vieni nuo kitų tiek, kad 
vieni kitų nebesuprastame ir bū
tume visiškai realiai atskilę nuo 
savo tautos. Ar begalėtų tuomet 
Vlikas konstruktyviai įsijungti į 
tautos išsilaisvinimo eigą. Atrodo, 
■kad ne. Už tokį tautos suskaldy
mą atsakomybė tektų kaip tik 
Vlikui. Tikėtina tačiau kad taip 
neatsitiks, kad Vlikas pakeis savo 
strategiją ir, vietoje, kad drausti, 
skatins ryšius su tėvyne, nes ge
rų patriotinių tikslų siekianti ins
titucija negali pasilikti klaidinga
me užsikirtime taip ilgą laiką”.

'tosf atstovas ir buvęs Studerffi 
Žodžio redaktorius) ir pagailiu 
Vladps Radzevičius (žurnaliį 
tas). Savo pranešimuose referen 
tai bandė iškelti mūsų spaudo 
trūkumus, kurie dažnu atveji 
pastoja kelią sėkmingai spaudo:, 
misijai. Remdamasis savo patir- a 
timi Mūsų Pastogės redaktorius . 
bandė ieškoti santykio tarp spau-1 ■: 
dos ir ją skaitančios visuomenės * - - . - .
visuomenė mūsų sąlygose turinti 'Ju nas <ĮaužPau kitas mažiau yra pa- 
daug įtakos ir pačiai spaudai, gvelkti pavergėjo ideologijos bei 
įsidėmėtinos ir p. V. Radzevi-TTropagandos, tai natūralu. Būtų 
čiaus kruopščiai surinktos mūsų 1 beveik stebėtina, jeigu būtų kitaip.

30 metų okupacija daro savo. Vy- 
I resnieji partneriai (maždaug Pa- 
I leckio amžininkai) verti didelių 
f priekaištų, tačiau apie juos ne

tenka daug kalbėti, kadangi jie, 
dėl savo amžiaus, išeina iš akty
vios veiklos, todėl jau nebeaktu
alūs. Patys veiksmingiausieji, 45 

' metų ir mažiau, augę brendę ir 
į mokęsi naujoje santvarkoje ne
laikytini atsakingais už tos ąant- 

- varkos įsigalėjimų. Laikui bėgant 
tas santykis tik didės. Nore da- 

, bar, žinant Stalino-Hitlerio . suo
kalbį, yra aišku, kad net ir dar 
didesnės negu mūsų partizanų su
dėtos aukos nebūtų galėję tautos 
laisvės apginti. Tuo metu tautai, 
be savižudybės nebuvo kitos išei
ties, kaip tik persiorientuoti ir pri
sitaikyti. Beprasminga savižudy
bė nėra ,nei praktiška nei ^nau
dinga. Vergiją galima laikini] pa
kęsti ligi ateis proga jų nusikra
tyti; bet kas žuvo — yra miręs 
ir jam daugiau progos nėra. Au
kos rizika yra prasminga tik tu
rint viltį laimėti. Garbė buvu
siems herojams anuomet turėju
siems viltį laimėti. Tėvynėje li
kusiųjų tarpe buvo herojų, buvo ir 
niekšų. Tačiau didžiuma yra tarp 
tų dviejų kraštutinumų — norma
lūs žmonės, siekiantys ramaus gy
venimo. Ko trūksta išeivijoje — 
tai herojų. Nes čia nebuvo rizikos 
dėl lietuviškų įsitikinimų ar ko
vos netekti gyvybės ar laisvės, 
(•čia suprantama neliečiama jau
nų lietuvių karių dalyvaujančių 
karuose už šio krašto interesus). 
Todėl tenka laikyti neatsakingais 
kai kurių “narsuolių” bravūriškus 
pašūkavimus, kad viskas, kas iš 
anapus uždangos, yra tik okupan-

ir juo anksčiau, juo geriau; kad 
surūdijusi ir sudriskusi geležinė 
uždanga, skirianti lietuvį nuo lie
tuvio, turėtų būti draskoma to
liau ir kuo plačiau, bet nebūtų 
^lopoma Vliko pastangomis ir jo 
lopais.

J<į on.aiLauv.va ..ouvaLvavo prileisti, kad atyykS-
pabrėždamas“ faktai ■? anaPus uždangos, vie-

Vliko Tarybos narys V. Alksninis 
apie santykius

Šių. metų sausio 16 d. New Yor
ke mirė žinomas visuomenininkas 
savanoris kūrėjas, naciu, koncentr- 
lagerio kalinys, Amerikoje dirbęs 
Lietuvių bendruomenėje, VLIKO 
Tarybos narys Vaclovas Alksninis, 
sulaukęs 68 metų amžiaus.

6-7 d.d. New Yorke, velionis V. 
Alksninis padarė platų pranešimą 
apie santykius laisvųjų lietuvių 
su pavergtos Lietuvos lietuviais. 
Minėtasis pranešimas buvo ištisai 
paskelbtas Kanadoje 'leidžiamoje 
“Nepriklausomoje Lietuvoje“ šių 
metų 1-2 numeriuose, iš kur skai-

Pastarajannc VLIKO seime, ku- tytojų dėmesiui paduodamos kelios 
ris įvyko pereitų metų gruodžio ištraukos:

“Prieš keletą metų atsilankius 
Chicagoje Vilniaus universiteto 
rektoriui prof. Kubiliui ir susiti
kus su juo privačiame bute eilei 
gerai žinomų iškiliųjų veikėjų iš 
Vlikui artimų sluoksnių bei spau
dos žmonių, buvo stipriai papeik
ti minėti veikėjai vien už tų su
sitikimų. Prof. Kubiliaus adresu 
paskleista daug jį įžeidžiančių, 
nors nieko konkrečiai neįrodančių, 
teigimų. Jis buvo puolamas vien 
todėl, kad yra aukštas pareigū
nas okupuotos Lietuvos mokslo 
institucijoje. Kieik vėliau Drauge 
tilpo išsamus aprašymas pasaulio 
matematikų kongreso Maskvoj, 
kur prpf. Kubilius JAV matemati
kus atstovaujančiam lietuviui dr. 
A. Liulevičiui patiekė daug labai 
įdomios medžiagos apie Lietuvos 
matematikus: visų1 eilę vardų, jų 
gabumus? darbo sritis ir 1.1. Tai
gi prof. K. Chicagoje atvaizduo

tas monstru, o Maskvoje — labai 
simpatingu mokslininku, šį nuoty
kį čia paminėjam tik todėl, kad 
pavaizdavus, kaip veikiama be at
sakingumo jausmo bei nuoseklu
mo. Objektyviai žiūrint, atrodo, 
kad aukščiausios mokyklos rekto
rius lietuvis yra geriau, negu juo 
būtų maskolis arba kitas svetim
tautis. Metant žvilgsnį ateitin ga
lima ir pasvajoti. Universiteto rek
torius turi artimus ryšius su šim
tais profesorių ir tūkstančiais stu
dentų. Jeigu jis savo sielos gel
mėse turi atitinkama jausmų (ku
rio mes taip lengvai nesužinosi
me), kas šiandienų gali įvertinti 
jo būsimą rolę?...

Toki draudimai kontaktų su lie
tuviais iš anapus jau suplyšusios 
uždangos, jų atviras pravardžiavi
mas įžeidinėjimas, tikrai priside
da prie mūsų išeivijos organizuo
tos bendruomenės skaldymo mū-

sų pačių rankomis, kas kaip tik 
atitinka Kremliaus norams. Kai 
dabar kas savaitę per radijo gir
dime ok. Lietuvos iškiliųjų solis
tų" dainas, tai, progai esant, pa
matyti juos gyvus, pasigėrėti jų 
dainomis apsilankant jų koncer
te mums yra draudžiama. Tai Vli
ko sukurtas paradoksas, kuris ne
prisideda prie jo populiarumo, bet 
tikrai prisideda prie mūsų skaldy
mo. To galima būtų išvengti, jeigu 
Vilkas tikrai įsijaustų į naujas 
laiko ir įvykių sukurtas aplinky
bes, idant suprastų, kad tauta 
kaip vienetas ten ir čia siekia 
tų pačių tikslų ir pradėtų paga
liau dirbti tų darbą, kuriam dirb 
ti jis likimo pašauktas; ka|d su
prastų jog siekimas atskirti išeivi
ją nuo Metropolijos yra ne tik ne
populiarus, bet didžiai žalingas ii 
pasmerktas nesekmei, kad šio vei
kimo būdo turės būti atsisakyta

t

to indoktrinuoti parsidavėliai, 
niekšai, išdavikai ir todėl nieko 
daugiau, išskyrus mūsų panieką, 
jie neverti. Sutinkant, kad tokių 
atvejų gali būti, tačiau neįtikina 
jų suvisuotinimas, nes jųjų tarpe 
gali būti ir herojų. Pažįstant bol
ševikinę sistemą ir žinant, kad jie 
turi grįžti atgal, net ir jų pasisa
kymus žodžiu ar raštu turime pa
sverti atsargiai, mokėti skaityti 
tarp eilučių ir suprasti? kad jie 
negali elgtis kitaip. Pagalios pa
žvelkime ir patys į save: juk ne 
jie, o mes pasirinkome saugumų 
vietoj kovos, palikdami anuos sa
vo likimui... Mes, o ne jie, esame 
paženklinti ženklu, kuris turi sa
vo vardų, anaiptol ne heroizmų 
reiškiantį. Todėl ne mums dera 
būti anų žiauriais teisėjais. Ado
mo Mickevičiaus sukurta legendi
nė Konrado Valenrodo poema te
bėra aktuali. Prasminga yra tikė
ti, kad Valenrodo tipo veikėjų da
bartinėje Lietuvoje yra apstu. Jų
jų tikrasis vaidmuo išryškės tik
tai laisvės kovos valandai išmu-

su

ATIDAROMA SALE MELBOURNE
PASIRUOŠIMAS 

DIDŽIOSIOMS IŠKILMĖMS

Lietuviu Namų naujosios salės 
įrengimas sparčiu tempu eina pir
myn: tuoj bus dedamos grindys 
— parketas ir t.t.

Klubo Taryba matydama spar
toj įrengimo darbą, jau užsakė 
pagaminti naujus baldus: stalus 
ir kėdes, kurie bus skirti specia
liai tik naujajai salei.

Einant įrengimo darbams prie 
pabaigos, M.L.Klubo Taryba jau 
paskyrė dieną didžiosioms iškil
mėms. Š.m. balandžio 25 dieną 
įvyks Lietuviu Namu pašventini
mas naujosios salės atidarymas 
ir ta proga didingas balius.

Jšias iškilmes bus kviečiami iš 
lietuviškos sostinės Sydney ir kitų 
didžiųjų bei mažesniųjų vietovių 
atstovai.

I iškilmes atvykti pageidauja
ma su vakariniais rūbais: moterys 
tautiniais rūbais ar vakarinėmis 
suknelėmis, o vyrai tamsiomis ei
lutėmis.

Melbourne Moterų Socialinės 
Globos D-ja paruošianti puikia va
kariene (už jų nereikės atskirai 
mokėti), o Klubo Taryba duosian-

būsią 

didė-
_____ ,, r__ ...___

damas tikrai patekti J iškilmes, 
įstojo į Klubą nariu, nes klubo 
nariams būsianti duodama pirme
nybė.

Klubo Taryba nustatė, kad no
rint patekti į Misas didžiąsias 
Lietuvių Namų iškilmes, reikės 
skirti auką nemažesnę 5 dolerių 
už kiekvieną asmenį. . ■

Norint dalyvauti iškilmėse, pa
tartina iš anksto pasirūpinti įsi
gyti pakvietimus, nes vietų skai
čius ribotas.

Vėlesnės informacijos bus tei
kiamos lietuviškuose laikraščiuo
se. // -

IGA

ti šampaną. Kiti gėrimai 
galima vietoje įsigyti.

Iškilmėmis susidomėjimas 
ja. Atsitiko, kad tautietis,

Adelaidės Meno Festivalio atei
vių tapybos ir skulptūros kūrinių 
parodoje (trečio aukšto / galerijoje, 
Miller Anderson Ltd., Bindley St.) 
taip pat dalyvauja lietuviai meni
ninkai: skulptorė I. Pocienė su 
dviem kūriniais ir daiIįninkąs_S. 
Neliubšys Su dviem kūriniais 
rodoje iš viso išstatyta 76 
bai- *

s.Pa-
> dar- J
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RAŠO B. STRAUKAS

Vincus Shopis

LIETUVAITE GRAŽUOLIU KELIAIS

S 
isBteS

nesmerkime kairio 
dešinys yra geres-

lėšų. Manau visi sutiksime, kad 
vien mokydamiesi lietuvių kalbos 
gramatikos, istorijos ir geografi
jos, lietuvybės neišlaikysime. Lie
tuvybė turi remtis tautinės kultū
ros puoselėjimu. Su tautinės kultū
ros žlugimu, sunyks ir lietuvybė.

Marietta Savickaitė (vidury). Prieš Velykas ji buvo išsi 
Miss Annette Walsh į Port Macquarie vykstantį Pine Festivalį,. save, kad rašome

Alio, ar laisvas? 
Tamsta, aš esu čekas!

