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POLITIKA
Indokinija, buvusi Prancūzijos 

kolonija, dabar sudaro 3 valstybes: 
Vietnamas, Kambodija ir Laos, ku
rios yra Kinijos pasienyje. Laos jau 
seniai valdoma per pus komunistų ir 
nekomunistų. Kambodija kiek laiko 
turėjo ramybę ir tvarkėsi savisto
viai, bet Amerika vėliau ja įstūmė į 
pilietinį karą, kad palengvintų savo 
padėtį Vietnamo kare. Šiandien 
Kambodija valdoma jau komunistų 
ir dėl to yra atsakinga tik Amerika. 
Pietų Vietnamas irgi patenka ko
munistų valdžion Amerikai sustab
džius visokeriopa pagelbą.

Tuo metu, kada Amerika įsivėlė į 
Vietnamo karą, Kinija ir Sov. S-ga 
glaudžiai bendradarbiavo kad iš
plėstų komunizmą visame pasauly
je. Vakarų pasaulio politikoje svar
bią rolę, vaidino nusistatymas sulai
kyti komunizme plėt* nąsi. Tada at
rodė prasminga Amerikai įsivelti į 
Vietnamo karą. USA, neturėdama 

• diplomatinių ryšių su Kinija, atrodo, 
buvo blogai informuota apie Kinijos 
santykių vystymąsi su Sovietų Są
junga.

Kada išėjo viešumon Kinijos ir 
Sov. S-gos santyki?1' syjedę ir jos 
pasidarė aršiais priešais, Amerika 
buvo jau giliai įsijungusi į Vietnamo 
vidaus karą.

Pagal viešai skelbiamus davinius 
USA išleido Indokinijos karo finan
savimui 150 bilijonų dolerių. Buvo 
laikas, kada USA Indokinijoj turėjo 
pusę milijono karių. Per visą laiką 
Indokinijoj žuvo virš 56000 ameri
konų plus sužeistieji. Amerikos iš
laidos padarytos karo finansavimui 
siekė po 750000 dolerių kiekvienam 
Amerikos gyventojui - jaunam ir se
nam. Tai pasakiška ir sunkiai įsi
vaizduojama suma, kurią turėjo pa
kelti Amerikos ūkis. Be abejo, tokia 
padėtis susilpnino Ameriką efekty
viai pasireikšti kitose svarbiose sri
tyse. Tai matė komunistai ir, žino
ma, jų tikslas buvo tą karą tęsti kiek 
galint ilgiau ir silpninti Ameriką. 
Indokinijos kraštas buvo žiauriai 
naikinamas ir vietos gyventojų 
kraujas tekėjo upeliais. Rusija ir 
Kinija rėmė karą siųsdamos ten 
ginklus, bet jų žmonės kare nedaly
vavo.

Santykių sugedimas tarp Kinijos 
ir Sov.S-gos suskaldė komunistų 
tarptautinę veiklą visame pasaulyje 
į atskirus lagerius. Ir Australijoj at
sirado net 3 skirtingos komunistų 
partijos, nesutarančios ir tarpusa
vyje kovojančios.

Tarptautinio komunistų sąjūdžio 
vieningas siekimas užviešpatauti 
pasaulį sukuriant vieną komunistinį 
pasaulį su centru Maskvoje pasikei
tė. Atsirado Maskvos ir Kinijos im
perializmas, ir lenktyniavimas tarp 
jų apsiginklavime.

Akivaizdoje šių įvykių valstybių 
strateginiai planai pasauliniu mastu 
turėjo būti persvarstyti ir pritaikyti 
naujai tarptautinei padėčiai. Kas 
bus kam draugu ir sąjungininku ir 
kas kam bus priešu. Galbūt, šiuo 
momentu šie klausimai dar nėra ga
lutinai išspręsti.

Amerikiečiai irgi pamatė naujas 
galimybes tarptautinės politikos ir 
strateginių planavimų žaidime, 
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KEIČIA STRATEGIJĄ
V.SAUDARGAS

Įsigyti naują sąjungininką Kinijoj 
siekiant apsupti Sov. S-gą buvo la
bai patraukli idėja, gi tam paaukoti 
Pietų Vietnamą neatrodė didelė 
kaina pasaulinės politikos planuose. 
Be abejo, Vietnamo, kuris niekada, 
kaipo toks, nebuvo savyje svarbus 
Amerikos strateginiuose planuose, 
paaukojimas, ar tiesiai, sakant, iš
davimas Kinijos įtakai, negali suda
ryti Amerikai moralinio pasitenki
nimo, bet Kinijai tat buvo labai 
svarbu apsaugoti savo užnugarį nuo 
šiaurėje gresiančios Rusijos agresi
jos.

Kare karo vadas paaukoja bata- 
lijoną ar pulką ar panašiai savo ka
rių tam, kad pasiektų jo manymu 
svarbesnį tikslą. Politikoje pasitaiko 
panašumų. Pietų Vietnamas čia la
bai charakteringas pavyzdys.

Pietų ir šiaurės Vietnamo gyven
tojų tarpe mintis susijungti į vieną 
valstybę vis tebebuvo gyva. Pasiro
dė, kad Amerikos doleriai nepajėgė 
užtenkamai padidinti pietų Vietna
mo gyventojų noro ginti savo poli
tinę santvarką ir laisvę. Daugybė 
faktų patvirtino, kad Pietų Vietna
mo gyvijojai ir vadovai, žinoma, 
ne visi, nedėjo užtenkamai pastangų 
kariauti, o norėjo ir tikėjosi kad 
amerikonai' juos gins ir finansuos 
neribotą laiką iki paskutinio ameri
kono kareivio ir iki paskutinio dole
rio Amerikos kišenėje.

Pietų Vietnamo gyventojų prie
kaištai Amerikai yra teisingi, kad jie 
buvo išduoti komunistams. Visi tat 
mato ir žino. Bet kyla klausimas, 
kokį moralinį pagrindą turi vietna
miečiai reikalaudami iš Amerikos 
daugiau, nei amerikiečiai yra padarę 
dėl jų per 30 metų. .Atrodo, vietna
miečiai turėjo užtenkamai laiko su
organizuoti ir paruošti savo kariuo
menę apsiginti, nes prieš Pietų 
Vietnamą kariavo tik Šiaurės Viet-
namo kariuomenė.

Pasaulio
GARANTUOTA APSAUGA

Prieš išvažiuodamas į Ameriką 
Australijos ministeris pirmininkas 
Mr. Whitlam Perthe spaudos atsto
vams pareiškė, kad už tūkstančių 
mylių nuo Australijos joks kraštas 
neturi tokios karo aviacijos, kuri 
pralenktų Australijos, už tūkstančių 
mylių nėra tokio karo la i vyno, kaip 
Australijos. Kitaip, sakant, Austra
lijai nėra ko rūpintis gynyba, nes 
geriausia Australijos apsauga esanti 
erdvė.

Tuo tarpu senato dabatuose gy
nybos dalykai visai kitaip atrodė: 
Australijos įtakingi žmonės susirū
pinę, kad dabartinė vyriausybė 
Australijos gynybą taip suniveliavo, 
kad Australija pasidarė tuščia erdvė 
ir padėtis dar tuo liūdnesnė, kad visi 
galimi sąjungininkai atstumti.

♦♦♦

Pereitą savaitę Australija uždarė 
savo ambasadą Saigone (Pietų Viet
name) ir visas ambasados persona
las persikėlė į Bankoką, Thailande. 
Beveik visi ambasados tarnautojai

Amerikos pasielgimas Indokinijoj 
daug ką privers pagalvoti, ar ji pati
kima kaip sąjungininkė. Čia buvo 
pasielgta grynai dėl praktiškų iš
skaičiavimų laimėti Kiniją sau są
jungininku prieš Sov. S-gą ir suda
ryti Kinijai pageidaujamą saugesnį 
užnugarį. Be abejo, galima klausti, 
ar Kinija bus patikimas sąjunginin
kas, ir taipgi galima klausti, ar Kini
ja gali būti nepatikimu sąjunginin
ku, gresiant pavojui abiem iš to pa
ties priešo. Taipgi, dar klausimas, ar 
tikrai Indokinijos valstybės pasiliks

M.K. Čiurlionis Gėlės

arenoje
vietnamiečiai palikti Saigone, nors 
prašėsi būti evakuojami.

♦♦♦

Išvykdamas. į užjūrius (šį kartą į 
Pietų ir Šiaurės Ameriką) Australi
jos ministeris pirmininkas atšaukė 
numatytas spaudos konferencijas, iš 
kur būtų matyti, su kokiais planais 
jis išvyko. Atėjęs į valdžią Mr. 
Whitlam pasigarsino, kad ^žmonės 
turi būti pilnai informuoti apie vy
riausybės darbus ir buvo numatytos 
kiekvieną antradienį tokios spaudos 
konferencijos. Tačiau tasai atviru
mas neįgyvendintas: šiais metais 
tebuvo tik keturios tokios spaudos 
konferencijos.

♦♦♦

Portugalijoje pereitą savaitę pra
vesti pirmą kartą po 49-rių metų 
laisvi rinkimai. Laimėjo socialistų 
blokas. Už komusintus buvo balsuo
jama labai mažai.

♦♦♦

Apie dvylikos plėšikų gauja (10 
vyrų ir dvi moterys) užpuolė banką 
Meksiko mieste ir išplėšė apie 8000 
dol. Kautynėse su ta gauja žuvo

*•.*■?* 

Kinijos įtakoje ir jos sąjungininkais. 
Rusija nesėdės rankas sudėjusi ir 
stengsis savo įtaką plėsti.

Po šitų visų įvykių kyla klausi
mas, koks bus Korėjos ir Taivano li
kimas. Dar jautresnėje padėtyje yra 
Izraelio ateitis. Amerikos praktiški 
ūkiniai ir globalinės strategijos in
teresai reikalauja pagerinti santy
kius su arabų kraštais. Tuo tarpu 
Izraelis čia yra Amerikai kliūtis ir 
taipgi ūkinė, politinė ir strateginė 
našta.

Matant Amerikos posūkį į bruta
lią realią politiką nenorom norisi 
spėlioti, kad Izraelis gali būti sekan
ti auka.

trylika policininkų ir du civiliai. 
Trys plėšikai buvo pagauti, bet kiti 
su grobiu pabėgo.

Anglijos lietuviai buvo pasiuntę 
krašto vyriausybei memorandumą, 
kad D.Britanijos vyriausybė nepri
pažintų de jure okupuotų Pabaltijo 
kraštų Sov. Sąjungai. Į memoran
dumą gautas atsakymas iš D.Brita- 
nijo užsienių reik, ministerijos, ku
riame plačiau pasisakoma apie būsi
mos Europos Saugumo Konferenci
jos tikslus ir raštas baigiamas to
kiais žodžiais: ’’Vyriausybės nusi
statymas Baltijos valstybių atžvil
giu ir toliau lieka napasikeitęs. Jos 
Didenybės vyriausybė nepripažįsta 
de jure Baltijos valstybių inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą”.

Apie traukinių katastrofą tarp 
Vilniaus ir Kauno žinią perdavė 
’’Tiesoje” ne koks korespondentas 
ar žinių agentūra, bet tarybinės 
Lietuvos Ministrų Taryba. Praneši
me paminimas tik pats faktas nenu
rodant nei aplinkybių, nei kokie 
traukiniai susidūrė, nei žuvusiųjų 
skaičiaus. Tuo reikalu Lietuvos 
spaudoje jokių komunikatų nebuvo.
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Jaunimo 
problemomis

Kur buvus nebuvus vėl dėmesys 
krypsta į mūsų jaunimą. Mes kad ir 
su pagrindu didžiuojamės savo jau
nimu, kuris vis tiek neatitrūkęs nuo 
lietuvių bendruomenės, nors jo tau
tinis sąmoningumas palyginamai 
yra gana abejotinas. Neatitrūkęs 
galbūt dėl to, kad riša juos senos 
pažintys dar nuo vaikystės su vy
resniaisiais. Tačiau kaip visi paste
bėjom, savo tarpe bendrauja tik 
kalbėdami angliškai, o žinios apie 
lietuvių tautą, girdėtos savaitgalio 
mokykloje, greičiausia seniai išblė
so, gi apie bendruomenę šiame 
krašte, jos funkcijas ir tikslus, turi 
mažiausią supratimą. Gal todėl ir 
gaunasi aiškus nesusipratimas tarp 
jaunųjų ir vyresniųjų: pastarieji no
ri, kad jaunimas aktyviau reikštųsi 
bendruomenėje, o jaunimas prak
tiškai net ir nesiorientuoja, kas gi ta 
bendruomenė ir kam ji reikalinga. 
Abejotina, ar tokio tautinio bei 
bendruomeninio sąmoningumo 
savaitgalio mokyklas palikusiems 
įkvepia ir čia mūsų tarpe veikiančios 
didžiosios jaunimo organizacijos, 
kaip skautai ir sportininkai. Būtų 
paskutinė klaida pasikliauti, kad 
jaunimas laikui atėjus pats visa tai 
supras ir įsisąmonins. Šitokia prie
laida visiškai abejotina. Jeigu ir at
siranda iš jaunimo vienas kitas, ku
ris tuo domisi ir net bando įsijungti į 
bendruomenės aktyvą, tai tėra tik 
išimtys. Lygiai ir jaunimo kongre
sai, į kuriuos dedama ir dėta daug 
vilčių, apčiuopiamų rezultatų neat
nešė, o neatnešė kaip tik dėl to, kad 
tas jaunimas tam nebuvo parengtas 
ir net neinformuotas.

