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RUOŠKIME
KELIĄ 
JAUNIMUI

Išlipdami į šios žemės kran
tus visi mes buvome pilni kilnių 
idėjų, gerų norų ir kupini vil
čių. Tikėjom, kad lietuviška 
sėkla čia augs ir bujos. Bet sa
vo lagaminuose mes kartu atsi
vežėm ir daug bereikalingo ba
lasto: įsivaizduotos didybės, išr 
pūstą garbės pamėgimą ir norą 
bartis ir kivirčytis, ginčytis 
sava iškelti, svetima paniekin
ti... ir gyventi, gyventi!

Mes skubėjom. Skubėjom at
penėti išbadėjusius kūnus — 
dvasios reikalams numesdami 
tai, kas atliko! Skubėjom įsigy
ti naujesnes mašinas, didesnius 
ir gražesnius namus — viską 
mūsų pačių garbei!

Per 15 metų mūsų lietuviško
ji bendruomenė spėjo išsiplėsti 
po visus Melbourne priemies
čius. Per penkioliką metų iš 
mažo vaiko išaugo jaunuolis. 
Mes norime su juo pakalbėti, 
pasiginčyti, jį pamokyti, ,bet 
staiga nebesurandame bendros 
kalbos — jis nesupranta mū
sų! Mūsų veiklos metodai, mū
sų pasaulėžiūra, jaunimui, čia 
išaugusiam, juokingi atrodo. 
Nes mes penkioliką metų bėgę 
ir , skubėję iš tikrųjų tebetrypiam 
toje pačioje pakrantėje, kaip 
pavargę keleiviai, nesuradę ke
lio į ateitį. Nesuradę to lygaus 
ir tiesaus kelio, ant kurio galė
tume visi sutilpti...

— Kas jį suras? — šaukiam 
ir verkšlenam. — Štai mūsų 
jaunimas nesidomi ir nenoriai 
prisideda prie lietuviškos veik
los! Mūsų jaunimas — mūsų 
viltis ir ateitis — nesimoko iš 
mūsų!

Pažvelkime teisybei į akis ir 
paklauskime patys savęs: iš ko 
susideda visa mūsų veikla? Ar 
iš “mano partija balta ir gera — 
tavo juoda ir bloga”; “Ką aš 
sakau ir darau — viskas teisin
ga”, bet “velniop su tavo nuo
mone!”

Ar mes neeikvojame ir taip 
jau nykstančių jėgų gindami 
pražuvusius portfelius ir titulus; 
ar nekariaujame kaip Don Ki
chotai su įsivaizduotais priešais 
ir mažiausiam vėjeliui pūstelė
jus... Kur čia stiprybė? Kur vie
nybė, solidarumas ir toleranci
ja?

Ką įdėsime į savo vaikų ran
kas? Davėme jiems materijalinį 
gerbūvį. Plačius įdėjome lan
gus, pro kuriuos mato vakarie
tiškos kultūros gyvenimą — pa
togų, lengvą, pinigingą... Eko
nominė nepriklausomybė leidžia 
jiems viską daryti taip, kaip jie. 
nori. Pati aplinka skatina nutau
tėjimą vardan gerbūvio net ir 
senųjų tarpe — tad ko stebė
tis, jei jaunimas patenkintas šių 
dienų gyvenimu?!

Didžioji jaunimo dauguma 
nėra matę savo tikrosios tėvy
nės Lietuvos. Paveikslas, kurį 
mes atsinešėm ir kurį jiems per
duoti mėginam yra jau neaiš
kus ir miglotas. O paveikslas 
dabartinės Lietuvos, kaip jį at
vaizduoja mūsų spauda, yra juo
das ir klaikus; nei didžiuotis 
prieš kitus, nei mylėti nežadinąs. 
O norime, kad vaikai didžiuotųs 
esą lietuviai, kad mylėtų savo 
tėvų gimtą žemę, kad norėtų ją 
pamatyti... Jie, ne. mes. Mūsų 
kelias atgal pasibaigs čia. Tie, 
kurie ateis po mūsų, turės tęsti 
mūsų dalią ir eiti mūsų pramin-

LAIKAS PAREMTI JAUNIMĄ
I

Kaip jau žinome, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba šaukia Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą 1956 me
tais liepos pradžioje Chicago mieste, JAV.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdyba 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso sušaukimui pritaria, nes 
tai viena iš priemonių Pasaulio lietuvių jaunimui suartėti ir 
tautines problemas apsvarstyti.

Australijos Lietuvių Bendruomenės Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas Sydnejuje ir didesnėse apylinkėse Jauni
mo Kongreso Komiteto Skyriai energingai ruošiasi pravesti 
eilę subuvimų-pasilinksminimų, kad sukauptų lėšų.

Suprantama, iš parengimų žymesnių sumų negalės su
rinkti, todėl Jaunimo atstovai lankys tautiečius namuose su 
ALB JAUNIMO KONGRESO CENTRINIO KOMITETO 
paruoštais aukų lapais ir Krašto Valdybos Pirmininko S. Na- 
rušio patvirtintais.

Kadangi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas labai su
įdomino Australijos lietuvių jaunimą, o jaunimo skatinimas 
tautiniais reikalais yra mūsų vadovaujančių veiksnių ir vyres
niosios kartos pareiga ir garbės reikalas, kad mūsų jaunime 
atstovai galėtų dalyvauti Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
se, tad Krašto Valdyba kreipiasi į Bendruomenės apylinkių 
valdybas, seniūnijų seniūnus, tautinių bei profesinių organiza
cijų vadovybes ir mielus tautiečius, prašydama paremti au
komis savo jaunimą, savo vaikus, kad galėtumėm iš Austra
lijos pasiųsti nors porą trejetą jaunuolių į Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongresą, kurie atstovautų Australijos lietuvių jau
nimą, tuo pačiu ir Australijos Lietuvių Bendruomenę.

Parinktieji Australijos lietuvių jaunimo atstovai turės 
pasiruošti ir kongrese padaryti pranešimus apie Australijos 
lietuvių jaunimo organizacijas ir jų tautinę veiklą. Jie taip pat 
bus įpareigoti susipažinti su Amerikos lietuvių didžiųjų ko
lonijų jaunimo organizacijų struktūra ir jų tautine, veikla.

Tad nuoširdžiai remkime savo jaunimą, kuris gyvai ruo
šiasi bendruomenės tautiniam darbui.

ALB KRAŠTO VALDYBA

tu keliu. Ar parodysim jiems tik
rą ir tiesų kelią, kuris yra tik 
vienas — vieningomis pastango
mis išlaikyti lietuviškumą!

Ir štai, kai po 15 metų valan
dėlei sustojome, kryžkelėj — 
senas ir jaunas greta: vienas 
pavargęs, kitas kelionės dar ne
pradėjęs — norisi šaukti senie
siems jaunųjų balsu:

— Skubėkite, skubėkite per
duoti ką dar turite gražaus ir 
gero! Skubėkite, perduoti, mums 
viską, kas mus jungia, kas yra 
vertinga, kas paskatintų ir pa
dėtų mums išlikti lietuviais! Iš- 
meskit ir paslėpkite viską, kas 
juodina, kas niekina ir kas ardo 
mūsų vienybę! Jūs, kurie vienas 
po kito išeisit iš mūsų tarpo, 
skubėkite! Skubėkite įdėti j mū
sų rankas

GRYNĄ IR ŠVARIĄ 
LIETUVOS MEILĘ!

Tik tada, tik tuomet, kai ateis 
laikas perduoti lazdą į jaunas 
rankas, galėsime, drąsiai ir su 
pasitikėjimu pakartoti mūsų dai
niaus Maironio žodžius:

“... atgyvenom amžių, 
savo įnešėm dalį — 
laikas vietą užleisti 
vaikams!”

mael.

A. Krausas, 
šio “M.P.” n-rio redaktorius

Melbourno Liet. Dainos Sambūris

Melbourne Apylinkės Val

dyba: iš kairės H. Malakū- 

nas, A.E. Liubinas — pir

mininkas, A. Bikuličius, 

E. Seikienė ir .1 Alekna.

Nedaug rasime Melbourne lie
tuvių, kurie nepriklausytų kuriai 
nors vietos lietuviškai organizaci- 
jai.Gražu, garbinga ir teisinga 
yra įsijungti į šių organizacijų vei 
klą, nes tai ne tik kad paįvairina 
turimų laisvų laikų, bet gyvai liu
dija, kad esame vienos ir tos pa
čios tautos sesės ir broliai ir, kad 
mums rūpi mūsų tautiniai ir kul
tūriniai reikalai.

Saujelė balsingų melbourniškių 
susibūrę į Melb. Lietuvių Dainos 
Sambūrį, kuris jau virš 15-kos 
metų populiarina lietuviškos dai
nos menų. Tai grupė susipratusių 
tautiečių, kuriems artimas ir 
brangus yra lietuviškas žodis,ku
riems mūsų liaudies dainų me- 
liodijos gaivina tautinius jausmus 
ir primena viskų, kas surišta su 
mūsų brangia Tėvyne Lietuva.

Mūsų choro dainuojamos lietu
viškos dainos yra dalis mūsų liau
dies poezijos, kuri žavi mus savo 
paprastumu, nuoširdžiu naivumu 
ir betarpišku gamtos, žmonių ir jų 
gyvenimo bruožų išreiškimu. Liau
dies dainų kūriniams temos paim
tos iš artimos aplinkumos, kur 
žmogus ir Visatos Kūrėjas yra pa
grindas dainų turiniui, šitokia 
paprasta, bet giliai žmogiška poe
zija ir šių dienų moderniam did
miesčio gyventojui yra artima ir 
suprantama, tarsi tyras šaltinio 
vanduo, gaivinąs dulkėtame kelyje 
pavargusį keleivį. Nenuostabu to
dėl, kad šimtai tautiečių besiklau
sydami mūsų choro koncertų, iš
jungia savo esamo momento pojū
čius ir bando dvasiniai persikelti 
į dainoje pasakojamas vietas, įsi
gilinant į dainos turinį, bando pri
tapti pasakojamai nuotaikai ir tik 
tada jaučia vidinį pasitenki
nimą, kada dainuojantis choras 
sugeba klausytojų pagauti ir įves
ti į bendrą dainos turinio pajuti
mą.
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Melbourno Lietuvių Dainos Sambūris su savo vadovais: dirigentas A. Čelna dešinėje ir administratorius L. Baltrūnas 
kairėje. Metinis Sambūrio koncertas įvyksta lapkričio mėn. 7 d. 6 vai. vak. naujai įsigytuose Lietuvių Namuose, 50 Errol 
St., Nth. Melbourne.

SPECIALUS “M.P.” NUMERIS
SKIRTAS MELBOURNUI

Šį “Mūsų Pastogės” Melbourno Apylinkės sukaktuvinį nu

merį redagavo A. Krausas.

Visoms Melbourno lietuvių organizacijoms, pavieniams ben
druomenės nariams ir ypatingai p. Antanui Krausui, prisidėjusiems 
straipsniais, darbu bei lėšomis prie šio Mūsų Pastogės Melbourno 
Apylinkės sukaktuvinio numerio išleidimo, nuoširdžiai dėkojame.

Melbourno Apylinkės Valdyba

Rodos, sugebėdavo Melbourno 
Lietuvių Dainos Sambūris paten
kinti šiuos klausytojų reikalavi
mus, nes jų koncertus lanko gra
žus skaičius susipratusių tautie
čių, kurie džiaugdavosi besiklau
sydami linksmų dainų ir net pra
virkdavo besiklausydami patrioti
nių, mūsų tautos istorinių liaudies 
dainų.

Laike šių paskutiniųjų penkio
lika metų daug buvo dainuota lie
tuviams ir nemažai turėta progos 
ir kitataučius supažindinti ne tik 
su mūsų liaudies dainomis, bet ir 
paaiškinti jiems kur randasi toji 
Lietuva ir net nupasakot Lietuvos 
istorijų, lietuvių gyvenimo būdų 
ir papročius. Kaipo pavyzdį duo
siu čia ištraukų iš vieno Sambū
rio koncerto surengto Melbourno 
australams, kur pranešėja paaiš
kino ne tik dainos turinį, bet nupa
sakojo, kad lietuviai net nuo ak
mens amžiaus gadynės gyveno 
maždaug toje pačioje vietoje, kad 
Lietuva savo dydžiu gali prilygti 
Tasmanijai, nors gyventojų pris- 
kaitoma per 3 milijonus,kad am
žiams bėgant pamažu vys
tėsi mūsų papročiai ir liaudies dai
nos, kad lietuviai buvo pakrikšty
ti tik 12-14 amžiaus laikotarpyje 
ir dabar daugumoje mūsų tautie
čiai yra R. Katalikai, kad Lietuva 
buvo laikoma Šv. Marijos žeme, o 
kartais kryžių žeme, nes visas mū
sų kraštas buvo nusagstytas medi
niais ornamentuotais kryžiais.

Sambūrio moterų tautiniai rū
bai ir jų gintaro išdirbiniai be žo
džių kalba svetimtaučiams apie lie
tuvių kultūrą ir gražų menišką 
skonį. Stebisi australai, kai jiems 
pasakojama apie lietuvišką auk
są — gintarą ir jo atsiradimą. 
Atsimenu, kokį nusistebėjimą su
kėlė australams, kai buvo pasako
jami atvejai, kada, po audros Bal
tijos jūroj, tarp žolių pakrantėse 

pasisekdavo surasti gintaro gaba
lų, kuriame jau milijonas metų 
yra išgulėjusi susikristalizavusi 
musė arba uodas. Melb. Lietuvių 
Dainos Sambūris nepasitenkina 
vien tik koncertais Melbourne, bet 
su malonumu ryžtasi keliauti šim
tais mylių, jeigu tik jaučia, kad 
yra pageidaujami. Neperseniau
siai buvo dainuojama Latrobe Va- 
ley ir apylinkių lietuviams, kur jų 
seniūnas F. Sodaitis gražiai išsi
reiškė apie dainą: “Lietuviška 
daina gaivina išeivio lietuvio dva
sių ir rodo visam pasauliui jos 
didį ir neišsemiamą šaltinį ir jos 
širdies turtų. Daina gimusi žiloj 
mūsų tautos senovėje, kovose už 
krašto laisvę, meilėje, kančioje, 
džiaugsme ir liūdesy; daina išei
vių keliais išlydėjusi mus j svečią 
pasaulį. Tegu skamba mūsų dainos 
po šalis plačiausias!”

Manau nesuklysiu pasakęs, kad 
Melb. Lietuvių Dainos Sambūris 
žygiuoja didžiai garbingu tautiniu 
keliu ir yra vienas iš perlų visoje 
mūsų Australijos lietuvių chorų 
virtinėje.

Didžiuojamės mes, melbournš- 
kiai, turėdami tokį skambų tautinį 
ansamblį ir linkime jam gražios 
sėkmės ir tolimesnėje jo veikloje, 
kurių sunku būtų tiksliai įvertinti, 
ką paryškinti dar būtų galima šia 
maža ištrauka iš neperseniausiai 
tilpusio “Mūsų Pastogėje” straips
nio: “Paskutinis skeptikas turi 
pripažinti, kad mūsų choruose ir 
dainuojamose dainose slypi gaiva
liška jėga, kuri neleis užgesti mū
sų tautiniams jausmams. Papras
tai mylimas tas, kuo galima di
džiuotis, ir mes didžiuojamės mū
sų chorais ir jų dainuojamomis 
dainomis, nes tai yra mūsų kultū
ros produktas. Per juos mes dar 
labiau jungsimės į lietuviškas gre
tas.”
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MŪSŲ PASTOGE 1965 m. spalio 18 d.

Tlclboiirno sportininkai

Redaguoja: Antanas Laukaitis
38 Cheltenham Ri, Croydon, N.S.W. TeL: UJ 4898

XVI-JI SPORTO ŠVENTE
VISIEMS SPORTO KLUBAMS

Po parengiamojo pasitarimo ko projektas, pagamintas vytie- 
nr. 36 tilpusios ko- čio R. Giedrio, “Vyties” V-bos 

sprendimu pripažintas geriau
siu.

Sporto Šventės metu bus lei
džiamas informacinis — jumo
ristinis Šventės laikraštėlis.

Tiksli varžybų programa bus 
Geelongo paskelbta vėliau, kai bus žino- 

Vyties” V-ba ir ma, kiek Sp. klubų ir kurių

(iŠ “M.P.” 
respondencijos galėjo susidaryti 
įspūdis, kad oficialaus posėdžio) 
1965 m. rugsėjo 25 d. sukvies
tas posėdis Geelonge, Lietuvių 
Namuose, aptarti XVI, Sporto 
Šventės reikalus. Posėdy daly
vavo ALSKS V-ba, “ ‘ 
Liet. Sp. Kl. “r \ ' 
Melbourne Liet. Sp. Kl. “Var- sporto šakų varžybose dalyvaus" 
po” atstovas. Prašome, visų Sporto Klubų

Pranešame, kad XVI Sporto kuogreičiausiai užsiregistruoti ir 
Šventė įvyksta gruodžio 27-31 atsiųsti atvykstančių sąrašus (ar 
d.d. Geelonge. Sporto Šventėje pradžioj nors atvykstančių skai- 
pravedamos šių sporto šakų var- čių), kad palengvinus Geelongo 
žybos: “Vyčiai” Sporto Šventės organi-

1) Krepšinis (vyrų, moterų; žavimo darbą.
Jn. bem. ir jn. merg. iki 18 m.). ~ '

2) Tinklinis (vyrų ir moterų).
3) Lauko tenisas (komand. ir 

indiv. vyrų ir moterų).
4) Stalo tenisas (komand. ir 

indiv. vyrų ir moterų).
5) Šachmatai (komand. ir žai

bo turnyras).
6) Baudų metimas (komand. 

ir indiv. vyrų ir moterų).
Visos varžybos vyks St. Ma

ry’s Club salėje, Belarine str.
Paskirų šakų varžybas Šven

tėje praveda:
!)-“■•
2)
3)
4) 

tis ir
5) 

kauskas.
6) Baudų metimą — L. Bun

garda.
Atvykstančių sportininkų re

gistracija: Lietuvių Namuose, 
128 Douro str' North Geelong.

Informacinis (prieš pat Spor
to Šventę) sp. kl. atstovų susi
rinkimas gruodžio 27 d.

Gruodžio 
koncertas - 
Namuose.

Gruodžio 31 d. Naujų Metų 
sutikimo balius Lietuvių Na
muose..

XVI Sporto šventės ženkliu-

kada nors ir daugiau žiūrovų eili
nių rungtynių metu, kurios vyksta 
beveik per ištisus metus. Dabar 
vos keletas nuolatinių veidų tesi
mato, bet ir tų neperdaugiausia. 
Argi neįdomu pamatyti kaip kovo
ja tie, už kuriuos mes daug kalba
me, kuriems šilto žodžio ar net 
pinigo negailime?

Dabartinę “Varpo” v-bą sudaro 
“viengungiai”: O. Baltrušaitis, 
v-bos pirm., virš gero dešimtmečio 
praleidęs “Varpe”, buvęs aktyvus 
krepšininkas ir tinklininkas, jau 
keletą kartų buvęs klubo v-boje. 
G. Žvinakis — vicepirmininkas, 
buvęs tinklininkas, krepšininkas, 
mėgėjas pakeliauti po pasaulį, ir-

Sportas Melbourne

A

Geelongo Šp. Kl. sekretoriaus 
adresas: V. Bindokas, 38 Wals- 
got str., North Geelong, Vic.

Australijos Lietuvių Sporto 
Klubų Są-gos Valdyba

Pranešimas

Populiariausia 
laikų buvo krep- 
varpiečiai, jau 
krepšinį, ar tie,

Krepšinį — L. Bungarda. 
Tinklinį — K. Starinskas. 
Lauko ten.
Stalo tenisą — S. Valai- 
R. Giedrys.
Šachmatus — J. Mani-

A. Šimkus.

29 d. ruošiamas 
šokiai Lietuvių

ALSK Sąjungos narių skaičius 
padidėjo, įsiregistravus Perth 
Liet, sporto Klubui “Neris” į 
ALSKS. “Neries” adresas: A. 
Čižeika, 56 Tweeddale Rd., App
lecross, W.A.

Susirašinėjimo reikalams pra
nešame ir kitų Sporto Klubų ad
resus:

1) Canberros “Vilkas” — K. 
Miniotas, Lithuanian - Australian 
Club, Wattle str., Lyneham, ACT.

3) Adelaidės “Vytis” — B. Ne- 
meika, 68 Cuming Str., Mile End, 
S.A.

3) Sydnejaus “Kovas” — J. 
Dambrauskas, 53 Rosemont Str., 
Punchbowl, N.S.W.

4) Melbourne “Varpas” — N. 
Mališauskaitė, 17 Charnwood 
Grove, Flat 15, St. Kilda, Vic.

5) Hobarto “Perkūnas” — M. 
Kozikas, 18 11th Ave., Spring
field, West Moonah, Tasmania.

6) Geelongo “Vytis” — V. Bin
dokas, 38 Walsgot Str., North 
Geelong, Vic.

ALSKS V-bos sekretorius

Prieš 16 metų, daliai lietuvių 
pastoviai įsikūrus Melbourne pra
dėta rūpintis socialiniu ir kultūri
niu gyvenimu. Lietuviškos dva
sios ir lietuviškos grupės išlaiky
mui pradėta steigti įvairių orga
nizacijų. Jaunuomenės reikalais 
besirūpinančių ir toli pramatan
čių žmonių grupės iniciatyva į- 
steigtas liet, sporto klubas “Var
pas”, jaunuomenės fiziniain ir 
lietuviškam auklėjimui. Ir “Var
po” steigėjų įkurtas klubas pilnai 
pateisino įdėtas viltis, nes per 16 
metų daug jaunuolių perėjo per 
“Varpo” gretas, 
sporto šaka visų 
šinis. Pirmieji 
Lietuvoje žaidę
kurie Vokietijos “kempėse” dienas 
praleisdavo | krepšinio aikštėse, 
duodavo pylos vietinėms koman
doms. Bet per ypatingai trumpų 
laikų šis sportas labai išpopuliarė
jo “(dėka mūsų gerųjų krepšinin
kų ir kitų europiečių), seni “vil
kai” 
reikia gerai pasispausti norint iš
kovoti laimėjimų. Mokslas ir kiti 
reikalai užima daug laiko ir vos 
palieka pora valandų sekmadie
niais treniruotėms. Pastovia ir 
gražia srove jaunieji nuolat atei
na į “Varpų”. Vieni prabūna ke
lias dienas, kiti kelis mėnesius, o 
labiausiai pastovūs lieka nariais 
ilgus metus. Tie pastovieji ir su
kūrė tikrų, lietuviškų “Varpo” 
dvasių. Sportininkų ir vadovų dė
ka jis pasidarė grynai lietuviškas 
sporto klubas, apjungiąs jaunimų 
norintį sportuoti lietuviškam klu
be, be jokių ideologinių ar išsila
vinimo skirtumų. Dabartiniu me
tu 98 proc. “Varpo” narių moki
nasi aukštesnėse ar aukštose mo
kyklose, ar net baigę savo studi
jas. Beveik visi “Varpo” nariai 
priklauso ir kitoms įvairioms or
ganizacijoms. Tikrai graži lietu
viško jaunimo šeima.

Per 16 metų “Varpas” turėjo 
savo šviesesnių ir tamsesnių die
nų, tačiau nei vienai dienai savo 
gyvavimo nenutraukė. Pradėjęs 
pirmų Australijos lietuvių Sporto 
Šventę, dalyvavo mažesniu ar di
desniu skaičiumi visose šventėse. 
Iš 15-kos Sporto švenčių Melbour
ne “Varpas” suruošė 5. Per visų 
gyvavimo laikotarpį turėjo stiprių 
tėvų, organizacijų bei paskirų as
menų paramų ir pritarimų savo 
veiklai. Tačiau negana pritarimo, 
leidimo vaikų į sporto klubų, pini
ginės paramos — noris pamatyti

paseno ir naujajai kartai

Melbourne “Varpas” įsigijo 
klubo švarkus. Klubo v-ba pridė
jo iš kasos po £3, o likusią sumą 
— £3.10.0 sumoka sportininkas. 
Švarkas lieka sportininko nuosa
vybėj. Sušauktame specialiame 
susirinkime Sp. Kl. pirmininkas 
O. Baltrušaitis išdalino virš 40 
švarkų, bet didelė dalis nėra dar 
gavusi. Švarkų gavėjų tarpe ma
tėsi ne tik aktyvių sportininkų, 
bet sportininkų — gerokai praži
lusių, kurių aktyvaus sportavimo 
dienos jau seniai pasibaigė, ta
čiau kurie dar ir šiandien savo 
darbu ir savo širdimi gyvena su 
“Varpu”. Tikrai malonu matyti 
“Varpo” narius sekmadieniais su 
išeigine uniforma.

“Varpo” v-bos narys P. Dran
ginis, besportuodamas kieme, su
silaužė kojų. Pabuvęs keletą die- 
hų ligoninėj, dabar guli namuo
se, gavęs “priverstinų atostogų”. 
Jaučiasi neblogai ir tikimės, kad 
vėl greit grįš į “Varpo” darbą.

“Varpo” vyrų “A” gr. koman
da (tik per plauką nepatekusi 
žiemos turnyre į ketvertuką) pra
dėjo vasaros sezoną su pralaimė
jimu be lošimo — nė vienas ne
atėjo į rungtynes, nes nė vienas 
nežinojo. Kažkas užmiršo pra
nešti. Antros rungtynės teko 
žaisti su “Kodak” komanda. 
“Varpas” žaidimą pradeda atsar
giai, apgalvotai, ir 7 minučių lai
kotarpy veda 7-1. Abi pusės žai
džia gana lėtu tempu, ne žino, 
kad prarastas sviedinys gali kai
nuoti du taškus. Pirmas puslaikis 
pasibaigia 23-14 “Varpo” naudai. 
Antram puslaiky “Kodak” 
taktiką ir išvysto didelį 
nuolat keisdamas žaidikus 
dak” turėjo 10, “Varpas” 6
jus). Ypatingai greitis padidėjo, 

žaidimą “Kodako nr. 
greičio, neblogas me- 
blogo temperamento

gi ne pirmų kartų valdyboje.
N. Mališauskaitė — naujakurė 
Melbourne. Baigus studijas Bria- 
banėj, persikėlė į Melbournų ir 
tuoj pat įsijungė į “Varpų” skre- 
torės pareigoms.
A. Baltutis, “finansų mįnisteris”, 
ilgalaikis sporto klubo narys, 
daug metų vadovavęs šachmatų 
sekcijai (jai ir dabar vadovauja). 
Daugiausiai > įdomaujasi špchmaį- 
tais ir pinigais.
P. Dranginis, turto vedėjas, ne 
naujokas valdyboje, kiek vėliau 
oficialiai įsijungęs į “Varpų”, bet 
ir ne nariu būdamas — nuolatinis 
“Varpo” rėmėjas ir pagelbinin- 
kas. (a)

keičia 
greiti, 
(“Ko- 
žaidė-

kai įėjo j 
20, didelio 
tikas, bet 
žaidikas.

Dideliam greity “Varpas” pra-

DŽIUGO

or- 
ne- 
lai- 
su-

savo 
ir įdomu buvo

Rugsėjo 11 d. Middle Park 
Karmelitų salėje “Džiugo” Tunto 
skautai minėjo skautiškos veik-* 
los 15 metų sukaktį. 15 metų 
ganizaciniame gyvenime yra 
mažas laiko tarpas; per tokį 
ką organizacijos spėja išaugti, 
sitvarkyti ir toli pažengti 
programose, tad
džiugiečius pamatyti, ką jie yra 
padarę — nuveikę ir iš viso, kaip 
tuntas atrodo visoj pilnumoj.

Lygiai 5 vai. “Džiugo” Tunto 
skautai pradėjo žygiuoti į minėji
mo salę. Pirmiausia pasirodė vy
resnių skaučių būrelis, toliau skau 
čių "Živilės” Draugovė, jaunesnių
jų skaučių “Vaidilučių” Draugovė 
tai ir visas skaučių skyrius. To
liau pajudėjo Brolija. Pirmieji 
įžygiavo vilkiukai — “Gedimino” 
Draugovė, antrieji — skautų “K. 
Margio” Draugovė ir pagaliau 
skautų vyčių būrelis. Kažkodėl šį 
kartą nesimatė jūros skautų.

Skautams išsirikiavus ir susit
varkius buvo įnešta Tunto vėlia
va. Laike raportų teko nugirsti, 
kad sueigoje dalyvauja 64 skau
tai-ės. Buvau nustebęs, kad tik 
tiek skautų savo šventėje dalyvau
ja. Pasiteiravęs patyriau, kad są
rašuose yra daug daugiau negu 
dvigubai, bet kaž kodėl didesnė
\,VAW1WAVAV<VAVAVrAW/AW//AWA\WAW.

PŪKINĖS KALDROS

TUNTE PASIDAIRIUS

3.
4.
5.
6.

pusė į sueigų neatvyko.
Šia proga 10 jaunesniųjų skau

čių, 2 skautės ir 2 jaunesnieji 
skautai davė įžodį.

Po Tuntininko įžanginio, žodžio 
sekė sveikinimai. Tuntų sveikino:

1. Tunto Dvasios Vadovas kun.
Pr. Vaseris,
2. Melbourne australų tunto ats
tovas,

Latvių skautų atstovas.
Estų skautų atstovas.
v. s. A. Krausas,
s. A. Karpavičius, Geelongo

“Šatrijos” Tunto tuntininkas. 
Raštu sveikinimus prisiuntė 

Australijos Rajono Vadas v. s. 
Vyt. Neverauskas ir “ Aušros” 
Tunto Tuntininkas ps. J. Zinkus 
— Sydney.

Oficialiai daliai pasibaigus pra
sidėjo meninė dalis — laužas, ku
ro programų paruošė ir jų prave
dė j. ps. A. Gabas. Programa buvo 
labai įvairi ir gana plati. Laužui- 
meninei daliai pasibaigus, mel 
bourniškiai lietuviai skautai už
vertė savo 15 metų veiklos pasku 
tinį puslapį, tuo pačiu pradėdami 
naujų savo veiklos lapų.

Per 15 metų daug lietuviško jau
nimo praėjo per skautų eiles. Dau
gumas iš jų spėjo baigti mokslus, 
sukūrė savo šeimas, turi užėmę

PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220
Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Fleming* Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary*, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* duodamo* ir išsimokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

rimtus postus savo profesiniame 
gyvenime ir kai kurių jau vaikai 
ateina į skautų eiles, tuo pakeis
dami savo tėvus. Šiandien tunte 
matosi visiškai kiti veidai ir visai 
natūralu. Vieni išeina, kiti ateina, 
nes ši organizacija-jaunimo orga
nizacija. Perėję tam tikrų amžiaus 
ribų, pereina kitur. Keičiasi skau
tai, keičiasi ir vadovai. Per 15 me
tų tunte buvo net 6 tuntininkai: 
ps. J. Makulis, v. s. B. Dainutis, 
ps. E. Pankevičius, V. Adomavi
čius, s. A. Zubras, ps. A. Talač- 
ka ir ps. J Makulis.

Visų laikų skautų gyvenimų ste
bi vyresnieji, stebi skautų tėvai, 
rėmėjai ir bičiuliai. Jie skautus 
remia moraliai ir materialiai, to
dėl jie turi teisės iš skautų reika
lauti, kad ji kaip jaunimo organi
zacija atliktų pilnumoj visas pasi
imtas pareigas bei prievoles. Skau- 
tybė yra jaunimo organizacija. 
Šiuo metu skautybė yra viena iš 
geriausių jaunimui mokyti ir au
klėti organizacijų. Visais laikais 
pedagogai, tėvai bei visuomeninkai 
ieškojo geresnių metodų jaunimui 
auklėti: formuoti jaunuolio būdų, 
ugdyti asmenybę, savystovumų, 
darbštumų bei kūrybingumų ir kit. 
Ir tik Baden Powelliui pasisekė 
sukurti sistemų, kurios pagelba 
sėkmingai mokomas ir auklėjamas 
jaunimas. Skautauti - tai gyventi. 
Skautavimas duoda progos jauni
mui pilniau išgyventi vaikystės 
ir jaunystės dienas, čia yra ne tik 
mokoma ir auklėjama, bet r duo
dama galimybių vaikams patirti 
džiaugsmo. Beskautaudami jaunie
ji įsigyja draugų, kurie dažnai pa
silieka visam gyvenimui. Asmeni
niai draugai yra didelis dalykas 
bendruomenės gyvenime.

šiandien skautybė yra populiari
visam pasauly. Retai rasime kam- nežinojimu, nes buvo skelbta per

pelį, kur nebūtų skautų. Net ko
munistuojantieji kraštai savo pio
nieriams mokyti pasisavino skau- 
tybės metodus k. t. iškylavimų, 
stovyklavimų, keliavimų, laužus ir 
pan. Australijoj skautybė yra di
delė organizacija, čia Brolija ir 
Seserija veikia atskirai kaip sava
rankiškos organizacijos. Beveik 
kiekvienas tuntas turi savo nuosa
vus namus-būklus. Kad ir geras 
sąlygas turėdami, australų skau
tai nepajėgia patenkinti visų no
rinčių stoti į skautų eiles-trūksta 
vadovų, todėl kitiems tenka laukti 
net kelis metus, kol ateina eilė. Tas 
parodo, koks didelis skautaujančių 
prieauglis yra Australijoje. Tuo 
atveju jau mums geriau-visi yra 
priimami ir gali skautauti, kas tik 
nori. Čia ne tik jokių suvaržymų 
nėra, bet net priešingai-įvairiomis 
progomis tėvai yra raginami, kad 
ko daugiau lietuviukų ateitų skau
tauti.

Žinoma, kad skautai yra rimta 
organizacja. Kiekvienas skautas-ė 
įstodamas po tam tikro laiko, kai 
įsigyja būtinų skautavimui žinių, 
duoda skauto įžodį-pasižadėjimą. 
Savo gyvenimą tvarkyti pagal bū
tinus skautybės principus. Būti ge
ru skautu-būti geru, doru,sąžinin
gu žmogum, štai ką jaunesnis 
skautas, duodamas įžodį sako: “Aš 
pasižadu stengtis mylėti Dievą, Tė
vynę, pildyti skautų-čių įstatus ir 
kasdien padaryt gerų darbelį. 
”Skauto-ės įžodis: “Brangindamas 
savo garbę, aš pasižadu visomis jė
gomis tarnauti Dievui ir Tėvynei, 
padėti artimui ir 
įstatus.”

Stebint skautų 
klausimas, ar visi
moj pildo savo pažadus, ar jie 
tvarko savo gyvenimą pagal nusta
tytus skautavimui principus. Atro
do, kad nevisi skautai atlieka sa
vo pareigas šimtaprocentiniai.

Štai, kad ir šioje šventėje- mi
nėjime pastebėta, kad tik .mažesnė 
pusė tunto skautų dalyvavo sueigo
je. Kas kaltas? Kodėl? Nesinorė
tų tikėti, kad tiek būtų sergančių
jų ar kitų rimtų priežasčių, dėl ku
rių negalėjo sueigoje dalyvauti. 
Labai įdomus palyginimas. Kai 
tas pats tuntas, toje pat salėje, 
minėjo 5-rių metų veiklos sukak
tį, tada išsirikiavusių buvo net’skautų vadovams. Vadovai; Jciek- 
128 skautai-ės, šiandien po 10 rpe- 
tų, turint galvoj nemažą jaunimo 
prieauglį, drąsiai jis galėjo būti 
apie 200. Kad jų yra . daugiau, 
matome iš vasaros stovyklų, kur 
kiekvienais metais susirenka per 
šimtinę. Aš nerandu būdų, kaip 
galėčiau pateisinti didelės skautų 
dalies nebuvimą minėjime. Tas 
pats yra ir eilinėmis sueigomis, 
dar net blogiau, čia yra drausmės 
reikalas. Sueigos skautams yra 
privalomos. Šiuo atveju sueiga — 
minėjimas buvo plačiai išrekla
muotas. Niekas negali pasiteisinti

vykdyti skautų

gyvenimų, kyla 
skautai pilnu-

rado ne kartą sviedinį, pasuotės 
nebetikslios, ir sviedinys ne taip 
gerai lindo į krepšį. “Kodak” pa
mažu pradeda rezultatą švelnin
ti. Tačiau garsusis nr. 20 trum
pai tepabuvo aikštėje — po 8 mi
gučių, gavęs 5 baudas, apleido 
aikštę. “Varpas” pradėjo žaidimą 
stabdyti ir baigė rungtynes 47-37 
savo naudai. Tenka pasakyti, kad 
“A” grupė, trenerio ir kap. V. 
Sohos tvarkoma, sudaryta iš buv. 
jaunių, vasaros sezone pradžio
je pasirodė kaip gražiai išlygin
ta, taktinį žaidimą vedanti ko
manda. Taškai: V. Soha — 18, S. 
Žiedas — 15, A. Ališauskas — 4, 
Al. Kazlauskas — 9, Skimbiraus- 
kas — 4 ir E. Lipšys — 1. 0 už 
netvarkingą “Kodak” uniformą 
teisėjas “Varpui” padovanojo 
dar 6 taškus.

♦•į TURTINGAS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ VYNŲ PASIRINKIMAS !8VI E. J. BALČIŪNŲ

295 VICTORIA STREET, ABBOTSFORD, VIC, 
Tel. 42 6603

Užsakymai išpildomi ir į namus pristatant.

pasiteisinti
be rimtos 
skautų sueigoje nedaly
to nusižengė skautiškai 
Šiuo ir kitais atvejais

skautų

negalima, 
priežasties

lumus pašalinti.
Organizacijos yra didelės talki

ninkės tėvams vaikų auklėjime, 
todėl tėvai turėtų daug tuo domė
tis ir palaikyti su 
vais didesnį ryšį. 
Tuntininkas, per 
kvietėsi skautus

abu lietuviškus laikraščus ir 
Dvasios Vadovas apie minėjimą 
paskelbė net iš sakyklos, todėl ne
žinojimu 
Vadinasi, 
dauguma 
vavo, dėl 
drausmei.
man norėtųsi pakaltinti 
tėvus. Tėvai puikai žino, kad jų 
vaikai skautiškais pažadais įsipa
reigoję yra būti drausmingais. Ko 
verti tie pažadai, jei jie yra ne
vykdomi. Leisti vaikams netęsėti 
pažadų, yra vaikų gadinimas, nes 
jie pratinami būti nesąžiningais. 
Tėvai turėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį ir ne tik stebėti, bet ir pri
minti savo vaikams, ką jie priva
lo atlikti. Praleidus vieną kitą su
eigą, apsileidimas pasidaro įpro
čiu ir tuomet su tokiais skautais 
joks darbas neįmanomas. Kai tė
vai laiku į tai nekreipia dėmesio, 
vėliau vaikai, suaugę ne tik skau
tiškuose dalykuose, bet ir bendrai 
gyvenime tampa nepareigingi. Iš 
pedagoginės pusės toks tėvų ne
rūpestingumas yra labai didelė 
auklėjimo klaida. Iš pat mažens 
reikia reikalauti, kad vaikai būtų 
paklusnūs, sąžiningi, teisingi ir 
pareigingi, tai kelias į stiprios as
menybės ugdymą. Atrodo, mažas 
dalykas sueigų nelankymas, bet 
labai neigiamai atsiliepia ne tik 
į patį vaiką, bet ir į kitus jo drau
gus. Blogu pavyzdžiu greičiau už
krečiama, kaip geru, todėl blogio 
nereikia puoselėti, jis pats įsi
skverbia į žmonių tarpą.

“Džiugo” tunte (gal ir 
skautai labai nereguliariai 
sueigas, tuo apsunkina

kitur) 
lanko 
darbų

vieną kartą turi keisti savė-darbo 
planus, nes dalis skautų' ateina 
vieną kartą/ kiti kitą. .Iki. šiol 
skautų vadovai už sueigų. nelanky- 
mą jokių sankcijų nelaikydavo, 
užtat net liūdna darosi stebint, kai 
skautai renkasi į minėjimus, be 
skautiškos drausmės ir orga
nizuotumo. Matosi, kai drau
gininkai rankioja skautus praši
nėdami, kad stotų rikiuotėm Dar 
su raudonšlipsiais kiek geriau, 
bet vyresnieji visai pakrikę. Tai 
pasekmės pašlijusios drausmės? 
Niekas kitas kaip tik tėvai gali 
vadovams padėti šiuos nenorma-

skautų vado- 
Mačiau, kai 
kelis kartus 

pasitarimui 
skautiškais reikalais, tai visais at
vejais tėvų atvyko tik apie 10. 
Nejaugi kitiems neįdomu, kas ir 
kaip su jų vaikais yra daroma

I šiuos mano kaltinimus skau
tų tėvai gali atsakyti, kad skau
tų vadovai nesugeba suįdominti 
ir patraukti. Iš dalies tas tiesa 
Nors tuntas ir išleido desėtkais 
prityrusių skautų-čių, kurie galė
tų skautams vadovauti, bet, deja, 
kaip ir visur, mūsų jaunimas ir 
šiek tiek vyrėlesni, nenori prisidė
ti prie aktyvaus skautavimo dar
bo ir neįmanoma juos priprašyti. 
Šiuo metu tunte tikrai jaučiama 
trūkumas prityrusių vadovų. Mel
bourne yra arti dvidešimties skau
tininkų, bet jie visi kažkur ištir
po, Jeigu mūsų jaunieji skauti
ninkai ir šiaip prityrę skautai 
bent dalį skolos atiduoda, ką jie 
iš skautybės yra gavę įsijungdami 
į aktyvų skautavimo darbą, vado
vų trūkumas savaime pranyktų 
ir skautuose padėtis 
pagerėtų.

Antras neigiamas 
skautų gyvenime, tai
savo nuolatinio buklo. šiuo metu 
nėra pastovios vietos, kur galėtų 
pravesti sueigas. Tikimės, kad 
gal greitu laiku ši negerovė iš
nyks, kai lietuviųbendruomenė į- 
sigys erdvius namus.

Bendrai paėmus skautybė Mel
bourne lietuvių gyvenime yra tei
giamas reiškinys, reikia tik ją 
nuoširdžiai paremti ir palaikyti. 
Tada visi nenormalumai išnyks 
savaime. Kokią mes pajėgsime iš
auklėti savo priaugančią kartą, 
tokią turėsime ateities lietuvių 
bendruomenę. Niekas - iš šalies 
mums nepadės, reikia rūpintis pa
tiems. Taigi tampresnis ir nuo
širdesnis bendradarbiavimas skau
tų tėvų su vadovais, vieni kitų 
didesnis supratimas bei parama 
bus geriausias laidas į pasiseki
mą auklėjant mūsų priaugančią
kart^ I J Pasfcauttninkė

nepaprastai

reiškinys 
neturėjimas

2
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MELBOURNO LIETUVIAI STUDENTAI
ALB Krašto Valdybai paragi

nus didesnėse vietovėse organi
zuoti Lietuvių Studentų S-gos 
padalinius, 1951 m. Melbourne 
įsisteigė ALSS-gos Melbourne 
skyrius, kurio provizorinę valdy
bą sudarė: A. Žilinskas — pirm., 
J. Šeštakauskas, J. Raulinaitis. 
Šiai valdybai teko pati organiza
vimo našta ir jos kadencija buvo 
pratęsta dar vieneriems metams.

1953 m. išrinkta valdyba šios 
sudėties: V. Tamošaitis — pirm., 
D. Giedraitytė ir S. Oertelis. Vis 
dar narių skaičius nežymus ir 
veikla siauroka.

1955 m. pradžioje prie Mt. Mar
tha suruoštas studentų akademi
nis savaitgalis. Pašnekesius pra
vedė A. Bakaitis ir p. Bakaitie- 
nė. Studentai A. Žilinskas ir I. 
Laisvėnaitė išleido sieninį laik
raštį “Gaudė — jie mus”. Savait 
galiui vadovavo S. Oertelis. Nuo 
tų metų studentų veikla kiek pa
gyvėjo, bet dar iki 1960 m. ne- 
išvystė reikiamos veiklos.

Iki tų metų akademinis jauni
mas daugiau reiškėsi per Akade
minį Skautų Sąjūdį. Jo skyrius 
įsisteigė 1952.6.6 d. Ypač skautai 
akademikai gyviau pradėjo reikš
tis nuo 1955 m. 1956, 57, 58 ir 
59 metais jie Mt. Evelyne pra
vedė visoje Australijoje pagar
sėjusius akademikų skautų sa
vaitgalius su plačia ir įdomia 
programa. Į juos atvykdavo aka
deminio jaunimo iš Sidnėjaus, 
Adelaidės ir kitur. Pirmuosius 
tris pravedė A. Žilinskas, o ket
virtąjį J. Mikalojūnas. Į juos at
vykdavo gausingas būrys akade
minio jaunimo. Akademiniuose 
skautų savaitgaliuose paskaitas 
skaitė: D. Žilinskienė — “Tauti
nių mažumų problema” (1956), 
E. žižienė — “Tarpgeneraciniai 
nesutarimai ir lietuvybės išlaiky
mas” (1956), “Kelias iš vienat
vės” (1957), “Laisvės supratimas 
ir Rytų bei Vakarų pasaulis” 
(1959), VI. Jakutis — “Lietuvy
bės išlaikymas tremtyje” (1956), 
A. Zubras — “Žvilgsnis į praei
tį” (1956), A. Staugaitis — “Žmo
nija ir žmoniškumas” (1957), 
"Apie jaunimą ir lietuvybės iš
laikymą” (1959). Šiuose akade
miniuose skautų savaitgaliuose 
pamaldas laikė kun. dr. P. Ba
šinskas ir skaitė paskaitas — 
“Kas yra žmogus?” (1958) ir 
“Vidudienio žmogus” (1959). 
Savaitgaliai buvo paįvairinami 
iškylomis, laužais ir kaukių ba
liais.

Ramovėnai nemiega
įvairioms lietuvių karių orga

nizacijoms Amerikoje susibūrus 
j vieną bendrą Lietuvių Karių 
Veteranų Ramovę, sujudo ir Mel
bourne gyveną lietuviai atsar
gos kariai, norėdami įsijungti į 
bendrą darbą.

1953 m. birželio 21 d. p. J. Ja
nulaitis, padedant grupei inicia
torių, sušaukė steigiamąjį Ra
movės Skyriaus susirinkimą. Pra
džioje įsirašė tik 26 veteranai, 
bet už metų skaičius jau siekė 
per 50.

Ramovės veikimo tikslas yra 
ruošti Kariuomenės Šventės mi
nėjimus, studijuoti naujų ginklų 
savybes, rašyti karių atsimini
mus renkant medžiagą Lietuvos 
Karo istorijai, palaikyti ryšius 
su Ramovėnų Centro Valdyba ir 
skyriais Australijoje, bendrauti 
su estų ir latvių giminingomis

ž 5
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1957 m. ALSS Melbourno sky
riaus valdybą sudarė: A. Žilins
kas — pirm., I. Tamošaitienė, N. 
Mikalojūnaitė ir I. Laisvėnaitė. 
Ji eidama centrinės valdybos pa
reigas sušaukė antrąjį Australi
jos Lietuvių Studentų suvažiavi
mą Melbourne. Po studentų sa
vaitgalio Mt. Martha praėjus pen
kiems metams 1960-tais kovo 
mėn. suruošiamas studentų aka- 
demįnis savaitgalįs Waldheim: 
kurorte, Bayswateryje. Jame da
lyvavo 60 studentų. Stud. Irma 
Laisvėnaitė pravedė seminarą 
“Studentų vaidmuo lietuvybės iš
laikyme”. S'. Stankūnavičius skai
tė referatą apie A. Koestlerio 
“The Sleepwalkers”. Ir metais 
vėliau, 1961 m., ten' pat įvyko 
studentų akademinis savaitgalis, 
kuriame A. Zubras pravedė dis
kusijas apie meną, E. žižienė 
skaitė paskaitą apie Goethės 
Faustą. Su kiekvienais metais 
studentų veikla Melbourne vis 
gyvėja.

1961 m. Melbourne įvyko vi
suotinis suvažiavimas, kuriame 
'dalyvavo jau 70 studentų. 1962 
m. buvo suorganizuotas studentų 
akademinis savaitgalis Australi
jos “Alpėse”.

1964 m. Melbourno skyrius ėjo 
centrinės vldybos pareigas ir su
šaukė metinį suvažiavimą Mel

KLUMPAKOJIS BE KLUMPIU
Ir buvo laikai ir buvo gadynės, 

kad net Melbourne lietuviai nebe
turėjo tautinių šokių pynės...

Ak, kokia baisi ir katastrofiška 
padėtis, galvoja kultūros veikėjai!

Ak, kad taip vėl sušokus kalvelį, 
suktinį — galvoja seni šokėjai...

Suburkit jaunimo grupelę, — 
svajojo ne vienas — tai aš būsiu 
jos kamienas...

Svajonėse grupelė gražiausia, 
visur dalyvauja, krūtinėje toks 
malonus ir lengvas pasitenkinimo 
jausmas, net gyvenimas atrodo le
ngvesnis. Bet štai svajonės baigias 
ir vėl nelemta realybė — grupelės 
nėra.

Ak, kaip skaudu... Ne tie laikai, 
ne tas jaunimas. Kaip gi tu žmo
gau,gali juos suburti, kad jiem tai 
visai neįdomu. Jie tiktai “tvistą” 
šoka — nosį nukabinęs galvoja 
darbštusis veikėjas. Taip, rankas 
nuleidęs, mūsų “taurusis lietuvis”, 
nurašo jaunimą tautinių šokių me
ne, net pirštelio nepakėlęs šiam 
darbui.

organizacijomis, platinti karių 
žurnalą “Karį” ir šelpti karo in
validus.

Skyrius taip pat kreipia ypa
tingą dėmesį į organizacijas — 
skautus, ateitininkus, sportinin
kus ir studentus, padėdamas kiek 
išgalės leidžia. Skautams nupirk
ta palapinė, sportininkams vė
liava ir prizinės taurės, o sky
riaus narys K. Baltokas padirbo 
gražų šachmatų stalą ir spintą 
laimėtoms taurėms laikyti. Sky
rius materialiai rėmė jaunimo 
stovyklas ir lituanistinius kur
sus. Lietuvių b-nei perkant na
mus, skyrius įsigijo nemažai Lie
tuvių Namų akcijų.

1953 m. švenčiant Lietuvos 
Kariuomenės 35 metų sukaktį 
skyrius kartu su Adelaidės Ra- 
movėnais išleido vienkartinį lei
dinį “Lapkričio 23-ji”, kuris kaip 

bourne su plačia ir įvairia pro
grama. Valdybą sudarė: K. Kaz
lauskas — pirm., R. žižytė, J. 
Paragytė, H. Malakūnas ir Z. Ly- 
nikas. Studentų suvažiavime skai
tė paskaitas universiteto lekto
rius A. Kabaila ir K. Rindzevi- 
čius. Jaunieji akademikai nepa
miršo ir bendruomenės suvažia
vimo. V. Martišius skaitė paskai
tą “Lietuvių jaunimo įtraukimas 
į bendruomenės veiklą” ir dr. V. 
Doniela — “Kodėl dabarties lie
tuviai studentai “kitokie”?”

Tenka pasidžiaugti, kad ALSS 
Melbourno skyriaus veikla pas
kutiniuoju metu žymiai pagyvė
jo. Be savo savaitgalių, susirin
kimų ir kitų parengimų, kasmet 
suruošia studentų balių. Ir šių 
metų balius praėjo labai jaukiai 
ir įdomiai. Šiais metais melbour- 
niškiams studentams vadovauja 
šios sudėties valdyba: A. Kesmi- 
n'as — pirm., H. Kaladė, J. Nor- 
maitaitė-Tender ir J. Meiliūnas.

Iki šiol baigė Melbourno Uni- 
versitdte humanitarinius moks
lus: 1. E. žižienė, 2. N. Mikalo
jūnaitė, 3. D. Giedraitytė, 4. I. 
Tamošaitienė, 5. K. česnaitė, 6. 
L. šeštakauskaitė, 7. I. Laisvė
naitė, 8. R. Laisvėnaitė, 9. A. Ži- 
žys, 10. I. Didžytė; mediciną — 
11. S. Baltrūnas, 12. J. Mikalo- 
jūnas, 13. K. Brėdikytė, 14. B.

“Klumpakojo’’ nariai su savo vadovu inž. A. Šimkum

Bet štai iš kažin kur atsirado ke
lios “tvisto” meno žinovės, tariant 
tauriajam tautiečiui, kurios,maty
damos dedamas pastangas, nutarė 
reikalą paimti į savo rankas. Susi
kalbėjusios tarp savęs merginos, 
nutarė, kad švelniai pakalbinus 
berniukus gali kas nors ir išeiti. 
Nors pradžioje nevienas ir spyrėsi 
bet gi ilgai negalėjo prieštarauti 
mergaitėm, nes kitaip santykiai 
galėjo perdaug sublogėti... O kas 
tada bus, pagalvojo ne vienas?! 
Ir taip atsirado tautinių šokių 
grupelė. Jai vadovauti mergaitės 
priprašė p. Aleną Karazijienę, ku- 

nemokamas priedas buvo išsiun
tinėtas visiems tada ėjusio “Aus
tralijos Lietuvio” skaitytojams. 
Leidinį redagavo Vld. Radzevi
čius, o viršelį nupiešė dail. A. 
Marčiulionis.

Retkarčiais visuomenei rengia
mos' paskaitos ir minėjimai, k.a.: 
Žalgirio mūšis (Alb. Pocius), Ra
movės dešimtmetis (J. Janulai
tis), Dariaus Girėno minėjimas 
(Alb. Pocius). Skyrius kas metai 
rengia Kariuomenės šventės mi
nėjimus su plačia ir turtinga pro
grama.

Prieš keletą metų skyrius įsigi
jo savo vėliavą, kuri buvo iškil
mingai pašventinta kun. Pr. Va- 
serio Melbourno lietuvių parapi
jos bažnyčioje.

Skyriui per eilę metų yra vado
vavę pik. Itn. J. Kun'caitis, J. 
Janulaitis, K. Baltokas, N. Cini- 
nas ir dabar Vyt. šalkūnas, ku
rio pastangomis skyrius įsteigė 
savišalpos Fondą.

Retkarčiais “Tėviškės Aiduo
se” pasirodo “Ramovėnų Krivū
lė”, kur yra rašoma karinėmis 
temomis bei dedami įvairūs pra
nešimai organizaciniais reikalais.

Baigiant norėtųsi pažymėti, jog 
Melbourno Ramovėnai tikrai įdė
jo savo dalį į lietuviškos veiklos 
barą ir ateityje dirbs mūsų ben
druomenės eilėse kovojant už lie
tuvybės išlaikymą išeivijos jauni
mo tarpe. Alb. Pociui

Jarašius, 15. K.A. Zdanavičius; 
architektūrą — 16. V. šalkūnas, 
psichopatalogiją — 17. V. Valiu-
kevičiūtė — Price, farmaciją —
18. M. Didžys, gamtos — mat. —
19. S. Oertelis, elekt. inž. — 20. 
R. Sližys, sociologiją — 21. D. 
Žilinskienė, 22. R. Jakutytė-Lip- 
šienė.

Karališkame Technologijos In
stitute baigė inžineriją: 23. A. 
Kabaila, 24. V. Alekna, 25. V. 
žižys, 26. A. Kazlauskas, 27. A. 
Krausas, 28. V. Tamošaitis, 29. 
V. Adomavičius, 30. A.E. Liubi- 
nas, 31. R. Vyšniauskas, 32. J. 
Gružauskas, 33. J. Rūbas; fiziką 
— 34. E. Pankevičius, chemiją — 
35. P. Baltutis, 36. K.J. Lynikas, 
37. A. Smelstorius, vadovavimą 
(menag.) — 39: S. Tamiševičius; 
komercinį meną — 40. E. Zdana
vičiūtė, 41. V. Sikorskytė. Moky
tojų seminariją — 42. D. Butke- 
vičiūtė-Baltutienė, 43. L. Petke
vičiūtė, kunigų seminariją — 44. 
J. Petrauskas, pakartojo medici
ną: 45. dr. I. Kaunas, 46. dr. V. 
Didžys, 47. dr. S. Statkus ir 48. 
dr. Juozapavičius.

ALSS-gos Melbourno Skyriaus 
sąrašuose šiuo metu yra 52 na
riai. Pusšimtis baigusių ir tiek 
pat skyriaus narių sudaro gražią 
akademinės jaunuomenės šeimą. 
Su pasitenkinimu ją sveikiname 
ir žvelgiame šviesiai į ateitį!

A. Krau»a*

ri stojo į darbą su nepaprasta e- 
nergija. Entuziasmo pradžioje be
galės ir šokėjų tarpe, bet laikui 
bėgant pasidarė per sunku mūsų 
šokėjam atsikelti sekmadienio ry
te, kad galėtų ateiti 10 vai. į repe
ticiją. Savo nebuvimą šokėjai pa
teisindavo šeštadienio vakaro pri
siminimais. Deja, nepagalvodavo, 
kad p. A. Karazijienė aukodavo 
savo “laisvą” laiką, kurio ji netu
rėjo. Nežiūrint to, ji dirbo iš šir
dies su pasišventimu ir linksma 
nuotaika. Grupė pirmą kartą vie
šai pasirodė Dainos Sambūrio me
tiniame koncerte 1963 metais, ir 
pasivadino “Klumpakojo” vardu. 
Tais pačiais metais vadovės p. A. 
Karazijienės pastangomis buvo su
organizuota Pabaltiečių tautinių 
šokių pasirodymas gamtoje. Gale

PAS MENININKUS
Australian Contemporary Art 

Society surengė Sydnejuje Blax- 
land galerijoje (Farmers patalpo
se) draugijos narių parodą, kur 
po vieną darbą išstatę ir lietuviai 
dailininkai: E. Kubbos, H. Šal
kauskas, V. Ratas, L. Urbonas 
ir A. Šimkūnas. Vietos kritika 
šią parodą labai aukštai vertina. 
Paroda truks iki spalio 26 d.

★

Religinio meno (Blake) neseniai 
įvykusioje parodoje su savo dviem 
kūriniais dalyvavo ir dail. Leonas 
Urbonas. Rinktiniai šios parodos 
darbai bus rodomi ir kituose 
Australijos miestuose. Tarp rink
tinių įskaityti ir dail. L. Urbono 
kūriniai.

★

N. S. W. valstybinėje Meno ga
lerijoje neseniai buvo surengta 
grupinė Australijos skulptorių 
paroda, tarp kurių buvo ir mel- 
burniškiai V. Jomantas ir T. Zi
karas. Kritika įvertino šią parodą 
kaip pačią geriausią skulptūros 
parodą, ypač iškeldama kaip pir
maujančius V. Jomantą ir T. Zi
karą.

Sėkmingai praėjusio Jaunųjų Talentų Koncerto dalyviai 
Meno Dienose Melbourne. Padėkos žodį į juos taria to 

koncerto organizatorius A. Krausas

PARAPIJOS TAUT. ŠOKIAI
Melbourno Lietuvių Parapijos 

Tautiniai šokiai pradžią gavo 
1957 m. prie Parapijos Sekmad- 
Mokyklos. Marija Verbylienė buvo 
pakviesta sudaryti tautinių šokių 
grupę. Jau tų pačių metų lapkri
čio mėn. tautiniai šokiai pasirodė 
mokyklos vakare. Kitais metais 
(1958) mokyklos tautinių šokių 

mokė Halina Statkuvienė, o 1959- 
1960 — Danutė Zdanavičienė. Mo
kiniai užaugo ir kai kurie baigė 
sekmadienio mokyklą, tačiau jie 
mielai dalyvavo tautin. šokiuo
se. 1961 m. atėjo vėldirfiti su tau
tiniais šokiais Halina Statkuvienė. 
Jos kartu su Danute Zdanavičiene 

metų grupė dalyvavo Sporto Šven
tės atidaryme.

šešiasdešimt ketvirtųjų metų 
darbas buvo nukreiptas į Tautinių 
Šokių Festivalį Meno Dienų metu. 
Ruošiantis šiai progai, šokėjai taip 
“sąžiningai” lankė repeticijas, 
kad net stebėtna kaip vadovės A. 
Karazijienės nervai galėjo išlai
kyti. Meno Dienos buvo jau ant 
nosies, o šokimas nežavėtinas, bet 
repeticijų lankymas tikrai nepa- 
vyzdingas, nežiūrint vadovės pra
šymų, barimų ir taip toliau. Ma
nau ne vienas būtų nustojęs vilties, 
bet vadovės nepaprastas ryžtas 
grupę paruošė Tautinių Šokių Fes
tivaliui Meno Dienose Melbourne.

Šių metų pradžioje vadovė A. 
Karazijienė dėl laiko stokos turė
jo apleisti grupę, bet tikimės, kad 
jos pasitraukimas yra tik laikinas. 
“Klumpakojo” šokėjai už vadovės 
įdėtą darbą, jos kantrybę ir gele
žimis nervus yra labai dėkingi ir 
tikisi, netolimoje ateityje vėl turė
ti ją savo tarpe. Pasitraukus va
dovei A. Karazijienei, “Klumpako
jis” dėjo visas pastangas, kad su
radus kitą mokytoją. Buvo kreip- 
tąsi j nemažą skaičių asmenų,bet, 
deja, dėl vienos ar kitos priežas
ties visi atsisakė, o “Klumpakojis” 

Jaunimo Metai
Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai!
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Jonas Aistis
Jaunimas laiko tėkmėje perima vyresniųjų darbus. Išeivijos, 

lietuvių tautos ir Lietuvos ateičiai reikia jaunimo, kuris savo idea
lizmu ir entuziazmu brandintų ir vykdytų tautinius mūsų idealus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, siekdama sudaryti 
sąlygas dabartinei lietuvių jaunimo padėčiai laisvojo pasaulio kraš
tuose ir pavergtoje Lietuvoje apžvelgti,

jaunimui į lietuvišką gyvenimą įtraukti ir jo pasiektiems lai
mėjimams mokslo, meno, literatūros, politikos, religijos ir kitose 
srityse išryškinti,

jaunimo dvasiai naujiems darbams, polėkiams ir pasiryži
mams uždegti.

jaunimo tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo nuotai
koms kelti,

skelbia
1966 METUS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METAIS.

Siam tikslui Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba:
1. Kviečia laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą į šio jaunimo 

Kongresą Chicagoje, JAV, 1966 birželio 30 — liepos 3,
2. Kreipiasi į laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenes, orga

nizacijas, parapijas, spaudą, radijo valandėles ir visus lietuvius, 
prašydama jaunimui dėmesio, jo siekimų supratimo ir visokeriopos 
paramos.

3. Skatina visus domėtis jaunimo klausimais ir prašo pradėti 
vykdyti Lietuvių Jaunimo Metų programą,

4. Prašo visuose raštuose, leidiniuose, spaudoje ir kitur 1966 
metus žymėti Lietuvių Jaunimo Metais.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metai pradedami Kanados Lietu
vių Jaunimo Kongresu 1965 m. spalio 9 Toronte, Kanadoje.

Metų šūkis:
Mūsų jėgos, mūsų žinios
Laisvai Lietuvai Tėvynei!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 

Juozas J. Bachunas, pirmininkas, Stasys Barzdukas, Dr. 
Algirdas Nasvytis, Alfonsas Mikulskis, Vytautas Kaman- 
tas, Milda Lenkauskienė, Julius Staniškis, Dr. Jonas Pu
zinas, PLB Kultūros Tarybos pirmininkas.

Clevelande, 1965 spalio 4.

pasidalino darbu ir tautinių šokių 
grupė išsiplėtė už mokyklos ribų, 
šitaip susikūrė Parapijos Tauti
nių šokių grupė. Jai dabar vado
vauja Halina Statkuvienė ir talki
ninkauja Danutė Zdanavičienė. 
Grupė išaugusi iki 50 dalyvių ku
rie pasiskirstę į atskiras grupes — 
vyresniųjų, mergaičių, jaunesnių
jų ir mažųjų. Grupė ne tik mokosi 
tautinių šokių, bet taip pat sudaro 
vienetus plastikos ir panašiems 
kitiems šokiams. Praeitais metais 
suruošė ištisinį koncertą, kurį pa
kartojo ir australams Heidelber
go miesto salėje, šiam koncertui 
talkininkavo ir Reginos Plokšty- 
tus-Vaičaitienės baleto mokykla. 
Koncertas buvo paįvairintas ir vy
resniojo jaunimo dainomis, šiaip 
Parapijos Tautiniai Šokiai daly
vauja tautos švenčių ir kitose pro
gramose. Dalyvavo ir Australijos 
Lietuvių Tautinių Šokių Festiva
lyje Melbourne.

jokiu būdu nenorėjo pasidėt savo 
klumpių, po kelių pasitarimų A. 
Šimkus sutiko pamėginti pravesti 
kelias repeticijas ir dar tebemėgi- 
na iki dabar.

Šiais metais “Klupakojis” pasi
rodė Melbourno Universiteto sve
čių dienoje (Open day), Morwe- 
lly kartu su Dainos Sambūriu ir 
kitur. Paskutiniuoju metu truputį 
paūgėjo. Suėjus visiems šokėjams 
susidaro devynios poros, bet vis 
dėl to pastoviai grupei per mažas 
skaičius. Todėl jaunimas, norįs 
prisijungti, mielai kviečiamas,’ 
Repeticijos vyksta kiekvieną pir
madienio vakarą, Flinders Street 
Stoties patalpose. Patalpos nuoma 
1 svaras vakarui, kurį šokėjai su
simoka patys, bent iki šiol. Tiki- 
mąsi, kad artimoje ateityje repeti
cijas bus galima pravesti naujai 
užpirktuose Lietuvių Namuose, 
kas palengvins darbą ir gal padės 
pritraukti daugiau jaunimo.

a.p.s.
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SOC. GLOBOS DARBAS tis ryte, kas nors laukia, kad pa- Mums reikalingi grynai lietuviš- čio auginti. Tie vaikai jau žūs- 
penėtum ar kad bent akimis ap- ki mūsų senelių namai ir kad * 
glostytum, kad gražiau žydėtų, turtas mums priklausytų, nors ir 
Tokiame dvare būdama ligonis 
Vokietijoj trumpai gyvenau. Se
ni buvo ten seneliai, buvo ir 
nesveiko proto. Moterys ir vy
rai, kelios vedusios poros. Bū
davo ir kivirčų, bet jie taip pat 
reikalingi. 
nepiktai. Žiūriu į tai tik iš vie- vas lietuvis, kartais ne. Ką da- 
nos pusės. Yra daug pusių, ku- ryt su tokiu vaiku, lietuvės mo- 
rias reikia apgalvoti, aptarti, tinos? Ar atsirastų šeimų, no- 
Gal geriau būtų vieni namai vi- rinčių įsūnyti? Reikalas konfi- 
soj Australijoj, o ne po vienus dencialus ir reiktų tada skyriaus, 
kiekvienoj valstijoj. Problema 
svarbi ir jau skubu jos griebtis. 
Ne vienų moterų čia problema, 
tai mūsų visų problema. Lengva 
neatsargų žingsnį padaryti.

lės ir nuoširdumo.
Psichiatriniai ligoniai, kartais 

mažai ligos apimti šviesesniais 
laikotarpiais, neturi ką veikti at
likę therapinius darbus. Kartais 
aukštesnio intelekto. Jiems reik
tų lietuviškų knygų. Šiuo atveju 
skolinamoji biblioteka netinka. 
Dažniau reikia lankyti, ko Drau
gijos moterys vienos negali. Bū
tų gera, kad kas nors kur sve
čiuodamasis ar tik pasivažinėti 
išvažiavęs aplankytų ligonį. Mes 
net nežinome,, kiek gero, kiek 
džiaugsmo galime suteikti kokia 
smulkmena, 
nieko 
duoti, tai 
nors gerą 
širdies.

Senelių

Tra pasaka senų žmonių, o dabar padėk tokiam, kuris lė- 
kaip kartą karalius, bejvaikštį-i bavo ir per tai prarado sveikatą. 

Kuo aš čia dėtas?
Bet ar taip niekuo dėti esa

me? Ar paklausėm kada, kodėl 
kitas geria iki užsimiršimo? Ko
dėl skandina praeitį alkoholyje? 
Kiek ir ką jis iškentėjo?

Ar tuo laiku, kaip mes dėjo
me vaikus ir mantą į vežimą ir 
bėgome į nežinią drauge, jis gal 
kasė apkasus išplėštas iš namų? 
Jo šeima laukė jo grįžtant ir te
belaukia... Kitas gal buvo kalėji
me, karo nelaisvėje. Gal dar 
žiauresni įvykiai grįžta atmintin 
vienam gyvenime. Ar galime 
teisti nesimatavę jėgomis nei 
pergyvenimais? Jeigu mes nie- labai svarstytinas. Ar užteks na- 
kuo dėti, tai kuo jis kaltas, kad 
laimė jam lėmė kitaip.

Jeigu žmogus žmogui brolis, 
nežiūrint rasės, tikybos ar tau
tybės tautietis yra artimesnis 
brolis. Pagarbos gyvybei, etika prantamos televizijos, gal knyga 
reikalauja, kad būtume, žmoniš- kartais. Tai ir viskas.

nedarnas po savo kraštą pama
tė žmogų betraukiantį arklą, 
nes jis neturėjo arklio, nei jau
čio. Žemė jo buvo akmenuota, 
todėl darbas labai sunkus. Pa
gailo karaliui žmogaus ir jis no
rėjo jį apdovanoti.

— Pasakyk man, žmogau, — 
priėjęs paklausė. — Kaip Tu 
gyveni? Matau Tavo žemė blo
ga ir Tu net darbui galvijo ne
turi. Kaip Tu gali išsiversti?

— Dėkui, Valdove, — pagar
biai atsakė biai atsakė žmogus 
— turiu duonos, todėl esu svei
kas ir stiprus. Esu laimingas 
tuo, ką turiu. O tvarkausi tai 
šitaip: išmoku skolas, pragyve
nu ir skolinu kitiems.

— Iš ko Tu tai gali daryti, 
turėdamas tokią prastą dirvą ir 
tik dvi rankas darbui? — nus
tebęs paklausė karalius. — Kaip 
Tu gedi dar net skolinti?

— Viską galiu iš tų pačių 
rankų, Valdove, — sako žmo
gus. Skolinu tai vaikams, kad 
jie man vėliau gražintų, kaip aš 
būsiu senas ir paliegęs. Duone
le nors ir juoda, bet esu sotus. 
O skolas grą.žinu tai savo gen
ties seniams ir silpniesiems, nes 
jie dirbo būdami jauni ir man 
padėjo. Stengiuosi savo pareigą 
atlikti sąžiningai ir su Dievo pa
galba man tai vyksta. Juk ir 
Tu žinai, Valdove, kad tik duo
dančios rankos yra visuomet 
pilnos ir Dievo Palaima neap
leidžia tų namų, kuriuose vieš
patauja gera širdis.

Nuėjo valdovas susimąstęs ir 
nebeturėjo kuo beapdovanoti. 
Žmogus buvo už jį turtingesnis, 
artimo meile, turtais, nes buvo 
patenkintas tuo, ką turėjo. Bu
vo didesnis savo sieloje už kara
lių, nes dalinosi viskuo, o ne 
tuo, kas atliko.

Jeigu materialiai 
neturime ar negalime 

nors valandėlę laiko, 
žodį. Truputėlį geros

namų klausimas irgi

mų priemiestyje? Kur bus šilta 
pastogė, duona, bet jau niekam 
nebereikalingo jausmas ir, nuo
bodis liks. Bus tik laukimas pa
baigos. Žiūrėjimas nelabai su-

ARTIMO
ki žmogui. Ar galime praeiti pro 
vargan patekusį savo tautos bro
lį? Ar beskubėdami prasigyven
ti, bekraudami turtą nepamir- 
šome kur nors širdies? Ar ne
skaudu girdėti senuką ar senutę 
kalbant apie tremtį Sibire, kaip 
apie pasakišką šalį, kur lietuvis 
buvo brolis, kur viskuo dalinosi, 
mylėjo vienas kitą ir vieni ki
tiems gyventi padėjo. Blizga jų 
akys pasakojant. Čia duona bal
ta, šilta pastogė, bet nėra šir
dies. Dirbant Socialinės Globos 
Draugijoj daug ko tenka susitik
ti. Yra motinų, kurioms sūnaus 
ar dukters namuose nėra vietos. 
Yra kad ir ranka pakyla prieš 
seną gimdytoją. Kartais ligonis 
įkyrus, apkartęs, nešvarus, to
dėl jo namuose negalima laiky
ti, o ten jau užmirštama lanky
ti. O jeigu ligonis ar senas žmo
gus ir laikomas namuose, vis- 
tiek neįtinka, jam išmetinėjama, 
jo gyvenimas labai kartus. Ir kas 
iš to, kad turi dukterį ar sūnų, 

bet ilgisi Sibiro

Moteriškei lengviau, jeigu 
akys ir sveikata leidžia, griebia
si kokio rankdarbio. Vyro rank
darbiams reikalingi įrankiai, rei
kia daugiau lėšų, sunkiau. Ar 
negeriau būtų didesnis ūkis, prie 
upės kur nors? Lietuviai daugu
moje kaimiečių vaikai. Ar pa
žvejoti, ar bičių avilys prižiūrė
ti, ar veršiukas, ar sodelis, ar 
žąsų porelė. Jau duoda prasmę 
gyvenimui. Jau ką nors augina, 
prižiūri. Net ir reumatizmas ne 
toks baisus, kada turi kam kel-

negautume jokios pašaipos iš 
valdžios.

Atsiranda dar vienas klausi
mas. Pavainikiai vaikai, atiduo- ja yra lietuvių 
darni australų vaikų globos de
partamentui adoptuoti šeimoms

Ginčytis sveika, tik laukiančioms eilėje.

kur nebūtų diskutuojama besi
keičiančių valdybų, nei protoko
luojama. Kartais net paaugę na
šlaičiai motinai mirus, adopta- 
vimui atiduodami tėvo, negalin-

Melb. Soc. Globos Moterų D-jos Valdyba. Iš kairės: E. Šeikienė, 
A. Matukevičienė — pirm., V. Morkūnienė; stovi: E. Balčiūnienė 

ir J. Petrašiūnienė

TARNYBOJE

Ar mes, šios suaugusiųjų kar
tos žmonės Australijoje, nepri- 
ly^stame. tam ariančiam žmo
gui? Esame sveiki, esame sotūs. 
Turime duonos, pastogę, net ir 
kelionėms galviją - automobilį. 
Mes turime ir jo skolas. Mūsų 
tautos silpnieji ir seneliai yra 
mūsų skola. Žinau, dažnas iš 
mūsų pagalvojame: — a, aš dir- ar net kelis, 
bau, triūsau, kol prasigyvenau, tremtyje patirtos lietuviškos mei-

Katalikių Mot Draugija

PARAPIJOS MOKYKLA

ta mūsų tautai.
Tiek pavainikių, tiek našlai

čių nedaug, bet yra ir reikia apie 
tai kalbėti.

Soc. Globos Moterų Draugi- 
J “ ‘j Bendruomenės 
dalis, šaka didelio medžio. At
liksime visas pareigas, visus 
reikalus, bet nuosprendis šių 
problemų, kaip ir D-ja, priklau
so Bendruomenei. Mūsų tautą 
atstovaujančios galvos, bendruo
menės tėvai turi savo valią pa
sakyti, nuspręsti, kai ptvarkyti 
toliau mūsų socialines proble
mas. Palikti viską vien tik mo
terims negalima. Iki šiol dar lai
kome vyrus kaip šeimos, taip 
ir tautos galvomis.

Tai ir yra mūsų moralinė sko
la mūsų genties silpniesiems ir 
seniems. Ar galime sakyti: mes 
čia niekuo nekalti?

A. Matukevičienė

Melbourne L. K. Parapijos Sa
vaitgalio Mokykla jau baigia li
tus darbo metus. Kaip ir kiekvie
na lietuviška mokykla ji turėjo 
ir turi savo rūpesčių, įvairių rei
kalų, bet visa tai nugalima ir 
džiaugiamasi, kai kiekvienų mo
kslo metų gale išleidžiama 15-20 
jaunuolių, baigusių šią savaitga
lio mokyklą. Atrodo, kad mokinių, 
lankančių lietuvišką mokyklą Mel
bourne skaičius lyg ir nusistovėjęs 
nes paskutinių trejų metų laiko
tarpyje mokinių skaičius priaugo 
nuo 130 iki 150, neskaitant vaikų 
darželio, kur jaunųjų mokinukų 
skaičius svyruoja pagal oro atmai
nas: 10-20. Pagal Melbourne lietu
vių skaičių, mokyklą lankančių 
vaikų skaičius turėtų būti žymiai 
didesnis, bet čia ne vaikai kalti, 
o mes, tėveliai, kai ir su nauja ma
šina “nebeturim laiko” atvežti sa
vo vaikų mokyklon, kuri, aišku, 
tik per porą valandų savaitėje ne
išmokys pagrindinai, bet duos gai-

Nors ir negausus 
sudariusios bran-

pareigas 
kuri

metu,

Melbourne Liet. Parapi
jos Sekm. Mokykla su
Tėvu J. Borevičium S.J. 
misijų metu. Sėdi iš kai
rės: mokyklos globėjas 
kun. Pr. Vaseris, mok. P. 
Baltutis, mokyklos vedė
jas Vai. Čižauskas, vaikų 
darželio vedėja D. Bal
tutienė, Tėvų Komiteto 
pirm. A. Liubinas ir na
rė E. Špokevičienė, Tė
vas J. Borevičius, mok. 
G. Firinauskienė, mok. 
R. Vyšniauskas, mok. V. 
Laukaitis. Trūksta mok. 
A. Stasyčio, mok. V. Še
štokienės, mok. E. Še- 
mienės, o taip pat Tėvų 
Komiteto kasininko P. 
Baltučio.

(Nuotrauka N. Butkūno)

res ir su tėvų pagalba namuose tu
rėsime gana gerai lietuviškai kal
bančią jaunąją kartą.

Šiais mokslo metais mokykloje 
veikia 6 skyriai, 2 lituanistiniai 
kursai ir vaikų darželis. Naudoja
masi šv. Jono pradžios mokyklos 
patalpomis, taip kad kiekvienas 
vienetas turi savo atskirą kalasę. 
Aišku, patalpos nėra savos, reikia 
saugoti ir mokėti nuomą. Visi va
dovėliai, kurių dabar pilnai pakan
ka ir dar atsargoj yra, mokyklos 
nuosavybė. Jie ir kitos reikalin
gos priemonės nuperkama iš tėvų 
apsidėto metinio mokesčio, kuris 
šiemet yra 3 svarai nuo šeimos. 
Visiems skyriams ir kursams va
dovėlių atsarga įgalina mokymo 
darbą pradėti nuo pirmos mokslo 
metų dienos.

Mokykloje dirba 10 mokytojų: 
mokyklos globėjas ir tikybos dėsty- viu rūpinasi Tėvų Komitetas„susi- 
tojas kun. P. Vaseris, p. p. V. Šeš
tokienė, Povilas Baltutis, J. Žitke- 
včienė, G. šemienė, V. Laukaitis, 
R. Vyšniauskas, kursams dėsto A. 
Stasytis ir Vai. čižauskas (mokyk-

Mintis atgaivinti plačiai Lietu
voje veikusią Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugiją tremtyje kilo iš 
buvusių didžiųjų darbuotojų p. 
Galdikienės ir a.a. V. Karvelienės. 
Jos paragino Australijos žemėj 
gyvenančias lietuves katalikes mo
teris atkurti šią draugiją.

1951 m. liepos mėn. p. Rauli- 
naitienės iniciatyva jos bute buvo 
šaukiamas steigiamasis Melbour
ne LKMD-jos susirinkimas. Drau
gija savo pradžią pradėjo su 9 
narėmis. Pirmininke išrinkta p. 
Raulinaitienė. 
būrys, tačiau,
duolį, stengėsi prijaukinti didesnį 
būrį narių ir pradėti konkretesnį 
darbą. Jau tais pačiais mt Mel
bourne LKMD-ja įstojo nariu į 
Pasaulio Lietuvių Katalikų Orga
nizacijų Sąjungą. Iš šito mažo 
branduolio,kaip šiandiena žinome, 
išaugo pajėgi 48 narių draugija.

Išvykus p. Raulinaitienei į 
Ameriką, pirmininkavimą perėmė 
p. Civinskienė, kurios valdybos 
kadencijos metu, parapijinei veik
lai besiplečiant, ir užvirė nepabai
giami reikalai ir darbas. Suruoš
tos vaišės kun. Petrausko primi
cijų proga, po to sekė 45-rių metų 
ateitininkijos jubiliejaus vaišės.

los vedėjas). Darželiui vadovauja 
p. D. Baltutienė. Mokyklos gerbū-

dedąs iš pirm. A. Liubino (kuris 
yra ir mūsų ALB Apylinkės pirm.) 
ižd. Petro Baltučio ir p. špokevi- 
čienės.

V. č.

m. draugijai pirmi- 
Naujokaitienė, kuriai 
pat du sunkūs darbo

Moterų Draugijos balius.
1963 m. pirmininkės 

perėmė p. E. Markonienė, 
iki šiai dienai sėkmingai pirmi
ninkauja. Jos kadencijos
šalia įprastinių parengimų, buvo 
suruoštos vaišės pagerbti prelatui 
Tulabai, vaišės besilankantiems 
svečiams Amerikos lietuviams 
krepšininkams, pavaišinti pietu
mis į suvažiavimą atvykusieji 
sportininkai ir studentai (apie 
370 asmenų), suruoštos vaišės mi- 
sijonieriui tėvui Borevičiui pa
gerbti.

Kun. Vaserio 25 metų kunigys-

metu Aus- 
vyskupas 

šio aukšto 
rengiamos

Po pamaldų pradėti laikyti bufe
tai, kurie ir šiandiena sudaro 
svarbiausią draugijos pajamų šal
tinį.

1965 m. p. Civinskienei išvykus 
į Ameriką, išrinkta nauja valdy
ba, kuriai pirmininkavo p. Šerne- 
tienė. Jos kadencijos metu, be 
įprastinių ir atliktinų parengimų, 
buvo suruoštos dvi paskaitos, 
skaitytos kun. dr. Bašinsko ir p. 
E. žižienės.

Nuo 1957 
ninkavo p. 
atiteko taip
metai. Prisidėjo dar “Tėviškės Ai
dų” baliaus bufeto parengimai. 
Be to, jos kadencijos 
tralijoje lankėsi J.E. 
Brizgys. Ryšium su 
svečio atvykimu buvo
didelio masto vaišės. Jo Ekselen- 
jai pagerbti. 1958 metais metinio 
susirinkimo proga skaitė paskaitą 
p. Bakaitienė.

Nuo 1958 m. Draugijai sėkmin
gai pirmininkavo p. Zubrickienė, 
turinti ilgametį patyrimą ir eilę 
gražių prisiminimų iš Lietuvos 
nepriklausomybės laikų veiklos, 
kur buvo uoli draugijos veikėja 
Kybartuose. Ypatingai pažymėti
nas jos iniciatyva suruoštas lie- 
tuvio-ės teismas. Sveikatai sušlu
bavus, po dviejų sunkių darbo 
metų, iš valdybos pasitraukė.

1961 m. išrenkama nauja valdy
ba. Pirmininkės pareigos atitenka 
p. V. Šeštokienei, kuri 
mai vadovauja dvejus 
įprastinių parengimų, 
mugių, paskaitų buvo 
Melbourno Lietuvių

nepailsta- 
metus. Be 

loterijų, 
suruoštas 
Katalikių

tės jubiliejaus proga įvyko iškil
mingos vaišės, prie kurių prisidė
jo visos Melbourno organizacijos. 
Buvo skaitytos dvi paskaitos: dr. 
Petrikaitės-šiurnienės ir p. E. Ži- 
žienės.

Kadangi Australijoje palyginti 
mažas moterų skaičius skaito žur
nalą “Moterį”, “Tėviškės Aiduo
se” buvo vedamas Melbourno LK 
MD-jos skyrius, kurį apie dvejus 
metus sėkmingai vedė p. J. Gri
gaitienė.

Lietuviškoms tradicijoms ir 
glaudesniems santykiams savųjų 
tarpe palaikyti ruošiamos kiek
vienais metais bendros Kūčios ir 
Kaziuko mugė po pamaldų prie 
bažnyčios.

Draugija atsiliepia jautriai į 
kiekvieną lietuvišką balsą ar pra
šymą ir iš tolimiausių pasaulyje 
kraštų. Renkamos aukos pinigais 
ir siunčiamos badaujantiems In
dijoje. Piniginėmis aukomis kas 
metai remiamas “Moters” žurna
las, šv. Kazimiero Kolegija Romo
je, Seleziečių gimnazija, Vasario 
16 d. gimnazija, ligoniai, sergan
tieji Vokietijos sanatorijose. Siun
čiami siuntiniai Punsko
viams. Kiek sąlygos leidžia, pare
miamas vienas kitas buvęs visuo- 
nėje.

Draugijos narės lanko ligonius, 
juos paguosdamos, 
mos, ką 
Taip pat 
remiama 
Aidai”.

Daugumas draugijos 
da chore, viena kita dirba sekma
dienio mokykloje.

lietu-

reikia 
darbais 
parapija ir

nuraminda- 
ir sušelpdamos. 

ir materialiai 
'Tėviškės

narių gie-

Melb. Lietuviu Brolija

darbo labai

Brolija turi per 40 narių, ku
rie moka nustatytą nario mokes
tį. Yra narių, paaukojusių stam
bias sumeles.

Vienas tautietis yra paskolinęs 
Brolijai baigiamą įrengti gyvena-

apsirū- mą namą dešimčiai metų be jokio 
atlyginimo. Priedas — 5 akrai 
miško, čia bus galima apgyvendin
ti keletą senelių. Namas miške, 
prie gero kelio, turi vandenį, elek
trą. Yra tik viena mylia kelio nuo 
Woodend miestelio.

Brolija namą dabar išnuomoja 
atostogaujantiems ir turi pajamų, 
čia savaitgaliais kartais stovyk
lauja skautai, atvyksta tautiečiai 
oilsiui. Tuoj bus ir plaukiojimo ba
seinas. Čia dabar ir Brolijos būsti
nė.

Lietuvių Brolija numato įsire
gistruoti tik tada, kada turės ne
kilnojamą turtą. Tas gali greitai 
įvykti. Įsiregistravus bus galima 
gauti valdišką paramą.

Brolija numato savo veiklą atei

piliečiai 
invalido

Kiekvienas šalpos darbas gra
žus, bet nedėkingas. Šiam darbui 
savanorių mažai, o 
daug. Svarbiausia, kad tenka pa
rūpinti šalpą, pastogę ne sau, bet 
kitiems, kuriuos ištiko nelaimės, 
ligos, kurie nėra pajėgūs 
pinti rytojaus diena.

Čia, Australijoj, visi 
aprūpinami senatvės ar
pensijomis. Bet tos pensijos ma
žos ir jei dar tenka mokėti pasto
gės nuomą, tai tos šalpos neuž
tenka-

Melbourne Lietuvių Brolija pa
sirinko “...parūpinti pastogę lie
tuvių kilmės seneliams, ligoniams, 
invalidams...” Brolija įsisteigė 
1959.4.29. Brolija vadovaujasi lai
kinais įstatais. Svarbiausias Bro
lijos uždavinys dabar — telkti 
lėšas, kad, reikalui esant, galė
tume padėti nelaimėn patekusiam 
tautiečiui.

“T.A.” klišė

tyje pagyvinti. Dabar veikla ribo
jasi tik savo narių tarpe. Norėdmi 
žmones daugiau supažindinti su 
Brolijos veikla, organizavome eks
kursiją į Brolijos būstinę 1965. 
9. 25 d. Pensininkams kelionė vel
tui ir dar buvo jiems suruošti pie
tūs vietoje.

Brolijos veikla prasidėjo iš nie
ko. Judėjome, dirbome ir per kele
tą metų surinkome keletą šimtinių. 
Jei viskas gerai seksis, tai ir 
nuosavi namai atsiras.

K. Mieldaiyt

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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A. Zubras

Pomaironiniai keliai
Maironis ėjo klasikų keliais. 

Šios krypties poezija, kaip ir 
kitas tų kelių menas ,yra aiški, 
logiška, harmoninga, todėl iš
laikytas vienodas ritmas ir eilu
čių sąskambis — rimavimas. Es
tetine norma čia yra racionaliai 
suvokiama tiesa, tarnaujanti gė
riui. Nėra jau tokio didelio skir
tumo tarp realistų ir romanti
kų, kurie laikosi klasicizmo tra
dicijų. Paskutinieji tik švajin- 
gesni, jų tikrovė ne tokia ryš
ki, nes pirmumas atiduotas in
tuicijai. Bet čia jau ir nukrypi
mas nuo racionalizmo, kas bū
dinga klasicizmui.

MENAS MENUI

SIMBOLIZMAS
Pomaironiniais laikais gana 

balsiai ir Lietuvoje imama kra
tytis klasicizmo varžtų. Pasiekia 
mūsų poetus šūkis — menas 
menui, kuriam menas yra auto
nominė vertybė, nepriklausomai 
tiesos bei gėrio. Didžiausios įta
kos čia yra turėjęs simbolizmas. 
Tarp jų sutinkame pradžioje 
rusiškai, vėliau lietuviškai ra
šiusį Jurgį Baltrušaitį, 
prancūziškai rašiusį Oskarą 
Milašių, tik lietuviškai 
dainavusius — Balį 
g ą, Stasį San 
Sombolizmas vienu 
antspaudą uždėjęs Mykolaičio 
— Putino, Jono Ais
čio kūrybai.

Simbolizmas išsirutuliojo iš 
romantizmo. Išryškintas čia for
malinis momentas, o ypač stilis
tinių priemonių naujumas ir į- 
mantrumas. Bet ir į patį poeto 
uždavinį simbolistai žiūrėjo la
bai rimtai: tai naujųjų laikų kri
vis, lyg pranašas ar filosofas, 
bet augščiau politinių, visuome
ninių bei moralinių tendencijų, 
taigi jokiu būdu ne moralistas, 
ne mokytojas, Dieve gink — ne 
propagandistas. Tačiau vadas, 
tik ne minios, skirtingas nuo 
Maironio tautos vado, tautos 
dainiaus, kuriuo Maironis save 
laikė ir koks jis iki tam tikro

S r u O - 
t v a r ą . 
laiku stiprų

laipsnio ir buvo. teikimo sukėlimas, o ne minčių
Simbolistai pirmoj eilėj yra yra pagrindinis simbolistų tiks- 

individualistai. Jų mokytojas las. Įspūdžiui todėl ir nuotaikai 
Theophile. Gautier (1811 
-72) sako apie poetą: “Aš esu 
žmogus, dėl kurio egzistuoja ap
linkos pasaulis”. Nė kalbos nė
ra, kad toks poetas niekam ne
tarnauja, o jaučiasi dvasios aris
tokratas ir kalba didinga, mįs
linga kalba. Kai taip kalbėjo metafora — glosto šilkinis vė- 
Gautier, tai nebuvo svetima ano jas, šilkinis žvilgsnis. Sutinkama 
meto socialinei struktūrai, tuo poezijoje — raudonas vėjas, ža- 
metu vyravusiai nuotaikai, nes lia naktis. Čia prabylama spal- 
dar tebešvytėjo didiko aureolė, vos įvaizdžiu į pasąmonę: rau- 
tebeblizgėjo karaliaus vainikas, dona spalva sukelia šiltumo iš- 
tebebuvo milžiniška praraja tarp gyvenimą, gi žalia šaltumo. Spal- 
šviesuolio bei išminčiaus ir be- 
račio miniažmogio.

Pačioj poezijoj Gautier yra 
novatorius, nes išeina prieš be
kraujį sustingimą klasicizmo 
tradicijose bei formose. Menkas 
dalykas, sako jis, iš poezijos rei
kalauti jausmo (tą mėgo pa
brėžti romantikai, palyginus jau 
būdami novatoriai). Pagal Gau
tier, poezija esanti kibirkštis 
skleidžią žodžiai, žodžiai pilni 
šviesos blizgesio, pilni ritmo ir 
muzikos. Simbolistai griežtai 
priešingai betkokiam racionalu
mui mene.

Mes sutinkame simbolių ir 
liaudies dainose: gegutė simbo
lis našlaitės, sakalas ar beržas 
— bernelio. Bet kai kalbame 
apie simbolizmą kaip poezijos 
srovę, turim visai ką kitą galvo
je. Čia pirmoj eilėj poetas atsi
sako empirinės tikrovės. Tai 
kitos rūšies tikrovė — meniško
ji tikrovė, intuityviai pažįstama, 
pasąmoniškai suvokiama. Tai 
kartais lyg sapnų karalystė.

Poetas todėl eilėraščiuose pra
byla neaiškiais, miglotais vaiz
dais, dažnai nuotrupomis bei už
uominomis (Milašius). Kalba ir 
žodis pas simbolistus kartais vi
sai prasilenkia su įprastine pras
me ir virsta tik ženklu, dažnai 
priartėja muzikos melodijai ar 
instrumentų griausmui, spalvų 
deriniui ar jų disonansui. Nyks
ta pertvaros tarp žodinės kūry
bos, muzikos ir tapybos. Nusi-

las. Įspūdžiui todėl ir nuotaikai 
sukelti poetas prabyla į visus 
mūsų pojūčius. Kai sakoma šil
kinis vėjas, tai tuo padirginamas 
lytėjimo pojūtis, sukeliama lytė
jimo asociacija: šilkas gležnus, 
švelniai paliečia odą. To tat įs
pūdžio atsiekiama su poetine

Vien tik mėlyna akyse.
Varpų skambėsiu! atliepia šios 

Balio Sruogos eilutės:
— Praeina šešėliai kaip vagys, 

praėję negrįš niekados...
Ir spinduliai saulės, kur vakar 

žydėjo, negrįš, nesugrįš nie
kados...

Nelaisvėje — laisvūs, kalėdami 
— stiprūs, iš amžių per am
žius, dėl jų visados.
Jei Maironio ir Brazdžionio 

poezija didžia dalimi yra pa
saulėžiūrinė, tai romantinė, bet 
ypač simbolistinė, kurioje domi
nuoja intuicija ir išryškėja pa
sąmonės momentas, o taip pat 
toji, kurią vadiname individua
listine ar apskritai moderniąja, 
yra pasaulėjutinė. Ryškiau ar 
mažiau ryškiai šios krypties dai
niai jaučiasi suaugę su visatos 
ritmu, su gyvybinguoju pradu 
ir yra, nors nebūtinai filosofine 
prasme, panteistai. Kūrėją jau
čia nesuvokiamai, žodžiais ne-

a- 
nalogijon neįtelpančiai, bet vi
sur, net žolelėje manifestuojan
tį. Šia prasme mūsuose būdin
gas Baltrušaitis, kuriam prie 
tako, iš molio išdygusi smilga

A.A,
POETAS K. KUNCA
Spalio 10 d. po sunkios ir il

gos vėžio ligos Melbourne mi
rė poetas Kazys Kunca, sulau
kęs 52 m. amžiaus. Velionis 
mėgo rašyti humoristinius saty
rinius eilėraščius, kuriuos pats 
skaitė įvairiuose liet, parengi
muose ir spausdino liet, perio
dikoje. Plačiau apie velionį kita 
proga. Skaudu netekus vieno iš 
nedaugelio kūrybingų žmonių.

Mantas

Iš nežinomybės ūkanų 
žmogumi pražydęs, 
Kaino kely 
sutikau aš Laiką.
Praūždamas paglemžė jis manąją jaunystę, 
iš rankų išplėšė alyvos šaką.
Nesustojo ties pasvirusiu gluosniu, 
nei ties kryžium pakelėj.
Nušarmojęs plaukus, 
paliko jis atverstą istorijos knygą, 
be pradžios, 
knygą nudulkėjusią sentėvių pelenais, sulaistytą krauju; 
po paskutiniojo sakinio nepadėta taško.
Ir kai aš tiesiau plunksnai ranką, 
saulė nuėjo nakties;
iš mėnulio šypsojosi Laikas, 
kvatojo vieni monai, dingo mūs keliai.
Atsiradau bekraštėj dykumoj, 
sėdįs ant apkerpėjusio amžių sfinkso. 
Buities ekrane mačiau aš praeities pasaulius, 
pro akis skriejo planetos ir žvaigždės, 
miglų ūkuose kilo ir grimzdo kalnai.
Žeme! Ant jos sėdėjo neužauga žmogus, 
švytravo kardu.
Ir kai jis lenkėsi paimt vainiko, 
viesulo sūkuryje, dulkėmis virto Žemė ir žmogus. 
Mačiau paskutinįjį paukštį paliekant šią karaliją.
Atsiradau juodam, neįžvelgiamam Visatos amfiteatre. 
Pamažu kilo uždanga, ir pasipylė akinanti šviesa, 
išniro Žemė,
Žemė be gyvybės ir mirties, Žemė anapus Laiko — 
be bokštų ir paminklų.

vos įvaizdžiu labai vykusiai 
operuoja Binkis (jis visais 
kitais požymiais netelpa tarp 
simbolistų) Aguonėlėse ir Ru- išreiškiamai, samprotavimų 
giagėlėse. Ketureilis iš Rugia
gėlių:
— Vien tik mėlyna akyse!
Žemėj, ore ir danguj
daugiau nieko nematysi, —

Juozas Mikštas

(Liaudies dainų motyvais)
— Ką taip sau svajoji, ką taip sau dūmoji, 
Pasakyk, mergele, mano mylimoji?
Pasakyk, pratark man nors žodelį vieną, 
Ir pragiedrink mano ūkanotą dieną.
— Vai, neklausk, berneli, ką aš sau dūmoju. 
Ne viena esu juk tavo mylimoji...
Tu geriau sakyk man, ką tu sau galvoji, 
Kad jau nebe vieną širdį suviliojai?

— Nė vienos širdies aš dar nesuviliojau; 
Svetimam pasauly vienišas klajoju. 
Ir tave, sutikęs, negaliu tylėti, 
Kai mane tu gundai džiaugtis ir mylėti.
— Pasakyk, berneli, pasakyk, mielasis, 
Ką kely klajonių tu esi užkasęs?
Ar galiu žinoti, ką slepi krūtinėj, 
Ką esi palikęs tolimoj gimtinėj?...
—r Palikau už marių jauną širdį savo. 
Tėvelio sodyboj — šimtametį klevą...
Aš ir čia girdžiu, kaip jis viltingai šlama, 
Sergėdamas mano seną gimtą namą.
— Ačiū tau, berneli, už nuoširdų žodį. 
Suvedė čia mudu vieškeliai vienodi.
Imki mano ranką, imki mano širdį, 
Nes tu ją tėvynės ilgesiu nugirdei.

sako: “Kad tu ir jos stiebas — 
amžių saikui lygūs.”

Mįslingi simboliniais įvaiz
džiais ir griausminga kalba pra
byla Putinas. Pesimizmo Him
nuose ir Viršūnėse ir Gelmėse, 
bet ir visame Tarp dviejų Auš
rų rinkinyje.. Čia ir ritmas kos- 
miškai banguojantis. Kelios ei
lutės:
— Dangus juodais sparnais at

sirėmė į lėmę,
Ir juodos vėliavos į saulę pasi

kėlė.
Gedėki, mano žeme, nesulauk

tos laimės
Šviesiųjų prižadų palaužtam še

šėly.
Ne visi tačiau simbolistai ir 

ne visada prabyla didinga kal
ba. Kaikada priartėjama ir prie 
nuogo natūralizmo, tačiau toji 
pat kosmogeninė pasaulėjauta. 
Baudelaire rašo taip:
— Jei tvankią tamsią naktį, 
Pasigailėjęs geras krikščionis, 
Į kokį seną sąšlavyną 
Užkas išgirtą tavo kūną, 
Tada, kai skaisčios žvaigždės 
Nuilsusias akis sumerkia, 
Ten voras nusities sau tinklą, 
Gyvatė atsives vaikus.

Kazus Kunca 

NEŽINOMAS

Tamsa prie kupsto rymo 
Vaiduokle ledine, 
Apgaubus piligrimą 
Skylėta krūtine, 
Prigėrusį švine.
Šviesa ant lapų supas 
Ant kraujo, ant žolių. 
Žemė suėda lūpas 
Bevardžių nebylių, 
Paragrafais bailių.

z d ž i o n i s , o ypač gelmių 
poezijos pradininkas Vytautas 
Mačernis.

KETURVEJININKAI
Prie praeities naujybių pri

klauso keturvėjininkai futūris- 
tai. Trylikai metų prabėgus nuo 
Marinetti manifesto, Lietuvoje 
futurizmas pirmą kartą pasirodo 
su K. Binkio leidžiamais 
“Keturiais Vėjais — 1922 m.

(Nukelta į psl. 6)

kiek tik begalėjo, net loterijai bi
lietas buvo jau nebe numeruotas 
popierėlis, bet 10 puslapių lietu
viškų žodžių prirašytas laikraštė
lis — “Pastogių Žirgeliai”, kad 
žmonės bešokinėdami galėtų ir 
pasijuokti iš savęs ir iš kitų.

Taigi, Spaudos Baliui spaudos 
buvo. Žinoma, niekas nenorėjo da
ryti konkurencijos nei “T.A.”, nei 
“M.P.” — todėl, matyt, ir spaus
dino tik šapirografu. Bet ačiū ir 
už tai.

Tik žmonių, žmonių kiekviena
me baliuje jau trūksta. Nors su 
žiburiu eik ieškoti!

Bespręsdami šitų problemų mu
du su Rozaliute ištuštinom pusę 
tuzino alaus ir priėjom konkre
čių išvadų:

— Reikia suruošti vienų balių, 
vienų balių visų balių karalių!

Buvome visur — lietuviškos ko- 
lyg ir nebepastebint. Poezija tai jos trypė visokias grindis, o kaip 
, .. jf--------- • m-------  gu Exhibition Building?

Visi sako: — neįdomu eiti į ba
lius. