
Apylinkių 
I 

vaidmuo
Per dvidešimt metų jau šita

me krašte gana pastoviai nusi
stovėjo lietuviškos gyvenimo for
mos ir tvarka. Žodis “tradicinis" 
kuone pasidarė mūsų lietuviško
je veikloje kertiniu štampu: tra
dicinis vakaras, tradicinis balius, 
tradicinis minėjimas ar susirin- 
kimas... Užtenka tik pažvelgti į
iš anksto skelbiamus metinius 
lietuviškų parengimų kalendo
rius atskiros# kolonijose, ir iš 
karto krinta dėmesin tradicinė 
tvarka ir tradicinė veikla. Tos 
pačios organizacijos ir apytik
riai tuo pačiu laiku skelbia savo 
programą. Kokioms naujovėms 
įvesti kalendoriuje pritrūksta die
nų ir savaitgalių. Ir jeigu kuri 
organizacija (o jų bendruomenės 
ribose turime nemažai) susigal
voja surengti ką nors ‘'virš nor
mos", negu kalendoriuje prama
tyta, tada pasigirsta nemažai a la
so iš visų pusių.

Ar šitas tradicinis sustingimas 
mums yra sveikas ir svarbus, 
šioje vieloje nereikėtų aiškintis, 
tik viena reikėtų pabrėžti, kad 
tradicija iš vienos pusės užkon
servuoja turimas būdingas verty
bes, kurios vėliau išvirsta papro
čiais, bet iš kitos pusės visomis 
išgalėmis stengiasi pastoti kelią 
naujovėms, kurios tiek bendruo
menei, tiek ir tautai būtinos, kad 
vystųsi kūryba, o drauge su 
tuo ir pažanga. Tad visai nenuo
stabu. kad visais laikais ir visose 
bendruomenėse, neišskiriant ir 
mūsiškės, kiekviena naujovė pa
tenka į gyvenimą lik per kovą, 
įveikusi kietą pasipriešinimą jau 
įsi t virinusių tradicijų.

Bendruomenės kaip organiza
cijos veikloj pagrindinį vaidme
nį turi apylinkės. Savu laiku 
apylinkės visame lietuviškame 
gyvenime visais atžvilgiais pir
mavo. Galbūt tradiciškai ir šian
die įdĮms pripažįstamas pirmu
mas ir autoritetas, bet praktiš
kame gyvenime apylinkių veikla 
taip susiniveliavo, kad šiandie 
apylinkių valdybų kompetenci
joje tepaliko tik visuotiniai susi
rinkimai ir tautinių švenčių — 
Vasario 16-sios ir Tautos Šven
tės — minėjimai. Ir kaip pasta
ruoju metu iš praktikos matome, 
daugelio apylinkių valdybos tuo 
ir teapsiriboja neparodydamos 
jokios iniciatyvos viena ar kita 
kryptimi. Be šitų tradicinių funk
cijų daugelis apylinkių valdybų 
laukia savo veiklai instrukcijų iŠ 
aukščiau — iš Krašto Valdybos.

O vis dėl to čia suminėti už
daviniai apylinkės darbotvarkės 
neišsemia. Būdama tarp kitų to
je apylinkėje veikiančių nepri
klausomų organizacijų kaip au
toritetas, apylinkės valdyba at
lieka koordinatoriaus pareigas; 
be to turėtų dėmesį koncentruoti 
į jaunimo tautinį sipnoninimą, li
tuanistinį švietimą, kultūrinę 
plėtotę. Jeigu yra iš bendruome
nės pavienių narių ką nors pa
rengti, apylinkės autoritetas ir 
pagalba čia labai daug pagelbė-

BALSAI PRIEŠ LENINA
Lenino 100 metų sukakties pro

ga komunistinis pasaulis Leniną 
stengiasi padaryti viršžmogiu, o 
tokia pasaulinė organizacija 
UNESCO (UNO padalinys) net 
šiuos metus paskelbė Lenino me
tais. Prieš šitą nuosprendį pa
reikšta daugybė protestų visame 
laisvajame pasaulyje. Lygiai ir 
Sydnėjuje pereitą savaitę buvo su
organizuoti sėkmingi mitingai ir 
demonstracijos pabrėžiant, kad Le
ninas joks humanistas ir jo visa 
veikla tiesiog antihumanistinė.

Sovietų Sąjungoje nuo pat įsi
kūrimo Leninas palikęs tik vienin
telis, kuris iki dabar nėra sunie
kintas ir laikomas tiesiog šventuo
ju. Lenino raštų išleista net 50 
tomų ir bent oficialiai sovietinėje 
santvarkoje vadovaujamasi Leni
no išmintimi, nors, kaip žinovai 
tvirtina, tuose Lenino raštuose 
nedaug bepeikę Lenino, nes vis
kas sukirpta pagal šios dienos so
vietinės valstybės reikalavimus ir 
propagandą.
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Lietuviu Dienos Melbourne
I

LDM RENGTI KOMITETO PRANEŠIMAS

Vaizdai iš Studijų Dienų Mel
bourne kovo 27-30 d.d. Viršuje 
simpoziumo spaudos reikalais 
prelegentai ir k.: V. Radzevi
čius, moderatorius V. Saudar
gas, kun. P. Vaseris, A. Saudar
gas ir V. Kazokas. Dešinėj dalis 
klausytojų.

Nuotraukos N. Butkūno

tų. Kad ir tokios mokyklos. Vi
soje mūsų plačios apimties ben
druomenėje tėra tik viena moky
kla, esanti tiesioginėje bendruo
menės ir apylinkės Žinioje; visos 
kitos yra privačiose rankose, ir 
kaip tokios yra už bendruome
nės kompetencijos ribų. Niekas 
nesako, kad čia kas nors nege
rai, bet tas tik rodo, kad ben
druomenė, kurios tiesioginis ti
kslas yra lietuvybės išlaikymas, 
tokiomis raktinėmis institucijo
mis visai nesirūpino. Arba cho
rai bei tautiniai šokiai. Kiek ir 
kur apylinkių autoritetai parodė 
susirūpinimo, kaip šitie vienetai 
veikia, ko jiems trūksta ir kuo 
galėtų padėti jų darbe? Galbūt 
išskyrus tuos atvejus, kad po 
koncerto ar pasirodymo apylin- 
kės pirmininkas išėjęs pasidžiau
gia nuveiktu darbu ir oficialiai 
padėkoja. Bet ar šito užtenka?

Jeigu apylinkės valdyba nepa
rodo polėkių įnešti į apylinkės 
gyvenimą ko nors naujesnio, tai 
pilnai pateisintų savo veiklą mo
raliai ir pagal išgales materialiai 
asistuodama veikiantiems viene
tams, kurie nors būdami ir ne
priklausomi, bet savo veikla yra 
tarporganizaciniai ir tuo pačiu 
bendruomeniniai.

Bendrai, iš apylinkių ir jų 
valdybų lauktina daugiau, negu 
iki šiol matosi. Tas įmanoma, 
nes apylinkių valdybų autoritetas 
tebėra pakankamo j aukštumoj. 
O tai yra daug. (v. k.)

Dabar Sovietų Sąjungoje nieko 
nedaroma, kas nebūtų pagrįsta Le
nino mokslu. Esą, Leninas buvęs 
šalininkas ne tik erdvių tyrinėji
mų, ekonominių reformų, bet ir 
gimimų kontrolės.

Leninas mirė 1924 m. sausio 21 
d. sulaukęs 54 metų.

UNESCO (Jungt. Tautų specia
lus padalinys — organizacija, ku
rios tikslas — skatinti tarptauti
nį bendradarbiavimą švietimo, 
mokslo ir kultūros srityse ir ku
rio centras yra Paryžiuje), šiuos, 
1970 metus, yra paskelbusi... Le
nino metais, tariamai už šio “nuo
pelnus”. Eltos gautomis žiniomis, 
tarptautinis, Lenino “garbei” sim
poziumas balandžio mėn. 19-26 d.d. 
rengiamas Suomijoje, Tampere 
mieste. Jo tema: “Leninas ir moks
lo, kultūros ir švietimo pažanga”.

Vlikas, ryšium su šiuo ir kitais 
galimais Lenino minėjimais, ruo

Lietuvos
“Kensington Post” kovo 6 d. iš

sispausdino Hugh Closs straipsnį, 
papuoštą Lietuvos Atstovo V. Pa
lioko fotografija prie didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio Kęstučio port
reto. Straipsnyje rašoma:

Ramioje šalutinėje gatvėje, išei
nančioje iš Kensington High gat
vės, charge d’affaires nuima prie 
jo atstovybės iškabintąją vėliavą. 
Jo tautinė diena, Vasario 16, pa
sibaigė... šiais metais.

Jo atstovybę sudaro vienas žmo
gus — jis pats. Žmonės, kurių 
globoti jis yra, egzilai. Senieji jų 
gal jau nebematys savo tėvynės. 
Jaunieji neatsimena jos.

Prieš trisdešimt metų jo kraštas 
liovėsi egzistuoti, kaip politinis 
vienetas. Tai juk yra Vincas Ba
ltokas, charge d’affaires Lietuvos, 
mažo krašto prie Baltijos jūros, 
kurio trumpa laisvė buvo pribaig
ta 1940 m., kai rusų daliniai įžy- 

šia protesto pareiškimą. Būtų ge
rai, kad protesto raštus pasiųstų 
ir kitos mūsų organizacijos. Prie 
protesto galėtų būti prijungtas ir 
Eltos, jos Informacijose (nr. 6) 
paskelbtas Lenino, jo tezių verti
nimas “Antroji Lenino medalio 
pusė” jį išvertus į bet kurią, J. 
Tautose vartojamą kalbą.

Protestus siųsti adresu:
UNESCO
Place de Fontenay
Paris 7, France
Pavergtųjų Europos Tautų Sei

mas New Yorke taip pat ruošia 
atitinkamą protestą.

(ELTA)

_  * __

Apskaičiuojama, kad Leninas ir 
Stalinas bekurdami komunistinį 
rojų sunaikinę 50 milijonų žmo
nių. Tačiau Lenino programa sie
kia dar toliau. Jis pasakęs, kad 
“nesvarbu”, jei trys ketvirtadaliai 
žmonijos žus. Svarbu rezultatas, 
kad likusis ketvirtis būtų komu
nistai”.

Balandžio 12 d. išrinkus nau
ją Melbourno Apylinkės Valdy
bą, ex oficio Apylinkės Valdy
bos atstovu į Lietuvių Dienoms 
Melbourne Rengti Komitetą įei
na vice-pirmininkas Juozas PE- 
LENAUSKAS, 52 Monash Dri
ve, MULGRAVE, Vic. 3170, 
Tclef. 560 5376.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centrinę Valdybą LDM R Komi
tete atstovauja p. Henrikas AN

atstovas informuoja
giavo.

Tankai įriedėjo į sostinę Vilnių, 
palikdami Londono pasiuntinybę 
su 6000 pabėgėlių, su dideliu na
mu Kensington Park Gardens, ku
rio jie neįveikė išlaikyti — ir su 
teise į dalį 6 mil. vertės aukso, ku
rio jie negali paliesti dar nė šian
dien.

Pasiuntinybė persikėlė į Essex 
Villas. — “Savo metu mūsų buvo 
čia 20”, sako Balickas. “Karo 
metais ir tuojau po jo mes neži
nojome, kas atsitiks su mūsų kraš
tu.

RUSŲ PAŽADAS
“Rusai sakė, kad jie atėjo mū

sų apsaugoti nuo vokiečių ir pas
kui išeis. Jie neišėjo. Paskui mums 
teko rūpintis pabėgėliais”.

Balickas, pasiuntinybės vadovu 
esant B. K. Balučiui, tada ėmėsi 
rūpesčio įkurdinti žmones, kurie 
pabėgo į Britaniją. Buvo ieško
ma darbų jauniesiems, planuoja
ma socialinė veikla. Buvo rūpina
masi bejėgiais, patariama pasime- 
tusiems.

Tarnautojai pasitraukė, ir pini
gų vis mažėjo ir mažėjo, kol be
liko du žmonės. O 1967 m. Balu
tis mirė, ir Balickas pasidarė vi
sa pasiuntinybė, nuo mašininkės 
iki charge d’affaires.

1938 m. Balickas buvo jaunas 
šviesus diplomatas. Jis yra nau
dojęsis sėkme Lietuvos komerci
niame pasaulyje ir buvo atsiųsta

BALTŲ PROTESTAS
Jungtinis Baltų Komitetas Syd

nėjuje paruošė raštą Jungtinių 
Tautų sekretoriui ir jį įteikė J. T. 
Informacijos įstaigoj Sydnėjuje.

Rašte protestuojama, kad Jung
tinės Tautos paskelbusios V. I. 
Leniną “iškiliu humanistu” ir jo 
garbei pašventė šiuos 1970-sius 
metus minint Lenino 100 metų su
kaktį. Taip pat rašte išdėstoma, 
kad Leninas įvedęs žiaurią pries
paudą ne tik Sovietų Sąjungoje, 
bet Lenino ideologijos laikydamiesi 
jo palikuonys plėtė savo tironiją 

TANAITIS, 4 Robert St., Nth. 
BALWYN, Vic. 3104, Telef. 
857 7248.

Be to, pranešama, kad Lite
ratūros Vakaro Vadovės p. M. 
MALAKŪN1ENES yra pakeis
tas telefonas. Naujasis yra 
398 2468.

ATVYKSTA CHICAGO’S 
“GRANDIS”

Gautomis žinoimis į Australi
jos Lietuvių Dienas Melbourne 
ruošiasi atvykti Chicagos Tauti
nių Šokių Grupė “Grandis”, va
dovaujama ponios I. Smtoliaus-

APIE
-INŽ. V. BUKEįVHeiUS 

PAAUKŠTINTAS
Inž. Vytautui Bukevičiui balan

džio 16 d. Sydney Metropolijos 
Waterboardas suteikė labai reikš
mingą ir atsakingą postą — pa
skirtas į komisiją vyriausiu pro
jektuotoju ir prižiūrėtoju kovai 
su vandenų užteršimu. Atsime
nant, kad inž. V. Bukevičius yra 
naujasis australas ir kad šioje 

čia prekybos patarėju plėsti didė
jančios prekybos su Britanija.

Atsivežęs savo žmoną ir devynių 
mėnesių amžiaus dukterį, jis ti
kėjosi išbūti apie ketvertą metų, 
kol grįš užimti geresnės vietos. Tai 
buvo prieš 32 metus. Jis dabar yra 
66 m. amžiaus.

Jis gyvena pasiuntinybėje su sa
vo žmona, sūnum ir antrąja duk
terim. Duktė, gimusi senajame 
krašte, yra ištekėjusi už anglo.

“Aš nepametu vilties”, sako Ba
ltokas. “Jeigu aš ir negrįšiu į Lie
tuvą, tai mano vaikai gali grįžti. 
Aš atiduosiu duoklę savo kraštui 
ir savo tautiečiams, kol galiu” 
šviesiausias Lietuvos istorijos lai
kotarpis buvo 18 amžiuje, kai ji 
sudarė sąjungą su Lenkija. Ji su
byrėjo prieš caro armijas.
Rusija valdė šimtmetį. Tada užėjo 
revoliucija, ir Leninas atsisakė 
visų Rusijos teisių į Lietuvą ir į 
jos kaimynes Estiją ir Latviją. Po 
dvidešimt dvejų metų jos vėl bu
vo prisijungtos. Visos jos dabar 
yra “Sovietinės socialistinės res
publikos”.

“Man tegu būna komunizmas ar 
socializmas ar kas kita, kol yra 
tai, ko žmonės nori. Bet dabar 
jiems įsakinėjama, ką daryti”, sa
ko Balickas.

Jis sakė: “Aš tebeinu pareigas, 
kurias pripažįsta Jos Didenybės 
vyriausybė. Aš tebesu pilnai ap
krautas darbu”.

Pinigai ateina iš Baltijos auk- 

pavergdami ir kaimyninius kraš
tus, jų tarpe Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Užimtuose kraštuose įves
tas genocidas, teroras, ideologinė 
indoktrinacija, paneigtos gyvento
jams pagrindinės asmens laisvės 
ir teisės. Argi visa tai UNESCO 
laiko humanišku darbu ir ideologi
ja? — baigia Jungtinis Baltų Ko
mitetas savo protestą, kurį pasi
rašė V. Bukevičius — pirminin
kas ir L. Looveer — sekretorė.

Ta proga paminėtina, kad Pa
vergtų Tautų Savaitės Komitetas 

■

kienės. Tai vėl nauja, maloni ir 
džiugi dovana mums iš brolių 
Amerikos lietuvių. Jų atvykimas 
ir dalyvavimas Lietuvių Dienų 
programoje ne tik paįvairins jas, 
bet duos progos atnaujinti ir su
stiprinti abiejų Kontinentų lietu
vių jaunimo nuoširdų bendradar
biavimą.

Laukdami šios Tautinių Šokių 
grupės šokėjų, mes patys turime 
ne tik pasitempti ruošdamiesi sa
vo Šventei, bet parodyti mieliems 
svečiams tikrą ir nuoširdų vai
šingumą.

Ignas Alekna

M U s
milžiniškoje Waterboardo įstaigo
je dirba apie 20% naujųjų austra
lų inžinierių, p. Bukevičius gavęs 
šį pakėlimą toli paliko visus nau
juosius australus kolegas ir eilę 
australų inžinierių ir šiuo metu 
yra penkto laipsnio (grade) inži
nierius. Jo darbo sritis šiuo metu 
apsaugoti Sydnėjaus pakraščius ir 
vandenis nuo visokių užteršimų, 
kurių miestui ir pramonei augant 
susidaro dideli pavojai. Kovai su 
užteršimais Waterboardas pasky
ręs apie 20 milijonų dolerių, ku
rie eis per inž. V. Bukevičiaus ran
kas.