Nieko nedarant negalima ir tikėtis 
norimų rezultatų. Jeigu patys čia 
neišgalvojam kelių ir būdų, kaip tą 
mūsų jaunimą sulietuvinti, reikėtų 
pasidairyti, kas daroma kitur. Štai 
Šiaurės Amerikoje kasmet organiz 
uojami lituanistiniai kursai jaunimui 
vasaros atostogų metu. Ir tai ne 
klasėse, ne auditorijose, bet gamto
je, stovyklose. Kiek iš spaudos suži
nome, tų kursų pasisekimas yra tik
rai didelis. Tokius kursus organi
zuoja Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjun
gos Ryšių Centras. Ir kas nori savo 
atostogas leisti dulkėtose klasėse? 
Visai kas kita, kai tokie kursai pra- 
vedami laisvai, gamtoje, kur yra 
daug laisvalaikio, kad kursantai tik
rai jaučiasi atostogaują, o prie to dar 
į dienąkokias keturias valandas eitų 
kursų programą. Visa tai nebūtų 
kokia nors sunki ir kieta pareiga, 
bet greičiau malonumas.

Pas mus kasmet praktikuojamos 
metinės skautų stovyklos. Gal jos 
pilnai pasiteisina mokyklinio am
žiaus vaikams, sakysim iki 15 metų, 
bet jau suaugesniam jaunimui reikia 
šio to daugiau, negu vien skautiški 
žaidimai. Panašiai ir su sportinin
kais. Abejotina, ar daug tos lietuvy
bės jaunimui įkvepia įtemptos žai
dynės sporto šventės metu ypatin
gai jeigu dar statomi rekordo reika
lavimai. 0 jeigu taip vieną kartą pa
bandžius suorganizuoti stovyklą 
vien tik lituanistiniais tikslais jauni
mui tarp 17-25 metų. Čia būtų pra-
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einama kelių valandų kasdien lietu
vių kalbos ir supažindinimo su lietu
vių padėtimi šiandien kursai (tos 
kursų valandos gali būti išmėtytos 
įvairiais dienos laikotarpiais, nebū
tinai iš eilės keturias ar kiek valan
dų), o laisvalaikiu galėtų sportinin
kai užsiimti sportais, skautai skau
tiškais užsiėmimais ir t.t. Tokia, sa
kytume, lituanistinė stovykla, jei 
tinkamai suorganizuota ir pravesta, 
turėtų keleriopų tikslų: suartėtų 
musų jaunimas, pasitobulintų lietu
vių kalboje ir tautiniai būtų sąmoni
nami, na ir gražiai praleistų laiką 
savųjų tarpe ir lietuviškoje aplinko
je.

Kas galėtų tokią bendrą lietuvių 
jaunimo stovyklą suorganizuoti? Gal 
labiausiai derėtų Jaunimo Sąjungai, 
jeigu ji būtų pakankamai autorite
tinga ir pajėgi suburti, o gal pradžiai 
bendruomenės vadovybė artimai 
bendraujant su jaunimo Sąjunga ar
ba esamų jaunimo organizacijų va
dovybėmis. Šitokia stovykla tikrai 
būtų įmanoma, tik reikia, kad kas 
imtųsi iniciatyvos. Galimas daiktas, 
kad gal yra ir kitų būdų ir priemonių 
panašiems tikslams mūsų jaunimą 
suburti ir leisti jiems pagyventi

PENKERI METAI BE A. KRAUSO
Peržiūrėdamas savo raštų rinkinį 

- archyvą sustoju prie Antano 
Krauso laiškų. Praėjus penkeriems 
metams nuo jo mirties noriu nors 
trumpai jį paminėti kiek papasako
damas iš to laiko, kada abu mokė
mės ir darbavomės toje pačioje 
gimnazijoje.

Štai jo žmonos A.Krausienės laiš
ko ištrauka: ’’...tai jau Antanas iš
keliavo Anapilin. Pavargęs po gy
venimo rūpesčių ir darbų ilsisi... 
Jau dvi savaites prieš mirtį negalėjo 
kalbėti, trukdė dusulys, vargšas at
rodė, kad norėtų daug pasakyti, vos 
porą žodžių teištardavo.” Taip ge
gužės 3 dieną 3.30 vai. p.p. sulaukęs 
namiškių, pažvelgęs dar kartą, at
sikvėpęs užmigo amžinai... Buvo 
stiprus ir ištvermingas, bet dažnai 
audra palaužia ąžuolą, o smilga lin
guoja pavėjui.

Rašančiam šias eilutes apie velio
nį Antaną darosi graudu, nes visą jo 
mielą šeimą gerai pažinojau - tėvus, 
brolį ir seserį. Vienintelė sesuo gy
vena Amerikoj.

Vykdami arkliais į Telšius gimna
zijos mokslui per Sedą sustodavom 
ir kartais jį pavėžėdavom. Ir šiaip 
kartas nuo karto užsukdavau pas 
Krausus pasisvečiuoti, pabendrauti.

Telšių gimnazijoje Antaną paži
nau nuo antros klasės. Aš buvau 
klase aukščiau. Jau nuo pirmos die
nos gimnazijoje Antanas stvėrėsi 
mokslo, o ypač pamilo knygą. Gim
nazijos knygininkas pykdavo, kad 
tiek daug skaito, nes neužteksią 
knygų. Beskaitydamas užkliuvo už 
Vydūno, pirmiausia leidžiamų žur
naliukų ’’Jaunimas”, ’’Darbymetis”. 
Juos prenumeravo ir kaupė pasku
tinius centus stengdamasis įsigyti 
Vydūno knygų.

Moksleivį Antaną stipriai ir giliai 
paveikė doros, moralės ir mokslo 
skleidėjas filosofas Vidūnas. Jau 
gimnazijoje Antanas savo artimųjų 
draugų tarpe įsteigė Sielos-Kultūros 
būrelį. Čia rinkdavomės, skaityda- 
vom Vydūno raštus, dainuodavom, 
tikriau sakant, giedodavom Vydūno 
giesmes. Antanas pats pasidarė ve
getaru ir šią idėją skleidė plačiau.,

Ne kartą ateidavo gimnazijos 
inspektorius kontrolės tikslais, ar 
čia nėra kokia įtartina organizacija, 
bet greitai paliko ramybėje, Pasta-

PADĖKA
Mūsų mylimai dukrelei ir sesutei a.a. Z i t u t e i mirus, nuoširdžiai dė

kojam kun. P. Daukniui už maldas koplyčioje, laidotuvių apeigas, atsi
sveikinimo žodį ir religinį patarnavimą namuose.

Ypatingai ačiū daktarams Elaine ir Karoliui Kazlauskams, ją globoju
siems ir teikusiems visokeriopą pagalbą; Ormondo klebonui Ryan už il
gas valandas, praleistas prie ligonės ir už religinį patarnavimą.

Ačiū J.E. vysk. Kelly, suteikusiam sutvirtinimo sakramentą namuose 
ir visiems lankiusiems ligoninėje ir namuose.

Labai ačiū mieliems giminėms, draugams ir kaimynams, L.S.S. Džiugo 
Tuntui, Antano Krauso skautų vyčių būreliui, Melbourne Ramovės 
skautininkams, Melb. Lietuvių Klubui ir Kilbreda College vienuolėms už 
pareikštas užuojautas asmeniškai, kortelėmis ir per spaudą, uz vainikus, 
gėles ir aukas. Dėkui paukštytėms už garbės sargybą.

Dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems bažnyčioje ir už palydė
jimą į kapines. Dėkingi Soc. Globos Mot. Draugijai už šermenų paruoši
mą, tetai V.Kazlauskienei už paguodos žodį šermenų metu.

Su meile ir giliausiu nuoširdumu visiems labai labai ačiū.
Birutė, Viktoras ir Povilas

Adomanvičiai

lietuviškoje dvasioje. Aukščiau 
duotas pasiūlymas yra svarstytinas 
ir diskutuotinas. Bet vis dėl to reikia 
ką nors šia prasme pradėti ir daryti, 
antraip galime palikti tuščiomis 
rankomis. Jau šiandie net iš subren
dusių jaunuolių dažnai galima iš
girsti - kas ta bendruomenė ir kas 
toji lietuvybė? 0 šito neturėtų būti.

(v.k.)

Antanas Krausas

tėme ir Vydūno veikalą ’’žvaigždžių 
takais”, teko ir man pačiam vaidinti.

Susirašinėdamas su Vydūnu An
tanas sužinojo, kad Vydūnas pak
viestas į Šiaulius paskaitoms. Ir mes 
įsigeidėm jį pamatyti mūsų gimna
zijoj. Išsiaiškinome, kad mūsų gim
nazijos direktorius kun. A.Simaitis 
piestu stojasi prieš Vydūno pasi- 
kvietimą, nes jo, kaip teosofo, idėjos 
nepriimtinos, kuone bedieviškos.

Nežiūrint viso to žūt būt pasiry
žom Vydūną atsikviesti, o jei gim
nazija neįsileis, tai jis bus mūsų sve
čias.Bet čia vėl baisios kliūtys: ap
gyvendinimas, maitinimas ir trans
portas. Atsivežti iš Mažeikių stoties 
į Telšius nebuvo, lengva, nes gele
žinkelio nebuvo. Kreiptis į žydus 
nebuvo kaip. Tačiau tos problemos 
greit ir lengvai išsisprendė: papra
šyta mano teta mielai sutiko Vydūną 
priglausti ir maitinti, o aš pats jau 
antri metai kaip mokiau Telšių ko
mendantūros kareivius lietuvių kal
bos, tad kreipiausi į komendantą 
plkn. S.Rufteiką paramos - susisieki
mo priemonių. Jis iš pradžios apgai
lestavo, kad jo fajetonas (legvas ve
žimėlis) nesąs tvarkoj ir pasiūlė ka
reivį su karišku vežimu. Taip vieną 
dieną po pamokų išvykau į Mažei
kius. Traukinys iš Šiaulių atėjo su
temus. Nuėjom tiesiog pas Mažeikių 
komendantą J.Šlepetį (taip buvo 
susitarta su komendantu Rusteika) 

ir čia kiek pasistiprinę - mūsų sve
čias nedaug ką valgė - jau naktį iš
vykom iš Mažeikių į Telšius. Pava
žiavus ąpie devynis kilometrus su
lūžo vėžinto ratas, bet malonus ka
reivėlis parišo kartimi vežimą, ir 
taip parsivarėm atgal į Mažeikius. 
Komendantas J.Šlepetys maloniai 
mums pakeitė vežimą kitu ir taip 
tęsėme kelionę. Naktis buvo šalta, 
jau gruodis, tad ir ėjom, ir bėgome 
ir vėl važiavome tarškindami danti
mis. Prieš aušrą pasiekėme ir Tel
šius. Antanas nemiegojo mūsų be
laukdamas. Paguldėm brangų sve
čią, o Antano pirmieji žodžiai buvo: 
”Česy, prisivirėm košės, kaip mudu 
išsisuksim. Tave smarkiai kaltina, 
nes slaptai išvykai pargabenti Vy
dūno, nepageidaujamo svečio.”

Kitą rytą gimnazijoje po bendros 
maldos Antanas ir aš kviečiami pas 
gimnazijos direktorių. Nu, ir vanojo! 
Atskaitė ilgiausią pamokslą ir žiau
riausią notaciją, net grasino iš gim
nazijos pašalinti, o pats greit išvyko, 
sakėsi svarbiais reikalais, savo vie
toje palikdamas inspektorių J.Košį. 
Apie susidarusią padėtį painforma
vome ir Vydūną. Jis pats pareiškė 
norįs pasimatyti su gimnazijos di
rektoriumi, bet jo nesant maloniai 
pasikalbėjo su inpektorium ir jau 
nuo pirmos dienos likosi geriausiais 
bičiuliais. Inspektorius sukvietė 
mokinius, supažindino ir taip visa 
slogi situacija pasikeitė. Kadangi 
Vydūnas pabuvo ilgėliau, tai netru
kus ir direktorius pasirodė, atlikęs 
’’svarbius reikalus”. Pasirodo, jis 
buvo užsidaręs tik savo namuose. 
Daugiau mudu su Antanu nebebu- 
vom gąsdinami.

Po šito nuotykio Antanas jautėsi 
kaip devintame danguje. Visą laiką 
jis nuolat sėmėsi dvasinės stiprybės 
iš Vydūno ir likosi ištikimas vydū- 
nininkas iki mirties. Buvo pasiruo
šęs išleisti keletą tomų Vydūno raš
tų norėdamas' tuo išreikšti pagarbą 
ir dėkingumą savo gyvenimo moky
tojui Vydūnui, bet nesuspėjo. Ir iki 
dabar apie tai nieko nesigirdi. Anta
nas, ne pirmas ir ne paskutinis iš tų 
tauriųjų tautos sūnų, išėjusių iš mū
sų tarpo, bet Antanas buvo plačia
šakis ąžuolas, be rezervų pasiauko
jęs lietuvybei, dainos ir knygos my
lėtojas bei platintojas; jis ir spaudos 
darbuotojas, pasišventęs jaunimo 
draugas, idėjinis skautas, paskaitų, 
parodų nuolatinis organizatorius, 
gamtos ir gyvulių draugas. Jis ne tik 
visur darbavosi skirdamas savo jė
gas ir laiką, bet iš paskutinio rėmė 
savo pinigais būdamas visapusišku 
pavvzdžiu kitiems.

Nėra reikalo minėti visų jo darbo 
sričių, nes daugelis tebežino. Pri
mindamas jį po penkerių metų mir
ties daviau trumpą epizodėlį iš jo 
jaunystės kiek atskleisdamas, kiek 
jis buvo sąmoningas apsisprendęs 
anuo metu, tokiu pat tiesos ir švie
sos ieškotoju ir nešėju išliko iki pas
kutinio atodūsio.

