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GAIRĖS VEIKLAI ATEITYJE
J

Broniaus Nainio, naujo PLB pirmininko, 
pagrindines mintys seimą baigiant

Mes vis dar tebekeliaujame il
gais svetimą kraštą keliais. Toks 
likimas mus ištiko dėl to, kad mylė
jome savo žemę, kad mylėjome savo 
brolius ir seseris ir kad labiausiai už 
viska^ mylėjome laisvę, kurios už jokią 
kainą nenorėjome atsižadėti.

Toje kelionėje jau prabuvome 
apie trisdešimt metų. Mus dildė laiko 
tėkmė ir naikino gyvenamoji aplinka. 
Ir gal mūsų tautos pavergėjas norėtu, 
kad dabar mūsų jau visai nebebūtų. 
Bet šis seimas, į kurį mes suplaukėme 
iš viso pasaulio kraštų, iš ten, kur 
tik gyvena daugiau lietuvių, suplau
kėme Bendruomenės rinkti atstovai, 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto nariai, nepriklausomos Lietu
vos valstybės reprezentantai — mūšy 
diplomatai, Amerikos Lietuvių Tary
bos nariai, vyskupai, kunigai, spau
dos ir radi jos darbuotojai bei daugelio 
organizacijų atstovai, parodė okupan
tui ir mūsų draugams bei nedraugams, 
kad esame gyvi ir kad esame ne vie
ni, — mūsų tarpe yra ir už savo lais
vę bei likimą kovojančios tautos dva
sia. Tai yra stiprybe, kurią šiuo sei
mu mes sugebėjome parodyti.

Seime atlikome daug svarbių dar
bų ir padarėme daug nutarimų, kurie

PLB pirmininkas Bronius Nainys

IŠ VLIKO VEIKLOS

Šių metų liepos pradžioje Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencijos, įvykusios Helsinkyje, pir
mas aktas, kuriame dalyvavo ir Vliko 
delegacija bei latviai ir estai, pasi
baigė.

Lietuvių organizacijos ir pa
vieniai asmenys^ rašė savo kraštų 
vyriausybėms raštus, memorandumus
- tiek Lietuvos išlaisvinimo klau
simu, tiek ir dėl delegacijų narių 
areštų. Tie visi dokumentai ir raštai 
turi svarbios istorinės reikšmės. 
Vlikas norėtų savo bylose turėti visu 
tokių raštų ar dokumentų - kokia kal
ba ir kam jie buvo ar dar bus rašyti
- nuorašus. Vilkui svarbu turėti ir 
svetimos spaudos konferencijos 
aprašymai, kur yra minimas Pabal
tijo valstybių klausimas ar pabal- 
tiečių delegacijos Helsinkyje buvi
mą, ne be ko ir visais kitais klau
simais jei rašoma apie Lietuvą. To
dėl, kas tik turite tuos klausimus 
liečiančios medžiagos, malonėkite 
atsiųsti šiuo adresu: VLIKAS, 29 
West 57th street, New York, NY, 
10019.

*** 

turės didele įtaką mūsų ateities veik
lai. Išsirinkome PLB institucijaš ir 
naują Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba^ Jos vardu man tenka di
delė garbė kreiptis į jus, mieli šio 
pokylio dalyviai, ir pasveikinti jus su 
pasisekusiu seimu. Taip pat noriu 
jums padėkoti, kad esate tautiškai 
gyvi ir kad dirbate lietuvišką darbą, 
kurį dirbti seimo atstovų valia mes 
ateiname jums padėti.

Pirmiausia, naujos valdybos var
du as' noriu nuoširdžiausiai padėkoti 
tiems, kurie mums suteikė pasitikėjimą 
būti jūsų nutarimų vykdytojais ir 
jūsų valios reiškėjais per ateinančius 
penkerius metus. Ačiū jums už mums 
suteiktą tokią didelę garbę. Musų 
veiklos kelias eis musų pirmtakų — 
Jono Matulionio, dr. Juozo Sungailos, 
Juozo Bačiūno, Stasio Barzduko nus
maigstytomis gairėmis ir pereitų bei 
šio seimo nutarimų rėmuose. Mūsų 
darbus lydės penki pagrindiniai mūsų 
veiklos principai.

Pirmasis mūsų rūpestis bus Lie
tuvos laisvė ir vispusiškai nepriklau
soma Lietuvos valstybė. Tolima ar 
artima šiandien yra ši vizija, mato
mai pasiekiama ar tamsią naktų ap
gaubta, bet ji y; a konkreti realybė, 
ir mes niekada .. .s neatsižadėsime. 
Įvairių mažesnių ar didesnių darbu 
eilėje pagerinti tautos dabartines 
gyvenimo sąlygas, padėti jos žmo
nėms pasiekti vieno ar kito didesnio 
ar mažesnio tikslo, laisvės siekimas 
visada mums bus pagrindinis kelro
dis.

Antras mūsų principas bus lie
tuvybė, nes ji yra mūsų išeivijos gy
vybė. Švietimas, lituanistinės mo
kyklos, mokymo priemonės, jaunimo 
stovyklos, jaunimo organizacijos, 
sporto klubai, knyga, laikraštis, radi
jas, organizacija, parapija ir dauge
lis kitų lietuviškos gyvybės šaltinių 
bus mūsų rūpestis. Budriai sergėsime, 
kad tie gyvybės šaltiniai ne tik neiš-

P. L. B. SEIMAS
A. Mauragis.

Lietuvybė yra mūsų kelias 
į Lietuvą.

Stasys Barzdukas

PLB IV seimas parodė, kad lie
tuvių tauta išeivijoje tebėra gyva, 
kūrybinga ir besirūpinanti savo liki
mu. Į Bendruomenės seimą atvyko iš 
viso pasaulio laisvų kraštų atstovai 
pareikšti savo tautos valią laisvai 
ir nepriklausomai gyventi, kurti ir 
ugdyti savo tautos dvasines galias 
tautinės kultūros formoje.

“Reikia sutikti su mintimi, kad 
lietuvių bendruomenė atsirado kartu 
su lietuvių tauta. Tad ir išnykti ji 
galės kartu su paskutiniu lietuviu”, - 
kalbėjo Mykolas Krupavičius. Taip 
plačiai suprasta bendruomenėm yra ne 
kas kita kaip pati tauta. Jeigu šiame 
seime negalėjo dalyvauti iš Lietuvos 
atstovai, tai tik todėl, kad šią dalį 
tautos yra paverge^ okupantai ir ne
leidžia jiems reikšti laisvą valią. 
Todėl ir jų atstovų negalėjo būti.

Ilgai užsitęsusi tremtis neleidžia 
pasilikti visam gyvenimui emigrantais 
svetimšaliais, reikia ieškoti savo 
būties sąmoningo supratimo, kad 
nepavirstume tik svetimšaliais ir kad 
neišnyktume iš savo tautos kartu su

PLB IV Seimas. Simpoziumas: “PLB ateities uždaviniai ir veikla“, kalba 
dr. V. Doniela.

sektu, bet kad visada prisipildytų 
naujais gaivinančiais vandenimis. 
Mums rūpės ne tik lietuviškai kal
bančių lietuvybė, bet ir lietuvių kalba 
jau pamiršusių.

Lietuvių kultūros ir jos kūrybos 
puoselėjimas bus trečias mūsų veik
los principas. Menas, muzika, tau
tinis šokis, daina, teatras bus mūsų 
kasdieninė, šviežia lietuviška duona 
dvasiai, ir kūrėjų bei jų darbų išne
šimas už lietuviškos visuomenės ri
bų mums rūpės kiekvieną dieną.

Ketvirtas .mūsų veiklos principas 
bus vienybė. Žinome, kad jai pasiekti 
yra daug kliūčių, bet stengsimės jas 
nugalėti ir vienybės nuoširdžiai siek
sime. Gerbsime kitų įsitikinimus ir 
taip pat lauksime, kad kiti gerbtu 
mūsuosius, nes vienybė gali būti 
pasiekta tik vispusisku visų susi

išnykstančiu emigranto statusu. Mūsų 
ateičiai reikia gerai organizuotos ir 
stiprios Bendruomenės, kuri jungtų 
mus^ vienon lietuviškon bendrų tiks
lų šeimon. Seimas kaip tik ir turėjo 
šiuos tikslus ir uždavinius kaip su
jungti lietuvius po vienu stogu į 
tvirtą organizaciją.

PLB IVįseimas susirinko Washing
tone rugpiūcio 30 ir rugsėjo 2 dieno
mis. Australijos Lietuvių Bendruo
menę atstovavo dr. V. Doniela, A. 
Balsys ir dr. A. Mauragis.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE
Rugpiūcio 30 d. vakare nuvykome 

į Lietuvos Pasiuntinybę aplankyti 
Lietuvos atstovo J. Kajecko. Seimo 
atstovai ir svečiai užpilde beveik 
visas, gan erdves, pasiuntinybės 
patalpas. Svečius ir atstovus priėmė 
ir žodį tarė Lietuvos atstovas 
J. Kajeckas. Buvo malonu susitikti 
su tiek daug mūsų žymių žmonių, kurie 
visą savo gyvenimą paaukojo Lietuvos 
kūrybai ir dabar jos išlaisvinimui 
tebestovi tvirtai savo pareigose su 
viltimi, kad Lietuva bus laisva.

(bus daugiau)
***

pratimu.
Penktas mūsų principas bus 

darbas. Į PLB valdybą atėjome žino
dami, kad tik gerai" suplanuotas, 
kruopščiai ir energingai atliktas dar
bas tegali duoti rezultatus. Darbas 
ir bus mūsų veiklos ramstis, sie
kiant vykdyti uždavinius anksčiau 
minėtų keturių principų rėmuose.

Šiuo bankėtu oficialiai uždarome 
IV PLB seimo posėdžius. Tačiau turi
me neužmiršti, kad seimas su tuo 
nepasibaigia ■ Seimo atstovai ir PLB 
valdybos esame išrinkti penkeriems 
metams. Todėl, ir seimo posėdžiams 
pasibaigus, mes savo darbus turėsime 
tęsti ir kartu dirbti. Jūs padėkite 
mums, o mes padėsime jums atlikti 
visus tuos darbus, kurie reikalingi 
visai lietuvių Bendruomenei, paverg
tai tautai ir tautos laisvei.

1973 m. rugpiūcio 31 - rugsėjo 
3 d., Vašingtone, DC, posėdžiavo
ketvirtasis Pasaulio Lietuviu Bendruo - 
menės Seimas. Susirinkusius Seimo
atstovus ir svečius pasveikino dr. 
Jonas Genys, Seimui ruošti Komiteto 
pirmininkas. Jis pakvietė Stasį 
Barzduką, PLB pirmininką., kuris 
savė trumpu žodžiu pradėjo Seimą. 
Maldą sukalbėjo prel. Jonas Bal
konas. Seimo pirmininku buvo išrink
tas dr. Adolfas Damušis, posėdžiams 
pakaitomis pirmininkavo visų krantų 
bendruomenių pirmininkai.

Seimą, sveikino žodžiu Lietuvos 
atstovas Vašingtone Juozas Kajec
kas ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkas dr. Juozas 
K. Valiūnas.

I naują Pasaulio Lietuvių B-nes 
Valdybą išrinkti šie asmenys: J. 
Kavąliūnas, B. Nainys, R. Kasperas, 
J. Šlajus, K. Dočkus, S.( Džiugas, 
kun. J. Borevičius. į Garbės Teismą 
- E. Sudikas, A. Rinkimas^. A. Kuo
las, B. Sakalas, kun. A. Žilinskas. 
Į Revizijos Komisiją - dr. K. Ambro- 
zaitis, T. Blinstrubas, V. Kamantas,

V. Kleiza, dr. E. Lenkauskas.
Stasį Barzduką_ Seimas išrinko 

PLB Garbės Pirmininku.
ELTA

**$
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AUSTRALIJOS IDILIJA
Keliaudamas po Ameriką ir ste

bėdamas tenykščių žmonių gyvenimą 
greitai pasigedau saugumo, ramybės 
ir tos gražios nuotaikos, kurią butų 
galima išreikšti vienu žodžiu -idi
lija. Gyvendami Australijoje ne
jaučiame, kaip yra brangus daiktas 
ramybė ir saugumas. O koks malonus 
patogumas ir didelis konfortas 
gyventi idilijoje* Australija, kaip 
kengūrų kraštas, ilgą laiką buvo nie
kinama mūsų pačių: čia mes išgyve
nome ne vienas socialinę degredaciją, 
čia mes iškentėjome ir tebekenciame 
savo tėvynės Lietuvos nostalgiją, 
tačiau, po tiek metų gyvenimo, mes 
nejučiomis daromės Australijos ne 
tik lojalūs ir geri piliečiai, bet 
ir jos patrijotai, tai ypač pajuntame 
išvykę iš už jos ribų.

