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ŽODIS BENDRUOMENEI

SUDARYTA A.L.B. KRAŠTO 

KULTŪROS TARYBA.

S.m. kovo men. 31 d. Adelaidėje 
sudaryta A.L.3. Krašto Kultūros Taryba. 
Tarybos pirmininkas; Krašto V-bos na
rys kultūros reikalams V. Baltutis.

Sklandesniam veikimui išvystyti 
darbas suskirstytas i sekcijas. Sekcijų 
vadovai:

DAINOS IR MUZIKOS (Chorų seniūnė) 
- Sol. G. Vasiliauskiene.

DAILĖS — Dail. L Pociene.
KULTŪRINIU PARENGIMU. IR ORGANI
ZACIJŲ REIKALAMS - J. Jonavicius. 
SPAUDOS IR INFORMACIJOS 

— B. Straukas.
SPAUDOS PLATINIMO - E. Reisoniene. 
TAUTINIU. ŠOKIU. - L. Vasiliūnas. 
TEATRO — J. Neverauskaite 
NARIAI: — P. Launikaitis

A. Maželis 
L. Urbonas 
C. Zamoiskis

Tarybos pirmininkas V. Baltutis 
trumpai apžvelgė dabartinius mūsų veik
los trūkumus ir problemas. Svarstyta ir 
nutarta, kad reikalinga visą mūsų tautini 
ir kultūrinį veikimą, kreipti šia linkme:

1. Kelti kultūrines apraiškas bei 
darbą.

2. Svarstyti kultūrinio gyvenimo 
problemas, ieškant kelių ir būdų, 
kaip vykdomus koordinuoti.

3. Suaktyvinti kultūrinį gyvenimą, 
Įtraukiant musų jaunuosius inte
lektualus.

4. Ieškoti keliu ir būdu suartėti su 
mūsų jaunimu ir jį paveikti, kad
jis savanoriškai jungtus! mūsų 
tautinėn ir kultūrinen veiki on.

5. Suaktyvinti kultūrinį bendradar
biavimą tarp lietuvių kolonijų 
Australijoje ir kiek Įmanoma su 
laisvame pasaulyje gyvenančiais 
lietuviais.

6. Stengtis atžymėti musu spaudoje 
visas mūsų kultūrinio ir tautinio 
gyvenimo apraiškas.

(nukelta į 6 psl.)

REIKALINGI PAGALBOS
Po to, kai Turkijos aukįčiausias tadienines mokyklas, vyčius, ateitinin- 

teismas panaikino žemesniųjį teismų kus, neolituanus, skautus ir visus kitus, 
inutarimą dėl Bražinskų padetifes,' galuti- “ neorSanizuotus.
nis jų bylos sprendimas atiteko Turkijos 
vyriausybei. Susidarius Turkijos naujai 
vyriausybei, tas sprendimas gkli netru
kus Įvykti.

.Ka tik iš Ankaros gautomis VLIKE 
žiniomis, Bražinskų byloje daug lemia 
laiškai ir telegramos siunčiambs Turki-
jos vyriausybei. Todėl labai yla tikslin
ga laisvojo pasaulio lietuviams telegra
moms ir laiškais nedelsiant apeliuoti Į 
Turkijos naująją vyriausybę, kad Algir
das ir Pranas Bražinskai nebūtų atiduo
ti sovietams, nes tai reikštų jų atidavi
mą mirčiai. Telegramas ar laiškus atski
rų asmenų ar grupių, geriausia yra adre
suoti šiems Turkijos nariams ar nors 
kuriam vienam iš jų:

His Excellency Nihat Erim Prime 
Minister, Ankara, Turkey.
His Excellency Sadi Kocas Assis-

***
JAV spauda š.m. ko.vo mėn. pa

baigoje keliais atvejais rašė apie 
Baltijos kraštus, apie juose pasireiš
kiančias tautines, nacionalines nuo
taikas. Iškeltas reikalas jiems suteik
ti laisvo apsisprendimo teisę. Lietu-
vių spauda ir organizacijos su pasi
tenkinimu atžymėjo žinomo kolumnisto, 
David Lawrence straipsnį „US News 
and World Report“, įtakingame žur
nale vedamuoju paskelbtą š.m. kovo 
29 d. laidoje. Straipsnis apie tautų 
laisvą apsisprendimą baigiamas žo
džiais: „Jau atėjo metas visam pasau
liui reikalauti pagerbti laisvo apsi- 
sprendino dėsnį ir Rytų Europos tau
toms atsipalaiduoti svetimo valdymo 
ir leisti joms pasirinkti jų pačių val- 
dymosį formą. Tai ir yra laisvo apsi-

■tant of the Prime Minister, ANKARA,sprendimo esmė“.Tas pats Lawrence, 
Turkey. apie Baltijos kraštus rašo:, metų
His Excellency Osman Ocay Fo- tarpe? jau antrą kartą. Jo vienas straips- 
reign Minister, Ankara, Turkey. nis buvo paskeIbtas 1970 m. birželio 
Uis Excellency Ismail Arar Justice mėn.

Minister, Ankara, Turkey.
Telegramos ar laiško tekstas ga

lėtų būti toks: “We kiarily ask you not 
to extradite Lithuanian refugees Pranas 
and Algirdas Bražinskas who escaped 
from Soviet enslavent. Extradition would 
be equal to the death sentence for both 
Bražinskas’’.

į laiškų ir telegramų siuntimą tiks
linga įtraukti jaunimą: studentus, šeš-

„New York Times“ dienraštis, 
pastaraisias mėnesiais dažniau tei
kiąs apie Baltijos kraštus, komunis
tų suvažiavimo Maskvoje išvakarė
se, kovo 29 d., įdėjo Harry Schwar
tz rašinį apie „įtampos reiškinius 
Brežnevo karalystėje“. Schwartz jau 
nebe pirmą kartą primena padėti Bal
tijos kraštuose. Svarbi straipsnio 
vieta, kurioje autorius pažymi, jog

TAUTINĖ REPREZENTACIJA
B. Straukas.

Prieš dvidešimt metų šiame že
myne, dažnas buvome nusivylę čio
nykščiu gyvenimu. Visose srityse ra
dome didelių skirtumų lyginant su eu
ropiniais, mums įprastiniais standar
tais. Į Australija linkę žiūrėti, kaip 
į konservatyvų, dvasiniai sustingusi 
krašta, su menkais kultūriniais reiki- 
lavimais, apatijos slegiamais žmonė
mis ir visuotiniai Įpilietintu tinginia
vimu. Atrodė, kad šis didžiulis kraš
tas, su milžiniškais gamtos turtais ir 
su vos keliais milijonais gyventojų 
niekuomet neišsikapstys iš šio le
targo. Prisimenant Australijos kaip 
valstybes ir australų kaip tautos for
mavimosi raida, kitokiu rezultatu var- * 4
gu buvo galima tikėtis. Juk Austra
lija nuo pačios kūrimosi pradžios bu
vo izoliuotas, nepatrauklus kraštas. 
Tik viena britų periferinių kolonijų 
su labai jau nepopuliaria (nusikaltė
lių kolonija) užuomazga. Nors sąly
goms pasikeitus emigracija į sį kraš
tą pagyvėjo, bet emigrantų sudėtis 
niekuomet nebuvo aukštesnio intęli- 
gentinio lygio. Tai vis dauguma ang
lų darbininkijos perteklius, ar nuoty
kių ieškotojai. Tačiau, nežiūrint to, 
Australija per palyginti trumpą savo 
istoriją sugebėjo pasiekti gana aukš
tą gyvenimo standartą ir atkreipti kitų 
tautų emigrantų dėmesį. Tikroji ir jau 
planinga emigracija prasidėjo po an
trojo pasaulinio karo ir ji sistematin- 
gai vykdoma visa laika. Dabartiniai

emigrantai, rūpestingai australų at
rinkti, apima visus gyventojų sluoks
nius, pradedant nekvalifikuotu darbi
ninku, baigiant mokslininkais.

Šios emigracijos dėka, Austra
lija per pastaruosius 20 metų pada
rė negirdėtą pažangą visose : gyvenimo 
srityse. Emigrantai, kaip veržliau
sias ir kūrybingiausias elementas, 
australų gyvenimui suteikė naują im
pulsą. Kiekviena tautinė grupe atsi
vežė" netik muskulus ir intelektą, bet 
ir dalį savos, tautine kultūros: meną, 
tradicijas, naujovių gyvenime 
(apranga, maistas), skirtingą tarpu
savio bendravimo būdą ir t.t. Visa tai 
australų gyvenimą padarė turtingesni, 
Įvairesni ir pilnesnį. Australai neju
čiomis tuos pasikeitimus ima įsisa
vinti. Tuo būdu gyvenimo būdas tarp 
australų ir emigrantų vienodėja ir abi 
pusės labiau suartėja. Skirtumams 
mažėjant, ateiviai ir vietiniai pasi
junta vieni kitiems artimesni, nyksta 
antogonizmas ir pats gyvenimas darosi 
malonesnis.

iš gyvenimo praktikos esame pa
tyrę, kad australai ne visas tautines 
grupes vienodai traktuoja ir turi skir
tinga nuomonę apie kiekvieną iš jų. 
Ar ši nuomonė yra gera ar bloga, mums 
nėra vistiek. Visi bevelijam, kad 
apie mus australai turėtų kuo geriau
sią. atsinešimą ir vertinimą. Nuo to 
dažnai priklauso mūsų ateitis ir gy
venimo sąlygos šiame krašte. Emi
graciniam krašte, kokia yra Austra

lija, ir kur tiek daug etninių grupių, 
neužtenka, kad mums reikalingas aus
tralas ar darbdavys susidarytų gerą 
nuomonę apie į jį besikreipianti asmenį. 
Jam dažnai rūpi ir iš kurios tautos tu 
kilęs.

Apie tautines grupes nuomonės 
sudaromos atsižvelgiant į jų praeitį 
kultūringumo laipsnį, jų laikysena 
naujame krašte ir į jų bendra{ kultū
rinį Įnašą adoptuotame krašte. Todėl 
labai svarbu kiekvienai etninei grupei, 
taigi ir mums, tinkama tautine repre
zentacija. Kyla klausimas, ar mes 
šiuo atžvilgiu esame padarę visą ką 
turimose aplinkybėse galima buvo pa
daryti. Ar mes šioj srity turėjome ko
kį nors planą, ar reprezentacija buvo 
pripuolama, daugiau individualines 
iniciatyvos prasiveržimai?

Reikia pripažinti, kad tautinė 
reprezentacija reiškėsi ir organizuo
tai ir individualiai. Jau pirmiausiais 
metais labai aktyviai reiškėsi ir da
bar vis dar įvairiomis progomis pasi
rodo mūsų chorai ir tautinių šokių gru
pės, kaip charakteringos lietuviškosios 
kultūros reprezentantai. Gal jų dėka lie
tuviai Australijoj buvo taip plačiai iš
populiarinti.

Prieš k eliolika metų buvo suorga
nizuota pabaltiečių liaudies meno paro
da, kuri perkeliavo beveik per visas 
valstijų sostines. Tai buvo neabejotinai 
vertingas įnasas supažindinti australus 
su šių kraštų meno vertybėm.

įvairiuose miestuose musų moterų 
organizacijos dalyvavo tautinių^ valgių 
suruoštuose festivaliuose, o taip pat Ka
lėdų eglučių puošimo tautiniais motyvais

(nukelta į 5:

i šiuo metu esama daugiau, kaip per 
visą eilę metų, „nacionalistinių nuo
taikų, jų bruzdėjimo“ ir ypatingai 
ukrainiečiių„ latvių, lietuvių z estų 
ir sovietų mahometonų, taip pat ir 
sovietų žydų, tarpe.

Elta yra gavusi Argentinos spau
dos iškarpas, kuriuose atžymėtas Lie
tuvos neprikalusomybės atstatymo su
kakties minėjimas Buenos Aires mies
te. Du Buenos Aires dienraščiai, „La 
Nacion“ ir „ La Prensa“ apie Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį rašė keliais atvejais ir žinias 
dėjo pirmuose puslapiuose. Abu dien
raščiai įdėjo nuotraukas, kuriuose 
pavaizduoti Argentinos lietuviai, va
sario 16 - sios proga (merginos su 
tautiniais rūbais) padėjo vainiką 
ties San Martin, Argentinos išlaisvin
tojo paminklu, Buenos Aires mieste. 
Laikraščiai plačiai citavo Argentinos 
lietuvių veikėjų kalbas.

Pirmasis baltų informacijos sri
ty dirbančių, šiaurės Amerikoje, pa
sitarimas įvyko š.m. kovo 27 d. New 
Yorke, Barbizon Plaza viešbuty.

Pasitarimo tikslas buvo: suar
tėti Baltijos kraštų organizacijų vei
kėjams ir ypač tiems, kurie veikia 
spaudos, radijo valandėlių, biulete
nių leidimo, srity, pasidalinti savo 
patyrimu informacijos srity, ypač krei
piant dėmesį į baltų kraštų bylos 
pristatymą svetimai, JAV ir Kanados 
visuomenei ir kt. Pasitarime apžvelg
tos galimybės ateity plėsti baltų in
formacijos bei jos derinimo darbą.

ELTA.
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Redakto
riaus žodis
Praeinantieji ir Išnykstantieji 

Ženklai.
Skaitydami B. Strauko „Tauti

nę Reprezentaciją“ ir Ig. Aleknos 
„Ruoškimės iš Anksto“ (abu straips
niai spausdinami šiame M.P. nume
ryje), turėtume visi giliai susimasty
ti, kas būtent iš mūsų darbų pasi
liks laikams, o kas praeis su šios 
dienos šviesa. Yra vertybių kurias 

galime įamžinti ir yra aktualijos, 
kuriomis gyvename dabartyje. Be 
abejo, kad be dabarties vyksmo, arba 
be kasdienybės negalima apseiti, 
ji yra mūsų tikrasis gyvenimas, su
augusi su mūsų rūpesčiais ir reika
lais.

Kiekviena civilizacija, kiekvie
na kultūra, kitais žodžiais sakant, 
kiekviena bendruomenė nori sau pasi
statyti paminklą už varį tvirtesnį. 
Tas natūralūs įgimtas jausmas yra 
pagrindas visam žmonijos kultūrėji- 
mui, visai istorijai. Todėl natūralu, 
kad ir. mes įmame rūpintis nenykstan
čių ženklų palikimu.

Kokios apraiškos ir kokie ženk
lai galėtų būti mūsų bendruomenės 
laiko neužpustomais pėdsakais, kaip 
tik ir kalba minimų straipsnių auto
riai. Nagrinėdami šias jų mintis ma
tome, kad tai yra mūsų lietuviškos 
buities užregistravimas knygose, bi
bliotekose, muziejuose ir pačiame 
šio krašto gyvenime. Sis kraštas tam
pa mūsų kraštu, čia statome savo 
lietuvišką buitį ir čia paliekame sa
vą atminti. Čia atneštas mūsų lietu
viškas kraujas ir lietuviškoji kultū
ra turi rasti vietos augti ir skleistis, 
tvirtai savo gyvomis šaknimis įaug
ti į svetimą žemę, kuri tampa mūsų 
žeme.

