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PRIE LAISVĖS
AUKURO

Žymus kultūrininkas ir vi
suomenininkas Antanas Krau
sas iš Melbourne Vasario 16- 
sios proga Sydnėjuje Nepriklau
somybės Šventės minėjime skai
tė paskaitų, kurios ištraukas 
čia skelbiame vedamuoju, kaip 
aktualias ir svarbias visiems lie
tuviams. Prelėjgentas pradžioje: 
mus nuveda į Karo Muziejaus 
sodelį Kaune prie tuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo, kur 
nepriklausomos Lietuvos metais 
švenčių proga susirinkdavo 
tūkstančiai pagerbti žuvusiųjų 
už tautos laisvę. Žuvusiųjų krip
toje žodžiai “ŽUVOME, KAD 
JŪS GUVENTUTE”, o auku
re įrašas lotyniškai “REDE 
QUOD DEBES — ATIDUOK, 
KĄ PRIVALAI” tebegalioja 
mums visiems. Red.

★
"Sis šūkis "Atiduok, ką pri

valai” ir šiandie nėra mums pa
senęs, bet turi liepsningom rai
dėm nuolat švytėti prieš mūsų 
akis ir priminti mums šventą 
pareigą mūsų brangiai tėvų že
mei. Krašte visi mūsų pamink
lai užgrobiko sunaikinti, todėl 
kiekvienas iš mūsų turime būti 
aukuru ir prasmingai gyvenda
mi užkurti galingą laisvės ugnį.

Akivaizdoje didžio pavpjaus 
mūsų tautai ryžkimės kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą, jos tauti
nį gyvybę, už savosios kultūros 
išlaikymą, jos kūrimą ir ugdy
mą. Turime šiandie stvertis kul
tūrinio ginklo ir išnaudoti jo 
nepaprastų veiksmingumą. Kul
tūra, jos kūryba veda tautą lais
vėn. Ir mažiausia tauta,, jei ji 
kūrybinga, sukuria kultūrinių 
vertybių, pasidaro reikšminga 
pasaulio tautų šeimoje, ji ne
sunaikinama, ji nešama kūrybos 
galių ir palaikoma.

Todėl pats didžiausias ir 
svarbiausias uždavinys šiandien 
yra LIETUVIŠKOS KULTŪ
ROS IŠLAIKYMAS, JOS UG
DYMAS IR KŪRIMAS. Tai 
labai reikšmingas darbas, kurį 
dirbti, arba šelpti, remti yra pa
šauktas kiekvienas iš mūsų. Jis 
reikalingas sutelktinės visų tal
kos. Nieko tautai nepadėsime 
vieni kitus smerkdami ir vieni 
kitų klaidų jieškodami nuo pro
tėvių laikų. Tik konstruktyvūs 
darbai padės mūsų tautai prisi
kelti ir išsivaduoti iš svetimųjų 
priespaudos.

Daug gražių planų esame su
darę, daug ryškių gairių tam 
darbui išjudinti nusmaigstę, bet 
to neužtenka. Reikia, kad visa 
tai įsipilietintų mūsų širdyse ir 
sąmonėse. Užtenka žodinės 
veiklos, eikime prie ..veiksmo, 
prie konkrečių darbų, paikas 
pradėti veikti nuo savęs ir 
klausti save: ką aš padariau ir 
galiu padaryti prisidedant prie 
kovos už tautos išlikimą? Ar 
gyvai dalyvauju lietuvių ben
druomenės gyvenime ir ar pa
kankamai remiu lietuviškos 
kultūros apraiškas? Turime 
kiekvienas nuoširdžiai įsijungti, 
pasiryžti. Demagogų karštymas 
tam netinka. Mes turime būt: 
vieni kitiems pavyzdžiu, vieni 
kitus raginti žadinti, bet ne 
versti, nevartoti mus pačius že
minančių priemonių. Tuo klau
simu yra taikliai pasisakęs mū
sų tautos žmoniškumo skelbė
jas, rašytojas Dr. Vydūnas: 
"Augdami spręskime gyvenimo

STEBUKLAI LIETUVOJE
įvairiais šaltiniais užsienį pa

siekė žinios, kad .J Janonio kol
choze, Skiemonyse, 18-kos metų 
mergaitei Romai Macvytei apsi
reiškusi Dievo Motina Marija, 
pereitų metų liepos 13-14 d.d. Net 
ir komunistinė spauda apie tai ra
šė norėdama, aišku, ne tiek patį 
faktų iškelti, kiek jį nuslopinti. 
“Tiesoje” įvykį taip aprašo: “Ro
ma Macvytė vakare išėjo parsi
vesti iš ganyklos karvės. Dobilie
noje netoli balto kuolo pasirodė 
šviesos stulpas ir joje Mergelė 
Marija. Mergaitė išsigandusi puo
lė ant kelių ir apkabino Madonos 
kojas. Dievo Motina jai liepė atei
ti sekantį vakarą. Buvo šeštadie
nis. Saulė jau buvo nusileidusi, ir 
Roma vėl nuėjo į dobilieną. Mari
ja stovėjo ant altoriaus, ant ku

V CmEJAlilO S. (1ASIMIR0 FATBOJO DELLA LITUAIIA

Šv. Kazimiero 500 m. sukakties proga 1958 m. 
Vatikanas išleido vokus su šv Kazimiero paveikslu 
(.kairėje ir 100 bei 50 lirų pašto ženklus viršuje), 
kuriuos paruošė mūsų žinomas grafikas dail. V.K. 
Jonynas. Ant voko ir ženkluose visur pažymėta, kad 
šventasis yra Lietuvos karalaitis, niekur neminint 
Lenkijos.

LIETUVOJE
GARBĖS RAŠTAS 

ARCH. V. ŽEMKALNIUI
Vasario 25 d. įsaku A. Sovie

tas Vilniuje, ryšium su archtek- 
to V. Žemkalnio-Landsbergio 70- 
mis metinėmis, už “vaisingą dar
bą vystant architektūrą” jam su
teikė Prezidiumo Garbės raštą.

★
Kovo 1 d., klausytojams-kolcho- 

zininkams, moksleiviams, daugiau
sia iš Žemaitijos, pageidaujant, 
per Vilniaus radiją buvo pastaty
ta Landsbergio-Žemkalnio drama 
“Tadas Blinda”, šalia jaunosios 
kartos aktorių, vaidino ir seniau 
pasireiškę — V. Derkintis, AL 
Kernagis, B. Lukošius, Graž. Ja- 
kavičiūtė, Juozas Kanopka, P. Zu- 
lonas ir kt. Dramą režisavo K. 
Kymantaitė. (E) 

uždavinį, savo gyvenimo ir vi
sos tautos.”

Lietuvių bendruomenė su vi
sais savo organizuotais padali
niais, o ypač Kultūros Taryba 
yra labai reikšminga lietuvišku
mui išlaikyti čia tremtyje.. Ji 
kurdama gyvastingų z lietuviška 
aplinką apjungia savo tautie
čius į savo kalbos, savo tautos 
papročių, ir tradicijų, savo kul
tūros, mokslo ir meno ugdyto
jų šeimų ir stengiasi įgalinti ko
vą už lietuviškos kultūros išlai
kymą bei kūrimą. Mūsų tėvynė 
dar neatvaduota, nelaisva. Tad 
negalime nuleisti rankų ir pa
vargti šalindamies nuo ben
druomeninių darbų. Turime su 
vis stiprėjančiu domėjimusi 
kultūrinėmis vertybėmis pakilti 
iš mus supančios pilkos kasdie

rio degė žvakės. Roma jos pa
klausė, kodėl ji nepasirodanti vys
kupams ir kunigams, ši jai atsa
kė: “Tu esi verta, ir dėl to pasi
rodžiau tau”. Toliau pasakojama, 
kad Marija graudžiai verkusi dėl 
tokios daugybės ateistų, ir Roma 
prašiusi vienos ašaros kaip įrody
mo, jog Mariją tikrai mačiusi. 
Marija atsakiusi, kad ji padarys 
stebuklą ir pasirodysianti su 
dviem angelais. Pasklidę žinios 
apie šį įvykį į Skiemonis sutraukė 
daugybę žmonių iš įvajrių Lietu
vos vietų. Valdžios pareigūnai 
mergaitę daug kartų tardė, bet ji 
pasakoja ramiai visa tai, ką ma
čiusi. Katalikų dvasiški ja ką nors 
tyrinėti ir aiškinti tuo reikalu ne
siėmė.

Kaip praneša ELI, pati Roma

Vasario 19 d. Vilniuje įvykusia
me Liaudies ūkio tarybos pramo
nės darbuotojų aktyvo pasitarime 
dalyvavo Sovietų Sąjungos Kali
ningrado (Kailaliaučiaus( srities 
pareigūnai, gi šalia A. Sniečkaus 
dalyvavo ir tos srities komiteto 
pirmasis sekr. N. Konovalovas. 
Minėtas aktyvas Vilniuje buvo 
sukviestas -po to, kai prie Lietu
vos Liaudies ūkio tarybos buvo 
prijungtos buvusios Kaliningrado 
Liaudies ūkio tarybos pramonės 
įmonės. Anksčiau pranešta, kad 
Kaliningrado srities pramonei pa
vesta vadovauti Lietuvos Liaudies 
ūkio tarybai”.

šis nutarimas, Vilniaus spau
doje nepasirodęs, buvo pastebėtas 
Fed. Vokietijos spaudos agentū
ros (dpa) — kovo 3 d. žinioje iš 

nybės. Semkimės idealizmo ir 
ryžto iš tų, kurie savo krauju 
aplaistė tėvų žemę ją gindami 
nuo priešų. Šviesiai spindi tau
tos didvyrių, kūrėjų savanorių, 
partizanų, tėvynės pranašų, 
patriarchų ir dainių darbai,^ su
dėtos aukos. Jos rūginte ragina 
ir mus liepsnoti entuziazmu, 
degti augščiausiu idealu, kad 
Lietuva vėl taptų laisva.

Branginkime laiką ir kiek
vienų minutę išnaudokime 
prasmingai. Mūsų laukia bega
liniai darbų dirvonai. Lietuviš
ka ugnimi liepsnodami įžiebki
me ir jaunose kartose tautinę 
gyvybę, kad jos tvirtai įsijungtų 
į tautos gyvenimą ir neštų lie
tuviškos kultūros vėliavą ir už
tikrintų tautos tęstinumą.”

ANTANAS KRAUSAS 

Macvytė tiek prieš regėjimą, tiek 
ir po jo nepasižymėjo nei ypatin
gu religingumu, nei pamaldumu: 
buvo praktikuojjantji, bet, neišsi
skyrė iš kitų. Kiek visame tame 
įvykyje yra tiesos, sunku spręsti, 
turint tik nuotrupas, užsiminimus 
laiškuose. Bet viena yra tikra, 
kažkas sukrėtė visą Lietuvą, jei 
tuo turėjo susirūpinti komunisti
nė spauda.

Po apsilankymo pas popiežių 
Izvestijų redaktorius Adžubej ir 
po apsikeitimo sveikinimo laiš
kais tarp popiežiaus ir Kruščio- 
vo, atrodo yra galimi diplomati
niai santykiai tarp Vatikano ir 
Sovietų Rusijos.

Maskvos paskelbta: “Karaliaučius 
ūkiniai prijungtas prie Lietuvos” 
ir toliau: “Ryšium su sovietinės 
ūkio administracijos pertvarky
mu, pokario metu prie Rusijos 
Federacijos prijungtoji Rytprūsių 
dalis dabar paversta pavaldžia 
Lietuvos sovietinės respublikos 
Liaudies ūkio tarybai”. (E)

KAIP ATRODO
KARALIAUČIAUS SRITIS?

Pagal vokiečių šaltinius, 1939 m. 
Rytprūsiuose buvo apie 2,5 mil. 
gyventojų, o Karaliaučiaus (buv. 
Koenigsberg) mieste — 370 tūkst. 
gyv. 1945 m. Potsdamo susitarimu 
pietinė (mažoji) Rytprūsių dalis 
pavesta administruoti Lenkijai, o 
rytinė, su Karaliaučiaus miestu 
(tuo metu gyventojų buvo likę vos 
200 tūkst.) — pavesta valdyti So
vietų Sąjungai. Stambus žemės 
ūkis buvo sukolchozinta — susmu
ko ir jis ir pramonė. Sovietai nau
doja Karaliaučių ir pajūrį kaip 
žuvininkystės bazę. 1959 m. sausio 
15 d. Sovietų Sąjungos gyventojų 
surašymo duomenimis Kaliningra
do (Karaliaučiaus) srityje iš viso 
rasta 610 tūk. gyventojų, jų tar
pe: miestuose — 393 tūkst., kai
muose — 217 tūkst.•

Vasario 21 d. Vilniaus Valst. 
V. Kapsuko vardo universiteto is
torijos-filosofijos fakulteto moks
linė taryba suteikė istorijos moks
lų daktaro laipsnį prof. Juozui 
Žiugždai. Buvęs oficialiu oponen
tu, sovietų mokslininkas V. Pašu
to pastebėjo, kad Žiugžda esąs vie
nas iš veikliausių “tarybinio lie
tuvių istorijos mokslo” organiza
torių. Už tokius nuopelnus komu
nizmo labui Žiugždai padaryta ir 
išimtis — jam daktaro laipsnis 
suteiktas be disertacijos gynimo.

JUOZAS MIKŠTAS

LYG PABUDĘS I
Aš maniau, kad jau viskas išblėso, 
Ką buvau užgesinęs širdy, 
Kad gyvenimo rudenį vėsų 
Žiema tyko šiurpi ir gūdi.

Aš maniau, kad sapnais nusivylęs, 
Pats kaip sapnas blaškausi naktim, 
Kad veide laiko įrėžos gilios 
Nebekais jau troškimų ugnim. v

Aš maniau... Ir staiga lyg perkūnas 
Sužaibavo iš giedro dangaus: 
Štai vienatvės kalėjimas griūna, 
O aš pats, lyg pabudęs, žvalgaus,

Ir matau, kad ne viskas išblėso, 
Ką buvau užgesinęs savy, 
Kad gyvenimo rudenį vėsų 
Tebešildo svajonė gaivi.

1963.III.10

★
Kovo 19 d. poetui Juozui ši

lainių! — Mikštui gyvenančiam 
Yallourn, Vic., sukanka 50 m.

Pasaulyje
PAGERBTAS MINISTERIS 

PIRMININKAS
Lankydamasi Australijos sosti

nėje Canberroje Anglijos kara
lienė Elžbieta II pagerbė federa
linės vyriausybės ministerį pir
mininką R.G. Menzies, pakelda
ma jį Thistle ordeno riteriu, ša
lia karališkos šeimos tėra tik 16 
žmonių, turinčių tokį titulą. Šią 
garbę ministeiiui pirmininkui su
teikė karalienė savo iniciatyva 
nepasitarusi su savo patarėjais. 
Tai yra augščiausia insignija, bet 
kada suteikta australui. Australų 
spauda pabrėžia, kad Sir Robert 
Gordon' Menzies tikri šios garbės 
nusipelnęs, būdamas didelis ne 
tik Australijoje, bet ir įvisoje 
britų tautų šeimoje. Ta pačia ka
ralienės vizito proga buvo at
švęsta 50-ties metų sukaktis nuo 
Australijos sostinės Canberros 
įsteigimo.

AMERIKOS. GARBĖS 
PILIETIS

Washingtone buvo suteikta 
Amerikos garbės pilietybė buvu
siam Anglijos ministeriui pirmi
ninkui Sir W. Churchill.

★
Į vakarinį Berlyną iš rytinio 

(komunistinio) sektoriaus buvo 
neseniai prakastas naujas tune
lis po siena ir juo perbėgo 13 
žmonių. Komunistinė policija tu
nelį surado ir dabar jis uždary
tas.

★
Prancūzijoje streikuoja kasyk

lų darbininkai reikalaudami pa
kelti atlyginimus.

★
Britanija, Amerika ir Rusija 

pripažino naują Sirijos vyriausy
bę po paskutinio perversmo. Nau
joji Sirijos vyriausybė linkusi 
dėtis prie jungtinės Arabų Res
publikos kuriai vadovauja Egipto 
premjeras Nasser.

★
Smuikininkas Yehudi Menuhin 

po koncerto Jeruzalėje susitiko 
su Izraelio ministeriu pirminin
ku D. Ben Gurion ir prieš jį at
sistojo ant galvos. Tą patį pada
rė ir ministeris pirmininkas. Po 
kelių minučių vėl atsistoję ant 
kojų kalbėjosi apie abiejų ben

Mūsų Pastogės Redakcija sveiki
na savo mielą bendradarbį su
kaktuvininką linkėdama jam il
gų ir kūrybingų metų.

drą laisvalaikio užsiėmimą — yo
ga pratybas.

★
New Yorke 91 dieną trukęs 

spaudos darbininkų streikas pa
sibaigė: susitarta pakelti atlygi
nimus ir sutrumpinti darbo valan
das.