Būdamas toli nuo Australijos, 
jaučiau jos ilgėsi, ir ne tik artimų 
žmonių, bet ir tos gamtos, kuri ne
kartą rodėsi žiauri ir negraži, išgy
venęs Australijoje 24 metus ne kartą 
nebuvau taip karščio ir tvankos kan
kinamas, kaip Chicagoje, Washing
tone, Clevelande, Baltimorėje ir 
New Yorke rugpiūčio 20 ir rugsėjo 
8 dienomis. Taip pat man neteko ma
tyti Australijoj nė vienos vietelės, 
kur vanduo neatgaivintų žemės, ir 
žemė negimdytų augmenijos ar žalu
mos. Tuo tarpu Amerikoje, mano di
džiausiam nustebimui, Colorado upė 
daugelyje vietų teka per Colorado kal
nynų dykumas be jokios augmenijos 
aplink, be jokios žalumos krantų.

Socialini švarumą Amerikos mies
tų nebūtų galima ir lyginti su Austra
lijos, nes čia viešpatauja žiauri 
neapykanta tarp juodųjų ir baltųjų žmo
nių. Čia baltieji bijo ne tik naktį 
išeiti į gatvę, bet ir dienat yra, dau
geliu atveju, nesaugu, o ką jau be
kalbėti apie vakarinius ar naktinius 
malonumus - pasivaikščiojimus par
kuose ar gatvėse. Gaunasi įspūdis 
kad Amerikos miestų gyventojai gy
vena nuolatinį karo stovį.

Šiais pirmaisiais savo įspūdžiais 
iš Amerikos noriu atkreipti skaitytojų 
dėmesį, kad galime būti ir jaustis 
laimingi esą Australijoje, kad sis 
antrasis, mūsų pasirinktas kraštas, 
kelia pasididžiavimą.

Nenorėčiau būti klaidingai su
prastas ar interpretuojamas. Man 
rodosi, kaip vieno žmogaus meilė ne
panaikina kitų žmonių meilės, taip ir 
vieno krašto meilė nepanaikina kitų 
kraštų meilės. Šiuo atveju meilė 
Australijai nepaneigia meilės Lietu
vai, o priešingai, ji gali tik išaugti 
į dar didesnę ir sąmoningesnę meilę 
savo tėvų žemei. Turėtume visi kaip 
vienas pajusti pasididžiavimą, kad 
esame lietuviai ir kad mylime Austra
liją. Iš to išplaukia mūsų pareigos 
dirbti ir gyventi Lietuvos ir Austra
lijos garbei ir naudai. Kuo turėsime 
stipresnę lietuvių bendruomenę Aus
tralijoje, tuo labiau galėsime patar
nauti ir pačiai Australijai, nes gro
žis ir kultūrinės vertybės reiškiasi 
kaip tik įvairume.

Šia proga norėčiau priminti, kad 
mūsų laimingam buvimui Australijoje 
reikalinga gilesnė prasmė, o ją gali 
mums suteikti tik bendruomeninė 
veikla. Ne barjerais ir boikotais sta
tykime savo bendruomenę, o meile 
savo broliui lietuviui.

am.
***

Man išvykus į. PLB seimą Ameri
kon mane pavadavo redaktoriaus pa
reigose Vincas Kazokas, už atliktą 
darbą jam nuoširdžiai dėkoju.

Al. Mauragis***

Bendras vaizdas PLB IV Seimo Washingtone

Eltos Informacijos
Ryšium su 650 m. Vilniaus su- 

- kaktimi žurnalo “Komunistas” š.m. 
Nr. 6 yra įdėtas straipsnis, kuriame 
pateikiama šiek tiek duomenų apie 
Lietuvos Sostinę.***

1811 m. buvę 56,000 gyventojų, 
1939 m. prieš karą - 215,000, 1973 m. 
- 410,000. Per 19 lenkų okupacijos 
metų, buvusios pastatytos trys septyn
metės mokyklos, o po paskutinio 
karo: 42 vidurinės mokyklos, 9 moks
linio tyrimo institutai, 68 stambios 
pramonės Įmonės, 4 viešbučiai, 11 
tecnikumų, 2250 tūkstančių ketvirtai
nių metrų ploto. 1CH pramonės Įmonė
se dirba 100,000 žmonių, 350 vei
kiančių bibliotekų su apie 11 mili
jonų knygų, 12 ligoninių, kurias 
aptarnauja 4 2400 gydytojų ir 5000 
vidurinio medicinos mokslo personalo, 
veikia 6 aukštosios mokyklos, ku
riose yra 1800 mokytojų ir per 27,000 
studentų; veikia 35 klubai, 5 muzie
jai, 5 teatrai ir 21 kinoteatras.***

Lietuvių kilmės amerikietis 
J.P. Smith, mokąs lietuviškai, lan
kėsi Lietuvoje, norėdamas aplankyti 
savo senelių gimtines ir jų kapus. 
Grįžęs iŠ savo kelionės, ‘‘Chester
field Savings and Loan Assn” biule
tenio š.m.^ liepos laidoje aprašė 
savo įspūdžius. Aprašymas pavadin
tas “Vargšai lietuviai: 1973 metų 
stiliaus vergovė”.

Vos atvykęs į Vilnių, turėjęs 
atiduoti savo pasą, o be paso komu
nistu valdomuose kraštuose žmogus 
pasijiintąs kaip paukštis be sparnų. 
Jam vienam neleidžiama keliauti nei 
traukiniu, nei lėktuvu, nei autobusu. 
Lietuva , prieš 1944 m. sovietų inva
ziją,, ekonominiai, kultūriniai buvusi 
labai aukštai pakilusi. Dabar gi, kiek
vienas vyras, moteris ar vaikas dirba 
ir tarnauja tik valdžiai. Pinigų proble; 
mos gal ir nebūtų, tik visa blogybe 
esanti ta, kad krautuvių lentynos 
esančios tuščios ir net kasdienines 
reikmės prekių negalima gauti.

Nepaprastai gražios architek
tūros Vilniaus bažnyčios uždarytos. 
Beja, tik Šv. Kazimiero bažnyčia, 
kurioje dabar yra ateizmo muziejus, 
esanti neblogam stovyje. Kai lankty- 
tojas pradėjęs iš oro ar iš vidaus 
fotografuoti vieną dar atdarą bažny
čią, žmonės išsigandę nusigręždavo 
ar uždengdavo veidus rankomis ar 
rankinukais. Mat, jie palaikę Jį 
valdžios agentu ir nenorėję būti 
nuotraukose atpažinti, kad nenustotų 
darbo.

P. Smith apsilankęs ir vienoje 
šeimoje, gyvenančioje dviejų kamba
rių bute. Jam rankos gestais buvę 
duota suprasti nekalbėti apie politi
ką. Tik kai išėjo iš buto ir buvo du 
bloku palydėtas, jam buvę paaiškin
ta, kad niekas nežinąs pas ką bute 
įrengti mikrofonai.

Baigdamas savo kelionės paty
rimų aprašymą, p. Smith sako: "Nie
kad nepamiršiu lietuvių tautos, kuri 
ne dėl savo, kaltės, vien tik dėl to, 
kad esanti neskaitlinga, yra pasmerk
ta gyventi žiaurioje sovietų vergo
vėje ir priespaudoje. Ir tai mūsų 
Viešpaties 1973 metais!”***

Rugsėjo 4 d. savo posėdyje 
Vliko Valdyba pasiinformavo apie 
rugp. 31 - rugsėjo 3 d. Vašingtone 
įvykusį PLB Seimą, pradėjo ruoštis 
Vliko Seimui, kuris įvyks Toronte 
gruodžio 2-3 d.d., aptarė veiksnių 
konferencijos klausimą.***

Dr. Domui Jasaičiui, visuome
nininkui ir Vliko bendradarbiui, š.m. 
rugpiūčio 18 d. suėjo 75 m. amžiaus. 
Jis gimė Stanaičių kaime, Garliavos 
vaisė., Kauno apskr. 1917 m. Voroneže 
baigė M. Yčo gimnaziją, 1923 m. 
Berlyno universitetas jam suteikė 
medicinos daktaro diplomą. Daugiau
sia vertėsi gydytojo praktika, akty
viai dalyvavo ir dalyvauja spaudoje, 
visuomeninėje veikloje (ateitininkuo
se, krikščionių demokratų, socialinės 
globos ir kt. organuose). Nors ir 
pensininkas, bet vis apsikrovęs 
darbais.

***
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos Nr. 5.

NAUJOJI VILNIA. Į Vilnios 
psikoneurologinę ligoninę vidaus 

reikalų ministerijos tardymo valdybos 
skyriaus viršininko Lauraičio 1972. 
X. 15 įsakymu atgabentas Vytautas 
Lažinskas.

1972 m. liepos 21 naktį jis prie 
Klaipėdos kelio už Ariogalos. pastatė 
5 su puse metrų aukščio metalinį 
kryžių. Valdžios pareigūnai sekan
čią dieną kryžių nugriovė, o “kalti
ninkas” buvo tardomas. Teismo psi
chiatrinė komisija, vadovaujama 
Glauberzono, nustatė, kad V. Lu- 
žinskas yra aiškios sąmonės, nukrypi
mų iš fizinės ir nuerologinės pusės 
nėra, geros nuotaikos, tik atmintis 
kiek nusilpusi. Intelektas atitinka 
išsilavinimą, bei gyvenimo patyrimą.

Teismo psichiatrinė komisija 
pripažino, kad V. Lažinskas sergąs 
paranojaline psichopatija, kadangi 
neprisipažįstąs padaręs nusikaltimą 
ir išsipasakojęs “sistematizuotas 
religinio turinio kliedėjimo idėjas”, 
todėl esąs nepakaltinamas ir jam rei
kalingas gydymas psichiatrinėje 
ligoninėje. ***

KAUNO ARKIVYSKUPIJA
GIRKALNIS. 1972.XI.10 apie 

15 vai. iš Kapsuko griežto režimo 
buvo išleistas kun. Prosperas Bub
nys, kurį prieš metus laiko nuteisė 
už vaikų mokymą tikėjimo tiesų. Ka
linį sutiko kunigai ir būrelis tikinčių

jų. Net kai kurie iš lagerio adminis
tracijos galėjo pamatyti šioje vietoje 
neįprastą vaizdą - rožių puokštė 
kunigo - kalinio rankose.

Lapkričio 15 Girkalnio choristai 
kun. P. Bubniui suruošė sutiktuves. 
Per pamaldas giedojo choras, o baž
nyčia buvo pilna žmonių, nors iŠ 
anksto tikintiesiems apie sutiktuves 
nebuvo paskelbta. Visi jautė, kad 
metai, praleisti lageryje,buvo ne vien 
kun. Bubnio, bet ir visos Lietuvos 
Bažnyčios laimėjimas.

Raseinių rajono valdžia kun. 
P. Bubniui pareiškė neturinti į jį 
jokių pretenzijų ir nedarysianti jam 
kliūčių eiti kunigo pareigas. Praslin
kus keliems mėnesiams, kun. P. 
Bubnys buvo paskirtas klebonu į Ly
gumų parapiją. ***

NAUJOJI ZELANDIJA 
Irgi Protestas

Neseniai Aucklande vieno as
mens protestas prieš Sovietų Sąjungą 
atkreipė dėmesį ne tik viešosios 
tvarkos pareigūnų, bet ir spaudos. 
Visiems buvo staigmena, kai išgirdo
me, kad Aucklando gyventojas lie
tuvis Petras Šimkus, 60-ties metų 
pensininkas, policijos areštuotas ir 
bus teisiamas, p. Šimkus Lietuvoje 
buvo valstybės teatro aktorius.

Šiuo metu Aucklande vyko didžiu
lė tarptautinė pramonės paroda - mugė, 
kur dalyvavo su savo išdirbiniais ir 
Sov. Sąjunga. Policija net savo būs
tinę buvo Įrengusi tame pačiame 
pavilione. Paviliono išlaukinėj pusėj 
buvo pritvirtintas Sovietų Sąjungos 
žemėlapis. Atėjęs į parodą P. Šim
kus susidomėjo iškabintu žemėlapiu 
ir pradėjo skusti ir atitaisyti žemė
lapyje Pabaltijos kraštų sienas. Grei
tai policijos buvo pastebėtas ir iš 
parodos išvestas. Kitą. dieną, mūsų 
P. Šimkus vėl bandė patekti į parodą’ 
bet policininkas jį atpažino ir neįlei
do. Jam beprotestuojant jis buvo 
suimtas ir centrinėje policijos būsti
nėje surašytas protokolas. Reikalas 
atsidūrė teisme.

Byla susidomėjimas buvo dide
lis. Į teisnrn atvyko ne tik lietuviai, 
bet atvyko pasiklausyti ir vyresnieji 
policijos pareigūnai.

P. Šimkaus gynėjas advokatas 
kalbėjo pasigėrėtinai. Jis išdėstė 
kokiu būdu ir dėl ko į N. Zelandiją 
pateko P. Šimkus plačiai pavaizduo
damas sovietų klastas užgrobiant 
Lietuvą. Teisėjas perspėjo advokatą, 
kad nesileistų į politiką. Gi advoka
tas vykusiai replikavo ir toliau kal
bėjo apie bolševikų terorą^ sugretin
damas P. Šimkaus taikinga^ protestą su 
sovietine agresija. Teismas pripa
žino nusikaltimu, kad P. Šimkus pro
testuodamas žalojo svetimą turtą, bet 
atsižvelgdamas į mūsų tautiečio jaus., 
mus nubaudė P. Šimkų šešiems mėne
siams sąlyginai.