Č.Liutikas
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MUS APLANKO DIDIEJI MENININKAI
DIDIEJI MODERNIOJO MENO MEISTRAI AUSTRALIJOJE 

Rašo G.E.Kazokienė

Australiją pirmą kartą pasiekė 
tokios didelės apimties meno paro
da. Ji atvežta iš Amerikos, suorga
nizuota daugelio institucijų, o ypač 
Modern Art Museum New Yorke ir 
Australian Council of Arts. Didžiu
ma darbų priklauso New Yorko mo
dernaus meno muziejui, bet ir daug 
buvo suskolinta iš įvairiose šalyse 
gyvenančių meno kolekcionierių. Šie 
meno kūriniai yra neįkainuojamos 
vertės, ir jų suorganizavimas, per
vežimas, saugumas pareikalavo tik
rai didelio pasiryžimo ir rizikos. To
kiems įvykiams ryžtamasi labai re
tai, tad reikėtų pasinaudoti labai re
ta proga, kuri tikriausiai mūsų gy
venime nepasikartos. Net ir nuvy- 
kusieji į New Yorką visų šitų darbų 
nepamatys, kadangi dalis jų bus 
grąžinta jų savininkams, o muziejui 
priklausą nuolat leidžiami į įvairias 
kilnojamas parodas.

Susidomėjimas moderniuoju 
menu pasirodė neįtikėtinai stiprus. 
Buvo dienų kada parodą N.S.W. 
valstybinėje meno galerijoje aplan
kė per dieną 5-6 tūkstančiai žmonių. 
Paroda Sydnejuje truks iki gegužės 
11 d. o vėliau bus perkelta į Mel- 
bourną.

Besidomintiems menu ar norin
tiems arčiau susipažinti su moder
niuoju menu tai yra auksinė proga. 
Daug žmonių važiuoja į užsienius, 
moka tūkstančius už keliones, kad 
pamatytų geriausius menininkų kū
rinius, o dabar pati paroda atvažiavo 
prie mūsų durų.

Paroda pavadinta ’’Nuo Manet iki 
Matisse” ir apima 113 kūrinių įvairių 
tautybių menininkų. Ši paroda re
prezentuoja pačius reikšmingiausius 
menininkus modernaus meno are
noje nors ir ne pačiais geriausiais tų 
menininkų darbais.

Mūsų amžiaus modernusis menas 
skiriasi nuo tradicinio meno tuo, kad 
jis atsisakė atkurti regimąją tikro
vę. Modernus menininkas stengiasi 
perteikti savo vidinį santykį su pa

ČIURLIONIO 100 m. SUKAKTIS

MIKALOJUS KONSTANTINAS
ČIURLIONIS

1875-1887 metai. 1875 rugsėjo 
22 Varėnoje gimsta vargonininko 
Konstantino ir Adelės Čiurlioniu 
šeimoje sūnus Mikalojus Konstanti
nas. Šeima persikelia į Ratnyčios 
bažnytkaimį, po poros metų j Drus
kininkus. Penkerių metų Čiurlionis 
iš klausos išmoksta skambinti piani
nu, septynerių metų tėvo išmoko
mas skambinti iš gaidų.

1888-1892 metai. Kunigaikščio 
M. Oginskio * orkestro mokykloje 
Plungėje Čiurlionis mokosi muzikos, 
groja fleita, sukuria pirmuosius kū
rinėlius. Susižavi Palangos pajūriu ir 
žemaičių dainomis mokyklos orkes
tro galstrolėse. 

sauliu, išreikšti savo subjektyvines 
reakcijas į šių dienų problemas.

Meno kelionė prasideda, sakytu
me, visai dar tradiciniu Manet pa
veikslu ’’Berniukas su kardu” 1861 
m., o po dvidešimties metų su to pa
ties Manet paveikslu ’’Namas Rueil 
vietovėje” pereina į impresionizmą. 
Impresionistai mums dar patiekia

Mergaitė žaliom akimMatisse

1893-1899 metai. Iki 1897 studi
juoja Varšuvos konservatorijoje pia
niną ir kompoziciją, parašo kantatą 
chorui ir orkestrui „De profundis” 
preliudų, noktiurnų, sonatų ir kt. 
Godžiai skaito įžymių rašytojų vei
kalus, istoriją, filosofiją, gamtos moks 
lūs.

1900- 1901 metai. Atsisakęs muzi
kos mokyklos direktoriąus pasiūly
mo Liubline, lieka Varšuvoje kurti 
fortepijonui ir pirmą lietuvių simfo
ninės muzikos veikalą „Miške.

1901- 1902 metai. Čiurlionis mo
kosi Leipcigo konservatorijoje, para
šo pirmą lietuvišką styginį kvartetą, 
lietuviškais motyvais uvertiūrą „Kęs
tutis”. Pradeda jį traukti tapyba ir 
tėvynės ilgesys.

1902- 1905 metai. Atsisakęs siūlo
mos dėstytojo vietos, Varšuvoje ver
čiasi privačiomis pamokomis. Prade
da rašyti stambiausią savo veikalą - 
simfoninę poemą „Jūra”. 1904-1906 
studijuoja lietuvio K Stabrausko va
dovaujamoje varsuvos Dailės mokyk
loje, tapo „Laidotuvių simfonija”. 
„Pasaulio sutvėrimas”, rašo fortepi
jonui veikalus. Harmonizuoja liau
dies dainas ir vadovauja lietuvių 
„Savitarpio pagalbos draugijos” cho
rui.

1905-1907 metai. „Aš esu pasiry
žęs visus savo buvusius ir būsimus 
darbus skirti Lietuvai”, rašo broliui. 
Keliauja po tolimus kraštus Europo

’’riekę gyvenimo”, kurio perteikimu 
jau bandė spręsti optines teorijas. 
Toje pat grupėje yra pora Renoir’o 
žavių darbų, o taip pat ir Monet. At
kreipkite dėmesį į Monet paveikslą 
’’Vandens lelijos”, kuris, reikia ma
nyti, buvo tiesioginė ar netiesioginė 
inspiracija Čiurlionio paveikslui 
’’Gėlės.”

je. Nuvyksta į Vilnių, su kitais ruo
šia pinhą lietuvių dailės parodą, veik
liai dalyvauja Lietuvių dailės draugi
jos organizavime, vadovauja „Kank
lių” chorui, ragina Vilniuje steigti 
konservatoriją, statyti „Tautos rū
mus” kultūrai puoselėti. Tapo cik
lus „Pavasaris”, „Žiema”, „Zodiako 
ženklai.” „Pavasario sonata” ir kt.

1908-1909 metai. Organizuoja ant
rąją dailės parodą, perkeltą vėliau į 
Kauną, kur Čiuriionis pajunta, kaip 
lietuvis artimai supranta jo paveiks
lus. Skelbia pirmą lietuvių muzikos 
kūrinių konkursą. Verčiasi toliau 
privačiomis pamokomis, iš neturtin
gų mokinių neimdamas mokesčio ar 
net juos Šelpdamas. Veda spaudos 
bendradarbę Sofiją Kymantaitę, ku
ri rašo ,Jūratės ir Kastyčio” operai 
libretą. Tapo toliau ,J*iramidžių 
sonatą” ir kt. Sunkiai suserga, gy
dosi Druskininkuose ir prie Varšu
vos.

1910- 1911 metai. Sirgdamas ku
ria toliau, jo paveikslai vis plačiau 
vertinami. Sulaukia dukrelės Danu
tės. Pasivaikščiojimo metu persišal
dęs, plaučių uždegimu miršta 1911 
balandžio 10. Jį priglaudė smėlio 
kalnelis Vilniaus Rasų kapinėse

1911- 1916 metai. Surengiamos 
didelės Čiurlionio kūrinių parodos 
Vilniuje, Maskvoje, Londone.

Šeima be lietuviškos knygos ar 
laikraščio — šeima be lietuviškos 
širdies.

Po-impresionistiniame skyriuje 
reprezentuojamas Cezanne, kuris 
padėjo pagrindus kubizmo srovei. 
Ypatingo dėmesio susilaukia Seurat 
ir Signac peizažai, kurie dėl jų ypa
tingos taškuotos technikos repro
dukcijose neatkartojami. Jie tapė su 
nepaprasta kantrybe taškas prie 
taško ir naudojo pačias gryniausias 
spalvas vadovaudamiesi jų susikur
ta teorija, kad pats žiūrovas sumaišo 
reikiamas spalvas.

Seka, fauvistų skyrius. Šios sro
vės menininkai XX-jo a. pradžioje 
pradėjo visiškai nesiskaityti su rea
lybe, tapydami žalius veidus, raudo
nus medžius ar kaip jiems patiko. 
Jie juokėsi iš perspektyvos ir su
plokštino pasaulį. Ši grupė išvystė 
stiprų žaismingumą - dekoratyviš- 
kumą. Jų atstovai Matisse, Derain, 
Rouault, Dufy, Vlaminck. Parodoje 
Matisse’ui paskirtas visas skyrius - 
išstatyta jo vienuolika darbų.

Tas pats ekspresionistinis sąjū
dis vokiečių tarpe įgavo dramatišką 
bruožą. Parodoje eksponuotas 
Kirchnerio (priklaususio ”Die Brue- 
cke” grupei) paveikslas ’’Gatvė”. Čia 
susitinka viduramžių grafika su mo
derniuoju ekspresionizmu. Įsidėmė
tinas ir Nolde’s paveikslas ’’Rusų 
kaimiečiai” kur jis su didele brutalia 
jėga nutapo dvigubą portretą. Ypa
tingą vietą Vokietijoje užima ”Der 
blaue Reiter” grupė Vokietijoje, ku
rios iniciatorius buvo iš Rusijos pa
bėgęs Kandinsky. Parodoje jo dar
bas ’’Mažieji malonumai” iš 1913 m., 
jau pakeliui į abstraktą, bet dar 
persunktas romantiškumo. Kaip ži
nia, Kandinsky tais pačiais metais 
sukėlė perversmą meno pasaulyje 
savo abstrakčiais paveikslais.

Gal lietuviams būtų įdomu at
kreipti dėmesį į Soutine paveikslą 
’’Medžių alėja”. Soutine buvo Lietu
vos žydas ir jame atsispindi tas pats 
lietuviškas panteistinis jausmas, tik 
stipriai sudramatintas. Jo gamta to
kia begalinė, o žmogus toks menku
tis, kaip ir lietuviškoj pasaulėjautoj.

Kubizmo skyrius sujungtas su fu
turistais. Pirmieji atstovaujami Pi
casso ir Braque pionieriškais kubis- 
tiniais iššūkiais. Jų kūrybos pagrin
de ne tiek spalva, kiek linija ir for
ma. Vėlyvesnę - sintetinę kubizmo 
fazę puikiai parodoje reprezentuoja 
J.Gris savo paveikslu ’’Smuikas ir 
gitara”.

Ypač įsidėmėtini du išstatytieji 
Malevič paveikslai. Daugumos nuo
mone, modernus menas prasidėjęs 
Vakaruose, Paryžiuje, bet tai abejo
tina, nes modernus konstruktyviz
mas inspiruotas rusų. Su pačiais 
drąsiausiais bandymais išėjo kaip 
tik Malevič, Taflin, Kandinsky, Li- 
šicky, Chagall, iki juos sovietai ga
lutinai išvaikė. Malevič yra labai 
reikšmingas menininkas, jo daug 
darbų yra Maksvos ir Leningrado 
muziejuose, tačiau publikai nerodo
mi, nes neatitinka socialistinio rea
lizmo reikalavimų. Iš Rusijos jis ne
išvažiavo, tad Vakaruose nėra jo 
daug darbų.

Parodos organizatoriai sudarė 
namažą skyrių, pavadintą ’’Tapytas 
sapnas”, kur dalyvauja įvairių 
krypčių fantastai, jų tarpe įrikiuoti 
H.Rousseau, 0.Redon, Chagall, Mi
ro, Klee, Dali, Margritte ir kiti.

Portretų skyriuje sutinkame Re
noir, Gauguin, Bonnard, Modigliani 
ir eilė kitų.

Skyriuje ’’Paryžiaus mokykla”’iš
statyta daugelio menininkų įvairių 
krypčių kūriniai. Atrodo, norėta pa
demonstruoti Paryžiaus mokyklos 
sudėtingumą nuo impresionistų iki 
Picasso ’’Alžyro moterys”, kur jun
gia kubizmą su Delacroix roman
tizmu.

Visa ši sudėtinga paroda repre
zentuoja pionierišką dvasią. Minėti 
ir neminėti darbai jau yra istorija, 
davusi naują kryptį mūsų meno 
sampratoje. Visi, norį modernųjį 
meną kiek giliau suvokti ir įsisąmo
ninti, kviečiami parodą aplankyti.
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KO MES TIKIMĖS IŠ IŠEIVIJOS

Tokia antrašte Čikagoje leidžia
mas žurnalas ’’Akiračiai” vasario 
mėn. numery paskelbė T.Ženklio 
straipsnį, kuriame keliamos dėmesio 
vertos mintys. Autorius gyvena 
Lietuvoje, tad nestebėtina, kad te
gali rašytis tik slapyvardžiu. Iš au
toriaus pasisakymų matosi, kad 
šiandieninėje Lietuvoje taip pat yra 
susidarę rateliai, kuriuose svarsto
mos būsimos Lietuvos problemos. 
Prie esamų sąlygų, suprantama, ten 
neįmanomos jokios viešos tuo klau
simu diskusijos. Lietuvoje gyve
nančių žvilgsnis nukreiptas į išei
vius, iš kurių tikimasi planų ir iš
nagrinėtų svarstymų būsimos Lie
tuvos temomis. Autorius, keldamas 
tokias mintis, su pastebimu karteliu 
pastebi, kad iš išeivijos veiklos tiki
masi daugiau, negu parodoma.