Inž. V. Bukevičius yra bene vie
nas iš aktyviausių lietuvių inži
nierių ir lietuviškame gyvenime: 
neskaitant profesinės inžinierių 
draugijos, kurios jis yra šiuo me
tu pirmininku, jis dirba ALB 
Krašto Kontrolės Komisijoje, nuo
latinis lietuvių atstovas Jungtinia
me Baltų Komitete dabartinis 
pirmininkas ir šiaip dalyvauja 
kiekviename kultūriniame darbe. 
Nežiūrint palyginamai jauno am
žiaus (48 metų) inž. V. Bukevi
čius yra ne tik autoritetas ben
druomenėje, bet buvo išskiriąs ir 
įvertintas savo tiesioginiame dar
be. Ta proga sveikiname p. Buke- 
vičių ir linkime geriausios sėk
mės.

so Amerikoje. Trijų Baltijos kraš
tų bankai auksą buvo pasidėję 
Britanijoje ir Jungtinėse Valsty
bėse.

Po pastarojo karo rusai pareiš
kė pretenzijas į jį. Britų vyriau
sybė pareiškė pretenzijas į Angli
jos Banke padėtuosius 6 mil. sva
rų, kaip i kompensaciją už kon
fiskuotus britų priklausinius.

Tų trijų kraštų nepriklausomų 
vyrausybių pasiuntinybės taip pat 
nori jo.

Britanijoje sprendimo buvo pri
eita tiktai prieš trejetą metų — 
užšaldyti jį, kol Lietuva, Latvi
ja ir Estiją nebus vėl politinaime 
žemėlapyje.

Balickas sakė: “Visiškai sutin
ku su tokiu sprendimu. Laimei, 
Amerikos vyriausybė leidžia mums 
panaudoti kuklią sumą pinigų iš 
ten. Tai išlaiko ir šią pasiuntiny
bę Anglijoje”.

(Europos Lietuvis)

Sydnėjuje balandžio 22 d. suren
gė protesto demonstraciją prie 
Jungtinių Tautų Ijniformacijos 
įstaigos Sydnėjuje. Taip pat ba
landžio 19 d. buvo surengtas pro
testo mitingas Ukrainiečių salėje 
Lidcombe, kur kalbėjo fed. minis- 
teris The Hon. W. C. Wentworth 
ir eilė kitų. Jų tarpe ir lietuvis 
p. Urmonas, kuris papasakojo gau
siai susirinkusiems savo išgyveni
mus Sibiro tremty.
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JONAS SOUŪNAS

IŠŠAUDYTI LANGAI
Aną savaitę darbovietėje, kur tenka man pusę savo laiko pra

leisti, kažkas iššaudė langus. Iš tikro toks nuotykis pas mus dabar 
nenaujiena ir galbūt nevertėtų nė minėti. Tačiau toks įvykis daug 
ką pasako, daug ką byloja.

Visų pirmiausia tai parodo, kiek tamsaus gaivalo tebėra ramių 
žmonių tarpe. Ši problema yra tipiškai amerikietiška, nes tokie 
“gražūs” darbeliai dažniausiai atliekami juodosios rasės. Vis dėl 
to nieko neteisinant tenka pastebėti, kad chuliganizmas nesiriboja 
vien juodąją rase. Šitame krašte dabar labai madoje viską laužyti, 
viską naikinti ir kovoti prieš esamą santvarką. Tai savotiška anar
chijos pradžia, kurią tam tikras elementas nepaprastai propaguoja. 
Tačiau nuosavybės naikinimas liudija dar ir kitą: daug jautresnę 
šio krašto problemą.

Nepaslaptis, kad dažniausiai nuosavybės naikinimas vykdomas 
juodosios rasės apgyvendintuose rajonuose. Naikinama kiekviena 
nuosavybė neatsižvelgiant į jos savininko spalvą — nukenčia tiek 
baltieji, tiek juodieji turtuoliai arba tik šiaip sau pasiturintieji nuo
savybių savininkai. Vis dėl to yra žinoma, kad įvairių krautuvių sa
vininkai net ir juodosios rasės apgyventuose rajonuose dažniausiai 
yra baltaodžiai (neretu atveju žydų kilmės piliečiai). Be abejonės 
juodieji tai žino. Naikinama nuosavybė su tikslu tokiu būdu nu
sikratyti baltųjų išnaudotojų. Gi kad baltieji krautuvininkai išnau
doja juoduosius pirkėjus, labai dažnai net ir paprasčiausias pilietis 
tai gali pastebėti; kainos juodosios rasės apgyventuose rajonuose 
yra daug aukštesnės, o prekių kokybė daug žemesnė.

Nenuostabu, kad tai matydami juodieji dažnai nori nusikratyti 
visokiais išnaudotojais. Žinoma, sutinkame, kad prekybos namų 
sudeginimu problemos negalima išspręsti. Mat, sudeginus krautu
ves tenka to rajono gyventojams važiuoti į daug tolimesnes krautu
ves. Be to į sudegintų krautuvių vietas naujų nebegalima pastatyti, 
nes niekas nenori rizikuoti būti sudegintas. Taip pat ir įvairios ap- 
draudos bendrovės atsisako apdrausti krautuves juodųjų rajone. Už 
tat nenuostabu, kad dabar važiuojant per juodųjų rajonus dažnai 
pastebėsime užkaltais langais buvusias krautuves. Tai “modernio
sios” Amerikos ženklas. Tai kartu ir gėdos ženklai, liudiją nekultū
ringųjų piliečių elgesio pasekmes.

Amerikos didmiesčiai yra atsidūrę prieš nepaprastą problemą. 
Gyventojų skaičiai didėja, bet mažėja jų pajėgumas save išsilaikyti. 
Mat, nuolatos viskas brangsta: keliamos algos mokytojams, poli
cininkams, gaisrininkams ir įvairiems miesto tarnautojams. Tuo 
tarpu turtingieji, o ypatingai baltaodžiai, įbauginti dažnų apiplėši
mų, traukiasi į užmiesčius. Tuo būdu mažėja miesto pajamos. Be
lieka tik kelti mokesčius už nuosavybes. Ir šitas dalykas dar pagrei
tina miestelėno apsisprendimą bėgti į užmiestį.

Nenorime būti kokiais nors pesimistais, tačiau turime pripažinti, 
jog amerikietiškojo miesto ateitis nėra perdaug šviesi; juoba, kad 
tąją miesto padangę temdo įvairūs fabrikų dūmai. Neveltui visu 
miesto likimu yra rimtai susirūpinusi šio krašto vyriausybė. Tačiau 
vargu ar įvairūs įstatymai pajėgs problemą išspręsti. Socialinės 
problemos įstatymas dažnai nepajėgia išspręsti, nes tai priklauso 
nuo žmogaus kultūros ir civilizuotumo.

Kadangi miesto sudėtis nuolatos keičiasi, o nesikeičia tik už
imamasis plotas įvairių tautinių bei rasinių grupių, todėl ir lietu
viškos kolonijos yra patekusios į malūną. Šitas malūnas, o ne mūsų 
jaunimo nutautėjimas greičiau sumals tautines parapijas, negu kas 
kitas. Ir bendrai lietuviškų institucijų nenoras pažvelgti realybei 
į akis jas pražudys. Pražudys, nes esamose vietovėse jos neišsilai
kys. Kai neteksime to pagrindo, tada gailėsimės, bet jau bus per- 
vėlu.

Mūsų bendruomeninės organizacijos turėtų rūpintis ateitimi, 
nes kai institucijos išnyks, subliūkš ir visuomeninis gyvenimas.

Rašant mūsų spaudoje apie 
jautresnius ileituviškuosius reika
lus paskęstame gražbylystės pasa
kose ir saldžiuose, sentimentuose, 
nutolstant nuo realiosios tikrovės. 
Toks vaizdas susidaro perskaičius 
“Mūsų Pastogės*’ š.m. Nr. 13 “Ir 
taip, ir ne“ straipsni, kuriame taip 

' rašoma:
jeigu pirštu rodę mažų dė

melę žemėlapyje, neparodysime 
jiems (mūsų jaunimui) pačio kraš
to, neleisime pabraidyti upelio sro
vėj ar sniego pusny! ... mes pasi- 
rinksim silpnuolio paskutini gink
lą — ignoraciją, tuo kasdami 
duobę lietuvybei.”

Toliau dar priduriama: “Jeigu 
vaikus pasiųsime pas jų pusbro
lius, pusseseres i Lietuvą, jie iš
moks lietuvių kalbos ir vėl sugrjš 
pas mus jei mes pakankamai paro
dysime meilės, pasiaukojimo ir 
taip pat tolerancijos.”

Gyvendami laisvų kraštų gyve
nimo sąlygose, mes pamirštame pa 
vergtoje tėvynėje gyvenamą tikro
vę, kurion atsidūrus sudūžta mū
sų gražiosios svajonės.

Raižant bei kalbant šiomis temo
mis prisimintina, kad važiuojan
tieji i Lietuvą negali ten važinė
ti kur jie nori, bet gali lankytis 
ir apsistoti tik Vilniaus mieste. 
Ten gali pasilikti neilgiau kaip 
penkias dienas. Iš anksto susita
rus, j Vilnių gali atvažiuoti Lie
tuvą lankančiojo giminės su juo 
pasimatyti. Kitose Lietuvos vieto
vėse lankytis draudžiama.

Sentimentas ir tikrovė
Tokioms varžymo sąlygoms esant, 
kaip gi nuvažiavęs mūsų išeivijos 
jaunimas galės pamatyti visas 
gražiosios Lietuvos apylinkes?

Ąžuolų, klevų ir plačiašakių lie
pų puoštosios mūsų senelių ir tė
vų sodybos; Aukštaitijos kalvose 
žaliuojantys šimtamečių pušų miš
kai, o jų tarpukalnėse tyvuliuo
jantieji skaisčiaveidžiai didesni ir 
mažesni ežerai kuriuos, tarsi van
dens kaspinai, jungia slėniais vin
giuojančios upės-apflankyti nelei
džiama. Kurios gi kitos tėvynės 
upės sidabriniame srikute, išsky
rus pro Vilnių tekančią Nerj ir 
Vilnelę, nuvykęs jaunimas galės 
pabraidyti? O ar neviliotų jo ap
lankoma mūsų Baltija su nepaly
ginamo grožio Palangos bei Nerin
gos kopomis? Kame gi jaunimas 
pamatys tas pasakingąsias, pieno 
baltumo sniego pusnis, kurių 
gurgždančiame sniego pūke įklim
pęs galės vaikiškai pasidžiaugti? 
Šio viso pasakiško atvirosios gam
tos grožio pačiame Vilniaus mies
te neberasime. Vilnius mums bran
gus, garsus ir mielas kaip senoji 
Lietuvos sostinė ir neįkainuojamų 
Lietuvos architektūrinių statybos 
paminklų miestas. Tačiau mes į 
Lietuvą ruošiamės ir norime va
žiuoti ne kaip užsienio valstybių 
diplomatai, bet kaip mūsų tėvų 
gimtosios šalies lankytojai, tad 
vien tik Lietuvos sostinėje lanky- 
mąsis mūsų tikslų nepatenkina.

Laike penkių, dienų viešėjimo, 
su savo bendraamžiais giminai-

Melbourne pabuvojus
ALB Krašto Valdyba ir Kul

tūros Taryba Studijų. Dienas, 
kurios įvyko Velykų laikotarpy 
Melbourne, organizavo rūpes
tingai ir kruopščiai. Bijota, ar 
Šis užsimojimas pasiteisins ir at
neš naudos mūsų kultūriniame 
gyvenime, nes toks suvažiavi
mas mūsų bendruomenėj yra 
pats pirmasis. Aš pats ryžiausi 
šiame suvažiavime asmeniškai 
dalyvauti.

Nesigailiu nuvykęs. Kelionė 
buvo įdomi ir nenuobodi, nes 
mano bendrakeleivis Dr. A. 
Mauragis man neleido nuobo
džiauti sėdint už vairo. Daug iš
sikalbėta bendruomenę liečian
čiais reikalais. Net nepajutom

GYVENIMAS

Klaipėdoje veikia jūreivystės 
mokykla, kuri per 21-rius metus 
paruošiusi 3500 kvalifikuotų jūri
ninkų, tačiau lietuviams į šią mo
kyklą patekti statoma nenugalimų 
kliūčių. Mat, lietuviais neturima 
pasitikėjimo. Net toks sovietų lai
vas “Sovietskaja Litva” vardu 
savo įguloje neturi nė vieno lie
tuvio.

_  ♦ __
Neseniai pranešta, kad iš Mas

kvos į Kauną už puikius laimėji
mus bitininkystės ir už medaus 
panaudojimą medicinoje, buvo iš
siųsti astuoni diplomai. Tai dešim
tadalis visų diplomų, kurie buvo 
įteikti Maskvoje vykusioje paro
doje. Lietuviai bitininkai joje bu
vo pateikę apie 150 produktų ir 
medicininių preparatų su medumi. 
Daugelį sudominusi kauniškio 
gyd. J. Leipaus paskaita.

(ELTA) 
_  * __

Kauno zoologijos sode šiuo me
tu, kaip skelbia Z. Gaigalas 
“Czerwony Sztandar” dienrašty 
(nr. 279) yra 248 rūšys įvairių 
gyvūnų bei žvėrių ir 2,100 ekspo
natų. Manoma sodą praplėsti ir 
šalia to turėti ir akvariumą. Eks
ponatų skaičius pakilsiąs net li
gi 4,000.

Ateity tikimasi turėti ligšiol 
Kauno sode nematytų gyvūnų, 
kaip žirafų, raganosių, dramblių, 
Štrausų, zebrų ir kt.

(ELTA) 
_  * __

Kauno Medicinos institute įkur
tas pirmasis Kaune studentiškas 
teatras. Praėj. metų gruodžio mėn.

čiais susitikę lietuvių kalbos žinių 
tikrai nespėsime praturtinti. Tad 
tokia žiauri tikrovė neleidžia pri
siminimų vizijose atkurtu gimto
sios tėvų šalies grožiu lietuvių išei
vių jaunimui pasigrožėti ir pasi
džiaugti.

Viržis

__ * __
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

rimtai svarstoma panaikinti pri
valomą karinę prievolę ir remtis 
tik savanoriais. Ekspertų apskai
čiavimu, šitoks persitvarkymas ne
sumažintų Amerikos karinės galy
bės, o gal tik pagerintų krašto 
vidaus reikalus, nes savanorių 
atsirastų pakankamai. Klausimas 
bus atiduotas svarstyti kongresui.

Anglijoje išleistas įsakymas, pa
gal kurį oriniame susisiekime pa
tikrinama visas keleivių bagažas. 
Tai daroma keleivių saugumo su
metimais.

Dantų Gydytoją p. G.E. KAZOKIENĘ ir šeimą, 
jos Tėveliui Lietuvoje mirus, liūdesy nuoširdžiai 
užjaučia

O. Kavaliauskienė ir Rūta

(Pasakoja A LB Krašto Val
dybos pirmininkas p. M. Zaka
ras, lankęsis Melbourne Studijų 
Dienų proga) 

atsidūrę Albury apyl. pirminin
ko p. S. Valio kieme. Įleidusi 
vidun p. B. Valienė supažindino 
mus su vyru ir dukra gailestin
gąja sesute, kuri ką tik buvo su
grįžus iš kelionės aplink pasaulį. 
Prie vaišių stalo kalbų netrūko 
iki išnaktų.

Ryto metą vėl pasileidom 
Melbourne link. Melbourną pa
siekėm apie 1 vai. p. p. Lietuvių 
Narnai stovi patogioje vatoje,

LIETUVOJE
teatrą atidarant, studentai — mė
gėjai skaitė prologą iš čekų ra
šytojo L. Aškenazy eilėraščių cik
lo, be to, įscenizavo vokiečio V. 
Borcherto apsakymą “Kai žiurkės 
miega”, parodė brito J. Gals
worthy vieno veiksmo pjesę “Sau
lė” ir dar Borcherto “Chresto
matines istorijas”. Studentų teat
rui vadovauja Kauno muzikinio te
atro solistas V. čepkus

(ELTA)

Vokietijoje ir kituose Vakarų 
kraštuose sukėlė dėmesį Vilniaus 
universiteto medicinos fakulteto 
mokslininkų darbai bronchinės ast
mos tyrinėjimo srity. Dėmesio su
laukė A. Marcinkevičiaus darbai. 
Kaip paskelbė “Tiesa” (nr. 12), 
Rytų Vokietijoje leidžiamame me
dicinos žurnale ““Allergie und 
Asthma” paskelbtas Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto doc. 
J. Skliutausko straipsnis “Orga
nizmo reaktyvumas, sergant bron
chine astma”. Kaip pažymėję vo
kiečiai, lietuvio tyrinėjimai bei iš
vados “padeda naujai aiškinti 
bronchinės astmos priežastis ir 
priepuolių atsiradimą”.

(ELTA)

Tarpparlamentarinė sesija
Tarpparlamentinės Sąjungos 58- 

ji, šių metų pavasario sesija, įvy
ko Monako, Monte Carlo mieste, 
kovo 30 — balandžio 5 d.