Lietuviai emigrantai visur pasi
žymėjo 
Pereito 
tuviai, 
raščiai

PRAHOJE
Užsienietis turistas Pri®je pri

eina prie stovinčio taksid'ir klaū-

mu solistas St. Baras. Lietuvių 
Dienoms i Melbourną atvyksta Či
kagos tautinių šokių grupė. Tai 
jau gana platus, konkretus ben
dradarbiavimas, niekam nesudarąs 
nepakeliamų rūpesčių ar piniginių 
nuostolių. Trūksta tik pastangų šį 
bendravimą plėsti. Kiek man ži
noma iniciatorių grupė yra kreipu
sis į Krašto Valdybą su prašymu 
atsikviesti iš Amerikos keletą mū
sų literatų, kurie su vietinėm jė
gom suruoštų literatūros vakarus 
visuose mūsų kolonijose.

Tiesa Australijos lietuviai nepa
sižymi iškilių menininkų gausumu, 
ir mainai negalėtų būti lygus. Bet 
tai tik parodo mūsų kultūrinį al
kį. Jei jau negalime menininkų 
eksportuoti, vadinkime visą šią 
transakcija vienašališkais, bet 
mums naudingais mainais.

Amerikos lietuviai, kaip už Lie
tuvos ribų esanti stipriausia lie
tuvių kolonija, turi meninių pa
jėgų. Kas daug turi, privalo daug 
ir duoti. Siekiant efektyvesnių 
kultūrinių mainų, turėtų būti su
rasta pakankamais iniciatyvos ir

galėtumėm pašalinti tik kultūri
niais mainais. Kol kas šie mainai 
labai reti, niekeno neproteguoja
mi, ir, kaip daugelis mūsų gyvy
binių reikalų palikti privačiai ini
ciatyvai.

Turime Krašto Kultūros Tarybą 
ir Kultūros Tarybas prie apylin
kių valdybų. Tai pakankamas ko- 
ordinatinis tinklas, kuris galėtų 
efektingai rūpintis mūsų kultūri
niu gyvenimu. Jų pareiga būtų 
išdirbti tokių mainų planus, su-; 
rasti trūkstamų lėšų ir žodį pa
versti kūnu.

.Kultūriniai mainai yra įmanomi 
ne tik tarp Australijos bendruo
menės apylinkių, bet ir su užjū
riais. Kad tai įmanoma turime 
pavyzdžių gerai pradžiai. Buvo 
atvykę Amerikos lietuviai sporti
ninkai. Solistė G. Vasiliauskienė' 
aplankė amerikiečius. Neseniai 
mus džiugino savo puikiu dainavi-

DienraŠčio “Geelong Advertiser” klišė

Savo laiku šie du žodžiai buvo 
sukėlę daug įtampos ir karštų gin
čų, kai buvo iškilęs klausimas 
dėl kultūrinio bendradarbiavimo 
tarp dabartinės Lietuvos ir lietu
vių emigracijoj. Buvo prieita iš
vados, kad tokie mainai būtų vie
našališki, vienai pusei pasiruošus 
tik duoti, mainais beveik nieko 
nepriimanti Gal laiko tėkmėj ir 
sąlygoms pasikeitus, šie mainai 
bus įmanomi. Bet tai jau atei-

sididžiuoti repertuaru. Choras Li- 
tuania be eibės dainų turi pa
ruošęs nelengvai įkandamas dvi 
kantatas: Budriūno “Tėviškės Na
mai ir “Šviesos Keliu”. 50 Žilvi
no šokėjų moka apie 20 liaudies 
šokių. Studentai vykusiai pasiro
dė su Kairio “Palikimas” vaidini
mu. Beveik visi po vieno pasiro
dymo sustojo. Tik “Klajūnai” ir 
moterų kvartetas atrado entuziaz
mo, nugalėjo visas kliūtis ir pa
siekė Perth’o lietuvius. Bet juk 
Melbournas, Sydnėjus ir k. lietu
vių kolonijos randasi daug arčiau. 
Kodėl negalėtumėm su savo kultū
riniais vienetais vieni kitus aplan
kyti? Neabejoju, kad dainininkai, 
šokėjai, vaidintojai ar instrumen
talistai visur būtų šiltai sutikti.

Kultūrinių parengimų mūsų ko
lonijose turime permažai. Jų rei
kėtų žymiai daugiau. Šį trūkumą

Tarptautiniame gyvenime kultū
riniai mainai arba kultūrinis ben
dradarbiavimas yra įgijęs labai 
svarbią prasmę, šiandien sunku 
net nustatyti kas tarptautiniuose 
santykiuose svarbiau — ekonomi
niai ar kultūriniai mainai. Būna 
atsitikimų, kad užmezgant tarpu- 
savius santykius kultūrinėm sutar
tims duodamas prioritetas. At
seit, kaimynas pirma apžiūrimas, 
apčiupinėjamas ir įvertinamas, 
kiek jis kultūriniai subrendęs, kad 
būtų verta leistis į diplomatinius 
ar ekonominius sandėrius.

šiame rašiny neketinu leistis į 
plačius vandenis ir kultūrinį ben
dradarbiavimą, bet sustoti prie 
“parapijinių” ir “tarpparapijinių” 
kultūrinių mainų ir iškelti keletą 
minčių, kurias gal vertėtų pasvars

Rašyti lietuviškai yra daug ge
riau, negu visai nerašyti ar už
leisti dirvą rusiškam raštui. Knyg
nešiai liko praeityje, aš pasirin
kęs kuo šiltesnį guolį savo lokio 
miegui, ir kuo toliausiai nuo tos 
žiemos, du kartus turėsiu pagal
voti prieš išmesdamas sesers siųs
tą knygą, vien tik išėmęs joje 
rastą gėlės žiedą. Juk tai yra vis
kas, ką ji turi, nes joje propa
ganda — yra sąlyga lietuviškam 
raštui.

Lietuvaitė išteka už svetimtau
čio, rašome savo spaudoje, dar 
pridėdami, kad ji gražiai kalbėjo 
lietuviškai. Tai yra lyg žodžiai 
sudie. Tas jau yra reta ir dar, re
čiau bus, jeigu vietoj pirštu rodę 
mažą žalią dėmelę žemėlapyje, ne- 
parodysim jiems pačio krašto ne
leisime pabraidyti upelio srovėj ar 
sniego pusny! Būdami silpni ir 
bejėgiai, kuomet mums jhū nieko 
neliks, mes pasirinksim silpnuolio 
paskutinį ginklą — ingnoraciją, 
tuo kasdami duobę lietuvybei.

Man teko pažinti ir pamilti jau-

ir mielų bet dešimtimis kartų ma
tytų veidų. Gal dėl to į mūsų kul
tūrinius parengimus einame ir iš 
jų grįžtame su pastoviu nuobodulio 
jausmu.

žmogaus prigimtis linkusi į nau
jenybes, į nuotykį. Vienodumas 
žmogų vargina, atbukina jo jaus
mus ir daro jį viskam apatišką. 
Nauja aplinka, nauji ar seniai ma
tyti žmonės jį iš tos apatijos išju
dina, sukelia naujų minčių ir po
lėkių ir tartum atšviežina. Ta 
dingstimi paliekame bent keliom 
savaitėm savo patogius namus ir 
vykstame atostogauti kartais į ga
na primityvias sąlygas, kad tik 
absipalaiduotumėm nuo kasdieny
bės ir monotonijos. Grįžtame atsi
naujinę, guvesni, fiziniai ir dva
siniai pasiilsėję.

Arba vėl. Pas mus užklysta iš 
kitos kolonijos koks žinomesnis as
muo. Kiekvienas veržiamės su juo 
susitikti, pasikalbėti, išgirsti ką 
nors naujo. Ką jau bekalbėti, kai 
iš kitur atvyksta pas mus koks 
nors choras ar teatras. Vyksta 
tikra šventė. Nors iš anksto ži
nome, kad didėlių stebuklų nepa
rodys, bet užpildydami visus salių 
kampus nešykštime jiems nei 
komplimentų, nei plojimų, o paga
liau ir gausių vaišių. Priimame ir 
išleidžiame juos, kaip mieliausius 
prietelius. .

Tai rodo, kad kultūrinių mainų 
mes esame išsilgę ir jie būtinai 
mums reikalingi. Jie reikalingi ne 
tik žiūrovams, bet ir išpildyto- 
jams bei pavieniams menininkams. 
Tiesiog graudu, kai chorai ar vai
dintojai mėnesius vargę beruošda- 
mi savo repertuarą, duoda vieną 
pasirodymą ir tuo viskas baigia
si, nes kitam pasirodymui nėra 
publikos. Viskas eina užuomarštim 
Naikinamos dekoracijos, ieškoma 
naujų dainų ir netikrų progų ki
tam pasirodymui. Visa kultūrinė 
veikla dėl šių priežasčių virsta 
beprasmiškumu ir užkrečiama 
apatijos nuodais.

Su širdgėla žvelgiu į savo ade- 
TMd?§1rf1«7'VaTdint6jai puikia? pa
statė Putino “Valdovą”. Vyrų ok
tetas “Klajūnai” visą dūšią su
dėjo į operetę “Concilium Fakul- 
tatis”. Moterų kvartetas gali pa

ną vyrą, kuris buvo gimęs ir au
gęs Vokietijoj. Jis supratęs, kad 
aš lietuvis, atkišo man savo ran
ką ir išdidžiai pareiškė “aš ir lie
tuvininkas”. Tuo ir pasibaigė jo 
lietuvių kalbos mokėjimas. Vėliau 
sužinojau, kad lietuviškai dainuo
ti pilnas ilgesio ir meilės dainas 
galėjo neblogai. Pasirodo, jo tė
vas buvo vietinės lietuvių draugi
jos kūrėjas ir pirmininkas, taip 
pat lietuviško knygyno vedėjas. 
Ten susirinkdavo lietuviai ir 
traukdavo sutartines, “... ten šale
lė daug meilesnė, juoda duona 
daug skanesnė”. Bet vis dėlto ne
sugrįžo atgal, nes čia ta duona bu
vo lengvesnė, negu Nepriklausomoj 
Lietuvoje. Ir ta pati laisvės kova 
tapo vien tik lietuvybės kova, nes 
ne viena duona žmogus gyvas esi. 
Nors tas lietuvis ir išmoko gerai 
lietuviškai kalbėti pagyvenęs pu
sę metų mūsų stovykloje, bet li
ko nesuprastas ir vienišas, kaip 
liko nesuprasti senieji lietuvybės 
kovotojai Amerikoje, ar kitur. Ir 
mes dabartiniai lietuvybės šulai 
nebūsime suprasti naujos kartos 
Laisvės Kovotojų, nutraukę ryšius 
su tauta ir vien Dievui pavedę 
vesti laisvės kovą amerikiečių ar 
pavergtųjų brolių aukomis. Jeigu 
nutraukimas ryšių su tauta yra 
mūsų kova su okupantu, tai aš 
negaliu surasti atmintyje pana
šios kovos kuri buvo tokiu būdu 
laimėta. Ir man atrodo jog niekas 
nepins mums pergalės vainikų, 
kuomet tauta bus atgavus laisvę. 
Visai kitas šūkis laisvei būtų, jei
gu okupantas pajėgtų stebuklin
gu būdu pakelti okupuoto gero
vę, net pralenkdamas dabar mū
sų turimas naudas laisvame kraš- 
te. Tuomet būtų, kaip pasielgė 
Belgijos lietuviai, papuolę vargau 
ir masiniai grįždami į Lietuvą. 6 
kuomet net ir laisvės laikais Ame
rikos lietuvių gyvenimo lygis bu
vo sotesnis, jie pasirinko likti kur 
geriau ir toliau., 'dainuoti ilgesio 
dainas, ir vieton savęs pasiuntė 
ten Laisvės Varpą.

Jeigu mes esame lietuviais, tai 
tautai netekus laisvės esame dau
giau ar mažiau pavergti ir mes 
čionai. Ir mūsų pareiga, kaip ir 
tos senos motinos, nubraukti aša
rą nuskriaustiems ir mylėti tą 
Gimtos Žemės kupstą, nežiūrint 
kokios spalvos čebatas jį spardy
tų. Nakaltinkim aklo, jei jis neat
skiria spalvų, 
neparodę kad 
nis!

Raminame
laiškus, ar pasiunčiam, vieną kitą 
pakietėlį saviesiems. Bet jau vis 
dažniau skaitome savoje spaudoje 
— “Ilsėkis, lietuvi, nesulaukęs 
laisvės...”. Tad laiškai vis retės 
ir visai sustos, nes vaikai liks 
tautai ir tautiečiams svetimi, jei
gu remsimės vien logika, kad ben
dradarbiavimas su tauta yra 
mums pražūtingas.

Pagaliau turime sutikti kad 
jau nesmerkiame tų, kurie aplin
kybių vedami susiteršė savo ran
kas nacių laikais. Jau nedaug be
liko tų, kurių pasidarbavimu eša- 
lonai sekė ešaloną į Sibiro taigas. 
Ir tuoj ateis laikas, kuomet jų 
vietas užims nauji žmonės išauklė
ti mokyklos be pasirinkimo. Ar 
galime pasmerkti juos net neišgir- 
dę jų.