Šį įvykį ir teismo eigą plačiai 
aprašė Aucklando dienraštis “The 
Auckland Star” rugsėjo 8 d. laidoje.

(buvęs'***
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p araščių
(Stasio Lozoraičio

ATRAMOS BEIEŠKANT

Hitleriui 1933.1.30 atėjus i val
džią, nerimas kilo visoje Lietuvoje. 
Tas" dar labiau paryškėjo, virto tikra 
baime, kai po Hindenburgo mirties, 
šis pasidarė tikruoju vokiečių tautos 
diktatoriumi, remiamas gerai suorgani
zuotos nacių, partijos ir kariuomenės. 
Klaipėdos vokietininkai džiūgauja. 
Aiškiai, Berlynas iškels Klaipėdos 
reikalą. O ar turime bent kiek stipres
nę atramą? Su Neumano ir Sasso byla 
(tai du Klaipėdos krašto provokiškojo 
pogrindžio vadai, rengėsi sukilimu 
bei šiaip neramumais išprovokuoti 
Lietuvos vyriausybę ir suteikti pro
gos Vokietijos intervencijai). Berly
nas pasidarė ypatingai įžalus. Nesi
tenkinta radi jos ir spaudos puolimais, 
bet imtasi ir ūkinių sankcijų: nebe- 
praleido mūsų prekių i kitus kraštus 
per savo teritoriją, o 1934 m. pabai
goje nutraukė ir prekybos sutartį su 
Lietuva. Savo laivų beveik neturėjome 
(Baltijos Lloydo laivininkystės b-ve 
įsisteigė tik 1936 m.). Kitas kelias 
į centrinę Europą būtų per Lenkiją, 
bet su ja dėl Vilniaus neturėjome jo
kią santykių, ir keliai, vedą į Lenki
ją, buvo užaugę medžiais.

Lenkija turėjo jau 1921 m. suda
riusi artimą sąjungą su Prancūzija ir 
Rumunija. Pokalbiuose pasigirsdavo 
vienas kitas balsas, kad reikia, nors 
ir nemalonu, ieškoti kelio su lenkais. 
Toks bandymas 1934 m., be abejo, 
buvo pavėluotas, ir Lenkijos bei per 
jąt Prancūzijos paramos dėl Klaipėdos 
nebuvo ko tikėtis. Matėm kaip Čekos
lovakija buvo palikta viena, kai vo
kiečiai pareikalavo Sudetų. Bet tas 
šiandien aišku, o anuo metu kitaip 
atrodė. Paskatintas mūsų Prekybos 
ir Pramonės rūmų direktoriaus, ryžau
si dėl santykių su lenkais išeiti spau
doje, nors tuo metu Į žurnalistus ir 
nepretendavau. Pasiinformuoti pasi
prašiau priimamas užsienio reikalų 
ministro Stasio Lozoraičio. Su juo 
buvo jau tekę susipažinti vieno po
būvio metu pas žemės ūkio ministrą 
J. Aleksą, bet pažintis tebuvo atsi
tiktinė ir paviršutiniška. Pokalbis 
užtruko daugiau pusės valandos. Dėl 
pačios idėjos ir reikalo jis pritarė ir 
tik pabrėžė, kad vyriausybė, kuri 
imtųsi be Vilniaus užmegsti formalius 
santykius su Varšuva, neišsilaikytų, 
nes tauta pergiliai nusiteikusi prieš 
Lenkiją. O esame vieni, visai vieni 
be jokios atramos, kalbėjo ministras 
S. Lozoraitis.

Vis dėlto ryžausi išeiti i viešu
mą. Atrodytų neįtikėtina,, bet mano 
du ilgokus straipsnius dėl santykių 
su Lenkija, pradedant juos pirmajame 
puslapyje, atspaude Tėvų Žeme' 
(dvisavaitinis, vėliau savaitinis 
laikraštis, ėjęs nuo 1934 m., sustojęs 
ir vėl atgaivintas 1941 - 44 m.), kurį 
leido Lietuvos Atgimimo d-ja, pirmi
ninkaujant ats. gen. J. Bulotai ir jam 
pasirašant atsakomuoju redaktoriumi. 
Susilaukiau atkirčio: prieš mane pasi
sakė pats gen. J. Bulota, buvęs už
sienio reikalų ministras D. Zaunius 
ir prof. A. Gravrogkas. Įdėta buvo ir 
mano atsakymas jiems. Pagrindinį 
mano straipsnį ir atsakymą, kiek su
trauktai persispausdino Ryto dien
raštis, tuo metu redaguojamas L. Bist
ro. Persispausdino ir kauniškis lenkų 
Dziennik Kowienski ir Varšuvoje ei
nantis mėnesinis žurnalas Polityka 
Narodow, Tenka dar pastebėti, kad 
Tėvų Žemės numeris, kur buvo at
spaustas mano pradinis straipsnis, 
karo cenzoriaus kap. J. Vilučio buvo 
sulaikytas. Tik man asmeniškai įti
kinus Kauno miesto karo komendantą 
pulk. Pr. Baladžių (jo priežiūroje 
dirbo karo cenzorius), numeris buvo 
leista platinti. Pulk. Pr. Baladžių 
užtikrinau, kad jis negaus skundo iš 
užsienio reikalams ministerijos.

Viešumoje santykių klausimas su 
tuo ir nutilo. Zondavimas dirvos, 
kiek žinau, vyko pusiau oficialiu 
keliu iš abiejų pusių. Pats S. Lozo
raitis 1935 m. Ženevoje buvo susi
tikęs su Lenkijos užsienio reikalų 
ministru Becku. Santykiai su Varšu
va tačiau tebuvo užmegsti tik po 
Lenkijos ultimatumo Kaunui (1938. 
III.18.) Teko man asmeniškai daly
vauti seimo posėdyje, kuriame tas

Albertas Zubras

pastabos
75-riu metų proga)

ultimatumas buvo priimtas. Vienam 
seimo nariui pasiūlius (berods M. 
Kvikliui), salėje mirtinai tylai vieš
pataujant ir niekam nepasisakius 
pries, ultimatumas buvo priimtas. 
Seimui pirminipkavo valstybės kontro
lerius įnž. K. Šakenis.

Ieškantį atramos prieš Vokietiją, 
S. Lozoraičio iniciatyvai ir pastan
goms priklauso Pabaltijo (Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos) santarvės sutar
ties pasirašymas Ženevoje 1934.IX. 
12 d. Tik ji gimė pavėluotai ir bedantę 
ir tokia liko. Maskva ultimatumo keliu 
1940 m. birželio mėnesį privertė visas 
tris respublikas kapituliuoti, nesu
spėjus joms nei pasitarti, nei bent 
simboliškai pasipriešinti. Tik S. 
Lozoraitis čia nieko nedėtas. Tuo 
metu jis buvo jau Romoje mūsų pasiun 
tiniu Italijos vyriausybei. Pabrėžtina, 
kad S. Lozoraitis savo principui liko 
ištikimas: po 1938 metų Lenkų ulti
matumo jis padavė pareiškimą atsista
tydinti. Prezidentas tačiau nepriėmė, 
ir S. Lozoraitis išliko užsienio reika
lų ministro pareigose iki 1938 metų 
pabaigos.

***
TSRS PARAMA

1936 metais atsikėliau į Klaipė
dą ir buvau Vakarų dienraščio vienas 
redaktorių. Atvykus į Kauną, porą 
kartų buvau priimtas ministro S. Lozo
raičio pasiinformuoti dėl padėties. 
TSRS karo laivas Marat, . grįždamas 
1937 metų gegužės mėnesį iš Angli
jos Karaliaus Jurgio VI karūnavimo, 
buvo sustojęs oficialiam vizitui
Klaipėdoje. Ta proga lietuvių leidžia
mam vokiečių kalba dienarščiui
Baltischer Beobachter parašiau veda
mąjį. Jame iškėliau TSRS karinę
jėgą. Tai buvo logiška vokiečiams 
pabrėžti, remiantis musų užsienio 
politikos koncepcija: Pabaltijys yra 
tarp dviejų milžinų (Vokietijos ir 
TSRS), ir jų interesai niekada nesu 
taps dėl šių" mažųjų kraštų. Nė vie
nas jų todėl negali rizikuoti karinio 
konflikto, neiššaukdamas antrojo 
reakcijos. Greitai po to, būdamas 
Kaune, pasiprašiau pasimatymo su p. 
S. Lozoraičiu. Pastebėjau, kad Klai

Nemune ties Salyno sala prie ZapiŠkio. 
Viduryje matomas Vatikano nuncijus 
arkivyskupas A. Arata, už jo stovi 
Prancūzijos atstovas R. Huber, sėdi 
greta A. Zubras, priešais sėdi T.J. 
Kipas S.J., prie masto stovi Vokie
tijos atstovas Morat.

pėdos krašto vokietininkai visai atvi
rai kalba, kad greitai susilauksią iš
vaduotojo Hitlerio. Nepasakiau/ ži
noma, ministrui kažkokios naujie
nos, tik jo veidas apsiniaukė. Iš jo 
lūpų šios mintys: jei rudieji pajudės, 
gali nesitankinti Klaipėda, bet pereiti 
visą Lietuvą. Priminiau jam Maskva 
ir raudonąją armiją. Jo atsakyme nesi
girdėjo jokių prošvaisčių. Rusai tik 
tada išeis į bet, kokį karinį konfliktą, 
kada jiems bus paranku. Jei gi ateis 
į Lietuva^ nors ir gelbėdami, nieka
da nepasitrauks. Maskvos parama tai 
meškos patarnavimas.

LOZORAITIS ŽMOGUS

Dar keli epizodai, charakterizuoją 
Stasį Lozoraitį žmogų. Pokalbiuose

STASYS LOZORAITIS,

Stasys Lozoraitis (gim. 1898. 
IX.5 d. Kaune) bene paskutinysis 
gyvas nepriklausomos Lietuvos įga
liotų ministrų - pasiuntinių. Toms 
pareigoms prie Italijos vyriausybės 
Romoje jis buvo paskirtas 1939 
metais. Užsienio reikalams ministras 

jis buvo labai nuoširdus ir atviras, 
be jokios minis triskos pompos bei 
išdidumo. Buvau gi aš tais laikais 
jaunas ir ne tokia jau reikšminga as
menybė. Galėjai tikėtis jei ne valsty
bininko, tai bent lyg tėvo pozos bei 
pamokos. - To tačiau iš jo nesu pa
jautęs. Pasakojo, pavyzdžiui, kaip 
valgė pietus Stockhome karališkuose 
rūmuose ir kaip žmogus liekąs alka
nas. Pagal etiketą padavėjai mat 
karaliui pirmam įpila sriubos bei pa
siūlo kitus patiekalus. Karalius 
tuoj ir imąs valgyti iį gana skubiai. 
Jam gi padėjus šaukštą ar sakutę, 
turi padėti ir svečiai. Vėliau gavu
sieji taip ir lieką, nevalgę ar tik para
gavę.

Arba vėl vizitas Prancūzijos už
sienio reikalų ministrui, tuo metu ir 
ministrui pirmininkui P. La valiui. Mū
sų vyriausybė 1936.V.9 d. paskelbė 
naują seimo rinkimų įstatymą. Tie 
patys nuostatai pagal tarptautinę 
Klaipėdos konvenciją turėjo būti tai

komi ir autonominiam’Klaipedos krašto 
seimeliui rinkti. Naujieji nuostatai 
tačiau žymiai skyrėsi nuo senųjų. 
Tarp konvencijos signatarų buvo Ita
lai ir Prancūzai (be jų dar Anglai ir 
Japonai). Lietuvos vyriausybės siun
čiamas, S. Lozoraitis 1936 nuvyko į 
Romą ir Paryžių paruošti tuos du signa
tarus Vokiečių skundo atvejui. Lava- 
lis išklausęs, patarė neerzinti Vokie
čių. Bet Lozoraitis turėjęs aiškią 
instrukciją, nes ir teisiškai kitaip 
neįmanoma. Tada tik pas klausęs Lava 
lio, ar Lietuva turi teisę tą daryti, t.y. 
taikyti naująjį rinkimų įstatymą? 
Atsakymas buvęs teigiamas. Tik 
grįžęs į Kauną, rinkimams vykstant ar 
įvykus, įgavęs "ir Prancūzijos pasiun
tinio notą. Paryžiuje juk buvę vie
naip susitarta, o Kaimas pasielgęs 
kitaip. Tai kaip didysis traktuoja ma- 

J. Urbšys 1940.IV.2 d. telegrama 
pavedė jam eiti diplomatijos šefo 
pareigas tuo atveju, jei Lietuva 
taptų svetimos jėgos užimta.