NAUJA MASKVOS 
TAKTIKA VATIKANO LINK
Sovietams netikėtai suteikus 

laisvę ilgus metus kalintam Uk
rainos katalikų bažnyčios arkivys
kupui Dr. Josyf Slipyj, Vakaruo
se, pasak šveicarų spaudos 
(“Neue Zuercher Zeitung”, 47 
nr.) pasirodė įvairių spėliojimų. 
Esą, arkivyskupas turįs atlikti 
misiją. O Chruščiovui Vakarų ste
bėtojai priskirią diplomatinio po
būdžio mostą — tai nebuvęs tik 
Stalino neteisybių atitaisymas, bet 
ir siekimas sušvelninti santykius 
su Vatikanu. Jau keli mėnesiai 
staiga buvo sustabdyta spaudos, 
radijo polemika prieš Vatikaną. 
Ypatingai ryškus posūkis stebi
mas Lenkijoje, kur pastaruoju 
metu pasirodę pora knygų, svars
tančių pasikeitimus Vatikane, es
ant dabartiniam popiežiui, Jonui 
XXIII-jam. Visa tai verčia ma
nyti, teigia šveicarų dienraštis 
kad Rytų blokas siekiąs sudary
ti, naujais pagrindais, modus vi- 
vendi sąlygas su Vatikanu. Užku
lisiuose, esą, labiausiai veikia len
kai. Net kalbama, kad Gomulkos 
režimas svarstąs ir Konkordato 
pasirašymo su Vatikanu galimy
bes. (E.)

★
N. Kruščiovas partijos vadų 

konferencijoje, Kremliuje, kur 
dalyvavo ir eilė menininkų ir ra
šytojų, griežtai pasisakė prieš ab
straktųjį meną palaikydamas jį 
antikomunistiniu. Jo žodžiais 
“mums reikalingas kovojantis re
voliucinis menas, vaizduojąs ko
munistinės statybos herojiškus 
laikus”.

•
Sekantis Mūsų Pastogės nu

meris dalinai paskiriamas New
castle apylinkės dešimtmečio su
kakčiai paminėti. Nors apylinkė 
žmonėmis ir neskaitlinga, bet la
bai darbšti ir aktyvi. Įsitikinsi
te patys susipažinę su jų veikla 
iš jiems skirtų puslapių.
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PRISIMENANT VYDŪNĄ
Jonas Normantas

VYDŪNAS 
(1868 — 1953)

Šiais metais kovo 22 d. sueina 
95 metai, kai gimė didysis lietu
vių filosofas, rašytojas, ir kultū
rininkas Vilius Storasta — Vydū. 
nas ir lapkričio 20 sukanka 10 me
tų, kada jis mirė. Ta proga čia 
skelbiame vienų straipsnį apie 
Vydūnų, kuris kitiems gali atro
dyti kiek ir egzaltuotas. Red.

Vydūnas yra lietuvių dvasinia
me — kultūriniame gyvenime žy
miausias asmuo. Nebūtų perdaug 
pasakyta, jei sakytume, šventas 
Vydūnas, taip, kaip sakome šven
tas Kazimieras.

Kam nepatiks, atsiprašau, bet 
kai aš sakau šventas Kazimieras, 
tai negaliu nesakyti šventas Vy
dūnas. Jo prakilni asmenybė — 
šventas gyvenimas mums yra be
tarpiai žinomas ne iš istorijos ir 
archyvinių dokumentų. Dar Vydū
nui mūsų tarpe žemiškame kūne 
esant vienuolis Bružikas pasakė, 
kad Vydūnas yra gyvas šventasis, 
ir jei jis būtų katalikas, tai po 
mirties būtų kanonizuotas.

Prof. M. Biržiška Freiburge Vy
dūno minėjime, baigdamas pas
kaitų ir iškeldamas Vydūno as
mens tobulumų, sakė, kad jis ir 
jaunystėje buvęs kilni asmenybė, 
kad Jo paskaitų Vilniuje Lietuvių 
Mokslo Draugijos susirinkimuose 
klausydavo su dideliu susidomėji
mu, nors ir ne viskų suprasdavę 
ir kad jo kalbų pasiklausę visada 
būdavę nepaprastai nuteikti ir 
jausdavosi geresni tampų.

Taigi dėl to, kad Vydūnas ne- 
katalikas ir kad protestantų tiky
boje šventųjų surašai nesudarinė
jami, jis nebus tikybos šventasis, 
bet tarp lietuvių, kad ir ne kalen
dorinis šventasis, jis tokiu tebėra. 
Tos organizacijos, kurių Vydūnas 
buvo garbės narys, turėtų jau 
pradėti kasmet minėti jo gimimo 
ar mirimo dienų. Minėjimuose 
reikėtų vaidinti jo veikalų ir lai
kyti atitinkamas paskaitas popu
liarinant jo mintis.

Nepasinaudoti Vydūnu lietuvių 
tautos gyvybingumui stiprinti bū
tų didelis nusikaltimas esamai ir 
būsimoms lietuvių tautos kartoms. 
Mums, pasklidusiems po pasaulį 
to nedarant, ir Vydūnas iš ano 
pasaulio tai matydamas nebus pa
tenkintas rašęs lietuviškai, žino

REŽ. J. GUČUI 60 M.
Vasario mėnesį tremties lazdų 

Adelaidėje įrėmusiam Juozui Gu- 
čiui suėjo 60 m. amžiaus. Į Ade
laidę p.p. Gučiai (režisorius J. 
Gučius ir solistė A. Gučiuvienė — 
Binkevičiūtė) atvyko 1951 m. Jau 
prieš tai Adelaidėje buvo susior
ganizavęs teatro mėgėjų būrelis, 
vadovaujamas aktoriaus — daini
ninko Pauliaus Rūtenio ir ponios 
E. Dainienės. To būrelio admi
nistratorius P. Kanas pakvietė ta
da p. Gučių imtis režisūrinio -dar
bo Adelaidėje. Padaręs kaikurių 
pakeitimų Juozas Gučius suorga
nizavo Adelaidėje Teatrų — Stu
dijų, kurioje scenos mėgėjai ruo
šėsi sudėtingesnėms vaidybinėms 
plonybėms. Juozas Gučius tai stu
dijai atidavė visas savo jėgas ir 
laisvalaiki ir p.er septynerius me
tus tikrai daug padarė lietuviškų 
vaidininmų srityje. Ko režisorius 
Gučius (savo laiku buvęs Lietu
vos Valstybės Radiofono vyr. re- 
žisorium) iš savo mokinių ir te
atro reikalavo, yra nusakyta lei
dinyje apie Adelaidę (Blezdingė
lės prie Torenso), būtent: “Prieš 
išleisdamas aktorius scenort, reži
sorius Gučius nori, kad jie vaidy
bai pasiruoštų atitinkamomis 
technikinėmis ir praktikinėmis 
vaidybos sistemos studijomis: ak
toriai turi ne save vaidinti, bet 
įvairiuose vaidmenyse kurti rei
kalingus charakterius.**

J. Gučiaus vadovaujamas teat
ras — studija davė Australijoje 
24 spektaklius ir paruošė visų eilę 
kvalifikuotų aktorių (S. Kanienė, 

kime: jo knygos, kaip ir kitos ver
tingos dvasinio kūrimo knygos, 
Lietuvoje okupantų išimtos iš 
apyvartos, ir Vydūnas yra lygiai 
niekinamas kaip ir šventasis Ka
zimieras. Taigi, ne Lietuvoje gy
venų lietuviai rūpinkimės, kad 
Vydūnas su lietuvių tautų stipri
nančiomis — gaivinančiomis min
timis dvasiniai būtų gyvas.

Trumpame straipsnyje neįma
noma išvardinti ir aptarti Vydū
no atliktų darbų, nes jis buvo ne 
tik labai darbštus, bet ir labai ta
lentingas ir dirbo ne vienoje sri
tyje. Jis buvo pedagogas, muzi
kas, dirigentas, režisorius, dra
mos, filosofinių ir istorinių vei
kalų rašytojas (yra parašęs ir iš
leidęs virš pusės šimto knygų lie
tuvių kalba), paskaitininkas, or
ganizatorius ir laikraštininkas. 
Prieš pirmųjį pasaulinį karų ir po 
jo Vydūnas Tilžėje leido ir pats 
užpildė mėnesinį žurnalų, skirtų 
lietuvių tautos dvasinei kultūrai 
ugdyti

Vydūnas didžiųjų savo gyveni
mo dalį praleido Tilžėje būdamas 
gimnazijos mokytoju ir vėliau 
pensininkas, bet su savo organi
zuotu choru pats diriguodamas ir 
su savo vaidinimais pats režisuo
damas, o taip pat ir su paskaito
mis po pirmojo pasaulinio karo 
atsilankydavo ir į Didžiosios Lie
tuvos miestus.

Iš kur Vydūnas sėmėsi dvasinės 
gyvybės ir dar tiek daug, kad jos 
ir kitiems suteikti galėjo? Iš Vi
satos Gyvybės Versmių ir dau
giausia per organizuotų tarptau
tinę teosofų draugijų. Vėliau jis 
buvo Teosofų Draugijos Tilžės 
skyriaus pirmininkas.

Jei Vydūnas lietuvių tautoje vi
sai būtų pamirštas, būtų mūsų 
didelis nusikaltimas. Jau ir dabar 
priaugančioji karta mažai kų ži
no apie Vydūnų ir jo atliktus dar
bus lietuvių tautai, nes ir pačias 
žymiausias knygas sunku gauti. 
Be to, jaunimui sunku skaityti 
vydūniška rašyba, nes ji yra kiek 
kitokia, kaip bendrinė (Rygiškių 
Jono). Iš tiesų vydūniškoji rašy
ba yra lietuviškesnė, nes be kito 
čia nėra c ir Č garsų, atėjusių iš 
slavų kalbų. Vydūniškų rašybų 
propagavo jaunystėje miręs žy-

G. Matulevičienė, A. Gutis, L. 
Karmazinas, dabar gyvenus U. S. 
A., Z. Kučinskas, A. Petrikas, V. 
Ratkevičius, N. Skidzevičius, A. 
Trinka, V. Užubalis).

Teatras — Studija užbaigė sa
vo studijines dienas 1958 metais. 
Jo aktoriai susijungė su Adelai
dės Lietuvių Teatro Mylėtojų gru
pe ir sudarė Adelaidės Lietuvių 
Teatrų su meno vadovybe (J. Gu 
čius, Z. Kučinskas ir J. Venslova- 
vičius). Kaip liaudies išmintis sa
ko, tarp trijų auklių vaikas be 
galvos, taip buvo ir su sujungtu 
Adelaidės Teatru, atsidūrusiu tri
jų asmenų vadovybėje. Per tre
jus metus šis teatras vos vos iš
spaudė A. Škėmos “žvakidę”. Ak
torių branduolį sudarė J. Gučiaus 
mokiniai į jį Gučius ir režisavo. 
Taigi, teorijoj yra sujungtas teat
ras, praktikoje dirba tas pats bu
vęs Studijos režisorius ir vaidina 
beveik tiek patys Gučiaus studi
jos aktoriai, papildyti p. Ę. Jona- 
vičiene ir dar vienu kitu buvusios 
Teatro Mylėtojų Grupės dalyviu.

Paskutiniu laiku visi aktoriai 
pasinėrė kažkokioj apatijoj. Ban
dymai pastatyti P. Vaičiūno “Pri
sikėlimų” nepavyko. Vietoje Jo 
Australijos lietuviai savo sųskry- 
dyje ir Meno Dienose turėjo ten
kintis banalia komedija “Slidus 
Pusmilijonis”, kurių režisavo Z. 
Kučinskas ir kuri suvažiavusių 
nebuvo palankiai sutikta. Gelbė
damas padėtį J. Gučius prie ko
medijos tame pačiame spektakly
je prijungė J. Griniaus “Gulbės

‘Mūsų tėvynė kaip jūrų salute.
Vilnys ir bangos iš visų šalių 
gręsia griausmu ir ją daužo audringai! 
Bet jos dora kaip tvirtybė uolų.

Jei mums pasaulyj draugų ir nebūtų, 
nieko nebodami žengsim uoliai 
tuo, ką Augstybė mums pagrindu stato. 
Bangos Likimo mus neša gerui.

Apsaugų teiks mums pačioji Teisgbė. 
Liepsnos kūrybos bus mūsų galia 
nešti kilnumui žmogaus i pasaulį.
Švento gyvensime Dievo valia!”

VYDŪNAS

mus kalbininkas Bytautas. Iš pa
ties Vydūno esu girdėjęs, kad ir 
Rygiškių Jonas (Jonas Jablons
kis) buvo pažadėjęs pereiti prie 
vydūniškos rašybos.

Jeigu tik dėl svetur gyvenančių

J. Reisgys

VYDŪNAS — PRAKTIŠKAS MAŽOSIOS 
LIETUVOS JAUNIMO VADOVAS

Bcveeik visuotinai priimta lai
kyti Vydūnų buvus svajotojų, 
fantastų. Tas įspūdis buvo gali
ma susidaryti jam viešai kalbant: 
jo indomi veido mimika, užbu
riančios akys, kylantis ir kren
tantis balsas, rafinuotai vikri ran
kų gestikuliacija, bendra vaidiliš- 
ka išvaizda neįpratusį klausytojų 
atitraukdavo nuo jo dėstomų min
čių sekimo. Todėl dažnai ir liko 
jis nesuprastas, svajotojas.

Bet man rūpi iškelti Vydūnų 
kaip praktiškų Mažosios Lietuvos 
jaunimo vadovų. Vokiečiai nutau
tinimo reikalams Mažojoje Lietu
voje steigė įvairias organizacijas, 
kad patraukus į jas lietuviškų j į 
jaunimų. Vydūnas matė, kad lie
tuviškasis jaunimas ėjo į jų orga
nizacijas tik todėl, kad norėjo kų 
nors veikti, o vokiškieji vadovai 
leido jiems reikštis. Tada Vydū
nas ir ėmėsi konkretaus darbo. 
Jaunimo vadovams paruošti leido 
laikraštukų “Jaunimas” (1911 — 
1914). Pagal Vydūnų, vadovu ga
lįs būti tik tas, kuris labiau apsi
švietęs. “Jaunime” jis teikė daug 
žinių ir pavyzdžių iš kitų tautų 
istorijos ir mokė žmoniškumo.

Giesmės” (Žygimanto Augusto ii 
Barboros Radvilaitės dramos) ket
virto paveikslo skaitytinę inter
pretacijų. Deja, ir ji buvo skep
tiškai sutikta ir nesuprasta.

Paskutiniuosius dvylika metų 
J. Gučius praleido energingai kel
damas vaidybinį menų Australi
joje, ypač Adelaidėje, davė eilę 
tikrai pasigėrėtinų spektaklių, pa
ruošė gabių aktorių ir kai dabar, 
rodos, viskas galėtų duoti malo
numo lietuviškų vaidinimų lau
kiantiems Australijos lietuviams, 
kažkaip darbas nesiklijuoja ir ga
na. Patys Gučiaus mokiniai pasi
juto esu dideliais aktoriais ir pra
dėjo reikšti pretenzijų, visi ver
žiasi prie svarbiausių rolių. Ne
lengva yra ir su pačiais veikalais. 
Nėra talkininkų eibėms techniki
nių darbų atlikti. Kai mes sako
me, kad “veikalų režisavo J. Gu
čius”, turime galvoje ir tai, kad 
jis rūpinosi programomis, jieško- 

lietuvių (nežinia, kada Lietuvoje 
lietuviai galės skaityti, kų jie no
ri), tai tada kelias ypatingesnes 
knygas vis tik reikėtų perreda
guoti lengvai skaitoma kalba ir 
bendrine rašyba atspausdinti.

Kad lietuviškasis kaimo jauni
mas galėtų lavintis vaidyboje, Vy
dūnas parašė ir išleido apie dvi
dešimt trumpų scenos vaizdelių 
(“Jonukas”, “Numanė”, “Vyrai”, 
“Kur Prots”, “Sigutė”...), pritai
kintų mažoms scenoms su mažu 
veikėjų skaičiumi ir primityviom 
dekoracijom. Kiekviename tokia
me scenos vaizdelyje Vydūnas 
davė smulkius nurodymus, kaip 
veikaliukų pastatyti. Be to, kai 
kurie veikaliukai reikalavo, kad 
juos pastačius tam tikras (nuro
dytas!) pajamų procentas būtų 
įneštas Vydūno raštų leidimo 
fondui — “Rūtos” leidyklai Til
žėje.

Trūkstant chorams dainų Vy
dūnas pats rašė dainas, jas har
monizavo ir išleido jų rinkinius — 
“Lietuvos Aidos” 1904 ir “Lietu
vos Varpeliai” 1909 m. šie rinki
niai rikiavosi tarp pirmųjų lietu
viškų dainynų.

Norintiems geriau pramokti lie
tuviškai Vydūnas parašė ir išlei
do puikiai iliustruotų “Vadovų 
lietuvių kalbai pramokti” 1912 m. 
Šis, dviejų laidų susilaukęs vado
vas atvedė ne vienų Maž. Lietu

jo salės, rūpinosi jos sutvarkymu, 
baldais dekoracijomis ir visa eile 
kitų su veikalo pastatymu susiju
sių reikalų. Sumokėję kelis šilin
gus po vaidinimo svečiai ramiau
siai apleidžia salę nė nepagalvo
dami, kad režisoriui ir visiems ak
toriams reikės jei ne tuoj pat, tai 
vėliausiai ryt rytų pašalinti vis
kų, kas buvo sutempta scenon ry
šium su vaidinimu.