Vlikas prašė savo atstovą Vak. 
Vokietijoje, red. V.K. Banaitį, nu
vykti į Monte Carlo ir stebėti se
sijos eigą, užmegsti ryšius su de
legacijomis, paskleisti Eltos me
džiagą ir kt.

Vliko atstovas konferencijoje 
matėsi su JAV delegacijos pirmi
ninku sen. Sparkman. Lietuvos 
reikalu Banaičiui išsamiai teko 
kalbėtis su JAV delegacijos na
riu, Atst. Rūmų nariu E. J. Der- 
winski. šiam prašant, jam buvo į- 
teiktas Lietuvos kunigų memo
randumas. Jis buvo padalintas į- 
vairiems parlamentarams, ypač 
australams ir kanadiečiams. Ba
naitis kalbėjosi ir su kitais JAV 
delegacijos nariais, senatoriais 
Dodd ir Jordan.

Pasitarus su amerikiečiais, jie 
iškėlė sovietų okupacijos Baltijos 
valstybėse klausimą balandžio 3 d., 
“nesavarankiškų kraštų ir etninių 
klausimų” posėdyje. Kongresma- 
nas Derwinski perskaitė atitinka
mą komentarą. Lietuvio rūpesčiu, 
Konferencijos delegatams, be ku
nigų rašto, dar buvo padalinta El
tos biuletenio, vokiečių kalba (El- 
ta-Pressedienst) laida. Kunigų me
morandumas įteiktas ir prancū
zų spaudos agentūros (Agence 
France Presse) atstovui — šis san- 

labai erdvūs, susidedu iš įvairių 
kambarių, salių ir saliukių. Įsiti
kinau, kad melbumiškiai lietu
viai turi galingą savo lietuviška 
tvirtovę ir puikiai tvarkosi. Pa
galvojau ir apie Sydncjų, ir gai
la, kad mes sydnejiškiai negali
me su melbumiškiais lygintis...

Studijų Dienose prasidėjo dar
bymetis — paskaitos, referatai, 
diskusijos ir t. t. Visi gausiai su
sirinkusieji įtemptai klausėsi — 
susidomėjimas buvo be galo di
delis. Išsikalbėta lietuvybės iš
laikymo, mokyklų ir spaudos 
reikalais labai plačiai ir išsamiai. 
Ypač mano dėmesį patraukė Dr. 
A. Stepano ir p. V. Strauko, Dr. 
K. Kemcžio, Dr. Zdanavičiaus 
ir kitų jaunųjų referatai. Tiesiog 
ryte rijau jų taiklius lyg šūviai 
žodžius, gėrėjausi jų švaria lie
tuvių kalba ir orginaliomis min
timis. Pilnai pripažįstu, .kad mes 
jau turime pilnai subrendusių 
ateities bendruomenės vadovų, 
patriotų ir idealistų. Dabar tik
ras esu, kad lietuvybė Australi
joje nedings. Tiesiog didžiavausi 
jaunaisiais deimančiukais ir pa
čiom Studijų Dienom.

Čia buvo patogi proga susipa-

Lietuvis dirigentas Jonas Alek
sa kovo mėn. Talline, “Estonijos” 
salėje vadovavo orkestrui, atliku
siam M. K. Čiurlionio “Miške” ir 
Sibelijaus kūrinius. V. Noreika 
atliko operų arijas.

(E)
_  * __

Okup. Lietuvoje išleista Vytau
tės Žilinskaitės satyros ir jumoro 
rinktinė “Karuselėje” (25,000 
egz.). čia sudėti kūriniai iš anks
čiau išleistų knygų ir pluoštas 
naujų satyrų bei jumoreskų.

(E)
__ ♦ —

Leipcigo, rytų Vokietijoje, “Re
čiam” leidykla išleido, pakartoti
nai, Iciko Mero romaną “Lygio
sios tranką akimirką”, gi Brock- 
haus leidykla, taip at Leipcige, iš
leido G. Metelskio knygą “Gulbės 
skrenda į šiaurę”.

(E)

trauką perdavė centrui Paryžiu
je.

Sesijoje Monake dalyvavo 282 į- 
vairią kraštą parlamentarai, be 
to, dar per 100 parlamentų sekre
torių ir kt. Taparlamentarinė Są
junga (IPU) buvo įsteigta 1889 
m. ir kiekvieneriais metais, įvairio
se pasaulio dalyse, ji renkasi po 
du kartus. Kitas Sąjungos suva
žiavimas įvyks šių metų spalio 
mėn., Hagoje. Sesijose vyrauja 
daugiau Afrikos ar Azijos inte
resai.

Sesiją metu netrūksta ir vaidą, 
ypač iš sovietų pusės. Dabar įvy
kusioje sesijoje sovietų delegatai 
grubiai puolė amerikiečius, ypač 
negrų ir Vietnamo karo klausi
mais. Dauguma Vakarų parlamen
tarų sovietų atžvilgiu nusistatę 
gana skeptiškai.

Kolonializmo ir naujojo kolonia
lizmo klausini0 s buvo iškeltas 
Atst. Rūmų nario E. J. Darwins
ki ir sen. L. B. Jordan pareiški
me — komentare. Abu JAV parla
mentarai pažymėjo, kad jei rezo
liucijoje dėl kolonializmo kalbama 
apie priemones okupuotų tautų 
laisvei bei nepriklausomybei pa
tikrinti, tai šis klausimas liečia 
ir sovietų okupaciją Čekoslovaki
joje ir neteisėtą, Sovietą Sąjun
gos įvykdytą, Baltijos valstybią 
užėmimą. Toliau pabrėžta, kad 
kalbant apie tautų tarpe vykdo
mą diskriminacijos vyksmą, deja, 
nebuvo nurodyta į Sovietų Sąjun
goje esamą religinę ir tautinę dis
kriminaciją. Amerikiečiai teigia, 
kad “TSRS ne rusų tautas yra 
palietę politinis persekiojimas bei 
diskrimanieja ir visiems yra žino
ma ofiieali Sovietų valstybės prieš 
religiją nukreipta politika”. Vis 
dėlto JAV delegacija, Šių trūku
mų nepaisant, pasisakė palaikan
ti sesijose pasiūlytą rezoliuciją.

(ELTA) 

žinti su Australijos Liet. Katali
kų Federacijos pirmininku p. J. 
Petraičiu, pas kurį besisvečiuo
jant plačiai išsikalbėta įvairiais 
bendraisiais reikalais. Šiame po
kalbyje taip pat dalyvavo ALB 
Krašto Kult, tarybos pirminin
kas p. J. Maksvytis, Dr. A. Mau
ragis ir kun. P. Vascris.

Taip pat Liet. Namuose turė
jome bendrą posėdį su suvažia
vime dalyvavusiais Melboumo, 
Adelaidės, Geelongo, Canberros 
apylinkių pirmininkais, kur taip 
pat dalyvavo ir Lietuvių Die
noms Melbourne Ruošti K-to 
pirm. p. A. Liubinas.

Ta proga malonu buvo susi
pažinti su eile tautiečių veikėjų 
ir kultūrininkų, atnaujinti senas 
pažintis. Apsistojęs buvau pas 
p. A. Zubrą, kuriam už pastogę, 
globą ir maloniai praleistas su 
juo valandas esu giliai dėkingas.

Velykų pirmąją dieną daly
vavau bažnyčioje, žavėjausi pa
rapijos choro giesmėmis ir gau
siais tautiečiais, kurių tarpe su
tikau ir daugybę senų pažįsta
mų.

Išbuvęs dvi dienas Melbourne 
grįžiau į Sydnejų kupinas entu
ziazmo ir vilčių ateičiai. Už vi
sus šioje išvykoje patirtus malo
nius įspūdžius esu giliai dėkin
gas visiems melburniškiams ir 
su nekantrumu laukiu metų pa
baigos, kada visi vėl susitiksime 
Lietuvių Dienose.

M. Zakaras 
ALB Krašto Valdybos 

Pirmininkas

AUKOS
MŪSŲ PASTOGEI

Pastaruoju metu vienokia ar ki
tokia proga Mūsų Pastogei auko
jo šie malonūs skaitytojai:

0. Šalkauskienė $2.00
v. Lozoraitis 2.00
A. šarkauskas 2.00
A. Grikepelis 1.00
A. Lastas 2.00
O. Kuprienė 2.00
Ig- Alekna 2.00
V. Valadkaitis 2.00
M. R. Symonds 2.00
V. Gerdauskas 2.00
V. Juod 1.00
v. M. 2.00
K. Pelurytis 2.00
B. Pivoriūnas 2.00
P. Burokas 2.00
S. Paulauskas 2.00
K. Cieminis 2.00
E. Eškirtienė 2.00
P. Jurjonas 2.00
A. Vailionis 2.00
P. Dirids 2.00
J. Adomavičius 2.00
V. Mikelaitis 2.00
P. Baltutis 2.00
V. Bukevičius 2.00
E. Karblane 2.00
K. Kazlauskas 2.00
J. Ruzgys 8.00
A. Klimaitis 2.00
T. Kašauskas 2.00
J. Šimaitis 2.00
L. Vasiliūnas 2.00
Gerb. rėmėjams nuoširdžią pa

dėką reiškia
ALB Kraite Valdyba

Mūsą Pastogės Leidėjas

ŽINIOS
Amerikos senatorins McCarthy, 

kandidatavęs į prezidentus drau
ge su Nixonu, anksčiau galvojo, 
kad Amerikos diplomatai Paryžiu
je besiderėdami su šiaurės Viet
namu, nemoka derybų vesti. Bū
damas pats Paryžiuje įsitikino, 
kad tokios derybos yra tik laiko 
gaišinimas, nes šiaurės vietnamie
čiai greita karo pabaiga visai nesi
domi.

_  * __
Penkiolika japonų studentų už

grobė keleivinį lėktuvą su 93 ke
leiviais ir pareikalavo, kad jie bū
tų nuskraidinti į šiaurės komunis
tinę Korėją. Lėktuvas turėjo nu
sileisti Pietų Korėjoje Seule. Pie
tų Korėjos tarnautojai prižadėjo, 
kad jie netrukdomi bus nuskrai
dinti į šiaurės Korėją, tik kad 
paleistų keleivius. Bet kai užgro- 
bikai norėjo pasiekti šiaurės Ko
rėją, jie turėjo vėl grįžti į pie
tus, nes šiauriečiai antilėktuvi- 
niais pabūklais lėktuvo neįsilei
do. Vis dėl to grobikai, Pietų Ko
rėjoje paleidę dalį keleivių, buvo 
įsileisti į šiaurės Korėją.
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Liet teatro klausimu
Žymus amerikiečių sociologas, 

teatrologas profesorius Morecai 
Gorelik yra išsireiškęs, kad tau
ta, valstybė be teatro, ypatingai 
dramos teatro yra akla. Teatras 
jo nuomone yra geriausia komuni
kacijos priemonė panaudojant gy
vus žmones, t.y. aktorius suvesti 
auditoriją j glaudij sąlytį su idė
jų ir emocijų pasauliu.

Nenuostabu, kad kultūros istori
jos raidoje teatras yra suvaidinęs 
pasaulyje svarbų vaidmenį.

Apie teatro uždavinius ir jų 
reikšmę štai ką sako garsus čekų 
dramaturgas ir kritikas Kari Ča
pek:

“teatras turi parodyti žmogų 
aukščiausio įtempimo momentais į- 
jungdamas į veikiančių asmenų 
tarpą didingąsias jėgas, lemian
čias žmogaus gyvenimą... Jo užda
vinys skleisti prieš mūsų akis vi
sas formas, visas idėjas ir veiks
mus, kuriuose pasireiškia dabar
ties dvasia. Žmogus ir dabar liko 
aistringu svajotoju, trokštančiu 
nepaprasto, bet jis išaugo veikia
mas naujų gamtinių ir socialinių 
faktorių. Teatre visada kalbama 
apie amžinus žmogaus širdies kon
fliktus, tačiau tie konfliktai gali 
liesti visos žmonijos laimę, lygiai 
kaip ir atskiros asmenybės laimę. 
Todėl būtina, kad mūsų laikų po
etas paliesti] iki šiol nežinotą ti
krovę, sudėtingas ir jaudinančias 
problemas, spindinčias ir pavojin
gas svajones. Jis gali domėtis ko
lektyvine psichologija ir taip pat 
individualia psichologija, gali stu
dijuoti idėjų heroizmą ir širdies 
nesuteptumą, nes juk kasdieną 
prieš mūsų akis auga ir kunkuliuo
ja dramatiška gyvenimo medžia
ga”.

Lietuvių teatras, pradedant 
“klojimų” vaidinimais, Juozo Vaič
kaus skrajojančiu teatru, A. Sut
kaus Tautos teatru, nuėjo garbin
gą kelią ir lietuvių kultūros ba
ruose suvaidino ypatingai svarbų 
vaidmenį.

Todėl kartais keista ir nuosta
bu, kad tiek Amerikos, tiek Aust
ralijos lietuviai permanai dėmesio 
kreipia į lietuvišką teatrą kaip to
kį.

Kokia gi lietuviško teatro padė
tis Australijoj? Adelaidės Liet. 
Teatras “Vaidila” savo paskuti
niuoju gal kiek ir konservatyviu 
pastatymu (šiandien ir Šekspyras 
statomas ir vaidinamas lanksčiau) 
pasirodė stebėtinai puikiai. Jų su
vaidintas Putino “Valdovas” dėka 
gero aktorių sąstato, geros lietu
viškos tarsenos, apgalvotai sukur
tų vaidmenų, įdėto didelio darbo 
kažkaip išsiskyrė iš kitų mėgėjiš
kų spektaklių. “Vaidilos” teatras 
reikia tikėtis neužmigs ant laurų, 
bet su didesniu ryžtu ir užmoju 
daug kartų prabils į lietuvį žiūro
vą.

Melbourne Liet. Teatras “Auš
ra” pastaruoju metu serga maža
kraujystės liga. Drąsaus mosto 
jauna režisierė Monika Gylytė 
skundžiasi nesulaukianti paramos, 
o juk ir garsus šveicarų dramatur
gas F. Duerenmatt “Zuericher Wo 
che” skiltyse sako, kad “teatrui 
negali vadovauti vienas žmogus — 
reikalingas štabas, kuris sugebėtų 
sutelkti apie teatrą visus, kurie 
nori ir sugeba jame dirbti”.

Sydnėjaus Teatras “Atžala” iš 
spaudos ir kitų pasakojimų spren
džiant (gaila, neteko matyti nė 
vieno jų spektaklio), taip gražiai 
prisistatęs lietuviškai bendruome
nei, miega giliu letargo miegu. O 
reikėtų vis dėl to šį pajėgų vie
netą, kurio eilėse yra buvusi ir 
mūsų veteranė aktorė K. Daugu
vietytė, kokiu nors būdu prižadin
ti.

Pertho ir Brišbanės lietuviai 
taip pat yra bandę vaidinti įvai
riomis progomis.

Taigi, kokia yra šios keistos, 
neperveikliausios lietuviško teatro 
padėties priežastis?

Atsakymo, atrodo, reikėtų ieš
koti bendruomenėj. Būtų neteisin
ga teigti, kad lietuviai teatru vi
siškai nesidomėtų: į jau paruoš
tą teatro spektaklį ateina didelis 
skaičius tautiečių, tačiau taip va
dinamai teatro veiklai, spektaklio 
paruošimui lietuviai nerodo didelio

Rašo Paulius Rūtenis 

susidomėjimo.
Šia proga norėtųsi duoti keletą 

patarimų ir pasiūlymų.
Pirmiausiai atrodytų būtina 

kiekvienoj lietuvių kolonijoj suor
ganizuoti teatro mylėtojų rėmėjų 
būrelį, kurio pirminis tikslas ir bū
tų vietinio lietuviško teatro admi
nistravimas ir visi kiti su teatru 
surišti technikiniai darbai, šis bū
relis turėtų įtraukti į savo tarpą 
kuo didesnį skaičių žmonių, besi
dominčių teatru, menu, literatūra, 
susirasti jų tarpe mecenatų (šiuo 
keliu, rodos, jau eina Adelaidės 
“Vaidila”) ir iš viso tiek finansi
niai, tiek moraliai prisidėti prie 
veikalo pastatymo.

Antras labai svarbus aspektas
teatro gyvavime yra repertuaras 
ir jo pasirinkimas. Aš kad ir nu
sižengdamas etiketei “menas me
nui” vis dėl to siūlyčiau vaidinti 
tik lietuviškus autorius, nes kad 
ir geriausiai susiorganizavęs te
atras, mano supratimu, per metus 
įstengs išspausti du pastatymus, 
ir būtų nusižengimas lietuviškai 
dramaturgijai, jei tie pastatymai 
būtų ne lietuvių kūrėjų. Žinoma, 
visai kita būtų kalba, jei turėtume 
ir profesionalnį teatrą ir jo pasta
tymus kas mėnesį. Be to, reikia 
sutikti su lenkų režisieriaus A. 
Hanuškevičiaus nuomone, kad “te
atrą, kuri® nesigalynėja su savo 
nacionaline dramaturgija, gali ly
dėti sėkmė:: jis gali būti madin
gas teatras, bet tai nėra garbin
gas teatras”.

Be to, svetimtaučių dramatur
gų veikalus galime visados pama
tyti gan puikiuose australų pasta-
tymuose. ,

Tiesa, ne vienas pasakys, kad 
mes turime neperdaugiausia lietu
viškų scenos veikalų, bet suaktu
alinus senąją dramaturgiją, kaip 
kad daro garsus anglų režisierius 
Peter Brook su Šekspyru, peržiū
rėjus ir pakopiravus kai kuriuos 
užmirštus scenos veikalus, taip 
blogai, atrodo, nebūtų. Veikalų 
scenai stoka jaučiama ir kitų tau
tų dramaturgijoj.