PADĖTIS LIETUVOJE

T.Ženklys pirmiausia primena, 
kas daroma Lietuvoje: pirmas rū
pestis yra išlaikyti tautą viename 
kūne. Jis rašo:

’’Pirmiausia leisiu sau suformu
luoti bendro pobūdžio teiginį. Mano 
manymu krašto liaudis ir išeivija 
yra vieningo tautinio organižmo dvi 
viena kitą papildančios dalys. Kraš
to liaudies pagrindinė funkcija yra 
konservacinio pobūdžio. Mes esame 
tautos kūnas ir pirmoje eilėje turi
me rūpintis tuo, kad išsaugotume 
gyvybę, o pagal išgales ir vientisu
mą bei sveikatą. Tai gana daugialy- 
pėfūrkcija. Be materialaus gyvenimo 
elementų - žmonių, žemės, kitų 
krašto turtų - joje nemažą reikšmę 
turi ir dvasiniai elementai - kalba, 
tradicijos, išsilavinimas, laisvės il
gesys. Konservavimas, be to, reiš
kia ne tik išlaikymą, bet ir tam tikrą 
išvystymą - tiek, kiek Dievas ir są
lygos leidžia ir kiek tai negresia kū
no gyvasčiai. Tokia tat yra mūsų 
pasiruošimo rytojaus laisvei prog
rama ir duok, Dieve, mums ją įvyk
dyti.

’’Išeivijos pagalba, vykdant šią 
misiją, mums be galo reikalinga. 
Tačiau kur kas svarbiau, kad išeivija 
atliktų tai, kuo mes patys krašte 
okupacijos sąlygose visiškai negali
me pasirūpinti. Aš turiu čia pirmoje 
eilėje omenyj organinės tautos poli
tinės struktūros išlaikymą bei vys
tymą tokiame-lygyje, kad ji galėtų 
tarnauti kaip paruošta alternatyva 
politinei krašto padėčiai ( ogi pasta
roji praktiškai prilygsta politinės 
anihiliacijos stoviui). Aš kalbu apie 
politinę struktūrą pačia plačiausiaja 
žodžio prasme įjungdamas į ją ir 
laisvą kultūrą, ir laisvą spaudą, ir, 
be abejo, laisvas politines organiza
cijas. Tik išeivija gali puoselėti šian
dieną gyvą tautos sielą, kad laikui 
atėjus ji vėl galėtų susijungti su 
tautos kūnu. Ir tai, mūsų akimis žiū
rint, ir yra pagrindinė išeivijos kaip 
organinės tautos dalies, funkcija.

’’Iš.visa ko atrodo, kad išeivija šią 
funkciją atlieka. Patvirtinimą mes 
gauname tame įtūžyje, su kuriuo ta
rybinė spauda laikas nuo laiko pra
deda klykti apie išeivijoje apsikasu
sius ’’politinius lavonus”, apie jų 
’’beviltiškas pastangas vis dar 
kenkti Tarybų Lietuvai rodant savo 
nagus iš to mėšlyno, į kurį juos nuš
lavė istorija”. Tačiau konkretesnių 
žinių mums stinga.

KO MES TIKIMĖS IŠ 
IŠEIVIJOS?

Iš atskirų užuominų, kaip autorius 
teigia, tarybinėje spaudoje žmonės 
Lietuvoje patiria, kad užsienyje 
veikia Lietuvos diplomatinė tarny
ba, yra politinė Vliko ir kitų organų 
veikla, bet kuria kryptimi toji veikla 
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pasireiškia ir kas nuveikiama, taip ir 
lieka neaišku. Autorius prileidžia, 
kad tie visi išeivijos politiniai veiks
niai seka krašte gyvenimą ir pagal 
tai formuluoja savo politinius ėjimus 
kaipo alternatyvą tarybinei politinei 
krypčiai, aišku, dabarties įvykių 
šviesoje.

’’Net nesinori ir minutei prileisti, - 
sako autorius, - kad tarybinė propa
ganda gali būti teisi tvirtindama, jog 
mūsų atstovai užsienyje yra sustin
gę 1940 metų lygyje ir apsiriboja 
tuo, kad paprastai siekia restauruo
ti, kas jau (deja ar laimei?) šiandieną 
neberestauruojama ir fiegrįžtamai 
priklauso praeičiai. Kartą teko skai
tyti, kad išeivija siekianti atstatyti 
1938 metų Konstitucijos veikimą. 
Nejaugi tai būtų tiesa?! Nejaugi per 
tiek laiko nepajudėta pirmyn mo
derniosios Konstitucijos sukūrimo 
linkme?”

’’Alternatyvinė politinė sistema 
vien tik valstybingumo tęstinumo 
organizacija, žinoma, neapsiriboja. 
Mes vėl gi viena ausimi girdėjome, 
kad išeivijoje veikia lietuviškos po
litinės partijos, turinčios savo atski
rus spaudos organus bei bendrus fo
rumus, kuriuose vystomas kritinis ir 
savikritinis požiūris į valstybinę 
veiklą, į programinius ir einamuo
sius veikalus bei reikalus. Mums 
būtų labai įdomu sužinoti, kokius 
rūpimus kraštui klausimus ir kaip 
tos politinės partijos ir kitos visuo
meninės organizacijos svarsto, ko
kias pozicijas formuluoja. Mums tai 
svarbu tarp kitko ir dėl to, kad no
rėtųsi palyginti, ar atitinka šie klau
simai tiems, kuriuos pašnibždomis 
svarstome ir mes savo artimųjų bei 
patikimųjų draugų tarpe.

KAS SVARSTYTINA?

’’Trumpai apibūdinsiu tuos klau
simus, kurie mums atrodo aktualūs 
ir dėl ik urių mes dažnokai pasiginči
jame. Pavyzdžiui, kad ir klausimas 
dėl Lietuvos pilietybės, pirmoje ei
lėje dėl to, kas galės būti, laikomas 
Lietuvos piliečiu būsimoje nepri
klausomoje Lietuvoje? Arba klausi
mas apie Lietuvos žemės ūkio 
struktūrą laisvose sąlygose. Ar toks 
klausimas, kaip likimas tos pramo
nės, kuri neturi Lietuvoje nei žalia
vų bazės, nei rinkos. Svarstome mes 
klausimus ir dėl bažnyčios vaidmens 
būsimoje Lietuvoje, ir dėl Rytprūsių 
ateities ir dėl būsimų mūsų santykių 
su kaimyninėmis Rusijos, Lenkijos 
bei Vokietijos valstybėmis ir dėl 
Lietuvos vietos Europoje bei pasau
lyje aplamai ir dėl tų tendencijų 
liaudies psichologijoje, kurių pag
rindu galėtų atsirasti įvairios poli
tinės srovės krašto visuomenės gy
venime, o taip pat ir konkretų, bet 
praktiškai vieną svarbiausių klausi
mų - apie tuos vardui, tuos konkre
čius veikėjus, kurie galėtų politiškai 
suburti apie save tautą.
’’Čia tik norėčiau pabrėžti, kad, 
svarstant mūsų tarpe bet kokius to
kio pobūdžio klausimus, neišvengia
mu refrenu visada seka viena ir ta 
pati mintis: o įdomu, ką jie išeivijoje 
tais klausimais galvoja; jie tik
riausia yra paruošę nemėgėjįškus, o 
pagrįstus į juos atsakymus ar bent 
svarsto tuos klausimus atitinkama
me lygyje.

IŠSILAISVINIMO KLAUSIMAS

T.Ženklys, iškėlęs eilę svarstyti
nų problemų būsimos Lietuvos at
statymo atveju, pripažįsta, kad to
kie klausimai užkliudomi ir ten pas 
juos. Jis dar primena ir apie išsilais
vinimą, sakydamas:

’’...norėčiau dar pasakyti keletą 
žodžių apie laisvinimo darbą, kurį,

DĖMESIO! DĖMESIO!
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kaip teko girdėti, varo išeivių orga
nizacijos. Mums ne visai aišku ( ar 
geriau pasakius visiškai neaišku), 
kaip jūs išeivijoje tą sąvoką - laisvi
nimo darbą - suprantate. Ar tai 
reiškia, kad stengiamasi kurti Lie
tuvoje pogrindines pasipriešinimo 
organizacijas? Mes tokių organiza
cijų veiklos nejaučiame, ir turiu at
virai pripažinti, dėl to nelabai per
gyvename. Kraujo jau buvo pralieta 
daugiau, negu reikia, aukų skaičius 
sudarė trečdalį visos tautos, o re
zultatai? Žinoma, šlovingi (ir tai ne- 
visada) istorijos puslapiai; žinoma, 
gairės, į kurias atgavusi laisvę tauta 
galės lygiuotis. Bet tiems tikslams 
galima buvo paaukoti ir mažiau gy
vybių. Ką gi, istorijos nebepataisysi, 
bet mokytis iš jos reikia. O pamoka 
mums atrodo gana aiški: savo jėgo
mis mes nuo tarybinio totalitarizmo 
neišsivaduosime, kaip neišsivadavo 
netgi vokiečiai ir vengrai, lenkai ir 
čekoslovakai. Nepadės mums ir va
karai (minėtoms tautoms iš jų pusės 
pagalba taip pat neatėjo), nes jiems 
dabar svarbiausia sutvirtinti egzis
tuojantį status quo, tą jėgos suba
lansuotą situaciją, kuris susikūrė 
dabartiniame pasaulyje”.

"Taigi, išvada viena. Visų komu
nistų pavergtų tautų (tame tarpe ir 
rusų tautos) likimas vienas ir sprę
sis jis viename taške - Maskvoje. 
...Rusų disidencija, pasireiškianti 
paviršuje vardais tokių milžinų, kaip 
Sacharovas ir Solženicinas, yra tik 
vienas; bet ryškus to artėjančio galo 
(tarybinės valdžios) simbolis. Visos 
mūsų viltys turėtų būti sukoncent
ruotos į tą valandą, kada Maskva 
pagaliau nustos būti komunistine 
bei tarybine. Tik tada išauš ir mūsų 
laisvės rytas. Jis ateis nepriklauso
mai nuo to, ar skatinsime jį smurto 
ir kitais pogrindinio pobūdžio orga
nizuotais pasipriešinimo veiksmais.

Vienas iš nuostabiausių ’’stebuk
lų” šių dienų medicinoje yra kraujas, 
kuris išgelbsti daugiau gyvybių, ne
gu moderniausi universalūs vaistai. 
Kraujas naudojamas papildymui 
prarasto kraujo susižeidus. Tačiau 
kraujas neįmanomas pagaminti 
dirbtinai laboratorijose. Vienintelis 
šaltinis - gauti kraujo iš sveikų žmo
nių. Dabar beveik kiekviename 
krašte sudaromi ’’kraujo bankai”, 
kur donatorių kraujas gali stovėti 
ilgą laiką užkonservuotas.

PASIRUOŠIMAS LAISVĖS
RYTOJUI

’’Tačiau reikėtų gerai įsisąmonin
ti, kad to laisvės ryto aušra automa
tiškai neatneš mums idilijos. Išsi
veržusios laisvėn ilgai tūnojusios po 
presu jėgos bei aistros negalės ne
veikti destruktyviškai. Jų iššaukti 
konfliktai bei rietenos (o jų įniršio ir 
pavojaus taikai sunku nedavertinti) 
gali sugebėti gausaus kraujo šydu 
ilgam uždengti kylančios mūsų lais
vės saulės spindulius. Mano many
mu, pagrindinis mūsų uždavinys yra 
neleisti, kad taip atsitiktų. Taigi, 
svarbiausias laisvinimo profilis, kaip 
aš suprantu, glūdi tinkamame pa
siruošime naujam laisvam rytojui.

’’Mes krašte privalome, kaip sa
kiau, daryti viską, kas įmanoma, kad 
išsaugotume tam rytojui optimali- 
niame stovyje tautos kūną. Gi jūs 
išeivijoje turėtumėte, mano supra
timu, paruošti tautai naujus dvasi
nės bei socialiniai politinės egzis
tencijos laisvėje pagrindus (kartu, 
žinoma, su kitų tautų išeivijomiš). O 
tuo tarpu (jau šiandieną ir neatidė
liojant) reikia daryti viską, kas ga
lima, kad jūs geriau pažintumėte 
mus, o mes jus. Literatūros bei 
spaudos įvežimas į kraštą, tinkamai 
organizuotos radio laidos, palaiky
mas nuolatinių intensyvių ryšių tarp 
atvykstančių paviešėti į tėvynę išei
vių ir mūsų žmonių krašte .- štai kas 
dabar mano požiūriu yra praktiškai 
svarbiausia.”

Redakcijos pastaba: Pristatome 
Mūsų Pastogės skaitytojams šias 
T.Ženklio mintis norėdami atkreipti 
dėmesį, kad ir anoje pusėje geleži
nės uždangos gyvenama būsimos 
nepriklausomos Lietuvos mintimi ir 
net visai konstruktyviai rūpinamasi, 
kokia ji turėtų būti, kaip spręsti lai
kui atėjus susidarusias situacijas ir 
kaip tam pasiruošti. Iškeltieji klau
simų formoje išeivijos uždaviniai 
greičiau skamba kaip priekaištai 
pačiai išeivijai arba atitinkamiems 
veiksniams, kad neužkliudomi vita
liniai klausimai, o daugiau rūpina
masi mažaverčiais dalykais. Neteko 
girdėti, kad mūsų tarpe kas nors 
svarstytų ar studijuotų bei rengtų 
planus tam atvejui, jeigu šiandie ar 
rytoj Lietuva prisikeltų nepriklau
soma. Savaime suprantama, nega
liotų tie socialiniai ar administraci
niai pagrindai, buvę nepriklauso
moje Lietuvoje, lygiai kaip būtų ne
priimtina ir trisdešimt metų trukusi 
tarybinė santvarka. Tai problemos, 
kurios šiandie turėtų būti svarsto
mos ir reikėtų paruošti bent gaires, 
kaip reikėtų tokius dalykus išspręs
ti. Vargu, ar mūsų politinių veiksnių 
veikla pasiteisins, jei ji ir toliau bus 
grindžiama vien tik memorandu
mais dėl aneksijos nepripažinimo 
arba pastangos išrūpinti pašto 
ženkliuką. Leidžiame šį straipsnį 
kaip diskusinį ragindami ir kitus 
Mūsų Pastogės skaitytojus pasisa
kyti iškeltaisiais klausimais.