Visos tos eiliniam lietuviškų 
vaidinimų lankytojui nepastebi
mos detalės greičiausiai ir padarė 
tai, kad Adelaidė, turėdama paty
rusį ir gabų režisorių, kuris išsi
augino eilę gražiai pasirodžiusių 
aktorių, paskutiniu laiku negauna 
progos pasigėrėti geru veikalu ir 
gera vaidyba. 

Dovaniniai siuntiniai i U.S.S.R
Jei numatote siųsti siuntinį savo artimiesiems, kreipkitės į riiūsų firmų. Mes esame su
darę kontraktą su Vneshposiltorgu Maskvoje betarpiam ir greitam Jūsų siuntinių per
siuntimui į Sov. Sąjungą.

HANSA TRADING CO. persiunčia Jūsų pačių sudarytus siuntinius, o taip pat priima užsa
kymus exportinem kainom: maisto produktų; aprangos ir avalynės; automobilių; padangų; 
motociklų; skooterių; dviračių; šaldytuvų; radio aparatų; TV aparatų; tape rekorderių; 
dulkiasiurblių; skalbimo mašinų; siuvimo mašinų; šautuvų; foto aparatų; laikrodžių; muzi
kos instrumentų ir 1.1. -Pristatymas maždaug per 30 dienų.
Persiųsdami savo siuntinius ar užsakymus per HANSA TRADING CO., užtikrintai mokėsite 
tikslius sovietinius muitus ir minimalius persiuntimo mokesčius.

HANSA TRADING CO.
MELBOURNE • 197 Flemington Rd., Nth. Melbourne. Tel. 30-3347.
SYDNEY • 590 George St., (Crystal Arcade). Tel. 61-3265, vak. Tel. 75-6578.
CANBERRA • Fl. 3, 14 Hayley St., Ainslie, A.C.T.
ADELAIDE • 41 Tapleys Hill Rd., Hendon, S.A. Tel. J-2879.

• 18 Torrens Ave., Fullarton, S-A. Tel. 7-3626.,, - -------- y
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vos jaunuolį, nelankanti lietuviš
kos mokyklos į vietos lietuviško
sios periodikos bendradarbių ei
les.

Suvokietėjusiam jaunimui sa
vos tautos ir jos praeities pažini
mui Vydūnas parašė vokiškai “Li- 
tauen in Vergangenheit und Ge- 
genwart” (Lietuva praeityje ir 
dabar) 1916 m. ir “Siebenhundert 
Jahre deutsch — litauischer Be- 
ziehungen” (Lietuvių ir vokiečių 
santykiai 700 metų laikotarpyje) 
1932 m. Už šias knygas, o ypač 
už paskutinę vokiečiai labai dūko 
ir beveik visų jos laidų konfiska
vo.

Gali susidaryti įspūdis, kad vi
sas Vydūno praktiškumas pasi
reiškė prie rašomojo stalo. Ne. 
Jis turėjo savo chorų, rengė kon
certus po tolimesnes Tilžės apy
linkes. Nuvykęs į vietovę, kur 
buvo lietuviškas choras, stojo jo 
priekyje, dirigavo, mokė, teikė 
patarimus vietos dirigentui, kuris 
dažniausiai neturėjo jokio -muzi
kinio pasirengimo.

Pavienių chorų bei vaidintojų 
grupelių pasirodymams ir jauni
mo pasižmonėjimui Vydūnas ren
gė Jonines Rambyne ir Ievos kal
ne Juodkrantėje, į kurias šuva- 
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KULTŪRINES

“LIETUVIŲ DIENŲ” leidyk
la, vad. A. Skiriaus, planuoja iš
leisti Maironio raštus, į kuriuos 
pirmoje vietoje įeitų visa grožinė 
kūryba: lyrka, poemos ir dramos. 
Atskiriems tomams redaguoti 
kviečiami atskiri redaktoriai.

t

DAIL. J. SUBAČIUS daro lie
tuviškų 18 pėdų augščio kryžių 
Jokūbo J. Stuko vasarvietei Long 
Islande. Kryžius bus pastatytas 
šį pavasarį.

MANYLANDS KNYGŲ LEI
DYKLA, išleidusi V. Kudirkos, 
S. Zobarsko ir kt. lietuvių rašyto
jų knygas angliškai, numato iš
leisti V. Krėvės apysakų rinkinį 
angliškai.

POETAS BALYS RUKŠA, gyv. 
Toronte, paruošė spaudai naujų 
poezijos rinkinį “žaliau ir mėly- 
niau”. Tai trečioji jo knyga. Jis 
jau pažįstamas iš savo ankstyves
niųjų rinkinių — “Žemės rankose” 
ir “Ugnies pardavėjas”.

• Lietuvaitėj dekoracijos Vo
kietijos teatruose. 1962 m. gruo-
džio mėn. pradžioje Muen'cheno 
Jaunimo Teatre įvyko premjera 
prancūzų dramaturgo Henri Che 
on veikalo “Kalėdos turgaus aikš
tėje”, kuriam dekoracijas paruo
šė dail. Giedra Miglinaitė (žurn. 
Simo Miglino dukra), 1958 m. 
baigusi Muencheno Meno Akade-

Menininkai kaip ir kareiviai ne
pasitraukia iš kovos lauko. Sulau
kęs garbingo amžiaus ir gerai 
kvalifikuotas vaidybinio meno va
dovas p. Juozas Gučius, tikėkime, 
vienu ar kitu būdu nugalės laiki
nai besireiškiančius Adelaidės te
atrinio gyvenimo negalavimus ir 
duos tiek Adelaidei, tiek kitoms 
Australijos lietuvių kolonijoms 
progos pasidžiaugti vaidybiniu 
menu. V. Minvydas 

žiuodavo po kelis tūkstančius jau
nimo. I Jonines ragindavo Vydū
nas mergaites vykti tautiniais 
rūbais. Joninėse Vydūnas būdavo 
pagrindinis organizatorius, kalhėįl 
tojas, dirigentas, režisorius.

Bendrai lietuviškai veiklai ap
tarti Vydūnas šaukė jaunimo va
dovų suvažiavimus. Pirmasis įvy- 
ko Tilžėje 1912 m., kuriame visos j 
lietuviškosios jaunimo draugijos 
(“Rūta”, “Beržas”, “Eglė”, “Lie
pa”...) buvo centralizuotos po 
viena rinkta vadovybe — Santa
ra, kuri išsilaikė iki Klaipėdos į 
krašto okupacijos (1939).

Vydūno 80-ties metų sukakčiai ’• 
paminėti 1948 m. tremtyje, Vo
kietijoje išleista A. Merkelio re- J 
daguota knygelė “Vydūnas”. 1953 j 
m. Vydūnui mirus pasigirdo ma
loni žinia, jog kelių autorių ra
šomos knygos apie Vydūnų, bet 
iki šiol, nors jau minime jo mŠO 
ties dešimtmetį, nepasirodė rtė 
viena, o Vydūnas bent didesnės 
knygos formoje paminklo tikrai 
yra nusipelnęs.

Taip pat laukia jau daugiau , 
kaip penkeri metai Vydūno pre- 
mija Kanadoje (1000 dol.), bet 
ir jai neatsirado knygos, atžy
mint Vydūnų.

NAUJIENOS
mijų. Miglinaitė ligi šiol paruošė 
dekoracijas šešiuose Vak. Vokie
tijos teatruose.

• Dr. Vytautas Bieliauskas,'' 
Xavier universiteto psichologijos^ 
departamento vedėjas, dalyvauja 
šeimyninio gyvenimo klausimais; 
konferencijoje Oxley, Kanadoje. 
Jis ten skaitė paskaitų tema: 
“Vyriškumo ir moteriškumo psi
chologija”.

• V. Kasiulio darbai New Yor
ke. Šio plačiai išgarsėjusio mūsų 
dailininko pirmoji tapybos paro
da New Yorke buvo surengta 
1957 Hammerio galerijoje. Vė
liau vis pasitaikydavo išvysti jo 
darbų įvairiose šio miesto meno 
galerijose, net ir Brentano kny
gyne. 1962 m. pabaigoje Kasiulio 
darbų parodų surengė D’Alessio 
galerija. Galerijos savininkai pa
matė Kasiulio darbus Paryžiuje ir 
jais labai susidomėjo, nemaža jų 
ten prisipirko ir surengė parodų 
New Yorke.

KANADOS LIETUVIAI
Pagal paskelbtus gyventojų su

rašymo duomenis, Kanadoje 1961 
metais buvo 27,629 lietuviai. 1961 
metų surašymo duomenys rodė, 
kad liteuvių tesama 16,224. Per 
paskutinįjį dešimtmetį lietuvių 
skaičius taip smarkiai padidėjo 
dėl tų, kad buvo įsileista karo pa
bėgėlių.

Daugiausia lietuvių gyvena On
tario provincijoje — 16,200, ant
roj vietoj eina Quebeck — 5,883.

*
Kanada — dykumų kraštas, nes 

vienoje kv. mylioje gyvena tik 5 
žmonės. Britanijoje vienai kv. my
liai tenka 567 gyventojai, Italijo
je — 391, Vokietijoje — 562, 
Olandijoje — 855, Indijoje — 346, 
Kinijoje — 149, JAV — 59. Ne
skaitant prieauglio per paskuti
nius 2 metus, iš Kanados daugiau 
išvyksta nei atvyksta.
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LSS AUSTRALIJOS RAJONO SKAUTŲ SKYRELIS

Straipsnius, skirtus ‘To 
Svetimu Dangum” skyre
liui, siųsti Rajono Spau
dos Skyriaus Vedėjo ad
resu: — s.v.v.sl. T.J. Rot- 
cas, 69 Belmore Street, 
Fairfield, N.S.W.

Esame dėkingi

MUS JUNGIA SKAUTYBĖ
(Pasikalbėjimas su rajono vadu V. Neverausku)

Nuotraukose vaizdai iš 
JubiEejinės Vilniaus 
Stovyklos Adelaidėje.

Mus jungia skautybė, — sako 
LSS Australijos Rajono Vadas, 
va Vytautas Neverauskas, — 
Lietuviai skautai nugali tarp- 
kontinentinius atstumus būdami 
vienos tvirtos ir kilnios skautų 
dvasios. Ją išreiškiame savo 
obalsiu ir šūkiu. Jubiliejiniai 
LSS metai yra svarbūs visiems 
išėjusiems lietuvišką skautavi- 
mo mokyklą, kiekvienam bro
liui skautui ir sesei skautei: 
jie svarbūs viso pasaulio lie
tuviams.

*
Broliškai paspaudęs kairę, — o 

buvo jaučiama, kad sveikina kartu 
ir jauniausią Sąjungos narį, ir se
niausią jos pirmūną, — R.V. v.s. 
Vytautas Neverauskas priminė, 
kad Lietuvai tik pradėjus nepri
klausomą gyvenimą, P. Jurgelevi
čiaus rūpesčiu Vilniuje 1918 m. 
lapkričio 1 d. įsisteigė pirmoji 
skautų skiltis. Dabar LSS apima 
visas lietuvių gyvenamas vietas, 
kiek tai įmanoma, ir sueinant 45 
metams nuo įsikūrimo; visur ren
giamasi atitinkamai ir vienaip ju
biliejinius metus paminėti.

— Kokiu būdu lietuviai skautai 
numato paminėti savo Sąjungos 
45 metą gyvavimo sukaktį? Ar tai 
bus vienkartinis parengimas?

Visi 1963 metai skirti tokiai 
svarbiai sukakčiai paminėti. Tad 
bene pats svarbiausias įvykis bus 
Jubiliejinė Stovykla. Tačiau šį kar
tą dėl klimatinių sąlygų, Austra
lijos Rajonas stovyklaus anksčiau, 
nei kiti, Amerikos ir užjūrio, rajo
nai, kur birželis ir liepa yra va
saros mėnesiai. Mes iš visos Aus- 
trailjos suvažiuojame į rajoninę 
jubiliejinę stovyklą prie Adelai
dės, Mt. Crawford pušynan, 1963 
m. sausio 2-11 d.d. Stovyklai pa
rinktas reikšmingas “Vilniaus” 
vardas, ir jau gaminamas ženk
las, kuriuo labai susidomėjo LSS 
vadovybė Amerikoje, pripažinda
ma didelį originalumą, jo patrauk
lumą ir stovyklos — sąskrydžio 
minties reikšmę. Taip pat galuti
nai paruostas stovyklos gairelės 
projektas, pagal kurį pagamintas 
vėliavėles bus galimybės įsigyti vi
siems norintiems. Tuo mūsų mieli 
tautiečiai turės gražų suvenyrą, 
ir parems stovyklaujančius, ku
riems, nežiūrint visokių sunkumų, 
daroma labai daug įvairiais atve
jais nuolaidų nuo pagrindinio 
£6.10.0 mokesčio. Nors Australijo
je stovyklausim anksčiau, bet jau 
esame gavę visai LSS bendrą ju
biliejinės stovyklos dainą; ir tai 
bus viena tų daugelio jungčių, ku
ri pabrėš viso pasaulio lietuvių 
skautų jubiliejų.

Tenka atsiminti, kad yra ir dau-

PADĖKA

Sėkmingai pasibaigus Jubiliejinei “Vilniaus” Stovyklai, nuo
širdžiai dėkojame:

Už atsiųstus sveikinimus: LSS Pirmijos Pirmininkui, s. A. Dun- 
dzilai, LS Seserijos Vyriausiai Skautininkei v.s. O. Zailskienei, LSB 
Vyriausiam Skautininkui s. C. Vilkui, ALSS Valdybai ir v.s. A. 
Krausui.

Už aukas stovyklos reikalams: p. J. Bačiūnui, USA, L.A.S. Ade
laidės Skyriui, p. A. Celnaitei ir visiems svečiams.

Už vadovavimą stovyklai, maitinimą, įrengimus ir jaunimo prie
žiūrą: ps. S. Pacevičienei, fil. J. Maželienei, v.sl. A. Mikužytei, v.sl. 
J. Didžytei, v.sl. J. Paragytei, p. A. Celnaitei, ps. V. Opulskiui, fil. 
kun. P. Daukniui, s. J. Vanagui, ps. V. Šulcui, s.v.v.sl. P. Alkevi- 
čiui, s.v.v.sl. J. Neverauskui, ps. P. Pilkai, ps. A. Karpavičiui, ps. 
A. Plūkui, sv.v.sl. J. Morkūnui, s.v.v.sl. G. Kišonui, s.v.v.sl. A. Mi- 
gevičiui, s.v.v.sl. R. Kazlauskui, s.v.v.sl. A. Zamoiskiui;

Už darbą stovykloje — virėjai p. E. Bernaitienei.
Už svečių priėmimą Adelaidėje — “Vilniaus” Tunto Skautų 

Tėvų Komitetui.
Pagaliau visiems stovyklautojams už drausmę ir prisidėjimą 

prie stovyklos pasisekimo —
Skautiškas Ačiū!1

Budėkim!
LSS Australijos Rajono Vadija

PADĖKA

Sydnėjaus “Aušros” Tunto Vadija nuoširdžiai dėkoja visiems, 
padėjusiems vienokiu ar kitokiu būdu Tunto Jubil. Stovyklos Kon
tingentui :

“Aušros” Tunto Skautų Tėvų Būrelio Komitetui, ir Senųjų 
Skautų Židiniui mus parėmusiems finansiniai;

Adelaidės Skautų Tėvų Komitetui ir jų talkininkams, suruošu- 
sierns priėmimą Adelaidėje, Liet. Namuose, sausio 7 d. ir už rūpini
mąsi skautų, belaukiančių traukinio į Sydnėjų,* nakvyne;

Melbourne skautų vadovams, skautams ir jų tėvams, priglau- 
dusiems sydnėjiškius pakeliui iš Adelaidės į Sydrtėjų.

Atsiprašome, kad savo geradariams negalime padėkoti atskirais 
laiškais, bet tai beveik neįmanoma, nes daugumos net nežinome 
vardų, tad nors šiuo būdu priimkite mūsų nuoširdžią padėką!

Ačiū! Ačiū! Ačiū!
“Aušros” Tunto Vadija

giau progų lietuvių praeitį, vargus 
ir džiaugsmus prisiminti: 1863 me
tų sukilimas, nuo kurio sueina 
100 metų; Kražių skerdynės, kada 
lietuviai gynė savo tikėjimą ir bu-

vo dėl jo pralietas kraujas. Taip 
pat jubiliejinėje “Vilniaus” sto
vykloje vienas laužas ištisai ski
riamas mūsų tautos dainiui Mai
roniui prisiminti.

— Kaip lietuviai skautauja 
Australijos kontinente?

— Bendrai reikia pasakyti, kad 
skautavimo sąlygos yra kiek sun
kesnės jau dėl didelių atstumų, bet 
problemos nėra neišsprendžiamos, 
kaip praktika rodo. Tuntai yra 
keturi: “Aušra” (Sydney), “Džiu
gas” (Melbourne), “Baltija” (Can
berra), “Vilnius” (Adelaide). 
“Venta”, “Šatrija” ir ‘Šarūnas’ 
yra vietininkijos, su būstinėmis 
miestuose Brisbane, Geelong, 
Perth. Akademinis Skautų Sąjūdis 
reiškiasi Adelaidėje ir Melbourne.