Jeigu vaikus pasiųsime pas jų 
pusbrolius, pusseseres, į Lietuvą, 
jie išmoks lietuvių kalbos ir vėl 
sugrįš pas mus jeigu mes pakan
kamai parodysim meilės, pasiau
kojimo ir taip pat tolerancijos. Jie 
patys pamatys kad raudona nėra 
balta ir supras kas yra teisus. Jie 
tęs toliau mūsų susirašiiiž>jimus su 
giminaičiais, atseit tęs mūsų ko
vą. Jeigu mes bijomės, tai tik to
dėl kad neesame tikri savo teisin
gumu! Jeigu abejojam pergale — 
tai jau kovą pralaimėjom ir ją 
laimės kiti, kurie mokės; lanksty
tis suktoj politikoj . /

fissBfi

kultūriniu gyvastingumu, 
šimtmečio gale J.A.V. lie
nors daugumoj buvo be- 
ir ekonomiškai pradėję iš 

nieko, kepdami kugelį ir vėdarus, 
per porą dešimtmečių padarė ste
buklus. Kaip grybų pridygo įvai
riausių organizacijų, spaustuvių, 
laikraščių, bažnyčių ir kitokių ki- 
tokiausių kultūrinių institucijų.

Labai panašiai savo emigracinį 
gyvenimą pradėjome ir mes čia 
Australijoj. Tik su tuo skirtumu, 
kad savo tarpe beraščių beveik ne
turėjome. Priešingai, daugumą su
darė žmonės, baigę vidurinį ar 
aukštąjį mokslą. Todėl ir mūsų 
kultūrinis gyvenimas iš _ karto 

ir sampra
toj. Tiesa, ir čia neišvengėme iš- 
sipulverizavimo į smulkias orga
nizacijas, bet kultūriniame bare 
palyginti nemaža nuveikėme.

šioje srity daugiau padaryti 
yra viena pagrindinė kliūtis, tai 
labai neskaitlingos kolonijos, iš
mėtytos milžiniško žemyno tolybė
se. Pav. su tokia Perth’o apylinke 
tik po dvidešimt metų buvo už- 
megstas fizinis ryšys, kai anais 
metais ten pirmą kartą atsilankė 
Krašto Valdybos pirmininkas ve
lionis S. Narušis. Iki tol Perth’o 
apylinkė buvo lyg kitoj planetoj. 
Savo atstovų neatsiųsdavo nei į 
Krašto Tarybos suvažiavimus nei 
į Lietuvių Dienas. Tiesa, ir ten 
kiek sąlygos leido, buvo veikiama, 
bet izoliacijos jausmas veikė apa
tiškai.

Kiek geresnėse sąlygose randa
si rytinės lietuvių bendruomenės, 
nors ir čia atstumai vis dar Šim
tais iki tūkstančio mylių skaičiuo
jami. Nežiūrint to tarp šių apy
linkių yra išvystęs gana platus 
kultūrinis bendradarbiavimas, šios 
bendruomenės netik kas antri me
tai susitinka Lietuvių Dienose, bet 
randa progų ir kitu metu pasi
keisti savo meninių grupių viešna
gėmis. Šiuo atžvilgiu bene veik
liausiai reiškiasi Melbourne ir Ade 
laidės meniniai sambūriai, kaip 
artimi kaimynai. Mainuose kol 
kas pirmauja dainininkai ir vai
dintojai. Bet ir šie mainai kol kas 
vis dar labai reti ir neregulia
rūs.

Tik viena kita mūsų kolonijų 
turi daugiau negu porą tūkstan
čių asmenų. Aktyviai juose reiš
kiasi tik 2-300 žmonių. Visi šie 
žmonės sėsliai gyvendami vienoj 
vietoj virš 20 metų yra vieni ki
tiem nusibodę iki gyvo kaulo. Vie
ni kitus pažįsta iki nuogumo.

Svečiuose kaimynai iš kairės ir 
dešinės jau šimtus kartų kalbinti 
ir su jais atvejų atvejais išsi
šnekėta visom įmanomom temom.

Tas pat ir su mūsų meniniais 
vienetais ir menininkais. Juos ma
tome metai iš metų vis tuos pa
čius, visomis progomis. Jei prog
ramoje ir būna pakeitimų, bet nė
ra galimybių atsipalaiduoti nors

A įsimenate:
Pereitų metų pabaigoje Geelong Gala konkurse gražuolės titulą umėjo lietuvaitė 

“ lusi drauge su 
___r kaffidatuos;

į šio festivalio karalienes. Abiem gražuolėm linkėdamas sėkmės bemokamus ke
lionės bilietus lėktuvu įteikia Geelong Hospital Gala Board direktorius Mr. Cr.

Sutverdamas pasaulį Dievas da
vė mums Kainą ir Abelį! Tai yra: 
Jis davė mums neapykantą, kad 
išryškėtų meilė, leido ligą, kad į- 
vertintume sveikatą; bjaurumą, 
jog galėtų žibėti grožis, ir kad 
reikia nelaimės norint surasti lai
mę. Atseit, kiekvienas klausimas 
turi atsakymą, bet reikia klausi
mo, kad tą atsakymą gautume. Ir 
šitam Dievo balanse lygiai turi
me klysti kad galėtume būti tei
singųjų eilėje.

Prisipažinti klystančiu yra vie
na iš didžiųjų žmogaus dorybių, 
kuri taip retai puošia lietuvišką 
švarką. Kilus ginčui ir jau vi
siems argumentams išsibaigus, 
vietoj supratę, kad visi laimėti 
negali, mes supykstam ir priža
dam sau niekad jiems neatleisti. 
Taip mes ramia sąžine nusisukam 
nuo kaimyno, jeigu negalime bij- 
ti%“isūs kilusiam ginče; taip pa
liekam klubus, draugijas, parapi
jas, bendruomenes, jeigu ten kas 
tvarką daro ne pagal mūsų no-

i Jau daugiau iš paveldėjimo ar 
papratimo, bet ne iš įsitikinimo, 
ir meilės klaupsimės maldai — “... 
ir atleisk mums mūsų kaltes kaip 
ir 'mes atleidžiam, savo kaltinin
kams...”, — atleisdami tam, kuris 
pavogė pieno bonką, arba kuris 
vaikui galvą pramušė, bet žodžiu 
ir raštu išvadinsim kairiais, lais
vamaniais ar jau visai bemaniais, 
visus tuos, kurie kitaip galvoja.
B Žodžiai:: “Bendradarbiauti si 
Tauta reiškia — bendradarbiaut 
SU okupantu”, bus kąsnis laba 
Šimkus nuryti, jeigu mes supra 
Šime, kad jeigu yra žala bendra 
darbi auti, turi būti ir nauda. O 
jeigu dar pridėsime pakankama 
meilės tautai, tai bus kaip su mo> 
tina, kuri atidavė paskutinius laj 
šinius kalėjimo sargui, kad galė- 
tųį suimtą sūnų pamatyti. Aš ma- 

.Wu, kurie ten rašo lietuvišką knyr 
gą. lengvai gali prisitaikyti Kū- 
Įdirkos žodžius: “... o dvasioje kei
kia — pikti tie tirionai, kuriuos 
rrcilcia garbint, nors jie visiems 
(kenkia,”
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Rašo Kukutis

Išvyko vandravot
sau laimės paieškot

Kiek čia ,rodosi, seniai — pa
kėlėme jo Holdeną ant plytų, jis 
pats keturių colių vinimis užkalė 
namo duris (ir langus!) ir išlei
dome, stiklinėm verkdami, Ameri
kon. Į brolio vestuvę, sakėsi va
žiuoja ir seniai nematytų draugų 
(o ir giminių) aplankyti... Ištem
pė, net kupron linkdamas, savo 
viengungišką čemodaną.

Man jis negiminaitis žiūrint į 
kraują, tačiau paskaičiavus, kiek 
jo viengungiško salami ir alaus iš
gėriau — beveik kaip brolis! O ir 
nekiekvieną brolį telefonu prisi
šauksi, kada televizijos aparatas, 
parūkęs ir pasmirdęs, numiršta 
kaip tik tuo momentu, kai Clark 
Gable griebia į glėbį blondinę...

Pakelk, būdavo, ragelį išsuk 
798-8126 ir kitame drato gale atsi
liepia:

— Adicko Televizijos aparatų 
Ligoninė!

— Ksaverai, ratavoki, — tada 
sakai, ir tik po to prisipažįsti kas 
ir iš kur...

— Taip gerai, kaip ir pataisy
tas ! Pririšk šunį ir uždek švie
są?!

Ir jeigu gatvėse normalus ju
dėjimas — dar spėdavai pamaty
ti, kaip Gable net pasigardžiuo
damas laižo savo ūsus... O sumokė
davai — kai turėdavai! Viengun
gis, žinote; neturės — nevalgys!

Praėjo kiek ten mėnesių. Paskli
do gandas, kad išleisdamas brolį 
į žentus, pats į jaunos ir gražios 
pinkles papuolė... Ach! — negi 
pavydėsi laimės geram žmogui! O 
maždaug kaip ir laikas buvo... kad 
kas kojinę užadytų, kad kelią na- 
muosna iš baliaus parodytų.

Aną sekmadienio rytą čirpia 
mano telefonas.

— Girdėjai “George” grįžo?! 
Žmoną, kaip lėlę, parsivežė! — 
— Užgriūname jo aplankyti.

— Gal nepatogu, medaus dar, 
taip sakyti,- mėnuo?, — spyriausi.

— Nepatiks — išvarys! Griebk 
bonkai už kaklo, aš žmoną prista
čiau vištos pešti, padarysime su
neštinę. O ką žinai — gal verkia 
du susėdę, kad seni draugai ne
prisimena? O perdegs, vistiek ka
da nors kokia televizoriaus lem
pa ir... neprisiprašysi!, — pagąs-

Ksaveras Adickas, pereitais me 
Irena Petravičiūte ir ją vedė p 
goję. Grįžo laimingi jaunavedį

dino.
Sutarta. Pametu motorą 

prie 182 Hawthorne Pde. Haber- 
fielde. Pakarkinu skambutį ir 
spausdamas “vaistus” po pažasčia,

fflZA išvykęs į JA V, susipažino su 
greitų metų gruodžio 6 d. Cika- 
lai šių metų kovo 19 d.

kite redaktoriui!) išgauti.
—Ponia!, — sakau...

— Vadink — Irena!, — pad 
sino.

Irena, kaip tau pavyko tą '
klostau žodžius — ką sakysiu? Ne- kietėjusį viengungį iš Žaliojo 
gi pasirodysi jaunai poniai iš bilo” 
Amerikos, kad angliškai neįkerti? dėjau pokalbį. 
Bet — be reikalo jaudintas!. Kai 
atidarė duris -— aklas turėjai bū-

draugijos išvilioti?,

ti, kad nematytum, jog atidarė bi!

— Aš jam tiktai nusišypsoji
— Pasigėrėtinai lietuviškai

lietuvaifė! Neveltui Ksavero 
“crew cut” pasididžiavimu šiau
šėsi! O viduje jau klegėjo...

Na tai ir suliejome jų lineoleu- 
mą. Kol dar liežuvis nevisiškai iš
mirkęs, pačiame linksmume, pri- 
sitaikstęs sėstelėjau prie naujosios 
Adickienės. žodžio — kito, kores
pondento teisėmis (tik nepasaky-

lyg nius

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Atitaisyti reikia
Pone Redaktoriau,

būkite malonus pagarsinti Jūsų 
redaguojamame laikraštyje šias 
pastabas:

Ponas V. Kazokas savo paskai
toje “Vasario 16-ji mums” (MP 
kovo 23 d.) keliais atvejais teigia, 
kad šiuo metu, Lietuvai esant so
vietinės Rusijos okupacijoje, ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
nėsą, ji neegzistuojanti.

Tarptautinės teisės požiūriu toks 
tvirtinimas yra klaidingas ir klai
dinantis, tad reikalingas atitaisy
ti ir patikslinti.

Yra faktas, kad Lietuva, — 
taip pat Latvija ir Estija, — 1940 
m. birželio 15 d. buvo Sovietų 
Sąjungos raudonosios armijos 
okupuota ir, sulaužant tarpvalsty
bines sutartis bei neleidžiant pasi
reikšti lietuvių tautos valiai, ne
teisėtai inkorporuota į Sov. S-gą 
tų pat metų rugpjūčio 3 d.

Tasai rusų ir vokiečių slaptai 
sutartas Baltijos valstybių užgro
bimas ir įjungimas yra nelegalus. 
Jis tarptautinės teisės nepripa
žįstamas: nėra nei taikos nei kito
kios tarptautinės sutarties, kuri 
būtų nusakiusi Sov. S-gos valsty
bės vakarines sienas, lygiai nė
ra vakarų valstybių pareiškimų, 
laikančiųjų Sov. S-gos karine jė
ga remtąjį Baltijos valstybių pri
jungimą teisėtu.

Vakarų valstybės Lietuvos ir ki
tų Baltijos valstybių nelaiko Sov. 
S-gos dalimi ir jų inkorporavimo 
nepripažįsta de jure.

Tuo būdu, Lietuvos valstybė 
teisiškai yra ji egzistuoja, nors

josios suverenumas negali pasi
reikšti dėl sovietinės okupacijos.