Tačiau čia ir vėl reikėtų prisi
minti rež. A. Hanuškevičiaus žo
džius: “Kiekvienas kūrinys, doku
mentinė medžiaga, bylos, laikraš
čių iškarpos, laiškai tinka teatrui 
ir dabarčiai, jei teikia tikrų ži
nių apie gyvenimą ir žmogų”.

Be to, į teatro funkcijas galima 
būtų įtraukti ir nestatytų veika
lų improvizacija® juos perpynus 
teatriniais efektais ar veikalų 
skaitymus koncertinėje formoje, 
šios rūšies spektaklius yra puo-

KAZYS MUSTEIKIS

Ultimatumas ir paskutinis posėdis
Birželio 14 d., pusę dvyliktos 

nakties metu, paskambino man 
Merkys ir pasakė, kad iš Maskvos 
gautos labai blogos žinios ir kad 
4 vai. ryto prezidentūroje yra 
šaukiamas Ministrai tarybas posė
dis. Po pusvalandžio vėl telefonas. 
Ministrų tarybos generalinis se
kretorius Mašalaitis pranešė, kad 
tarybos posėdis šaukiamas ne ket
virtą, bet 1 vai. nakties. Į po
sėdį atvyko: Merkys, Bizauskas, 
Jokantas, Tamošaitis, Audėnas, 
Masiliūnas, Valstybės kontrolie
rius Šakenis ir aš. Posėdyje ne
dalyvavo: Galvanauskas — buvo 
išvykęs į Klaipėdą, Urbšys — li
kęs Maskvoje ir Skučas — jau 
perdavęs pareigas Merkiui. Posė
dis prasidėjo prieš 2 valandą. Po
sėdžiui pirmininkavo Prezidentas.

Visi išsigandę, tylūs. Preziden
tas, atėjęs iš savo kabineto į sa
lę, visiems atsistojus, linktelėjo 
galva. Toks buvo pasisveikinimas 
šį rytą.

Pradžioje Merkys pranešė, kad 
yra gautas rusų ultimatumas. Sa
kė, kad pilnas ultimatumo tekstas 
dar esąs neiššifruotas. Paskaitę 
tik pirmąjį ultimatumo punktą: 
Vidaus reikalų ministrą Skučą ir 
Valstybės saugumo deplartamen- 
,to direktorių Povilaitį, kaip tiesio
ginius provokacijų veiksnių kalti
ninkus, tuojau atiduoti teisman.

Tik pradėjus Prezidentui kalbėt- 

selėjęs mūsų veteranas režisierius 
Juozas Gučius Adelaidėje, bandy
mų būta ir Melbourne su Vydū
no “Vėtra” ir Putino “Prometė- 
jumi”.

Paklausykim, ką sako šiuo rei
kalu garsusis šveicarų dramatur
gas F. Duerenmatt: “Teatras turi 
atlikti ir muziejaus, t.y. dramatur
gijos muziejaus funkcijas ir in
formuoti žiūrovą apie įvairių epo
chų įvairią dramaturgiją. Šį už
davinį atlikti padeda improviza
cija. Galima parodyti pjesę kitaip, 
negu brangiame pastatyme, gali
ma ją perteikti improvizacijos 
būdu — be dekotracijų, tik su ke

VACLOVAS RATAS KORUNOKADJU METAL COLAGE
Nuotrauka H. Šalkausko

KULT. NAUJIENOS
Prof. A. Maceina, dėstęs filoso

fiją Muensterio universitete Vo
kietijoje, pastaruoju metu pasitrau 
kė į pensiją bet paliko tame pa
čiame universitete kaip profeso
rius emeritas, dėstąs tik savo pa
sirinktą dalyką ir pasirinktu lai
ku.

„ __ * __
Prieš kiek laiko miręs Lietuvoje 

dail. A. Žmuidzinavičius per gy
venimą buvo surinkęs stambią ko
lekciją lietuviškų velnių — liau
dies meistni ir dailininkų sukur
tas statulėles. Iš tos kolekcijos su
darytas įdomus albumas, kuris

Artėjant Lietuvos okupacijos su
kakčiai prisimintinos anos įtam
pos dienos. Čia paduodame buv. 
Lietuvos krašto apsaugos ministe- 
rio Kazio Musteikio paduodamus 
faktus iš jo neseniai išleistos kny- 
ff-os Prisiminimu s fragmentai''. 
Išleido Nida Londone. Red.

ti, buvo atneštas pilnas ultimatu
mo tekstas. Sekantieji du ultima
tumo punktai buvo:

2. Sudaryti naują Sovietų Są
jungai priimtiną vyriausybę, kuri 
pajėgtų ir būtų pasiryžusi laiduo
ti garbingą Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos savitarpinės pagalbos su
tarties įgyvendinimą ir ryžtingai 
sutramdyti sutarties priešus.

3. Įleisti naujas sovietų kariuo
menės įgulas neribotu skaičiumi 
į visas svarbesnes Lietuvos vie
toves, kad būtų patikrintas Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos savitarp
inės pagalbos sutarties vykdymas 
ir užkirstas kelias tolimesniems 
provokaciniams veiksmams prieš 
sovietų įgulas Lietuvoje.

Atsakymo laikas: birželio 15 d., 
10 vai. ryto.

Iki to laiko atsakymo negavus, 
bus laikoma, kad Lietuva atsisako 
aukščiau pateiktuosius Sovietų 
Sąjungos reikalavimus vykdyti.

Visi tylėjo. Kalbėti pradėjo 

liais rekvizitais. Reikia surengti 
romantinės dramaturgijos impro
vizacinius vakarus tuo pačiu per
teikiant juos šviežiai. Be nusisto
vėjusių ir įkyrėjusių štampų. Im
provizacinis teatras turi neribotų 
galimybių”.

Taigi, ir mūsų senieji drama
turgai Vydūnas, Krėvė Putinas, 
Sruoga, panaudojus improvizaci
nio teatro galimybes, galėtų įdo
miai ir raiškiai į mus prabilti.

Baigiant šias eilutes norėtųsi 
paraginti visus mylinčius teatrą 
griebtis darbo, nes lietuvių dramos 
teatras tikrai prisidėtų prie mūsų 
vienintelio tikslo — lietuvybės gy
vastingumo išlaikymo.

Krašto Kultūros Taryba turėtų 
šį klausimą pagvildenti ir tikrai 
būtų ne pro šalį įtraukti šį įdomų 
klausimą į ateinančius studijų die
nų simpoziumus.

knygos forma išleistas Lietuvoje. 
__ * _

Prof. V. Ruokis, neseniai su
laukęs 85 m. amžiaus, buvo pasvei
kintas jo bute, Kaišiadoryse. Bu
vo atvykę, su gėlėmis, mokslinin
kai, draugai, Ruokio buvę moki
niai.

(E) 
__ * __

Vilniuje išleista meninės foto
grafijos knyga “Senojo Vilniaus 
vaizdai”, 240 psl. Vertintojai kny
gą laiko neįprasta, nes jos auto
rius A. Kunoius atskleidžia daly
kus, kurių daug kas nepastebėjo,

Prezidentas. Jis trumpai apžvelgė 
mūsų santykius su rusais, tik ne
seniai pasirašytąją savitarpinės 
pagalbos sutartį ir šį ultimatumą 
apibūdino, kaip begėdišką rusų ki
šimąsi į mūsų vidaus reikalus.

Prezidentas sakė, kad jis sutik
tų svarstyti tik antrąjį ultimatu
mo punktą. Sakė: “Būna atsitiki
mų, kai didelė valstybė paspau
džia mažąją ir mažoji nusileidžia”. 
Prezidentas sakė, kad ir mes šiuo 
atveju galėtume nusileisti ir su
daryti naują vyriausybę, bet pri
imtiną ne rusams, o pirmoje ei
lėje mums patiems. Trečias punk
tas esąs aiškus laužymas neseniai 
pasirašytosios savitarpinės pagal
bos sutarties.

Kai dėl pirmojo ultimatumo 
punkto, tai Skučo ir Povilaičio 
atidavimas teismui būtų didelis 
sąžinės apsunkinimas. Jie dirbda
mi vadovavosi įstatymais ir Pre
zidento nurodymais. Dabar, ati
duodami juos teisman, priimtu- 
mėm sau rusų išgalvotąsias šlykš
čias provokacijas.

Toliau Prezidentas priminė įvy
kusį Valstybės Gynimo Tarybos 
posėdį, kuriame buvo nutarta, kad, 
gresiant iš rusų pusės Lietuvos 
nepriklausomybei, mes ginklu prie
šinsimės. “Dabar tas laikas atė
jo”, sakė Prezidentas ir pasiūlė 
ultimatumą atmesti ir gintis.

Po to Prezidentas paprašė pasi-

JUBILIEJINĖ

DAIL. V. RATO
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ir išvengė “rodyti žmones, maši
nas ir kitą triukšmingą jo kasdie
nybės sumaištį”

(E) 
_  * __

MIRĖ K. VAIRAS
Kaune, balandžio 3 d. mirė ra

šytojas Karolis Vairas-Račkaus- 
kas daugiausia dirbo grož. literatu 
ros vertėjo darbą, be to, reiškėsi 
ir bibliotekose. Buvo paruošęs S. 
Neries, P. Cvirkos albumus. 1957 
m. okup. Lietuvoje išleista Vairo 
kūrinių rinktinė su atsiminimais, 
1967 m. — apybraiža apie V. 
Dembskį “Kunigas maištininkas”.

(ELTA)

sakyti kitus. Merkys tylėjo. Bi
zauskas pradėjo įrodinėti, kad ul
timatumą reikia priimti. Jis pri
minė neseniai įvykusį estų-rusų 
pasienyje incidentą, kur rusų nu
kauti du raudonarmiečiai. Rusai 
apkaltino estus. Estai sutiko, atsi
prašė, ir incidentas buvo geruoju 
likviduotas. Tai ir mums Bizaus
kas siūlė nusileisti.

Toliau jis siūlė Skučą ir Povi
laitį paaukoti valstybės gerovei ir 
sutikti juos atiduoti teisman, nes,, 
jis sakė, juos teis mūsų teismas, 
tai ir bausmę lengvą pritaikys.

Kai Bizauskas pasakė, kad rei
kia sutikti Skučą ir Povilaitį ati
duoti teisman, tai Prezidentas, la
bai supykęs, pašoko iš kėdės ir, 
pirštu durdamas į Bizauską, pasa
kė: “Kai tu būsi mano vietoje, tai 
galėsi išduoti, aš to nepadarysiu”. 
Prezidentas atsisėdo. Bizauskas, 
lyg truputį sumišęs, savo pasi
sakymą baigė siūlymu ultimatumą 
priimti ir nesipriešinti.

Aš pasakiau, kad visi Ultimatu
mo punktai yra žiaurūs, bet bai
siausias yra tretysis punktais, nes 
jo priėmimas būtų sunkus ir, aiš
ku, nebūtų sėkmingas, bet tautos 
ateičiai jis būtų reikšmingas. Siū
liau ultimatumą atmesti ir gink- 
'lu priešintis.

Audėnas trumpais bruožais pri
minė mūsų medžiaginio gyvenimo 
padarytąją pažangą, gražiai kles
tinčią kooperatyvų veiklą. Sakė, 
kad karas tą viską sugriautų. Siū
lė ultimatumą priimti ir nesiprie
šinti.
Tada Bizauskas pradėjo pulti Mer
kį. Jis stebėjosi, kad Merkys iki 
šiol dar nesusiprato atsistatydin- 

(Nukelta į psl. 4)

NAUJI LEIDINIAI

LIETUVIAI ARGENTINOJE. 
1918-1968. Puošnus ir gausiai 
iliustruotas leidinys apie Argenti
nos lietuvius ir jų veiklą. Išleido 
Rosario Lietuvių Bendruomenė 
1968 m. Didelio formato 213 psl. 
■kaina 3 USA doleriai.

Knygoje paduota trumpų žinių 
apie pačią Argentiną, Lietuvos is
torijos bruožai, kai kurie lietuvių 
atgimimo laikotarpio veikėjai, pa
minimas nepriklausomybės laiko
tarpis ir trys Lietuvos preziden
tai, Lietuvos laisvinimo kova už
sienyje ir Vlikas. Toliau seka lie
tuvių gyvenimas Pietų Amerikoje 
ir pristatoma atskirų lietuvių ko
lonijų Argentinoje veikla. Keista, 
kad tokiam dokumentiniam veika
le, kur suminima net ir mažiausios 
organizacijos, nė žodžiu neužsime
nama apie laikraštį “Argentinos 
Lietuvių Balsą”, kuris eina nuo 
1927 metų ir kuris Argentinos lie
tuvių istorijoje yra atlikęs milži
nišką darbą, šiaip leidiny yra 
gausu žodinės ir iliustratyvinės 
medžiagos. Redagavo redakcinė 
kolegija. Spalvotas viršelis Jurgio 
Brizgio.

*

B. Zumeris. Sakykim, vyrai, 
taip nebuvo. Feljetonų rinkinys. 
Išleido Hamiltono šaulių kuopa. 
123 si. Kaina $2.00,

Leidinyje yra sudėta trylika fel
jetonų. Apie jų vertę dienraščio 
Draugo kultūriniame — literatū
riniame priede (kovo 7 d. laido
je) taip rašoma: “Broniaus Zume
rio pirmas feljetoninis debiutas, 
lyginant jį su gero feljetono po
žymiais, atrodo, gana toli ne tik 
nuo tobulybės, bet ir nuo vidu
tiniškumo”.

*

Kazimeiras Barėnas. Tūboto 
Gaidžio Metai. Romanas. 438 psl. 
Išleido Nida Londone 1969 metais. 
Kaina Nidos klubo nariams 2.50 
dol. Nenariams 25% brangiau.

Autorius Kazimieras Baronas 
jau knygos mylėtojams pažįsta
mas iš jo ankstyvesnių veikalų, 
kurių pasirodė atskirais leidiniais 
trys ir eilė vertimų. Pats auto
rius redaguoja savaitraštį “Euro
pos Lietuvį”, taip pat pastoviai 
redaguoja literatūros almanachą 
“Pradalges”, kurių išėjo jau šeše
tas. Apie šią naujausią kūrybin
gojo autoriaus knygą plačiau skai
tysime kitą kartą.

*
Kazys Musteikis. PRISIMINI

MŲ FRAGMENTAI. Išleido Ni
da Londone 1970 m. 126 psl. Kai
na nariams 2 dol., nenariams 
25% brangiau.

Autorius nepriklausomoje Lietu
voje buvo Krašto apsaugos minis- 
teris ir šiose pareigose išbuvo iki 
Lietuvos okupacijos, šiuose atsi
minimuose K. Musteikis paduoda 
labai įdomių žinių apie gyvenimą 
Lietuvos viršūnėse iki paskutinių
jų dienų. Autorius pasakoja įdo
miai niekur savęs neprakišdamas 
ir tuo sudaro įspūdį, kad įvykius 
ir žmones stengiasi pavaizduoti 
objektyviai.

_  * __

GEELONGO LIETUVIŲ BEN
DRUOMENES BIULETENIS. 
Leidžia Geel. Apylinkė® Valdyba. 
Rotatorinis leidinėlis didžiųjų 
švenčių progomis. Redaktorius A. 
Skėrys.
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LAIŠKAS IS KANADOS
RAŠO DAIL. LEONAS URBONAS įš MONTREALIO

ĮDOMŪS faktai

Naktis. Sniegas. Man mažai pa
žįstamas Montrealis. Ne tik man, 
bet ir jaunam taiksistui. Bendrom 
jėgom surandam salę, kur vietos 
lietuviai trepsi šoka, torontiečių 
jaunųjų muzikų koncertą apleisto.

Muzika paskutinių dienų — spie
gia, būgnai trenkia, kad net tin
kas byra ant jaunų ir pagyvenu
sių galvų. Man prisimena griūvan
čios Jerichono sienos, ir net da
rosi baugu.

Jaunieji sutrepsi; jie stovi, ko
jos prie žemės lyg priaaugusios, o 
liauni kūnai lankstosi, supasi, kaip 
gluosniai audroj. Veidų nesimato, 
nes jie plaukais aptekę.

Prie ilgų stalų vyresnioji karta 
savo plačius veidus peni lietuviš
kais patiekalais.

Kaip dvasia iš kito pasaulio at
klydęs dairausi, koki seniai bere
gėtų veidų užkliudysiu. Nesuradęs 
einu prie tikslo: klausiu, ar yra 
čia Henrikas Nagys, kuris man 
neregėtas, nors seniai girdėtas. 
Nagys yra poetas ir esu skaitęs 
jo poemas. Tačiau keletu eilėraš
čių paskaičius bent man dar ne
užtenka minioj autorių atpažinti. 
Kitiems parodytam uždedu rankų 
ant stambaus peties.

— Labas, Henrikai, — sakau.
— Labas. Sėsk. Imk štai lėkš

tę ir šveisk tuos kotlietus. Kitaip, 
brolau, čėrkų išmetus krintant po 
stalu tuščias skilvis skambės!

Pastumia dubeni paskrudusių 
kotlietų, įkrečia bulvienės ir vėl 
nusisukęs tęsia pokalbį su kaimy
nu.