M.P.Red.
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ASTRA ir ANDY

NAMIE IR PASAULY
Pasaulio Liet. B-nės Valdyba or

ganizuoja Jaunimo Kongresui Remti 
Komitetą, į kurį pakviesta atskirų 
kraštų lietuvių bendruomenių pir
mininkai, buvusio kongreso darbuo
tojai ir talkininkai. Daugumas 
bendruomenių pirmininkų sutiko į- 
eitį į tą komitetą.

♦**

Jaunimo Kongreso stovykla įvyks 
gruodžio 20-26 d.d. Villa Marista, 
apie 60 km. nuo Buenos Aires. Ši 
vietovė turi apie 60 ha ploto, puikus 
parkas, moderniškas trijų sparnų 
pastatas, kur yra koplyčia 300 žmo
nių talpos, salė, talpinanti 200 žmo
nių ir trys dideli valgomieji kamba
riai. Šioje vietovėje galima apgy
vendinti ligi 300 žmonių ir yra įtai
syti visi kasdieniški patogumai. Ša
lia to dar yra keturios futbolo aikš
tės ir dvi krapšinio aikštelės, mau
dymosi baseinas. Ši vietovė yra vie
nuolių maristų žinioje, jie turi ten 
pat savo ūkį ir savo produktais gali 
aprūpinti stovyklautojus. Seselės 
vienuolės veda valgyklą.

Lietuviai Brazilijoje

Akademinis Sambūris

Akademinio Sambūrio tikslas yra 
jungti lietuvius akademikus ir pro
fesionalus, jų mokslą ir polinkius 
panaudoti lietuviškiems reikalams. 
Narių tarpe yra profesorių, rašyto
jų, advokatų, inžinierių ir kitų pro
fesijų žmonės. 1973 metais buvo su
daryta komisija, kuri parenka lietu
viškus veikalus, parūpina portugalų 
kalbon vertimus, ir išleidžia sąsiu
vinius, kuriuose prieinama kalba 
brazilai informuojami apie lietuvius 
ir Lietuvą. 1972 metų gruodžio mė
nesio 8 dieną įvyko pirmasis Akade
minio sambūrio pobūvis - pietūs 
naujai unuversitetus baigusiems 
pagerbti. Pietūs ruošiami kasmet.

Literatūros būrelis

1971 metais pradėjo veikti litera
tūros būrelis į kurį įsijungė visa eilė 
asmenų besidominančių literatūra ir 
kitais meno klausimais. Savo susi
rinkimuose, kaip iniciatorių suma
nyta, kalbamasi literatūros klausi
mais, skaitomi ir deklamuojami pa
rinkti kūriniai, susipažįstama tiek su 
senesnių laikų rašytojais tiek su pa
čias naujaisiais. Kiekviename susi
rinkime dalinamasi žiniomis apie 
lietuvius išeivijoje ir Lietuvoje.

Būrelis taipgi platina lietuviškas 
knygas ir plokšteles savo narių tar-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MOŠŲ PASTOGĘ

A .Binke vičiūtė—Gyčiu vienė

UŽTARNAUTAS PASISEKIMAS
Per paskutinius kelerius metus 

turėjome Australijoje nemažai dai
nininkų svečių iš užjūrių, kuriuos 
šiltai čia priėmėme. Apie tai jie en
tuziastingai, pasakoja sugrįžę namo.

Du sykius buvo atsilankęs Čika
gos Lietuvių Operos pagrindinis šu
las, fenomenalus Stasys Baras (te
noras); nepamirštamą įspūdį paliko 
kita tos operos veteranė Dana Stan- 
kaitytė (dramatinis sopranas), po jų 
buvo atskridusi Kanados lakštutė 
Gina Čapkauskienė (koloratūrinis 
sopranas); du kartus gėrėjomės 
puikiu dainavimu Vilniaus Operos 
solisto Eduardo Kaniavos (barito
nas). Lietuvių Dienų ’’Dainų Šven
tę” Adelaidėje praturtino savo da
lyvavimu iš Kalifornijos atvykęs 

pe, o ateityje mano užsiimti platini
mu ir kitų lietuvių Brazilijoje tarpe.

Kiti lietuvių vienetai

Šalia jau suminėtų organizacijų 
Sao Paulo taipgi veikia Aušros cho
ras, Lietuvių katalikų bendruome
nės choras, Lietuvių katalikių mo
terų draugija, Šv. Juozapo vyrų 
brolija ir Lietuvių Šv. Kazimiero 
bendruomenė. MD ir RS)

Gegužės 13-22 d. d. į Londoną atvyksta 
septynių asmenų ir trijų vertėjų Sovietų 
Sąjungos deputatų delegacija. Jie bus 
tarpparlamentarinės sąjungos svečiai ir 
praleis Anglijoje 10 dienų. Numatoma, 
kad jų programoje be grynai socialinių 
funkcijų pasikalbėjimuose bus keliami ir 
žmogaus teisių reikalai.

; ASTRA IR ANDY
gegužės 15 d., ketvirt. 8 vai. Bankstown Civic Centre Drauge dalyvauja 
ir taut, šokiu Grandinėlė. Bilietus platina A.Bučinskas: tel. darbe 26 5066, 
namų 709 7542 A.Jablonskienė tel. 709 4031, B.Genys

Įvairumai
Iš visų paukščių didžiausią ištiki-' 

mybę šeimos gyvenimui parodo gan
drai. Tomis pačiomis poromis jie ru- 
deniais išskrenda į. šiltuosius kraštus, 
tomis pačiomis poromis pavasarį mes 
vėl juos matome pargrįžusius. Ap- 
žiedavimų bandymai patvirtino, kad 
gandrų šeima iš tiesų yra pastovi. 
Tačiau sunku būtų tvirtinti, kad jie 
yra prisirišę prie viens kito. Prisi
rišimas greičiausiai yra tik prie gim
tosios vietos, ir kai abu gandrai su
grįžta į tą patį lizdą, jie ir vėl vienas 
kitą suranda. Laukinės antys taip pat 
visą gyvenimą gyvena kartu. Vienam 
iš šeimos žuvus, antrasis jos narys 
pasilieka vienas' ir naujos šeimos ne
besudaro. Savo ištikimumu pasižy
mi ir papūgos. Vienas medžiotojas 
kartą nušovė patelę iš vienos papūgų 
šeimos. Jis prisirišo ją prie balno ir 
palengva jojo. Patinėlis ilgai sekė 
paskui medžiotoją ir geriau leidosi 
pagaunamas pats, negu atskiriamas 
nuo savo patelės.

Žmogus ne visuomet su gyvuliais 
mandagiai elgiasi. Tačiau sekantis 
pavyzdys parodys net ir labai didelį 
žmonių “džentelmeniškumą”. Visa tai 
atsitiko dar senais laikais. 1554 me
tais Savojos provinciją, Italijoje, už
puolė kažkokie dideli, ilgasnapiai va
balai, kurie pradėjo naikinti vynuo
gynus ir kitą derlių. Tuo metu Ita
lijoje tačiau buvo demokratija, ir 
niekas negalėjo būti baudžiamas be 
teismo. Tad žmonės padavė į teismą 
ir šiuos nusikaltėlius — vabalus. Ka
dangi jie patys nesiteikė į teismą at
vykti ir savęs apginti, buvo paskir
tas net specialus vabalų advokatas.

Tačiau, dar nebaigus bylos spręsti, 
vabalai iš vienos nakties dingo taip 
pat netikėtai, kaip ir buvo atvykę.

mūsų žymus kompozitorius Bronius 
Budriūnas. Dar šiais metais, atrodo, 
girdėsime kitą Čikagos Lietuvių 
Operos solistę Aldoną Stempužienę 
(mezzo sopranas). Tokių koncertų 
pynė tikrai sudaro klasikinio vokali
nio meno, skirtingų žiedų, spalvingą 
puokštę...

Dabar iš Vakarų Vokietijos į 
Australiją atvyko jaunieji daininin
kai skirtingo pobūdžio. Tai vadina
mosios ’’mažosios scenos” atstovai - 
Astra ir Alfredas Šalčiai. Jie sudaro 
vokalinį-muzikinį duetą, atseit ’’an
samblį”, o tą ansamblį, gamtos pas
laptingu įgeidžiu, jie sudarė dar 
prieš ateidami į pasaulį, nes ... abu 
gimę 1944 m. tą pačią dieną. Jų pa
linkimas į muziką jau išryškėjo dar 
jiems būnant Vokietijoje Vasario 16
gimnazijoje, kai jie ten suorganizavo 
muzi-' kapelą, o vėliau jų muzikinė 
veikla plėtėsi jiems perėjus į muzi
kinį duetą, ir tatai, atrodo, jiems 
buvo paties likimo skirta. Muzikos 
gabumus paveldėjo iš savo tėvų: 
motina turėjo žavingą balsą, o tėve
lis ir smuikavo ir ... pūtė triūbą! dėl 
lėšų stokos tėvai negalėjo suteikti 
vaikams platesnio muzikos mokslo. 
Be muzikos pamokų gimnazijoje ir 
Astros trijų metų dainavimo studijų 
Mannheimo Muzikos Mokykloje, jie 
kito muzikos mokslo nėra gavę. Mu
zikos studijos atskleidžia daug pas
lapčių ir daug ką galima išmokti, bet 
talento ’’išmokti” neįmanoma, su juo 
reikia gimti. Jų estradinio dainavi
mo atlikinie tikrai dažnai suspindi 
tikrojo talento žiežirbų. Andy (Alf
redas) puikiai valdo gitarą ir jo gro
jimas patenkintų ir rimtus muzikos 
kritikus.

Atrodė, kad tuo viskas ir pasibaigs. 
Bet čia nebuvo galas. Praėjo kelio
lika metų, ir tie ilgasnapiai vėl pa
sirodė. Byla tapo atnaujinta. Visa
galis teismas po ilgų posėdžių nu
sprendė, kad vabalai pasielgė netei
singai, užpuldami svetimų savininkų 
žemes, tačiau suprasdamas, kad ir 
jie turi gi iš kur nors gyventi, pas
kyrė jiems pamiškėje vieną nedidelį 
plotelį dar niekeno nenaudojamos že
mės. Vabalų gynėjas šitokiu spren
dimu nebuvo patenkintas ir apeliavo 
aukštesnei teismo instancijai. Jis 
tvirtino, kad vabalams paskirtoji že
mė esanti labai blogos rūšies ir ne
derlinga. šiam reikalui ištirti buvo 
sudaryta net speciali komisija. Kaip 
ir visos komisijos ji klausimą tyrė 
labai lėtai, pagaliau priėjo nuomonės, 
kad vabalai vis dėlto galėtų toje pa
miškėje įsikurti. Tik patys vabalai, 
atrodo, visais tais įvykiais nesidomė
jo: aptvarkę savojiečių vynuogynus, 
išsikėlė į kitas provincijas.

Aspirinas yra vienas iš saugiau
sių ir universaliausių vaistų, tačiau 
dar neišaiškinta, kokiu būdu jis mal
šina skausmus, numuša temperatūrą 
ir lengvina kitus su uždegimais susi
jusius negalavimus.

Jų viešieji pasirodymai prasidėjo 
Vokietijoje kitataučių ir lietuvių au- 
ditorijoms. Tenykštiems 
tautiečiams, kaip patys scenoje pa
sisakė, visad dainuoja be jokių atly
ginimų, pabrėždami, kad lietuviai 
Vokietijoje nėra turtingi.

Muzikos antreprenerio, 
verbuojančio artistus JAV-bėms, jie 
buvo užangažuoti 1971 m. nuvykti į 
Ameriką, kur, šalia pasirodymų ki
tataučiams, suruošė savo koncertą 
lietuviams Čikagos Jaunimo Centre 
ir dainavo per Margučio radiją, o 
taipogi įregistravo keletą plokštelių.

1973 m. jie gastroliavo Olandijoje 
dainuodami estradose ir radiofo
nuose.

Australijoje jų pirmas koncertas 
įvyko balandžio 23 d. Adelaidėje
Lietuvių Namų salėje. Atsilankę į 
Vakarą užpildė visas esamas vietas.

Sydnejiškis p. A.Bučinskas trum
pu žodžiu pristatė susirinkusiems 
jaunus menininkus, kurie, netrukus 
ir patys stojo prieš rampos šviesą. 
Lieknutė Astra iš karto pagavo 
klausytojų akį savo malonia išore ir 
santūriai grakščia laikysena, o bro
liukas išėjo su gitara jų dainų paly
dove. Kaip ir dera tikram ’’entertai- 
neriui” jis širdingai prabilo į susi

rinkusius iš karto sudarydamas ma
lonų kontaktą su auditorija. Taipogi 
ir dainų protarpiuose jis surasdavo 
tinkamą žodį į klausytojus. Pirmoje 
koncerto dalyje buvo vien lengvos, 
pramoginės melodijos. Po kiekvie
nos dainos kildavo gausūs plojimai ir 
vis labiau jautėsi salėje susižavėji
mas. Judviejų balsai tiek tarpusavy 
yra giminingi, kaip ir judviejų pri
gimtis. Astra pasižymi ypač šiltu, 
mezzo-soprano atspalvio balsu, kai 
Andy turi lyrinį tenorą. Dainuodami 
jie dažnai susikeičia ’’rolėmis” - tai 
vienas veda vokalinę temą, o kitas 
harmoninį pritarimą, arba atvirkš
čiai. Lengvai klausomos dainelės 
plaukia iš jų jaunų širdžių lyg tyras 
šaltinėlis.