Antai, Jungtinių Valstybių pre
zidentas 1940 m. spalio 15 d. pa
reiškė: “Sakoma, kad Lietuva pra
rado nepriklausomybę. Taip saky
ti yra klaida. Lietuva nepriklau
somybės neprarado. Lietuvos ne
priklausomybė yra tiktai laikinai 
padėta į šalį”.

Tokios pat pažiūros buvo ir te
bėra Didžioji Britanija ir kitos 
valstybės. Dėl to tad tose valsty
bėse pripažįstami nepriklausomos 
Lietuvos diplomatiniai atstovai.

Tiesa, karui pasibaigus, Didžio
ji Britanija Baltijos valstybių in
korporavimą pripažino de facto 
pasirašydama susitarimą su Sov. 
S-ga abišalėms turtinėms preten
zijoms sureguliuoti, tačiau britų 
vyriausybė yra pareiškusi, kad ji 
inkorporavimo nepripažįsta de 
jure ir neketina daryti bet kokio 
žygio, kuris prijungimą pripažin
tų ar leistų darytis išvadą, kad 
pripažįstamas rusų įvykintas Bal
tijos valstybių anaksavimas.

Kitais žodžiais, pripažinimas de 
fakto tereiškia skaitymąsi su fak- 
tinu rusų valdžios buvimu jų oku
puotos Lietuvos valstybės terito
rijoje, tačiau tai jokiu atveju ne
reiškia Lietuvos inkorporavimo 
pripažinimo.

Sov. S-gos pastangos ir mėgi
nimai išgauti iš vakarų valsty
bių tiesioginiu ar tarpiniu būdu 
jos įvykinto Lietuvos ir kitų Balti
jos valstybių prijungimo pripaži
nimo, likosi bergždžios.

Taigi, tarptautinė teisė remia 
lietuvių tautos interesus, siekian-

te Parke... Stebina minisuknių 
gausumas*, Čikagoje to nesimato... 
O jau aviena čia pigi!, — stebė
josi.

— Tai kad “George” avienos 
nevalgo?, — “patyzinau”.

— Valgys! Čikagoje valgė!..
— Verkė broliai ir sesės tave 

kengurynan išleisdami?
— Aš viena tik — tai neverkė 

niekas! Ir pati nesibijojau! Ksa
veras dar lėktuve sėdint su visais 
Sydnėjuje ‘supažindino’... Dau
giau ar mažiau — iš namų į na
mus.

Ir taip gerą pusvalandį it seni 
pažįstami, pleptelėjome. Visako 
neaprašysi, bet lietuvių kalbos 
grynumas — stebino. Tuo labiau 
Irenai prisipažinus, kad į Ameri
ką jos tėveliai (p.p. Petravičiai) 
ją iš Vokietijos atsivežė penkerių 
metukų. Ar daug tokių Australijo
je lietuviškai bent mėgina išsižio
ti???

Sugriuvome valgoma jan ponių 
suvežtais gaidžiais, “zuikiais”, 
agurkais bei vinigretais ir tor
tais jaunavedžių duonos paskalsin
ti. Šventėme povestuvinės kelionės, 
atrodo, laimingą galą! Šį kartą 
tūpiau šalia jaunojo::

— Tai ką “Jurgi”, — sakau, 
— atrodo bėdos baigėsi?

— Hmmm! Ummm!..., — palin
gavo elektronikos gudrybių pilną 
galvą. Suleido dantis į vištos šlau
nį... Kąsnį nurijęs gurkšnį biza- 
lako:

— Bėdos prasideda, draugeli! 
Prasideda! Anglų kalbą užmiršau 
pas Čikagos lietuvius beviešna- 
giaudamas... Uošvį kartą ko tai 
užsimiršęs, angliškai paklausiau — 
vos kailio neišpėrė! Uošvienei ant 
kelių atsiklaupęs turėjau prižadė
ti, kad jos vienturtės niekuomet 
angliškai nebarsiu... O ir darbo rei
kės griebtis; skolininkai pradės 
duris laužti! Kainavo, tai jau kai
navo, tas pasivažinėjimas, bet, at
važiuok kada nors — apie porą

O kas nekalba?
bo.

— Kaip dabar žinau — d® 
tik trys dienos Australijoje, bet 
koks įspūdis?, — klausiu. | B

— Bendras — labai malonus!« 
O toks jūsų visų “Užsipuolimas”,JĮ 
visi kaip bitės ratuoti, tuo labiau» 
džiugina. Jaučiuosi kaip Marquet-®

čius atstatyti Lietuvos nepriklau
somybės aktyvų reiškimąsi.

Gi mūsų tautos ir mūsų pačių 
viltis atgauti ruso okupanto už
gniaužtą laisvę ir atgaivinti Lie
tuvos valstybės suvereninių teisių 
vykdymą, nėra “svajonė”, o gali
mybė.

Tamstą gerbiąs

SUDIE JUOZUI ŪSAIČIUI
Po ilgos ir sunkios ligos Syd- 

nėjuj kovo 17 d. mirties angelas 
išsikvietė amžinybėn yėlyvo ru
dens sulaukusį Juozą Lašaitį.

A.a. Juozas gimė 1892 m. kovo 
17 d. Kybartuose, kur ir praleido 
savo jaunystę. Būdamas 19 metų 
veda Oną Parataitę. Artėjant ka
rinei prievolei anų laikų caro ka
riuomenėje velionis pasitraukia į 
Angliją. Anglijoje darbas anglių 
kasyklose sunkus, bet Vėliau gau
na pelningesnį darbą.

Velionis Juozas paliko 10 vaikų. 
Iš jų Sydnėjuj sūnūs Edvardas ir 
Vytas, dukterys Marija Juraitie- 
nė ir Adelė Braželienė. Kiti paskli
dę po visą pasaulį. Trys sūnūs 
gyvena Anglijoje, viena duktė ir 
sūnus Lietuvoje ir vienas sūnus 
Amerikoje. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę velionis Juozas 
grįžta į gimtuosius Kybartus.

tūkstančių pėdų spalvoto filmo su
sukau! Parodysiu! ... įfeiona mini- 
suknios, gal norės? Padangos oras 
pagedo! Lovos, irgi naujos reikės!

— Žinia, ir gandras gali pralėk
ti!?, — pagąsdinau...

— Taigi! Reikės nuimti nuo ka
mino plytas...!, sutiko ir mirkte
lėjo akį per juodus akinių rėmus.

O televizijas dar įtaisysi?, — 
klausiu paties svarbiausio.

— O taip! Taip! Net ant spal
votos Amerikoje nagus pasigalan- 
dau. Tik skambinkite ! Iš ko, gi, 
duoną valgysi? Uošviams “Mūsų 
Pastogę” užsakiau; aš&ioni, visdėl- 
to, doleriai...

Rytojaus diena, kaip jaunave
džiams, taip ir kitiems — kvepė
jo pirmadieniu. Prilinkėjome nau
jai Sydniejaus porai tiek, kad 
ir senukams (kaip man!) esant, 
laimės vis. turės pakakti. Toje lai
mėje ir gyvenkite, Ksaverai ir 
Irena!

ĮDOMŪS FAKTAI

| 1934 metų gegužyje mil 
| smėlio audra nusiaubė di< 

vakarines lygumas Jun„
r Amerikos Valstybėse. Pilki ?, debe- 
P sys užpildė orą, kai vėjas * iškė- 
Mė oran liuosą dirvožemį ir nu- 
į.nešęs kažkur išbarstė po Skitas 
į valstijas. Dulkių ir smėlio audros 
iki 1934 metų tose lygumose ne-

V. Jakutis buvo žinomos Pirmojo pasaulinio 
Melbourne, 19970.3.28. ’I? karo metu didesnis maisto parei-

niška 
tąsias 
iinėse

kalavimas paskatino pajudinti pre
rijų niekad neliestą žemę. Milži
niški ganyklų plotai buvo išarti 
ir apsėti javais. Ilgesnė sausra 
ir anksčiau sukeldavo dulkių sū
kurius, bet 1934 metų audra su
nešė smėlio kopas, nupustė der
lingą žemę ir taip septynerius 
metus laukai nebuvo liečiami.

JAV federalinė vyriausybė ban
dė vėl atkovoti prarastą žemę ir

BALAN I N I S
SPAUDOS ILEKSIKONAS

Atlyginimas žurnalistui — ne, 
vertai nei kalbėti.

Chaosas — normali redakcijos | mi leidėjo — kaikada. Į posėdį 
padėtis.

Darbo laikas — priklauso nuc į tą paišelį ir galvą. Paišeliu |užra- 
gyvenimo ritmo. Dažniausia vėla ■ syti visus nurodymus. Galya pri- 
vakare ateina idėjos ir nė nemė 
ginkit atkalbėti! Labai sunku 
(Jeigu įsįikando paišelį ir bliz 
gančios akys įsismeigė į vieną taš 
ką; tai...)

Kalba — (lietuvių). Beveik ne 
įmanoma suprantamai išsireikšti

Griežta kritikų priklausomybė.
Konferencija — žiūrėk Monolo 

gas.
Kritikai — visi, gerai moką lie 

tuviškai.
Įstatymai ir įsakymai — Klai 

dingi svetimžodžiai. Turėtų būti 
draudimai.

Leidėjas — Tamsi, grąsinant 
galybė. Paslapčiomis svaidosi žai 
bais. Zeuso tipo dievas.. 

. Laisvieji bendradarbiai — Pa, 
Žymėtinai neturinti laiko nuovokoj 
žmonių klasė. Daugumoje eksper 
tai literatai ir griežtai nusistatę 
grieš redaktoriaus raudoną paišė

Monologas — posėdžiai 'Saukia*

galima atsinešti aštriai nusmailin-

tariamai linguoti. Negatyviai pa
kratyti galvą galima tik poędndy- 
je.

Patarėjai ir cenzoriai —- žmo
nės, kurie labai gerai pažįsta bar
barizmus. Taip gerai, kad begali 
jų pakęsti. Taip pat jie žmonės 
be jumoro.

Nuostoliai — Charakterio; mo
ralės, asmenybės ir tt. įžeidimai, 
už kuriuos redakcija privalo atsa
kyti.

Slogutis — vienintelė sapno rū
šis, kurį tik žurnalistai tesapnuo- 
ja. Vakarienė su mylimais drau
gais — Tokių negirdėta —! drau
gas? Matyti irgi svetimžodis- Va
karienė valgoma: vienoj rankoj 
duona kitos 2 (du) pirštai spau
do mašinėlę, o kiti 2 pirštai lai
ko cigaretę. Visi žurnalistai turi 
skilvio votis. Lietuviškai gumbas.

Vyr. redaktorius — Pikta są-

žinė, 'baubas, baidyklė, vaiduoklis, 
kelių rūšių iš karto “Poltergeist”, 
beveik velnias. Jis laksto po kam
barį, save ir kitus gąsdina astro
nomiškomis nelaimėmis, jeigu 
ku neišeis laikraštis.

žąslai — Geležies gabalas, 
riuo žaboja spaudos laisvę.

Žeberklas — Toks įrankis,
riuo išduria akis teisybei ir žur
nalistams; aklumo dėliąi.

Įsi

ku-

ku-

1970 m. balandžio 6 d. 
----------------------------—

..............O

Grįžęs į Lietuvą gauna darbo 
Virbalio muitinėje, kur ir dirbo 
iki antrosios rusų okupacijos. Ar
tėjant antrąjai rusų okupacijai ve- v > 
lionis su šeima pasitraukia į Vo
kietiją.

I Australiją su dalim šeimos at
vyksta 1950 metais ir apsigyvena 
Sydnėjuje. Jo sūnūs ir dukros 
aktyviai įsijungia į lietuviškas ori 
ganizacijas, kaip chorus, tautinius, 
šokius, organizuoja ateitininkų 
būrelius ir prisideda visuose kituo
se lietuviškos veiklos baruose. Ve
lionis, būdamas giliai tikintis, ir 
savo šeimą pagal šiuos princi
pus augino.

Palaidota® Rookwood’o kapinėse 
lietuvių sekcijoje kovo 19 d. da
lyvaujant dideliam būriui giminių, 
artimųjų bei draugų.

Bažnyčioje gedulingas pamaldas 
atlaikė kum P. Butkus giedant 
“Dainos” chorui, diriguojamam 
p. Broniaus Kiverio. Prie kapo 
atsisveikinimo žodį tarė kun. P. 
Būtie us.

Sugiedojus Viešpaties Angelas 
ir Marija Marija jauniausias sū
nus Edwardae dėkoja choristams 
ir visiems kitiems, palydėjusiems 
amžinybėn jų tėvelį Juozą.

akras

. ■

Čikagoje veikia Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros Fondo glo
bojamas Jaunimo teatras, kuriam 
vadovauja dramaturgas A. Kai
rys, o nuolatiniu režisorium pa
kviestas muzikas Darius Lapins
kas.

Sausio 17-18 d.d. šis teatras 
pastatė A. Landsbergio dramą 
“Penki stulpai turgaus aikštėje”, 
kurį režisavo D. Lapinskas. Spau
dos teigimu, tai buvęs vienas ge
riausių spektaklių, statytų Čika
goje per pastaruosius keletą me- 
tų.