Mokėsi S.L. Kaune. 1918 m. 
baigė M. Yčo lietuvių gimnaziją 
Voroneže, Rusijoj veikusioje I-jo 
Pasaulinio karo metu. Tais pačiais 
metais grįžo į Lietuvą ir, vos 20 
metu amžiaus, pradėjo" dirbti valdi
nėje tarnyboje. 1923 m. perėjo į 
užsienio reikalams ministeriją ir 
buvo paskirtas į Lietuvos pasiuntiny
bę Berlyne. Čia dirbdamas studijavo 
teisę. Nuo 1934.VI.13 iki 1938.XII. 
5. ministras užsienio reikalams. 
Buvo tat J. Tūbelio ir V. Mirono 
kabinetuose.

Netekus Lietuvai nepriklausomy
bės, vienas ryškiausiu ir svariausiu 
žodžiu kalbąs Lietuvos ir apskritai 
Pabaltijo bylos gynėjas tarptautinėje 
plotmėje. Jo ir daug straipsnių tuo 
reikalu prirašyta Italijos ir kitų 
kraštų spaudoje.

Anksti miręs teisininkas tėvas 
Motiejus (1866 - 1907), kilmės vakarų 
augštaitis, šakiškis, taip pat buvo 
žymus lietuviško sąjūdžio veikėjas. 
Rašė V. Kudirkos redaguojamame 
“Varpe”. 1888 m. dalyvavo Marijam
polėje suvažiavime, kur ir buvo nu
tarta “Varpas” leisti.

***

žąjį, sakė Lozoraitis: jo pageidavi
mas tai jau susitarimas, tai didžiojo 
įsakymas.

NUNCIJAUS PATARIMAS

Nežinau, ar jubiliejatui S. Lozo
raičiui tas žinoma, bet kartą man yra 
tekusi ir dalelytė jo darbo. O buvo tai 
1933 m. S. Lozoraičiui esant užsie
nio reikalų ministerijos politinio de- - 
partamento direktorium. Mokytojavau 
tuo metu Kauno jėzuitų gimnazijoje. 
Rektorius kun. J. Kipas S.J. vedžiojo 
po namus svečią Vatikano nuncijų 
arkvysk. A. Aratą. Užsuko jiedu ir 
mano ruošiamą etnografinio muziejaus 
kambarį. Nuncijus pastebėjo ant sta
lo storoka^ aplanką ir. pasiteiravo apie 
turinį. Atsakiau, kad taisau skautų, 
leidinio lietuvių kalbą (berods, antro
sios laidos Skautybės berniukams). 
Nuncijus susidomėjo. Šiuo metu vedąs 

pasitarimus su S. Lozoraičiu, dėl 
jaunimo organizacijų. Skautai padary
tų labai išmintingai, jei išjungtų save 
is bendro pasitarimo. Jam kaip svetim
taučiui esą visos jaunimo organiza
cijos lygios, o vietinė dvasiškija 
skautus būtinai siejanti su ateitinin
kais. Žinoma, vyskupai ir buvo prašę 
nuncijų tartis su vyriausybe dėl atei
tininku, kuriems 1930 švietimo minis
terija " uždraudė veikti gimnazijose 
(varpininkamsį žiežirbininkam ir kultū
ros būreliams buvo uždrausta po per
versmo 1927 m). Skautus kapelionai 
daugelyje gimnazijų boikotuodavo - jie 
neturį kapeliono bei dvasios vadovo. 
Su šefo pavad. dr. J. Alekna ir vyr. 
sk. V. Senbergu vieną dieną nuėjom
pas šefą - prezidentą A. Smetoną, 
išklausęs pasakė, kad painformuosiąs 
S. Lozoraitį, išskiriąs skautų klau
simą ir tuo reikalu tartis su nunci
jum ir dvasiškija pavedąs man. Su 
skautų vadovybe paruošėm tekstą dėl 
vyr. dvasios vadovo ir kapelionų 
institucijos vienetuose, kuriam nunci
jus pritarė. Tik kai skautų vadovybė 
vyr. dvasios vadovu .pasiūlė lietuvių 
skautybės pradininką, Kauno kunigų 
seminarijos prof. kan. J. Meškauską^ 
arkvysk. J. Skvireckas jo netvirtino. 
Nuncijus patarė man nueiti pasikal
bėti su arkivyskupu, bet as audienci
jos negavau. Taip mano pirmoji diplo
matinė misija vėjais nuėjo. Turbūt, 
būtų buvę geriau, kad tas reikalas 
būta palikęs S. Lozoraičio rankose. 
Tik dėl ateitininkų taip pat nieko ne
buvo nepasiekta. Nuncijus musų sąly
gų, mūsų dvasinio klimato nepažino. 
Dabar a st ta. suprantu. Bet tada juk 
man tebuvo 23 metai amželio.

Jubilijatui, diplomatijos šefui 
S. Lozoraičiui yra tekę dirbti ministro 
poste pačiu sunkiausiu laikotarpiu. 
Dirbo atsidėjęs Lietuvos idėjai, tą 
ir šiandien tebedaro, nors ir kitose 
labai nepalankiose sąlygose.

***
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Giacomo Casanova portretas brolio 
tapytas, 18-to Šimtmečio meno kūri
nių parodoje Maskvoje.

GARSUSIS LĖBAUTOJAS
O. Areimaitė

Kiekvienas iš mūsų pažįstame koki 
nors "kazanova”, moterų suviliotojac, 
bet kiek iš musų z'inome apie tikrąjį 
originalųjį, vieninteli laimės riterį, 
Giacomo Casanova, *" Chevalier de 
Seingalt? Jo gyvenimas ir nuotykiai 
prieš pora šimtų metų Europoje paliko 
žėruojančius pėdsakus.

Jis buvo vienas didžiųjų pasau
lio avantiūristų, kurio išsilavinimas 
ir “Charme” atvėrė pasaulio turtuo
lių ir galingųjų duris. Jo garsas, 
kaip moterų didvyrio, širdžių vilio
tojo ėjo greta su Įsitikinimu, jog jis 
neturėjo profesijos, pastovių paja
mų; neturėjo net savo namų. Kara
liai, popiežiai ir kiti pasaulio didžia
dvasiai jį mėgo dėl gyvo sąmojaus^ 
ir linksmo būdo. Jis parašė virs" 
tuzino knygų, tarp kurių garsųjį 
12-os tomų: “Mano gyvenimo isto
rija”. Atviraširdžiai memuarai savo 
stebinančiais įžvalgiais į linksmą, 
galantišką. ~ gyvenimo * laikotarpį 
galioja ir šiandien, kaip vertinga 
literatūra.

Savo jaunyste pradėjęs kandidatu 
į kunigus, amžių užbaigė bibliote kinin - 

.. ku. Lošti buvo jo didžiausioji aistra 
■ ir, sako, kad pralošęs dideles su

mas pinigų, jis nesijaudindavo, vien 
nerūpestingai šypsodavosi. Jis ne
buvo gražus vyras. Atletiško sudė
jimo, 1.90 cm. ūgio, turėjo gyvas, 
tamsias akis, ilgą kumpat nosį ir 
gašlias lupas. Jo tamsoka oda ir 
keletas raupų duobučių veide sutei
kė . Įdomiai žiaurią išvaizdą. Tarp 
kitų “malonumų jis labai mėgo gerai 
pavalgyti ir “gera, vynų, kurio su
vartodavo nemažus kiekius.

Gimęs Venecijoj 1725 metais jis 
jau nuo ankstyvos vaikystės neturėjo 
namų. Jo aktoriai tėvai keliavo po 
kraštą palikdami vaiką pas senelę, iš 
motinos pusės. Senelė išsiuntė jį į 
netolimą. Padua mokyklą ir paliko 
neturtingame, pilname parazitų bendra
buty. Pasigailėjęs, draugiškas kuni
gas vienišą berniuką paėmė į savo 
namus. Nuo tada Giacomo pradėjo 
gyventi. Jis buvo labai gabus moki
nys ir studentas; vos 17-kos metų 
turėdamas įsigijo daktaro laipsnį 
civilinėje ir bažnytinėj teisėje. Po 
metų jo motina pasistengė gauti jam 
vietat Pietų Italijoj vyskupo sekre
toriaus padėjėju. Giacomo, metęs 
trumpą žvilgsnį į varginga, miestelį 
ir apylinkę, su vyskupo palaiminįjnu 
patraukė toliau į platų pasaulį. Cią 
jau pasirodė savitas -Casanovos bū
das.

Atvykęs į Romų, nežinodamas 
nei kur, nei kaip ką pradėti, gavo 
sekretoriaus vietą pas įtakingų kardi- 

. nola^ Aęuavivą. Būdamas gabus, gal- 
'Čč įjūtų jis būtų ką nors pasiekęs prie 

Šventojo Sosto, jei nebūtų įsivėlęs į_ 
skandalingą, istoriją. Jis suviliojo 
popiežiaus sūnėno draugę ir turėjo 
Romą apleisti. Šį karta, jis pasuko į 
tolimą Konstantinopolį.

Kelione į Turkija, jį apvylė. Kai 
turtingas turkas - pirklys jam pasiūlė 
partnerio vietą į savo prekyba, ir 
dukterį priedu, jeigu jis taps musul- 

?-•- monu, Casanova atsisakė. “Aš ne
galėjau atsisakyti tos mažytes vil
ties, kad kada nors pasieksiu garbės 
padoresnėje tautoje”. - Jis rašė 
vėliau. (

Vėl atsiradęs Venecijoj ir gero
kai apsvilęs pirštus, tėvu, pagalba 
Giacomo gavo vieta, teatro orkestre 
smuikininku. Jis smuikuodavo pri
vačiuose pobūviuose ir vestuvėse. 
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Karta, nakti, grįždamas iš vestuvių 
jis rado laišką, kurį Venecijos valsty
bės senatorius pametė pakely vykda
mas į savo privačia gondolą. Apsi
džiaugęs senatorius Bragadin “pasiūlė 
parvežti Casanovą į namus. Vos 
gondolai pajudėjus, Bragadin gavo 
širdies priepuolį. Casanova šoko į 
krantą, pakvietė daktarą ir tuo išgel
bėjo senatoriaus gyvybę. Iš dėkingu
mo senatorius pasiūlė Casanovai ap
sigyventi jo rūmuose ir paskyrė jam 
pensiją, kuria, jis punktualiai iki 
savo mirties 22 metus mokėjo.

Casanova dabar turėjo aprūpini
mą, turėjo pagrindą, turėjo geradarį. 
Galėjo nors pusiau žmoniškai gy
venti. Bet vietoj to, jis sekančius 
trejus metus turėjo vien tik nemalo
numų. Nuo šešiolikos metų patyrė 
esąs“ patrauklus moterims, jis ėjo iš 
vieno meilės nuotykio į kitą. Blon
dinės ir brunetės, žemo ir* aukšto 
ūgio, turtuolės ir vargšės - visos 
gražios ir patrauklios, bet nė viena 
nebuvo tokia, kaip Henriette.

Jis ja^ sutiko Šiaurės Italijoj, 
vienoj pakelės tavernoj. Ji buvo 
vyriškai apsirengusi, neturėjo bagažo 
ir vaz'iavo į Parmą. Aišku buvo, kad 
ji persirengusi ir nuo vyro pabėgusi 
aristokratė. Casanova, jam charakte
ringu “turtuolio” gestu pasiūlė 
keliauti jo karieta. Henriette buvo 
prancūzė ir labai graži. Jie mylėjosi 
tris^ mėnesius, nors Henriette buvo 
amžinoj baimėj, kad kas nors ja, 
atpažins. - Nebuvo ne vienos minutės 
kuria būtų musu, laimė - rašė Casano
va. Bet atsitiko, ko Henriette bijojo. 
Prancūzu, pasiuntinys ja, atpažino ir 
gražino namo. Likęs vienas Casanova 
pastebėjo veidrody užrašą, įrėžtą 
deimantu: “Tu oublieras aušsi Henri
ette! (Ir Henriette tu užmirši)”.

Per ketverius metus vėl turėjo 
daugelį meilės nuotykių, vėliau vėl 
rimtai įsimylėjo. Caterina, jo memua
ruose, diskrečiai “CC” vadinama, 
buvo turtingų tėvų duktė. Kai po il
gesnės draugystės Casanova paprašė 
tėvų dukters rankos, jie uždarė duk
terį į vienuolyną, kad meilė atvestų. 
- Kai tik daktaras Casanova gaus 
pastovią vietą, tuomet galės vesti. 
“Tai buvo labai žeminantis atsaky
mas” - rašė Casanova.