Pirmos dalies dainos buvo atliktos 
lietuvių kalba išskyrus vieną vokiš
kai ir vieną angliškai. Jie sugeba iš
ryškinti dainų charakterį, o čigonų 
dainose, patys suliepsnoję, pažėrė 
ugnies ir į auditoriją.

Smarkiai ir ilgai plota pirmajai 
vakaro daliai pasibaigus.

Po pertraukos sesutė ir broliukas 
jau tapo lietuviais; jie išėjo į sceną 
pasipuošę puikiais tautiniais rūbais 
ir dainavo vien lietuvių dainas. Ir 
vėl ryškėjo jų įgimtas balsų kontak
tas, graži harmoninga jungtis. Kai 
kurios dainas buvo atliktos savitai, 
įdomiai, o į kai kurias įtraukiant ir 
visą auditoriją į bendrą dainavimą.

Pagirtina judviejų aiški dikcija, 
bet, geistina, kad Andy, kalbėdamas 
į publiką, būtų labiau pasiruošęs, 
nes kartais, šalia jo grynos tarenos, 
pasitaikydavo ir kalbos klaidų. To
lygų priekaištą tenka padaryti ir 
dainų lietuvių kalbon vertimams, 
kuriuos jie patys iš svetimų kalbų 
atlieka. Būtų puiku, jei kalbos žino
vas jauniems menininkams ta pras
me padėtų.

Reikia pasakyti, kad inž. p.Gala- 
tilčio pastangomis buvo gauta gera 
garsinė aparatūra - veikė net trys 
mikrofonai jam pačiam juos regu
liuojant, ir tas gerokai prisidėjo prie 
bendro vakaro pasisekimo.

Vakarui pasibaigus, užkariavę 
auditorijos širdis, dainininkai buvo 
apdovanoti gėlėmis ir dovanomis.

Adelaidėje jie dar yra užangažuo
ti viename prabangių restoranų at
likti kabaretinę programą, o vėliau 
išvyksta gastrolėms į Melbourną, 
Canberfą ir Sydnejų, kur, reikia ti
kėtis, sužavės tautiečius tolygiai, 
kaip ir Adelaidėje.

Gero vėjo ir užtarnauto pasise
kimo!
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Manau, kad kiekvienas iš skaity
tojų yra pastebėjęs šį ženklą prie į- 
važiavimo į miestus, arba nešiojan
čius švarko atlape. Kadangi ne vie
nas tautietis klausinėjo manęs, ką 
jis reiškia, noriu Mūsų Pastogės 
puslapiuose plačiau paaiškinti apie 
šią organizaciją, jos tikslus ir veiklą.

Lions International yra viena iš 
didžiausių šalpos organizacijų pa
saulyje. Praėjusiais metais viršijusi 
milijoną narių ir sutinkama visame 
laisvame pasaulyje iš viso 149 kraš
tuose. Organizacijos moto - yra ”We 
serve” (Mes tarnaujame).
Liūtų organizacijos pradžia siekia 

1917 metus. Jaunas Chicagos biz
nierius Melvin Jones, jausdamas 
reikalą padėti vargšams bei invali
dams, sugalvojo, kad grupė žmonių 
organizuotai gali daug daugiau pa
daryti negu pavienis asmuo ir septi- 
nioliktų metų birželio 7 dieną sušau
kęs kelioliką savo pažįstamų nutarė 
įsteigti klubą pavadindamas ji Lions 
Club. Idėja prigijo spontaniškai, ir 
jau tų pat metų spalio mėnesį įvyko 
pirmoji klubų konferencija, kurioje 
dalyvavo 23 klubai. Jau nuo pat pir
mųjų metų organizacija, norėdama 
apglėbti didesnį profesijų plotą, 
nustatė, kad klube gali dalyvauti tik 
po vieną tos pačios profesijos ar biz
nio atstovą. Per kelerius metus šios 
organizacijos klubai paplito po visą 
Ameriką. 1920 metais iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių persimetė į 
Kanadą, Meksiką ir Kiniją, ir nuo to 
laiko pradėjo vadintis Liūtų Tarp
tautinė organizacija.

Į Australiją liūtai atkeliavo gana 
vėlai, tik 1947 metų liepos mėn. 
buvo įsteigtas pirmas klubas Lis
more mieste, N.S.W. Šįmet jau 
Australijoje yra virš 900 klubų.

Kiekvienas klubas veikia indivi
dualiai, kasmet išrinkdami pirmi
ninką, tris vicepirmininkus, sekre
torių, iždininką ir keturis direkto
rius. Prisilaikydami tarptautinių 
nustatytų taisyklių, kiekvienas klu
bas savaip telkia lėšas ir jas savo 
muožiūra skirsto reikalingoms or
ganizacijoms ar pavieniams asme
nims. Trys keturi klubai sudaro zo
ną, dvi trys zonos sudaro regijoną ir 
keturi regijonai sudaro distriktą, 
kuriam vadovauja distrikto govęr- 
norius, išrinktas kiekvienais metais 
klubų atstovų suvažiavime. Jei 
krašte yra daugiau kaip vienas dist- 
riktas, sudaroma konsulatas, kuris 
jau tiesioginiai priklauso tarptauti
nei sąjungai, kurios centras yra 
Chicagoje su 300 nuolatinių tarnau
tojų.

Klubo nariu gali tapti asmuo tik 
pakviestas kitų klubo narių. Kiek
vienas narys privalo dėvėti švarko 
atlape ženklelį, kuris atpažįstamas 
visame laisvame pasaulyje ir nerei
kalinga jokio supažindinimo. Pama
tęs asmenį su Lions ženkleliu pats 
prisistatai pasisakydamas iš kokio 
klubo esi ir jau esate draugai ir pa
žįstami. Keliaujant po pasaulį tas 
yra labai naudinga, nes svetimame 
mieste ar krašte susilauki labai daug 
pagalbos iš tos pačios organizacijos 
narių.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Kiekvienas klubas privalo kas 
mėnesį turėti mažiausiai du susirin
kimus. Susirinkimai vyksta restora
nuose ar klubuose valgant vakarie
nę. Nario mokestis svyruoja tarp 
klubų, bet yra maždaug apie $25.00. 
Įskaitant vakarienę, gėrimus kiek
vienas susirinkimas nariui atseina 
apie penkis dolerius. Reikia skaityti, 
kad priklausant liūtams į metus kai
nuoja apie $200-250 dolerių. Narys 
privalo dalyvauti susirinkimuose, jei 
tą nustatytą vakarą esi užimtas ar 
dėl kitų priežasčių negali dalyvauti, 
galima savaitės bėgyje vizituoti kitą 
klubą ir atbūti praleistą susirinki
mą. Jei narys du iš eilės susirinki
mus praleidžia be rimtos priežas
ties, direktorių nutarimu gali būti 
pašalintas iš narių.

Turint galvoje griežtas sąlygas ir 
išlaidas, klausimas-koks yra atpildas 
priklausant šiai organizacijai. Tur
būt didžiausias atpildas bus, kad 
bendromis klubo jėgomis padarai 
daug ką, ką pats vienas net nesvajo
tum nuveikti. Praėjusiais metais per 
visą Australiją pardavinėjant kalė
dinius pyragus buvo sutelkta 
$98.000 dolerių akių ligų tyrinėjimui 
ir gydimui. Po įvykusio potvynio 
Quenslande jau tą pačią savaitę bu
vo nusiųsta $70 000.00 nukentėju-

Demonstracija Perthe už pagalbą Pietų Vietnamo pabėgėliams

ROMUVOS KORPORANTAI
REIŠKIASI MOKSLO DARBE

Australijos oto-laryngologinės 
draugijos žurnale (’’Journal of the 
Oto-Laryngological Society of 
Australia”, vol.3,No 5.) yra išsamus 
mokslinio tyrinėjimo srities straip
snis, kuriame dr. Kazys Zdanius ap- 
rašo binokuliarinio oftalmoskopo*) 
pritaikymą oto-laryngologijoj **) ir 
jo paties išrastus to instrumento 
patobulinimus. Technišką patobuli
nimo darbą atliko Henrikas Kaladė.

Abu tie jauni vyrai yra Lietuvių 
Akademinės Korporacijos Romuva 
nariais.

*) oftalmoskopas - instrumentas 
naudojamas akių vidaus (retinos) 
stebėjimui;
**) oto-laryngologija - medicinos 
mokslo šaka apie ausų ir gerklės ty
rimą bei gydymą.

(S) 

siems. Po ciklono Tracy Darvine 
katastrofos jau antrą Kalėdų dieną 
$95 000.00 buvo Darvino banke pa
dėta reikalingiems. Tai tautinio 
masto projektai. Kiekvienas klubas 
reikalui esant fiziniai ir finansiniai 
padeda patekusiems į vargą savo 
apylinkės žmonėms, pensininkams, 
invalidams ir organizacijoms, kaip 
nenormalių vaikų mokykloms, 
skautams ir kitiems. Antras atpildas 
būtų tai susibičiuliavimas tarpusa
vyje ir įsigijimas tikrai nuoširdžių 
draugų.

Gaila, kad lietuvių šiai organizaci
jai priklauso, kiek žinau tik keli. 
Mano klubo nariai yra ne tik mano 
draugai, bet ir Lietuvos draugai. Jie 
labai gerai žino apie Lietuvą ir de
monstruojant prieš Whitlamo pada
rytą nutarimą pripažinti Pabaltijo 
kraštus, kartu dalyvavo. Aš teira- 
vaus Chicagos archyvuose ir sura
dau, kad 1939 metais jau buvo suda-

PERTH
ĮSPŪDINGA DEMONSTRACIJA

Balandžio 5 d. Perthe, Vakarų 
Australijoje buvo suorganizuota 
reikšminga demonstracija reikalau
jant efektyvios pagalbos Pietų Viet
namo karo pabėgėliams. Demonst
raciją organizavo World Freedom 
League, prie kurios jungėsi tautinės 
grupės ir kitokios antikomunistinės

MELBOURNE
KUN. W.KOSTICENAS 

MELBOURNE.

Gilus troškimas anksčiau ar vėliau 
įvyksta. Mums Melbourne evange
likams džiugu,-'kad pastorius 
W.Kosticenas grįžo į Australiją ir 
paskirtas vokiečių bažnyčios para
pijoje, Parliament Place, Melbour
ne. Reguliariai jis dar patarnauja 
kelioms mažesnėms užmiesčio para
pijoms, taip kad jo laikas ribotas.

Man norėtųsi priminti, kad kun. 
W.Kosticenas nėra naujokas Mel
bourne evangelikams. Faktiškai jis 
buvo pirmas evangelikų kunigas, 
kuris 1966 metais atvykęs iš Sydney 
(kūr jis turėjo parapiją) atlaikė pa
maldas lietuvių kalba Melbourne 
Lietuvių Namų koplyčioje. Nuo to 
laiko jis paliko lietuvių evangelikų 
sąmonėje giliausią pėdsaką. Papra
šytas mums lietuviams patarnauti 
dvasiniuose laimės ir nelaimės įvy
kiuose, jis mielai sutiko. Pritarda
mas mūsų pageidavimui, jis pami
nėjo, kad Melbourne evangelikai 
dabar su juo ir dar retkarčiais at
vykstančiu kun. Šimboru, neturės 
daugiau pagrindo skųstis dėl baž
nytinio patarnavimo stokos.

Pirmam parapijiečių susitikimui 
su kun. W.Kosticenu Victorijos 
Evangelikų Parapijos Taryba malo
niai kviečia visus Melbourne ir ap
linkinių vietovių lietuvius evangeli
kus susirinkti Parliament Place 
bažnyčioje, gegužės 18 d. 6 vai. vak., 

rytas organizacinis komitetas pra
dėjo liūtų judėjimą Lietuvoje, bet 
deja bolševikų okupacija tai sutruk
dė. Nors ši organizacija turi griežtus 
principus nebūti susirišus politiniai 
ar religiniai, bet komunizmui yra la
bai priešinga ir komunistams labai 
nemiela.

Lion P.Pilka

Birželio 15 d. Lietuvoje paskelbti 
nauji rinkimai - bus renkami atsto
vai į aukščiausią tarybą ir į įvairius 
komitetus vietoje. Praktiškai tokie 
rinkimai neturi jokios prasmės, nes 
renkamuosius pasirenka ne rinkėjai, 
o juos pristato Maskva. Šitą rinkimų 
komediją žino ne tik Sovietų S-gos 
piliečiai, bet ir visas pasaulis, ir rin
kimai nenulemia nei krypties, nei 
asmenų valdžioje. Ir šiandie viršū
nėje sėdi tokie žmonių nerinkti nei 
Brežnevas, nei Lietuvoje Griškevi
čius.

organizacijos. Demonstracijai labai 
daug talkino pabaltiečių jaunimas, 
paruošdamas plakatus (The Baltic 
Action Group of Western Austra
lia). Demonstracijoje ėjo daug jau
nimo. Apie 1000 žmonių žygiavo 
Pertho gatvėmis nešdami plakatus 
su įvairiais šūkiais. Demonstracija 
baigėsi Mc-Wess salėje. Kalbėtojais 
buvo. Vak. Australijos min. p-ko pa
vaduotojas ir kiti aukšti pareigūnai, 
jų tarpe vienas kovojęs Vietname, 
buvęs sunkiai sužeistas ir dabar in
validas. Kalbėtojai ragino visus at
kakliai kovoti, nepasiduoti jokiems 
gražiems pažadams, ginti savo ir šio 
krašto laisves ir teises, kol dar ne
vėlu. Visų vienas ir tas pats tikslas - 
kovoti prieš pasaulio pabaisą - ko
munizmą. Vienas iš kalbėtojų pa
reiškė: šiandie Kambodija, Pietų 
Vietnamas, o kas rytoj ? Ypatingai 
buvo raginama jaunoji karta su
prasti šių dienų įvykius ir ginti šio 
krašto laisvę. Mitingo metu buvo 
priimtos rezoliucijos ir pasiųstos 
atitinkamoms vyriausybėms. Be to, 
pravesta rinkliava, ir surinktos au
kos pasiųstos Australijos konsului 
Pietų Vietname, kurio žmona yra 
pabėgėliams šelpti komiteto pirmi
ninkė.