-

paruošė Bill Wilson

joje gražinti ūkininkus. Bandy
mai su žolėmis įrodė, kad galima 
palaidnas žemes ‘‘prikalti”, me
džių juostos sutrukdė, vėjams siau
tėti ir padėjo taupyti drėgmę.

Ir patys ūkininkai dėjosi prie 
kovos už žemę ir dirvas talkin
dami vyriausybės projektams, ir 
šiandie tos plačiosios dykynės pa
verstos derlingomis ir našiomis 
dirvomis.

jų miręs.
Rusų gydytojai teigia, kad žmo

gus miršta laisvas, nesiklausda- 
mas partijos leidimo; amerikiečiai 
mirusiu laiko žmogų, neturinti są
skaitos banke; anglams žmogus 
miręs, kai įstatomi dirbtiniai dan
tys. Lietuviškoji išeivijos medici
na nustatė, kad mirusiu reikia lai
kyti kiekvieną lietuvį, kuris nesi
lanko parengimuose ir kurio pa
vardės nėra aukotojų sąrašuose...

ATJAUNINTAS

Išgirdo bulgaras, kad kažkoks 
Sofijos gydytojas pagal profeso- 

, riaus Voronovo metodą atjaunina 
senius, ir nusprendė tai išbandy
ti. Stotyje kasininkas pasiūlė nu
sipirkti bilietą ten ir atgal, nes 
taip pigiau.

— Ačiū, — atsakė'bulgaras. — 
Jeigu pasiseks atjaunėti, atgal

KONSTITUCIJŲ SKIRTUMAI
— Koks skirtumas tarp Sovie

tų Sąjungos ir JAV konstituci
jų?

— Skirtumas nedidelis: Sovie
tų Sąjungos konstitucija garan
tuoja piliečiui laisvę savįO nuomo
nei pareikšti, o JAV konstitucija 
garantuoja laisvę ir savo nuomo- pirksiu vaiko bilietąę 
nę pareiškus.

KADA ŽMOGŲ 
REIKIA LAIKYTI 

MIRUSIU?
Pastaruoju metu, ypač kai pri

reikė mirusio žmogaus organų 
kaip pakaitalų gyviesiems, iškilo 
klausimas, kada žmogus iš tikrų-

Būna ir tokių juokingų atsiti
kimų : Dainavos susirinkime svars
tant nario mokesčio įvedimą pasi
girdo balsų, kad esą kiti priklau
są ir moką nario mokestį ir Syd- 
nėjaus Liet. Klubui, todėl būsianti 
skriauda, jei teks mokėti nario 
mokestį ir Dainavai. Keistas gal
vojimas: kai daugumai priklauso 
kitiems nelietuvių klubams, tai to
kio klausimo nekelia.. <•
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PasaulioŠachmatu

Sportinis dvidešimtmetis ga-

UžDAVINYS Nr. 1.

4,

matą

1,
7,

nu 
jau

F.A.CUP Pusfina- 
pusfinalinėse rung-

United nugalėjo

h 
a

K g 4, V 
1, R g 1, ž 
ir c5.
K d 5, R d

kai mūsų veteranams sporti- 
ir viso sportinio gyveni- 

radininkams priklauso nuo- 
sportiška padėka.

A. Laukaitis

. ADELAIDĖ. Heilas čia laimėjo 
ĄMPOL CUP, finale nugalėdami 
Azzurri 5:2.

lietuvių judėjimas 
jau ir anksčiau, 

iš pirmųjų spor-

pirmosios pirmenybės, lietu

fPOPTAS
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

18 Miller St., Ashfield, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

Australijos lietuvių sportinei šei
mai šių metų pradžia yra ypa
tingai reikšminga. Patys trys di
dieji Australijos lietuvių sporto 
klubai savo veiklą pradėjo prieš 
20-tį metų vasario ir kovo mėne
siais, nors paskiras sportinis Aus
tralijos 
prasidėjo 
Vienas 
tininkų, atsiekęs sportinius laimė
jimus Australijoje buvo buvęs Lie
tuvos rinktinės plaukikas ir 1938- 
jų metų Tautinės Olimpijados si
dabro medalio laimėtojas JUO
ZAS ŠABANIAUSKAS, 1949-jų 
metų vasario mėn. 18 dieną Gipps- 
land’o plaukimo pirmenybėse lai
mėjęs nardyme I-ją vietą. Jau 
1949-siais metais kovo 11-12 die
nomis, Bathurste įvykusiame krep
šinio turnyre yra atstovaujami lie
tuviai su savo komanda iš: ŽI
LINSKO, SUCHAUSKO, DEI- 
KAUS (dabartinio Sydnėjaus 
Apyl. pirmininko) ČEKAVI- 
ČIAUS, VISOCKIO ir ČIURLIO
NIO. Jie čia įveikė latvių rinkti
nę 27:15, II-ją latvių 34:17 ir 
australų karius 68:12 ir laimėjo 
turnyro pirmąją vietą. Tų metų 
gegužės mėn. Lithgow mieste įvy
kusiame tarpmiestiniame krepšinio 
turnyre lietuvių komanda “Saka
lo” vardu, kurioj žaidė: ŠUTAS, 
GASIŪNAS, LAUKAITIS, PIL
KA ir RAMANAUSKAS, neturė
dami daugiau pakaitų pralaimėjo 
Sydnėjaus universitetui ir Sydney 

. Policijos klubui ir iš 8-nių koman
dų laimėjo 3-čią vietą. Gegužės 
mėn. pabaigoje jau ir Melbourne 

^-.ąusyunsė^mięsto ir Broadmeadow

“ačiū”, jis bus tų pačių sportinin
kų ir tinkamai pagerbtas.

Pirmasis Australijos lietuvių 
sporto klubas įsisteigė Sydnėjuje 
1950 m. vasario 11 dieną ir pasi
vadino Sydnėjaus Lietuvių Sporto 
Klubas. Šis klubas veikė apie vie
nus metus ir, jam užsidarius, į- 
sisbeigė dabartinis “Kovas” 1951 
metų kovo mėn. 5 dieną.

Antrasis lietuvių sporto klubas 
Australijoje yra Melbourne 
“VARPAS”, įsisteigęs 1950 metų 
vasario 20 dieną. Steigiamajam 
susirinkime dalyvavo 42 asmenys 
ir I-ją valdybą sudarė: L. BALT
RŪNAS, V. SAVAITIS, J. ŽAL- 
KAUSKAS, V. LAZAUSKAS, V. 
MARULIS, A. BALTRŪNIENĖ 
ir A. STAUGAITYTĖ. Pirmuoju 
pirmininku tapo išrinktas V. MA
RULIS. Pirmaisiais veikimo me
tais be krepšinio jau buvo įsteig
ta futbolo, buriavimo, šachmatų 
ir kultūros bei pramogų sekcijos. 
Ir šiandien Melbourno “Varpas”, 
pats seniausias iš gyvuojančių 
klubų dar nepaseno, bet tvirtai 
žengia į naująjį XX-tį ir tikimės, 
kad ateitis jiems bus šviesi ir sėk
minga.

Trečias mūsų klubas ir turintis 
teisę šiais metais švęsti savo XX-

MOŠŲ PASTOK

fP
K
W■ 5

konkursas
A. Economidū

Skyriaus redaktoriaus 
raginamas sutikau talkininkauti 
Sporto Skyriuje, patiekiant žinių 
šachmatų mėgėjams.

Norėdamas patirti kiek mes tu
rime šachmatų mėgėjų “Mūsų 
Pastogės” skaitytojų tarpe, talpi
name Šachmatų uždavinį, už kurio 
teisingą išsprendimą skiriama do
vana $60,000 N.S.W. loterijos bi
lietas ir kurio savininkas turi 
limybių šią sumą laimėti.

drienįėjimais.
Atsakymą, t.y. baltųjų du ėji

mu justi Sporto Redaktoriaus 
adrt

BALTIEJI:
B e 4, R b :
pėstininkai c2 :

JUODIEJI: 
pėstininkas b2.

Baltieji pradeda ir duoda

tį, yra Adelaidės <rVytis”. Prieš 
įsisteigiant klubui buvo sudaryta 
stipri krepšinio komanda iš: JA- 
CIUNSKilO, GURSKIO, IGNA
TAVIČIAUS, SADAUSKO, ŠĖ
KO, KUNCAIČIO, vėliau prisi
jungus URNEVIČIUI ir KU- 
RAUSKUI. Tai ir buvo pats pir
masis sportinis pagrindas Adelai
dėje, iš kurio 1950 m. kovo mėn. 
25 dieną išaugo ir įsisteigė Adelai
dės “VYTIS”. Pirmuoju klubo pir
mininku tapo išrinktas JONAS 
KALVAITIS. Adelaidė per savo 
veiklos XX-tį nuskynė tur būt patį 
didžiausią sportinės veiklos kelią 
mūsų Australijos sportiniame gy
venime ir šiandien, jiems pirmie
siems švenčiant savo Jubiliejų, ten 
ka tik su jais džiaugtis jų atsiek
tais laimėjimais ir, sveikinant 
juos, ateityje palinkėti daug spor
tinės laimės.

1950-jų metų pavasarį, L. BALT-

spr 
iŠri 
šio 
sky 
sk

arenojO
Iš visų teisingai pasiųstų 

iimų bilieto laimėtojas bus 
burtų keliu, dalyvaujant 

aščio redaktoriui, sporto 
us redaktoriui ir šachmatų 
o vedėjui.

V. Augtistinavižius

rto Skyriaus redaktorius 
ai dėkoja mūsų Sydnė- 

šachmatininkui ir šių metų 
meisteriui V. Augustinavi- 

či ūž šio konkursinio uždavinio 
parūt^imą ir paskyrimą dovanė

 

lės. ^šachmatų mėgėjų, skaitančių 
šį tyrių mes turime nemažai, 

 

tik įdomu kiek i įstengs išspręs
ti -suriku uždavinį).

FUTBOLAS
ŠYDNĖJUS. Atidarymo rate 

buvo atsiekta šie rezzultatai: St. 
George Budapest —- Prague 3:1, 
Hakoah — Auburn 7:1, Canter
bury — Apia 1:1, Melita Eagles
— Pan Hellenic 0:2, Sth. Coast
— Marconi 3:1. Didžiausią siurp- 
ryzą padarė Canterbury, kurie su 
Ampol Cup laimėtoju sužaidė ly
giomis. Graikai atsiekė pirmą lai
mėjimą šiame sezone.

prieš Pasaulio Pirmenybes rungty
nėse Brazilijos rinktinė San Pau
lio mieste nugalėjo Čilę 5:0. Įvar
čius įmušė: Garsusis Pele 2, Ro
berto 2 ir Gerson 1.

KŪNO rūpesčiu ir dideliu įdėtu 

 

^arbU, yra suorganizuojama Aust

 

ralijos lietuvių I-sios krepšinio 

 

pirnoenybės, kur dalyvauja Mel- 
bo “Varpas”, Adelaidės “Vy- 
tis’^ir Sydnėjaus Sporto Klubas, 
ši

MELBOURNAS. Po dviejų lai
mėjimų Wilhelmina, luventus ir 
Heilas yra pirmenybių lentelės vir 
šuje, turėdami po 4 taškus. Re
zultatai : Wilhelmina: Melbourne 
3:0, Polonia: Slavia 2:0, luventus: 
Lions 4:1, Alexander :Croatia 1:0, 
Just:Hellas 1:3 Hakoah‘.George 
Cross 1:1.

KREPŠINIS
Europos Pirmenybių Taurės 

rungtynėse Ignis Verese (Italija) 
nugalėjo Real Madrid (Ispanija) 
108:73 ir tuo išsikovojo sau teisę 
žaisti baigmėje. Jų priešininkai 
bus Maskvos Raudonosios Armi
jos rinktinė ir finalinės rungtynės 
greičiausia bus žaidžiamos Jugo
slavijos Sarajevo mieste.

EUROPOS NUGALĖTOJŲ 
TAURĖS PIRMENYBĖSE Tifli- 
se (Rusijoje) Fides Napoli nuga
lėjo Tifliso Dinamo 88:83 pusfi
nalių rungtynėse ir tuo pateko į 
baigmę.

vis sportinaim gyvenimui vis 
plečiantis, jau 1954-siais metais 
vir^a į sporto šventes, kurios ir 
šiandien sėkmingai ir gražiai jau 
jaukesnės kartos sportininkų ir ne 
trij# bet 9-nių lietuviškų klubų 
yra^ražiai vykdomos.