Natūralu yra suaugti su aplinku
ma ir su panašėti. Tačiau kad ir kaip 
būtų natūralūs nutautėjimo procesas, 
vistiek yra daug palikta žmogaus pro
tui, kuris gali ir pačius natūraliau
sius vyksmus kreipti sau palankia 
krytimi. To mes ir turime siekti.

RUOŠKIMĖS IŠ ANKSTO.

Minint 10 - ties metų mūsų atvykimo 
į Australiją sukakti, A.L.B -neš Kraš
to Valdyba išleido Metraštį. Šiuo met
raščiu ir dabar, reikalui esant, pasinau
dojame, nes jame sutrauktos pačios pa
grindines žinios ne tik mūsų kūrimąsi 
šiame krašte, bet ir apie mūsų šakotos 
kultūrinės veiklos užuomazgą ir jos plė
totę bei Įvairių organizacijų augimą ir 
jų veiklą. Čia taip pat randame žinių apie 
atskirus, daugiau pasireiškusius, orga
nizacijų veikėjus, kultūrininkus, rašy
tojus, dvasiškius, menininkus ir t.t. Tai 
pirmasis mūsų bandymas sutrauktai pa
vaizduoti Australijos lietuvių pirmojo 
dešimtmečio gyvenimą.

Laikas greit bėga ir štai jau artina
si pirmasis šimtmečio ketvirtis - 25 me
tai. Dvidešimt penki metai, jei imsime 
kaip mastą palyginimui, rodo subrendu
sio jaunuolio amžių. Dvidešimt penki me
tai organizaciniame gyvenime irgi rodo, 
arba bent turėtų rodyti, jau pilnai išrys- 
kejusius organizacijos tikslus ir nusi
stovėjusį būdą ir priemones tų tikslų be
siekiant.

Per šiuos 25 metus mūsų Bendruo
menės ir organizacijų asmeninis veidas 
keitėsi. Daug aktyvių ir pajėgiausių na
rių, amžiaus naštos spaudžiami, jau pasi
traukė is aktyvios veiklos arba jau yra 
iškeliavę į amžinybę. Atvykę į ši kraš
tą jaunuoliai dabar jau yra pilnai subren
dę ir pradeda imti bendruomenės vado
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LAEVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MUSU GARBĖS REIKALAS.

Pone Redaktoriau,

Leiskite man atsakyti tiems, kurie 
laiškuose (M.P. Nr. 8 ir 9) klaidingai 
mane suprato, ar visai nesuprato, P.p. 
Vingilis ir A. Brazdžioniene (M.P. Nr. 
11,12) pamiršo, kad skaičiavimus reikia 
daryti apimant visą faktų skalę. Pav. 
susirinkime vienam pasakius kuria min
tį, kitas jos nekartos, gal atsisakys vi
sai kalbėti; vienas kalbės ilgiau, kitas 
trumpai, posėdžio laikas pagal reikalą 
galima pratęsti ir 1.1.

Sutinku , kad prezidiumą reikia res
pektuoti, tačiau nesutinku, kad jo klai
dų negalima butų kritikuoti, ypač kai ir 
prezidentai yra kritikuojami.

Faktas yra visiems žinomas, kad di
delės inteligentų grupės skundas prieš 
buv. redaktorių Kazoką, sukėlęs tiek 
daug triukšmo mūsų spaudoje, buvo įvy
kis, kuris turėjo būti vienu ar kitu bu- 
du suvažiavime aptartas. Tačiau tai ne
buvo padaryta. Net Kr. V - bos atstovo 
apkaltintieji tarybos nariai negavo tei
ses išsamiai pasiaiškinti. Ir jiems prezi
diumas davė tik 2 - 3 min., o per tiek 
laiko tikrai nedaug ką gali pasakyti. Į 
vieno gi atstovo pasiūlymą eiti į viešus 
disputus savo parašytiems žodžiams ap
ginti - prezidiumas nekreipė jokio dėme
sio.

Man atrodo taryba susirenka ne vien 
tik Kr. V - bos pranešimus išklausyti 
ir sąmatai sudaryti. Ji yra vyriausias 
sprendžiamasis organas. Prieš darydama 
sprendimus ji turi atvirai apsavarsryti vi' 
sus bendruomeninius klausimus. Čia turi 
paaiškėti visi neaiškumai, visi ginčyti
ni klausimai - turi išryškėti tiesa. O 
varžant ir apribojant atstovų kalbas, neį
manoma tiesą išryškinti. Štai dėl ko aš 
prezidiumui ir priekaištauju, nes jis ne
sistengė tos tiesos ieškoti, dargi trukdė 
tai daryti.

N. Butkūnas.

vavimo naštą ant savo pečių. Pirmaisiais 
kūrimuosi metais čia gimė, jau daugelis 
jų yra baigę ar bebaigiu aukštuosius 
mokslus jaunuoliai, kurių požiūrys į ben
druomenę ir visą lietuviškąją veiklą ski
riasi nuo vyresniosios kartos ir netoli
moje ateityje duos jai naują krytpį, tars 
sprendžiamą balsą, tačiau, reikia meny- 
ti, ieškos atramos praeities lietuviškoje 
veikloje.

Kol dar yra musų tarpe tų, kurie, 
kad ir dirbdami jiems primestą fizinį dar
bą, dėjo visas pastangas kurti lietuviš
ką bendruomenet su visomis jos organi
zacijoms, būtų tikslu jų darbą įamžinti 
atsiminimų forma, kas dar galėtų būti 
paremta ir dokumentine medžiaga. Jau 
nepapasakos mums savo intymių ir ver
tingų žinių tokie šulai, kaip a.a. Pulgis 
Andriušis, A. Krausas, J. Kalakonis, K. 
Kavaliauskas, Kun. J. Kungis, VI. Ra
dzevičius, S. Narušis, J. Valys ir dau
gelis kitų, kurie ėjo pirmosiose gre
tose. Kadangi laikas tokių eiles nuo
lat negailestingai retina, delsimas būtų 
nedovanuotinas.

Todėl A.L.B - nes Krašto Valdyba 
turėtų vėl imtis iniciatyvos šios paskir
ties naują leidinį išleisti. Jo išleidimą 
siūlyčiau suderinti su Lietuvių Dienų 
parengimu, tada atpultų L. Dienų progi
nio leidinio išleidimas. Jei Sydney bu
simoms Lietuvių Dienoms to leidinio del 
laiko stokos ( tik IVs metų) nebegaletume 
išleisti, tai būsimoms L. Dienoms Ade
laidėje jis būtinai turėtų būti paruoštas.

Gerb. Skaitytojai,

Man rodos, kad p. N. Butkūnas at
sakydamas p. Vingiliui ir p. A. Braz
džionienei kartojasi savo mintimis nieko 
naujo nepasakydamas.

Pono Butkūno mintį, kiek plačiau 
praplečia ir ją išriškina p. A. Jūragis 
savo laiške (M.P. Nr. 14) “Aritmetika 
ir laiko stoka”. Čia jis tvirtina , kad 
reikalas kalbėti buvo svarbus ir kad 
svarbiems reikalams suvažiavimas turi 
turėti laiko.

Man atrodo, kad ir 20ar daugiau žmo' 
nių noras kalbėti dar neparodo reikalo 
svarbumo. Juk jeigu kas būtų turėjęs 
tokią svarbiu mintį, kurią būtinai rei
kia pasakyti, jis ją galėtų ir dabar pasa
kyti, niekados nėra per vėlu svarbią 
ir rimtą mintį pasakyti per laikraščius. 
Bet gi tos minties nėra, niekas apie 
ją nekalba, o kalbama tik, ar turėjo pre
zidiumas teisę apibrėžti kalbėtojams 
laika, ar išmintingai elgėsi taip dary
damas, ir ar demokratiškas buvo suva
žiavimas (Agnė Lukšytė M.P. Nr. 9). 
Vadinasi, keliamas klausimas proce- 
sualinis, o ne esmenis. Taigi į tą pro- 
cesualini klausimą ir tenka atsakyti.

A.L.B. statutas yra demokratiškas, 
o prezidiumas tvarkėsi pagal statutą, re
prezentuodamas daugumos valią. Dabar 
kas gali pasakyti išmintigai ar neišmin
tingai, kas turi tokį kriteriumą? Nėra abe
jonių,kad tas, kas turi kompetenciją ir 
autoritetą, o toks yra šiame atvejuje pre
zidiumas. Prezidiumo kompetencijoje yra 
leisti kam kalbėti ar neleisti, jis. tai 
daro pagal savo išminti, o ne pagal kitų.

Taigi ar beverta mums šiais klausi
mais besiginčyti ir bekalbėti, geriau ei
kime prie pozityviai reikšmingesnių rei
kalu svarstymo.^- a. Mauragis,

Sydney.

&
Naujasis leidinys turėtų būti išsa

mesnis, tikslenis ir patrauklesnis, to
dėl jau dabar ir neatidėliojant reikia pra
dėti kaupti jam medžiaga. Tiek Austra
lijos Lietuvių B-nės Krašto Valdyba, 
tiek ir jos padaliniai - Apylinkes ir Se
niūnijos turėtų pakviesti asmenis, kurie 
imtųsi tą darbą organizuoti. Ne visi ga
li sklandžiai raštu mintis reikšti, todėl 
reikėtų rasti korespondentų, kurie tokius 
atsiminimus rašytų ir iš jų paruoštų tin
kamus straipsnius būsimam leidiniui.

Nemažesnis darbas paruošti išsa
mius straipsnius paremtus dokumentine 
- archyvine medžiaga. Jie parašomi ne 
taip greit, nes tenka perskaityti daugelį 
dokumentų, protokolų, laikraščiuose 
spausdintų korespondencijų, straipsnių 
ir t.t. Šioji medžiaga nebns randama vie
noje vietoje, bet reikes ieškoti organi
zacijų mažuose archyvuose, bylose ir 
dažnai pas privačius asmenis ar net ki
tose vietovėse.

Tokio leidinio išleidimą finansuoti 
turėtų visos organizacijos ar atskiri as
menys, mokant nustatytą mokestį už 
užimtų leidinyje puslapių skaičių. Tuo 
būdu surinktos lėšos atpigintų leidinio 
kainą ir tuo pačiu jo platinimas turėtų 
daug didesnį pasisekimą.

Neatidėkime reikalo ryt dienai!

Ig. Alekna.

ATSAKYMAS P. GASIŪNUI

z Gedas Sidabras parašė apie A. Luk
šytės knygą palankiai. Titas Guopis prieš 
penkerius metus apie vieną jos novelę iš
sitarė nepalankiai. Poetas A. Gašlūnas 
M.P. Nr. 13 šaukiasi pagalbos, nebeži
nodamas kuriuo is jų tikėti.

Patarčiau Jums p. Gašlūnai, tikėti 
manim, Sidabru, nes aš rašiau apie visą 
knygą, apie 14 Lukšytės novelių, o T. 
Guopis tik apie vieną. Būtų neteisinga 
T. Guopio kada tai prabėgom, keliais žo
džiais pasakytą vienos noveles aptarimą 
laikyti visos A. Lukšytės kūrybos įver
tinimu. O Jums juk tiesiog geliančiai 
rūpi tiesa ir etinių normų išlaikymas. Be 
to, yra galimybė, kad ir T. Guopis, pa
skaitęs “Kalnų velnią”, ras nepeiktinų 
dalykų. Arba dar geriau, poete, netikėk 
nei manim, nei juo. Perskaityk knygą 
pats susidaryk SAVO nuomonę, kaip 
visi literatūros gerbėjai ir uolus skaity
tojai kad daro. Tada nereikės dejuoti ir 
skųstis nežinojimu.

Būti, kaip Guopis sako, "tipiška 
Naujosios Vaidilutės ir Moters beletris
te” nėra literatūrinė nuodėmė. Tuose žur
naluose spausdinosi ir išaugo dalis ge
riausių mūsų moterų rašytojų ir poečių. 
Apie Lukšytės knyga jau išspausdintos 
4 recenzijos. Jos gerokia viena nuo kitos 
skiriasi, bet kartu ir sutampa vienoje nuo
monėje, kad si autore rašo gerai. Didžioji 
mūsų spauda apie tą knygą dar nepasisa
kė. Negalvoju , kad ir stambiųjų kritikų 
nuomonė apie ją bus bloga.

Nesijaučiu klydęs, sakydamas, jog 
Lukšytė trumpo, aiškaus ir tiesioginio pa
sakojimo būdo yra pasimokinusi iš žymių 
kitataučių autorių. (Tarp kitko, Giovanni 
Verga, o ne Vega, kaip Jus p. Gasiūnai, 
rašote). Nedekite, p. Gasiūnai, į mano 
lūpas teigimų, kurių aš nepasakiau. Aš 
tik nurodžiau Lukšytės stiliaus ir nove
lių darybos galimus šaltinius. Nepasky- 
riau jos knygai vietos literatūrinėj gra
dacijoje. Jei būčiau norėjęs Jūsų suges- 
tijonuojama kryptimi ką nors pasalti, 
bučiau pasakęs.

Kūrinio literatūrine vertė nėra taip 
įrodoma, kaip aritmetinė aksioma. Del to 
vertintojų nuomones ne retai skiriasi. Jei 
būtų čia vietos, galėčiau nurodyti pavyz
džius, kaip ir apie labai geras knygas 
kritikų nuomonės pasidalina ir kartais 
būna visiškai priešingas. Tik apie men: 
kavertes knygas niekas nieko nekalba. 
Skaitytojai, i nepriklausomai nuo kritikų, 
susidaro savo nuomones apie autorius ir 
jų laikysena nulemia knygų pasisekimą.

Rašydamas apie knygas, visada ieš
kau to, kas, mano nuomone, jose yra li
teratūriniai gero. Vadovaujuosi įsitiki
nimu, kad geras žodis nei vienam auto
riui nėra pakenkęs. AŠ pav. labai vertinu 
poeto Gasiūnio poeziją ir, jeigu jis kada 
nors išleis savo knyga, o aš būsiu gyvas, 
parašysiu labai palankią recenziją, nors 
tas ji, gal būt, taip pat baisia papiktins, 
kaip papiktina mano parašytas “Kalnų 
velnio” aptarimas.

Gedas Sidabras.

“Lit. ir Meno” savaitraštis 8 nr. 
skatina antikvariatus steigti Klaipėdoje 
ir kituose miestuose. Esą, žmones ne
vertina senų knygų, nežino jų kainų ir 
pan. Kaime buvęs atsitikimas: vienų na
mų katilinėje senos knygos buvo degina
mos, gi senyva moteriškė kirviu kapojo 
seną vertingą knygą. Ji griebėsi kir
vio, nes knygos suplėšyti neįstengė, o į 
katilą ji netilpo ...

Nusiskundžiama: labai trūksta se
nos knygos aistruolių, sumanių, sąži
ningų, mokančių daug kalbų.