Su pirmuoju transportu iš trem
tinių stovyklų atsirado ir pirmasis 
mūsų skautų vienetas. V.s. B. Dai- 
nutis jam vadovavo ir kartu buvo 
pirmasis Rajono Vadas. Jau 1948 
m. 40 skautų vyčių atstovavo Lie
tuvą, pirmą kartą pakeldami Lie
tuvos vėliavą tokiame sąskrydyje, 
kaip Pan-acific Jamboree. Su di
džiausiu atsidėjimu ir pasišventi
mu v.s. A. Krausas 8 metus buvo 
Australijos Rajono Vadas ir jo 
triūso dėka daug nuveikta. Aus
tralijos Rajonui teko atstovauti 
Lietuvą Filipinuose buv. X Pasau
linėje Jamborėje.

Nuo 1958 m. daromos rajoninės 
stovyklos, derinamos su visuome
niniais parengimais ir meno die
nomis — jos kilnojamos pamečiui, 
nes, gal vienas didelių tikslų joms 
rengti yra susiartinimas atstumų 
nugalėjimas.

— Kas yra daroma lietuviško 
jaunimo labui dabartyje?

— Skautų programa apima ir li
tuanistinę programą. Juk, saky
sim, tokia Lietuvos istorija ir ge-

VĖLIAVŲ AIKŠTĖ
Foto: V. Vosyliaus

ografija, toks supažindinimas su 
tautodaile, yra patyrimo laipsnių 
programos dalis. Tai yra pasidarę 
kartu ir aktualiausiomis šių dienų 
mūsų jaunimo problemomis. Ta
čiau pas skautus viskas vyksta lie
tuviškai — skautai tiek stovyklose, 
tiek sueigose turi savas skatinan
čias priemones ir sėkmingus, rei
kia pasakyti, jaunimui atitinkan
čius kelius, kurių pagelba lietu
viškas žodis pasidaro mielas, o 
knyga ir veikimas lietuviškos vi
suomenės labui — nesvetimas. Tas 
faktas yra gal didesnės reikšmės, 
nei ištisos lituanistinės programos.

Australijos Rajone turime “Pėd
sekį”. Tai Sydnėjuje Skautų Vy
čių Draugovės leidžiamas rajono 
vadijos “oficiozas”, kurio pirmoji 
paskirtis yra informuoti skautus 
ir skautes visais mūsų rajono 
skautiškais reikalais, o antroji pa
skirtis, ne kiek nemažesnė — pra
tinti lietuvišką jaunimą skaityti ir 
rašyti lietuviškai.

LSS turi savo leidinį “Skautų 
Aidą”, kuriam sueina jubiliejiniais 
metais 40 metų. “S.A.’ yra leidžia
mas Kanadoje ir užsiprenumeruo
jamas viso pasaulio lietuvių skau
tų.

— Kokie yra LSS užsimoti pla
nai aplamai, ir pas mus — Aus
tralijos kontinente?

— Lietuviai skautai yra pasiry
žę dirbti pagal visus savo nuosta
tus ir tuo draugiškai padėti kiek
vienam savo artimui. Tuo pačiu 
stengsimės padėti kuo didesniam 
jaunimo skaičiui, įtraukdami kuo 
daugiau jaunuomenės į savo eiles.

LSS priima pas save visą lietu
višką jaunimą, kuris sutinka dirb
ti, kad taptų ištikimesnis Dievui, 
pasidarytų geresniu Tėvynės sūnu
mi ir tobulesniu žmogum. Juk 
skautybė augina žmones, kurių 
tikslas yra tarnauti visiems lie
tuviams.

Metame žvilgsnį toliau! Skautų 
tarpe tikimasi, kad jaunoji karta, 
išaugusi skautų eilėse, sugebės 
vesti ateities lietuvišką gyvenimą 
ir sugebės apjungti visus lietu
vius bendram lietuviškam darbui.

Baigdamas pasikalbėjimą, LSS 
Austrailjos Rajono Vadas, v.s. Vy
tautas Neverauskas, sveikindamas 
visus jubiliejinių metų pradžioje, 
linki, kaip sakė jūsų koresponden
tui:

— Skautai ir skautės, prisimin
dami savo geležinį įstatą: skautas 
sąžiningai atlieka visas savo pa
reigas, stengiasi būti kasdien ge
resniu, kad tarnautą pagal savo 
obalsįl

BUDĖKIME!

(Iš “Pėdsekio”) A.G.

Dvasios Vadovas fil, kun. P. Dauknys 
■ruošiasi Sv. Mišioms.

Foto: V. Vosyliaus

JUBILIEJINĖ “VILNIAUS”
LSS, savo veiklos 45-rių metų 

sukakčiai paminėti, nuo 1962 m. 
lapkričio 1 d., iki š. m. lapkričio 
1 d. paskelbė LSS Jubiliejinius 
Metus. Jubiliejinių Metų proga, 
be kitų didesnio pobūdžio darbų, 
numatyta suruošti ir Jubiliejinę 
Stovyklą. LSS Australijos Rajo
nas šią stovyklą suruošė sausio 2-
— 11 d. d., Mt. Crawford, S. A.., 
apylinkių pušynuose, savo vaizdu 
primenančiuose Vilniaus apylin
kių miškus. Stovykla, paminint 
faktą, kad ir pati pirmoji skautų 
skiltis buvo įsteigta Vilniuje (P. 
Jurgelevičiaus — 1918. XI. 1.), 
pavadinta “Vilniaus” vardu, jos 
viduriu tekąs upelis — Vilnele, 
kalnas, ant kurio buvo pastatyti 
trys kryžiai — Trijų Kryžių kal
nu, svarbiausia gatvė — Gedimi
no gatve, o pastovyklės gavo Vii- 
niaus priemiesčių pavadinimus: 
skaučių — “Antakalnis”, skautų
— “Paneriai”.

Stovyklautojų į stovyklą prisi
rinko virš 200; jie čia suskrido iš 
Sydnėjaus “Aušros”, Canberros

“Baltijos”, Melburno “Džiugo”, 
Geelongo “Šatrijos”, na, ir šeimi
ninkų — Adelaidės “Vilniaus” — 
tuntų. Brisban'ės skautus atsto
vavo vienintelis stovyklautojas — 
s. v. E. Sagatys.

Užėjus perkūnijai, jūs esate 
saugus automobilyje. Žaibo už
gautas automobilis nuleidžia ele
ktros srovę į žemę be jokių nuos
tolių keleiviams.

STOVYKLA
Kai kurie iš stovyklautojų, ne

skaitant brisbaniečio, Adelaidę 
pasiekė užtrukdami dvi paras ke
lionėje traukiniu.

Stovyklai vadovavo: stovyklos 
viršininkas — v. s. Vyt. Neveraus
kas, jo adjutantas — s. v. v. si. J. 
Morkūnas; pastovyklių vadovai: 
skaučių pastovyklės viršininkė ps. 
S. Pacevičienė, adjutante — v. s. 
v. si. A. Mikužytė, skautų: v-kas 
ps. V. Opulskis, adjutantas — s. 
v. v. si. G. Kišonas. Kiti pareigū
nai: stovyklos ūkio v-kas — s. v. 
v. si. P, Alkevičius, įrengimų va
dovas — s. J. Vanagas, laužave- 
dys — ps. V. Šulcas. Religiniu sto
vyklos gyvenimu rūpinosi fil. kun. 
Pr. Dauknys, čia ištisai išstovyk- 
lavęs visas 10 dienų; porą dienų 
stovykloje praleido ir Rajono 
Dvasios Vadovas s. kun. P. But
kus. Pirmąją pagalbą teikė fil. 
dr. J. Maželienė. Stovyklos vir
tuvę tvarkė s. v. v. si. J. Never
auskas ir p. Bernaitienė.

Stovyklautojai leido savo dien
raštį “Pušyno Aidą”, kurį iš pra

džių redagavo s. B. Žalys, o vė
liau — v. s. v. si. J. Didžytė. Ja
me gausiai bendradarbiavo patys 
stovyklautojai, ir todėl laikraštė
lis stovykloje buvo labai populia
rus. Jo redakcinį kolektyvą, be 
redaktorių, sudarė (sąstatas laike 
stovyklos keitėsi): s. v. v. si. R. 
Cibas, jr., D. Vitfgrytė, s. v. v. si. 
A. Garolis, ps. A. Plūkas, v. s. v. 
si. V. Brazauskaitė.

Stovyklos ribose, sausio 4 d. 
įvyko LSS Australijos Rajono Va
dovų Suvažiavimas, kuriame ap
tarti bendrieji skautų — čių rei
kalai. Suvažiavimą pravedė Rajo
no Vadas v. s. V. Neverauskas. 
Suvažiavime, be Rajono Vado ir

(Nukelta į 4 psl.)

VANDENTIEKIS 
RAGANOSIAMS

Kenijos draustiniuose, kur gy
vena drambliai, liūtai ir ragano
siai, nutarta įrengti pastariesiems 
gyvūnams vandentiekį. Tai daro
ma ne vien raganosių komfortui 
— sausringais metais išdžiūvus 
draustiniuose vandens telkiniams, 
raganosiai dažnai žūva rtuo troš
kulio.
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JUBILIEJINĖ...

MŪSŲ PASTOGĖ

(Atkelta

Vadijos narių, dalyvavo tuntinin- 
kai, skaučių skyrių vedėjos arba 
jų įgaliotiniai ir po 1 rinktą atsto
vą iš tunto vadijos.

Stovykloje vykusiems skiltinin- 
kų kursams vadovavo fil. kun. P. 
Dauknys, kursus lankė 16 skaučių 
ir 10 skautų. Lektoriais talkinin
kavo visas būrys stovykloje bu
vusių skautiirinkų-kių.

Pačios stovyklos suprojektavi
mu ir įrengimais rūpinosi s. J. 
Vanagas. Įvažiavimą į stovyklą 
puošė didžiuliai, Geležiniu Vilki 
ir įrašu ‘‘Vilniaus Stovykla” pa
puošti vartai. Vėliavų aikštėje iš
dėtas iš akmenukų Lietuvos že
mėlapis, jo vidury stovi rūpinto
jėlis .Paties Dvasios Vadovo fil. 
kun. P. Dauknio daryti papuoši
mai prie altoriaus; jo darbo ir 
Trys Kryžiai kaįjįe. Individualiai 
pasipuošta apie skautų-čių pala
pines. Gražiausiai pasipuošę skil
tys stovyklos gale buvo premijuo
jamos.

Stovyklos metu, abiejose pasto- 
vyklėse veikė skautiškojo pažan
gumo konkursai. Pažangiausia 
skiltis kiekvieną dieną buvo atžy
mima pereinama gairele.

Stovykloje veikė, s. v. V. Vana
go vedamas, paštas ir tiekimo 
skyrius, kurių veikla tikrai buvo 
pasigėrėtina.

Sausio 7 d. kitų vietovių sto
vyklautojai padarė ekskursiją po 
Adelaidę ir apylinkes; daugumai 
tai paliko neišdildomų įspūdžių, 
nes Adelaidę matė pirmą kartą... 
Adelaidės Liet. Namuose apžiū
rėtas “Vilniaus” Tunto skautų 
būklas (šį būklą reikėtų visą, iš
tisai, perkelti į muziejų — toks 
jis įdomus ir taip gražiai sutvar
kytas; tai s. J. Vanago pastangų 
vaisiai!...) ir apylinkės biblioteką, 
kurioje, tuo metu buvo išstatyta 
skautiškos spaudos parodėlė. Vė
liau visus ekskursantus pavaišino 
pietumis “Vilniaus” Tunto skau
tų-čių tėveliai.

Trumpų iškylų į apylinkės 
(ypač į Mt. Crawford) turėta ke
lios.

Stovykloje, galima sakyti, bet 
kuriuo dienos metu, darbas virte 
virė — ruošimasis iš patyrimo 
laipsnių programų, pašnekesiai,

LAIŠKAI IŠ ADELAIDES (2)

BENDRUOMENINĖ DRAMA
(ANTIKOMUNISTINĖ SĄJUNGA. KANDIDATAI VALDYBON. 
“MŪSŲ PASTOGĖS” VAJUS. TAISYKLĖS KONTROLĖ KOMISI- 
JAI. KULTŪROS FONDAS IR JAUNIMAS)

Adelaidėje buvo sušauktas 
adelaidiškių Krašto Tarybos na
rių ir bendruomeninių organiza- 
cijiį atstovu pasitarimas bėga
maisiais kolonijos reikalais. Jis 
buvo tikrai įdomus ir jį perduo
du taip, kaip jis buvo užfiksuo
tas žurnalisto bloknote.

Laikas: 1963.3.1 d. 7-11 vai. 
vak.

Vieta: Adelaidės Lietuvių Na
mai.

Dalyvių skaičius: 20.
M. Pocius (Apylinkės Valdy

bos p-kas): Apylinkės Valdyba 
turi du klausimus — antikomu
nistinės sąjungos kūrimas ir 
kandidatų apylinkės valdybai 
parinkimas Kaip žinote, prieš 
kiek laiko įsikūręs komitetas 
liudyti prieš komunizmą dabar 
nutarė persiorganizuoti į pasto
vią instituciją — antikomunisti
nę sąjungą Tas komitetas pas
kubomis parengė būsimos anti
komunistinės sąjungos projektą. 
Perskaitysiu Tamstoms svarbes
nius punktus (skaito): “Tikslai 
... kovoti prieš komunizmą... po
puliarinti tautų išsilaisvinimą... 
kovoti už pavergtų tautų valsty
binę nepriklausomybę.. Nariai... 
tautinių grupių per savo deleguo
tus atstovus... Panašius tikslus 
turinčios australų organizacijos 
gali deleguoti savo atstovus... Są
junga reiškiasi per savo Tarybą, 
kurią sudaro deleguoti tautybių

EUROPIETIS SPECIALISTAS 
OPTIKAS

‘ Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
- akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai.,
: šeštad. 9-13 vai.

k FI.a- Capitol House, 109 Swanston St., 
'Priešai* Melbourne Town Hall)
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žaidimai ir darbai niekam neleido 
veltui dykinėti. Kulminacinis die
nos punktas — vakariniai laužai 
(nors, gaila, dėl ypatingai didelio 
gaisro pavojaus — dirbtinis), prie 
kurio jaunimas išsidainuodavo ir 
prisišposaudavo. Pačioje stovyk
loje visą laiką vyravo gyva, bro
liška ir linksma dvasia. Ir “bai
siausi” darbai buvo atliekami su 
juoku ir šypsena!

Stovyklos uždarymo proga, de
šimt sesių davė skautės įžodį. Į 
II-rą pat. laipsnį išlaikė egzami
nus 19 skaučių. Už pavyzdingą 
skautavimą ir veiklą, Jubiliejinės 
Stovyklos proga Vyriausių Skau
tininkų apdovanoti šie skautai-tės:

Tėvynės Dukros Žymeniu — 
A. Mikužytė; Tėvynės Sūnaus Žy
meniu — P. Alkevičius; Vėliavos 
Žymeniu — J. Didžytė, R. Zinku- 
tė, R. Kazlauskas, P. Kviecinskas; 
Pažangumo Žymeniu — R. Kučin
skaitė, E. Vaičekauskaitė, M. Ma- 
nikauskaitė, K. Rudzinskas, S. 
Žiedas, R. Keraitis. Pakelti į vy
resniškumo laipsnius: į vyr. skil- 
tininkes — A. Mikužytė, J. Did
žytė, J. Paragytė. Į vyr. skilti- 
ninko — G. Kišonas. Į skiltinin- 
ko — A. žvirblys. Į paskiltinin- 

RAJONO VADOVŲ SUVAŽIAVIMO DALYVIAI 
pirmoj eilėj — p*. A. Plukai, a. B. Žalys, v.i.v.sl. J. Pa-l 
ragytė, jūr. ps. V. Vaitkus, psl. E. Vaičekauskaitė; stovi 
— ps. A. Karpavičius, ps. V. Opulskis, fil. J. Maželienė, 
Rajono vadas v.s. V. Neverauskas, yadeivė — S.M. Osi- 
naitė — Cox, v.s.v.sl. J. Didžytė, ps. P. Pilka, fil. kun. 
P. Dauknys ir s. kun. P. Butkus,
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atstovai (1-3) ... Taryba išrenka 
vykdomąjį organą — valdybą...” 
ir t.t. Šiandie mes turėtume pa
sisakyti, ar dalyvausime šioje 
naujai besikuriančioje sąjungo
je?

J. Jonavičiui: Mes jau turime 
kovai prieš komunizmą organiza
ciją — tai Baltų Taryba. Būsi
mos organizacijos darbai gali su
sikryžiuoti su Baltų Taryba ir 
gali tekti pastarąją likviduoti.