Žengiant į antrąjį XX-tį, tegul 
lietmriškasis sportinis gyvenimas 
ir toliau taip gražiai bujoja, vis 
daigiau ir daugiau įtraukiant į 
sav| eiles jau čia užaugusio jau
ni 
ni 
m 
ši

ATĖNAI (Graikija). Atčlnų 
AEK nugalėjo Vichy iŠ Prancū
zijos tik 74:65 ir tuo negalėjo at
siekti 18 taškų, ką jie anksčiau 
pralaimėjo prieš pprancūzus. šios 
rungtynės buvo žaidžiama sotftinės 
didžiajam stadione kur buvo atsi-

ANGLIJA. 
liai. Antrose 
tynėse Leeds 
Manchester United 1:0, tuo patek
dami į finalus, kuriuos jie žais lankę 50,000 žiūrovų. Finalines 
prieš Chelsea, Wembley stadijone. 
Įvartį įmušė Bremner. Šis laimė
jimas jiems gali daug kainuoti sa
vosios lygos pirmenybėse, kadangi 
namuose jie pralaimėjo prieš silp
noką Southampton 1:3, kai kiti fi- 
ialistai Chelsea pralaimėjo prieš 
Dverton 5:2, kurie dabar turi 59 
taškus (Leeds 54 tšk.) ir kurie 

gpaskutinį kartą laimėjo pirmeny
bes tik 1963 m., kada jie lanke
li Australijoje 1962 m.

rungtynes žais italų Fides Napo
li prieš prancūzų Vichy dėl šios 
svarbios Europos taurės.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
BOKSAS. Veteranas H. Cooper 

(36 metai) atgavo Britų sunkaus 
svorio titulą lengvai nugalėdamas 
J. Bodell 15 rundų kovoje, per ku
riuos jis buv. Europos čempioną 
buvo partrenkęs keturis kartus.

žaisti miešto pirmenybėse. 1949-jų 
metų birželio mėn. Canberros lie
tuviai A. GENYS, V. GENYS, J. 
EISMONTAS ir F. GRUŽAUS
KAS kartu su latviais sudarė 
“BALTS” komandą ir žaidė New- 
castelyje. Liepos 31 dieną Gretos 
šeimų stovykloje jaunis E. BART
KEVIČIUS suorganizavo futbolo 
komandą ir atsiekė pirmus laimė
jimus. 1949-jų metų rugpiūčio 
mėn. Hbbarte įvykusiose Austra
lijos krepšinio pirmenybėse V. ŠU
TAS atstovauja N.S.W. rinktinę 
ir po pirmenybių yra išrenkamas 
į Australijos pirmąjį penketuką. 
1949-jų metų viduryje Melbourne 
pradeda pamažu-iškilti, vėliau ta
pęs Australijos v ir Australazijos 
vidurinio svorio bokso čempijonas 
PRANAS MIKULČIUS-MIKUS. 
šių metų rugsėjo mėn. Regents 
Park Waterboardo patalpose su
siorganizuoją pirmieji Sydnėjaus 
šachmatininkai: SURGĖĮDAS,
DARGUŽIS, GROSAS ir jiems va
dovauja P. ŠAPRONAS.

Tur būt daug kam nėra žinoma, 
. .profesionalų krep.

p 63, šinio žaidime yra uždrausta “zo
ninis” dengimas. Tikrai būtų blo
gai mūsų broliams latviams.

Ea 
žai 
kai 
vol 

geram seksualiniam gyvenimui, ar nųf ____ _ _____ __
gerų atletų vaikai yra sve&esni Jgijęjfe kunigai negali būti' negrai; 
ir pranašesni už kitus, šie su
glausti studijiniai straipsniai tik
rai turėtų būti įdomūs visiems.

suspendavo savo 14 negrų 
nuo bent kokio žaidimo, 
sužinojo, kad jie dalyva- 

tracijose prieš Mormo- 
yčią, kadangi šioje reli-

pasakė, kad baltas ar juodas 
aidėjas demonstracijose nega- 
alyvauti.

Ji 
jo
Ii

■ ŠKOTIJA. Glasgow Celtic pir- 
nauja Škotijos Pirmenybėse su 51

i ašku, kai antroje vietoje stovi 
frlasgow Rangers su 44 tšk.
f >•'

; ITALIJA. Netikėtai iškilusi 
Cagliari -komanda vis dar pirmau
ja Italijos pirmenybėse po to kai 
jie sužaidė lygiąsias 0:0 su ; Bo
logna.

VANDENSVYDIS^ ' Italų Jau
niai po sužaistų lygiųjų su Olan
dija (2:2) nugalėjo' Belgrade 
Prancūziją 9:4.

1949-siais metais sportinė vado
vybė Vokietijoje paskiria LEONĄ 
BALTRŪNĄ Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Vadovu. Jo 
rūpesčiu tuoj Melbourne atsiran
da trys krepšinio komandos ir ak
tyviai' žaidžiama stalo tenisas. L. 
Baltrūnas yra tas pirmasis inspi- 
racinis mūsų organizuoto sportinio 
gyvavimo pradinis asmuo. Jis, vė
liau įsisteigus lietuvių sporto klu
bams, buvo ta nenuilstama didžio
ji mūsų sportinė asmenybė, kuri 
pradėjo organizuoti pirmąją spor
to šventę, kuris stengėsi lietuvių 
sportinį gyvenimą išplėsti ne tik 
mūsų bet ir svetimųjų tarpe ir ku
ris pats būdamas tikrąja žodžio 
prasme Sportininkas ne tik aikš
tėje, bet ir gyvenime yra pradi
nė mūsų prieš 20-tį metų įskel
ta kibirkštis, iš kurios šiandien 
jau turime didelę ir plačiai išbu
jojusią lietuvi^ sportininkų šeimą. 
Šiandien, tur būt kartu su visais 
buvusiais ir dabartiniais Austra
luos lietuviai# sportininkais aš 
pagarbos ženklam lenkiu galvą mū
sų “Didžiąja^ Leonui” ir tikiu, 
kad šių Jubiliejinių Metų proga, 
be visų sportihinkų nuoširdaus

Seniai sakoma ir žinoma, kad 
būnant geru sportininku, kaip ir 
geru filmų artistu mažai turima 
nuosavo privatiskumo. Kai kurie 
Amerikos ir pasaulio sporto ir kiti 
žurnalai graibsto ir iškelia mažiau 
sius šių atletų įvykius. Čikagos 
Daily News sporto skyriaus re
daktorius Ji Smith, neseniai išsi
reiškė, kad jo laikraštis nemano 
duoti kokių * nors nevisai švarių 
seksualinių straipsnių apie paski
rus sportininkus, tačiau laikraš
tis savo puslapiuose bandys iškel
ti dalykus kaip pvz. seksualinis 
gyvenimas atsiliepia į sportininko 
gyvenimą, ar sportininko išvyki
mai šeimos gyvenimui, kaip į tai 
atsiliepia jų žmonos, sužadėtinės* 
ir merginos, ką paskiri išvykimai 
daro ir pan. Visi gerai ži
no kaip paskiros sporto ša
kos ir atskiri sportininkai turi sa
vo gerbėjų, tarp jų ir merginų, 
kurios juos seka net iki gyvena
mųjų hotelių. Kaip į visa tai žiū
ri paskiri sportininkai? Iš viso 
laikraštis ateityje bandys, kartu 
su specialistais, nagrinėti ar spor
tas ir fizinis auklėjimas padeda

Sovietų bokso treneris A. Kisie- 
lev, atvykus jam su savo boksi
ninkais I Las Vegas, buvo kores
pondento? paklaustas ką jis žino 
apie šį ', garsų pasaulio azartinių 
žaidimų miestą. Jis pasakė: Aš ži
nau kad šis miestas yra Nevadoje, 
kalnuos® jame gyvenimas yra la
bai linksmas ir, jeigu nori tais 
linksmumais pasinaudoti, reikalin
ga daug pinigų, ką gali padaryti 
tik profesionalai.

į xx
Mokslininkai, tyrinėdami sporto 

problemas, yra nuomonės, kad ir 
ateityje sporto rekordai bus geri
nami. Tai liečia lengvąją atleti
ką, plaukimą ir kt. Tačiau yra 
tokių sporto šakų kurių rekordų 
jau negalima pagerinti. Vienas iš 
tokių yra šaudymas. Neseniai ru
sas, pasaulio meisteris V. Parchi- 
movich, šaudydamas iš mažo ka
libro šautuvo gulom iš 400 galimų 
taškų išmušė 
nis rekordas 
pakartoti.

MALTA. Sir Stanley Mattehws 
vienas iš didžiausių ir geriausių 
pasaulyje futbolo žaidėjų pasi
traukė iš aktyvaus sportinio gy
venimo ir apsigyveno jįąltos sa
loje kus jis pasidarė viŠ®ą iš di
rektorių namų pardavimb bizny- 

BRAZILIJA. Priešžaisminėse je

iškilaus krepšininko canbe-
£■ Velykų švenčių metu buvusio 
mūsų

V. Genio vasarvietėje su-J riaušių Europos įvarčių šaudyto- 
ALFAS valdybos pirminiu- f ją B. Nilsen. Keli paskiri klubai 

jas A. Bladzevičius su Sydnėjaus | veda kovą dėl geriausios švedės 
Covo pirmininku V. Daudaru. Be- f žaidėjos I. Steinert, tik gaila kad 
ąvaudami (gaila tik kad žuvys I pačiam piniginiam įkaršty, ši gar- 
lesikabino) jie draugiškai aptarė I šioji žaidėja pasisakė, jog ji lau- 
nfisų bendruosius sportinius rei- kiasi kūdikio ir, jos kaip sporti
nius, ateinančiųjų Sporto šventę | ninkės, ateitis Šiuo momentu pa- 
SRbourne 
pėsčius,

ir kasdieninius klubų | sibaigė. 
kurių, pasirodo,

lietuvių šachmatų

400 ir šis pasauli- 
jau galima bus tik

x x 
futbolo garsiosiosAmerikos

Wyoming komandos treneris L.

KOVO
ŽAIDYNIŲ LENTELĖ

Kovo vyrų I-ji komanda vėl pra
dėjo žaisti Australų žiemos pir
menybių 11-sios divizijos turnyre.

KLUBE
žaidžiama kiekvieno pirmadie

nio vakarą Basketball Stadium 
Maddox St, Alexandria.

Sekančios rungtynės:

53

‘i
1

Estų pirmasis olimpinis čempio
nas buvo sunkiaatletas A. Neu- 
land, 1920 b. Antverpene laimė
jęs aukso medalį.

1

žymiausias Amerikos koledžių 
krepšininkas P. Maravich (Pistol) 
praeitą savaitę pasirašė didžiausią 
pasaulyje sportinį kontraktą su 
Atlanta Hawks krepšinio klubu 2 
milijonams dolerių, kuriuos jis 
gaus laike penkių žaidimo metų, 
kas maždaug jam išeis už kiek
vienas sužaistas rungtynes $5,000, 
neskaitant atskirų priedų.

M

yra x x
Praeitų metų pabaigoje buvo pa

siektas vienas iš futbolo “rekor- 
žai- dų”. Visam pasauliui žinomas 
Pal- Brazilijos žaidėjas Pele, įmušda

mas savo 1000-nį įvartį. Jis žaisti 
prądėjo tik 1956 metais ir turi

"O

• > ■

Mums visiems labai gerai ži
nomas didžiausios pasaulyje II-jo 
P. Karo metu kariuomenės vadas 
ir 34-sis Amerikos prezidentas D. 
Eisenhower buvo pats aktyvus 
sportininkas ir didelis sporto mė
gėjas. West Point garsioje Ame
rikos Karo Mokykloje, tik sužeis
tas kelis jam sutrugdė papulti į 
šios mokyklos amerikietiško fut- 

kamuolys. šiandien savame kraš- bolo rinktinę ir vėliau tapti pro-

fjikagos
>o?pirmenybes laimėjo dr. V. 
iįgjskas. Antruoju baigė A. Zujus 

•ečiuoju V. Kanpuška. I. ža- . , .. .
dabartinis Quebeeo provinci- dabar 29 metus, žaisdamas tik 13 

joė šachmatų čempijonas yra ir metų, jis per sezoną įmušdavo 
viehas iš Amerikos žymiųjų ko- vidutiniai 70 įvarčių. Įmušus šį 
reapondencinių žaidėjų. Paskuti-'- įvartį ir stebint 100,000 žiūrovų, 
niame Amerikos “Postal Chess jam buvo padovanotas auksinis 
Rating” jis yra 9-je vietoje iš 1 . ___ ______ _________
5000 žaidėjų. £te jis yra tautinis herojus, už fesionalu beisbolo žaidėju. ? Vėles

niuose savo gyvenimo metuose jis 
buvo aistringas medžiotojas, žu- 
vautojas (jeigu tik laisvo laiko 
rasdavo) ir entuziastingas' golfi
ninkas. šią sporto šaką jis pra
dėjo žaisti būdamas 40 metų am
žiaus Filipinuose. Būdamas Jau 
prezidentu ir dar geroje sveika
toje jis beveik kasdien pasemda
vo savo golfo lazdas, kurioštĮdek- 

___ v__  ______viena buvo pažymėta penkiomis 
linksmai praleido laiką ir tuo turj sporto muziejų, kuris randa- žvaigždėmis ir praktikuodavosi su 

geru pusšimčiu praturtėjo m jų sostinėje Tartu. Šiame mų- sviediniu'kais, atžymėtais Mr. Pre
kių kasa. ziejuje galima pav. sužinoti kad ii- sident. Jo prezidentavimo laikais

x x giausios imtynių rungtynės įvyko sportinis gyvenimas ir visa Xeik-
_ ________________ _ 1212 _i_,'Lž! la buvo ypatingai remiamŽ^Po 
futbolo komandas Europo- dos hntyninkas estas M. Klein ir pasitraukimo iŠ Šių prezidentt^pa-

ir

OS

sportą jau gavęs milijonus dole- 
$elykų pirmąją dieną koviečiai,,. irių ir šiuo metu be futbolo jis 

k®u su jaunių tėvų komitetu bu- ’ pradėjo vaidinti televizijos filmo- 
vo<Burengę skautų žemėje pikni- se detektyvo rolę. Jo garbei yra 
ką|! Prie skanių kepsnių, šalto f išleisti specialūs pašto ženklai ir, 

cinio alučio ir skambios dainos, | kaip teigia patys žymieji pasaų- 
lą gražiai pravedė krepšinin- > lio futbolo ekspertai, toks žaidė- 
■ Kasperaityčių mamytė, sve- - jas gimsta tik kartą per 5Q-tį 

čiai, kurių matėsi net iš Melbour- .|metų.
Woollongongo, kartu su jau- x x
ir vyresniais sportininkais Mūsų Pabaltijo kaimynai estai

k!