(ELTA).

« 
*
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

TRAGIŠKI ĮVYKIAI PAKISTANE.

Iš Indijos ir Pakistano sugrįžę 
turistai pasakoja, kad masinės žu
dynės tebevyksta rytų Pakistane. 
Vienų pasakojimais, keliosdešimtys 
tūkstančių yra žuvų riaušėse prieš 
vidaus santvarką rytuose; kiti sa
ko, kad žuvusių skaičius kur kas di
desnis ir gali siekti pereitų metų 
gamtos aukas rylų Pakistane.

Pakistanas, tai tikrai Dievo ap-
leistas tragiškų įvykių kraštas že
mėje. Netaip seniai, pereitų metų 
pabaigoje, rytų Pakistano salas iš
tiko audra. Vėjas, siekdamas 120 my
lių per valandą greitį , sukėlė di
džiules bangas, kurios užliejo tirš
tai apgyvendintas salas ir su savim 
nusinešė ar vietoj paskandino tarp 
250.000 ir 500.000 gyventojų. Nesu
skaičiuojami tūkstančiai liko be 
maisto, be namų, be pastogės.

Tai buvo antra didžiausių gam
tos natūralių katcslrofų pasaulyje. 
Prieš lai 1887 metais užregistruota 
pati didžiausia gamtos katestrofa, kada 
Kinijoj išsiliejus Gellonajai upei žu
vo tarp 1,000,000 ir 7,000,000 gyven
tojų. Kinijos masinėje destrukcijoje, 
apimančioje 50,000 kv. mylių plotą, 
buvo neįmanoma tiksliai apskaičiuo
ti paskendusių ar mirusių nuo cho
leros nelaimingųjų skaičių.

Pereitų melų gamtos padariniai 
priminė šiurpų vaizdą įvykusį prieš 
84 metus Kinijoje. Rytų Pakistane 
kaip ir Kinijoje niekas net nebandė 
gauti tikrus davinius ar surasti prie
žastį dėl kurios aukų skaičius ga
lėjo būti žymiai mažesnis.

Praėjus dviem savaitėms po ka- 
lestrofiškų įvykių, Pakistano prezi
dentas Agha Yahya Khan pagaliau 
išsiruošė kelių valandų kelionei po 
suniokiuotas salas. Vaizdas nekoks; 
salose nei gyvos dvasios, nei pada
rėlio, vien britų karių kasamos lavo
nams duobes.

Nelaimės išliktas rytų Pakis
tanas susilaukė viso pasaulio para
mos, visų užuojautos. Net ir Mao 
Tsetungas paskyrė 1,2 mil. dolerių 
pašalpą per Genevos atstovybę. O 
vis tik mažiausiai dėmesio skyrė 
patys pakistaniečiai, pati Pakistano 
vyriausybė.

Dėl ko taip elgtasi su ry tine ne
laimės ištikta Pakistano dalimi, čia 
skaitytojam perduodama trumpa Pa
kistano istorija vedanti prie šių die
nų politinio ir ekonominio vaizdo, 
bei masinių žudynių.

NETOLIMA PAKISTANO PRAEITIS.

1947 metais Didž. Britanijai už
vertus paskutinį viešpatavimo lapą 
Indijoje, Didžioji Indijos Imperija pa
sidalino į dvi paskiras tautas, į dvi 
valstybes: Indijos respubliką irT’a- 
kistano dominiją. Daugiau dėl preky
binių apskaičiavimų negu ko kito, 
naujai susikurusios valstybės liko 
commonwealth’o bendruomenėje, bet 
politiniai ir ekonominiai tvarkėsi ir 
vertėsi savarankiškai.

Žiūrint iš istorinio taško, dabar
tinė Indija galėjo likti viena valstybė 
jungianti Kašmirą, rytų ir vakarų 
Pakistaną ir pačią Indiją. Vistik ry
tuose ir vakaruose dominuoją musul
monei! pabijojo jungtię su hindusta- 
nais sudarančiais centrinės Indijos 
religinį pagrindą. Tuo reikalu 1940 
metais, jau buvo sutverta musulmonų 
unijaz kuri iš anksto nustatė politines 
gaires reikalaujančias, vien dėl re
liginių pažiūrų, atskiros Pakistano 
valstybės. Toks Indijos arbitrarinis 
padalinimas iš sykio davė pradžią

neišsprendžiamoms religinėms, eko
nominėms, socialinėms, politinėms 
bei geografinėms problemoms.

Atsiskyrusios nuo Indijos tirštai 
apgyvendintos musulmonų Bendruo
menės^ rytinėje Indijos pusėje,sutvė
rė rytų Pakistaną, o 900 mylių per 
Indiją į vakarus, sukūrė vakarų Pa
kistaną. Kitaip sakant, Indijos abie
juose šonuose susiformavo religiniais 
pagrindais, bet į dvi dalis padalyta, 
Pakistano valstybė.

Kūrimosi pradžioje niekam į 
galvą neatėjo, kad tarp rytinio ir 
vakarinio Pakistano, neturinčio isto
rinio , tautinio, ekonominio nei jokio
giminingumo ar bendros kalbos ryšio, 
galėtų kilti tarpusavio nesklandumai, 
y pač gyvenant 900 mylių atstume. Be 
to. musulmonų religinis įsitikinimas 
diktavo, kad geriau turėti vieną stip
rią valstybe ir vieną šeimininką, ne
gu dvi silpnas valstybes hindustanų 
vidury.

Rytų ir vakarų Pakistano ben
dravimas pradžioje vyko sėkmingai, 
kadangi juos rišo bendras nusistaty
mas prieš hindustanų valdomą Indi
ją. Iš politinės ir religinės pusės 
Pakistanas greitai pageido prisijung
ti musulmonais apgy vendintą Kašmi- 
rą; iš ekonominės - Indijos padalini
me Pakistanas prarado eksportui reik
šmingą brezento išdirbimo pramonę. 
(Brezento žaliava gaunama iš medžio 
žievės, plačiai auginama Pakistane. 
Gi žaliavos apdirbimai ir pramonė tuo 
laiku radosi Indijoj).

Politinius kivirčus dėl Kašmiro 
laikinai išsprendė Sov. Sąjunga nu- 
siųsdama Kosyginą priešingų pusių 
sulaikymui. Ekonominiai sunkumai 
patys išsisprendė įrengus Pakistane 
minimalius pramonei reikalavimus.

Tarptautinei įtampai alsileidus 
pakistaniečiai atkreipė daugiau dė
mesio į vidaus reikalus. O kaip tik 
čia radosi dižiausi trūkumai, betvar
kė ir neligybė. Rylų Pakistanas te
varydamas tik šeštąją dalį viso 
žemės ploto priskaitė 58pc gyventojų 
130 mil. tautos. Ekonominiai , rytų 
Pakistanas išlaikė ir duoną uždirbo 
vakarams. Daugumas eksportų ir 80pc 
valsty binių pajamų atėjo iš darbščių 
rytiečių. Tuo tarpu visos finansinės 
ir draudimo kompanijos priklausė va
karams; vyriausybę sudarė vakarai, 
kariuomenės vadovy bę taip pat vaka
rai; mokslo centrai vakaruose. Ben
dra sostinė su autokratiška preziden
tūra taip pat vakaruose. Rytuose - 
darbininkija, nelaimės, vargas ir skur
das.

Esant tokiai neligybei, aišku, 
rytų Pakistane pradėjo gausėti re
zistencija, deja su komunistiniu už
nugariu, prieš vakarų įtaką. Savo pa
grindiniame nusistatyme rytiečiai 
pradžioje reikalavo teisingos parla
mentarinės sistemos, o ne autokrati
jos ir prezidento. Moksle rytiečiai 
reikalavo daugiau lėšų, kadangi 80p! 
gyventojų randasi beraščiais.

Rytų Pakistano autonomijos klau
simas ant tiek pribrendo, jog rytiečiai 
savo ryžtu ir aukomis šiandieną vyk
do pirmuosius mėginimus į nepriklau
somumą ir atskirą Bengalijos vals
tybę .

ELTA, nr. 13, 1971 m. vasario men. 
Prancūzu kalba Paryžiuje išleistame El
tos biuleteny aprašomos ‘Trys lietuvių 
dramos” (Bražinskų, Kudirkos, Simokai- 
cių atvejai), įdėtas valst. sekt. W. Ro
gers sveikinimas lietuviams, paminėtas 
pernai miręs ilgametis Vliko pirminin
kas, valstybininkas M. Krupavičius, pa
skelbta visa eile žinių, dokumnetų tek
stų ir kt.

ELTA

Gintaro ansamblio merginos dainuoja Philadelphijoje.

SMURTO AKTAS IR VILTYS
Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi

nėjime Paryžiuje Diplomatijos šefas S. Lo
zoraitis. pasakęs kalbą Lietuvių Bendruo
menės nariams, kreipėsi į dalyvaujančius 
susirinkime prancūzus, pareikšdamas šias 
mintis:

Skelbdama nepriklausomybės atstatymą, 
lietuvių tauta buvo vedama didžių vilčių 
bei lūkesčių. Kiek tai priklausė nuo jos, jie 
pasitvirtino mūsų tautiniame gyvenime.

■ Mes tikimės galį teigti, jog buvome pada
rę visų galimų ir sąžiningų pastangų, kad 
mūsų kraštas būtų naudingas tautų ben
druomenės narys. Mūs vidaus padėty ne
buvo .reiškinių, kurie galėtų sukelti socia
linių konfliktų. Manau, jog ši aplinkybė 
yra pažymėtina, turint prieš akis mūsų 
kaimynystę su Sovietų Sąjunga.

Užsienio politikoje Lietuva siekė išveng
ti bet kurio konflikto. Paprastai tariant, 
mes tenorėjome gyventi ir dirbti taikoje.

Ši pastovi laikysena buvo išdėstyta taip 
pat aplinkrašty, kurį išsiuntinėjau Lietu
vos diplomatiniams atstovams 1935 metais, 
kai Hitlerio politikoje pradėjo aiškiai 
reikštis agresingos tendencijos. Rašte buvo 
konstatuota, kad Lietuva neturi problemų 
ar interesų, kurių išsprendimas ar vykdy
mas galėtų sudaryti jai akstiną dėtis Vo
kietijos ar Sovietų Sąjungos pusėn.

Tęsdama kalbamą laikyseną, Lietuvos 
Vyriausybė buvo paskelbusi neutralumą, 
prasidėjus antrajam pasauliniam karui, ir 
atsisakiusi priimti Hitlerio reikalavimą in- 
tervenuoti prieš Lenkiją.

Ir vis. dėlto svarbiausias mūsų lūkestis — 
gyventi laisvėje bei taikoje — neišsipildė: 
Lietuva kartu su Estija ir Latvija buvo so

MASKVA. — Associated Press 
skelbia, kad Kremlius dabar gy
vena laikotarpį, kuris galėtų 
būti pavadintas ‘‘apsivalymu 
nuo chruščiovizmo”. Tuo vardu, 
susietu su Chruščiovu, supran
tamas atleidimas tam tikrų varž 
tų ir pasukimas šiokio tokio li
beralė jimo linkme. Yra pagrin
do manyti, kad Kremliaus va
dai mato pavojų pačiam komu
nizmui nuo tokio liberalėjimo ir 
svarsto, kad -reikia-grįžti i kie
tus Stalino laikus.

Ta pati AP žinių agentūra 
prideda, kad jei tokia kieta Sta
lino linija vėl paimtų viršų, rei
kėtų laukti vėl masinių depor
tavimų į praretėjusias koncent
racijų —- vergų stovyklas ir 
Stalino laikų kankinimų kamerų 
kalėjimuose.

Būtų gera, kad toks Krem
liaus planas būtų paskutinis, 
neįvykdytas pasispardymas 
prieš mirtį.

vietų užpulta ir okupuota. Šis smurto aktas 
iki šiai dienai palieka viena didžiausių ne
teisybių. įvykusių Europos naujoje istori
joje.

Šitokiomis aplinkybėmis užsienio lietu
viai laiko savo pareiga būti ištikimi teisin
gai lietuvių tautos bylai, smerkti Lietuvos 
teisių pažeidimą, apeliuoti į viešąją nuomo
nę, kad būtų palaikyti moraliniai mūsų 
tautos siekiai.

Mes tikime, kad, gindami Lietuvos teisę 
į nepriklausomybės atstatymą, mes pasitar
naujame, savo galimybių ribose, taip pat 
tautų bendruomenei, kurios pirmas pagrin
das yra tarptautinis teisingumas.

Šia proga aš prisimenu Prancūzijos Res
publikos Prezidento pareiškimą, neseniai 
padarytą Afrikoje. Būtent, kad bendradar
biavimas su nepakankamai išsivysčiusiais 
kraštais neprivalo būti nustumtas į nykius 
humanitarinės labdarybės laukus.

Mano įsitikinimu, šią kilnią bei realisti
nę Prezidento Pompidou nuomonę privalė
tų priimti ir vykdyti Jungtinių Tautų Or
ganizacija politinėje plotmėje, būtent, tau
tų bei žmonių teisės į laisvę gynimo srity
je. Tai yra. toje Jungtinių Tautų prievolių 
srityje, kurioje, kaip atrodo. Rytų ir Centro 
Europos tautų skaudžių problemų atžvilgiu 
dažniausiai neveikia nė labdarybės sume 
timai.

Aš turiu įspūdį, kad demokratijose kai 
kada atsiranda lyg nuovargio pasireiškimų, 
kai jos tam tikru laiko tarpu nemato savo 
akcijos ar idėjų padarinių, ypač užsienio 
politikoje. Tad juo labiau dėkingai prisi
menu čia pastovią simpatiją, kurią randa
me Prancūzijoje Lietuvos problemoms.

Vokietija
APIE LIUTERONŲ BŪKLĘ Lie

tuvoje Įdomių žinių suteikia “PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos Informa
cijos”. Spalio pradžioje Ricklingeno 
mieste buvo suvažiavę išeivijoje dir
bantieji penkių tautybių liuteronų 
kunigai ir darbuotojai. Dalyvavo 48 
estų, latvių, lietuvių, lenkų ir veng
rų atstovai. Lietuvių delegaciją su
darė kunigai A. Keleris, J. Urdzė, J. 
Stanaitis ir A. Geležinius, taip pat 
bažnyčios darbuotojai — Fr. Šlente- 
ris, mokyt. Fr. Skėrys, mokyt. R. 
Baliulis ir Vera Urdzienė. Kun. Urd
zė, šią vasarą su žmona lankęsis Vil
niuje ir Rygoje, pranešė, jog dabar 
Lietuvoje yra tik 7 ev. liuteronų ku
nigai ir 3 teologijos kandidatai, ku
rie aptarnauja 27 vietoves. Tauragės 
ev. liuteronų parapija esanti didžiau
sia ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
Pabaltijy. Kun. J. Kalvanas šiemet 
ten konfirmavo 62 jaunuolius. Rug
pjūčio 29 d. Tauragėje įvyko ev. 
liuteronų sinodas, kuris konsistori
jos pirmininku išrinko kun. Joną 
Kalvaną. Lietuvoje nėra nė vienos 
ev. liuteronų seminarijos, todėl teo
logijos kandidatai Kalvanas, Čepas 
ir Rogas studijoms turi važiuoti į Ry
gą. Deja, ten dėstoma latviškai, todėl 
ir jiems, teko mokytis latvių kalbos.
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i REIKALAI

Kazimieras Kavaliauskas.