Nesipriešinu. Kimbu į tuos kot
lietus, bulvienę, žirnius, šveičiu, 
kad tuščias skrandis neskambėtų. 
Protarpiais žvilgteriu į Henriko 
profilį, nemažų nosį, mėsingas lū
pas, gėbį pasišiaušusių plaukų. 
Jis man primena kaScą — užne
ša kiek į Puškiną, į Pulgį And- 
riušį ir dar kažinkų.

Bekalbėdamas prisimena mane 
ir dar pastumia dubenį su kotle
tais — “Valgyk!”

— Tai., tai gal susipažinkim, 
— kramtydamas tiesiu jam rankų.

— Susipažinti? Pažįstu! Juk 
Urbonas. Iš nuotraukų, žinai, tu 

Ultimatumas ir...
(.Atkelta iš psl. 3)

ti. Merkys tylėjo. Bizauskas karš
čiuodamasis sakė, kad mes turime 
labai populiarų žmogų ir Mask
vai priimtiną — gen. Raštikį. Jis 
pasiūlė tuojau iškviesti Raštikį ir 
jam pavesti sudaryti naujų minist
rų tarybą. Merkys iš karto tylė
jo ir nieko į Bizausko puolimų 
neatsakė.

Prezidentas sutiko, kad būtų iš
kviestas Raštikis.

Pundzevičius išskubėjo jo atvež
ti. Buvo padaryta posėdžio per
trauka. Prezidentas su Merkiu išė
jo į Prezidento kabinetą. Kiti mi
nistrai prie salės atvirų langų 
kalbėjosi, rūkė. Aš su Vitkausku, 
kaip nerūkoriai, pasilikome sėdėti 
savo vietose. Prie mūsų piktas ir 
susiraukęs priėjo Bizauskas, “Š.... 
lietuviški generolai, nemoka pa
dėties išnaudoti ir atsikratyti Sme
tonos režimo”. Mes su Vitkausku 
pasižiūrėjom į vienas kitų ir nie
ko neatsakėm. Buvo labai keista, 
kad Ministro pirmininko pavaduo
tojas tokios kritiškos padėties aki
vaizdoje galvoja apie atsikratymą 
režimu.

Prieš 4 vai. ryto atvyko Rašti
kis. Bizauskas buvo išėjęs jo pasi
tikti. Jie abu kartu iėjo i salę, ir 
Raštikis atsisėdo šalia Bizausko. 
Iš savo kabineto grjžo Prezidentas 
su Merkiu. Posėdis vėl prasidėjo.

Prezidentas suglaustai supažin
dino Raštiki su ultimatumo turi
niu, su atskiru ministrų pasisa
kymais ir paaiSdno, kam Raštikis 
yra kviestas. Prezidentas sakė, 
kad jis paveda Raštikiui sudaryti 
naujų vyriausybę. Raštikis neatsi
sakinėjo. bet suabejojo, ar jo, kain 
Vokietijoje baigusio karo akademi
ją kandidatūra bus rusams priim
tina. Tuojau įsiterpia Bizauskas. 
Jis priminė Molotovo priekaištą’ 

sukūdęs. Užvalgyk kotlietų. Nesi
varžyk. Paskui išgersim. Pas ma
ne vietos užtenka — išmiegosim. 
Rytoj tau miestų aprodysiu.

Nugėrėm. šnekėjom, šnekėjom 
ilgai. Ir išmiegojom, nes pas Hen
rikų vietos tikrai užteko. Bala ži
no, kiek būčiau miegojęs, jei ne to
ji kanarėlė: čiulbėjo, čiauškėjo 
(maniau, kad už lango). Sapnavau 
kad Zarasuos Liepyno saloj lakš
tutė čiulba. Kai kibo į plaukus, 
pamačiau, kad geltonas paukšte
lis po kambarį skraido ir mane 
pešioja. Originalus tas Nagys. Jis 
nieko nekopijuoja. Jo vonios kra
nai (čiaupai) į priešingų pusę 
atsukami — vos pirštų ir kranų 
nenusukau, kol susigaudžiau. Vi
sai nenuostabu, kad de Gauliui 
niežtėjo pirštai Montreal) prie 
Prancūzijos priglausti.

Ne tik kalba — ir pastatui 
prancūziški. Tik tai Ženevoj ka
daise mačiau tokias gražias sko
ningas reklamas.

— Apsistok Monrtealyj, — sa
ko man Henrikas. — Miestas ne 
tik gražus, bet ir saugus. Tai ne 
Suvienytos Valstybės su nuolat 
gresiančia “juodąja jėga”. Juodų
jų grupę sutikus tau nereiks čia 
trauktis iš kelio...

Prieš akis staiga viskas pabala. 
Su triukšmu prie mano kojų nu
krinta didelė sniego šūstis. Pakė
lęs galvų žvelgiu į dešimties aukš
tų pastato viršūnę pasitikrinti, ar 
tas baltasis pavojus praėjęs.

— Jei baltojo bijai, — sako man 
Henrikas, — tai sėdėk Australi
joj ir lauk geltonojo...

Pavasaris. Skersgatviai vėjuoti. 
Sniegų saulė į niekus verčia, van
duo čiurkšlėmis garma į kanaliza
cijos skyles. Moterys mikliai gat
vėmis nešioja gražius prancūziš
kus profilius, o išdykėlis vėjas 
žaisdamas tuos “Maxi” paltus 
draiko, skvernus į šonus mėto 
mini suknelių ieškodamas, bet tik 
ilgas nailono kojines atidengia ir 
nesivaržydamas jas praeiviams ro
do...

Prie raudonų šviesų už vairo pa
gyvenęs vyras baltas dideles šu

Merkiui, kad rusams palankaus 
nusistatymo Kariuomenės vadas 
buvęs pašalintas iš pareigų. Bi
zauskas teigė, kad Raštikio kandi
datūra bus rusams priimtina.

Raštikis sutiko sudaryti naują 
vyriausybę. Vadinas, nuo šio mo
mento jis dalyvauja posėdyje, 
kaip busimosios vyriausybės pirmi
ninkas.

Aš paprašiau žodžio. Pakartojęs 
savo anksčiau pareikštą nuomonę, 
kad ultimatumą reikia atmesti ir 
gintis, paprašiau Prezidentą, kad 
jis leistų pasisakyti naujajam Mi
nistrui pirmininkui.

Raštikis atsakė: “Krašte yra 
įgulos. Gintis būtų neįmanoma. 
Reikia visus reikalavimus priim
ti ir nesipriešinti”.

Man pasidarė pikta. Neprašęs 
žodžio pasakiau: “Anksčiau — 
duok pinigų, pinigų, o dabar bijom 
šautuvą pakelti”.

Bizauskas vėl radėjo karščiuotis 
ir raginti greičiau ultimatumą pri
imti, nutraukti tardymo komisi
jos darbus, tai ir rusai padarys 
mums nuolaidų ir sušvelnins sa
vo reikalavimus. Jokantas kalbėjo 
labai trumpai. Jis sakė: “Jeigu 
taip, tai paimkim ir pasipriešin- 
kim”. Vitkauskas, padilinęs sėdi
mąją kėdę, sakė, kad jis pritariąs 
Raštikio nuomonei, jog gynimasis 
būtų neįmanomas, kai krašte yra 
įgulos.

Valstybės kontrolierius Šakenis 
pasakė: “Vis dėlto geriau būtų 
pasipriešinti”.

Prezidentas griežtai pareiškė, 
kad jis pirmojo ir trečiojo punktų 
priimti nesutinka. Jis atsistojo ir 
pasakė, kad išeinąs. Kilo sąmy
šis, prašyta, kad pasiliktų. Prezi
dentas atsisėdo. Prezidentas sakė, 
kad jeigu nesipriešinama, tai jis, 

kas išsitraukia. Tačiau ranka ne
liečia skrybėlės, o šukomis tik pa
kedena juokingai mažyčius žilstan 
čius ūsiukus...

Sėdėjau ir aš mašinoj, o Hen
rikas už vairo. Geri, platūs ir ly
gūs tie keliai. Nagys sako, kad bū
tų dar geresni, jeigu nuo jų kas 
visus prancūzus nupūstų. Jis py
ko ant jų, ypač kai tie aplenkę 
įkyriai lindo į priekį. Dar daugiau 
pykino dantis. Kelinta diena skau
da ir nepaliauja.

— Už ką tu gavai daktaratų? 
— klausiu Henrikų.

— Už literatūrą. Jokios naudos. 
Reikėjo mediciną studijuoti, — 
protauja Henrikas, šukas kišenėn 
kišdamas.

— Kodėl mediciną? Gal dėl to, 
kad uždarbis didesnis? Visi į tuos 
dolerius mušasi.

— Velniop tuos dolerius, — pik
tai pasižiūri Henrikas. — Matai, 
kelinta diena vaikštau pasišiaušęs, 
bandau šukuotis, o tasai dantys 
dar pasiučiau ima gelti. Gal per 
mediciną sužinočiau, koks ryšys 
tarp dantų ir plaukų.

_  * __
Pakeliui aplankėm dailininkus. 

Konjakas ir danties šaknis apra
mino. Aplankėm dailininką Šab- 
lauską. Pasirodo, kad jis yra Ona 
šablauskas, arba lietuviškai 
Ona šablauskienė. Bet Remeika, 
gyvenąs prie pat St Laurence 
upės, buvo Remeika, ne Remeikie
nė. Jis paišo ir tapo laivus, mė
lynus ir vienišus, apleistus laivus, 
o kai tie laivai nėra mėlyni, tai 
prie jų stovi žvejys. Be tinklo, be 
meškerės, stovi žvejys, toks vie
nas ir liūdnas.

Netoli upės ir dailininko Remei
kos gyvena dar vienas dailinin
kas — Bukauskas. Jis čia tiesiog 
legenda. Per dvidešimtį metų jam 
pavyko suvesti du nesuderinamus 
vėjus — laisvąjį ir pritaikomąjį 
menų. Tačiau kuris iš tų vėjų ir 
prie kurio prisitaikė taip ir nesu- 
sigaudžnau. Bukauskas laivų ne- 
piešia. Jis tik tai tapo, ir jo ta
pyba panaši į Australijos dailinin
ko T. Gleghorn abstraktus šio de
šimtmečio pradžioje. Jis jokių es- 

protesto ženklan, savo pareigas 
pagal konstituciją perduos Mi
nistrui pirmininkui ir pats išva
žiuos pailsėti. Sakė, kad negalįs 
pasilikti krašte, nes tokiu atveju 
rusai priverstų jį pasirašyti viso
kių dokumentų ir tuo pačiu subol- 
ševikinti Lietuvą.

Naujų pasiūlymų nebuvo. Mer
kys, visą laiką nė žodžio nepra
taręs, atsistodamas rankomis su
davė per kelius ir pasakė: “Aš 
manau, kad pirmąjį ir antrąjį 
punktą reikia priimti, o dėl tre
čiojo — naujam pirmininkui rei
kia vykti į Maskvą tartis”.

Taigi mintis dėl pasipriešinimo 
buvo palaidota. Tada aš pasiūliau 
nors protestą pareikšti. _

Prezidentas: “Būtinai”.
Raštikis: “Tas nieko nepadės. 

Nereikia rusų erzinti jokiais pro
testais. Mums reikės su jais dirb
ti, todėl reikia rodyti daugiau 
nuoširdumo”.

Taip birželio 15 d., 7 vai. ryto, 
buvo baigtas paskutinis Nepri
klausomos Lietuvos Ministrų tary
bos posėdis.

Jokių balsavimų nebuvo, bet visi 
dalyviai buvo prašomi pareikšti 
savo nuomones.

To posėdžio metu išryškėjo:
1. Respublikos Prezidentas nau

ją vyriausybę paveda sudaryti 
Raštikiui.

2. Su daugumos Ministrų tary
bos narių, naujai parinkto Minist
ro pirmininko ir Kariuomenės va
do siūlymu ultimatumą priimti ir 
nesipriešinti Prezidentas nesutin
ka.

3. Prezidentas pagal konstitu
cijų savo pareigas paveda eiti Mi
nistrui pirmininkui ir išvyksta už
sienin.

Tuojau o to posėdžio Merkys no
rėjo pirmininko pareigas perduoti 
Raštikiui. Raštikis nesutiko. Jis 
sakė, kad pareigas perims tik ta
da, kai Ministrų taryba bus su
daryta ir Prezidento patvirtinta.

Amerikietis gydytojas Dr. James 
Turpin, gerai pažinęs Hong Kong 
gyvenimo sąlygas savo santaupas 
kaupė ir įsteigė plaukiojančią kli
niką ant laivo, pavadindamas jį 
“Project Concern”. įsteigęs šią 
kliniką jis pats su šeima nuplau
kė į Hong Kongo vandenis ir čia 
sėkmingai darbuojasi nuo 1963 me
tu. Kaip žinia, daugelis, ypač ne
turtingųjų Hong Kong gyventojų 
gyvena ant vandens laiveliuose, 
kur medicininė ir sanitarinė prie
žiūra yra labai menka, šis pro
jektas pagrįstas meile žmogui, nes 
minėtasis gydytojas iš to pelno ne
turi, q padeda nepaprastai daug, 

kizų nedarus, lygiai kaip ir aš 
pats.

Ona šablauskienė eskizų daro 
daug. Ji sumaniai ir jautriai val
do grafikos plunksnelę. Ji nedrų- 
si ir kukli, bet kai Montrealio pa
rodose išstato vienų kitų darbelį, 
tai kritikai nepraeiną jos nepaste
bėję. O pro kitus praeina...

Iš negausaus darbų skaičiaus 
matėsi, kad ji žengia j meno iš
raiškos subtilumų. Jos prigimto 
ritmų ir kompozicijos pajutimo pa
vydėtų ne vienas dailininkas, ilgai 
kramtęs pieštukus.

Gaunasi įspūdis, kad šiaurės 
Amerikos dailininkai žiūri į gyve

SVEČIAI IŠ

Prezidentas paklausė Merkį: 
“Kur yra Skučas su Povilaičiu?

Merkys, “Pone Prezidente, jie 
yra saugioje vietoje”.

Prezidentas Merkiui: “Žiūrėk, 
kad šių žmonių gyvybė nebūtų 
mums ant sąžinės”.

Prezidentas ir Merkys prašė vi
sus ministrus būti arčiau prezi
dentūros arba Ministrų tarybos 
rūmų, kad prireikus galima bū
tų surasti.

Raštikis su Prezidentu kalbėjo
si dėl naujos tarybos sudarymo. 
Girdėjau, kaip Raštikis kalbino 
Tamošaitį Jokantą, Vitkauską įei
ti į jo sudaromąją vyriausybę. 
Su Urbšiu ketino susisiekti tele
fonu. Bizauskui buvo numatoma 
pasiuntinio vieta Vašingtone. Apie 
9 vai. ryto aš ir Tamošaitis atvy
kome į Ministrų tarybos rūmus. 
Netrukus atvyko ir Merkys. Mus 
pašaukė pas Merkį. Jis visiems 
ministrams davė po 1.000 dolerių. 
Apie 10 vai. aš vėl grįžau į pre
zidentūrą. Apie 10 vai. buvo gau
tas iš Maskvos pranešimas, kad 
Raštikio kandidatūra nepriimtina. 
Visiems buvo nelauktas smūgis, 
bet labiausiai Bizausko optimiz
mui.

Lietuvių Enciklopedijoje ir mū
sų spaudoje visur buvo rašoma, 
kad rusų ultimatumą Lietuvos 

nežiūrint kad jis Amerikos vaka
riniuose pakraščiuose turėo labai 
gerų vardų ir praktikų.

Niekas nežino, kas yra žemės 
viduriuose, tačiau geologai spėja, 
žemė susideda iš kelių sluogsnių. 
Teigiama, kad paviršiaus pluta 
yra apie 20 mylių storio, po juo 
eina vadinamas “pamušalas 1800 
mylių storumo, sudarytas iš uo
lienų, sunkesnių, negu užtinkama 
paviršiaus plutoje. Po “pamušalu” 
seka apie 1300 mylių storio sluogs- 
nis, kuris esąs karštas ir skystas. 
Pačiame vidury 1600 mylio storu
mo masė susidedanti iš geležies 
ir nikelio.

nimą kiek kitaip, negu kolegos 
kengūrų žemėj, čia jie nepluša, ne
sistengia išlįsti į kontinento pir
mąsias meno eiles. Kartais jie vie
nas kitam net ir nepavydi...

Parodas jie rengia parapijų sa
lėse. Paveikslai nedideli, kainos 
nedrąsios, žmonų gerai suleisti rė
mai. Tautiečiai tuos paveikslus 
perka. Visi paveikslai geram sto
vy, nes į parapijų sales kritikai 
neateina jų daužyti...

Kolegiškai išsišnekėjus jie per 
mane linki to paties ir mums to
je kengūrų žemėje. Tačiau už vis
ką daugiausia mums linki, kad 
mes ten ir pasiliktume.

UŽJŪRIO
Kovo 21 d. į Sydney buvo atskri

dę į Sydney aplankyti savo ar
timųjų ir pasidairyti po Austra
liją Stefanija ir Vladas Vitaus- 
kai iš Kanados (Ontario), čia bū
dami aplankė savo giminaičius p,p. 
Miniotus, Vaitus, Schaferius ir K. 
Gedgaudą ir jau balandžio 4 d. iš
skrido namo. Australija jiems pa
likusi malonų įspūdį. Susipažinę 
su mūsų vietine lietuviška spau
da ir pasiklausę visokių nuomonių 
pripažino, kad Kanadoje lietuviš
ka spauda yra daug atviresnė ir 
patys lietuviai nesą vieni kitiems 
priešiški.