Gegužės

Birželio
tralijoje mažai kas žino apie 1912 m., kai Stockholm© olimpia-

Liepos

įjoję vykdavo olimpinės žaidynės pertų nuomone vėlesnis preziden- 
kur būdavo rungiamas! imtynės^ tas J. Kennedy buvo daug ge-

.....

reigų, Eisenhower savo ūky 
ilgus metus žaisdavo golĄ 
išskirtinu žaidėju ir nebūvi

Kovas—Sydney University 
Moore Park 
South Leagues 
States 
West Soccer 
Sydney University 
Moore Park 
South Leagues 
States 

•—West Soccer 
— Sydney University 
— Moore Park 

South Leagues 
States

Balandžio 6 dieną 7.30 v.
8.30 ”
6.30 ”
7.30 ”

6.30 ”
7.30 ”
8.30 ”
7.30 ”
6.30 ”
7.30 ”
6.30 ”
8.30 ”
6.30 ”
7.30 °
Pusiau Finalai 

Finalai
Rugpiūčio 8 Didysis Finalas

13 ” 
20 ” 
27 ” 
4 ”
11 “ 
18 ” 
25

1
8

22
29
6 

13 
20 
27

tet jų yra gana daug ir mo- JĮuomis A. Asikainen ant kilimo 
futbolininkes pradėjo pirki- kovojo 11 vai. 40 min. Jau XI-XII 
paskiri klubai. Italijos Tu- amžiuje šalia Kiarde miestelio Es- 
miesto Real komanda jau j

vusi kelias geras žaidėjas J - . ...... • - . • •
mijos, jų tarpe ir vieną ge- ieties metimo ir kitose varžybose. ; resnis golfininkas.

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE |
CANBERRA

SOLISTAI
G. VASILIAUSKIENĖ 

IR S. BARAS 
CANBERROJE

įvykęs koncertas Heydon kata
likų centro salėje kovo 15 d. su
traukė nemaža tautiečių, kurių 
tarpe matėsi ir kitų tautybių sve
čių. Gal nepilnai pavykusio kon
certo priežastis buvusi ta, kad 
koncertas turėjęs įvykti prieš sa
vaitę laiko ir didžioji dalis pakvie
timų buvo išplatinta, tačiau susir
gus svečiui solistui S. Barui teko 
šį koncertą atidėti ir jį skelbti 
savaite vėliau. Antrą kartą skel
biant dalis svečių jau atkrito.

Koncertą pradėjo St. Baras ir 
jautėsi, kad jo galingo balso vir
šūnėse kai kuriose vietose gavos 
tam tikras susilpnėjimas. Pradžio
je jis padainavo iš operos “Fedo
ra”, Donaudy, Handel, Giordano, 
Faure, Schubert, Šimkaus ir Ja- 
kubėno kūrinius. Solistė G. Vasi
liauskienė padainavo liaudies dai
ną ir Petrausko, Šimkaus, Tallat 
Kelpšos, Kačanausko ir Banaičio 
kūrinius. Antroje dalyje gražiai 
nuskambėjo duetas iš Carmen ope
ros. Koncertą baigė solistė G. Va
siliauskienė. Solistas S. Baras su
dainavęs paskutinį jo išpildymą 
publikos atsiprašė, jog jis tikrai 
negalėjęs išpildyti pilnai savo pro
gramos.

Pasibaigus koncertui apyl. pir
mininkas Dr. K. Kemežys padėko
jo solistams už mielą koncertą ir 
sol. Barui įteikė šio krašto simbo
lį — kimštą koalą, kuri tikriausiai 
kitą kartą atvykstant saugos nuo 
visokiu ligų. Lietuvaitės puošniais 
tautiniais rūbais įteikė solistams

PLAUKAI

ir pianistei Shirley Hicks gėlių.
Po koncerto p.p. R. ir V. Genių 

svetainėje vyko vakarienė — priė
mimas, kur ypač solistas Baras 
su dalyviais dalinosi įspūdžiais ir 
to vakaro gera nuotaika užtruko 
iki .paryčių. Vaišėms įpusėjus pra
bilo. Šeimininkas p. V. Genys pa- 
sidžiaugdamas svečio draugišku
mu, paprastumu bei nuoširdumu ir 
palinkėjo, kad tai nebūtų jo pas
kutinis lankymasis Australijoje.

a.

NEWCASTLE
Pereitą mano žinutę bespausdi- 

nant padaryta korektūros klaida. 
Parašyta, kad sekančios lietuviams 
katalikams pamaldos Newcastely- 
je ir N. liet. apyl. valdybos rinki
mai įvyks balandžio 4 d. Turėjo 
būti: ketvirtą balandžio mėn sek
madienį, t.y. 26 d. Tuoj po pa
maldų rinksime naują Newcastelio 
liet. apl. Valdybą.

salė

PLAUKAI’

STUDENTŲ INHTUM SEMI

Balandžio

Kovo 22 d. p.p. Ivinskų namuo
se įvyko Newcastelio Diskusijų 
Būrelio susirinkimas. Paskaitą 
“Lietuviai ir lenkai” skaitė dr. 
Motiejus šeškus. Liet. did. kunig. 
Jogaila vedė lenkę Jadvygą. Buvo 
atidarytos durys lenkų invazijai 
į Lietuvą. Lenkai kunigai, pasi
naudodami Jogailos silpnybe. įskie 
pijo lietuviams lenkišką krikščio
nybę. Lietuvos bajorams buvo su
teikti lenkiški titulai ir herbai. 
Dvarponiai pasidarė nepriklauso
mos Lietuvos priešais. 19 amžiu
je kylantis lietuviškas nacionaliz
mas susilaukė didelio pasipriešini
mo iš kunigų ir ponų. Net atga
vus ; nepriklausomybę Liiėtuvoje 
gyvenantieji lenkeliai organi-

Bankstowno

PIRMĄ KARTĄ

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ktt-fca

Sydnėjiškei p. O. Miniotienei ne
seniai buvo padaryta Western 
Suburb ligoninėje operacija, kuri 
buvo sėkminga. Ligonei linkime 
sveikatos.

Vienas iš Studijų Dienų Da
lyvių Melbourne šį reikšmingą su
važiavimą pavadino “Atsargos in
teligentų kursais”. Sakytume, to
kie kursai praverstų ir aktyvie
siems inteligentams!

Buvęs brisbanietis prieš keletą 
metu išvykęs studijuoti Romon da
bar kunigas Kajetonas Sakalaus
kas dar pernai paskirtas vikaru 
šv. Andriejaus parapijoje Filadel
fijoje JAV.

Adelaidėje Rasa Kubiliūtė pui
kiai išlaikė piano muzikos egzami
nus, ir jai Adelaidės Universitetas 
paskyrė premiją. Sveikiname!

Nors buvo įtariama, kad Ve
lykų pirmą dieną Melbourne ade- 
laidiškių statytas “Valdovo” spek
taklis bus tuščias, bet 'žiūrovų bu
vo sausakimša salė. Ir kas gali į- 
tarti, kad mūsų žmonės atšalę kul
tūrai !

Adelaidiškis. Algis Daubaris 
prieš kiek laiko susidomėjęs se
noviškais ginklais per ketverius 
metus surinko gana gražia kolek
ciją. kurią ketina parduoti ir už 
gautus pinigus pakeliauti po pa
saulį.

zavosi į P.O.W. orgąnizacijj 
bandė prievartos būdu prij 
Lietuvą prie Lenkijos.

Paskaitos pasigardžiavimai bu
vo paskaitytas vietinio lenko raš
tas, kuriame siūloma susijungti 
su lenkais į stiprią federaciją ir 
kovoti prieš rusus ir vokiečius...

Labai opi ir aktuali tema su
kėlė daug diskusijų. Vyravdffnuo- 2 j ama

rau
dais 
susi-

ffiflais,

monė, kad ateities nepriklaų 
Tėvynė, nors palaikydama < 
giškus santykius su didžiai 
kaimynais, turėtų tampriai^ 
rišti su neskaitlingomis tauta 
latviais, estais, suomiais, 
norvegais ir danais.

Sekantis Diskusijų Būrelio <susi- 
rinkimas įvyks balandžio mėb. 19 
d. dr. M. šeškaus namuose: 49 
Fitzroy Rd., Lambton. įĮ

Sydnėjaus lietuvių “Caritas” ir 
“Dainos” choras balandžio 18 d. 
Father J. O’Reilly salėje rėngia 
balių. Newcastle lietuviai, trin
tieji minėtame baliuje dalyvauti, 
gali bilietus gauti pas p. S. Žu
ką.

Balandžio 29 d. kun. latras 
Butkus Petro vardu pakrikštijo p. 
p. Burokų antrą sūnų. Kadangi 
p.p. Burokai yra ilgą metų , eilę 
gyvenę Newcastle, tai po krikšty
nų įvykusiose vaišėse prie tinti n- 
go stalo sėdėjo daug Newcastle 
lietuvių. Šnekutis

ADELAIDE
NAUJI VĖJAI ADELAID&13

Kovo 8 diena Adelaidės Sėtu
vių bendruomenėje bus isterinė, 
kaip labai staigaus bendruomeni
nio posūkio diena. f

HAIR J

11 d.

1 vai.

9 vai.

10.30 vai.

$ 2, $ 1

SENSACIJA

| SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS IR “DAINOS” CHORAS
* maloniai kviečia atvykti 1970 M. BALANDŽIO 18 D., ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK. I 
į TKADICINĮ SYDNEY LIETUVIŲ CARITAS

|HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIIIII DALIU, įiiiiiiiiiiiūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
kuris įvyks FATHER J. O’REILLY 

AUDITORIUM SALĖJE, AUBURN, 15 PARK RD.
Programoje: “Daino.” choro .pedalu, repertuarai pirmą kartą Sydney >u nauju 

dirigentu p. Br. Kiveriu, dviejų sesučių jautrios dainos ir solo baletas.
Konttnentalinės kapelos linksma muzika, skoningai paruostas 

bufetas bei kiti baliaus įvairumai ir malonumai.
Baliaus pabaiga pratęsiama iki 1 vai. ryto, 

įėjimas $ 2.00, pensininkams ir moksleiviams ? 1.00.
Stalus galima ir..iš anksto rezervuoti pas Kun. P. Butkų tel. 560-8989 ir Pr. Nagi tel. 759-7094sectex

Per eilę metų viena organizaci
ją iki įkyrumo skelbdavo, susirin
kimų išvakarėse, kas sudarys nau
ją apylinkės valdybą. Daugiausia 
tai būdavo tos pačios organizacijos 
nariai nežiūrint jų kvalifikacijų 
visuomeniniam darbui. Kelių akty
vių bendruomenės narių pastango
mis šiemet buvo prikalbėti jauni 
mokslus baigusio atžalyno atsto
vai stumti bendruomeninio veži
mo. Prieš susirinkimo atidarymą 
baigiančiam savo kadenciją val
dybos pir-kui p. A. Bay buvo į- 
teiktas numatytų kandidatų sąra
šas. Ir taip pats sunkiausias su
sirinkimo darbotvarkės punktas — 
naujos valdybos rinkimai praėjo 
nuostabiai sklandžiai.