Dalyvis

Kun .W.Kosticenas

Sekminių pamaldoms. Birželio 8 d. 
sekmadienį, prašau įsidėmėti, 1 vai. 
p.p. Lietuvių Namų koplyčioje, 50 
Errol St., North Melbourne, kun. 
Kosticenas laikys pamaldas išvež
tųjų ir žuvusių už Lietuvos laisvę 
paminėjimui. Į abejas pamaldas 
lauksime gausaus tautiečių atsilan
kymo.

Kunigui W.Kosticenui Victorijos 
Evangelikų Taryba linki Aukščiau
siojo palaimos sielovados darbe ir 
asmeniniam gyvenime, kartu nuo
širdžiai dėkoja jam už malonų suti
kimą lietuvių kalba laikyti pamal
das.

Alisa Baltrukonienė
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GYVENIMAS KOVO KLUBE PORTALE
Metinis susirinkimas.

Balandžio 20 dieną Lietuvių Klube 
įvyko Sydnejaus Sporto Klubo ’’Ko
vo” metinis narių ir rėmėjų susirin
kimas. Susirinkimą atidarus pirmi
ninkui A.Laukaičiui, prezidiumo 
pirmininku buvo pakviestas V.Dau- 
daras ir sekretoriumi J.Dambraus
kas. Susirinkime dąlvvayo virš -50 
klubo narių. Savo žodyje klubo pir
mininkas pareiškė, kad senoji val
dyba metų bėgyje buvo labai aktyvi, 
surengusi eilę įvairių parengimų, 
kaip orientacinės automobilių lenk
tynės, piknikai, sportinikų pagerbi
mas ir pasisekę vakarai Lietuvių 
Klube. Valdyba įvykdžiusi labai 
sėkmingą loteriją, davusią virš 1000 
dol. pelno, už ką sportininkai ypa
tingai dėkingi Sydnejaus lietuviams 
dailininkams ir kt. Valdyba, norėda
ma suteikti daugiau sportinių ir lie
tuvišku žinių mišrių šeimų nariams, 
kurie nekalba lietuviškai, pradėjo 
leisti neperiodinį anglų kalba laik
raštėlį, pavadintą ’’The Kovas Info- 
racle”, kurio jau išėjo keturi nume
riai ir kuris rado labai didelį pritari
mą jaunimo tarpe. Pagerbiant pra
eitų metų Kovo laimėtojus sporti
ninkus, buvo jiems įteikta specialios 
su asmeniniais įrašais vėliavėlės ir 
padarytas visiems koviečiams ne
mokamas B—B—Q. Valdyba nuošir
džiai dėkinga p.Kraucevičių šeimai 
už leidimą pasinaudoti jų puikiu kie
mu. Taip pat buvo padaryti specia
lūs Kovo marškinėliai su klubo įra
šu, susilaukė didelio populiarumo 
koviečių tarpe. Valdyba taip pat dė
kinga AMPOL firmai ir jos direkto
riui Mr. T.Harris už nuoširdžią pa
ramą įsigyjant sportinius treningus.

Sporto srityje koviečių vyrų ir 
moterų pirmosios komandos žaidžia 
aukščiausiose I-sios divizijos klasė
se, kas atsiekti buvo ypatingai sun
ku ir pareikalavo daug -sportinio 
darbo. Ir kitose šakose buvo akty
viai dalyvaujama ir žaidžiama.

Pirmininkas, padėkojo visiems 
buvusiems.valdybos nariams, sekci
jų vadovams, Lietuvių Klubo pirmi
ninkui, valdybai ir visiems klubo rė
mėjams už puikią paramą ir lietu
viško reikalo sportinį supratimą.

Po trumpo iždini. B.Paskočimo 
pranešimo, sekė revizijos komisijos 
pranešimas, kurį skaitė pirmininkas 
Č.Liutikas. Savo labai smulkiame 
pranešime pirmininkas rado, kad 
klubas per metus padarė nepilnus 
5000 dol pajamų, išleisdamas netoli 
4000 dol. ir palikdamas virš 1000 dol. 
sekančiai valdybai. Pirmininkas la
bai smulkiai nurodė visas padarytas 
išlaidas ir kt., duodamas vienokių ir 
kitokių patarimų ateičiai, ką sekan
čioji valdyba turėtų ir vykdyti.

Šiais metais, artėjant prie Kovo 
jubiliejinės 25-rių metų šventės 
(klubas įsisteigė 4.3.1951) valdyba 
nutarė pagerbti pasižymėjusius per 
tą laiką klubo narius ir rėmėjus 
įsteigiant du pagerbimo būdus: Ko
vo Amžinuosius Narius ir Kovo 
Garbės Vicepirmininkus. Klubo vi
cepirmininkui D.Newman perskai
čius provizorinius įstatus, kurie se
kančios valdybos bus galutinai iš
dirbti, susirinkimas juos priėmė ir 
pirmininkas paskelbė, kad valdyba 
nutarė siūlyti Amžinaisiais Nariais 
-Vincą Binkį ir Vladą Daudarą ir 
Garbės Vicepirmininkais D.Krau- 
cevičių, M.Petronį, P.Mikalauską, 
A.Plūką ir M.Zakarą. Be šių pa
gerbtųjų iš anksčiau Kovo Garbės 
Nariu yra kun. P.Butkus.

Klausimuose ir sumanymuose bu
vo nagrinėta klubo sportinė veikla. 
Visi siūlyti valdybos kandidatai bu
vo susirinkimo priimti ir, pagal siū
lytas taisykles visi pagerbtieji turi 
teisę, bet neprivalo, dalyvauti val
dybos posėdžiuose, duodant valdy

bai patarimus ir aktyviai įsitrau
kiant į valdybos darbą.

Naujosios valdybos rinkimuose, 
buvo išrinkti šie asmenys, pasi
skirstę naujomis pareigomistA.Lau- 
kaitis-pirmininkas, D.Newman -vi- 
cep., V.Gulbinas-sekr., Br.Paskoči- 
mas-iždin., Snaigė Gustafson-mote- 
rų vadovė ir sekretorė anglų kalba, 
Ph-Gustafson-vyresniųjų 
krepšininkų vadovas, A.Šutas-jau- 
nių krepšinikų vadovas, V.Laukai
tytė ir J.Šliogeris-jaunių atstovai.

Revizijos komisiją sudaro: Č.Liu
tikas, V.Binkis ir J.Dambrauskas.

Klubo susirinkimas, praėjo drau
giškoje ir darbingoje nuotaikoje, ir, 
reikia tikėtis, kad ateinančiuose 
25-tuose savo darbo metuose visi 
koviečiai dar daugiau pasitemps ir 
savąjį klubą parems

KREPŠINIO ŽINIOS

Praeito ilgojo savaitgalio metu 
koviečiai vyrai ir moterys buvo iš
vykę į Wollongong buvusį krepšinio 
karnavalą, kur pasirodė labai gra
žiai. Krepšininkai dabar žaidžia pa
čioje aukščiausioje I-je divizijoje ir 
kiekvienos jų žaidžiamos rungtynės 
yra ypatingai gražios. Būtų labai 
malonu susilaukti daugiau savųjų 
žiūrovų, kurie ne tik patys pamaty
tų gražų krepšinį, bet taip pat ir 
morališkai padėtų koviečiams, žai

Australijos liet, jaunių iki 18 m. krepšinio rinktinė.
Nuotrauka J.Donelos

Kas iškraipo faktus?

’’Kur ta Liublino unija?” straips
nyje, pasirašytame A.L.S.K. Vyties 
V-bos, tilpusiame ’’Mūsų Pastogės” 
Nr. 14 balandžio 14 d., man prime
tamas kaltinimas ’’faktų iškraipymu, 
skaitytojų klaidinimu”. Savoje ko
respondencijoje jokių faktų neiš
kraipiau, teaprašiau įvykusį susi
rinkimą ir jo padarytus nutarimus.

MELBURNE
PAVERGTŲ TAUTŲ

DEMONSTRACIJA MELBOURNE

Gegužės 8 d., ketvirtadienį, 12.30 
vai. Rotušės aikštėje - City Square 
Pavergtų Tautų K-tas organizuoja

DEMONSTRACIJĄ
Kalbėtojai: Jefs, McManus, Han

nan. Po prakalbų eisena prie žuvu
sių paminklo (shrihe), kur bus padė
tas vainikas pagerbiant nukentėju
sius nuo komunizmo Kambodijoje, 
Vietname ir visame pasaulyje.

Ši demonstracija yra humanitari
nio pobūdžio, tad politiniai plakatai 
nepageidaujami. Visi tautiečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Pav. Tautų K-to Narys 

džiantiems Nepean distrikto vardu. 
Kovo antroji vyrų komanda, vado
vaujama energingo ir gabaus 
R.Dambrausko, padarė labai didelę 
pažangą, ir jie žaidžia Parramatta 
distrikte. Šiuo metu be vyrų ir jau
nių, bandoma daryti ir veteranų ko
mandą, ir nori joje žaisti, Susisiekia 
su valdyba ar krepšinio vadovais.

TRENIRUOTĖS
Jaunių ir moterų treniruotės 

vyksta kiekvieną šeštadienį, o vyrai 
treniruojasi sekmadienių popietė
mis. Treniruotės vyksta 
Auburn—Lidcombe RSL Youth 
Centre, tarp Auburn ir Lidcombe 
geležinkelio stočių esančiame sporto 
centre. Šiuo metu moterys turi ypa
tingai gerą australą trenerį J.Blake, 
kuris savo gabumais baigia moteris 
pilnai parengti. Vyrus treniruoja 
P.Gustafson, tačiau ir šiai komandai 
ieškoma nežaidėjas treneris. 
Jaunius ir antrąją komandą treni
ruoja Audrė Kasperaitytė, kuri juos 
taip pričiumpa, kad tie neturi jėgų 
nei pasipriešinti šiai puikiai kovietei 
krepšininkei ir gerai trenerei.

Kovo jaunių vadovavimą paėmė 
žinomas sporto veterenas Ant. 
(Vaikinas) Šutas, kurio pačio sūnus 
yra jaunių iškilusis žaidėjas. Ši jau

Jokių diskusijų savo koresponden
cijoje nevedžiau. Susirinkimo nuta
rimai buvo protokoluojami. Grei- , 
čiausia jie nėra paslaptis, ir jų nuo
rašą turi A.L.F.A.S. V-ba. Gaila, 
nenurodoma kuriuos būtent faktus, 
nutarimus suklastojau.

Kad Pietų Australijos Krepšinio 
Sąjungoje ’’Vyties” jau nėra, tai ne
suklastotas faktas. Tą gali kas nori 
pasitikrinti: - District & Metropoli
tan Amateur Basketball Assaciation 
Inc., Summer - Season 1974-75 
programoje.

Nežinau, kada buvo užregistruo
tos šachmatų ir stalo teniso koman
dos. Pagal susirinkimo nutarimą jos 
turėjo vadintis ’’Baltic”. Jeigu vėliau 
Valdyba savo nuožiūra padarė pa
keitimų, tai man nežinoma.

Tose komandose žaidžia po pora 
lietuvių. Ar tie ant vienos rankos 
pirštų suskaitomi lietuviai sporti
ninkai sudaro ’’Vyties” Klubą? Pora 
kregždžių dar ne pavasaris... Vi
siems žinoma, kad Klubo branduo
lys, ašis buvo krepšininkai.

Aišku, niekas nedraudžia savo 
tarpe vadintis ’’Vyčiu”. Tik apgailė
tina, kad vytiečiai krepšininkai yra 
legalūs, registruoti ’’centraliečiai”. 

nių komanda vienu laiku buvo tru
putį pairusi, tačiau dabar vėl labai 
sustiprėjo ir turi gražią ateitį.

Tėvai kviečiami savo jaunus vai
kus leisti žaisti su Kovo jauniais, 
susirišant su krepšinio vadovais ar 
valdyba.

1975-jų metų Žiemos Šventė.
Šių metų Žiemos Šventę rengia 

Neringos Slidinėjimo Klubas ir ji 
įvyks rugpiūčio 2—3 dienomis Mt. 
Buller, Victoria.

Visi Sydnejaus koviečiai žiemos 
sporto mėgėjai, norintieji dalyvauti 
šioje žiemos sporto šventėje, prašo
mi užsiregistruoti pas Kovo žiemos 
sporto sekcijos vadovą D.Kraucevi- 
čių tel. 709 8573, kuris duos visas 
smulkesnes informacijas.

KELIONĖ Į BRISBANE

Sporto klubo Kovo vyrai ir mo
terys krepšininkai, kartu su tautinių 
šokių grupe ’’Grandinėle” gavo pa
kvietimą ilgojo savaitgalio metu 
spalio mėn. atvykti į Brisbane. Čia 
numatoma abiem komandom su
žaisti po dvejas rungtynes su aus
tralų komandomis ir koncerto ir ba
liaus metu, pasirodyti tautinių šokių 
šokėjams. Koviečiai šį pakvietimą 
priėmė ir į Brisbanę numatoma va
žiuoti specialiais autobusais.