PAMINĖTAS

‘KAZIMIERAS KAVALIAUSKAS

Atvelykių dieną, 18 balandžio, pa
minėtas a.a. Kazimieras Kavaliauskas, 
buvęs ilgametis Dainos choro dirigentas 
ir šiaip veiklus visuomenininkas. Naš
lės Onos Kavaliauskienės ir dukters Dr. 
Rūtos pastangomis buvo pastatytas ir 
pašventintas gražus marmurinis pamink
las. Pašventinimo apeigas atliko Kun. 
P. Butkus. Į kapines susirinko daugiau 
per šimtą žmonių, velionio artimųjų ir 
draugų. Prisiminimo žodi pasakė kun. 
P. Butkus ir Dainos choro valdybos pir
mininkas p. Pr. Nagys. Paminklo atida
rymo apeigas atliko Br. Kiveris, dabar
tinis Dainos choro dirigentas. Po to bu
vo pasimelsta ir Dainos choras sugiedo
jo keletą giesmių.

- O -

KAIP TOLI GUDAI NUO REALYBĖS

Gudai nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį mini kovo 25 d: Kaip ir 
kasmet, ir šiais metais, gudai, minė- ‘ 
darni 53 sukaktį, išleido informaci
nius lapelius, kuriuose angliškai kal
bantieji informuojami apie Gudiją, 
jos istoriją, gudų kovas bei jų vyk
domą. kovą už laisvų.

Elta patyrė, kad ir šiais metais, 
kaip anksčiau, gudai vėl įdėjo, savo ' 
leidinėlyje, žemėlapį. Jame pavaiz- ' 
duojama „gudų etnografinė teritorija“.' 
Čia matyti, kad gudai į savo etno-

pastogę. Darbą susiranda tėvas, motina, 
o vaikus vėl augina gatves aplinka arba 
australiška mokykla. Grįzusiems iš dar
bo ir pavargusiems malonu, kai vaikai 
nekvaršina galvos. Staiga apsižiūrim, 
kad laikas vietoje nestovi, kad mažieji 
išaugo, pradėjo kurti savo seimas ir rū
pintis sustiprėti materijaliniai, kad iš
laikius konkurencija tarp naujai Įsigytų 
draugų, pasigiriant ne savo kilme, bet 
mašina, namais, baldais. - Tik dabar 

“ daugumas apsižiūrim, kad jau nesusi- 
kalbam ne tik su anūkais, bet ir su savo

kad paleistų nuo rekrūtų , aiškinda

masis jog šeimyna nesveika, aš vie
nas kurią išlaikyti galėjau. „Budim 
staratsa“, - sakė Panevėžio „vojens- 
kas“. Daviau dovanų jam 50 rublių 
o kai antrą kartą nuėjau pažiūrėti ar 
jis ką išsistorojo; jis nudavė nieko 
nežinąs. Bijodamas pinklių skubėjau 
bėgti iš Lietuvos. Nuvažiavau į Še
duvą pas žinomą gerą iš vedėją žy
dą ir susimokėjęs nebeatmenu kiek 
ten rublių spalių mėn. 1908 metais 

grafines ribas yra įtraukė ir rytines vaikais- Nedidelis nuošimtis tose sąlygo- išvykau iš tėvynes. Žydas pavežė apie 
Lietuvos sritis, su Vilniumi, dalį La^e išaugusių aktyviai pasireiškia ben- " ' —‘ ‘ —
vijos pietryčių, be to, Gardiną ir 
Balstogę. Dėl Vilniaus savinimosi,

druomeniniam gyvenime. Tačiau, būtų 
neteisingai mesti kaltinima visiems be 
išimties. Tos išimtys, tai pavieniai as- 

veiksniai JAV -se bei lietuvių spau- menys, kurių dėka šiandien mes turime 
da. Nurodyta, kad tai gudų pro pagan- Lituanistinio švietimo institucijas tik 

jų dėka turime saujelę tautiniai susipra- 
tusio jaunimo. Šiandien, gal matytume 
visai kitus rezultatus, jeigu jaunosios 
kartos auklėjimą tautiniu atžvilgiu ne- Yorką ir kiek vėliau Čikagą. Vienas 
būtume palikę tik pavieniams pasišven- kaip pirštas pasauly; be giminių, be 
teliams, o dėje visas pastangas organi- draugo, be prieteliaus. Gerokai vė
suotam darbui ir negyvenę, kaap. toj pa
sakoj - Gulbė, vėžys ir lydeka. Jeigu 
mes, kurie taip sielojamės tautybės iš
laikymu, savo gražbilystės žodžius pa- 
vesrtume gyvu darbu, tai dar nebūtų vė
lu įrodyti kad esame laisvėje gyvenan
čio lietuvio vardo. Mūsų visu pastangos 
turėtų būti organizuotai ir vieningai 
nukreiptos į Lituanistinio auklėjimo 
institucijas. Turėtume ieškoti lėšų su
darymui fondo is Įvairių parengimų, su-

da, „nukreipta prieš Lietuvos istori
ją ir teritoriją,,.

Lenkų išeivių priešrėžiminė 
spauda New Yorke (naujasis lenkų 
dienraštis, „Novvy Dziennik“, N. Jer
sey), š.m. kovo 27 d: reagavo vienas 
pirmųjų, paskelbęs gudų paruoštą 
tą patį žemėlapį ir nusiskundęs, kad 
Gudijos ribos siekiainčios beveik „iki 
pačios Varšuvos“. Gudai savo nepri
klausomybės šventę New Vorke pa
minėjo kovo 27 d., viename miesto 
didžiųjų viešbučių.

(ELTA)

Mirus
A.A. STASIUI SANKAUSKUI

Musų Kolegą ALGIRDĄ SANKAUSKA.jo mamytę ir sesutes 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sydnėjaus Studentų Valdyba.
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ŠVIETIMO REIKALU.
Paskutiniuoju metu, mūsų spaudoje, 

vis daugiau pasirodo straipsnių, kuriuose 
keliamas susirūpinimas del lituanistinio 
švietimo. Sis klausimas taip pat buvo 
pajundintas paskutiniam Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavime. Melbourne. Gaila, 
kad šiam taip svarbiam reikalui smulkiau 
išnagrinėti truko laiko.

Gal kas suabejos, ar verta jaudin
tis, nes turime 5 savaitgalio mokyklas 
didesnėse kolonijose. Vaikų darželį Syd- 
nejuje ir Adelaidėje. Be to, paskutiniuo
ju metų Įsteigti Lituanistiniai Kursai 
Melbourne. Bet, ar daug kas pagalvoja
me, kieno pastangomis Įsikūrė šios ins
titucijos, kaip jos išsilaiko? Kaip su 
tom kolonijom, kuriose nėra nei savait-
galio mokyklos, nei vaikų darželio? Ne
jaugi ten visai nėra prieauglio?

Jeigu pravestumėm statistiką, kur ir 
koks nuošimtis jaunimo naudojasi Litua
nistinio švietimo institucijomis, rezul
tatai gautųsi liūdni. Dar liūdniau pasi
daro pasikalbėjus su mokyklų vedėjais, 
kunigais, mokytojais. Kiek jiems ten
ka padėti pastangų, kol įtikina tėvus, 
kad jie savo vaikus leistų į savaitgalio 
mokyklas. Kiek gražaus pasišventimo 
parodyta iš mokytojų pusės, o taip pat, 
moterų organizacijų, kurios globoja mo
kyklų vaikus pagamindamos maistą, kad 
tik kaip nors jaunimą pritraukti, subur
ti, išlaikyti tautinėje dvasioje. Ieškant 
priežasčių del kurių ši problema kyla, 
reikėtų atversti atgal mūsų pačių gyve
nimo knygos lapą. Prieš 24 - rius metus 
palikę savo kraštą, dauguma šeimų su 
prieaugliu tarp 5-15 metų, likimo blaš
komi, bet nepametę vilties, kad po pus
mečio, o gal metų vėl grįšime Į savuo
sius namus. Mūsų vaikus augino lagerio 
sąlygos, silpnas maistas, dar sipnesnė 
šeimos disciplina. Deja, grįžimo viltys 
žlugo, išsiblaškėme po visus kontinen
tus. Pirmas rūpestis buvo, kaip įsigyti 

važiavimų. Neduoti trupinius, kurie nu
byra, o atriekti gerų riekę, nes tik čia 
Įneštas kapitalas atneš mūsų tautai ge
ras palūkanas.

Praėjusių metų Krašto Tarybos 
atstovu suvažiavime buvo pakeistas 
A.L.B. statutas, kas liečia švietimo 
reikalus. Prie Krašto Valdybos paskir
tas narys Švietimo reikalams tvarkyti. 
Jau yra sudaryta Švietimo Komisija i 
kurią įeina kun. A. Spurgis, p. O. Za- 
moiskienė ir p. V. Statnickas.

Švietimo Komisijos pirmasis žings
nis visose kolonijose sudaryti pagel- 
binius komitetus pakviečiant asmenis, 
kurie žinodami vietos sąlygas, galėtu 
švietimo darbą praplėsti, pagyventi ir 
palaikyti ryšius su Šviet. Komisija ieš
kant naujų kelių Švietimo baruose.

Švietimo Komisija tikisi ir prašo
pilno bendruomenės talkininkavimo 
Įprasminant lietuvybės reikšmę jauno
joj kartoj per Lituanistines instituci
jas.

Sukruskime visi ir ieškokime bū
dų užpildyti spragoms; kurios kas karta 
vis didėja.

E. Dainienė.
A.L. B. Kr. Valdybos narys Švietimo 

reikalams.
***

MANO DĖDĖS KELIAS.
Čia patiekiame Jurgio Petraus
ko, 82 met. amžiaus emigranto, 
prisiminimus iš pirmosios emi
gracijos laikų.

60 - ties metų emigracija

-Nuo rekrutų bėgau, vaikeli, nes 
rekrūtai buvo 25 metams. Nejuokas, 
vaike, nes daugelis iš rekrūtų ir ne
begrįždavo. Maždaug lapkričio mė
nesį pradėdavo imti į rekrūtus, todėl 
nuėjau pas Panevėžio „vojenską“,

5 km. nuo sienos ir paskui pėsti pe
rėjom per sieną į Vokietiją. Saugo

davo rusų sargyba aukštuose „maja- 
kuose“, bet gal žydo patepti - nema
tydavo. Ryto 9 valandą, kaip „šian
dien' atsimenu perėjom rubežių kuo 
gražiausiai. Per Hamburgo uostą po 
18 parų kelionės laivu pasiekėm New 

liau atsirado brolis, kuris jau kuris 
laikas gyveno Amerikoje.

Žmogus, pas kurį apsigyvenau, 
pristatė į „stockyardą į beveik 
visų lietuvių emigrantų gyvenimo 
pradžią Amerikoje. Buvo kaip tik pra
džia depresijos ir bedarbės. Buvau 
didelio ūgio, tiesus, sveikas ir stip
riai atrodantis ūkininko sūnus. Pri
statė vežioti mėsos ir kaulų tokiuose 
žmonių stumdomuose trakuose - ve
žimuose. Karšti garai degino veidą, 
aštrūs kaulai iki kraujo piaustė ran
kas. pirštinių apsisaugoti neturėjau. 
Nežinodamas darbo dienos taisyklių 
dirbau nežinodamas kada tą pietų 
pertauką. kol kiti nepradėjo baksnoti.

Gyvenau „boarde“, kaip ligoni
nėj lovų keliais aukštais paseiniais 
pristatyta, vos per vidurį pereiti vie
tos. Mokėjom 7 dolerius į mėnesį. 
Atrodo nedaug dabar, bet tada žmo
nės darė neblogą biznį iš jaunų emi
grantų. Atsirado brolis iš Californi- 
jos, kur jis dirbo miškuose „lumbęr- 
jack’u“. Pažadėjo man padėti eiti 
mokslą kokiam amatui, bet pažado 
neištesėjo, tik padėjo gauti darbą 
mašinų fabrike geresnėm sąlygom, 
kur galėjau išmokti mechaniko amato. 
Ten dirbau 10 valandų į dieną, 6 
dienas į savaitę ir uždirbau $18. Ko 
kius metus buvo gerai tenai dirbti, 
bet pradėjo atleisti, atleido ir mane. 
Jeigu ne rekrūtai, bučiau grįžęs na
mo į Lietuvą. Visur ant visų fabri
kų lentos - nėra darbo. Be kalbos 
žmogus kaip aklas. Buvo tokia „ba
jorų“ koloniją, įsibraunu tarp tų „ba
jorų“. Jie tokie nedičiai vyrukai, nuo 
darbo sukrypę, o aš atėjau toks dide
lis lietuvis aukštaitis. Kritau į akį 

foremanui, kuris man pamojęs pirštu 
pristatė į mašinų šopą. Jokių maši
nų nebuvau matęs, o ten piūklų fa
brikas ivairiaus dydžio piūklams. Da
rydavom apvalius piūklus 10 pėdų 
diametro redwoodui piauti. Kasdien 
vis geriau ėjo darbas, vis išmokau 
daugiau ir taip išdirbau 26 melus. 
Per visą depresiją: per krizes. Te
ko dalyvauti pirmajame kare, ameri
konų pusėj. Tris mėnesius išbuvau 
fronto linijoj. Prancūzijoj buvo naudo
jamas gazas. Per nelaimę papuolė 
man per laisva gasmaskė; prikvėpa- 
vau gazo. Nieko; išpumpavo gazą ir 
vėl į frontą. Po karo pabaigos dar 
tris mėnesius išbuvau okupaciniuo
se daliniuose. Grįžę gavome po 
$1100 atlyginimo užkariavimą ir taip 
pradėjome vėl gyventi.

KADA VOGIMAS IŠ KRAUTUVIŲ 
NĖRA VAGYSTĖ.

“Herald” korespondentas Romoje 
praneša, kad krautuvių vagišiai iškyla 
su nauju teisiniu statusu dėl nepaprasto 
sprendimo padaryto Mr. DRAGOTTO - 
Romos teisėjo.

"Nukniaukti" prekes supermarket ar 
self-help krautuvėse ir išeiti su jomis 
nėra vagystė nes jus padarote tik tai, ką 
krautuvės vadovybė Įvilioja jus padaryti 
(help yourself) - pasitarnauk pats. Tai 
tokia bendra teisėjo sprendimo išvada. 
Teisėjas Gaetano Dragotto nurodo, kad 
krautuvės savininkas gali kelti byla pries 
tokius vagišius tik už “fraudulent insol
vency” - apgaulingą bankrotą..