'Klausimų ir sumanymų metu 
iškilo klausimas, kodėl visuomenės 
žiniai nepaskelbtas skundo turi
nys, kuris buvo įteiktas savo lai
ku buvusiam Krašto Valdybos 
p-kui p. S. Narušiui jo vizito me
tu. Dabartinis Pietų Australijos 
Krašto Tarybos narių seniūnas p. 
V. Raginis aiškino, kad Tarybos 
nariai turėjo posėdi, svarstė Mū
sų Pastogės turinio reikalus ir 
tuo tikslu Krašto Valdybos p-kui 
įteikė tą raštą. Susirinkimas pa
reiškė savo nuomonę kad toks el
gesys yra konspiratyvaus? pobū
džio ir kenkia Tarybos narių pres
tižui. Taip pat buvo pareikšta ne
pasitenkinimo buv. apyl. valdybai, 
kodėl ji leidusi jaunimui birželio 
14 d. suruošti šokius Liet. Namuo
se, kai toji diena yra mū0e tau
tinio gedulo diena, t.y. birželio 14 
d. Tas reiškinys užgaunąs dauge
lio tautiečių jausmus ir sumenki
na vainiko padėjimą prie p|nrink- 

« lo žuvusiems už Lietuvą. £.
Ii, liauja Adelaidės apyl. yawyba: 
E Urmininkas V. Straukas, ’ vice- 
jį ųirm. G. Šimkus, sekretorius A.
« ■Cėsna, kasininkas A. Mikeliūnas
S ■■■ ir kultūros reikalų vadovas E. Ka
ti libatas.J.- VI. Dumčius

PRANEŠIMAS 
RAMOVĖNAMS

Lietuvių karių veteranų 
“Ramovės” Sydney ^Skyriaus 
nis visuotinis susirinkimas __ 
kiamas balandžio d., sekmadie
nį, 2 vai. p.p. Lietuvių Klubo pa
talpose 39 Church^St. Lidcombe.
Nariai ir bičiuliai kviečiami gau

siai dalyvauti.
Valdyba

PRANEšjMAS
Kreipiamės į brovusių tautinių 

šokių šokėjų motinas: prašome 
patikrinti savo spintose, ar neatsi
rastų vyriškų taktinių rūbų ar 
bent jų dalių (kelnių, marškinių), 
ir jeigu tokių būtų, malonėkite 
perduoti Sydnėjaus: tautinių šo
kių grupės vadovei P- M. Osinai- 
tei-Cox: 136 Pendle Way, Pendle 
Hill, tel. 631 9229. <

PRIMINIMAS
Primename, kad Sydnėjuje Wal* 

S-eos tans Prekybos Namų penktame
„.Ai;, aukšte (priešais Sydney Town
šau- Hall) nuo balandžio 7 d. atidury-.

ryta tautybių išdirbinių paroda,
kuri truks iki balandžio 18 d., šio
je parodoje turtingas taip pat ir 
lietuvių skyrius, kurį suorganiza
vo p. G. Kazoldenė.

Tautiečiai kviečiami šią parodą 
kuo skaitMngiau lankyti atsive
dant ir savo pažįstamus kitatau
čius. Paroda surengta Australi
jos 200 metų atradimo sukakties 
proga.

Prieš Velykas, kovo 25 d. Syd
nėjuje mirė Jonas Vanagas, su
laukęs 62 m. amžiaus. Velionis bu
vo viengungis, gyveno vienišas 
retkarčiais susitikdamas su drau
gais tai vienoje tai kitoje vieto- 
J’e.

MELBOURNE

PERTH

Vidos Aleknienės tėvelis 
Juozas Budrevičius, buvęs: Skaj 
kio policijos nuovados viršinin] 
draugų tarpe atšventė 70 tnetų 
kaktį. Linkime ilgiausių, laimir 
ir džiaugsmngų metų.

Pasirodo, net ir tokiu keliu lai
mimas Mūsų Pastogei popui i a® 

1 mas. Vienas jaunuolis adelaidiąK 
: taip rašo šio laikraščio redal®- 
riui: “Tikiuosi, kad sydnejišlgįąi 
atleis man, kad pavogiau iš jam 
gražiausią ir geriausią lietuvai
tę... Gal kaip “atlyginimą” nogė
čiau užsiprenumeruoti “Mūsų Pas
togę”...”

Sakykite, ar gi tai nėra mulas 
visiems maloni naujiena: jaunuo
lis rengiasi sukurti 1 i e t u v i š- 
k ą šeimą ir prie to užsisako ben
druomenės laikraštį. Sveikiname!

I PRANEŠIMAS ;
VAK. AUSTRALIJOS

5 LIETUVIAMS
’ Pranešame visiems Vak. Aust

ralijos lietuviams, kad ba
landžio 12 d. 3 vai. p.TO didžio
joj Leederville salėj šaukiamas 
metinis susirinkimas, kur įbu s duo
dama atskaitomybė iš prabitų me
tų veiklos ir renkami nauji vyk
domieji organai sekantiems me
tams.

Pertho Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
ALB Melbotirno apylinkės me

tinis susirinkĮpias, įvykęs kovo 15 
d. Lietuvių Namuose negalėjo pil
nai įvykdyti numatytos darbotvar
kės, t.y. išrinkti vykdomųjų orga
nų dėl nepakankamo skaičiaus 
kandidatų į apylinkės vaidybą.

Susirinkimo pirmininkas ir bu- 
vusioji Apylinkės Valdyba balan- 
džio 12 d., sekmadienį, 4 vai. p;p: J6“ 
Lietuvių Namuose, šaukia naują J™ 
susirinkimą Šia dąrbotvarke: J||||

1. Vykdomųj’ų apylinkės organų 
rinkimai: a) valdybos, b) kontro
lės komisi jos ir # garbės teismo.

2. 1971 m. sąmatos priėmimas.
3. Klausimai ir sumanymai bei 

kita informacija.
4. Susirinkimo, uždarymas.
Kviečiamu laiku kvorumui nesu-

Sunki mano dukters Gražinos 
Firinauskienės liga dr negailestin
ga mirtis atėmė jąį kada ji buvo 
mums labiausiai reikalinga.

Apvaizda neapleido mūsų: siuntė 
geraširdžių tautiečių.

Nuoširdžiausia mūsų padėka 
kun. Kazlauskui, kun; Butkui, kun. 
Vaseriui ir kun. Gaideliui; komi
tetui, kuris įsteigė fondą aukoms 
telkti.

Organizacijoms: Adelaidėje
— Parapijos Tarybai, Kat. Mote
rų Draugijai, Moterų Sekcijai, 
Pabaltiečių Moterų Sąjungai ir 
Apylinkės Valdybai; Melbourne — 
Liet. Kat. Mot. Draugijai, Soc. 
Globos Draugijai; Geelongo apy
linkės Valdybai ir | Kat. Mot 
Draugijai. ' sirinkus po pusvalandžio susirin-

AČiū visiems tautiečiams Aust
ralijoje, Kanadoj, Amerikoj (ats
kirai pavardžių suminėti neįmano
ma), kurie parodė jautrią lietu
višką širdį mūsų beviltiškoj padė
ty. Jus visus prisimename savo 
maldose.

J. ir M. Firinauskaitės 
M. Butauskicnė

ii

i

LAIŠKAI REDAKCIJAI

kimas įvyko nežiūrint dalyvių 
skaičiaus. (ALB Statuto 20 par.).

Visi Melbourne apylinkės lietu
viai kviečiami susirinkime skait
lingai dalyvauti.

Suprasdami apylinkės valdybos 
svarbą lietuvybės išlaikymui visi 
prašomi neatsisakyti be rimtos 
priežasties kandidatuoti arba bent 
surasti į valdybą tinkamų kandi
datų.

kasi iš paskutiniųjų, kad tą lie
tuvišką pusvalandį ’per radiją Iš
laikius. Dedant pastangų ir pa
dedant geriems žmonėms jiemstBB 

"j. u vdarbas iki šiolei sekasi.
Melbourniškis dantų gydytojas PER RADIJĄ Būnant per Velykas Melbtgr-

Arūnas Staugaitis, atitarnavęs ne pasitaikė graži proga šio pūs-
Australijos kariuomenėje ir Viet- Kaip jau buvo prieš kiek laiko valandžio pasiklausyti- Įspūdį .pa
name neseniai su ponia Brone iš- -■* 11’ J- ...........* ............
vyko į Londoną. Turi butą May- 
fair rajone — tai Londono Too- 
rąk’as. Dirba pas privatų dantų, vieni 
gydytoją. Nusipirkęs naują Mer- 3 G] 
cedes Benz stengiasi pamatyti 
kultūrinį Londono gyvenimą: lan
ko koncertus, teatrus ir t.t. Gy
venimų labai patenkinti ir mano 
tenai išbūti apie dvejus metus.

LIETUVIŠKA VALANDĖLĖ 
PER RADIJĄ

Gerbiamas Redaktoriau, *
Straipsnelis “Prosenelė Totorai- 

tė” man patinka labai. Tai yra 
įdomus pluoštelis iš istorijos 
gos ir žmonių evoliucijos.

Ačiū, madam Areimaite! 
Su pagarba *

S. JabloHskas

ei-

PADĖKA

Mylimam vyrui, tėvui ir uošviui

JUOZUI LAŠAIČIUI
mirus, dėkojame užuojautą reiSkusiems malda, gėlėmis, 
žodžiu ir rastu.

Ačiū kun. P. Butkui, Dainos choro vadovui p. B. 
Kiveriui ir visiems choristams giedant rožančių, per šv. 

. Mišias ir kapinėse, ir visiems mūsų bičiuliams, gausiai 
dalyvavusiems. Širdingas ačiū.

LašaiČiai, Juragiai, Broleliai

skėlbta, Geelongo liet. apyl. valdy- jįiko tikrai didelį ypač metų jne- 
barišsirūpino lietuvišką radijo pus- tais negirdėjus per radiją neiĮlįe- 
yalandį, kuris transliuojamas kiek < tuviškos muzikos, nei lietuvi®“ 

ią šeštadienį 8.30 vai. vak. peržodžio.
- , GL radijo stotį. Tiesa, šį pus- ; Kaip jau skaitėme, galip; 
yalandį išlaikyti gerokai kainuo- ' nuostatai neleidžia daug kalbė 
ja; bet Geelongo apyl. energinga- ■ mums rūpimais reikalais, vis® 
sis pirmininkas p. A. Jomantas Ši- ___ __ _
ir :!ypač jo žmona, kuri drauge yra mantienė suranda būdų ir prj|! 
ir-šio pusvalandžio redaktorė, su- kad paskelbiama lietuvius lieČ 

ti informacija ir net įterpia lįs 
vienas kitas žodis ir lietuviši •

Velykų šeštadienį besiklausant 
šio pusvalandžio girdėjome •čSta’- 
lionio muziką ir p. E. Joma 
nės pokalbį su stoties prane 
Toliau sekė lietuviškas žinoi į 
tenoro V. Noreikos dainavi aš, 
ir eilė ištraukų iš lietuviškos fa- 
moginės muzikos. I pabaigą Gee
longo apyl. pirm. p. A. Joi ju
tas gražiai lietuviškai pas-vr*“* 
no ne tik savo apylinkės, b< 

J visus Viktorijos lietuvius p

šio pusvalandžio vedėja p. E.Uo
li-

ir

M

kėdamas nuotaikingų šv. Ve jdcų.
Tai buvo tikrai maloni staigme

na išgirdus šį pusvalandį. Jis bu
vo sumaniai ir kultūringai su im
ponuotas ir paliko mielą įs dį. 
Tenka tik pasveikinti šio pi ba
landžio steigėjus ir palinkėti jg^i- 
ty geriausios sėkmės. i k*

Gerbiamas p. Redaktoriau!
Apgailėtina, kad neturfine lietu

vio profesijonalo muzikos kritiko, 
o daugiausiai atsitiktini korespon
dentai aprašo koncertus ;ar kitus 
parengimus, nevisuomet būdami 
tam kompetetingi.

S. Baro koncerto proga teko 
pastebėti, kad įvairių recenzentų 
mūsų spaudoje paduotieji aprašy
mai brangų svečią S. Barą iškė
lė, o paliko mūsų mylimą Geno
vaitę Vasiliauskienę be tinkamo 
įvertinimo. Man atrodo, kad jos to
bulas, ausį Ir sielą glamonėjantis 
balsas menišku atžvilgiu nė kiek 
neatsiliko nuo solisto Baro, savo 
moterišku švelnumu taip gražiai 
konstrastuodąma vokaliniam ga
liūnui, kad tik jai dalyvaujant 
šitas koncertas įgavo tą pilnumą, 
kuris visus taip sužavėjo ir pali
ko neišdildomą įspūdį.

Giliai sujaudintas jos meistriš
ka interpretacija La Boheme ari
jos, kurią esu girdėjęs daug kar
tų ne taktai mūsų Kauno opero
je, bet ir kitose žymiose Euro
pos operose, sau galvojau, kad 
tikrai Genovaitė Vasiliauskienė

e. < ■

galėtų būti žvaigždė bet kurioje 
didelėje operoje.

Visiškai pro šalį buvo “Mūsų 
Pastogės” recenzentės . pastaba 
apie mūsų artistės svetimų kal
bų tarimą ir dikciją. Pats neblo
gai žinau prancūzų ir italų kal
bas o vokiečių kalbą žinau iš ma
žens, išėjęs vokiečių gimnaziją ir 
universitetą. Galiu tik pasakyti, 
kad kaip tik gėrėjausi jos aiškia 
dikcija ir svetimų kalbų ištari
mu. Tą patį man pastebėjo ir 
žmogus, kuris kalba itališkai tikru 
Toskanos akcentu, tvirtindamas, 
kad jos itališkas akcentas yra be 
priekaišto.

Dr.iV. Didžys

Pov. Baltutis
' Susirinkimo pirmininkas 

ALB Melbourne Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS

Balandžio 18 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Lietuvių Namuose įvyks- ’ 
ta Melb. Liet. Sporto Klubo Var
po metinis susirinkimas, kuriame 
prašome melburniškius dalyvauti.

Kadangi šiais metais Sporto 
šventė įvyksta Melbourne, yra su 
ja susijusių visokių reikalų, tai 
visų pagalba bus labai reikalin
ga.

Melb. S. Kl, Varpo Valdyba

nOsk pastogė 
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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