Venecija buvo turtinga, pilna 
lėbavimo ir dekandentiška, tačiau 
virš to linksmybių jomarko budėjo ir 
saugojo aristokratinė valdžia, kurios 
slapti teismai turėjo gyvybės ir mir
ties galių. Policijos raportai apie 
Casanovos eskapadas piešė jį, kaip 
visuose balnuose sėdinti laimė*s rite
rį, užsiimantį juoda magija, padoriems 
piliečiams drumsčiantį ramybę ir po 
baisiais “gamblerių” landynes besi
valkiojantį. Kartą vynynėj cituojant 
“bedieviška” eilėraštį prieš valdan
čia, šeimą; “ valdžia nutarė, kad jau 
gana. Trisdešimties metų “playboy” 
vieną vasaros naktį tapo suimtas ir 
patalpintas į Piombi, biauriausią ir 
tvirčiausia Italijos kalėjimą. Nie
kam nebuvo pavykę iš jo pabėgti. 
Casanova visdėlto nutarė pabėgti. 
Pasivaikščiojimuose pasitaikiusį 
geležies gabalų išgalando sienų mar
mure ir atplėšęs kelias marmuro plokš
tes pateko tik į kita, celę. Jo angą 
surado ir ėmė ieškoti Įrankio. Casa
nova įmetė geležį į kitą celę, kurioje 
sėdėjo užrakintas vienuolis vardu 
Balbi. Vėliau abu su Balbi praplėšė 
lubas, išlipo ant stogo ir (Casanovos 
fantastiška laimė) prie 30 metrų 
tvoros rado atremtas kopėčias, pa
liktas tvorą taisiusio darbininko. 
Jiedu archyve susiieškojo Casanovos 
civilius rūbus ir su plevėsuojančia 
skrybėlės plunksna ir drebančiu vie
nuoliu prie šalies, jis praėjo pro 
išsižiojusį vartininką, ir - Dieve, 
duok kojas!

Aštuoniolika metų Casanova ne
matė savo krašto. Didesnę to laiko 
dalį jis praleido keliaudamas po 
Europą. Casanova jau buvo tapęs le- 
gendarine figūra. Jo garsas, kaip įdo
maus pasakotojo ir pabėgėlio pridavė 
jam ypatingą Nimbus. Londone jis 
buvo pristatytas Jurgiui III-jam. Petra
pily jis su Katerina Didžiąja disku
tavo rusiško kalendoriaus naudingu
mų. Fridrich’as Didysis jam siūlė 
kadetų instruktoriaus vietą, bet 
Casanova atsisakė. Benjamin Frank
lin, tada Amerikos pasiuntinys Pary
žiuje,^ kvietė į Mokslų Akademijos 
posėdžius. Voltaire, Prancūzijos 
vadovaujantis poetas, labai atidžiai 
klausėsi jo pažiūrų. Romoje, popie-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju jaunosioms dainininkėms R. Barkutei, T. 

Daubaraitei, A. Stašionytei ir A. Šliterytei už jūsų malonų bendra
darbiavimą punktualų repeticijų lankymą ir visų įdėtų darbų besi
ruošiant Tautos Šventės minėjimo programai.

Jūs savo švelniais balseliais pradžiuginote minėjimo daly
vius ir suteikėte man džiaugsmo Jus ruošiant programos išpildy
mui.

Telaimina Aukščiausias Jūsų jauno gyvenimo žingsnius dir
bant mūsų Tėvynės labui ir ateityje.

Zita Belkute

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdybai ir p. A. Mikutavičienei už pareikštus 
linkėjimus man greitai pagerėti ir pasveikti.

Teatlygina Aukščiausias Jums visoms už Jūsų jautrias širdis.

žius Klemensas XIII juokėsi iš jo 
pokštų ir apdovanojo ordenu. Nėra 
abejones; užburiantis, auksaburnis 
venecietis buvo džentelmenas. O gal 
ir ne visai?. Norėdamas didesnes 
pagarbos, jis pats pradėjo save va
dinti Chevalier de Seingalt. Vardų, 
kuri pagal paties pasisakymų, jis su
dėjęs iš išmėtytų abėcėlės raidžių. 
Jis buvo ir apgavikas, džentelmeniš
kas, žinoma. Jo garbingiausia auka 
buvo turtinga, sena prancūzė, Mar
quise d’Urfre. Casanova pažadėjo ją 
paversti mažų berniuku, kuris suaugęs 
turėtų kontaktą su okultinėmis jėgo
mis, kurios nepasiekiamos moteriai. 
Septynerius metus jis kurstė kvaila 
moterį išviliodamas nemažas sumas 
pinigų įvairiais “hokus-fokus”. Jiedu 
išsiskyrė draugiškai. - “Aš neturiu 
apgavystės Jausmo” - sakė Casanova. 
- Jeigu būčiau jai pasakęs, kad jos 
idėjos absurdas, ji būtu, netikėjus”.

Jo amūriški nuotykiai siekia 
neįtikimą skaičių. Bet nežiūrint jo 
erotiško apetito, jis troško tikros, 
nuoširdžios meilės. Kiekvienai mote
riai Jis sakė: “Tu nesi mano pirmoji 
meile, bet tu galbūt būsi paskutinio
ji!”. Tiek daug mylėjęs jis niekada 
nevedė. Galbūt širdy jis suprato esąs 
netinkamas šeimos gyvenimui. “Vedy
bos, - jis karta rašė, - yra meilės 
kapas”.

Casanova buvo beveik 50 metų 
ir labai tėvynės pasilge,s kada Vene
cijos valdžia jam leido grįžti. Aštuo
nerius metus jis pagyveno “ramiai, bet 
iį vėl atbudo senasis velniukas. Jis 
išleido pamfletą prieš valdančia šeimą 
ir tapo ištremtas jau amžinai. Pasku
tiniuosius gyvenimo metus jis pra
leido Bohemijos pily Dux (šiandien 
Duchov, Čekoslovakijoj), kurios šei
mininkas, grafas Waldstein jį nusamdė 
bibliotekininku. Casanova “mirė 73 
metų, šiltą, kvepiantį Bohemijos pa
vasarį. Rimti, išmintingi vyrai sutar
tinai sutiko^ jog po jo eskapadomis 
slepiasi kažkas savitai didingo. Jis 
pats parašė žodžius, kurie tiktų ant 
jo antkapio: “Kai apmąstau, kai tai, 
kas mane dabar sename amžiuje džiu
gina ir visada yra jaunu prisiminimu; 
aš manau, kad mano gyvenimas grei
čiau buvo laimingas, negu nelaimin
gas. Ir Dievui už jį padėkojęs, aš 
pats sau to linkiu”.***

• Mokinukas j mokytojo už
klausimą, ar jis naudojasi kar
tais tėvų pagalba ruošiant na
muose pamokas:

—Niekad, nes man užtenka ir 
nuosavų klaidų.

> » >

B. Kaufeldas
'■ 1

4 
------------ ---------------—---------------------- ------

SIU DIENU RAUDONKEPURAITĖ

Prisikrovusi pilną krepšį maisto, 
Raudonkepuraitė patraukė į mišką.

Miške barstėsi skujos, sagos ir 
nuorūkos. O vilko ne kvapo. Keista.

— Au! — pašaukė Raudonkepu
raitė, - Vilke, kur tu!

Pagaliau iŠ papartyno išniro 
vilkas. Buvo senas, vos tįsino kojas. 
Uodega visai nušiurusi, kailis dėmė
tas, išsiilgęs cheminės valyklos ir 
net dažyklos. O jo apatiškas žvilgs
nis liudijo, kad jis matęs ne tik 
raudonkepuraičių, bet ir Žaliakepurai- 
Čių, mėlynkepuraičių ir net bekepurai- 
čių.

- Pagaliau! - atsiduso Raudon
kepuraitė, — Atkėblinai. Nagi klau- 
sinėk.

- Kur tu eini? - tingiai iškošė 
vilkas.

- Einu pas savo senelę, - mielai 
paaiškino Raudonkepuraitė.

- Tai ir eik... — abejingai para
gino vilkas.

Bet Raudonkepuraitė ne nekrus
telėjo. Tik smaigstė vilką šešėliuoto
mis akimis.

— O... kur toji senelė gyvena?
- suurzgė vilkas, verčiamas pasakos 
ritualo.

— Už miško, — mirktelėjo Rau
donkepuraitė. — Pakalnėje, anava.

— Tai eik eik, — paakino vilkas, 
baukščiai dairydamasis.

— Taigi nueisiu, o ar pats ateisi?
— nepatikliai sumurmėjo Raudonkepu
raitė.

— Gal ir ateisiu, — traukdamasis 
neaiškiai pažadėjo vilkas.

— Ir tikrai mane suėsi?
— Gal ir suėsiu. — Jis užlindo 

už kelmo.
Bet Raudonkepuraitė vėl nesi

judino iš vietos.
— Nagi eik, susimildama, — pa

prašė vilkas saldžiarūgšciu balsu.
— O kodėl, - Raudonkepuraitė 

pamaigė samanas, — kodėl tu nega
lėtum Čia manęs suėsti? Kam tie 
pasakiški formalumai su senele? — Ji 

sukikeno.
Paskui mitriai nuspyrė batelius, 

sėdo ant žemės, atsegė pintinę. Pa- 
piaustė dešros. Padėjo raugintą 
agurką. Pastatė pusę litro. Tik žyb
sėjo jos smailesni uz vilko nagai.

— Gerk, - paliepė vilkui. — Ir 
nesimaivyk.

Grobuonis vangiai žiaumojo 
agurką, sraubė skaidriąją. Ir nesiti
kėkite jokios Įmantrios atomazgos — 
taip ir baigėsi: Raudonkepuraitė pra 
rijo vilką.

Vytautė Žilinskaitė
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Algimantas Motekaitis su Žmona Justina.

PAŽINTIS SU A. MOTEKAIČIU

Rašinių rodykles

Žmogaus atmintis palyginamai 
yra labai ribota. Kai senovėje žmogus 
nežinojo rašto, jis rėmėsi savo atmin
timi ir gal aniio metu ji buvo gerokai 
išlavinta, bet su rašto įvedimu į gy
venimą atmintis pradėjo atrofuotis. 
Tiesa, ir šiandie yra fenomenalių 
Žmonių, kurių, atmintis tiesiog fan
tastiška. Dažnai užtinki spaudoje 
paskelbtus kaip savotiškus kuriozus, 
kad tas ir tas atmintinai moka visą 
Šventą Raštą, kitas gali cituoti išti
sai visą Šeksyprą ir t.t. Dar kiti 
moka dešimtį ar' daugiau svetimų, 
kalbų. Bet tai nėra kasdieniniai reiš
kiniai, o daugiau išimtys. Net ir 
mokyklose Šiandie nelavinama spe
cialiai atmintis, o duodamos tik 
pagrindinės Žinios, kurias vėliau gali 
praplėsti skaitydamas. Žodžiu, ribo
tą atmintį praplėšia raštas, kuris 
neleidžia pražūti daugeliui dalykų, 
kaip kad įvyko praeityje.

Tačiau Ši įžanga nereiškia, kad 
tai bus straipsnis ar studija apie 
Žmogaus atmintį, jos plėtotę ar ny
kimą. Čia norisi pasisakyti paprastu 
praktišku reikalu, su kuriuo ne vie
nas kadien susiduriame ir dažniausia 
nusiviliame, nes pasigendame mūsų 
žinioms praplėsti būtiniausių, dalykų. 
Štai, sakysim, kas nors užsimojęs 
paruošti kokiu nors klausimu studiją 
ar ilgesni straipsnį. Jeigu keliama 
problema buvo kur nors paliesta kny
goje, tai gal mažiau vargo, nes tų 
knygų, ypač lietuviškų, ir nėra tiek 
labai daug ir pagaliau bibliotekose 
galima pavartyti i bibliografinius lei
dinius, kuriuose tos knygos suregis
truota. Bet kaip yra su straipsniais 
periodikoje ir žurnaluose? Čia ir yra 
visa problema: tai labai vertinga me
džiaga, bet mes ją ir turim, ir jos 
neturim. Turim, nes ji paskelbta,, 
tačiau kaip prireikia, tai ir neturim 
nes nežinia, kur jos ieškoti ir kaip 
surasti. O taip yra vien tik dėl to, kad 
mes neturime bibliografinės tarnybos, 
kuri ne tik juos suregistruotų bet ir 
suklasifikuotų pagal atitinkamas 
sritis.

Žinoma, sunku šiandie būtų pa
ruošti tokį žinyną, tačiau dar yra kita

reikalu
išeitis, kas nebūtų sunku : įgyvendin
ti. Nekalbant apie laikraščius gal 
reikėtų pirmiausia atkreipti dėmesį į 
žurnalus. Leidykla, leidžianti savo 
žurnalą turėtų kartas no karto sudaryti 
savo Žurnale skelbtų straipsnių ar 
studijų indeksą ir jį išleisti atskiru 
leidiniu ar priedu prie to Žurnalo. 
Sakysim, tas indeksas apimtų tam 
tikrą laikotarpį - dešimties metų. Tok
sai pagal dalykus klasifikuotas in
deksas būtų nepamainomas dalykas 
visų sričių darbuotojams, įskaitant 
ir akademikus. Imkim kaip pavyzdį 
tokį kultūros žurnalą “Aidus”, kuris 
eina jau nuo 1946 m. Per tą laiką 
"Aiduose” ' sukauptas milžiniškas 
turtas, bet norint juo pasinaudoti, tai 
praktiškai neįmanoma. Tiesa “Aidai” 
duoda savo metinę rodyklę, bet to 
neužtenka ir klausimo neišsprendžia. 
Ne kiekvienas toks laimingas, kad 
turėtų pilnus Žurnalo komplektus, bet 
turėdamas tokį Žurnalo indeksą reika
lui esant lengvai susirastų tai, ko jis 
ieško.