Kanadoje p.p. Vitaudkai turi 
pelningą progresuojantį biznį, ku
ris šiandie siekia 100 tūkstančių 
dolerių vertės.

K N Y
Šių metų vasario numery Los 

Angeles mieste išeinąs mėnesinis 
iliustruotas žurnalas “Lietuvių 
Dienos” savo knygų kertelėje pa
mini ir A. Saudargienės knygą 
“Buvo broliai devyni”, kur tarp 
kita ko pasakyta: “abu vaidini
mai sudėti į vieną knygelę ir su- 
brošiūruoti atvirkščiai kitam taip, 
kad antrasis tekstas aukštyn ko
jom — tai naujiena, kuri labiau 
tiktų avangardiniam absurdo te
atrui”.

__ * __
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis Ame

rikoje, norėdamas atžymėti lietu
vių pasipriešinimą okupantui ir 

vyriausybė priėmė.
Lietuvos konstitucijos paragra

fas 141 yra tokio turinio:
“Mobilizacijų, karų ir taikų 

sprendžia Respublikos Prezidentas 
Ministrų tarybos pasiūlymu”.

Šiuo gi konkrečiu atveju Mi
nistrų tarybos dauguma siūlo ul
timatumą priimti.

Prezidentas nesutinka. Tai kaip 
gi — ultimatumas priimtas ar 
ne?

Tokio klausimo iki šiol dar ne
sprendė mūsų teisininkai. Jis yra 
įdomus ne tiek praktiškam reika
lui, kiek teoretiškai išaiškinti šiam 
teisiniam klausimui.

paruošė Bill Wilson

Pirenėjų kalnuose tarp Ispani
jos ir Prancūzijos gyvena negausi 
baskų tautelė, kurios kalba moks
lininkams yra tikra mįslė: kai ku
rie baskų kalbos žodžiai skamba 
kaip Amerikos indėnų, kiti gi kaip 
senovės hebrajų Jžydų). Eilė kal
bininkų tvirtina, kad esą daug pa
našumo tarp baskų ir japonų bei 
turkų kalbų, tačiau neturi jokios 
giminystės su ispanų ar prancū
zų kalbomis, šiuo metu nuolat 
pasireiškia maištų prieš ispanų 
režimų, nes baskai kovoja už sa
vo autonomijų.

VISAIP
Anglų inžinieriai išrado origi

nalų piūklų baldų pramonei.
Vandens srovė, kurios skers

muo tik šimtosios milimetro da
lys, lėkdama didesniu už garsų 
greičiu, puikiai piauna lentas.

šitaip pjaunant, visiškai nelie
ka piuvenų, o lentų paviršius išei
na nušlifuotas.

_ ’* __

Kai Vakarų kraštuose automo
bilis pasidarė ne prabangos įran
kis, o kasdieninė būtinybė, tai ko
munistiniame pasaulio sektoriuje 
dar iki šiandie automobilis tebėra 
gyventojui tik svajonė. Ten ne tik 
automobilių produkcija labai že
ma, bet ir gaminių kainos nepa
siekiamai aukštos.

— * __
Estijoje kolonizacija rusais vyk

doma sparčiu tempu, šiandie iš 
vieno milijono trijų šimtų tūks
tančių gyventojų apie trečdalį su
daro rusai. Sąlygos sudarytos to
kios, kad patys estai Estijoje ne
gauna butų ir vienaip ar kitaip 
verčiami išvykti į Rusiją. Gi ko
lonistai iš Rusijos turi visokias 
lengvatas ir pirmenybes. C

_  ♦ __

Skelbiama, kad rusai išradę to
kių rišamąją medžiagą — klijus, 
kurie naudojami prie operacijų: 
esą, nereikia operacijos keliu pjū
vio siūti, o tik tais klijais pate
pus viskas švariai sugyja.

GOS
partizanų žygius, buvo paskelbęs 
konkursą parašyti ta tema roma
nų. Konkursas pasibaigė ir premi
jos paskirstytos: I-ji premija J. 
Gliaudai už romaną “Giria ir ait
varai” ($1000), A. Baronui už 
romaną ‘‘Vėjas lekia lyguma” 
($500) ir A. Kairiui už romaną 
“Ištikimoji žolė” (500 dol.). Visi 
trys romanai netrukus pasirodys 
knygų rinkoje.

— * __

Bernardo Brazdžionio kūrybos 
rinktinė “Poezijos pilnatis” jau 
išleista ir išsiuntinėta ją užsipre
numeravusiems. Knyga didelio for
mato labai puošniai išleista ir 
apima visą poeto Brazdžionio kū
rybą iki paskutiniųjų dienų. Kny
gos kaina 10 dol. Norintieji ją 
gauti kreipiasi: Lietuvių Dienos 
4364 Sunset Blvd. Hollywood, 
Calif. 90029. Knyga kreditan ne- 
siunčiama.

_  * __

Adelaidėje gyveną rašytojas 
laureatas Pulgis Andriušis ieško 
savo rankraščio — J J. Bačiūno 
biografijos, kurią jis rašė keletą 
metų ir rankraštį prieš porų me
tų buvo pasiuntęs į Ameriką. P. 
Andriušis kreipėsi į Rašytojų 
|D raugi ją, kad ši padėtų reikalą 
išaiškinti.
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VARPO KLUBE
Melbourne lietuvių sporto klubo 

“Varpo” metinis susirinkimas įvy
ko balandžio 18 d. Lietuvių Na
muose. Susirinkimas buvo skaitlin
gas, nors teko pastebėti, kad dau
giau susirinkę sportininkų tėvai. 
Susirinkimui pirmininkauti pa
kviestas Varpo klubo garbės narys 
p. A. Bladzevičius, sekretoriavo 
p. V. Ališauskas.

Metinį klubo veiklos pranešimų 
padaro Varpo pirmininkas p. J. 
Tamošiūnas. Savo kalboje pirm. 
Tamošiūnas daugiausia iškelia 
aikštėn visus šiuo tarpu esamus 
klubo rūpesčius ir visus kitus kla- 
patus. Gi kas gi jų neturi? Svar
biausia, tai Varpo klube stoka tre
nerių, kai tuo tarpu kituose esą 
net ir per daug. Neturint gerų 
trenerių, nukenčia visa sportinė 
veikla. Keltas sumanymas net pa
sisamdyti kokį svetimtautį trenerį> 
nes savų jau čia neužtenka. Sun
kias dienas šiuo metu turi ir Var
po mergini] krepšinio komanda; 
stoka komandai suaugusių mergi- 
nų-moterų. Moterų komandoje ten
ka jau žaisti 12-13 metų mergai
tėms, ką gi kita daryti, kada nėra 
suaugusių? Nors tai ir geros jau
nos mergaitės, bet neturi prakti
kos ir veik visuomet joms tenka 
susirikti su gerai prityrusiomis 
žaidėjomis ir rezultatas baigiasi 
Varpo nenaudai. Bet vis tik ne
žiūrint visų trūkumų, Varpo klu
bas ir toliau nori likti grynai lie
tuviškas ir nesiruošia pirkti ar 
nuomuoti kokių svetimo klubo žai
dėjų.

Kelia Varpo valdybai rūpesnį ir 
metų gale sporto šventės suruo
šimas. Pirm. Tamošiūnas kreipia
si į susirinkusius, kad sportininkų 
tėvai suprastų ruošiamos šventės 
svarbą, kad padėtų atvykstančius 
svečius sportininkus apgyvendinti 
ir kad jie parodytų svečiams lie
tuvišką nuoširdumą ir vaišingu
mą. Gi savus sportininkus pirm, 
ir toliau ragina sąžiningai treni
ruotis ir būti pavyzdingais lietu
viais.

Po to padaro pranešimą ir 
ALFAS pirm. p. A. Bladzevičius. 
Jam kaip tos srities “bosui” ge-

BE REIKALO
Sako, Prahoje, Čekoslovakijos 

sostinėje, plačiai pasakojama isto
rija apie Brežnevą, kuris numirė 
ir ėmė ir nuėjo, atrodo, į tą vietą, 
iš kurios pagal nuopelnus jau 
skirstoma, kur teks išbūti visą 
amžinybę.

Nuėjo jis ten, laukia jis ten sa
vo eilės, stumdosi iš kampo į kam
pą ir susitinka paskutinįjį Rusijos 
carą Nikalojų. Caras ir klausia 
Brežnevą:

— Sakyk man, ar mano šventoji 
Rusija vis tebėra didžioji galy
bė?

— Taip, tikrai, — atsako Brež
nevas.

— O ar ji vis dar tebelaiko di
delę armiją;?

— Taip.
— Ir purkų laivyną?
— Taip, tikrai.
— O ar ji vis tebesitęsia išti

sai nuo Baltijos iki Ramiojo van
denyno?

— Tebesitęsia.
— O slaptoji policija ar ir da

bar tebelaiko žmones po savo 
kumščiu?

— Tebelaiko.
— O politiniai nerimo kėlėjai ar 

vis dar tebesiunčiami į Sibirą?
— Taip.
— O ar mano tauta dar vis te

begeria vodką?
— Taip, tebegeria.
— O ar ji ir iki šiol vis te

bėra 38 laipsnių?
— Ne, dabar ji yra 40 laipsnių.
— Tai sakyk man, ar dėl tų 

dviejų laipsnių iš tikro buvo rei
kalinga ruošti revoliuciją?

(EX.) 

rai žinoma visa Varpo klubo isto
rija, tad jis susirinkusiems pa
tiekia daug įdomių sportinių ži
nių, kas yra įvykę per 20 metų 
Varpo istorijoje.

Nebuvo pamiršti čia ir Varpo 
klubo treneriai. Pirm, padėkoja 
jiem už treniruotes ir įteikia po 
mažą dovanėlę. Toliau buvo kasi
ninko pranešimas ir perskaitomas 
revizijos komisijos aktas.

Po visų pranešimų buvo renka
ma nauja valdyba. Kada Melb. lie
tuvių bendruomenės valdybą ren
kant nebuvo kandidatų, tai ren
kant Varpo klubo valdybą tų kan
didatų jau buvo užtektinai.

Naujoji Varpo klubo valdyba 
yra šios sudėties: Pirmininkas ir 
toliau lieka tas pats — p. J. Ta
mošiūnas, pavaduotojas p. A. 
Adomkavičius, sekretorius p. P. 
Jokūbaitis, kasininkas p. J. Ože
lis ir ūkio reikalų vedėjas p. J. 
červinskas. Tad štai: po gana il
gų atostogų “tėvą” J. červinską 
vėl matome klubo valdyboje. O 
vaikai, jaunieji klubo sportinin
kai “tėvą” mėgsta.

Revizijos komisija liko ta pa
ti, kuri buvo ir praėjusiais me
tais, tai yra: P. Šalkauskas, S. 
Eimutis ir Aniulis.

Negalima nutylėti ir klaidų, pa
darytų per metinį susirinkimą. O 
ta klaida, tai vis dar pasikartoją, 
labai ilgi ir bereikalingi kalbė
jimai.Ko jau ko, bet jau sporti
ninkų savo ilgomis kalbomis tai 
jau neprisiviliosime. Jaunuolis no
ri veikti, judėti, ką nors daryti, 
bet tik jau ne įkyrėjusių kalbų
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1949 metais, atvykęs į Adelaidę 
pastebėjau, kad čia yra daug gra
žaus jaunimo. Taip pat radau ir 
buvusius sportininkus, kurie ats
tovavo Lietuvą įvairiose varžybose 
ir būtent: B. Borjerą lengvaat
letę, J. Pyragių sklandytoją ir A. 
Remeikį tenisistą. Man kilo min
tis, kad reikėtų apjungti lietuviš
ką jaunimą sporto klube.

Kreipiausi į tuo laiku buvusią 
Lietuvių Valdybą Adelaidėje, iš
dėstydamas savo sumanymą. Val
dyba pritarė man ir valdybos na
rys p. V. Ilgūnas pareiškė, kad 
lietuviai-krepšininkai žaidžia už 
kaž kokį australų sporto klubą. 
Jis supažindino mane su p. S. 
Umevičium, tos komandos kapi
tonu. Pasikalbėjus su juo dėl lie
tuviško sporto klubo, jis pareiš
kė, kad ir sportininkai galvoja, 
bet nežino, kaip tą reikalą su
tvarkyti. Jis pageidavo, kad aš 
tvarkyčiau tuos reikalus, suriš
tus su sporto klubu, o jis tvarky
sis su sportininkais, juos treni- 

' modamas. Besikalbant su juo 
sportiniais ir kitais reikalais, jis 
pabrėžė, kad Mr. Thomas, buvęs 
tuo laiku Krepšinio Sąjungos Pir
mininku, nelabai pritaria tokiam 
reikalui. Vieną šeštadienį, nuvy
kęs į O.B.I. salę, kurioje trenira
vosi lietuviai, buvau supažindin
tas su Mr. Thomas ir Frank An
gove, Krepšinio Sąjungos pirmi
ninku ir sekretorium.

Mr. Thomas buvo labai rezer
vuotas dėl lietuviško sporto klu
bo, bet Mr. Angove entuziastin
gai pritarė tokiam klubui.

Vieną dieną p. Umevičius įteikė 
man kvietimą prašydamas, kad nu- 
vykčiau į Krepšinio Sąjungos su
sirinkimą. Nuvykau su p. Vytau
tu Fledžinskiu, nes aš pats tuo 
laiku dar neperstipriausias bu
vau anglų kalboje. Tame susirin
kime, iškėliau lietuviško sporto 
klubo registracijos reikalą, kurį 
labai nuoširdžiai parėmė j. F. An
gove, sąjungos sekretorius. Vyko 
tuo reikalu diskusijos, bet nutari
mo nebuvo padaryta, ir tas klau-

Paminėtas XX-tis Pasaulio A. Economadis

Adelaidės lietuvių sporto Klu
bas “Vytis” atšventė savo įsistei- 
gimo dvidešimties metų jubiliejų, 
šį jubiliejų paminėti buvo paskir
tas 7 Nr. “Adelaidės Lietuvių ži
nių”. V. Baltučio redaguotame lei
dinyje tilpo keli straipsniai apibū
diną “Vyties” įsikūrimą, pasiek
tus laimėjimus, suteikta statisti
nių ir kitokių žinių iš Klubo nu
eito kelio. Patalpintos • keturios 
nuotraukos, šį leidinuką dar paį
vairino ir pagražino. Be minėtos 
medžiagos tilpo daug sveikinimų.

Adelaidės dienraštis The News 
(11.4.1970 datos) paskyrė gana 
daug vietos paminėjimui šios vy- 
tiečių sukakties. Aprašyme labai 
išgiriama “Vyties” įnašas Pietų 
Australijos krepšiniui. Suminima 
“Vyties” laimėjimai ir labai šiltai 
atsiliepiama apie Algį Ignatavi
čių.

Oficialus dvidešimtmečio minė
jimas įvyko balandžio 11 d. 6 v.v. 
Lietuvių Namuose. Minėjimas su
sidėjo iš trijų dalių, — akademi
nės, meninės ir vėliau sekusio ba
liaus.

Australijos lietuvių lauko teni
so čempijonei Aldonai Morkūnai- 
tei teko garbė pravesti oficialią 
ją dalį. Aldona pavestas pareigas 
atliko labai gerai ir, gražia lai
kysena, suteikė pačiam minėjimui 
iškilmingumo.

J gėlėmis ir Klubo ženklu pa
puoštą sceną buvo iškviesti pirmo
sios “Vyties’ krepšinio komandos 
žaidėjai, Klubo garbės nariai ir 
steigėjai, organizacijų atstovai, 
garbės svečiai. Prezidiumui užė
mus vietas, įneštos tautinė ir Klu
bo vėŪiavos. Klubo pirmininkas 

klausyti. Susipraskime galų gale: 
daugiau jaunimo savo susirinki
muose matysime, jei tik mažiau 
kalbėsime.

P. Viengungis

simas buvo nukeltas sekančiam su
sirinkimui. Tame susirinkime su
sipažinau su estų ir latvių atsto
vais, kurie pilnai rėmė mano su
manymą dėl registracijos tautinių 
klubų.

Sekančiame susirinkime vėl ou- 
vo iškeltas tautinių klubų registra
cijos reikalas ir po ilgų diskusijų 
nutarta registruoti taip vadina
mus “New Australian” sporto klu
bus. Susirinkusieji sutiko su ma
no argumentu, kad nemokant ang
lų kalbos neįmanoma dalyvauti ko
mandinėse varžybose. Be to susi
rinkimas priėmė nutarimą, kad 
pramokus kalbą, krepšininkai tu
rės įsijungti į australiškus sporto 
klubus. Neturėdamas kitos išeities 
sutikau su tuo nutarimu galvoda
mas, kad laikas parodys, ką tu
rėsime daryti ateityje. Tas posėdis 
baigėsi labai vėlai, arba tikriau 
pasakius labai anksti ty. 3 vai. 
ryto.

Susirinkimui priėmus nutarimą 
dėl tautinių klubų registracijos, 
estai ir lietiniai užsiregistravo, 
bet latviai nesiryžo, nes manė, 
kad geriau visiems latviams būti 
vienoje komandoje ir užsiregistra
vo kaip Y.M.C.A. krepšinio ko
manda.
šeštadienį, nuvykęs pas sportinin
kus į O.B.I. salę, papasakojau su
sirinkimo rezultatus, sportininkai 
apsidžiaugė ir pasakė man, kad 
jie pasirinko “Vyties” vardą. Aš 
pasiūliau “Šarūnas”, bet sporti
ninkai piisiU iko prie savo pasi
rinkto vardo. Tad ir tapo užre
gistruotas Lietuvių Sporto Klu
bas “VYTIS” Adelaidėje.