M. Rudzenskac Numatytos or
ganizacijos tiksluose yra vienas 
labai slidus punktas — kova už 
pavergtų tautų valstybinę nepri
klausomybę. Nepriklausomą Lie
tuvą mes suprantame su Vilniu
mi. Lenkai Vilniaus nori sau. O 
mums teks dirbti kartu su len
kais. Kažkas panašaus buvo jau 
Vokietijoje tuoj po karo. Lietu
vių atstovams — ir aš buvau jų 
tarpe — teko demonstratyviai iš 
pasitarimų išeiti. Gali panašiai 
atsitikti ir čia.

J. Riauba (lietuvių atstovas 
ligišioliniame komitete prieš ko
munizmą) f: Komiteto, kurį šiuo 
metu sudaro devynių tautybių 
atstovai, vieninga nuomonė yra 
ta, kad atėjus laikui pačios tau
tos apsispręs, dėl savo valstybi
nės nepriklausomybės. Būsimoji 
sąjunga kovos tik dėl apsispren
dimo principų įgyvendinimo.

V. Radzevičius: — Nesijungti 
prie šios organizacijos mes ne- 

kės — R. Kučinskaitė, R. Mil
ka u skaitė, N. švedaitė. Į paskil- 
tininko — K. Rudzinskas, V. 
Strauskas, A. Grėbliūnas, R. Si
pavičius, V. Švedas. Viešas pa
gyrimas — B. Mikužytei ir V. 
Brazauskaitei. Skautininko J. Va
nago skirtas dovanas už gražiau
siai papuoštas skaučių palapines, 
laimėjo “Vilniaus” Tunto “Gul
bių” skiltis, “Šatrijos” Tunto 
skautės, “Baltijos” Tunto “Vove
rių” skiltis ir “Džiugo” tunto jau
nesniųjų skaučių būrelis.

Skautų pastovyklės pažangumo 
konkurso laimėtojai pasiskirstė 
sekančiai: I-mą vietą — “Šatrijos 
Tunto“ “Erelių" skiltis, II-rą — 
“Aušros” Tunto “Lokių” skiltis, 
III-čią — “Vilniaus” Tunto “Vil
kų” skiltis ir IV-tą vietą — “Bal
tijos” Tunto “Lapinų” skiltis.

Stovyklai oras pasitaikė, iš pra
džių gal kiek ir vėsokas, bet sau
sas, o į stovyklos pabaigą net kar
štas, ir stovyklautojai su malonu
mu vyko į netolimą Williamstow- 
no baseiną maudytis.

Australijos lietuvių gyvenimo 
mastu imant, vien'as didžiausių 
lietuviškojo jaunimo sąskrydžių 
pasibaigė... nevienas atsisveikin
damas gražųjį pušyną net nubrau
kė ašarą, širdyje pasižadėdamas 
žūt-būt po dviejų metų vėl sto
vyklauti rajoninėje stovykloje 
Victorijoje! ». B. žaly* 

galime: jos paskirtis sutampa su 
mūsų siekimais. Statuto projek
tas reikalingas keitimų ir tobuli
nimų. Šia prasme lietuvių atsto
vai gali daug ką padaryti.

V. 'Ragini*: Atsiminkime, kam 
čia atvykome. Esame čia, kad 
kovotume prieš komunizmą, ir 
todėl turime būti visur ten, kur 
prieš šį siaubą kovojama.

A. šereli*: Baltų Taryba atlie
ka specifinius uždavinius ir pa
sireiškia daugiausia tik išvežtų
jų minėjimais, ši Taryba, deja, 
ligi šiol neįsiskverbė į australų 
tarpą, nepasireiškė spaudoje, ne
panaudojo radio, televizijos. Bū
simoji Sąjunga gal pajėgs šias 
spragas užkimšti ir pasitarnauti 
bendram reikalui.

V. Linkui: Ponas Šerelis Bal
tų Tarybą skaudžiai nuvertino. 
Tiesa, ji yra maža, susidedanti 
tik iš trijų tautų atstovų, tačiau 
Baltų Taryba turėjo ir turi ge
rus ryšius su australų spauda ir 
radio. Daugeliu atvejų jai buvo 
pažadėta parama, bet tie pažadai 
neįvykdyti. Visi žinome, kad į 
australų TV ir spaudą įsiskverb
ti labai sunku. Ponas Šerelis di
delis optimistas, jei galvoja, kad 
naujai organizacijai pasiseks pra
simušti. Linkiu pasisekimo, bet 
aš pats labai abejoju. Gal ką 
nors galima padaryti per RSL 
(Atsargos Karių Sąjungą), bet ir 
ji turi sunkumų. Tai nėra idea
lizmo, bet materializmo kova, 
kurioje daug lemia Maskvos fon
dai. Maskva nesigaili lėšų silp
ninti kiekvieną jai priešišką pa
sireiškimą.

Prie būsimos sąjungos lietu
viams tektų jungtis.

A. Šliužas: Jungtis prie stei
giamos sąjungos ir kartu remti 
Baltų Tarybą, kad būtų galima 
per ją taip pat kovoti prieš ko
munizmą.

L. Martinkus: Reikia įsijung
ti. Pinigo motyvas labai svarbus.

VIESULO
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GRAFIKA MELBOURNE

Kovo 7 d. Melbourno priemies
tyje South Yarra "A” Meno Ga
lerijoje buvo pravertos durys pa
matyti Amerikoje gyvenančio tau
tiečio dail. Romo Viesulo -grafi
kos kūrinius. Žiūrovai, laikydami 
raudono vyno taureles tad dešinė
je, tai kairėje susigrupavę būre
liais aptarinėjo kasdienines aktu
alijas. Vos keli prikišę nosis prie 
nuospaudų bandė įžiūrėti ar įspė
ti kūrinių paslaptį. Atidarymo 
metu buvo nupirkti trys kūriniai: 
Dainos, Šviesos ruožas ir Smėlis, 
smėlis. Paroda tęsis tris savaites. 
Jei tokiu tempu meno mylėtojai 
pirks parodoje iškabintus paveiks
lus, tai parodos organizatoriai ne
beturės ko parodyti Sydnėjuje.

★
Naujovės ir galimybės, kurios 

gaivališkai pasireiškia mene po 
Antrojo Pasaulinio karo Vakarų 
pasaulyje yra natūralūs žmogaus 
kūrybingumo tęstinumas. Menas, 
būdamas dvasinis žmogaus pa
sisakymas, buvo ir yra gilesnė 
išraiška negu optinis gamtos su
vokimas. Kandinskio mąstymas 
priartinti tapybą prie muzikos, 
t.y. operuoti linijos ir spalvų 
galimybėmis, rado plačiai aprė
piantį atgarsį kūrybinguose me
nininkuose. šių dienų grafikai, 
lygiai kaip tapytojai ar skulpto
riai sprendžia tas pačias dabar
ties mene iškylančias problemas. 
Romas Viesulas yra tvirtai įau
gęs į šio laiko meno dirvą ir pir
moje savo grafikos darbų paro
doje Australijoje parodo pilnai 
išbrandintus ir sodrius vaisius.

Spalvuota ar juoda — balta 
grafika yra atskira meno šaka, 
turinti labai įvairią ir intriguo
jančią techniką: medžio raižymas, 
vario raižymas, litografija ir kit. 
Pagrindiniai elementai, kuriais 
grafikas operuoja, yra: taškas, 
linija, plokštuma, juoda, balta ii 
ir spalva. Stebėdami Romo Vie
sulo medžio raižinius, spalvuotą 
ar juodą-baltą litografijas ir 
vario raižinius, neapgailestauja
me, bet džiaugiamės jo pastango
mis. Kaip daugel lietuvių grafi
kų, taip ir Romo Viesulo kūrybo
je jaučiame per ilgesnį periodą 
kristalizavimąsi ir išsilaisvinimą

Tačiau lygiai svarbus ir politinis 
momentas. Kai santykiai su bol
ševikais blogėja, veikimo sąly
gos darosi geresnės ir į spaudą 
prasiskverbti daug lengviau. At
siminkim Petrovo bylos laikus. 
Tada australiški laikarščiai dė
davo viską, ką pateikdavom. Aus
tralų akyse svarbu ir masė. Jei 
veiksime per sąjungą, kuri atsto
vaus sakysim 20.000 balsuotojų 
Pietų Australijoje, su ta sąjun
ga skaitysis politinės partijos.

C. Zamoiskit: Daugelis linkę 
prisidėti. Reikėtų jieškoti mažiau 
saistančių formų. Man, tačiau, 
atrodo, kad mes einame kitų tro
bos šluoti, o nepasižiūrime, ko
kia mūsų troba. Mes patys prieš 
komunizmą nekovojame savomis 
jėgomis ir per savas organizaci
jas, bet tuojau skubam pagalbon 
tokiems veikėjams.

A. Šereli*: Ko negalime pada
ryti trim pirštais, turime bandy
ti visu kumščiu. Neturėjau jo
kios intencijos Baltų Tarybą nu
žeminti.

Jz. Lapiyt: Mums svarbu, kiek 
bus naudos lietuviams ir Lietu
vai. Visiems mums rūpi Lietuvos 
reikalai, šiandien prieš komuniz
mą kovoja didelės jėgos. Baltų 
Taryba daro, ką gali. Norintieji 
gali susipažinti su krūvomis tik
rai puikiai paruoštos medžiagos, 
kuri duodama viso pasaulio spau
dai. Ji puikiausiai paruošta, daug 
darbo įdėta. Svarbu ne manda
tai, atstovų dalyvavimas, bet 
darbas. Baltų Taryba stovi tin
kamoj augštumoj, australų vi
suomenėje priimta ir pripažinta.

B. Strauka*: Juo daugiau ko
vojančių organizacijų, juo ge
riau. Reikėtų patobulinti būsi
mos organizacijos statutą.

A. Šliužą*: Kaip su būsimos 
sąjungos finansais?

J. Riauba: Dalyvaujančios tau
tybės apsideda mokesčiai (po 10- 
20 svarų į metus), numatytos pa
jamos iš parengimų, aukų, pali
kimų. Piniginės paramos pasiūly
mai gauti iš politinių partijų ko
miteto buvo griežtai atmesti.

M. Pocių* (sumuoja pasisaky
mus) : Dauguma pripažįsta, kad 
reikia jungtis. Mano nuomone, 
deleguosimus atstovus turėtų 
kontroliuoti bendruomenė; ji 
duotų ir direktyvas. Susirinkę 
būsimos organizacijos atstovai

RAŠO A. VAIČAITIS

iš iliustratyvinio gamtos inter
pretavimo, nugalėjimą techniki
nių sunkumų ir įsijautimą į skir
tingų spaudinių savybes. Būdin
gi būtų šio laikotarpio paveiks
lai: Dainos I ir II Tamsu Žemė
je. Malonu išskirti ir stipresnius 
to pobūdžio lapus, k.a. Baladė, 
Toro toro, ir Vienas ir Septyni 
kaip išbaigtus giliu technikiniu 
nusimanymu. Vokiečių ekspresio
nizmo milžiniška jėga, kuri stip
riai išsikiša paveiksluose “Ref
leksija” ir “Madona”, yra nusė
dusi Amerikos progresyviniame 
mene pavadinimu “Abstract ex
pressionism”, taip pat yra palie
tusi mūsų kalbamo grafiko pasą
monę.

Stipriausiai Viesulas užsireko
menduoja kūriniais: vario raiži
niu “Iškasenos”, spalvuota lito
grafija “Karys”, spalvuota lito
grafija “Šviesos Ruožas”, spal
vuota litografija “Ar šiandien 
žolė geltona?” ir vario raižiniu 
“Iškeliavimas”. Šiuo*e be prie- 
kaišto i>pildytuo*e paveiikiluoie! 
dailininkai apčiuopia ir pergyve
na vaizduojamą aplinką (avyje. 
Iireiikimo forma individuali, tik
ra, be ekiperimentų ir prielai
dų, Tai išdava Harmoningo pa*i- 
reiškimo, intelekto ir intuicijos.

Sesutės Ramunė (8 m.) ir Auksė (7 m.) Savaitytės 
skambina duetu 1963 m. vasario 17 d. Nepriklauso
mybės šventės minėjime.

nuspręs, kaip ji veiks. Ką galėtu
me deleguoti?

(Visa eilė pasiūlymų ir visa ei
lė atsisakymų. Nutarta, kad de
legatus parinks apylinkės valdy
ba. Ji juos ir instruktuos).

★
M. Pocius pereina prie antro 

klausimo — kandidatų į būsimą 
apylinkės valdybą siūlymas.

A. Šliužą*: Tepasilieka dar 
vieneriems metams visa ligšioli
nė valdyba.

M. Pocių*: Nepasiliks. Kalbi
nau kandidatuoti — atsisakė.

Jz. Lapšyi: Čia mes darome 
platesnio masto prašymą. Lietu
viai kuklūs, prašymą pakartojus 
gal ir sutiks.

. M. Pocius: Ne.
(Padarius visą eilę vardinių 

pasiūlymų ir pasiūlytiems! atsi
sakius kandidatuoti, jiaškoma 
naujų kelių).

S. Dunda; Kiekvienos organi
zacijos valdyba turėtų duoti po 
vieną kandidatą į vykdomuosius 
bendruomenės organus.

V. Petkūna*: Reikia jieškoti 
kandidatų tarp jaunimo.

S. Dunda: Bet kur jis?
J. Jonavičiui: Ar susirinkusie

ji negalėtų man atsakyti, kodėl 
niekas nenori eiti į valdybą?

V. Perkūnas: Todėl, kad reikia 
dirbti.

J. Jonavičius: Visai ne. Visos 
organizacijos turi valdybas ir vi
sose reikia dirbti.

L. Garbaliauskas: Visi, kuriuos 
aš kalbinau, nurodė vieną kliūtį 
— laiko stoką. Veiklesni įsijungę 
į įvairių organizacijų valdybas. 
Gal bus geriausia, jei mes kiek
vienas pasirūpinsime bent po vie
ną kandidatą.

J. Jonavičius (kreipdamasis į

Pažymėtina, kad Viesulas ne- 
atsilieka nuo šių dienų vadovas, 
jančių amerikiečių grafikų, k.a. 
L. Goldin, A. Fransconi, L. Bas
kin, M. Kohn, A. Dehn, M. La- 
sansky ir kit. ir produktyviai pa. 
pildo gana stiprią amerikiečiai 
grafiką. Žinia, Viesulo kūryba 
dabar priklauso mažai žiūrovu 
grupei, bet kas yra tikra, kad ta 
grupė žmonių didžiuojasi jo ta
lentu ir iš širdies užgiria jo pa
sirinktą vaizdavimo būdą.

Šių dienų grafika Vakarų pa
saulyje yra pasiekusi iki šiol ne- 
žinomo jautrumo ir tobulumo. 
Pasiekti augštumas, kuriose yra 
įsitvirtinę pasauliniai charakte- 
riai grafikoje, k.a. Miro, Bar
que, Manessier, Hartung, Soula- 
ges, Nay, Poliakoff, Friedlaen- 
der, nuoširdžiai linkiu ir lietu
viškai kalbančiam Viesului.

★

Negalintiems lietuvių bendruo
menės nariams darbo valandomis 
atsilankyti į Romo Viesulo grn- 
fikos parodą, “A" galerijos direk
torei Miss J .Daicson pasiūlau, 
kovo H d. vakare, dideliam mūą 
tautiečių būriui buvo suteikta ga
limybė aplankyti parodą ir pati- 
gerėti augštos vertės kūriniais.

apylinkės valdybos p-ką): Ar tu
rite bent vieną kandidatą?

M. Pocių*: Ne.
V. Linku*: Reikia jieškoti ir 

surasti apylinkės valdybos pir
mininką. Kai atsiras pirminin
kas, atsiras ir kiti atstovai.

M. Pocių*: Statutas to nenu
mato. Susirinkimui laikinai siū
lomi tik kandidatai į valdybą ir 
susirinkimas renka jam patinka
mus žmones. Išrinktieji tarpusa-. 
vy pasiskirsto pareigomis. Mes 
negalime pasakyti, kad tas ar 
anas bus pirmininku. Savu laiku 
iš tokių numatytų išėjo tik 
šnipštas.

A. Šereli*: Mano galvoje jau 
formuojasi atsakymas p. Joną- 
vičiui — nekalbame atvirai, o tik 
politikuojame. Sunku duoti iš 
anksto sutikimą žinant, kad kan
didatas ir jo šeima išstatomi pa
juokai.

V. Linku*: Kandidatų jieškoti 
tik privačiu kontaktu. Viešai 
niekas nesutiks kandidatuoti.

A. Maželi*.- Gal daugiau kreip
ti dėmesio į p. Dundos pasiūly
mą. Visoms organizacijoms yra 
svarbi apylinkės valdyba.

B. Strauka*: ATsidūrėme sa
votiškame akligatvyje. Ar nepa- 
svarsčius kitų bendruomenės 
tvarkymosi formų? Estai kaž
kaip kitaip tvarkosi. Jiems pir
mininkauja vienas žmogus jau 
visa eilė metų; jį estai gerbia ir 
jis energingai dirba. Klausimas, 
kodėl neturime žmonių, norinčią 
dirbti apylinkės valdyboje, yra 
labai svarbus ir reikalingas rim
tų studijų.

S. Dunda: Estai nesusirenka 
rinkti naujos valdybos, ir dėl to 
senoji valdyba eina pareigas iš 
metų į metus.

(Pabaiga psl. 5)

4



1963 m. kovo 20 d.