Nemažiau tokios vertingos me
džiagos skelbia ir dienraštis “Drau
gas” savo savaitiniame “Mokslo 
meno ir literatūros” priede. Bent 
neteko girdėti, kad Šis priedas duotų 
nors metinį turinį. Be tokio indekso 
Šiame priede sukaupta medžiaga 
paskęsta tiesiog neatsekamai. Bib
liotekose yra indeksai ne tik žurnalų 
bet ir dienraščių, o yra indeksu, kur 
specialiais klausimais nurodyti 
straipsniai iš viso pasaulio spaudos.

Reikia tikėtis, kad Šituo labai 
svarbiu reikalu susirūpins pačios 
leidyklos, ir jeigu ne sutartinai, tai 
bent kiekviena atskirai paruoš ir 
išleis savo žurnalo klaisfikuotą in
deksą su pilnu nurodymu, kas ir apie 
ką rašė ir kur bei kada jis buvo 
paskelbtas. Toks straipsnių indeksas 
praktiškame gyvenime yra lygiai toks 
būtinas ir nepamainomas, kaip kad 
didmiesčių planas su gatvių rodyklė
mis ("Street Directory”).

Jeigu ateity kas tuo reikalu susi
rūpins ir bandys išleisti tokį arba 
tokius indeksus, būtu gerai, kad 
tokiame indekse būtų nurodoma, kur

Jau virš metų, kaip Sydnejaus 
simfoniniame orkestre pirmuoju čello 
groja lietuvis iš Amerikos Algimantas 
Motekaitis. Jis yra čello meisteris, 
pripažintas Europoj, Amerikoj, aišku, 
ir Australijoj, kuri deda dideles pas
tangas laimėti kuo daugiau žymių 
menininkų. Algimanto pasišventimas 
muzikai ir savo pamėgtam instrumen
tui - cello yra besąlyginis. Gal dėl 
to ir jo kontaktai su sydnejiškiais 
lietuviais yra palaidi.

— Paprasčiausiai ne dėl to, kad 
aš nenorėčiau susieiti su lietuviais, 
bet kad esu tiek užimtas, jog nelieka 
laiko asmeniškiems reikalams, — su 
nuoširdžia Šypsena kalbėjo A. Mote
kaitis, aną dieną sutiktas Sydnejaus 
rotušės salėje tuoj po orkestro repe
ticijos. Orkestras be savo programi
nių koncertu intensyviai ruošiasi mu
zikiniame festivaliui^ kuris vyks 
Sydnejuje Operos Rūmų atidarymo 
proga. Viename iš koncertų lapkričio 
3 d. A. Motekaitis Operos' Rūmuose 
gros kaip solistas. Nors jis jau daug 
turėjęs koncertų, kur dalyvaudavo 
kaip solistas ir Europoje, ir Ameriko
je bet meisteriui kiekvienas pasi
rodymas kainuoja gana daug pasiruo
šimo ir pastangų.

— Kas paskatino jus atvykti į 
Australiją?

— Menininkui pakeisti klimatą 
sveika. Paskaitęs Sydnejaus simfo
ninio orkestro skelbimą, kad ieško 
čelisto, aš susidomėjau. O čia atvy
kęs susižavėjau šiuo kraštu ir gal
voju su šeimyna čia galutinai įsi
kurti. Jeigu pavyks Įsigyti namus, 
čia manau ir palikti.' Patinka čia 
ramus be tempo ir įtampos gyveni
mas, malonus klimatas, aplinka ir 
žmonės. Su laiku gal bus progos dau- 
giąus susitikti ir su vietos lietuviais 
AŠ esu tikras, kad Australijoje, o 
gal ir Sydnejuje yra senų pažįstamų 
dar iš Vokietijos.

Įdomi A. Motekaičio ir visa ke
lionė nuo Lietuvos iki Australijos. 
Dar 1940 m. jis apleido Lietuvą užė
jus bolševikams. Išvyko tepasiimda- 
mas tik savo violenčele, kurią įsigi
jo dar Kaune studijuodamas konserva
torijoje. Patekęs į Viena^ jis buvo 
įstatytas dirbti pramonėje,' bet susi
dėjus laimingoms aplinkybėms jis su
sipažino su turtinga austru aristokra
te, kuri buvo didelė muzikos mylėto
ja. Ji Algimantą priėmė savo dvare 
Salzburge kaip sodininką, bet jis dau^ 
giau muzikavo negu sode darbavosi. 
Karui pasibaigus jis susirado savo 
tėvus, kurie irgi buvo pasiekę Austriją 
kaip karo pabėgėliai, ir 1948'm. išvy
ko į Ameriką. Greit Jam buvo pripa

yra tokiame indekse mihimų leidinių 
pilni komplektai. Kaip minėta, retas 
kas turi tokius komplektus, ypač, kad 
nesame savame krašte, o pasklidę 
po visą pasaulį. Prie šių, dienų 
technikos lengva būtų gauti tokį nori
mą straipsnį kaip foto kopiją arba 
nufilmuotą.

V. Kazokas

NAUJI LEIDINIAI

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo 
ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. 
Nr. 8 (12). Leidžia JAV LB Švietimo 
Taryba. Čikaga. 1973. Redaktorius 
Petras Maldeikis. Prenumerata: 
metams $6.00. Atskiro Nr. kaina 
$1.50. Šiame numery tarp kitų raišo 
prof. W.R. Schmalstieg, A. Rinktinas, 
J. PlaČas, V. ČiŽiūnas ir kt.

Anatolijus Kairys. SIDABRINĖ 
DIENA. Trijų veiksmų operetė, iš
leido Lietuvių Meno Ansamblis Dai
nava 1972 m. Čikagoje. Kietais vir
šeliais 155 psl. Kaina $4.50.

Anatolijus Kairys yra vienas iš 
produktyviausių dramaturgų išeivijoje. 
Kai kurie jo veikalai buvo statyti ir 
Australijoje (Viščiukų ūkis). Sida
brinė diena tai komiška operetė, Čika
goje buvo pastatyta Dainavos Ansamb
lio. *** 

žintas jo muzikinis talentas ir jau po 
keliu mėnesių Algimantas jau grojo 
Buffalo simfoniniame orkestre kaip 
pirmasis čelistas. Vieno koncerto metu 
kur jis grojo kaip solistas, susipaži
no su tame koncerte dainavusia solis
te Justina Gladkowski, lenku kilmės 
amerikiete, ir vėliau ja večlė. Nuo 
1966 m. jis grojo Pittsljurgo simfo
niniame orkestre iki atvykstant į 
Australiją.

— Kaip apie darbo sąlygas: 
geriau Amerikoje ar Australijoje?

— Sydnejaus simfoninis orkestras 
stato žymiai aukštesnius reikalavi
mus, negu Amerikoje. Čia mes gro
jame mažiausia keturis kartus į sa
vaitę, kai Amerikoje koncertuodavom 
daugiausia du kartus, nekalbant jau 
repeticijas. Žinoma, atlyginimai 
Australijoje žymiai mažesni, negu 
Amerikoje, nors kainos beveik tos 
pačios. Tačiau nežiūHnt šitų materia
linių skirtumų Australija man geriau 
patinka ir kaip minėjau, ketinu čia 
galutinai įsikurti. Čia nepalyginimai 
palankesnė" menininkui aplinka ir 
nuotaika, nesijaučia tos konkurenci
jos del dolerio.

— Ar pramatote suruošti savo 
solo koncertų?

— O taip, aš planuoju jų visą 
eilę, bet dabar esam ypatingai ap
krauti darbu besiruošiant jau minė
tam muzikiniam festivaliui. Po lapkri
čio mėnesio aš jau būsiu kiek lais
vesnis, tada atsiras kiti darbai ir 
užsimojimai.

— O gal būtų galima tikėtis, kad 
kviečiamas lietuviams pagrotumėt 
kokia išskirtina proga?

— Visada mielai, jeigu tik sąly
gos leis. Antai p. Bukevičiaus kvie
čiamas aš buvau sutikęs groti trėmi
mų minėjime, bet turėjau atšaukti, 
nes vėliau paaiškėjo, kad tą dieną 
turėjau groti ABC koncerte. Su lie
tuviais man ypatingai miela bendrau
ti. Ir jeigu butų koks reikalas ar kuo 
nors galėčiau prisidėti, skambinkite 
man tel. 4123597, visada susitarsime.

Atsisveikinau su Algimantu 
Motekaiciu širdy jausdamas pasi
didžiavimą. Akimis palydėjau jį liek
na^ ir aukštą su savo violenčele, kurią 
jis kaip brangiausią turtat išsinešė iš 
namų, išsaugojo per karo audras ir 
su kuria apkeliavęs pasauli groja 
Sydnejuje. “Pabėgėlis su čello ant 
nugaros”, prisiminė straipsnio įvar
dinimas, paskelbtas “The Australian 
Women’s Weekly” žurnalo rugsėjo 
26 d. laidoje, kur plačiau aprašoma 
A. Motekaičio odisėja nuo Kauno iki 
Sydnejaus. Sydnejaus lietuvių šeima 
dar praturtėjo viena reikšminga figūra.

V.K.***

Ieva Pocienė "Čelistas (metalas)
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^glPOPTĄ^ Mielus kovieČius SNAIGĘ ir PHILLIP GUSTAFSON’US,sulaukusius 
sūnaus, sveikiname ir linkime gražios ateities sūnui ir tėvams.

Sporto Klubas “Kovas

“KOVO” KLUBE.
Teisėjai Laimėjo

Rugsėjo 13 dieną, pasibaigė 
Sydnejaus Krepšinio S-gos ruoštas 
žiemos pirmenybių II-sios divizijos 
turnyras. Šis turnyras visose divizi
jose yra pats pagrindinis ir iš jo 
yra renkamos valstijos ir kitos vyrų 
ir moterų rinktinės. Sydnejaus Kovas 
šiame turnyre buvo išstatęs dvi vyrų 
ir dvi moterų komandas, kurios žaidė: 
vyrai Il-je ir IV-je ir moterys I-jė ir 
Il-je divizijose. Jauniai Žaidė atski
rose varžybose. Iš visų komandų į 
savo divizijų finalus pateko tik I-ji 
vyrų komanda, kurie, po labai gražios 
ir įtemptos kovos, laimėję 72:70 prieš 
Nepean vyrų komandą, pateko į, Di
džiuosius Finalus ir juos žaidė rug
sėjo 13 dieną Krepšinio Stadijone 
prieš “City of Sydney” komandų.

“City of Sydney” komanda yra 
sudaryta iŠ jaunų, aukštaūgių austra
lų, kurie savo žaidime naudoja spartą 
ir gerus, iŠ išsekimo daromus, meti
mus, tačiau, kaip ir daugumas Sydne
jaus komandų, žaidžia kietai, deng
dami iŠ labai arti ir darydami daug 
baudų.

Kovo centro puolėjas, Šiuo metu 
Sydnejuje studijuojąs Alg. Milvy
das, nuima pirmąjį centro sviedinį ir 
po kelių minučių, gražiu Mikalausko 
praėjimu daroma pirmieji koviečių 
taškai. Po kelių minučių tolimu meti
mu Lukoševičius kelia iki 4-0. Aus
tralai šiek tiek pakrinka, tačiau nuo 
pačių pirmųjų krepšių, tuoj pat prasi
deda jų kietas spaudimas ir kone 
jėga mūsų žaidėjų dengimas. Rezul
tatas neužilgo išlyginamas, taCiau 
dar iki 15-kos žaidimo minučių kova 
eina apylygė, tik visų žiūrovų, o ju 
tarpe buvo nemažai lietuvių, nuste
bimui, australai daro tikras, aiškiai 
ne tik matomas, bet ir girdimas bau
das, tačiau jas gauna koviečiai ir jau 
Mikalauskas turi 4-rias, kai Švelnu
sis žaidėjas ir komandos kapitonas 
Gustafsonas pirmąjį puslaikį baigia 
su trimis. Rezultatas baigiamas 
18:29 australų naudai.

Antrąjį, puslaiki koviečiai pra
deda ypatingai gražiu žaidimu ir per 
pirmąsias desimti minučių, tiesiog 
puikiais Gustafsono, Čerkeso, Milvy
do ir Eidinto praėjimais ir metimais 
koviečiai ne tik išlygina, bet ir veda 
jau 36:34. Tačiau čia aiškiai matosi, 
kad aikštėje žaidžia ne penki priešo 
žaidėjai, bet kone septyni ir visiškai 
nesąmoningai dar duodama Gustafso- 
nui dvi baudos, ir jis turi apleisti 
aikštę, tuo pačiu E. Karpavičius, 
darydamas du kartus metimus iš po 
krepšio, yra tiesiog parmušamas že
mėn . ir, vietoj kad jis gautų mesti 
baudas, jam abu kartus duodama bau
dos. Tiesiog komedijos aikštėje, 
iššaukusios nepaprastą lietuvių žiūro
vų pasipiktinimą.