Reiškia, kad vagišius gali būti ap
kaltintas tik, jei jis pretenduoja turėti 
tas prekes, bet neturi pakankamai pinigu 
už jas sumokėti. Ir dėl to prieš ji kelti 
bylą galima .ne pagal kriminalinę, bet 
civilinę teisę.

“Jeigu kaltinimą vagyste būtų galima 
priimti, tai turi būti įrodyta, kad tas ob
jektas buvo paimtas prieš savininko val
ią” - pabrėžia teisėjas.

“ Bet (in self service) pačiam pasi
tarnauti krautuvėse, kur klientai yra kvie
čiami patys pasitarnauti, išnešimas pre
kių nėra vien tik teisinis aktas. Tai yra 
aktas, kuris buvo norimas ir padrąsina
mas paties savininko. Todėl kiekvienas, 
kuris paima ką. nors be jokios intencijos 
apmokėti, nėra kaltas vagyste, bet tik 
dėl apgaulingo bankroto.” teisėjas iš
teisino keturius asmenis, kurielbuvo kalt
inami pavogę $80.00 vertės prekių is di
delės Romos krautuvės.

Vagiliavimas krautuvėse Italijoj 
visada buvo laikomas kriminaliniu nusi
kaltimu su kalėjimo bausme iki 3 metų. 
Tačiau, Italijos aukščiausia bausmė už 
apgaulingą bankrotą yra du metai.

Jo.

pukas į darbą. Kruvinom rankom, ne- 
,davalges šiaip taip užbaigiau dieną;
10 valandų .
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TAUTINĖ REPREZENTACIJA.

(jUtotta ii I

parodose ir t.t. Su vertingu inašu į tau
tinę reprezentaciją atėjo visa eile Aus
tralijoj išgarsėjusių lietuvių dailininkų. 
Bet jie daugiau reiškėsi kaip individai, 
vienos iš etninių grupių atstovai, savo 
pasirodymams nesuteikė tautinio charak -

tokių žinių jie galės rasti? Be to, kuomet 
nors lietuvių tautai atsiras galimybės 
emigruoti. Daugelis yra gerai informuoti 
apie Australiją ir čia esantį aukštą gy
venimo standartą. Reikia tikėtis nemaža 
jų pasuks čia. Taigi ir augančiai kartai 
ir būsimiems naujiems emigrantams bus 
labai svarbu rasti šiame krašte mūsų 
įmintas pėdas ir tautini kultūinį paliki
mą. Labai abejoju ar tokiu tautinio pa-

L.S.S. Australijos Rajono Vadijos nariui “Aušros” tunto
tuntininkui

s.v.v.skl.STASIUI SANKAUSKUI
staiga mirus, giliame skausme likusią žmoną Anną, sūnų 
Algirdą ir dukteris Aldoną ir Danutę nuoširdžiai užjaučiame 
ir kaftu liūdime.

Skautu Tėvų ir Rėmėjų Komitetas.

terio. Dideliu laimėjimu laikytina mūsų 
tautiečių pastangomis Melbourne įsteig
tus ir Švietimo Ministerijos išlaikomus 
lietuvių kalbos kursus. Tai bene svar
biausių mūsų kultūrinės reprezentacijos 
Įvykių šiame krašte.

Adelaidiškiai lietuviai turėjo kelias 
progas pasirodyti čia kas antri metai ruo- 
šiamouse meno festivaliuose. Programoje 
buvo įjungti choras ir tautinių šokių 
grupė.

Siu metų vasario 16 d. proga Ade
laidės valstybine radio stotis (ABC) da
vė puse valandos tai dienai pritaikyta^ pro
gramą. Lietuviškai kalbėjo tos programos, 
iniciatorius J. Lapšys, angliškai apie 
tos dienos reikšmę lietuviams pranešė 
svetimtaučiams skyriaus vedėjas P. 
Wells. Ir ankščiau ši stotis keletą kartu 
yra davusi lietuviškos programos. Gee- 
longe išsirūpinta radio pusvalandis lie
tuviams. Valandėlei sumaniai vadovauja 
p.p. Jomantai.

Radio pusvalandžiai yra labai ver-

likimo kaupimu naujoji generacija besi
rūpins. Ar tik mes nebūsime tie paku- 
tinieji mohikanai tebeturintieji natūralų 
ryšį su tėvyne ir dar turintieji pakanka
mai kultūriniu resursų kuriuos galėtumėm 
palikti savo įpėdiniams.

Pirmoj eilėj turėtumėm bent kiekvie
nos valstyjos sostinėje aprūpinti lietu
viškom knygom bent dvi bibliotekas: vie
šąją (state) ir vieno universiteto. Vie
šom bibliotekom galėtų būti parūpinta 
grožinė ir k. literatūra lietuvių ir anglų 
kalbomis, o universiteto gal išimtinai 
anglų kalba, nes čia skaitytojais bus tik 
aukštąjį mokslą einą žmonės.

Dabar leidžiama anglų kalba Enci- 
clopedia Lithuanica, kuri būtų kaip pa
grindinis inasas į australų bibliotekas ir 
nepamainomas informacijos šaltinis apie 
Lietuvą. Vieną ar du šios enciklopedi
jos komplektus per kelis metus išmokėti 
nei vienai bendruomenes valdybai ne
būtu persunku.

Kai kurios radio stotys pastoviai

LIETUVOS VARDAS
LIETUVA, KAI AŠ TAVE TARIU— 
PRIEŠ AKIS, SUMIRGA RAŠTŲ RAŠTAI, 
IR PILNA PADANGĖ VYTURIŲ, 
IR LINŲ ŽYDĖJIMAS BE KRAŠTO...

SKAMBA TEN SENI, ŠVENTI VARDAI 
GIRIŲ, UPIŲ, KLONIŲ IR SODYBŲ...
SUNKIĄ SKAUSMO SKARĄ SU ARDAI — 
SIDABRU SIETYNAS ŠIAURĖJ ŽIBA.

IR SU AIDI VĖL Iš PRAEITIES
DAINOS, MĮSLĖS, PASAKOS NUTILĘ, 
IR PAKYLA TILTAI IŠ NAKTIES 
l DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ PILĮ.

IR EINU TAIS TILTAIS Į TAVE, 
LIETUVA — TRYS TYRO AUKSO SAULĖS! 
IR SKAITAU — TĖVYNE, BE TAVĘS 
TUŠČIAS IR BEPRASMIS ŠIS PASAULIS.

tinga lietuvių reprezentacija. Jos klauso
si dešimyts tūkstančiu žmonių ir arčiau 
susipažįsta su lietuviais. Sužino kas mes 
tokie esam ir del kurių priežasčių čia at
siradom. Tokios radio valandėlės turė
tu būti laikas nuo laiko išrūpinamos vi
suose didesniuose miestuose. Tam rei
kalingas sumanumas ir žinoma šiek tiek 
lėšų.
x xxx kxxiixstExixKSSdxDepcEXEa -

Visi čia suminėti tautinės reprezen
tacijos būdai yra praeinančio pobūdžio. 
Suorganizuota, įvyko ir nuėjo i praeitį 
ir užuomarštį. Žinoma, kai kas liks ma
čiusiu ar girdėjusių atminty, bet įspū
džiai išblės ir taps nebepakartoja- 
mais.

Šiame krašte bręsta nauja mūsų kar
ta. Kol kas apie lietuvybę jie girdi dau
giau negu jie nori. Bet ateis laikas, kai 
gyvu žodžiu apie jų kilmes kraštą ir žmo
nes niekas nebeprimins. Teks naudotis 
esamais informacijos šaltiniais. Kame

duoda europinių tautų muzikos pusvalan
džius. Kai kada bandome ir mes ten įsi
gauti. Bet visa laika susiduriama su 
plokštelių trūkumu. Čia irgi retkarčiais 
pasireiškia privati iniciatyva, bet nie
kuomet planinga akcija. Turime emigra
cijoj išleistų nemaža gerų plokštelių. 
Daug kas gauna ir is Lietuvos. Nesunku 
būtu turint tam tikrą planą atrinkti ke- 
lesdešimt geresnių ir jas padovanoti vie
tinei ABC ar kad ir padoresnei komerci
nei radio stočiai. Esant reikalui, visuo
met butų galima bejokių sunkumu suorga
nizuoti lietuviškos muzikos valandėlės.

Šio krašto muziejuose ar meno gale
rijose dažnai aptinkame įvairių tautų 
tautodailės darbų ir tautinių rūbų. Juk 
mūsų tautiniai ypatingai moterų_rūbai ti
kras meno šedevras. O kur mūsų puikieji 
gintaro dirbiniai, tautinės juostos ir vi
sam pasauly išgarsinti lietuviški kryžiai 
ir koplytėle’s. Jeigu išmanantys žmonės, 
padarę gerą atranką, tokią tautinę kolek
ciją pasiūlytu,abejoju ar kuris Australi

jos muziejus ar meno galerija atsisakytų 
priimti kaip dovaną.

Eksponatai ir atitinkami įrašai, ge
riau negu kas nors kitas paliestų lietu
vio širdį ir keltų pasididžiavimą savo 
kilmės kraštu.

Jei ne karta į metus, tai bent kas 
keli metai reikėtų suruošti gerus koncer
tus, galbūt kartu su latviais ir estais. 
Pravedus gerą rėkiamą ir asmeniškai 
kviečiant iškilesnius australus, taip 
pat būtų konkretus inasas mūsų reprezen
tacijoj.

Čia suminėti, jau praktikuojami ar 
siūlomi reprezentacijos būdai nėra vie
ninteliai. Siūlyčiau skaitytojams šiuo 
klausimu plačiau pasisakyti ir ji visa
pusiškai išnagrinėti. Mano giliu Įsitiki
nimu šis reikalas yra gana aktualus ir 
vertas musų visų dėmesio.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Vėjo malūnas

5
KELIONE PO AMERIKA

Bronė Mockūnienė.

sviedinys krepšinio aikštėje. Kada 
tie žmones išsiėmė pinigus, nežinau.

taip pat Jungtinių Tautų pastatai, 
besirūpiną pasaulio politinėmis, eko
nominėmis ir socialinėmis problemo
mis. Negalima nepaminėti ir didžiau
sio pasaulyje įstaigų pastato, Pan 
Am Building, 5 9 aukštų su puse ak
ro stogo helikopteriams nusileista ir '

New Yorkas: New Yorkas didelis ir gražus pakilti: Gal iš mano pasakojimo at-
Atomo ir džeto laikotarpyje pa- miestas. Gyvenamieji rajonai erdvūs, rodys, kad New Yorkas yra tik cemen- 

saulis darosi mažas. Buenos Aires namai keliaaukščiai, apaugę didžiu-tas, plienas ir marmuras, be širdies, 
palikau truputį prieš vidurnaktį, karš-liais medžias, gatvės plačios: Visur šaltas, bet taip nėra. Tarp tų baugi- 
ta (virš 90’F) ir drėgną, o po aštuo- 
nių valnadų išlipau jau kitapje kon
tinente į patį žiemos vidurį: Milži
niškame J. Kennedy aero uoste, New 
Yorke, sniego nesimatė (sniegas ir 
ledas nuvalomi chemišku būdu), bet 
vėjas buvo tikrai šaltas, kaip pridera 
sausio mėnesiui šiauriniame pusrutu
lyje. Po trumpų formalumų Imigraci
jos Įstaigoje (Muitinėj net netikrino), 
išėjau į pastato priekinę dalį, kur 
mano maloniam nustebimui, mane jau 
laukė., mano sena dar Vilniaus studi
jų draugė, skulptorė Elena Kepalai
tė. Ji mane nuoširdžiai globojo visą 
mano viešnagės laiką New Yorke, o 
išvažiuojant apdovanojo pora moder
nių paveikslų, vieną iš jų paskirda-

matosi tvarka. Tai lyg ūkis valdomas nančiai didelių ir impozantiškų pa- 
sumanaus ir turtingo ūkininko: Miesto statų daug yra aikštelių skirtų gė- 
centras, down town, kaip ji amerikie- lems, krūmams su suoliukais ir fonta- 
čiai vadina, impozantiškas. Plačios, nėliais. Sakysime Modernaus Meno 

gražios alėjos,aikštės ir skverai, pa- Muziejus, kuriame išstaty ti beveik 
minklai, statulos ir dangoražiai, vis- viso pasaulio modernistų kūriniai, 
kas didinga, nepaprasta. Švento Pa- toks modernus ir svetimas mano sko- 
triko Katedra įspūdinga ir majesto-

Muziejus, kuriame išstatyti beveik

nelė Kepalaitė be skulptūros užsiima 
tapyba ir yra žinoma, kaip išraiškos 
šokiu šokėja). Išėjusi iš aęro uosto 
pajutau po kojomis sniegąkurio ne
buvau mačiusi dvidešimt šešis metus!

triko Katedra įspūdinga ir majesto- niui, o už stiklinės sienos gražus 
tiška: gotiškos stiliaus, granito ir makiemelis, apsodintas baltaliemeniais 
muro kūrinys, užimąs visą bloką .To- beržais, 
liau milžiniškas pastatas 1472 pėdų 
aukščio, tai Empire State Bui14ing, 
kurį galima matyti už 50 mylių.Iš 
pastato viršaus, 102 - ro aukšto, ma- vo draugams ar artimiesiems. Šiaip 
tosi puiki New Yorko panorama. At- nepažįstamiems yra labai rezervuoti, 
rodo, kad miestas yra apsuptas van- išdidūs ir visada skuba. Tas skubė- 
dens žiedu (upės ir kanalai), išraižy- jimas jau taip yra įėjus į jų krau
tu tiltais: įspūdingas vaizdas vaka- ją, kad skuba visur - skuba valgyti, 
re, kai tiltai pavirsta blizgančiais skuba melstis: Bažnyčioje mane pri- 
perliniais karoliais: Pažymėtina vertė nusišypsoti. Sėdėjau trečiame 
taip pat Laisvės Statula, stovinti jau suole, priekyje. Atnešė lėkštų pini- 
75 metus Laisvės saloje, New Yor- gams rinkti. Aš nespėjau dar atida- 
ko uoste, ir laisvės žiburiu bylojau- ryti rankinuko , kai lėkštė jau buvo 
ti pasauliui apie Amerikos laisvų, pralėkusi pro mane: Ji lekia kaip

. Yra lygsvara ir balansas.
Žmonės New Yorke, kaip ir ki

tuose Jungtinių Amerikos Valstybių 
didmiesčiuose, yra nuoširdūs tik sa-

Detroit.