Redaguoja: Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

Sezonas baigtas

MOŠŲ PASTOGĖ t

PLANAI GERI, BET... (nereikia jų slopinti)
DISKUSINIS PASISAKYMAS

ADELAIDĖS VYTIS 
FINALUOSE

Vyties krepšininkai, sensacin
gai užbaigė vasaros sezono pir
menybes.

VYTIS — SOUTH 44:51 (25:20)
Prieš lentelės lyderį sužaista 

labai gerai. Smarkiai pralaimėta 
trečiame ketvirtyje ir priešas ve
dė net 15 taškų skirtumu. Taškai: 
J. Gumbys 14, D. Atkinson 10.

VYTIS WEST TORRENS 59:44
Penkiolikos taškų pergalės prieš 

antros vietos k-dą ir didžiausi 
klubo pasekėjai nesitikėjo. Vytie- 
čiai žaidė kovingai, atydžiai den
gė priešo žaidėjus. Žiūrovus ste
bino J. Gumbio tikslūs tolimi me
timai. Taškai: J. Gumbys 22, R. 
Daugalis 13, S. Visockis 10.

VYTIS — WEST 50:43
Paskutinės vasaros sezono krep

šinio pirmenybių rungtynės lie
tuviams buvo labai svarbios. 
Priešas — IV-tos vietos komanda. 
Vytiečiams laimėjus, abi k-dos 
turėtų vienodai taškų ir tik krep
šių santykis išaiškintų ketvirtų 
finalinių žaidynių dalyvį, šių 
rungtynių svarba buvo plačiai iš
reklamuota australų spaudoje. 
Favoritai — West, bet pranašau
jamos įdomios rungtynės.

West k-da į aikštę išeina ge
riausiu sąstatu. Vytiečiai pradeda 
žaidimą sukaustytai, bet su ryž

BENDRUOMENINĖ...
(Atkelta iš psl. 4)

Susirinkusieji šio klausimo to
liau negvildeno, ir todėl liko ne
aišku, kas imsis organizuoti 
“Mūsų Pastogės” vajų. Pirmi
ninkaujantis L. Garbaliauskas 
perėjo prie kito klausimo.

L. Garbaliauskas: Man atrodo, 
kad bendruomenės kontrolės ko
misijoms turėtų būti paruoštos 
atitinkamos kontrolės taisyklės. 
Jas turėtų išleisti Krašto Val
dyba. Jų projektą turėtų paruoš
ti specialistai, o Krašto Garbės 
Teismas apsvarstytų, ar jos ne
susikerta su Bendruomenės sta
tutu.

C. Zamoiskis: Taisyklėse rei
kėtų nurodyti, kad kontrolės ko
misijos gali daryti kontrolę kiek
vienu laiku, bet ne tada, kai jas 
organizacijos kviečia. Jos turi 
turėti teisę pareikšti savo nuo
monę dėl padarytų išlaidų tiks
lingumo.

L. Garbaliauskas: Bendruome
nės kontrolės komisijos ir dabar 
gali tikrinti, kada tik nori, ta
čiau tikslingumo teisės net ir mū
sų valstybės kontrolė neturėjo. 
Svarbu, kad kiekvienai išlaidai 
būtų padarytas autoritetingo 
organo nutarimas. Jei niekas ne
turi prieš, kontrolės komisijos 
taisyklių reikalu bus kreiptasi j 
Krašto Valdybą. Ar yra kas nors 
daugiau svarstytino?

M. Rudzcnskas (Kultūros Fon
do atstovas): Kultūros Fondas 
gavo Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio pasiūlymą organizuoti lie
tuvių kalbos egzaminus jauni
mui ir premijuoti geriausiai juos 
išlaikiusius. Antanui Maželiui 
pavesta parengti atitinkamas tai
sykles. Premijoms reikalingi pi
nigai. Gal ir organizacijos apie 
tai pagalvotų?

A. Seralis: Tai būtų skatini
mas kalbėti lietuviškai, prieme
nė nustatyti, ar jaunimas kalba 
lietuviškai namuose.

A. Šliužai: Ar nevertėtų tuos 
lietuvių kalbos egzaminus vyk
dyti kasmet mokyklą baigian
tiems mokiniams?

B. S traukas: K.F. turėtų tuo 
reikalu tartis su iniciatoriais il
su jaunimo organizacijom.

V. Šimkus: Kultūros Fondas 
eina klaidingais keliais nuo pat 
pradžios. Pirmaisiais Kultūros

J Dr. J. MACKIEWICZ | 
$ NERVŲ LIGŲ ?
> SPECIALISTAS *
£ grįžo iš atostogų ir
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>*< 25 Ballton Str., St. Kilda, Vic. £ 
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tu laimėti. Priešas veda. 7:6. Vy
tis žaidžia kovingai, dengia aty
džiai. Rezultatas išlyginamas ir 
žaidėjų nervams atsipalaidavus, 
persveriamas lietuvių” naudai. 
Priešas kovoja kietai, bet vytie
čiai deda visas pastangas išlaiky
ti persvarą. Visi žaidėjai puikiai 
žaidžia ir atiduoda viską, kad pa
siektų svarbią pergalę.

Trys minutės prieš rungtynių 
pabaigą, vytiečiai veda 7 taškais. 
Priešas ima minutę ir po to nau
doja aikštės spaudimą. Vistik si
renai paskelbus rungtynių pabai
gą, rezultatų lentoje, 50:43.

Šis svarbus laimėjimas buvo 
plačiai, skambančiomis antraštė
mis, aprašytas australų spaudoje, 
Adelaidėje. Taškai: D. Atkinson' 
20, J. Gumbys 13, R. Daugalis 9, 
S. Visockis ir V. Stankevičius po 
4. Komandos kapitonas R. Peikti
nas nepelnė taškų, bet gerai nu- 
įminėjo kamuolius nuo krepšio 
lentos.

Sekančios rungtynės prieš West 
Torrens ketvirčio finaluose.

MERGAITĖS
Pirmoji k-da lengvai įveikė 

Punthers 31:19. Taškai: A. An'd- 
riušytė 12, M. Kelertaitė 9.

VYTIS — NORWOOD 64:25
Ši įtikinanti pergalė užtikrino 

lietuvaitėms teisę dalyvauti fina
liniuose žaidimuose.

R.S.

Fondo pirmininkais buvo daili
ninkai ir jų veikla ribojosi pa
veikslų parodomis. Senieji daili
ninkai patys savimi pasirūpins. 
Fondo visas dėmesys turi būti 
skirtas jaunimui. Nekelkime se
nimo, kelkime jaunimą. Atsime
nu, jaunimo koncerto reikalas 
buvo keltas gana seniai, buvo ap
tarti visi klausimai, ir paskirta 
koncerto data. O po paskelbimo 
kažkas iš organizatorių atsimi
nė, kad tą pačią dieną jau reikia 
švęsti varduves. Koncertas buvo 
atidėtas neribotam laikui. Ir Kul
tūros Fondas ligi šiol tesurengė 
tik vieną jaunimo koncertą, ta
čiau nepadarė jokios atrankos — 
į sceną išleido visus. Jau ne 
Kultūros Fondas, bet kiti suren
gė taip vadinamą Talentų vaka
rą irgi be jokios atrankos. Po 
pranešėjos žodžių, kad gros žy
mus akordeonistas, pasirodė vy
rukas, kuris vienu pirštu pabadė 
akordeoną aiškiai parodydamas, 
kad jis niekad akordeonistas ne
bus. Tas pats ir su medaliais ap
dovanota balerina, kuriais neži
nia kas ir už ką galėjo medalius 
dovanoti. Net iš koncerto grįžęs 
negalėjau to suprasti. Gabaus 
jaunimo tikrai turime ir reikia 
kelti, reikia juos ruošti kultūri
niam gyvenimui. Visose srityse 
reikalingi pavaduotojai. Solistai 
dar neišmirė, bet greitai išmirs. 
Jaunmas turi būti parengtas už
imti mūsų vietas kultūriniame 
gyvenime. Ir Kultūros Fondo 
reikalas tuo pasirūpinti. Jis gali 
jau dabar pasitelkti kelis gabes
nius jaunuosius ir nieko negaiš
damas surengti jų koncei-tą. De
ra tesėti, kas pažadėta. Pažadai 
pagerbti abiturientus jau apvylė.

M. Rudzemkas: Abiturientų 
pagerbimą teko atidėti už tai, 
kad išvažinėjo vasaros atosto
goms.

A. Šliužai: Ponas Šimkus tru
putį perdėjo siūlydamas palaiky
ti tik geruosius. Reikia sudaryti 
sąlygas, kad visi galėtų pasiro
dyti. Vėliau galima tik su ga
besniais rodytis.

B. Straukat: Jaunimo koncer
tų idėja gana sena. Tikslas — 
leisti visiems save parodyti. Ne 
tiek svarbu, ar jis bus meninin
kas, ar ne, svarbu, kad mokosi. 
Manau, kad nereikėtų griežtai 
sijoti. Sunku pasakyti, ar tas, 
kuris šiandie dai' tik su vienu 
pirštu bado akordeoną, rytoj tik
rai neprasimuš.

M. Rudzemkai: Kultūros Fon
das pasiryžęs veikti su jaunimu 
ir jaunimui.

(Pasitarimas baigtas 11 vai. 
nakties. Komentarai truks il
giau).

VI. Radzevičius

1963-jų metų kovo mėn. 6-tos 
dienos 9-me “Mūsų Pastdgės” 
numerio vedamajame “Planai ge
ri, bet...” V.K. iškelia savo abe
jones apie planuojamas Melbuor- 
no Lietuvių Dainos Sambūrio 
gastroles . į |š. Ameriką ir 
Amerikos lietuvių reprezenta
cinės krepšinio rinktinės vieš
nagę Australijoje. Neliesda
mas Melbourno Lietuvių Dainos 
Sambūrio išvykos, ape kurią pla
tesnių žinių neturiu, manau, jie 
patys apie tai spaudoje pasisakys, 
aš bandysiu plačiau panagrinėti 
krepšininkų, jeigu jos įvyks, gas
troles ir bendrai lietuviškojo 
sporto reikšmę mūsų bendruo
menėje, kurios labai dažnai dau
gelis iš mūsų nesupranta ir sten
giasi lietuviškąjį sportą nustum
ti kažkur toli, kaip labai mažai 
vertingą ir reikalingą.

V. K., siūlydamas sudaryti vie
tinę lietuvių rinktinę, kuri galė
tų reprezentuoti lietuvius čia, pa. 
rodo savo visišką nesupratimą 
sportiniame gyvenime. Jeigu mes 
prieš 10-tį metų ir turėjome pa
jėgias komandas ir bendrąją sa
vo, dar iš Lietuvos ir Vokietijo
je žaidžiusių krepšininkų rinkti
nę, tai šiandien, kada visoj Aus
tralijoj krepšinis vis populiarėja 
ir iš kelių šimtų pokarinės krep
šininkų šeimos Australijoje, iš
augo apie 50.000 žaidėjų, tai, sa
vaime aišku, jie, turėdami tokį 
žaidėjų pasirinkimą ir dalyvauda
mi olimpinėse ir tarptautinėse 
varžybose, išsirašydami geruosius 
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Amerkos trenerius ir siųsdami 
kai kuriuos savo vadovus net į 
kitus kraštus mokintis krepšinio 
meno, žymiai viršija lietuvius čia 
subrendusius krepšininkus, kurių 
atranką galima padaryti tik iš la
bai mažo skaičiaus geresnių žai
dėjų. Todėl ir tokios rinktinės su
darymas būtų visiškai neimpo
nuojantis ir nieko gero neatsie
kiantis.

Kitas dalykas yra Amerikos 
lietuvių rinktinė. Daugumas iš jų, 
žaisdami vietinių universitetų ir 
koledžių rinktinėse ir būdami 
aukštaūgiai, kaip 6 pėdų 7 colių 
ir pan., krepšinio meną gauna 
iš pirmųjų rankų, nes dar iki šiol 
amerikiečiams prilygti neįstengia 
jokia valstybė. Jų atvažiavimas, 
kaip Amerikos lietuvių, jau bus 
australų įžiūrimas visai kitaip ir 
nemanau, kaip kad V.K. mano, 
kad toks importas tebus mūsiš
kiams tik puošimasis svetimomis 
plunksnomis. Jeigu kas puošis to
mis plunksnomis, tai tikrai ne 
vien tik vietiniai lietuviai, bet, 
manau, ir visa mūsų lietuviškoji 
bendruomenė, kadangi, bent iki 
šiol, išskyrus sportininkų vardus, 
australų spaudoje labai mažai ka
da bepasirodė bent kokios žinios 
apie lietuvius ir Lietuvą. Aš ti
kiu, kad V.K. atsimena buvusias 
prieš kelerius metus tos rinktinės 
gastroles Pietų Amerikoje, kur 
jie per tas kelias savaites dau
giau išgarsino Lietuvos ir lietu
vio vardą, negu, kaip tuo laiku 
P. Amerikos lietuvių spaudoje 
buvo rašyta, mūsų kultūrininkai, 
menininkai ir politikai bandė pa
daryti pei- paskutiniuosius 25- 
rius metus. Jeigu mes galėtume 
nors pusę to padaryti, kadangi 
dar krepšinis Australijoje nėra 
toks populiarus kaip P. Ameriko
je, tai aš manau, kad šių krep
šininkų viešnagė Australijoje bū
tų pilnai pateisinta ir savo tiks
lą atsiekusi.

Savo straipsnyje toliau, nagri
nėdamas išvykų klausimą, V.K. 
mano, kad tam būtų reikalinga 
apie 6.000 svarų, kurie geriau 
tiktų sunaudoti kitiems reikšmin- 
gesniems tikslams, kaip pvz. iš
leidimui mūsų dailininkų repre
zentacinio leidinio. Kalbant apie 
pinigus, išeitu pagal V.K., kad 
sportininkams tektų pusė tų iš
laidų, t.y. 3.000 svarų. Nenagri- 
nėdamas smulkiau visų išlaidų ir 
pajamų, tas gal būt bus galima 
daryti, kai planai bus pakeisti 
konkrečiais darbais, aš noriu tik 
pasakyti, jog jeigu ir bus atvež
ta krepšininkų rinktinė, tai išlai
dos daugiausiai bus padengtos 
pačių Amerikos lietuvių, gal, kaip 
p. J. Bačiūnas man išsireiškė ir

PRIES 50 METŲ
ĮŽYMŪS ŠACHMATININKAI VILNIUJE

1912 m. rugpjūčio 19 d. Vilniu
je prasidėjo šachmatų turnyras, 
kuriame dalyvavo visa eilė pasau
linio masto šachmatininkų, taip 
pat ir tokių, kurie pagarsėjo vė
liau.

Skaitytojui visų pirma tikriau
siai kris į akis A. Aliochirtas — 
tas pats šachmatininkas, kuris vė
liau — 1927 m. tapo pasaulio 
čempionu ir su trumpa pertrau
ka) liko juo iki mirties (1946 m.) 
Dalyvavimas Vilniaus turnyre — 
vienas pirmųjų tuomet dvidešim- 
tamečio Aliochino pasirodymų. 
Nepaisant kuklios bendros vietos, 
Aliochinas ir Vilniuje sužaidė 
keletą puikių partijų.

Turnyro nugalėtojas — tarp
tautinis didmeisteris Akiba Ru- 
binšteinas — mirė prieš keliolika 
mėnesių Belgijoje. Pergalė Vil
niuje — viena iš penkių garsių 
pergalių, kurias tuomet gyvenęs 
Varšuvoje šachmatininkas pasie- 

Amerikos Valstybės D-to, nes tie 
vyrai važiuos dalinai kaip ir 
Amerikos reprezentantai ir su
rinkti pinigai iš rungtynių įėjimo 
mokesčio, taip kad, jeigu ši rink
tinė ir neatvažiuotų į Australija, 
tai, manau, nei Amerikos lietu
viai, nei Amerikos Valstybės 
D-tas, nei būsimi rungtynių žiū
rovai savų pinigų tikrai neduos 
reprezentaciniam dailininkų lei
dinio išleidimui, kas išvadoje, pa
gal V.K. samprotavimą, gautųsi: 
nei krepšininkų, nei leidinio. O 
gal but V.K. galvoja, kad tie visi 
pinigai bus surinkti aukomis? 
Toks galvojimas tikrai būtų neį
manomas ir neįgyvendinamas.

Kas liečia V.K. siūlymą dėl 
reprezentacinio dailininkų leidi
nio išleidimo vietoj choro ir spor
tininkų gastrolių, tai aš manau, 
jeigu ir turėtume atliekamų pini
gų, tai galima būtų rasti ką nors 
geresnio negu dailininkų leidinį. 
Panašaus leidinio išleidimas vien 
iš Australijos lietuvių dailininkų, 
nors jų tarpe ir turime plačiau 
išgarsėjusį moderniojo meno at
stovą H. Šalkauską, tikrai nega
lėtų būti reprezentacinis visų lie
tuvių, nes dar šiandien modernu
sis menas nėra tinkamai supran
tamas ir įvertinamas ne tik dau
gumos australų, bet ir tų pačių 
lietuvių. O juk gi mūsų daugu
mas šių dienų dailininkų ir yra 
modernistai. Asmeniškai aš nieko 
prieš tokio leidino išleidimui, tik 
jeigu jį daryti reprezentaciniu, 
tai jau būtinai jame turėtų būti 
ne vien Australijos, bet ir viso 
laisvojo pasaulio iškilesnieji lie
tuviai dailininkai. Ir, žinoma, jis 
neturėtų išeiti kitų sąskaiton, 
šiuo atveju choro ir sportininkų.

Kalbant apie mūsų dailininkus, 
man prisimena griaudūs paskuti, 
niosios Menų Dienų Adelaidėje 
korespondento N.N. žodžiai, kur 
jis “Mūsų Pastogės” sausio 16 
denos numeryje rašo: “Meno Die
nose silpniausia vieta buvo vaiz
duojamasis menas. Ir tai ne dėl 
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kė 1912 m. Tai buvo jo didžiau
sios šlovės metai. Jis tuomet bu
vo pripažintas pirmuoju kandida
tu į pasaulio čempionus, bet de
rybos su pasaulio čempionu E. 
Laskęriu dėl mačo liko be vai
sių. A. Rubinšteinas dar daug 
metų sėkmingai žaidė tarptauti
niuose turnyruose. 1933 m. jis 
susirgo ir nuo to laiko iš akty
vaus šachmatų gyvenimo pasi
traukė.

Vilniuje žaidė ir A. Nimcovi- 
čius — dar dabar populiarios gy
nybos autorius, žinomos šachma
tų strategijos ir taktikos siste
mos kūrėjas. Jam šis turnyras bu
vo nesėkmingas: jis siekė atsire
vanšuoti už pralaimėjimą A. Ru- 
binšteinui garsiame 1912 m. San- 
Sebastijano turnyre, pirmavo po 
pirmos turnyro pusės, bet prie 
finišo neišlaikė įtempimo ir ne
pateko net į pirmąjį trejetą.

Tarp turnyro dalyvių buvo ir 
tuomet dar jaunas G. Levenfišas, 
kuris vėliau tapo, tarptautiniu 
didmeistriu ir pokariniu laikotar
piu keletą kartų vėl lankėsi Vil
niuje (jis neseniai mirė).

To laikotarpio Rusijos spauda 
prie Vilniaus turnyro dalyvio 
meistro S. Alapino skliausteliuo
se deda žodį “Vilnius”. Tai reiš
kia, kad šis meistras tuomet at
stovavo Lietuvos sostinei. Nors 
1912 m. turnyre Alapinas sužai
dė silpnai, jis šachmatų istorijo
je užima gana žymią vietą. Savo 
laiku jis buvo pajėgiausias Rusi
jos žaidėjas (po M. čigorino), 
praturtinęs šachmatų teoriją.

Vienintelis Vilniaus 1912 m. 
turnyro dalyvis, kuris gyvuoja ir 
šiuo metu, yra tarptautinis did
meistris O. Bernšteinas (dabar 

to, kad neturėtume dailininkų, 
bet dėl to, kad pripažinti daili
ninkai nerado reikalo pasirodyti 
lietuviškai visuomenei. Dailinin
kai garsinasi lietuviškuose leidi
niuose, išaugo ir subrendo lietu
viškoje bendruomenės aplinku
moje, lietuviškos kultūros įtako
je; lietuviški reikalai jiems turė
tu būti lygiai taip pat svarbus, 
kaip ir kitų sričių kultūrinin
kams, besisielojantiems lietuviš
kumu.”

Paskaičius tokius žodžius, ma
nau, kad be didesnių komentarų 
yra labai aišku, kad norint bent 
kokios paramos iš bendruomenės, 
reikia joje dalyvauti ir jai, kas 
šiuo atveju pritaikintina daili
ninkams, pasirodyti, kad jie jų 
darbą galėtų suprasti ir pamaty
ti, kas mūsų tarpe jau labai se
niai tebuvo.

Grįžtant prie sportinių reika
lų, aš manau, kad mūsų visų pa
reiga būtų visu kuo remti busi
mąsias Amerikos lietuvių krep
šininkų gastroles Australijoje ir, 
jeigu tik jos įvyks, būsimose 
rungtynėse ir priėmimuose kuo 
gausiau dalyvaujant, kas pąrody- 
tų ne tik vietiniams gyvento
jams, bet ir užjūrio svečiams, jog 
mes Australijoje dar esam stip
rus ir vieningas lietuviškas viene
tas. Aš manau, kad ir daugeliui 
mūsų tautiečių, kaip kad ir p. J. 
Bačiūnui, kuris man prieš kelias 
dienas iš Havajų parašė: “Ypa
tingai man padarė didelį įspūdį 
Adelaidės suvažiavimas, kaip stu
dentai ir sportininkai. Ypatingai 
sportininkai, tokia didelė salė- 
auditorius buvo pilnas žiūrovų. 
Linkiu jums nenuleisti rankų 
lietuvybės sporto darbe”, mūsų 
svečių sportininkų pasirodymas 
bus neišdildomas.

Baigiant aš linkiu ALFAS v-bai 
kaip vyriausiems gastrolių šeimi
ninkams, nenuleisti rankų ir su 
sportiniu pasiryžimu visą naštą 
gražiai ir iki galo ištesėti.

A. Laukaiti!.

dąbarti- 
tėra ma-

Vilniaus

gyvena Prancūzijoje). Tai pajė
gus šachmatininkas, bet varžybo
se jis dalyvavo nereguliariai. 
Visgi Vilniaus turnyro antrasis 
prizininkas yra laimėjęs nemaža 
tarptautinių turnyrų. Ir dabar, 
būdamas labai senas, O. Bernštei- 
nas dar kartais žaidžia nedide
liuose turnyruose.

Kiti turnyro dalyviai 
niam šachmatų pasauliui 
žai žinomi.

Šachmatininkai žaidė 
klube “šachmatnoje sobranije”, 
kuris buvo Vilniaus gatvėje (Nr. 
8) — dabartinėje Liudo Giros 
gatvėje. Tai buvo klubas, kuria
me rinkosi šachmatų mėgėjui, 
žaidžiama buvo kasdien, išsky
rus sekmadienius. Trečiadieniais 
buvo baigiamos atidėtos partijos. 
Reglamentas buvo sunkesnis negu 
paprastai būna dabar — dalyviai 
žaidė nuo pusės šešių vakaro iki 
pusės pirmos nakties.

Be meistrų turnyro, buvo vyk
domos ir šalutinės grupės varžy
bos. čia dalyvavo ir keletas už
sieniečių iš Austrijos-Vengrijos 
valstybės. Tai buvo Čekijos ir 
Moravijos šachmatininkai. Viso 
žaidė 20 šachmatininkų.

Turnyro nugalėtoju tapo žino
mas čekas Tromadka. Antras liko 
kijevietis J. Bogoliubovas. Ir šis 
šachmatininkas vėliau smarkiai 
pagarsėjo. 1925 metais jis laimėjo 
pirmąjį Maskvos tarptautinį tur
nyrą, o 1929 ir 1934 metais ne
sėkmingai žaidė su A. Aliochinu 
du mačus dėl pasaulio čempiono 
vardo. Po karo Bogoliubovui bu
vo suteiktas tarptautinio did- 
meisterio vardas (jis mirė 1952 
m.).

šalutiniame turnyre dalyvavo 
didelė grupė Vilniaus ir Kauno 
šachmatininkų. Tai rodo, kad 
šachmatai Lietuvoje jau tuomet 
buvo gana plačiai paplitę.

Vilniaus turnyras užima gana 
žymią vietą šachmatų istorijoj'e.
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1963 m. kovo 20 d.

NOSU PASTOGĖ BANKSTOWN 
LIETUVIAMS 
kad 

apylinkės

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

PAMINĖTAS SV. KAZIMIERAS
Lietuvos šventasis ir jaunimo 

globėjas šv. Kazimieras buvo ati
tinkamai paminėtas Sydnėjuje 
kovo 10 d. Minėjimas prasidėjo 
pamaldomis Camperdown bažny
čioje, kurias atlaikė kun. P. But
kus. Pamaldų metu giedojo K. 
Kavaliausko vad. Dainos choras.

Sydnėjaus ateitininkai dalyva
vo su savo vėliava. Taip pat pa
maldose dalyvavo gausus būrys 
Sydnėjaus studentų, kurie pra
dėdami mokslo metus kreipėsi 
malda į šv. Kazimierą prašyda
mi ištvermės ir stiprybės sekan
tiems metams.

Pamoksle kun. Butkus dauge
liu atvejų prilygino šv. Kazimie
rą kaip tremtinių išeivių globėją. 
Ir tikrai šio šventojo gyvenime 
rasime daug pavyzdžių, kuriuos 
galima pritaikyti ir mūsų išeivi
jos gyvenimui. Jis gimė svetimo
je šalyje, tačiau savo šalį pami
lo; jis mokėsi mažoje grupelėje, 
kuri primena mums mūsų vargo 
mokyklėles išeivijoje.

Jam mirus stebuklingu būdu 
pasirodo lietuvių daliniams, gi
nantiems beviltiškai Polotską 
nuo Maskvos. įvyksta stebuklas: 
sumušŲ lietuvių daliniai laimi 
mūšį prieš keleriopai didesnes 
priešo pajėgas.

Kiek priešų šiandie turime, iš
siblaškę po pasaulį? Argi nežūs- 
tame mes dabar nuo daug aršes
nio priešo? Augančioj! lietuvių 
karta jau gėdinasi kalbėti savo 
tėvų kalba. Ką jau bekalbėti 
apie Jaunimą jeigu yra tėvų, ku
riuos šventoji Lietuvos žemė sa
vo laiku nešiojo ir šiandien... kal
ba su savo vaikais angliškai, net 
patys teisingai ir gerai tos kal
bos nemokėdami.

Po pamaldų Camperdown pa
rapijos salėje įvyko pats minėji
mas, kurį suorganizavo A. L. Ka
talikų Kultūros Draugija. Minė
jimą atidarė inž. Dirginėjus, iš-

kviesdamas paskaitai Dr. A. 
Mauragį. Prelegentas išsamioje 
paskaitoje nušvietė šv. Kazimie
ro Kulto Lietuvoje vystimąsi ir 
jo atliktus didelius darbus. Po 
paskaitos sekė kukli meninė pro
gramėlė, kurią išpildė jaunieji 
ateitininkai, čia matėme kruop
ščiai ponios M. Slavėnienės pa
ruoštą gyvąjį paveikslą — jau
nieji ateitininkai prie šv. Kazi
miero paminklo.

Toliau sekė Kun. P. Butkaus 
vedamas chorelis, susidedąs iš tų 
pačių jaunučių ateitininkų. Jiems 
akordeonu grojo Algis Plūkas. 
Ši darni grupelė sugiedojo dvi 
giesmes. Viena iš jų pasiekusi 
Australijos krantus, kuri ir 
šiandien giedama Šiluvos bažny
čioje Lietuvoje. Meliodija pri
mena liaudies dainą, bet žodžiai, 
aiškiai matosi, rašyti priespaudos 
metais. Toliau šis chorelis padai
navo keletą dainelių ir susilaukė 
gana gražių aplodismentų iš pub
likos. Kai kurias daineles net 
pakartojo.

Inž. Dirgirtčius, užbaigdamas 
šį kuklų minėjimą, pakvietė visus 
sugiedoti Tautos Himno. Tuoj 
po minėjimo jaunieji turėjo pro
gos pasiklausyti savo dainų ir 
giesmių iš magnetono juostelės, 
kur p. P. Alekna visą šio minėji
mo programą užrašė.

Ant. Kramilius

SYDNEY LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ PIKNIKAS
Sydney lietuvių evangelikų 

parapijos komitetas kovo 11 d. 
National Parke surengė pikniką. 
Naujausių lietuviškų plokštelių 
muzikai grojant susirinko apie 
50 asmenų prie baltai dengtų 
stalų bendriems pietums. Po pie
tų trumpam buvo pasirodęs ir 
kun. Kosticenas su savo šeima.

Vaikai ir jaunimas pasiirstė 
laiveliais, o vyresnieji šnekučia
vosi ir klausėsi lietuviškos muzi
kos. Išvykstant girdėjosi kad rei
kia tokių piknikų daugiau.

PADĖKOS
PADĖKA

Sydney Lietuvių Moterų Socia
linės Globos Draugijai pinigais 
aukojo: p. p. K. Butkus 10.0.0, A. 
Meiliūnas 1.0.0, Vyt. Doniela 
1.0.0, kun. P. Butkus 1.0.0, R. Ci
bas 1.0.0, R. Rinkevičius 5.0.0, 
A. Kutka 1.0.0, H. Karvelienė
I. 0.0, ponas X 0.10.0, A. žemai
tis (?) iš Canterbury 2.0.0, V. 
Brilingas 2.0.0, P. Blažys 1.0.0, 
ponas Y 1.0.0, Z. Storpirštis 2.0.0,
J. Kutka 1.0.0, Ks. Adickas 1.0.0,
K. Adickas 1.0.0, A. Šimkūnas 
1.0.0, J. Janavičius 0.10.0, ponas 
Z 1.0.0.

Čia suminėtiems asmenims 
Draugijos vardu reiškiame gilią 
padėką. Drauge apgailestauja
me, kad kaikurių mielų aukotojų 
pavardės buvo tiesiog neišskaito
mos. Ta proga prašome gerb. 
aukotojus savo pavardes rašyti 
kaip galima aiškiau.

Sydney Lietuvių Moterų Soc.
Globos Draugijos Valdyba

nuoširdumą, patirtą eilę metų 
kartu bedirbant.

Išsiilgusią savo sielą gaivinsiu 
malonių išgyvenimų patirtų jūsų 
visų tarpe, prisiminimais.

Jūsų Pranė Mironienė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. E. 

Kolakauskui už darbą ir inicia
tyvą atstovaujant Sydney lietu
vius Baitų Taryboje.

Sydney Apylinkės Valdyba

NEWCASTLE
VISUOTINIS ALB NEW

CASTLE APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

vedėjo pranešimas.
komisijos sudary-

valdybos rinkimas.

Pranešame, kad kovo 31 d. (sek
madieni) 10.30 vai. ryto (tuoj po 
pamaldų) Broadmedow katalikų 
parapijos salėje šaukiamas ALB 
Newcastle apylinkės visuotinis su
sirinkimas sekančia darbotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo pirmininko rin

kimas. ,
3. Valdybos pranešimas.
4. Revizijos komisijos praneši

mas.
g. Soc. Savišalpos Komiteto pra

nešimas.
6. Knygyno
7. Mandatų 

mas.
8. Apylinkės
9. Revizijos komisijos rinkimas.
10. Soc. Savišalpos Komiteto

rinkimas. ,
11. Knygyno vedėjo rinkimas.
12. Klausimai ir sumanymai.
13. Susirinkimo uždarymas.
Primename, kad balsavimo tei

sę turi visi sukakę 18 metų ir už
simokėję metinį nario mokestį (10 
šilingų). Nedirbantieji nuo mo
kesčio atleidžiami. Nesusirinkus 
reikiamam skaičiui nustatytu lai
ku, po pusės valandos bus šaukia
mas antras susirinkimas, kuris 
bus laikomas teisėtu nežiūrint da
lyvių skaičiaus.

Newcastle ApyĮ. Valdyba

PRANEŠIMAS 
APYLINKĖS
Primename, 

Bankstown 
susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, kovo 24 d. 3 vai. p.p. 
Bankstown Lietuvių Namuose. 
Svarbiausi susirinkimo dieno; 
tvarkęs punktai — atskaitiniai 
valdybos pranešimai ir naujos 
apylinkės valdybos rinkimai. Vi
si apylinkės lietuviai kviečiami 
kuo gausiau šiame svarbiame 
susirinkime dalyvauti.

visuotinis 
lietuvių 

ateinantį

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad nuo kovo 15 

d. Baltų Taryboje Sydney lietu
vius atstovaus p.p. V. Narbutas 
ir inž. V. Bukevičius.

Maloniai kviečiame visų lietu
vių organizacijų vadovybes bei 
pavienius asmenis reikalui esant 
neatsakyti paramos mūsų nau
jiems atstovams.

Sydney Apylinkės Valdyba

LIETUVIŠKOJI TRISPALVĖ 
MOE’S CITY

Kovo 6 d. Moe (Vic.), palygi
namai per trumpą laiką pasiekus 
apie 16.000 gyventojų, gavo mie
sto (city) vardą ir teises. Ta 
proga mieste vykstant atitinka
moms iškilmėms, apie dvi savai
tes laiko tarpe keliolikos mieste 
gyvenančių svetimų tautybių, 
australų ir britų vėliavų, plevė
savo ir ALB Latrobe Valley se
niūnijai priklausanti lietuviškoji 
trispalvė.

Pirmosios kelios lietuvių šei
mos Moe’j ėmė kurtis maždaug 
prieš 14 metų. Tai buvo pirmų
jų iš vakarų Vokietijos D.P. sto
vyklų atvykusių transportų be
namiai lietuviai, kelių metų lai
kotarpyje čia apsirūpinę nuosa
vais namais ir kitkuo, be ko šiais 
moderniais laikais būtų sunku iš
siversti.