Rungtynės be kapitono dar kuri 
laiką tęsiamos lygiu žaidimu, tačiau' 
spaudimas visą laiką gaunant, nors
ir darant, labai mažai baudų, yra iš 
australų pusės ir jie didįjį finalą, 
laimėdami II-sios divizijos meisterių 
vardą, laimi 62:54.

Pati australų komanda savo 
žaidimu yra jauna ir gera, tuo būdu 
ir pačios rungtynės būtų buvę labai 
įdomios ir gražios ir aš nesakau, kad 
būtinai koviečiai turėjo jas laimėti, 
tačiau toks aiškus ir toks įžūlus 
priešo komandos palaikymas iš teisė
jų pusės, yra tikrai nesportiškas ir 
visiškai nepateisinamas, ypatingai 
kai teisėjai buvo labai jauni, vienas 
tingėdamas bėgioti, kitas per savo 
vis ant akių krentančius plaukus, 
negalėdamas ir nenorėdamas savo 
draugų pražangų matyti. Aš pats daug 
žaidžiau ir. pats daug teisėjavau, ta
čiau tokio teisėjavimo jau labai 
senai nesu matęs ir manau, kad Kovo 
arba Western Suburbs Krepšinio vado
vai turėtų dėl tų visų rungtynių ir
teisėjavimo ateityje, ypatingai per 
baigmes, daryti tam tikrų protestų.

Kovo komandoje žaidė ir taškus 
pelne: Gustafso. 17, Čerkesas 13, 

Mikalauskas 8, Lukoševičius ir Mil
vydas po 6, Eidintas 4, Karpavičius, 
Šliogeris, Liubinskas.

***
IŠKILIOS KOVIETES

Pasibaigus Sydnejaus aukščiau
sios I-sios divizijos žiemos krepšinio 
varžyboms, laimėtojoms buvo įteikta 
dovanos. Šių dovanų įteikimo metu bu
vo krepšinio S-gos pirmininko iš
kelta ir paminėta pačios iškiliausios 
varžybose buvę žaidėjos. Tarpe kitų 
žaidėjų, buvo paminėta Audrė Kaspa- 
raitytė e, kaipo viena iŠ daugiausiai 
pažangos padariusi ir labai gražios 
žaidimo ateities turinti žaidėja, kai 
Rūta Araitė buvo paminėta kaip viso 
turnyro metu buvusi viena iš daugiau
siai krepšių įmetusi žaidėja. Geriau
sios sėkmės abiems kovietėms.

***
SUSILAUKĖ SŪNAUS

Kovo valdybos nariai, krepšinio 
vadovai, treneriai ir iškiliausi kovie- 
Čiai krepšininkai Snaigė ir Phil 
Gustafson’ai susilaukė prieauglio - 
sūnaus. Sveikinant šią puikią kovie- 
Čių sportininkų šeimą su nauju šei
mos prieaugliu, be abejonės tikėsi
mės, kad ir sūnūs, pasekdamas iš
kiliųjų tėvų pėdomis, bus dar iškiles
nis sportininkas.

***
IŠVYKO l ŠIAURĘ

Koviečiai krepšininkai A, ir J. 
KrauceviČiai prieš kurį laiką laiki
nam apsigyvenimui, išvyko į Kara
lienės Žemę, kur tolimajame Šiaurės 
Mackay mieste numato kelis mėnesius 
pagyventi. Ana KrauceviČienė, buvo 
Kovo valdybos narė, mergaičių krep
šinio trenerė ir jaunųjų vadovė, tuo 
pačiu žaisdama ir I-je komandoje, 
kai Jurgis atstovavo krepšininkus 
senjorų IV-je divizijoje. Abiejų žai
dėjų išvykimas labai nusilpnino 
komandas, tačiau tikimasi, kad jie 
prieš Kalėdų Šventes grįš ir suspės 
Kovą atstovauti lietuvių šventėje 
Hobarte.

***

KOVO VALDYBOJE
Šiais metais naujoji valdyba jau 

turėjo du labai gerai pasisekusius 
vakarus Sydnejaus Lietuvių Klube. 
Paskutiniojo vakaro metu, kaip ir 
pirmąjį kartą, matėsi labai gražus 
skaičius sportininkų veteranų su 
savomis šeimomis bei draugais, bei 
pačių sportininkų ir jų rėmėjų. Visa 
bėda, kad patys jaunieji koviečiai, 
kurie tur būt daugiausiai už visus 
norėtų pasilinksminti ir pasišokti 
Šiame puikiame klube, dėl amžiaus 
negali Į jį įeitį ir su dideliu nuliūdi
mu stebi vyresniuosius linksminantis. 
Vakaro metu buvo traukiama loterija, 
kurios pirmasis prizas buvo kelionė 
į Hobarto sporto šventę ir ją laimėjo

Naujoji “Kovo” Valdy' }?;r'-- 
Binkis, J. Dambrauskas 
son, R. Gulbinas ir k, Lapaitis.

p. T. Dambrauskienė. II-ją premiją 
$50.00 laimėjo A. Šimaitis ir III-ją 
$25.00 P. Avižius. Pats vakaras 
praėjo labai linksmai, tuo pačiu pa
pildydamas ir taip pinigų reikalingą 
klubo kasą.

Klubo valdyba ir patys sportinin
kai su didele energija ruošiasi atei
nančiai sporto šventei Hobarte, nors 
į ją vyks mažesnis skaičius negu 
paprastai į kitas sporto šventes.

A.L-tis.
***

PABALTIEČIU SPORTO KARNIVALAS 
SYDNEJUJE

Šių metų spalio 6-7 dieną Sydne
juje Alexandrijos krepšinio stadi
jone, savo jėgas išbandyti, suvažiuos 
visi geriausi Australijos Lietuviai, 
Latviai ir Estai, krepšinyje ir tinkli
nyje.

Pabaltiečių sporto Kamivalas 
ruošiamas kas antri metai skirtin
gose vietovėse būtent, Adelaide, 
Melbournas Sydnejus ir šių metų Pa
baltiečių Sporto Komitetas maloniai 
kviečia visus lietuvius kaip galima 
skaitlingiau lankytis mūsų paren
gimuose.

“Kovo” Jauniai iš k. ąd. V. Rimkus, 
A. Šliogeris, T. Jablonskis,M. Miką 
la'uskas, G. Eidintas, J. Šliogeris.

KARNIVALO PROGRAMA

Spalio 6 dieną Krepšinio stadijone 
Krepšinis Tinklinis

10.30 Lit.-Lat Mot. 11.00 Lat-Est.Mot.
11.45 Lit. - Lat. Bern. 1.45 Lat.- Ėst.

Bern.
1.00 Karnivalo Atidarymas

1.45 Eit. Ėst. vyrai 3.00 Lat. - Est.vyr.
3.00 Lat. - Ėst. Mot.
4.15 Lit. - Ėst. Bern.
8.30 vai. Banksia Restaurant Banks- 
town Sqaure ŠOKIŲ VAKARAS

Spalio 7 diena. Krepšinio Stadijone 
Krepšinis
11.00 Lit. - Lat. Merg.
12.15 Lat. - Ėst. Vyrai
1.30 Lit. - Ėst. Mot.
2.45 Lat. - Ėst. Bern.
4.00 Lit. - Lat. Vyrai.
Tinklinis
11.00 Lat. - Ėst. Bern.
12.15 Lat. - Lit. Vyrai
1.30 Lat. - Ėst. Mot.
2.45 Lit. - Ėst. Vyrai

į šokių vakarą bilietai galima 
iŠ anksto gauti pas V. Binkį Tel. 
913 3719.

***

Napoleono sveikaton
— Pastebėjau, kad mielas leite

nante labai daug geri, — sako 
Napoleonas.

— Tai tiesa, bet visuomet geriu 
Jūsų sveikaton!

V. Gulbinas, A. KrauceviČienė, V. 
. Gustafson, Liutikas, P. Gustaf-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

KUR YRA LIETUVIŠKI VALGIAI?
Jau apie pusmetis kaip Sydne

jaus lietuviai džiaugiasi ir didžiuoja
si savuoju Lietuvių Klubu. Tikrai 
smagu būti jo nariu, jame linksmintis 
ir j jį savo svečią atvesti. Tačiau 
vieno dalyko aš ir daugelis kitų,, la
bai ir labai pasigestame, tai valgyk
loje lietuviškų patiekalų. Jeigu pui
kioje valgykloje galime rasti eilę 
skaniai pagamintų valgių, tai labai 
dažnai ir su mikroskopu nerasi nieko, 
kas bent tau lietuviškus patiekalus 
primintų. Kodėl gi?

Būnant pačiuose pirmuose šio 
klubo Redferno namuose, kur pati 
virtuvė buvo tikrai labai maža ir 
nuskurusi, palyginus su dabartine 
ir, kur ant tos aprūkusios mažos kros
nies, kiekvieną savaitgalį būdavo 
pagaminama ne vienas, kaip koks nors 
vargšas dabartinis našlaitis virtinė- 
lis, cepelinas ar kugelis ir tai dar ne 
visuomet, bet kelių ir dar labai ska
nių, patiekalų lietuviški pietūs ar 
vakarienė, kuo tikrai džiaugdavosi 
visi.

Aš manau ir, kaip klubo narys- 
ir lietuvis, reikalauju, kad ir mūsų 
Šioje liuksusinėje valgykloje būtų prie 
australiškų valgių ne vienas koks 
iš pasigailėjimo padarytas lietuviš
kas patiekalas, bet atskiras lietuviš
kų valgių “Menu”, kuris tikrai ras 
didelį pasisekimą.

Jeigu jau mūsų virėjai ar virėjos 
būtų “primiršę” lietuviškus valgius,
tai tikrai aš su malonumu joms galė
čiau ne tik sąrašą duoti, bet ir lietu
viškų valgių virimo knygą paskolinti.

Baigiant. kaip pavyzdį noriu 
parodyti, ką reiškia mums lietuviški 
valgiai. AŠ jau žinau bent dešimtį 
nuolatinių buvusių savaitgalio lanky
tojų, gyvenančių gana tolokai nuo klu
bo, kurie daugiau į klubą nuolatiniai 
nesilanko, vien tik dėlto, kad nėra 
lietuviškų valgių, pasakydami, jog 
australiškų galima rasti kone ant 
kiekvieno kampo. AŠ manau, kad dėl 
to klubas ir dar daugiau svečių pra
ras, todėl pats, aukščiausias laikas 
valdybai tuo reikalu rimtai susirū
pinti, kai lietuviškų valgių pasiilgu- 
siems sydnejiškiams - iki pasimatymo 
prie skanaus ir gausaus lietuviškų 
valgių stalo Lietuvių Klube Sydnejuje.

Antanas Laukaitis
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SPECIALUS PRANEŠIMAS ATEIVIAMS

AUSTRALIJOS SVEIKATOS
*

DRAUDIMO PROGRAMA

GRYNI FAKTAI
Labai daug kalbėta apie nauja Australijos Svei

katos Programą. Bet ar žinai ką tai reikštų tau, tavo 

šeimai ir tavo draugams?
Tikslas tos naujos programos yra visai aiškus. 

Siekiama užtikrinti, kad žmonės, kurie serga, neturė

tu rūpintis apie dideles gydytojo ir ligonines išlai

das. Vizitas pas gydytoją kainuos nedaug, arba nieko. 

Turėsi teisę į nemokama, gydymą standarto palatose 

viešosiose ligoninėse. Pensijonieriai, kurie dabar 

gauna ribota paramą, ir kiti žmonės turės teisę i 

pilną daktaro ir ligonines priežiūrą.
iš dirbančiųjų mažas draudimo mokestis bus 

atskaitytas iš algos. Uždirbančiam vidutini atly

ginimą, mokestis pagal nauja programa bus mažesnis 
negu egzistuojančiu schemų.

Pavyzdžiui, vyrui išlaikančiam žmoną ir du vai
kus, kuris uždirba $100 per -savaitę prieš atskai

tant taksą, mokestis būtu, maždaug $1.00 per savaitę.

Visi Australijos gyventojai bus automatiškai 

apdrausti pagal naująją programą nuo sirgimo iš

laidų. Tai reiškia, kad nuo to laiko vyras, moteris 

ar vaikas atvažiuoją Australijon gyventi, jis ar jinai 

yra apsaugoti nuo aukštų daktaro ir ligoninės išlaidu.

Tu irgi turi žinoti, kad tu taip pat galėsi eiti 

pas savo pasirinktą daktarą ir jis galės rekomenduoti 

tave pas bet kurį specialistą, taip kaip šiuo metu.
Valdžia yra išleidusi knygutę anglų kalba apie 

ta naująją programą. Tos knygutės kopijos gaunamos 

veltui kiekvienoje pašto ištaigoje, arba kreipiantis 

raštiškai i
“AUSTRALIAN HELATH INSURANCE”

P.O. BOX 460, WODEN. A.C.T. 2606

Valdžia žino, kad viena iš tų priežasčių kodėl 

kai kurie žmonės, emigravę, Australijon, grizta i. 
savo kilmės kraštus, yra, kadangi jie galvoja, jog 

dabartine privati draudimo schema esanti nepakan

kamai gera, ir kadangi jie bijo didelių išlaidų ligos 

atvejui.
Naujoji Australijos Sveikatos Draudimo Progra

ma prilygs sveikatos apsaugai, panašiai kaip dau

gelyje Europos valstybių. Ji pradės veikti nuo 
1974 m. liepos 1 d.
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SAPNAS KARTĄ METUOSE 
ARBA ĮSPŪDŽIAI IŠ "M.P.” 