Detroitas mane maloniai apvylė. 
Automobilių gamybos miestą aš įsi
vaizdavau pilką, murziną, trūkšminga. 
Tačiau radau šviesų, ramų ir gana 
simpatingą miestą. Sakau ramų, nes 
po New Yorko trūkšmo net dviejų mi
lijonų gyventojų miestas atrodo ra
mus. Detroito upė, kuri teka miesto 
pakraščiu, skiria J.A.V. nuo Kana
dos. Tiltą pervažiuoji ir esi Kanado
je. Detroite ir tempas mažesnis ir 
žmonės lėtesni. Lietuvių bendruome

nė veikia gerai. Turi veiklia Saulių 
vyrų ir moterų organizacijas, skau
tus, tautinius šokius ir kt. Taip pat 
turi lietuvišką radio valandėlę du 
kartu savaitėje, per kurias supažin
dina lietuvius su visais įvykiais, 
liečiančiais tiek pasaulio, tiek ir 
vietinius lietuvius. Duoda žinių ir iš 
už geležinės uždangos, bei lietuviš
kos muzikos. Ir kokia buvo staigmena, 
kai mano artima draugė p. Z. Sirutie
nė - Abromaitytė, kurios nebuvau ma
čiusi nuo 1946 metų, mane pasvei
kino atvykusią ir pagrojo lietuvišką 
plokštelę. Pasirodo ten yra priprasta 
sveikinti vieni kitus per radią ir tuo 
pačiu jį išlaikyti.

<Bu* daugiau >
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Iš Lietuvos

Vilniaus dramos teatro š.m. ko
vo 21 d. įvyko antrojo, poeto Just. 
Marcinkevičiaus veikalo premjera - 
jo drama „Katedra“. Prieš tai Vil
niaus ir Klaipėdos dramos teatrai su 
nepaprasta sėkme statė to patis Mar
cinkevičiaus „Mindaugą“. Naujųjų^ 
dramą taip pat režisavo Henrikas Van 
cevičius.

Veikale vaizduojama 18 amž. pa
baiga, architekto Lauryno Stuokos - 
Gucevičiaus ir vyskupo Masalskio 
konfliktas, Vilniaus katedros gimimas. 
Šioje, 10 giesmių dramoje vaidina: 
Lauryną - A. Rosenas ir V. Tomkus, 
Masalskį - L. Noreika ir A. Chada- 
ravičius.

Vilniuje išleistas naujas nepe
riodinio „Muziejai ir paminklai“, są
siuvinis. Turiny plačiai pagerbtas 
P. Galaunė, daug vietos skirta liau
dies menui ir buičiai. Be to, nemaža 
medžiagos apie restauraciją, archeo
logiją, užsienio muziejų veiklą ir kt.

Šių metų pradžioje Švedijoje iš
leistas stambus baltistikos veikalas 
(598 psl.) „Donum Balticum“, skir
tas pagerbti norvegų kalbininkui 
Christian S. Stang’ui, nusipelniusiam 
baltistikos ir slavistikos srityje. 
Rinkinį išleido švedų leidykla „Alm- 
kvist - Wiksell“, Stockholme.

Pažymėtina, kad veikale rašo 
.kalbininkai, gyveną abiejose geleži
nės uždangos pusėse: Lietuvos, Len 
kijos, Sovietų S - gos, JAV, Austra
lijos, Vokietijos ir kt.

Iš okup. Lietuvos mokslininkų 
įdėti straipsniai: praėj. metais pa
slaptingai dingusio prof. J. Kazlaus
ko, V. Ambrazo, S. Karaliūno, V. Ma
žiulio, K. Morkūno, A. Sabaliausko, 
V. Urbučio, A. Valecknienės, Z. Zin
kevičiaus, iš gyvenančių Vakarų pa
sauly: L. Jurgutytės - Baldauf, P. 
Joniko, A. Klimo ir J. Lingio. V eika
las laikomas vienu stambiausių lygi
namosios baltistikos leidinių, išleis
tų Vakaruose.

Lietuvos gamtininkai prisiminė 
Žemaičių ir Lietuvos botaniko , S. 
Daukanto amžininko, Jurgio Pabrė
žos gimimo 200 metų sukaktį . Doc. 
Č. Kudaba „Tiesoje“ teigia, kad Pa
brėža stengėsi gyventi ne pagal dva
sininko, bet pagal gamtos tyrinėtojo 
pašaukimą. Jis buvęs ir liaudies gy
dytoju, farmakologu, per savo gy ve
nimą parašęs apie 50 gamtos moks
lo ir kitų kūrinių. Kudaba priminė 
kad katalikų Bažnyčia yra pastačiusi 
Kretingos kapinėse Pabrėžai puošnų 
paminklą. Pasiūlyta, ypač botanikų 
draugijai, išleisti J. Pabrėžos raštų 
rinkinį .

Kiek okup. Lietuvoje studentų 
ką jie studiuoja ir kur mokosi, kokia 

jų buitis - apie tai žinių suteikė

X»CX3€X>€

aukštojo ir specialiojo mokslo vidur- 
nio mokslo režiminis ministras II. Za- 
Bulis. Jis vilniškės Eltos atstovui 
pasakojo, („Tiesa“, 268 nr.)J<ad šiuo 
metu Lietuvoje esama 57,000 studen
tų. Tik trečdalis jų yra darbininkai 
ir darbininkų vaikai. 29% yra atvykę 
iš kolchozų. Jaunimas pasirenka 
vieną iš 150 specialybių. Studentai 
atlieka praktiką kitose valstybėse, 
tiksliau, vad. socialistiniuose kraš
tuose. Pernai ir šiemet 150 studen
tų praktiką atliko svetur. Šiuo metu 
lietuvių jaunimas studijuoja Bulgari
joje, Vengrijoje ir Rytų Vokietijoje.

Lietuviai krepšininkai pasižymi 
ir okupacijoje ir laisvo krašto sąly
gose. Vilniuje, kovo mėn., vykusiose 
Sovietų Sąjungos krepšinio pirmeny
bėse, Lietuvos krepšininkai ir vėl 
pasižymėjo. Kauno Žalgiriečiai ir 
Vilniaus „Kibiršties“ sportininkės - 
moterys, abi geriausios komandos 
Lietuvoje, iškovojo bronzos meda
lius. Kitais metais pirmenybėse daly
vaus jau keturios lietuvių komandos. 
Geriausiu lietuvių krepšininku vis 
tebėra M. Paulauskas.

Šiuo metu lietuviai krepšininkai 
yra geriausių Sovietų Sąjungoje, bet 
1938 ir 1939 m. krepšinio srity lais
voji Lietuva yra buvusi visos Europos 
nugalėtoja.

ELTA.

Vengrijos leidykla „Europa“ nu
mato išleisti Juozo Grušo apsakymų 
rinktinę vengrų kalba. Į ją įeis ap
sakymai iš knygų „Sunki ranka,, ir 
„Rūstybės šviesa“. Anksčiau minėta 
leidykla buvo išleidusi to paties Gru
šo apsakymą „Anupras nukrito iš dan 
gaus“, A. Bieliausko „Kauno romaną“ 
ir kitus laituvių rašytojų kūrinius.

Vilniuje išleistas, ketvirtuoju 
leidimu, Ievos Simonaitytės romanas 
„Vilius Karalius“. Jo tiražas sie
kia 30,000 egz.

ELTA.

LIETUVIŲ TAUTOSAKA

— Koks iš lopšio, toks j gra
bą (karstą).

— Koks vilks gimė, toks ir 
karš (baigs amžių).

PAVERGTUJLI TAUTU. 

KOMITETAS.

Pavergtųjų Tautų Komitetas 6 balan
džio buvo susirinkęs metiniam susirinki
mui, kuriame dalyvavo gausiai žmonių, 
iš įvairių tautybių. Buvo priimti nauji 
įstatai, pagal kuriuos pakeistas ir komi
teto pavadinimas. Dabar jis vadinamas 
Pavergtųjų Tautu Taryba N.S.W. (Cap
tive Nation Council of N.S.W.). .

Į naują Tarybą išrinkti sekanti as
menis:

Prezidentas - Mr. E.D. Darby, M.L.A 
Sen. vice prezidentas - Mr. Jim 
Cameron, M.L.A.
Jun. vice prezidentas - Mr. R.J. 
Treister.
Sekretorius - Mrs. L. Loover. 
Iždininkas - Mr. O. Schwarz.
Pavergtųjų Tautų Savaitė įvyks 

liepos mėn. 11 - 17 dienomis. Eisena 
prasidės nuo Town Hall - Miesto Rotušes 
1.50 vai. ir eis George gatve iki Martin 
Plaza, kur bus uždėtas vainikas ant ne
žinomojo kareivio kapo ir sugrįš Pitt 
gatve atgal i Rotušę, kurioje 3 vai. 
įvyks mitingas visų pavergtųjų, tautų. Mi- 
nisteris pirmininkas Mr. McMahon suti
ko dalyvauti per savo atstovą.

Lektorius ir klausytojas

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI

"M.P.” redakcija gavo gražų padė
kos lakštą iš Chicagos lietuvių filate
listų draugijos “Lithuania” už jos ju
biliejines parodos parėmimą spaudoje. 
Paroda, kuri įvyko P.nų spalio 23 - 25 
dd. buvo skirta Steigiamojo Seimo 50- 
ies metų sukakčiai paminėti. Parodoje 
buvo išstatyti didžiuliai specializuoti 
Lietuvos ir kelių kitų kraštų rinkiniai, 
ir ji sutraukė daug lankytojų. Tuo metu 
Balzeko Muziejuje, kur paroda vyko, 
veikė ir speciali JAV pašto Įstaiga, kuri 
vokus ir atvirukus štampavo tai progai 
atžymėti antspaudu. Viena iš įdomesnių 
lietuvių asmenybių, aplankiusių parodą, 
buvo senukas dail. Adomas Varnas, ku
ris pries 50 metų nupiešė 5 ženklus Stt 
giamojo Seimo serijai,išleistai 1920 - 
ais metais.'

Ta proga norime pastebėti, kad jei 
Australijoje atsirastų lietuvių ar orga
nizacijų (pvz. Lietuvių Namai) norin
čių įsigyti paskiras liet, pašto ženklų 
serijas ar pilnokus komplektus, prašau
kreiptis Į Dr. V. Donielą, Newcastle Uni
versity, N.S.W. 2308. Jis turi ryšių su 
JAV liet, filatelistais ir mielai patar
naus nurodydamas kainas. Australijoje, 
kaip žinoma, lietuviški pašto ženklai 
yra gana retenybe, ir pas vietinius pre
kybininkus jų kainos yra bereikalingai 
aukštos.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnėjaus Socialines ir Globos Mo

terų D - jos prestižas smarkiai pakilo; 
jų statomas “ubagynas” pakilo Į “tur
tingųjų senelių namus”. Kad ir sekasi 
toms moterims'. Linkime ir mes joms sėk
mės.

- O -
Teko nugirsti, kad Sydnėjaus Ro- 

muvėnai, ruošdami gegužės 2 d. uždarą 
balių dirba išsijuosę. Nori nustebinti 
visus savo svečius lietuviu, karių tradi
cijoms ir vaišingumu. Žada būti origina
lus balius. Linkime pasisekimo.

- O -
Kai kas Melbourne nuogastauja, kad 

po Namų visuotino susirinkimo nutari
mo - įvesti slenksčio peržengimo mokes
tį vaikams, ateityje teks vaikus i minė
jimus gabenti helikopteriais nuleidžiant 
juos ant stogo, kad išvengus slenksčio 
peržengimo mokesčio.

- O -

- O -
Initium Semestri MCMLXXI Romanus 

balius praėjo su pasisekimu, kuriame 
gražiai pasilinksmino ne tik mūsų aka
deminis jaunimas, bet ir senimas savo 
jaunas dienas prisiminęs. Programa bu
vo Įdomi ir originali, kaip ir tinka aka
demikams.

Dailininko Jonyno sukurtas pamink
las jau puošia Lietuvių kapines Sydne- 
juje. Aukštai iškilęs baltas obeliskas 
su bronzos rūpintojėliu stovi tvirtai ant 
cementinio pedestalo. Kun. P. Butkus 
jau ruošiasi pašventinimo iškilmėms.

SUDARYTA A.L.B. KRAŠTO

KULTŪROS TARYBA.
Atkelta is I psl-

A.L.B. Kultūros Tarybos sąmatoje 
yra daugybe kitų darbų, kaip: Lietuvių 
Dienos, Lietuvių Studijų Dienos,kurios 
numatomos suruošti 1972 m. Velykų metu.

Ta proga K.K. Taryba kreipiasi ę 
visus mūsų tautinio ir kultūrinio gyve
nimo darbuotojus pašvęsti savo jėgas 
mūsų tautos laisvinimo darbui ir lietu- ( l , v
viškos sąmones puoselėjimui ir išlaiky
mui.

A.L.B. K.K. Taryba.

JUBILIEJINĖ STOVYKLA 

VOKIETIJOJE.

LSS Vokietijos ir Anglijos Rajo
nai , atžymėjimui 25 - rių metų nuo LSS 
atsteigimo tremtyje, liepos 17 - 30 d.d. 
Schwetzingen’e , V. Vokietijoje, ruošia . 
Jubiliejinę stovyklą į kurią kviečiami 
visi laisvojo pasaulio kraštų lietuviai 
skautai - tęs.

Techniškai stovykla bus padalinta 
į dvi pastovykles - Brolijos ir Seseri
jos. Jas sudarys 5 pastovykles, pava
dintos kraštų, kuriuose veikia liet, skau
tai vardais: Amerikos, Anglijos, Austra
lijos, Kanados ir Vokietijos.

Skautai - tęs, norį vykti j šią sto
vyklą, skubiai susirisa su savo tuntinin- ; 
kais. >

Lietuviškojo skautavimo sąlygoms 
Europoje esant daug sunkesnėms, vie-
netai prašomi pagal savo išgales parem
ti šia stovyklą aukomis, jas siunčiant 
nevėliau s.m. gegužes 15 d. rajono 
iždininko , ps. B. Barkaus adresu: 80 
Links Ave, Uoncord, N.S.W. 2137. Os ! 
čia aukos bus persiųstos i Vokietija.

Inf.

Po ilgesnios pertraukos Plunksnos klu
bas išnaujo sujudo, sukruto.

Išsirinko sau naują pirmininką Vin
cą Kazoka ir žada suruošti Pulgio An- 
driušio minėjimą Sydnejuje.

Kanados Nacionlinėj bibliotekoj 
Ottawoje įsteigtas lituanisitinis sky
rius. Šiuo metu jame yra apie 1300 
tomų, kurie Bibliotekai padovanoti 
Kanados lietuvių pastangomis, Litua
nistinis Bibliotekos skyrius ateityje 
numatomas didinti ir jis turėsiąs tar
nauti būsimoms kartoms, kaip mokslo 
ir tyrinėjimo šaltinis.

Amerikietės eilėraštis Simui Kudirkai:

Mrs. George Wunderlee eilėraš
tis ''‘The Lady Speaks”, įdėtas Man
chester Union Learder laikraštyje, 
tarp kitko sako:

“Laisvės statula, kurios akys 
aptemo nuo susitelkusių ašarų, jau 
nebemato, ar žibintas jos rankose te
bedega”.

MADRIDAS. — Pasauliniam 
kalbininkų kongrese pranešta, 
kad suskaičiuota, jog pasauly 
kalba 2976 kalbom arba tarmė
mis. Tačiau du trečdaliai žmo
nijos naudojasi tik 12 didžiųjų 
kalbų: anglų, kiniečių, ispanų, 
rusų, portugalų, prancūzių, vo
kiečių, japonų, arabų, italų, ma
lajų, urdų (pakistaniečių). Kiek 
viena tų kalbų naudojasi virš 
50 milijonų gyventojų.
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PASAULIO STALO TENISO 

PIRMENYBES.

Kovo 28 dieną Nagova mieste Ja
ponijoje prasidėjo Pasaulio Stalo Teniso 
varžybos. Šiose pirmenybėse po ilgesnio 
nedalyvavimo ir vėl /aidžia Kom. Kini
jos rinktinė, kurią sudaro 28 žaidėjai. 
Antrieji savo pajėgumu stipriausi žaidė
jai yra japonai, kurie būdami pirmenybių, 
seimininkai jsstate 31 žaidėjo rinktinę. 
Kiniečiai pasaulyje buvo stipriausi 1961
- 63 - 65 metais, bet iš pirmenybių 1967
- 69 metais pasitraukė juose buvusios 
“kultūrines revoliucijos’’. Nežaidžiant 
kiniečiams, japonai per tuos metus lai
mėjo sešis iš septynių buvusių titulų 
1967 metais Stocholme ir keturis 1969 
metais Munchene. Kineičių sutikimas 
dalyvauti Japonijoje, ypatingai pakėlė 
žiūrovų skaičių ir jau savaitė prieš prasi
dedant pirmenybėms buvo parduota 
50,000 bilietų. Buvęs tris kartus pasau
lio čempionas Ch. Tse - Tsung, nors 
dabar būdamas jau 30 metų amžiaus turi 
daug galimybių ir vėl laimėti ir jo žaidi
mas yra visiškai arti stalo. Labai stip
rios yra kinietės moterys Lin Hin Ching 
ir Cheng Min Chin, kurios nugalėjo ja
pones buvusius pasaulio čempines 
Masako Seki ir Noriko Yamanaka. Švedų 
rinktinėje yra du kartus buvę dvejeto čem
pionai, mums Australijoje matyti H. Al- 
ser ir K. Johansson.

Pats jauniausias ir mažiausias pir
menybių dalyvis yra Singapore čempionas 
Yap Chin Boon, kuris būdamas 4 pėdų 
3 inčų aukščiu ir turėdamas vos 10 metų 
amžiaus yra ne tik savo mokyklos ir klu
bo čempionas, bet taip pat labai gerai 
jis pasirodė ir nesenai pasibaigusiose 
Britų Bendrijos stalo teniso pirmenybėse, 
kur Kanados rinktinėje žaidė ir viene
tuose gerai pasirodė lietuvaitė Vilija 
Nesukaitytė. Be šio jaunuolio Singapore 
rinktinę atstovaus ir jo dvi seserys vie
na 12 ir kita 14 metų amžiaus. Jų nuo
latinis treneris yra jų tėvas, kuris sta
lo tenesui yra tiesiog atsidavęs ir kiek
viena vakarą, kai jie padaro savo mokyk
los namų darbus, tėvas juos treniruoja 
po tris valandas.
Kauno vyrų “Žalgirio” komanda gero
kai pasistūmėjo i prieki ir šiuo metu sto
vi trečioje vietoje. Artimiausios jų rung
tynės turės būti su Leningrado “Spar
taku”, kuris šiuo metu pirmoje vietoje. 
Šios rungtynes kauniečiams yra ypatingai 
svarbios.

Vykusiose automobilių lenktynės 
Londonas - Meksika dalyvavo ir du lie
tuviai, tai vilnietis L. Potapčikas ir 
kaunitis K. Girdauskas. Jie abu yra 
dideli automobilių sporto mėgėjai ir sa
vo šakose yra sporto meistrai.LIETUVOS SPORTO SUKAKTUVININKAI.

ANTANAS STANKEVIČIUS atšven
tė savo 65 - sius metus Viniuje. Daugiau 
kaip du trečdalius savo gyvenimo jis pra
leido žaliose futbolo žaidynių aikštėse. 
Pirmą kartą j aikštę išbėgo 1923 m. 
Žaisdamas kairiuoju ir pusiau kairiuoju 
puolėju, labai greitai jis pasidarė vienu 
iš rezultyvingiausių Kauno Šančių „Ko
vo“ žaidėju. 1927 metais jo gyvenime 
jvyko lemtingas pošūkis. Prieš pat pra
dedant rungtynes susižeidė jų vartinin
kas ir treneris pasiūlė traukti burtus kam 
reiks stovėti vartuose. Ir tas atiteko ,-A. 
Stankevičiui. Būdamas virš 6 -šių pėdų 
aukščio, jis šia pareigą aliko labai ge
rai ir nuo to laiko jis pasiliko vartininku. 
1931 metais jis jau pradėjo žaisti Lietu
vos aukščiausios lygos komandose ir 
1933 metais jis jau pakviečiamas žaisti 
į Lietuvos rinktinų, kurioje žaidė dau

giau kaip 20 metų. Išėjęs j atsargą, pa
sidarė vienu iš pagrindinių teisėjų Lie
tuvoje ir yra didelis futbolo entuziastas.

VLADAS MIKĖNAS, vienas iš mūsų 
daugiausiai iškilusių Lietuvoje šachma
tininkų atšventė savo 60 - ties metų su
kaktį. Kalbant apie V. Mikėną, galima 
tuoj pamatytį ir visą Lietuvos šachma
tų istoriją. Jis daug kartų yra buvęs 
Lietuvos čempionas, tačiau didmeisterio 
titulo nepavyko išsikovoti, nors kelis 
kartus trūko taip nedaug. Tačiau dauge
lyje tarptautinių didelių turnyrų jis gar
sėjo kaip didmeisterių pabaisa. Jo per
galių sąraše yra paskiri laimėjimai prieš 
visus buvusius ir dabartinius pasaulio 
čempionus, eilį Sov. Sąjungos ir kitų 
kraštų čempionų ir didmeisterių . Su gar
siuoju Aliochinu V. Mikėnui teko susi
tikti šešis kartus, tačiau jam šio kieto
jo lietuvio įveikti nepavyko ir rezultatas 
pasibaigė 3:3. Prieškariniais laikais 
eilę metų jis, vadovaudamas Lietuvos 
rinktinei, gerai pasirodydavo pasaulinėse 
šachmatų olimpiadose, iš kurių vienoje 
jis gavo net 7-tą vietą, kas mažają 
Lietuvą buvo iškėlė į pasalinių di- 
džųjų tarpą. V. Mikėnas dar ir dabar 
labai aktyviai žaidžia ir prieš kurį laiką 
jis išsikovojo Pabaltijo stipriausio šach
matininko titulą. Labai gražų straipsnį 
sukaktuvine proga 1970 metų pabaigoje 
šachmatų žurnale „Sachmatinyj Biule- 
ten“ patalpino čekų didmeisteris Solo 
Flohr. Jis, kaip ir kiti jo gerieji draugai 
šachmatininkai jį paprastai vadina „Mū
sų Miki“, nes visur ir visada jis pasi
žymi savo švelnumu, nors prie šachamtų 
lentos jis labai dažnai mokėdavus įkąsti. 
Kaip rašo Flohr, jis senai jau būtų ga
lėjęs būti didmeisterių, jei ne jo būdas. 
Jis niekada per savo didžiąją šachmatų 
istoriją nesivaikė taškų, vieną dieną 
jis sudorojo kokį nors šachmatų did- 
mcistcrį , kai kitą dieną pralaimi visai 
silpnam žaidėjui. Mums visiems yra la
bai aišku, kad jis supranta šachmatus, 
gal dar geriau kaip daugelis pasaulio 
didmeisterių, kas parodo jo laimėjimus 
prieš Bogoliubov, Alchiochin, Vidmar, 
Steiner (Amerikos čempionas) Keres, 
Botvinik, Tai, Korčnoj ir kt. Prie šio 
straipsnio buvo įdėta 30 rinktinių Mikė
no partijų. Šiuo metu V. Mikėnas eina 
Lietuvos šachmatų klubo direktoriaus 
pareigas.

- O -

Kitas Lietuvos žymusis šachmati
ninkas, taip pat sulaukęs 60 - ties metų 
yra L VISTANECKIS. Šią pavardę taip 
pat gerai žino ne vien tik Lietuvos, bet 
ir labai daug užsienio deivės Caissa 
(šachmatininkų globėja) gerbėjų . Prieš
karinėje Lietuvoje jis jau buvo aukštai 
iškilęs žaidėjas ir, kartu su V. Mikėnu 
penkis kartus atstovavo Lietuvą šach
matų olimpiadose: 1931 m. Pragoję, 
1933 m. Folkestone, 1935 m. Varšuvoje, 
1936 m. Miunchene ir 1937 m. Stockhol- 
me. Pokarinėje Lietuvoje, jis labai ak
tyviai žaidžia šachmatus. Praeitais me
tais jis tapo profesinių sąjungų čempio
nu, žaidė Lietuvos rinktije jai laimėjus 
Europos korespondencines pirmenybes, 
kur jis gavo tarptautinio meistro varda. 
Jis treniruoja šachmatus eilę komandų 
ir jaunimą .

VYTAUTAS KULAKAUSKAS, žino
masis Lietuvos krepšininkas nesenai su
silaukė 50 - ties metų amžiaus. Pra
dėdamas krepšinį žaisti Kauno IV - je 
gimnazijoje, jis labai greitai iškilo į ge
ruosius žaidėjus, kartu būdamas ir geras 
lengva atletas. Greitai jis pasidarė savo 
gimnazijos rinktinės, kuri buvo viena iš 
geriausių visoje Lietuvoje, kapitonas 
ir treneris. Be krepšinio jis aktyviai žai-

Tautinių šokių šokėjai aikštėje.

dė ir futbolą, budamas^Kauno „Tauro“ 
jaunių komandos vartininku. 1939 me
tais artėjant Europos vyrų krepšinio pir
menybėms, V. Kulakauskas pakviečiamas 
kandidatu į Lietuvos rinktinę,- vėliau 
eilę metų žaisdamas L.G.S.F. klube ir 
rinktinėje. Šis klubas, vadovaujant V. 
Kulakauskui, yra laimėjęs daug kartų 
Lietuvos klubines pirmenybėse.

1947 metais, jis drauge su S. Bu
tautu, K. Petkevičium, J. Lagunavičiuni 
ir kitais iškiliaisiais mūsų krepšininkais 
laimi Sov. Sąjungos krepšinio čempionų 
vardą ir Pragoję, su Sov. S.- gos rinkti
ne, jis laimi Europos pirmenybes. 1950 
metais jis jau yra Sov. S.-: gos moterų 
rinktinės treneris ir jam vadovaujant, 
merginos laimi Budapešte Europos meis
terių vardą. Nuo 1952 metų jis' pakvie
čiamas treniruoti Sov. S - gos vyrų rink
tinę, su kuria jis apvažinėjo Pragą, Pa
ryžių, Milaną, Sofiją, Argentiną, Ura- 
gvajų, Braziliją ir daugelį kitų Sov. 
S - gos miestų. Jam vadovaujant ir ko
mandoje žaidžiant kitiems lietuviams: 
S. Butautui, K. Petkevičiui ir J. Lagu- 
navičiui, jie laimi Helsinkio olimpiado
je sidabro medalius. 1956 metais jis iš
leido knygą „Krepšininko treniruotė“, 
kuri yra išversta į rusų kalbą ir naudo
jama Sov. S - je mokinantis krepšinį . 
1957 metais jis pabaigia darbą su rink
tine ir pradeda Vilniaus Pedagoginiame 
Institue vadovauti katedrai ir vėliau pa
sidaro šio fakulteto dekanu. Yra išaugi
nęs sūnus, kurie kaip jis sakosi, nela
bai mėgsta krepšinį .

Visiems Lietuvos sporto sukaktuvi
ninkams, kurie ir Australijoje turi nema
žai pažįstamų ir draugų priklauso ir mū
sų pagarba ir geriausi linkėjimai jų gy
venime.

1972 - jų metų Olimpiada prasi
deda Munchene oficialiuoju atidarymu 
šeštadienį rugpiūčio 26 dieną ir bai
giasi sekmadienį spalio 10 dieną. 
Olimpiadoje bus rungtyniaujama šiose 
šakose: Lengv. atletikoje, irklavime, 
krepšinyje, bokse, dviračių lenkty
nėse, fechtavimo varžybose, futbole, 
gimnastikoje, sunkumų kilnojime, lau
ko rutulio žaidynėse, dziudo, imtynė
se, plaukime, moderniškam pentalone, 
jojimo, Šaudymo, iš lanko šaudyme, 
tinklinyje ir jachtų varžybose.

Munchenas jau baigia visus savo 
pagrindinius pasiruošimus. Pats mies
tas turi 1.35 milionus gyventojų ir 
jiems ši olimpiada kainuoja 400 milio- 
nų dolerių. Pačias pagrindines paja
mas olimpiadai Olimpinis komitetas 
gauna iš specialios loterijos, kuri yra 
traukiama vienų karta sa,vaitėje ir vi
sas jos pelnas skiriamas olimpiniams 
įrengimams. Po $100 mil. yra Šiai 
olimpiadai paskyrę. Bavarijos valsti
jos vyriausybė ir Federalinė valdžia 
Bonoje, taip kad vokiečiai nenumato 
turėti jokių finansinių trūkumų.

Olimpinis kaimelis Munchene bus 
pastatytas nauju statybos metodu, vi
same kaimelyje neturint jokių gat
vių. Čia gyvens virš 12,000 sportinin
kų iš viso pasaulio kraštų, kurie ne
turės jokio pravažiuojančių mašinų 
triukšmo. Gyvenamųjų blokų plotai 
bus apsupti žaliomis! pievutėmis ir 
gėlių bei medžių sodeliais. Visas su
sisiekimas vyks pogrindžio gatvėmis, 
kurios bus sujungtos tarp paskirų gy-. 
venamųjų blokų ir į juos galima bus 
patekti paskirais elevatoriais. Iš viso 
Čia gyvens 10,000 vyrų ir 1,900 mo
terų. Visų dalyvių gyvenamieji kam
bariai bus ypatingai geri. Moterys tu
rės sau paskirus kambarius, kai vyrai 
turės arba paskirus,, arba du viename 
kambaryje. Visi kambariai yra apsau
goti nuo garso ir triukšmo. Po šios 
Olimpiados merginų kvartalas bus 
panaudotas studentų bendrabučiams, 
kai vyrų namai bus parduoti.'

Susisiekimas su olimpiniais sta
dionais jau yra labai gerai dabar su
planuoti ir jokių sunkumų, kaip, kitur 
su judėjimu, nebus. Yra baigiama nu
tiesti speciali elektrinių traukinių li
nija, kuri labai sumažins judėjimą. 
Važiuojantiems mašinomis bus padė
dama kompiuteriu pagalba mašinų pa
statymas. Specialus 350 taksiai turės 
iš miesto į pagrindinį, stadioną spe
cialų savo kelią, kai specialūs auto
busai kursuos kas kelias minutes.