Šiuo metu Moe’j priskaitoma 
desėtkas dailiai įsikūrusių lietu
viškų šeimų ir keli viengungiai. 
Jų visų pragyvenimo šaltinis yra 
YalĮourne ir Morwelly smarkiai 
besiplečianti sunkioji rudosios 
anglies, elektros srovės, brike- 
čių, dujų ir užtvankų pramonė. 
Pačioj Moe veikia tekstilės įmo-

s i m a i
PRANEŠIMAS

KUN. P. BUTKAUS 25-RIŲ 
METŲ KUNIGYSTĖS 

SUKAKTUVIŲ REIKALU
Balandžio 21 d. įvyks iškil

mingas kun. P. Butkaus 25-rių 
metų kunigystės sukaktuvių mi
nėjimas. Tą dieną numatomos 11 
vai. pamaldos St. Felix bažny
čioje Bankstowne (Hume Hwy ir 
Chapel Rd. sankryža). Pamaldų 
metu giedos solistė iš Adelaidės 
p. G. Vasiliauskienė ir Dainos 
choras. Po pamaldų ten pat sa
lėje įvyks koncertas, kur daly
vaus p. Vasiliauskienė, Dainos 
choras ir poetai p.p. M.M Slavė
nienė ir J.A. Jūragis. Po koncer
to iškilmingi pietūs Dainavos sa
lėje'.

Norintieji dalyvauti koncerte 
ir pietuose įsigyja pakvietimus 
pas žemiau nurodytus asmenis. 
Pakvietimo kaina £1.

Pakvietimus platina: 
SYDNEY:

V. Augustinavičius, 19 Challis 
Ave., Dulwich Hill.

Inž. J. Dirginčius, 49 Welles
ley Str., Summer Hill, Tel. 
79-2183.

S. Zablockienė, 42 Lewisham 
Str., Dulwich Hill.

E. Lapaitis, 190 Denison Str., 
Newtown.
Bankstown:

Dr. A. Mauragis, 82 Victor 
Ave., Picnic Point. Tel. UU6707.

M. Zakaras, 10 Onslow Str., 
Canterbury, Tel. UW-5072.

nė, kelios lentpjūvės, stalių dirb
tuvės, pieninė ir kt.

Moe’s priemiesty. Newbo- 
rough, taip pat yra kelios lietu
vių šeimos. Moe’s ir Newborough 
dauguma lietuvių priklauso Lat
robe Valley seniūnijai, kurios 
reikalus šiuo metu tvarko Mor- 
well’io mieste gyvenantis judrus 
ir energingas seniūnas F. Sodai, 
ti.s.

Yallourno Dulkė

Kingsgrove:
Inž. V. Bukevičius, 15 Warejee 

Str., Kingsgrove.
Cabramatta;

N. Žygieiiė, 88 John Str., Cab- 
ramatta, Tel. UB12899 tarp !> 
vai. ryto ir 5 vai. vak. ■u
Parramatta:

J. P. Rėdys, Baltia Pty. Ltd. 
91a Argyle Str., Parramatta. 
Tel. darbo metu 635-9787, po 
darbo 630-2309.
Auburn:

V. Pužas, 50 Park Rd., Au
burn. Tel. 649-8093.
Yagoona ir Bass Hill:

B. Genys, 81 Horton Str., Ya
goona.

P. Laurinaitis — choro atsto
vas.
St. Mary’s:

K. Ščesnius, 155 Canberra 
Str., St. Mary’s.
Wollongong:

J. Černiauskas, 151 Went
worth Str., Port Kembla.
Tel. J. 1686.

Pakvietimus įsigyti pageidau
tina jau dabar, nes pagal daly
vių skaičių reikia daryti atitin
kamus užsakymus ir užpirkimus.

Organizacinis Komitetas 
Minėjimui Ruoiti

INITIUM SEMESTRI
Kovo 23 d. Dainavos salėje 

Bankstowne įvyksta tradicinis 
studentų ruošiamas INITIUM 
SEMESTRI. Savo parengimais 
ir ypač su Initiūm Semestri lie
tuviai studentai visados pasirodė 
originalūs, įdomūs ir išradingi. 
Lygiai to paties galima tikėtis ir 
šiame studentų parengime INI
TIUM SEMESTRE Kviečiame 
visus kuo skaitlingiau atsilanky
ti. Visokie gėrimai gaunami vie
toje. Pradžia 7 vai. vakaro.

Studentų Valdyba

REKOLEKCIJOS SYDNEY 
LIETUVIAMS

įvyksta kovo 29-30 dienomis 
Camperdown bažnyčioje, o už
baiga kovo 31 d. St. Benedicts 
bažnyčioje Broadway. Rekolek
cijas praves svečias iš Adelaidės 
kun. Antanas Kazlauskas.

AUŠROS TUNTE

KIEK AS SUŽINOJAU!
J.A. Valstybėse šių metų vasa

rą (žinoma, Amerikos vasarą) 
įvyksta šokių Šventė, kurios pro
ga norima išleisti brošiūrą apie 
visas tautinių šokių grupes. Ade
laidės tautinių šokių grupės va
dovė p. Br. Lapšienė yra papra
šyta suteikti medžiagos apie Aus
tralijos lietuvių tautinių šokių 
grupes.

*
Kas atspės, kodėl, pasitikdamas 

svečius choristus iš Sydney, Can
berra apylinkės valdybos narys 
p. A. Andriuška vis stengėsi nu
slėpti savo vieną koją, tas gaus 
dovanų tikrą spaudos antį.-

*
P. Bernatavičius serga ir 

Royal Newcastle ligoninėje.

KYLANTI ŽVAIGŽDE

guli 
Jau

PADĖKA
Išvykdama Amerikon 

vaikindama su visais 
reiškiu nuoširdžiausią 
inž. Alfredui Olšauskui 
tingą, asmenišką patarnavimu; 
gimnz. mok. Tadui Grinčeliui ir 
inž. Aleksui Jakštui už visoke
riopą pagalbą, suteiktą išvykimo 
dokumentus tvarkant; Sydnė
jaus Lietuvių Namų Tarybai 
taip gražiai įvertinusiai mano 
darbus ir Sydnėjaus Lietuvių 
Moterų Sos. Globos Draugijai už 
šaunias išleistuves ir seserišką

ir atsis- 
bičiuliais 

padėką 
už ypa-

Visiems Canberra lietuviams 
yra gerai pažįstamas p. Pranas 
Darius. Turėdamas puikų tenoro 
balsą jisai padainuoja lietuviškų 
dainų lietuvių minėjimų progra
mose. Nors ir retai vykstant lie
tuviškoms pamaldoms jų metu 
vargoninkauja ir taip pat pagieda 
solo. Jisai vadovavo ir Canberros 
lietuvių vyrų oktetui, iki jis iši
ro. Mažai kas žino apie p. Dariaus 
veiklą su Canberros Filharmoni
jos Draugija.

Ši Draugija yra, galima sakyti 
ti, stipriausias vienetas sostinės 
kultūriniame gyvenime. Draugija 
turi labai daug narių ir reiškia
si daugiausia statydama visokius 
muzikinius veikalus.

Su šia draugija p. Darius pra-

A.A. JONUI KALVAIČIUI

tragiškai gaisro metu žuvus, jo žmoną Pauliną Kalvaitienę, 
sūnus Gintarą ir Ramūną, ir gimines nuoširdžiai užjaučame 
ir kartu liūdime.

Arlauskai, 
Garbeliauakai, 
Matiukai.

Australijos Lietuvių Teisininkų Draugijos buvusiam ilga
mečiu! nariui bei Valdybos Pirmininkui

JONUI KALVAIČIUI
tragiškai žuvus gaisre Amerikoje, jo žmoną, sūnus, seserį, 

brolius bei gimines giliai užjaučia ir kartu su jais liūdi
Australijos Lietuvių Teisininkų

Draugija -

dėjo reikštis kaip solistas, išpil- 
dydamas įvairias roles skaitlingo
se operetėse. Vėliau perėjo į re
žisūrą ir per paskutinius trejus 
metus jau spėjo pastatyti septy
nias operetes, koncentruojamasis 
ant Leharo, Strausso, Gilbert ir 
Sullivan muzikos. Dabartiniu me
tu jam pavesta ruošti beveik visi 
Draugijos pastatymai.

Kiek teko matyti jo pastatytų 
operečių, galima pripažinti, kad 
jų pastatymai yra labai augšto ly
gio.

Paskutinė p. Dariaus režisuota 
operetė — Strausso "Čigonų ba
ronas" buvo, be abejo, geriausiai 
pasisekus, ši melodinga ir popu
liari operetė buvo pastatyta prieš 
dvi savaites kaip minėtos draugi
jos įnašas švenčiant Canberros 
penkiasdešimt metų jubiliejų ir 
susilaukė labai palankių recenzijų 
australų spaudoje. Iš šios opere
tės pastatymo galima buvo maty
ti, kad p. Darius nesigaili inten
syvaus darbo ir be to turi didelių 
gabumų, kaip režisorius. Eksper- 
tiškai koordinuoti chorai ir bale
tai žiūrovus žavėjo. Patys centri
niai charakteriai buvo taip gerai 
ištreniruoti, kad jie suvaidino sa
vo vaidmenis pasigėrėtinai. Gerai 
išlavintais balsais stipriai sudai
nuotos populiariosios operetės ari
jos susilaukė galybės katučių.

Faktas, kad per visą šios opere
tės sezoną sostinės didžiausia sa
lė visados buvo perpildyta, įro-

kelinti metai nesveikuoju ir dėl 
ligos turėjo pasitraukti iš gerai 
apmokamo darbo. Paskutiniais 
metais ir asmeniniame gyvenime 
P. Bernatavičius patyrė sunkių 
smūgių. Linkime P. Bernatavičiui 
greit vėl atsitiesti.

*
Newcastle lietuvių knygyno 

vedėjas H. Zakarauskas ir jo žmo
na Janina vasario 2 d. iškėlė lie
tuviškas krikštynas — pakrikštijo 
antrąją dukrelę Valeriją. Abu Za
karauskai yra uolūs choristai, tad 
suprantama, kad krikšto tėvais 
buvo Newcastle choro dirigentas 
S. Žukas ir jo žmona Collete.*

Prieš porą mėnesių iš Newcast
le išvažiavo Jurgis Viskauskas su 
šeima ir apsigyveno Parkes dist- 
rikte. čia jie įsigijo viešbutį. Per 
eilę metų J. Viskauskas buvo ak
tyvus Newcastle apylinkės veikė
jas — visuomenininkas, keletą 
metų šiai apylinkei pirmininka
vęs. Newcastle lietuviai linki p.p. 
Viskauskams sėkmės.*

Susižavėję pasklidusia idėja 
pagastroliuoti po užsienius, pa
nūdo pąsivažinėti ir Sydnėjaus 
linksmieji broliai. Jų akys nu
kreiptos į pačią Maskvą apdai
nuoti sovietinį rojų pačiam Ni
kitai.

ŽIVILĖS DRAUGOVĖS 
ĮSKYLA

šeštadienį, kovo 23 d. įvyksta 
Živilės draugovės iškyla į Man
ly. Neuniformuotos skautės ren
kasi Bankstown stotyje prie laik
rodžio 9. 30 vai. ryto punktua
liai. Kelionė kainuos 2 šil. Mais
tu ir gėrimais skautės apsirūpi
na pačios. Namo grįšime 5 vai. 
p.p. Esant blogam irui draugo
vės sueiga įvyks Bankstown lie
tuvių Namuose.

Draugininke

Kovo 17 d. Bankstown olimpi
niam baseine įvyko Sydney eg- 
zilų skautų plaukimo karnavalas. 
Šiose rungtynėse ypač pasižymė
jo lietuvės skautės, laimėjusios 
trečią vietą. Būdingiausia tai, 
kad šis mergaičių ketvertukas 
(D. Genytė, U. Kazokaitė, D. 
Keraitytė ir R. Zinkutė) dalyva
vo visose varžybose, kur koman
dos varžėsi ir žemiau keturioli
kos metų, ir žemiau 18 metų ir 
žemiau 20 metų.

Apie vyrų laimėjimus šį kartą 
nutylėsime. Narsiausias iš jų pa
sirodė Julius Zakaras (11 metų).

Kovo 17 d. 1.30 vai. Bankstow- 
no lietuvių namuose įvyko skau
tų Žalgirio d-vės sueiga, kurią 
pravedė naujas d-vės drauginin
kas s.v.v.sl. V. Šliogeris. Sueiga 
praėjo susipažinimo ir veiklos 
gairių nustatymo ženkle. Plačiau 
kitame numeryje.

“SKAUTŲ AIDUI” 
40 METŲ

Pirmasis “Skautų Aido” nu
meris išėjo 1923.3.15 d. Šiauliuo
se, redaguotas s. I. Tamošausko 
ir s. V. Baniulio. Vėliau “S.A.” 
leidimas buvo perkletas į Kauną 
ir iki 1940 m. vidurio buvo iš
leisti 252 numeriai. Ilgiausiai Jo 
redaktoriumi išbuvo v.s. A. Sau- 
laitis.

1946 m. tremtyje atgaivintą 
“S.A.” redagavo v.s. A. Krausas, 
išileidęs 31 numerį.

Emigracijoj, vėl atgaivintas 
“Skautų Aidas” išėjo Kanadoj 
ir iki šios dienos lanko vakarų 
pasaulyje išsibairsčiusiusl 1‘ 
vius skautus.

li<(tu-

Povilas Matiukas, susisiekimo 
nelaimės metu buvęs sužeistas ir 
gulėjęs ligoninėje, jau pasveiko 
ir netrukus pradės duoti automo
bilių ir traktorių vairavimo pa
mokas. Pažymėtina, kad -p. Ma
tiukas išlaikė ne tik automobilių, 
bet ir traktorių vairavimo in
struktoriaus egzaminus. Tai bene 
vienintelis lietuvis Pietų Austra
lijoje.

Šiuo metu David Jones’ gale
rijoje Sydney vyksta Contempo
rary Art Society 1963 m. rudens 
paroda, kurioje iš lietuvių daly
vauja Eva Kubbos (Wild Horse), 
V. Ratas (Intrigued Bird), H. 
Šalkauskas (Rendez-vous with 
Burnt-out Moon), A. Šimkūnas 
(Composition Nr. 29) ir L. Ur
bonas (On the Threshold).

do, kad Canberros australų visuo
menė labai entuziastingai vertino 
p. Dariaus pastatymą.

Baigdamas noriu pasveikinti p. 
Darių su jo puikiu pasisekimu ir 
palinkėti, kad jisai toliau sėkmin
gai šioje srityje žengtų. Reikia ti
kėtis, kad p. Darius ras progų 
paskleitsi ir papropaguoti ir lie
tuviškos muzikos. V.M.

A.M. Norkus (21 Adelaide St., 
Magill) laimėjo “The Sunday 
Mail’o pirmą premiją sodininkys
tės varžybose. Vertinimo komi
sijai pirmininkavo Botanikos So
do direktorius. Paskelbus rezul
tatus, p.p. Norkus aplankė vietos 
savivaldybės atstovas, mūsų tau
tiečiai Pr. Matiukas su šeima, 
Mockūnai, Venclovavičiai ir kiti. 
Pažymėtina, kad ta proga laimė
jo visi tos gatvės gyventojai — 
gatvė buvo pagerinta.

Solistė G. Vasiliauskienė, p. B. 
Lapšienė su savo vadovaujama 
tautinių šokių grupe Adelaidėje 
pakviestos dalyvauti Good Fri
day Appeal ruošiamo koncerto 
programoje kovo 20 d. Ta proga 
p. Vasiliauskienė kovo 9 d. turė
jo interview televizijoje Chan
nel 7.

Kaip praneša J.A.V. dienraštis 
“Naujienos”, Chicagos Akademi
kų Skautų S-gos skyrius kas še
šios savaitės turės penkių minu
čių programą per Margučio ra
dijo stotį.

PAPILDYMAS
Aprašant Nepriklausomybės 

šventės minėjimą Perthe (žiūr. 
M.P. Nr. 9) įvyko netikslumu: 
pamiršta paminėti, kad tarp kitų 
į garbės prezidiumą buvo pa
kviestas skautų vietininkas p. 
Beitmanas. Taip pat nebuvo pa
minėta, kad ta proga gyvuosius 
paveikslus “Pavergtoji Lietuva” 
ir “Išsilaisvinusi Lietuva” pa
ruošė p. Beitmanas.

=1

Kovo 2 d. Adelaidės Katalikų 
Centro R;muose buvo gražiai mi
nėta kun. P. Dauknio 10-ties me
tų kunigystės sukaktis.

Ku-ka

NUOSAVUS NAMUS, 
įmokėjus mažą depozitą,

GREITAI, TVARKINGAI 
IR GRAŽIAI 

PASTATO JUMS

REGISTRUOTI STATYBININKAI IR KONTRAKTORIAI

M. LUCAS & CO.
56 YARRARA ROAD, PENNANT HILLS, N.S.W. 

Tel. 84 2272
PARUOŠIAME PLANUS IR SPECIFIKACIJAS 

IŠRŪPINAME PASKOLAS.
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