SPAUDOS BALIAUS
Visi Žino, kokia savijauta 

baliaus. Ne, ne! Negalvokite, kad 
noriu kalbėti apie pagiras. Kas be 
to, gal kam ir šita liga buvo pristo
jus, bet pagiros atsiliepia tik po 
vakaruškų, pobūvių, kur ’’kūmas kūmą 
pavadino ir už stalo pasodino”. Čia 
kalba visai kitokia: "Mūsų Pastogės” 
Spaudos Balius tai nėra kokia ba- 
liuška ar vakaruška, o balius - kara
lius! Apie šitą balių kalbama pusę 
metų prieš jam įvykstant, dar dau
giau kalbų jam praėjus. Kad nereikėtų 
tuščiai bumą aušinti, pažvelkime 
kaip atrodė pastarasis “Mūsų Pasto
gės” Spaudos Balius, įvykęs rugsėjo 
15 d. Sydnejuje.

Ypatingai įdomu sekti, kai sve
čiai renkasi į balių. Salėje jau yra 
pirmūnų, bet jie dar stoviniuoja būre
liais, oriai kalbasi ir vis žvilgčioja 
į duris. Paprastai, pačios puošniau
sios ponios, narsiausi kavalieriai 
taiko pasirodyt' kiek pavėluotai kad 
ponios savo šukuosenom, gudriai 
uždarom ir skeltom sukniom jau viduj 
esančius pritrenktų. Baliaus šeiminiu* 
kai arba jų talkininkai mandagiai juos 
pasitinka ir su tikra iškilme nuveda 
į numatytą vietą. Prie stalo paso
dinti išdidžiai apsidairo, o Šalia 
jau sėdinčią kasdieninę kaimynką ar 
kaimyną sveikinasi su atitinkama 
ir pasverta iškilme, sakytumei kokie 
diplomatai. Ir kol visa tai užsibai
gia, tenka tik stebėtis Šita visa ma
nierų, Šukuosenų, mandagumo ir iš
kilmingumo demonstracija. Rodos, 
kasdien juos visus susitinki ar tai 
susirinkime, ar klube, ar kokiam kito
kiam parengime, bet Spaudos Baliuje 
Jų neatpažįsti:; tie patys, ir sykiu 
visai kitokie!

Praėjus šitai visai iškilmei ima 
trenkti orkestras pirmam šokiui: nau
ja - elegancijos ir gracijos demons
tracija, kuri trunka ištisą vakarą, 
kol groja muzika. Žinoma, nėra ba
liaus be vaišių; pamažu ant stalo 
dygsta vienas po kito kilniųjų gėrimų 
butelių kaklai, stalai apsikloja lėkš
tėmis su užkanda. Tik čia vėl kur 
buvus nebuvus prasikiša kasdienybė, 
tarsi kokia kaimiška rudinė iš po 
aristokratiškos mantijos: tas nardy-

po

mas po salę puošnių damų su lėkšte 
dešrelių ar sumuštinių, frakuotų ponų 
su gėrimu buteliais. Tačiau ne
žiūrint šitos trumpalaikės prozos 
netrukus vėl pražysta poezija: prie 
užkandos ir stiklelio prasideda jau
kūs ir Šilti pokalbiai vengiant kai
tinančių temų, nes juk pati baliaus 
rimtis reikalauja vengti erzinančių 
kalbų - visur turi blizgėti Šlifuotas 
žodis, palydimas gerai nuderintos 
šypsenos.'

Ir tokia darni ir pakili nuotaika 
išlaikoma iki maldos uŽ karalienę. 
Seka atsisveikinimai', tarsi nebebus 
progų susitikti iki kito baliaus. 
Tiesa, susitiks greičiausia dar tą 
patį rytą, bet jau kasdieniški, pasi
dėję balinę iškilmę drauge su suk
niom ir frakais.

Kitas pasakys, kad aprašau sva
jonę, ne balių. Bet gi balius ir yra 
svajonė, kur žmogus ateini palikęs 
visą realybę namuose, o atsineši tik 
tai, kuo norėtumei prieš kitus pasi
rodyti, pasididžiuoti. Ir kas, būdamas 
baliuje, šito nejaučia, tas nesiskaito 
baliuje buvęs. Gal dėl to "Mūsų 
Pastogės” Spaudos Balius ir yra 
tokia metinė iškilmė, kuriame atėjęs 
svajone gyveni.

Aišku, būtų galima ir kitaip kal
bėti apie kad ir praėjusį "M.P.” 
spaudos balių: žmonių buvo pertiršta, 
prekyba gėrimais, užkandžiais, lote
rijom vyksta kaip ir kiekviename su
buvime, ir 1.1, ir 1.1. Bet tada jau 
neliktų baliaus vaizdo, o paprasčiau
sia Kaziuko mūgė. Tai kur tada derėtų 
visos tos fantastiškos šukuosenos, 
svaiginą išsikvėpinimai, tos nekas
dieniškos šypsenos, aristokratiški 
nusilenkimai? Ne, broli, spaudos 
balius tai joks kermošius, o sapnas, 
arba toji viena metuose valanda, kada 
ne tik vanduo pavirsta vynu, bet ir 
žmonės persimaino! O tai ir yra tas, 
ko mes visi norime ir tikimės eidami 
į balių. Ir tik baliuje tokios viltys 
realizuojasi.

Tikėkit man: aš vykau į "Mūsų 
Pastogės” Spaudos Balių su panašiu 
polėkiu ir neapsivyliau. Tikiu, kad 
kiekvienas, baliuje buvęs, parsinešė 
namo panašias nuotaikas. O jeigu 
taip, tai daugiau nieko ir nereikia.

-nn-***

KIEK AS SUŽINOJAU!
Grįžęs iš Amerikos “Mūsų 

Pastogės” redaktorius, suka galvą, 
kaip reikės perduoti atvežtus linkėji
mus, gautus iš giminių, bičiulių, 
draugų, pažįstamų kone visiems 
Australijos lietuviams. Jei kas ne
gausite, žinokite kad redaktorius 
bus susimaišęs savo špargalkose ir 
atmintyje.

OPERA SYDNEJUJE
Dėmesio visiems!: spalio mėn. 

Įvyksta operos “Traviatos” premjera. 
Stato Sydnejaus Lietuvių Meno 
Ansamblis. Dalyvauja lietuvių nacio
nalinis baletas. Sekite skelbimus 
"Musų Pastogėje”.***

***

Š.m. vasarį okupacinė valdžia 
Lietuvoje areštavo med. daktarą. 
Izidorių Rudaitį, gegužes 13 d. stu
dentę Rūtą Januškevičiūtę. Abu 
areštai siejami su neva pogrindžio 
veikla ir demonstracijomis.

Apie šių asmenų areštą Vlikas 
painformavo Amnesty International 
Londone ir prašė jiems pagalbos. 
Panašių areštų būna gana dažnai, 
tik mes apie juos neturime žinių. 
Jei kas tik patirtų apie įvykdytus 
areštus ar naujus, prašoma tuojau 
painformuoti Vliką, jei galima nuro
dyti kur suimtasis yra kalinamas. 
(Vlikas, 29 West 57th Street, New 
York, NY, 10019).***

I

I

i

■VI ETŲ

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!

4 asmenų kapela nuolatiniai groja 
klube. Muzika patiks '‘senimui” ir 
jaunimui. Repertuare virš 400 dalyką^ !

• Užkandžiai bus servuojami PerRUGSĖJO 30 D, (SEKMADIEN
P.U-U.ĮLŪAS SAVAITGALIS) ŠOKIU 

Klubo valandas. VAKARAS - GROS ORKESTRAS.

UŽKANDŽIU BARAS

- 8 v.v. pirm. - penkt."
- 2 v.p.p. Šeštadieniais.
- 9 v.v. Šeštadieniais.
- 8 v.v. sekmadieniais.

6 
1 
6
6

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI!

16 - 18 East Terrace, Bankstown 
Tel: 708 - 1414

KLUBO VALANDOS
4 - 10 v.v. pirm. - ketv.
4-12 v.v. penktadieniais.
12 - 1 v. ryto šeštadieniais.
12.30 - 10.30 v.v. sekmadieniais

VALGYKLA - RESTORANAS
6-9 v.v. šeštadieniais 
1-3 v.p.p. sekmadieniais.

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE?
Alus, degtinė, vynas, vaisvan

deniai ir kit. Klube ją galima gauti 
normaliomis kainomis.

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBAS “KOVAS” 
maloniai kviečia visus atsilankyti į

KOVAS” M E T I N į BALIU

kuris Įvyks 1973 m. spalio 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Ukrainiečių 
klubo didžiojoje salėje, 11-15 Church St. Lidcombe.

Programoje: Sydnejaus lietuvių tautinių Šokių grupe “Grandinė
lė”. 1973 metų “KOVAS” gražuolės rinkimai.

Gros puikus orkestras, veiks maisto ir gėrimų bufetas.

ĮĖJIMAS: $3.00, o jaunimui iki 15 m. $1.50

MELBOURNE

Adelaides Lietuvių Teatras “VAIDILA

Š.m. spalių mėn. 7 d. Adelaidės “Vaidila” stato 
Melbourne Lietuvių Namuose J. Griniaus Dramą “STELLA MARIS" 
Rež, J. VenslovaviČius.

Pradžia 6 vai. vakaro.

Š.m. rugsėjo 8 d. šeštadienio 
vakare, grįžtant namo per Yagoona 
teko važiuoti pro Andriejūnų buveinę, 
kurioje kaž kas neparasto vyko. 
Šiaip taip suradęs vietos pastatyti 
mašiną nuėjau pasiteirauti. įkišęs 
nosį, nusprendžiau, kad čia sporti
ninkų suvažiavimas, švenčiantis 
savo pergales. Tačiau pasirodė, kad 
susirinkusieji (geras pusšimtis) 
džiaugėsi, kad pagaliau Danutė Du- 
linskaitė pažabojo “Neries” klubo 
pirmininką “Andy” Andriejūną - šven
tė sužiėdotuves. PaŠnipinejęs sužino
jau, kad ir jo brolis "Petrukas” 
neišvengė brolio likimo. Grįžus iš 
Hobarto sporto šventės, numatyta ____ _______ ______ __ __
suaktyvinti ne vien sportinę veiklą, mums daugiau jėgų ir pasiryžimo šie- I Vuat ir o n miicn cnnrtn t i__ _ • _ • _ _• i -_ ' m • —

GEELONG
Paminėta Rugsėjo 8-ji g

Rugsėjo 9 d. Geelongo lietuviai I 
atšventė Tautos Šventę, iškilmingas I 
pamaldas atnašavo kun. P. Dauknys. | 
Gražiu patriotiniu pamokslu įkvėpė |

Čiurlionio Diskusijų klubas

MUSU

Bankstowno Lietuvių Sporto Klubas "NERIS” rugsėjo 29 d., 
šeštadienį, Sydnejaus Lietuviu^Klube 16 - 18 East Terrace Banks- 
town rengia smagų ir nuotaikinga^

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

•'OUR HAVEN”
Australijos Lietuvių Bendruomenes 

laikraštis.
LEIDĖJAS: - ALB Krašto Valdyba 
Adresas:

bet ir vedybinę. Stiprėja mūsų sporto kiant brangiai tėvynei laisvės. Tuoj I
klubas Neris” savo aktyvumu. po pamaldų Liet. B-nės namuose g

įvyko minėjimas. Apyl. valdybos |
pirmininkas Dr. S. Skapinskas trumpai | 

■■■R apibrėžęs rugsėjo 8-sios reikšmę, g
■ pakvietė A. Bladzevičių skaityti ■
■ paskaitos. Mūsų trispalvės ir sporto g
■ Klubo "Vyties” vėliavų fone paskai- | 
I tininkas apžvelgė svarbiausius Lietu- ! 
I vos istorijos įvykius surišdamas juos ■ 
| su dabartine Lietuvos padėtimi ir musų ■ 
| tremties gyvenimu. Nesugriaunamais I 
| faktais, jautriais žodžiais ir gilia min- 1 
g timi paskaitininkas įsiskverbė į klau- I 
g sytojų širdis priversdamas giliau “ 
h pagalvoti ir išspausti ne vienam tėvy-

ais.Jnės ilgesio ašarą.
g Nors žmonių buvo palyginamai
■ daug, bet gaila, kad nebuvo tų, ku- 
I tiems būtų buvę labai naudinga tos 
“paskaitos pasiklausyti. Minėjimas

i as J baigtas Tautos Himnu.
Skabeikiškis

pelnas skiriamas sportininkųKviečiami visi iš arti ir toli. Gautas 
keliones išlaidoms (Sporto Šventų Hobarte, Tas., padengti.
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