Koviečių viešnagė Brisbanėje bū
tų jau antroji. Dar ir dabar visi buvę 
sportininkai labai gražiai prisimena 
savo pirmąsias gastroles ir ypatingą 
vietos lietuvių vaišingumą. Tikėki
mės, kad ir dabar senos ir draugiš
kos pažintys atsinaujins.

Jeigu kas iš sydnejiškių norėtų 
dalyvauti šioje būsimoje iškiloje ir 
kelionėje autobusu, tai prašome apie 
tai pranešti valdybos sekretoriui 
V.Gulbinui, tel 592681.

KAS NORI SKRAIDYTI?
Kovo valdyba, susitarusi su 

instruktorium ir lakūnu dr. Leonu 
Petrausku, gegužės 11 dieną, sek
madienį, rengia skraidymo pikniką. 
Mūsų sporto veteranas, didysis Ko
vo rėmėjas dr. L.Petrauskas mielai 
sutiko oro sporto mėgėjus paskrai
dyti. Norintieji pasinaudoti šia reta 
proga susiriša su klubo sekretoriumi 
V.Gulbinu tel. 592681.
Klubo sekretoriaus adresas.

Naujasis Kovo valdybos sekreto
rius yra V.Gulbinas. Visus kores- 
pondencinius laiškus prašome siųsti 
šiuo adresu: 66 Gordon St., Brigh- 
ton-le Sands, N.S.W., 2216, Telefo
nas 592681.

L.

Kad neminiu estų savoje kores
pondencijoje, tai nėra iškraipyti 
faktai. Aš aprašiau lietuvių, o ne es
tų sporto klubo susirinkimą. Niekur 
savoje korespondencijoje 
netvirtimau-, kad aš ’’vienas teisus”. 
Konkrečių pasiūlymų nieks manęs 
neprašė, be to, susirinkime nebuvo 
svarstoma, kaip išlaikyti ’’Vytį” bu- 
vysioje formoje. Korespondencijoje 
pažymėjau, kad V-bos pasiūlymą 
parėmė dauguma.

Taigi, man neaišku, kokiais sume
timais A.L.S.K. Vyties V-ba mane 
kaltina už nepadarytus nusikalti
mus. Siūlyčiau faktus pasitikrinti 
susirinkimo protokole.

Savo nuomonę dėl įvykusių pasi
keitimų kaip aš, taip ir A.Laukaitis, 
turbūt, turime teisę pasilaikyti. 
Netgi legalus daugumos nubalsavi- 
mas negali kieno nors asmeniškos 
nuomonės pakeisti.

Daugiau į kaltinimus dėl mano 
korespondencijos neatsakysiu.

B.NEMEIKA
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Informacijos
PRANEŠIMAS

ALB SYDNEY APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 18 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydney Lietuvių Klube Bankstowne 
(16—18 East Terrace) šaukiamas 
ALB Sydnejaus Apylinkės metinis 
visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkėje apylinkės vykdo
mųjų organų ataskaitiniai praneši
mai, naujos apyl. valdybos ir kitų 
organų rinkimai ir einamieji reika
lai. Visi apylinkės lietuviai kviečiami 
susirinkime gausiai ir aktyviai da
lyvauti.

Valdyba

PATIKSLINIMAS

’’MŪSŲ PASTOGĖS” No 14 
(14.4.75) korespondentas ”OP” iš 
Canberros rašo, kad atsikūrė Can- 
berros Studentų Skyrius ir kartu 
nori sužinoti, kur pasidėjo buvusio 
skyriaus bylos ir iždas. Keista, kad 
jaunieji akademikai nesugebėjo pa
siteirauti pas buvusius Canberros 
studentus dėl šių reikalų, o turėjo 
kreiptis per spaudą.

Kaip buvusi paskutinė L.S.S. 
Canberros skyriaus pirmininkė no
rėčiau paaiškinti:

Kada, dėl stokos narių, valdyba 
nutarė uždaryti Canberros lietuvių 
studentų skyrių, kasoje buvo virš 
$300, sudaryta iš pelno, gauto iš ke- 
letos pasisekusių studentų valdybos 
suruoštų balių. Šis pelnas buvo pa-

Sydney Lietuvių 
Klube

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBO 
BIBLIOTEKA TURTĖJA

Sydnajaus Lietuvių Klubo biblio
teką praturtino padovanodami: p. 
A.Šidlauskas du Vilniaus ir Lietuvos 
vaizdų albumus ir laikraščio ’’Lais
vosios Lietuvos” vienerių metų 
komplektą; p. J.Geležiūnas iš Wol
longong rankų darbo Vilniaus pilies 
modelį su elektriniais apšvietimais 
ir 13 knygų ir p. P.Liubinskas dvi 
knygas. Aukotojams Klubo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

z
***

Balandžio 22 d. Sydnejaus Liet. 
Klube keliolika tautiečių (jų tarpe 
apylinkės ir klubo vadovybių atsto
vai) stebėjo lietuviškus apžvalginius 
filmus, gautus iš Lietuvos. Mačiu
siųjų bendra išvada: filmai yra labai 
žemos kokybės, techniškai blogai 
paruošti ir visai neapsimoka anga
žuotis ir juos demonstruoti publikai.

Balandžio '27 d. Sydnejaus Liet. 
Klubo mažojoje salėje Inžinierių ir 
Architektų Draugija suruošė viešą 
paskaitą: inž. V.Bernotas skaitė apie 
moderniuosius ginklus ir jų grėsmę 
žmonijai. Klausytojų buvo apsčiai, ir 
ne vieną nukrėtė širpas išgirdus kas 
atsitiktų, jeigu tie ginklai būtų pil
nai panaudoti.

skirstytas:!. Tautos Fondui - 
$150.00. 2. Sydnejaus Moterų Socia
linės Globos Draugijai - $50.00. 3. 
Vasario 16-tos Gimnazijai - $50.00. 4. 
Likutis yra Commonwealth Banke, 
Canberra Lithuanian Student Asso
ciation vardu.

Bylos ir knygos yra buvusio sek
retoriaus filisterio Gintaro Jablons
kio ir valdybos nario filisterio Rimo 
Keraičio žinioje.

Linkiu naujai atsikūrusiai L.S.S. 
Canberros Skyriaus Valdybai ge
riausios sėkmės.

N. Švedaitė — Venclovienė 
buvusi L.S.S.Canberros Skyriaus 

Pirmininkė.

JAUNIMO KONGRESO DATOS

Pasaulio lietuvių jaunimo trečia
sis kongresas (sutrump. III PLKJ) 
įvyks 1975 m. gruodžio 20 - 1976 m. 
sausio 6 d.d. trijuose Pietų Ameri
kos kraštuose - Argentinoje, Urag- 
vajuje ir Brazilijoje. Gruodžio 20-26 
d.d. ’’Villa Marista” netoli Buenos 
Aires bus Jaunimo kongreso sto
vykla, kur numatytas Kongreso ofi
cialusis atidarymas. Gruodžio 27-28 
d.d. Argentinos sostinėje Buenos 
Aires bus Kongreso pristatymas su 
plačia kultūrine programa.

Iš Argentinos Jaunimo kongreso 
dalyviai laivu persikels į Montevi
deo. Uragvajaus sostinę. Čia numa
tyta dviejų dienų kultūrinė progra
ma - talentų koncertas ir tautinių 
šokių šventė - gruodžio 29-30 d.d.

Į Sao Paulo miestą Brazilijoje, 
Kongreso dalyviai atvyks gruodžio 
31 dieną kur- sutiks naujuosius 
1976-tuosius metus. Toliau bus 
Kongreso studijų dienos, kurios 
ruošiamos netoli Sao Paulo Itaici 
miestelio apylinkėse. III PLJK už
darymas numatomas sausio 6 dieną 
Sao Paulyje.

(RS)

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

S
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ASTRA IR ANDY
uegiizes 1U <1. llėlUvlSKa programų

Gegužės 11 d. internacionalinė programa

Įėjimas nemokamas - užtenka klubo nario ženklelio

“IN SET’ KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA: 

šešt. 8-12. sekm. 6-10 vai. vak.

KLUBAS ATVIRAS:

pirm.-treč. nuo 4 iki 10 val.v.; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 
šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v.

Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

Pagirtinas lietuvis
Ruošdamas paskaitą apie N.Ze- 

landiją turėjau susirišti su N.Zelan
dijos turizmo biuru Sydnejuje, iš 
kur gavau skaidrių ir filmų bei prie
monių demonstruoti. Grąžindamas 
paskolintas priemones drauge nusi
nešiau ir tuos ’’Mūsų Pastogės” nu
merius, kuriuose tilpo Klimelio -

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ateinančiais metais Australija 

organizuoja didelę ekspediciją į 
Antarktiką. Jau dabar ieškomi ir 
parenkami šiai ekspedicijai tinkami 
specialistai pradedant mokslininkais 
ir baigiant virėjais ir elektrikais su 
žemiausiu atlyginimu 250 dolerių 
savaitei ir dar visokie priedai. Eks
pedicija užtruks apie pusantrų me
tų. Suinteresuoti lietuviai gali susi
domėti. Sekite spaudoje valdinius 
skelbimus.

***
Sydnejiškis P.Alekna gavo iš 

adelaidiškio žinomo fotografo 
V.Budrio keliasdešimt spalvotų 
skaidrių iš praėjusių Lietuvių Dienų 
Adelaidėje. Nemažai skaidrių jis tu
ri ir iš savo kelionių po Azijos kraš
tus. Jis tikisi vieną dieną suruošti 
skaidrių vakarą ir jas parodyti syd- 
nejiškiams.

*♦*

Balandžio 26 d. gražus būrelis 
sydnejiškių susirinko pasveikinti 
Alfonso Giliausko jo gimtadienio 
proga ir drauge atsisveikinti palin-

Lietuviškas radio pusvalandis
ABC ACCESS RADIO 3ZZ
KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ 6.45 VAL. VAKARE 
1220 banga
Melbourne tarp 3KZ ir 3AW
Sydnejuje tarp 2CH„ir 2SM
Adelaidėje tarp 5KA ir 5AD(pusę vai. vėliau).
Adresas: LACAS. P.O. Box 93, Caulfield East, Vic. 3145.

kint jam sėkmingos kelionės: jis ge
gužės pradžioje išvyksta į keliones 
po pasaulį net keturiems mėne
siams. Gero vėjo, Alfai!

***

Balandžio 19 d. Valerijos Šat- 
kauskaitės tėveliai suruošė p.p. 
Kondreckų sodyboje jaukų pobūvį 
dukters 21-mo gimtadienio proga. 
Dalyvavo daug jaunimo, pribuvo ir 
jos brolis Vytas iš Brisbanės. Valy
tė, kuri pernai buvo laimėjusi Syd
nejuje ’’Miss Lithuania” titulą, susi
laukė daug sveikinimų ir dovanėlių 
iš savo artimųjų ir draugų.

♦♦♦
Žiniomis iš Adelaidės, mūsų sve

čių iš Vokietijos dainininkų Astros ir 
Andy koncertai praėjo su nepapras
tu pasisekimu. Juos ir jų dainavimą 
labai šiltai ir palankiai įvertino bene 
vienintelis mūsų bendruomenėje 
muzikos autoritetas dainavimo mo
kytoja ir solistė p. A.Gučiuvienė. 
Tikimės, kad mūsų svečiai daininin
kai laimės savo klausytojų palanku
mą ir širdis Melbourne, Canberroje 
ir Sydnejuje.

**♦
\

V. INKRATAITĖS SOLO

Gegužės 18 d. Sydnejaus rotušėje 
(Town Hall) vakare įvyks Sydnejaus 
simfoninio orkestro koncertas. Įė
jimas nemokamas. Orkestrui gro
jant Liszto ’’Koncertą Nr. 1” solo 
partiją fortepionu atliks mūsų įžy
mioji pianistė Virginija Inkrataitė. 
Tautiečiai maloniai kviečiami pasi
klausyti.

K.Stankūno kelionės aprašymas po 
N.Zelandiją.

Parodęs įstaigos tarnautojui Mū
sų Pastogę pareiškiau sakydamas: 
gaila, kad nemokate lietuviškai 
skaityti, o turėtumėt išsiversti ir 
parodyti savo vadovybei ir laikraš
tininkams, kaip galima gražiai ir pa
traukliai paprastam piliečiui apra
šyti N.Z. gamtą, žmones, gerus va
dovus ir patarnavimą. O tai padarė 
mano tautietis lietuvis. Minėtos įs
taigos atstovas susidomėjo ir prašė, 
kad nors paviršutiniškai supažin
dinčiau, kas parašyta. Man baigus, 
jis sakėsi referuosiąs šitai savo vir
šininkui ir dar prašė palikti tuos 
Mūsų Pastogės numerius ir K.Stan
kūno adreso. Po kiek laiko gavau 
rašto nuorašą, kurį toji įstaiga pa
siuntė K.Stankūnui su dviem labai 
gražiai iliustruotom knygom - albu
mais. Rašte išreiškia padėką už jų 
krašto gražų pristatymą. Vėliau dar 
skambino man iš N.Z.Kelionių biuro 
pasidžiaugdami, kad gavo iš 
K.Stankūno šiltą padėką.

Prieš kiek laiko teko skaityti M. 
P-je, kad p. Stankūnas savo darbo
vietėje buvo apdovanotas garbės 
raštu už sąžiningą darbą. Kiekvie
nam malonu girdėti, kad yra tautie
čių, kurie savo darbu ir gabumais 
kelia lietuvio vardą.

Č.L.
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