Užregistravus L.SJC. Vyties 
krepšininkus pirmenybėms, reikėjo 
ir formaliai įsteigti sporto klubą, 
nes iki šiol vyko organizacinis dar
bas su Krepšinio Sąjunga ir stei
gimui klubo tiesiog nebuvo laiko. 
Krepšininkams pradėjus žaisti 
pirmenybėse, susirišau su p. Leo
nu Baltrūnu tuo laiku buvusių 
F.A.S.K.A.S. įgaliotiniu Australi
joje. Laišku jis pranešė man, kad 
žinodamas, jog esu Adelaidėje jis 

J. Jaunutis išvardino visus Klu
bo mirusius narius ir jie pagerb
ti atsistojimu — tylos minute. Po 
to J. Jaunutis padarė gana platų 
Klubo dvidešimtmečio veiklos pra
nešimą. Savame pranešime jis per
žvelgęs visą veiklą, suminėjo svar
besnius laimėjimus, iškilius spor
tininkus, . Klubo vadovus, rėmėjus. 
Visiems tarė ačiū už atliktus dar
bus ir suteiktą Klubui paramą. 
Ypatinga padėka pareikšta visoms 
Adelaidės organizacijoms, kurios 
niekuomet neatsisakydavo ateiti į 
pagalbą.

Vėliau sekė Apylinkės Valdybos 
pirmininko V. Strauko kalba ir 
sveikinimai. Užgirdamas sporto 
Klubo atliktą darbą, Apylinkės 
V-bos vardu padovanojo Klubui 
skydą, kuriame įrašyta pirmoji 
Klubo valdyba ir pirmieji Klubo 
sportininkai. Klubui daug pasidar
bavusius asmenis apdovanojo pa
dėkos raštais. Toliau sveikino kle
bonas kun. A. Kazlauskas, Ade
laidės Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkas P. Bielskis, Klubo steigė
jų — garbės narių vardu J. Pyra
gius, latvių sporto Klubo vardu 
p. Jaunkalvis ir eilė gautų raštiš
kų sveikinimų buvo perskaityta. 
Paskutinis kalbėtojas buvo S. Ur- 
nevičius, “Vyties” pirmosios krep
šinio komandos kapitonas.
Stasys prisiminė pirmąsias ko
mandos gyvavimo dienas, perėjimą 
į organizuotą veiklą, — Klubo įsis- 
tegimą. ši minėjimo dalis buvo 
užbaigta tautos himnu.

Meninę dalį išpildė “Klajūnų” 
oktetas ir “Lithuania” choras. 
Klajūnai padainavo tris dainas. 
Choras, vadovaujamas naujos di
rigentės solistės p. G. Vaskas- 
Vasiliauskienės taip pat padaina
vo tris dainas.

Vėliau sekė balius. Kaip oficia
lioje dalyje, taip ir baliuje daly
vavo gana daug tautiečių. Baliaus 
metu dar kalbėjo P. Australijos 
krepšinio Sąjungos sekretorius F. 
Angove, A. Ignatavičius ir dabar 
pagarsėjęs P. Australijos žaidėjas 
Dr. V. Linde. Pasirodo, kad V. 
Linde vaiku būdamas dievino Al
gio žaidimą ir stengėsi jį kopijo- 
ti. Jam būdavo didelė garbė ir 
džiaugsmas jeigu pavykdavo pa
liesti Algio mėtomą kamuolį.

Galbūt tai buvo pirmas sykis per 
dvidešimtį metų, kad visi sporti
ninkai susirinko į būrį. Veteranai 
rado daug kalbų ir prisiminimų iš 
praeities, jaunimas taip pat links
mai leido laiką ir jų temos jau 
buvo šių dienų varžybos bei jų 
problemos.

Rytojaus dieną, sekmadieni, 
sportininkai su savo vėliava daly
vavo pamaldose kurios buvo atlai
kytos už mirusius vytiečius.

Dvidešimtmečio minėjimas buvo 
kruopščiai paruoštas ir gerai pra
vestas.

B.N.

KONKURSO LAIMĖTOJAS
Pirmojo šachmatų uždavinio, 

kurą paruošė ir dovaną paskyrė V. 
Augustinavičius, laimėtojas, bur
tų keliu, tapo J. Dambrauskas iš 
Sydnėjaus. Jis gavo The New 
Jackpot Nr. 352 loterijos bilietą 
Nr. 24779. Pirmoji šios loterijos 
premija yra $60,000. Taip pat tei
singai I-jį uždavinį išsprendė: A.

pristatė mane, kad būčiau paskir
tas FASKAS 'įgaliotiniu Pietų 
Australijoje, kuriam ir pavedama 
sportinės veiklos reikalai Pietų 
Australijoje. Jis patarė sušaukti 
steigiamąjį sporto klubo susirin
kimą, kas ir buvo padaryta. Gerai 
nepamenu kieno vardu šaukiau 
susirinkimą, kuris buvo sušauktas 
1950 metais kovo 25 dieną, Ka
tedros salėje, kuriame dalyvavo 
51 aismuo. Susirinkimui pasiūliau 
pirmininkauti dr. Vytautą Kiliko- 
nį ir sekretoriauti Algį Petriką. 
Padariau trumpą pranešimą, pa
brėždamas lietuviško sporto klubo 
reikalingumą ir svarbą, suburiant 
lietuvišką jaunimą į vieną viene
tą. Po to vyko diskusijos ir se
kė valdybos rinkimai.

Į pirmąją Sporto Klubo Valdy-

FUTBOLAS.
(1) Praeitą šeštadienį prasidė

jusiose Anglijos futbolo pirmeny
bėse Škotija nugalėjo Airiją 1:0, 
kada žemai skaitoma Wales su 
Anglija sužaidė 1:1, nors Pasau
lio čempionai buvo ilgą laiką atsi
likę 0:1.

(2) Po daugelio metų Il-sios di
vizijos komandos Huddesfield 
Town ir Blackpool buvo perkeltos 
į I-ją diviziją.

(3) Prieš Pasaulio Pirmenybes 
priežaisminiuose Peru nugalėjo 
Uragvajų 4:2 ir Čekoslovakija 
lengvai Vienoje laimėjo prieš 
Austriją 3:1.

(4) Vienam ratui dar likus 
žaisti Italijos pirmenybėse Riva 
kuris yra iš pačių brangiausių 
žaidėjų pasaulyje veda įvarčių 
skaičiumi ir turi įmušęs 19 įvar
čių, Vincenza Vitali turi 17, Anas- 
tazi Juventus — 15. Visi šie trys 
žaidėjai yra Italijos rinktinės žai
dėjai ir ją reprezentuos Pasaulio 
Pirmenybėse.

SYDNĖJUS. N.S.W. pirmeny
bių trečiame rate Ryde (buv. Yu- 
gal) nugalėjo Apia 2:1 tuo pada
rydami didelį siurpryzą žiūrovų 
tarpe. Po šio rato Hakoah ir St. 
George, turėdami po 6 taškus, yra 

[ lentelės viršuje.

MELBOURNAS. Melbourne taip 
pat įvyko netikėtumas, kai Ha
koah lengvai nugalėjo Heilas 3:0. 
Taip pat Wilhelmina gavo pirmą
jį savo pralaimėjimą, kai prieš 
juos laimėjo Croatia 1:0. Po žais
tų keturių ratų, Juventus yra pir
menybių lentelės viršuje.

ADELAIDĖ. Po didelio laimėji
mo 10:0 pirmenybių atidaryme 
Heellas komandai prieš Croatia, 
antrame susitikime jie vos įsten
gė sužaisti lygiąsias 1:1 prieš Vic
toria. Po antrojo rato, turėdami 
po 4 taškus Lion ir Polonia pirme
nybėse stovi geriausiai.

PERTHAS. Po dviejų lengvų 
laimėjimų Azzurri ir Cracovia yra 
Vak. Australijos pirmenybių vir
šuje.

BRISBANE. Trečiame rate Az
zurri įstengė sužaisti lygiąsias su 
geriausiai pirmenybėse stovinčiais 
Merton 1:1. šios lygiosios įgalino 
Thistle komandai iškopimą į lente
lės viršų..

KREPŠINIS.
ITALIJA. Po gražaus pasirody

mo Europos pirmenybėse Ignis 
Varese taip pat laimėjo Italijos 
Krepšinio Pirmenybes, lengvai taš
kais pranešdami Il-sios vietos lai
mėtojus Milano Simmenthal. Ne
apolio Fides, kurie žaidė su Pra-n-

Bratanavičius ir R. Giedrys iš 
Geelongo ir J. Kapočius, V. Ko- 
ženiauskas ir H. Stošius iš Syd- 
nėjaus. Prie laimėtojo burtų trau
kimo dalyvavo: V. Kazokas, A. 
Laukaitis ir V. Augustinavičius.

Sekančią savaitę bus duodamas 
Uždavinys Nr. 2.

bą buvo išrinkti: J. Riauba 45 bal
sai, B. Mackiala 42 balsai, J. Kal
vaitis 40 balsų, A. Remeikis 38 
balsai ir ponia Taparauskienė 34 
balsai. Pareigomis valdyba pasis
kirstė: Kalvaitis — pirmininkas, 
Riauba — vicepirmininkas ir spor
to vadovas, Mackiala — sekreto
rius, Remeikis — iždininkas ir p. 
Taparauskienė — valdybos narys. 
Ir tokiu būdu, lietuviai — krepši
ninkai tapo apjungti lietuviškame 
spotro klube.

įsisteigęs Sporto Kinas rado 
apie 20 svarų skolos, nes reikėjo 
registruoti klubą ir krepšininkus. 
Susirinkime nutarta surengti ba
lių, kas ir buvo padaryta. Tuo bū
du sporto klubas surengė ir pir
mąjį lietuvių balių Adelaidėje. Ka
soje atsirado apie 70 svarų, kurie

= arenoje
cūzijos Vichy dėl Europos laimė
tojų taurės, tegavo tik ketvirtą 
vietą. Laimėtojai Ignis Varese — 
40 taškų, Simmenthal 34, Ali ’O- 
nesta — 28, Fides Napoli — 26.

SYDNĖJUS. Balandžio 19 die
ną iš Sydnėjaus išskrido Austra
lijos krepšinio rinktinė į Pasaulio 
Pirmenybes, įvykstančias Jugosla- 
vioje. Pakeliui australų rinktinė 
sužais draugiškas rungtynes Ma
niloje, Taipei, Bolonijoj ir Ma
dride. Pirmenybės prasidės Gegu
žės mėn. 10 dieną.

BOKSAS.
Ismael Laguna iš Panamos, ku

ris yra lengvo svorio pasaulio čem 
pijonas savo titulą gins birželio 
mėn. 6 dieną Panamos mieste prieš 
japoną Shimatzu Suzuki.

Buvęs australas aboridžinis pa
saulio gaidžio svorio čempijonas 
Lionel Rose, atrodo, šio mėnesio 
gale susitiks Los Angeles mieste 
su R. Cruz iš Kalifornijos, čia 
buv. čempijonui yra vėl galimybių 
kilti savo karjeros laiptais aukš
tyn, nors dabar jis yra gerokai 
nusmukęs ir vargu ar atgaus sa
vo prarastą formą.

IX-SIOS
PASAULIO FUTBOLO 

PIRMENYBĖS
Likus jau tik šešioms savaitėms 

iki 9-jų Pas. Futbolo Pirmenybių, 
kurios šiais metais bus žaidžiamos 
Meksikoje ir kurios savo populia
rumu ir svarba stovi sekančiai po 
Olimpijados, čia paduodama visų 
iki šiol laimėjusių valstybių len
telė. Skliausteliuose yra pirmeny
bes organizavusi valstybė.

1- sios Pas. Pirmenybės. Žaistos 
Montevideo (Uragvajus) 1930 me
tais. Laimėjo Uragvajus finale nu
galėjęs Argentiną 4:2.

2- sios žaistos Romoje (Italijoj) 
1934 metais. Laimėjo Italija fina
le nugalėję Čekoslovakiją 2:1 (po 
pratęsimo nes rungtynės baigėsi 
1:1).

3- sios žaistos Paryžiuje (Pran
cūzija) 1938 metais. Laimėjo Ita
lija finale nugalėję Vengriją 4:2.

4- sios žaistos Rio de Janeiro 
(Brazilija) 1950 metais. Laimėjo 
Uragvajus finale nugalėjęs Bra
ziliją 2:1.

5- sios žaistos Berne (Šveicari
joj) 1954 metais. Laimėjo Vak. 
Vokietija nugalėjusi Vengriją 3:2.

6- sios žaistos Stockholme (Šve
dijoj) 1958 metais. Laimėjo Brazi
lija nugalėjusi Švediją 5:2.

7- sios žaistos Stantiago (Čilėje) 
1962 metais. Laimėjo Brazilija nu
galėdama Čekoslovakiją 3:1.

8- sios žaistos Londone (Angli
joj) 1966 metais. Laimėjo Anglija 
nugalėdama Vak. Vokietiją po 
pratęsimo 4:2 (Normaliu laiku 
baigėsi rezultatu 2:2).

NEJVEKTAS
Adelaidės TZre News dienraštis, 

aprašydamas įvykusias Vyties'jau
nių iki 18 metų rungtynes su Blair 
Athol Methodist komanda, kurias 
lietuviai jauniai laimėjo 118:20, 
pažymi, kad ir pas jaunius jaučia
si buvusio lietuvių P. Australijos 
ir Olimpinio čempijono Algio Ig
natavičiaus dvasia, kurį jie ir da
bar laiko vienu iŠ didžiausių žai
dėjų Australijos istorijoje. Per 
šias rungtynes Aleksas Jaunutis 
įmetė 48 taškus, ir broliai Pauliu
kevičiai — Algirdas 35 ir Kęstu
tis 21.

Dar ir dabar P. Australijoje 
yra nesumuštas A. Ignatavičiaus 
rekordas, kai jis per vasaros se
zono pagrindinių rungtynių ratą 
yra atsiekęs 99 taškus.

davė fininsinį pagrindą klubo vei
kimui.

Tad tokiomis aplinkybėmis ir į- 
vyko Adelaidės Lietuvių Sporto 
Klubo “Vytis” įsteigimas, kuris 
šiais metais švenčia jau savo dvi
dešimtmetį. Kai steigiant klubą 
krepšinį žaidė tėvai, tai šiandien 
žaidžia jau jų vaikai.

Imi. Juozas Riauba
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

PASISEKĘS BALIUS.
Balandžio 18 dieną Sydnėjaus 

Lietuvių Caritas, kartu su “Dai
nos” choru buvo surengę savo me
tinį balių. Nors Caritas organiza- 
cija savuosius balius ruošia jau 
eilę metų ir jie pradžioje būda
vo Trocadero salėje, tačiau su 
“Dainos” choru rengiama dar tik 
antrą kartą. Gražiai dekoruotoje 
A. Pluko salėje, kur daugumoje 
atsispindėjo tikrai balinė nuotaika, 
ypatingai moten; apsirengime ir 
veiduose, prisirinko apie 400 sve
čių, kas įrodo šio baliaus popu
liarumą ir gerą pasisekimą.

Oficialią dalį atidarė kun. P. 
Butkus, pasveikindamas svečius ir 
tuo pačiu prisimindamas mirusį 
“Dainos” dirigentą K. Kavaliaus
ką, su kuriuo ir buvo pradėta reng
ti bendrieji šių dviejų organiza
cijų baliai.

Programą pradėjo seserys V. 
Antanaitienė ir M- Reisgienė su- 
dainiįodamos lengvosios muzikos 
du dalykus: “Sapnu Karalaitė” ir 
“Rudens Lapai”. Abu išpildyti da
lykai buvo geri, susidainavimas 
gražus, todėl ir publikos švelnūs 
meliodijų garsai buvo karštai pri
imti. Sydnėjuje vis dažniau pasi
rodanti jaunoji D. Dulinskaitė pa
šoko “Vieną Kartą Pavasarį”. Jos 
šokyje aiškiai galima buvo paste
bėti gracingi galvos ir rankų ju- 
dėsiai ir ateityje galima iš jos 
laukti tikrai grakščios šokėjos.

“Dainos” choras savo repertua
rą pradeda su J. Gaidelio “Dai- 
ninkų Maršu”. Naujojo dirigento 
Br. Kiverio diriguojamas didžiu
lis choras puikiai išpildo šią dai-

ną. Jaučiasi tempas, energija ir 
viso choro geras susidainavimas. 
Antroji dama J. Statkaus “Tylų, 
tylų vakarėlį” jau yra lėtesnė, ne
reikalaujanti tokio didelio techniš
ko pasiruošimo. Žilevičiaus “Pasa
kyk Mergele” buvo nuotaiką su
kelianti, linksma ir gerai išpildy
ta daina. Paskutinioji iš Lietuvos 
gauta muz. Kavecko su žodžiais 
E. Matuzevičiaus daina “Vilniuj 
žydi Liepos” buvo ypatingai jaus
minga, gerai sudainuota ir svečių 
net du kartus išprašyta pakartoti 
dainą. Chorą pianinu palydėjo Z. 
Belkutė.

Naujajam dirigentui Br. Kive- 
riui pirmą kartą viešai pasiro
džius su “Dainos” choru, galima 
pilnai pripažinti chorvedžio meist
riškumą, energiją ir puikų dainų 
išpildymą. Pats choras su naujuo
ju dirigentu irgi yra atjaunėjęs, 
jaučiasi daugiau energijos, kas ir 
turi būti šio didelio choro pagrin
dinė savybė. Ateityje tik choras 
turėtų būtinai turėti savo dainų 
pranešėją.

Baliaus nuotaika buvo labai 
linksma ir svečiai, kurių matėsi iš 
Newcastle, Woolongong, Canber- 
ros, Brisbanės ir net Anglijos, 
prie gerai paruošto bufeto, sma
gios muzikos ir puikios loterijos, 
buvo tikrai patenkinti.

A. L-tis

altoriaus janąją atlydėjo jos tė
vas Juozas Šniras. Jaunųjų svi
tai asistuojant, kun. P. Vaseris 
jaunąją porą sutuokė šeimos gy
venimui.

Po sutuoktuvių, Quat Quatta 
svetainėje, jaunosios tėvų, ponų 
Šnirų suruoštose vestuvių vaišė
se dalyvavo keletas desėtkų sve
čių.

Jauki svetainės aplinka, profe- 
sonalus personalo patarnavimas, 
skaniai paruošti ir gausūs valgiai, 
pagal svečių skonį, pageidaujamais 
gėrimais suvilgomi vaišių nuotai
ką darė jaukią ir malonią.

Jaunieji gavo nemažai sveikini
mo telegramų. Iš svečių tarpo juos 
sveikino p. V. Bartuska. padėkos 
žodi tarė jaunasis — Manfredas. 
Jaunosios tėvas p. J. šniras dė
kodamas svečiams už dalyvavimą 
vestuvėse drauge ir nusiskundė, 
kad Birutės iš tėvų namų išėji
mas palieka juose neįprastą tuš
tumą. Iki šiol šią tuštumą užpil
dydavo Birutė savo jaunatvišku 
"Halio” mums ir atsilankantiems 
jos svečiams.

Jaukios muzikos garsų sūkuryje 
vestuvių svečiai šoko, linksminosi 
iki vidurnakčio.

Poilsiui jaunieji išvyko į Surf
ers Paradise.

GABIJA
RENGIA GEGUŽĖS 17 D. MELBOURNO LIET. NAMUOSE

Moterų Spaudos Koncertą
Programoje vietinės ir užsieninės (Adelaidės jaunimo) pajėgos 

PIRMAS TOKS KONCERTAS AUSTRALIJOJE!

Lietuviai iš arti ir toli — įSIDEMEKlTE!

ATVYKSTA
VLIKO PIRMININKAS? Pranešimai

Dalyvis

MELBO URNJK
NAUJA ŠEIMA

Balandžio 16 d. St. John’s baž
nyčioje susituokė Birutė-Valenti- 
na šniraitė su Manfred-Erich 
Schubert.

Vargonų muzikai palydint, prie

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Melbourno apylinkėse palijus ir 
esant šiltam orui, pradėjo gana 
gerai augti grybai-rudmėsės. Ti
kime, kad Lietuvių Namuose po
būvių metu svečiai ne kartų bus 
pavaišinti skaniais grybų patieka
lais, nes vienas grybautojas juos 
pristato tiesiog iš miško, o mote
rys paruošia naudojimui.

Oi, grybai, grybai, jūs patieka 
mano!

terys vis tebegroja pirmuoju smui
ku! Jau gegužės 17 d. įvyks gran
diozinis MOTERŲ SPAUDOS 
KONCERTAS Melb. Lietuvių Na
muose, kurį organizuoja Mūsų 
Pastogės “Gabija”, o programą 
išpildo Adelaidės jaunimas — stu
dentai. Sveikiname!

Balandžio 23 d. vienas iš mūsų 
ryškiųjų poetų Henrikas Radaus* 
kas susilaukė 60 m. amžiaus. Po
etas gyvena USA ir dirba kaip 
•bibliotėkiiiinkas Amerikos Kong
reso bibliotekoje Washingtone.

Adelaidės sporto klubo Vyties 
jubiliejaus proga įvyko pavyzdi
nės varžybos pavadintos "Titanų 
kova”. Rezultatai policijos proto
koluose.

SKAUDI p. ŠILŲ 
ŠEIMOS NELAIMĖ

Mornington’o vasarvietėje 
na kelios gražiai įsikūrusios 
viškos šeimos. Balandžio 16 
ramią lietuvišką koloniją sukrėtė 
skaudi p. Leono ir Emilijos šilų 
šeimos nelaimė. Jų kaimynė aust
rale, auto mašina veždama p. Ši
lų vaikus į mokyklą, kryžkelėje 
susidūrė su sunkia cemento maišy
mo auto mašina. Susidūrimo me
tu p. Šilų dukrelė Venta 7 me
tų buvo išmesta iš auto mašinos 
ir vietoje užmušta, o sūnelis Pra
nukas 9 metų sunkiai sužeistas 
į galvą. Pati australe vairavusi 
mašiną taip pat sužeista ir buvo 
išvežta į Melbourne ligoninę.

Tenka pasakyti, kad ponios Emi
lijos šilienės (Kesminaitės) išraiš
kos šokio šokėjos žuvusi dukrelė 
Venta buvo jautri muzikiniam rit
mui ir gabi šokėja. Daugelis ma
tė joje būsimą iškilią šokio meni
ninkę.

Užjausdami ponus šilus šią 
skaudžią valandą, linkime ištver
mės, o jų sūneliui Pranukui greit 
pasveikti.

gyve- 
lietu- 
d. tų

IA.

Patirta, kad gegužės 2 d. Syd
ney Liet. Meno Ansamblio vaka
ras praeis su “Muzikos garsais”. 
Pasirodo, kad tai nebus Ansamb
lio koncertas, bet bus taip įdo
miai pravesta, kad visi dalyviai 
dalyvaus tuose “Muzikos garsuo
se”. Dalyvaukite ir įsitikinkite!

Primename, kad Sydnėjaus sa
vaitgalio mokyklos piknikas įvyks
ta balandžio 29 d., trečiadienį. 
Skautų žemėje Ingleburne. Vai
kams vaišės ir gėrimai bus vieto
je. Suaugusieji atsivožia savo. 
Renkasi visi jau 10 vai. ryto skau
tų žemėje.

Dail. Leonas Urbonas, metų 
pradžioje išvykęs į šiaurės Ame
riką, jau suspėjo surengti savo 
kūrybos parodų Toronto mieste 
Kanadoje ir sekanti jo paroda bus 
atidaryta Čiurlionio galerijoje Či
kagoje. Neatrodo, kad mūsų daili
ninkas Naujajame Pasaulyje bū
tų užtikęs aukso kasyklas. Jo žo
džiais “menas čia vargsta 
giausiai. Gal 
vo vargu ji

dau- 
tik menininkai sa- 
pralenkia”.

Amerikoje _ ___
Korp! Neo Lithuania ruošiasi iš
leisti naują kultūros ir politikos 
žurnalą “Naująją Viltį”. Jis išeitų 
porų kartų j metus. Pirmas nu
meris greičiausia pasirodys birže
lio mėn. Žurnalą redaguos specia
li kolegija, kuriai vadovaus Dr. 
J. Balys.

aktyviai veikianti

Įsivaizduokite — Melbourne mo-

Turimomis žiniomis Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo K-to pirmi
ninkas Dr. K. J. Valiūnas, nese
niai grįžęs iš kelionių po Europą 
jau balandžio 18 d. išvyko į Paci- 
fiko kraštus žadėdamas drauge ap
lankyti ir Australiją. Būdamas 
Europoje Dr. Valiūnas aplankė 
lietuvių diplomatines misijas, ben
druomenių vadovybes tardamasis 
aktualiaisiais reikalais.

Apie Dr. K. J. Valiūno vizitą 
Australijoje tuo tarpu smulkesnių 
žinių neturima.

GBELONGAS
MOTINOS DIENOS minėjimas, 

ruošiamas Geelongo Dr. Vinco Ku
dirkos Savaitgalio Mokyklos Tė
vų Komiteto, įvyks gegužės 3 d., 
sekmadienį. 10 vai. ryto lietuviškos 
šv. Mišios šv. Jono bažn., 2.30 vai. 
pp. Geelongo Lietuvių Namuose 
minėjimas. Paskaitą skaitys vieš
nia iš Melbourno p. Danutė Baltu
tienė, seks mokyklos mokinių pa
sirodymas ir po to arbatėlė. Kvie
čiame visus dalyvauti.

Geelongo Tėvų Komitetas

PRANEŠIMAS
Melbourne Katalikių Moterų 

Draugija ruošia daiktinę loteriją. 
Laimėti galima: 1. paveikslą; 2. 
tranzistorių; 3. kilimą; 4. kavos 
servizą ir 5. plokštelę.

Bilietus platina Draugijos na
rės. Loterijos traukimas įvyks bir
želio 27 d.

Maloniai kviečiame visus išmė
ginti laimę paremiant Draugiją.

Katalikių Moterų Draugijos 
Valdyba

ALB GEELONGO APYLINKES VALDYBA

maloniai kviečia visus atsilankyti į ruošiamų

BENDRUOMENĖS METINĮ BALIU
įvykstanti gegužės 2 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

LIETUVIŲ NAMUOSE 

DAURO ST., NORTH GEELONG.

Gros geras orkestras, — veiks bufetas 
su užkandžiais ir gėrimais.

Geelongo Apylinkės Valdyba

PADĖKA
Sydnėjaus Studentų Valdyba dė

koja visiems tautiečiams, kurie 
taip gausiai atsilankė į ’70-jų me
tų “Initium Semestri”. Ačiū stu
dentams, jų draugams, padėju
sioms suruošti vakarą, ir tėve
liams už materialinę ir moralinę 
paramą. Ypatinga padėka p.p. P. 
Balkui, A. Kataržiui, D. Keraity- 
tei, A. Mikutavičienei, I. Milašie
nei, A. Plūkui, M. Reisgienei, A. 
Reisgiui, A. Šatkauskui, V. šlite- 
riui, R. Skeiviui, V. Šliogeriui ir 
A. Zigaitienei.

Visiems studentiškas ačiū.
Valdyba

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

6^ DAINAVOS SALĖJE

BANKSTOWNE

GEGUŽĖS 2 d.

ruošia jaukų muzikinį vakarą

muzika * šokiai
7 vai. vak.

Programoje dainos *
Pradžia

Įėjmas $ 2, jaunimui ir pensininkams $1.

PADĖKA

Muzikos

K A I
Okup. Lietuvoje nusikundžiama 

nelaimėmis, kurios paliečia maža
mečius vaikus miestų gatvėse ar 
keliuose. Daugiausiai nukenčia 
pirmųjų klasių moksleiviai. Tik 
1969 metais Lietuvoje miestų gat
vėse ir keliuose, krašte, žuvo 24 
ir rimtai sužaloti 103 iki mokyk
linio amžiaus vaikai, šie skaičiai 
nemažėja ir tai kelia vis didesnį 
nerimą.

(E)

Mielą kolegę 

dantų gydytoją G. KAZOKIENĘ, 

jos Tėveliui Lietuvoje mirus nuoširdžiai užjaučia

G. ir L. Petrauskai

Giliai ir nuoširdžiai užjaučiame 
dantų gydytoją p. G. Kazokienę jos Tėveliui

JONUI BUDREIKAI
Lietuvoje mirus.

Sydney Liet. Gydytojų ir 
Dantų Gydytojų Draugija

Valdybos galva pasakė: Staty
sim HAIR.”

“Ką? Pasiutai, žmogau! Per 
sunku; per daug darbo; dainos 
per sunkios; neišeis!”

Taip ir liko — pradėjom ruošti 
“Plaukus”.

Visi susirinko Lidcombe namuo
se galvų laužyti, idėjų rinkti, ta 
pačia proga išrinko naują valdy
bą. Daug galvojo, kalbėjo, alaus 
pylė į stiklus — o naudos mažai. 
Reikėjo vėl susirinkti, bet šį kar
tą visiems bekalbant Liuda ir Ma
žiukas pradėjo idėjas užsirašinė
ti. Kada ketvirtą kartą visi susi
rinko, planas jau buvo paruoštas, 
ir vietoje kalbų studentai pradėjo 
repetuoti; net jau ir dainos buvo 
pusiau iškeptos — tiktai reikėjo 
žodžius aukštyn kojom išvartyti, 
kad į gaidų rėmus tiktų.

Pilnom repeticijom visa grupė 
persikėlė į Dainavos namus, kur 
po kelis kartus i savaitę pasime
tusiai lakstė ir krypavo po sceną, 
o kritikai susėdę ant stalų gėrė 
alų ir pasitardami kritikavo, įsi
tikinę, kad viskas negerai. O Liu
da stumdė vaidintojus iš gerų į 
geresnes vietas, artėdama vis ar
čiau prie tobulumo kritikams be
dirbant viršvalandžius.

Atėjus Initium Semestri dienai 
beliko salės papuošimas, prie ko 
Danguolė daug pasireiškė su me
niškomis idėjomis, kurios jai nė
ra svetimos. Salė dar nebuvo tokių 
papuošimų mačiusi; daug moder
nių idėjų h* mažai pereito šimt-

mečio cenzūros. Net ir “Official” 
atidengė savo paslėptus gabumus, 
sukurdamas meniškas figūras virš 
durų abiejose salės pusėse, kurios 
turėjo savo simbolinę reikšmę. 
Reiktų pastebėti, kad vakarui pa
sibaigus salės valdžia nebuvo pa
tenkinta salės papuošimu, nors ir 
publikai labai patiko.

Kaip Initium Semestri praėjo, 
galima geriausiai sužinoti iš tų, 
kurie dalyvavo, o blogų‘žodžių ne
sigirdėjo nė vieno, nebent iš kokio 
pedantiško moralisto, kuris tuo 
laiku jau turėjo būti savo lovu
tėje.

Grupę naujų fuksų pakrikštijo 
filisteriai, pagal seną tradiciją; 
bet šį kartą jautėsi trūkumas la
kios vaizduotės — nes fuksai nesi
jaudino ir jiems nebuvo jokio rei
kalo nustoti šypsotis.

Scenai atsidarius visi žiūrėjo į 
vienišą pianistą, kai tuo tarpu 
“hipies” užplūdo salę iš kito galo 
ir bešokdami nukeliavo ant sce
nos ir pradėjo vaidinimą su daina 
“Aquarijus”, lietuviškais žodžiais, 
spalvomis besikeičianSoje, mir
gančioje šviesoje. Dainų ir kalbų 
žodžiuose netrūko ir patarimų tė
veliams ir bendrai lietuviams; 
kaip, pavyzdžiui, geriau vienas 
tikras klubas, negu du nedakepti, 
o kai visko po du, tai žmogus ne
žinai kur ir besisukti.

Iki vakaro galo visi šoko grie
žiant mūsų jaunųjų muzikantų ka
pelai, o kas nešoko tai kalbėjo, o 
kas nebeiškalbėjo tai jau snaudė.

Simas

Balandžio 7-18 d.d. Sydnėjuje 
Waltons Prekybos Namuose (City) 
Good Neighbour Council iniciaty
va buvo surengta ateivių tauty
bių išdirbinių paroda, kurioje tarp 
eilės tautybių savo skyrių turėjo 
ir lietuviai. Kai kitos tautybės 
daugiau pabrėžė savo audinius ar 
šiaip išdirbinius, lietuvių skyriu- 
je buvo akcentuota gintaras pa
brėžiant kad Lietuva — gintaro 
šalis. Lietuvių skyrius susilaukė 
ypatingo lankytojų dėmesio.

Visiems, prisidėjusiems prie šios 
parodos paruošimo, nuoširdžiai dė
koju. Už suteiktus eksponatus ta
riu ačiū p.p. K. Intui, A. Jakš
tui, E. Jonaitienei, O. Jarembans- 
kienei, A. Kapočienei, O. Kava
liauskienei, O. Migevičienei, A. 
Saudargienei, D. Skorulienei, 
Šumskienei, N. Vilkaičiui, Zinku- 
vienei, L. Žalienei, N. Žygienei.

Už dežuravimą parodos metu 
dėkoju p.p. L. Bernotienei, I. Dau- 
darienei, J. Janavičienei, K. Jana
vičiūtei, D. Karpavičienei, U. Ka- 
zokaitei, J. Petrauskaitei, I. Rei-

sonienei. Yatinga padėka priklau
so verpėjoms p.p. Šumskienei 
(sen|j.)r ČteJkieneį, Jarmalavigie- 
nei, 
nei.

MHcutavičienei ir Petniūnie-

Genovaitė Kazokinė

. Australijos 200 metų jubilie
jines iškilmes Sydnėjuje buvo į- 
škaityta ir ateivių tautodailės iš
dirbinių paroda programoje “Im
pact Australia”, šią tautybių pa
rodų suorganizuoti iniciatyvos 
ėmėsi N.S.W. Good Neighbour 
Council ir kreipėsi į Sydney Liet 
Moterų Soc. Globos Draugijos Val
dybą, kad ir lietuviai šioje paro
je dalyvautų, šios Draugijos Val
dyba savo ruožtu kreipėsi į Drau
gijos narę p. G. Kazokienę, kad 
šioje tautybių parodoje surengtų 
lietuvių skyrių, ir p. Kazokienė, 
kaip turinti šiame darbe patyrimo 
(pernai surengusi panašią parodą 
Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
ga), mielai sutiko ir tokią parodą 
sėkmingai suorganizavo ir prave
dė, už ką p. G. Kazokienei reiš
kiame gilią padėką. į
Sydney Liet. Moterų Soc. Globos

Draugijos Valdyba
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