Bilietų kainos i paskiras sporto 
šakas kainuose nuo $1.25 iki $15.00.

Olimpiados organizatoriai šiuo me 
tu yra susrupinę kaip rasti 27,000 pa
skirų tarnautojų, kurie tinkamai ga
lėtų aprūpinti olimpinius dalyvius. Jau 
yra užangazuota 1,200 merginu , ku
rios kalba keliomis kalbomis, kurios 
eis paskiras įvairias pareigas, kai tuo 
tarpu vokiečiai dabar turi sunkumų 
kaip surasti 260 daugelio kalbų ver
tėjų, 380 specialių sargų ir 1,000 mer
ginu, mokančių kelias kalbas, kuriu 
pareigos bus nuo pagalbinių iki pa
grindinių darbų. Tačiau vokiečiai, 
pasižymi, savo tiksliu tvarkingumu ir 
sias problemas tikisi greitai sutvar
kyti.

Su 1972 metų Olimpiada vokiečiai 
tikisi galutinai pakasti dar iki šiol 
buvusi II - jo karo kartelį ir šią olim
piadą padarytį vieną ir gražiausių ir 
smagiausių. Čia nebus jokio milita- 
rinio prisiminimo, kas labai matėsi 
1936 metais Berlyne, valdant Hitle
riui. Pirmą kartą per visas olimpia
das vokiečiai sukonstraktavo pagrin
diniame stadione pakeliamą ir nulei
džiamą stogą, kuriame yra 80,000 sė
dimu vietų. 

« ■ * tKiek tenka girdėti tai be visų 
kitų pasaulio kraštų lietuvių ir nema
žas skaičius Australijos lietuvių,spor
to entuziastų nori aplankyti šią, olim
piadą Munchene, nes yra nemaža da
lis mūsų tautiečių, kurie pokariniais 
metais gyveno šiame mieste, kai kita 
dalis, vien sportinio žingeidumo ve
dini, nori nuvažiuoti į Vokietiją.:} :sį 
žymųjį Bavarijos miestą. Ar tik 1972 
metų Olimpiada nebus ir didžioji pa
saulio lietuvių susirikimo vieta Mun
chene?
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KRONIKA
ADELAIDES KRONIKA. PERTHAS.

Visokių linksmybių, atvirame ore 
sezonas baigtas. Tautiniam Parke - 
ateitininkų sendraugių gegužinė. Šie
met tikrai gražus rudenėlis ... Nors at
silankiusių buvo labai skystai, bet alaus 
vežtis namo nereikėjo. Seniausias gjegu- 
žynes dalyvis buvo adv. Br. PLOKŠTIS, 
jau gerokai prašokęs 3/4 šimtmečio. Toli
miausios viešnios buvo A. RADZEVI
ČIŪTE ir D. KLIMAVIČIŪTĖ. Jos at
vyko iš Vankuverio. Abi gimusios Ka
nadoje, bet puikiai kalba lietuviškai.

Rimties valandėlei

AUSTRALIJA IR NAUJOJIA.L.B. Sydnejaus Apylinkės Jaunimo 
Organizacijų atstovai, susirinkę sekma
dieni, balandžio men. 18 d. sudarė vie
tini Antro Pasaulio Jaunimo Kongreso 
Komitetą ir išsirinko jo valdybą;

Pirmininkas ir laikinas iždininkas;
Ričardas BADAUSKAS,
94 Shaftesbury Rd., 

Burwood. N.S.W. 2134.
Tel. 747 - 5742.
Vice. Pirm. Jeronimas BELKUS. 
Sekretorė. Liuda APINYTE.
Visais kongreso reikalais prašau 

kreiptis tiesiog į pirmininką R. Badaus-

ZELANDIJA

- O -
Skautu Akademiku Sambūris tradici

niam pobūviui susirinko p.p. PACEVI- 
CIIĮ vasarvieteje, Aldingos Lagūnos pa
krašty. Buvo linksma ir smagu. Vienas 
iš šauniausių metinių balių, buna Pabal- 
tieciu Moterų suruoštas latvių namuose. 
Nors jis įvyks gegužės men. 15 d., bet 
dabar ruošiamasi pilnu tempu.

- O -
Beveik kas dieną Adelaides dien

raščio “Advertiser” puslapiuose matome 
Dovilės TUGAUDYTES didžiules nuo
traukas, rūbų reklamas. Ji yra pasiekusi 
aukščiausią pakopą modeliavimo kar
jeroje.

Sunkiai susirgo žinomas Adelaides 
visuomenininkas, L.A.S. vietinio sk. 
pirm. p. V. RAGINIS. Tikėkime, kad li
gos krizė praeis ir jį vėl matysime gyvų 
ir pilną sumanymų kolonijos avangarde.

- O -

Peršokęs 70 metų riba, i pensija 
pasitraukė, p. VI. PETKUNAS. Pasku
tinį dešimtmetį jis praleido veterinarijos 
institute šoferiaudamas. Pereitais me
tais liepos mėn. 2d., politiniais sume
timais jis pasitraukė iš “Ramovės”.

Pertiškis kaž kur dingo ir iš Per- 
tho nieko nesigirdi. Nors pertiškiai dir
ba kaip reikiant! Jaunimas tai jau tikrai 
skelbia lietuviu varda visur, nors lietu
vių ir mažai, bet apie juos tenka girdėti 
einant gatve, kur nors prie jūros ar kitur. 
Viso to nuopelnas yra mūsų jaunimo - vi
sur gražus pasirodymas. Šiais metais 
jaunimas buvo kviečiamas netik į įvai
rius australų pasirodymus, bet ir televi
zijoj ir Vakarų Australijai minint vieną ka 
milijoną gyventojų dalyvaujant Angli
jos Karalienes Vyrui, tarp kekių tauty
bių, buvo pakviestas ir lietuvių jauni
mas, kur pašoko vieną tautinį šokį ir 
dalyvavo parade kartu su visais kitais. 
Jaunimas dirba nuoširdžiai ir ruošiasi 
ateičiai. Visų mus pareiga remti ir padė
ti. Š.m. balandžio 4., įvyko Pertho lie-21 
tuvių metinis susirinkimas. Pranešima Melbourne jaunimo organizacijų. Į komi- 
padarė Pertho lietuvių apylinkes pirmi-tetą išrinkti ir pareigomis pasiskirstė 
ninkas J. MILIAUSKAS, apibudindamas sekančiai: H. Antanaitis - pirmininkas, 
praėjusių metų veiklą. Tarp kitko, buvoR. Sarkis - vice pirmininkas, P. Joku- 
istorinis įvykis visų Pertho lietuvių gy-baitis ir D. Juškaite - sekretoriai, L. 
venime. Į Lietuvių Dienas Melbourne bu-Baubinaite - iždininkė, V. Straukas- 
vo nuvykęs didžiausias lietuvių skaičiusspaudos vedėjas, V. Špokevičius ir R. 
keli Tarybos nariai ir tautinių šokių gru- Vaitiekūnaite - nariai, 
pė , kuri pirmą kartą dalyvavo Lietuvių PERTHAS.
Dienose ir labai gražiai ten pasirodė. 
Pirmininkas padėkojo visiems uz visoke
riopą paramą. Revizijos Komisijos Pir
mininkas p. PETRIUKENAS. Visur ras- Pranešame visiems Vakarų Aus
ta pateisinamieji dokumentai ir turimas Italijos tautiečiams, kad Motinos Die 
turtas tvarkoje ir padėkojo Valdybai uznos minėjimas įvyks gegužės 9 d., 
gera ir pavyzdingą tvarkymą. sekmadienį. Pageidaujama, kad mo-

Kadangi Valdybos kadencila naši-ir.jaunimas pamaldose dalyvau- 
tų tautiniuose rūbuose.

3v. p.p. didžiojoje Leedevilles 
salėje įvyksta motinos dienos minė
jimas su programa ir po to bendros 
suneštinės vaišės. Tautiečiai iš arti 
ir toli kviečiami dalyvauti ir pagerb
ti motinas.

Ligi pasimatymo Motinos Dienos 
minėjime.

Kadangi Valdybos kadencija pasi
baigė, buvo renkama nauja valdyba dviems 
metams.

Į Valdybą išrinkti šie asmenys:

Pirmininke 
Vic. Pirm. 
Sekretorius 
iždininkas
Jaunimo ir Kult. reik. E. STANKEVIČIUS

O.
A.
V.
A.

LIUTIKIENE 
KLIMAITIS 
LUKOŠIUS 
DZEMIONAS

Sydnejaus Apy. Valdyba.

II-SIS P.L.J. KOMITETAS

Maldos Apaštalavimas.
Jo Šventenybe popiežius Paulius 

VI gegužes menesiui M.A. nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad pasisektų surasti 
tinkamas priemones ateizmui pašalinti, 
misijų- Kad Sv. Evangelijos skel
bimas išliktų pačiu svarbiausiu misijo- 
nieriaus uždaviniu.
Trumpas
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE!
Gegužis 
g e 1 e i

rytmetinis aukojimas: VISA

r ,
skirtas Švenčiausiajai M e r - 
Marijai.

MELBOURNE. Brangus Broli, Sese!

Komitetas buvo įsteigtas kovo men. 
d., dalyvaujant atstovams iš visų.

Pranešimas.

Apreiškimų knygoje Kristaus pra
mintas žodžiu AMEN. Si žodeli ir mes 
tariame užbaigdami bet kurią maldą. Tai 
darydami mename du dalyku - kad musų 
z^odžiai pilnai atitinka mūsų norus pa
gerbti Dievą visas musų būtybe ir kad 
esame pilnai pasiruošę priimti tai, ką 
Viešpats, maldą išklausydamas, mums 
parinks.

Kristus, musų Viešpats, yra AMEN
- niekas nėra stengęsis taip tobulai pa
gerbti savo dangišką Tėvą kaip Jis, gy
vendamas žemeje; be to, Jis pakluso 
Dievo valiai pilnai ir su giliausiu nuo
lankumu, nors tai pareikalavo is Jo di
džiausios aukos - mirties ant kryžiaus.

Panašiai elgesį ir Jo Švenčiausioji 
Motina Marija. Ji nuolankiai ir paklus
niai tarė: “Štai, aš tarnaitė Viešpaties, 
teesie man pagal Tavo žodį:”

Nelaukime didesnės palaimos ir 
mūsų gyvenime už ta, kurią mums gali 
užtikrinti uolus ir nuolankus Dievo va
lios vykdymas. Ar Viešpats nežadėjo 
mylėti kaip savo motiną, brolį ir. sesę 
visus tuos, kurie įvykdys Jo dangiškojo 
Tėvo valią?

Gerai lietuvius pažįstąs Adelaides 
Arkivyskupas BEOVICH, sulaukęs 75 
metų, pagal naujus Vatikano nuostatus, 
pasitraukė iš savo aukštų pareigų. Jo 
vieton paskirtas jo ilgametis padėjėjas 
vyskupas Dr. Gleeson.

A.A. rašytojo PULGIO ANDRIUSIO 
pagerbimo akademija praėjo su dideliu 
pasisekimu . Lietuvių Namų sale buvo 
pilna žmonių.

- O -
Jau kelinti metai iš eiles, dienraščio 

“Advertiser” skelbiamo Velykų margu
čių marginimo konkurso pirmą premiją, 
sumoje $50.00, laimėjo p. V. VENSLOVA- 
VIČIENE, Su nepaprastu kruopštumu ji 
margučių kevale išskuto religinius mo
tyvus, pagražindama juos tautiniais raš
tais.

Pertho Apyl. Valdyba.

Revizijos Kom. sudaro: RAMOVENU. IR SAVANORIU ŽINIAI.
J. PERIUKĖNAS, V. KASPUTIS, J. PERTHAS.
LIUTIKAS. Gegužės mėn. 2 d. (sekmadienį)

Po to, buvo įskeltas sales klausi- vai. saukiams visuotinis Romovenų. 
mas. Čia buvo kai kurių asmenų iškel- skyriaus susirinkimas korespondenci- 
tos mintys, kur visai neatitiko tikrovei n^u būdu Centro Valdybos (Amerikoje) 
ir buvo pažeidžiančios visa visuomene, rinkimus pravesti.
kuri suprasdama sunkias sąlygas visur Bus svarstomi ir kiti skyriaus rei- 
ir visapusiškai rėmė jaunimą ir aukoje kalai, tad dienotvarke ir susirinkimo 
salės išnuomavimui, kai kurie ir visam v\eta ^us Paskelbta vėliau per gran- 
mėnesiui iš karto. Ateityje reikėtų pasi-dzių vadovus. .. .

....... „ . . ... ' Ta pat diena irtoje pačioje, vietojetikslinti žinias, o tada reikšti savo nuo į* •
, j - . • , .. j ■ Savanoriai saukia savo Grandies Visuomene, kad neužgauti kitų ir neardyti n savanoriai sa

. ‘ . - . < tini susirinkimą, einamus reikalus ap-taip jau negausios musu visuomenes. s
svarstyti.

Perthiškis. Nariai ir prijaučiantieji kviečiami
kuo skaitlingiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PEft 

TAUTOS FONDĄ MOŠŲ 
LAISVES KOVAI!

HIM Pattogt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

”OUR HAVEN”

Australijos

LEIDĖJAS

Lietuviu Bendruomenės 
laikraštis

ALB Krašto Valdyba

- O -
Šiemet per Velykas auto nelaimėse 

Pietų Australijoj žuvo tik penki asme
nys.

PADĖKA Leidėjo ir
adresas:

» VL Dumčius.
DĖMESIO MELBOURNO 

LIETUVIAMS.

Pranešama, kad žinomas bendruo
menės veikėjas inž. B. Vingrys sutiko 
būti “Mūsų Pastogės” talkininku - plat- 
tintoju. t

“M.P.” Administracija įgalioja inz. 
B. Vingrį būti jos atstovu Melbourne 
- rinkti prenumeratą ir skelbimus, išduo
ti kvitus ir atlikti visus kitus darbus su
rištus su “M.P.” platinimu. Ponui inž. 
B. Vingriui dėkojame už prisiimtas pa- 
r Ai pas. ~ .

Atsiprašome už klaidą padarytą 
ankstyvesniame pranešime vietoje A. 
Vingrys turėjo būti B. Vingrys.

M.P. Administracija.

Sydnejaus Studentų Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems 
prisidejusiems prie Initium Semestri baliaus parengimo. 
Ypatingai ačiū p.p. Adomėnienei, Bogužienei, Grinceviciui senj. 
R. Mozuran, R. Milašui, V. Skeiviuisenj.,N. Wallis, studentų 
fuksu mamytėms už pyragus. Ačiū atsilankiusiems į mūsų balių.

Valdyba.

LIETUVIlįLAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

** *
Mūsų Pastogė Nr.16. 1971.4.26. psl.8

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

"M.P.” Administracijos 
Box 4558. G.P.O., 
SYDNEY N.S w. 2001
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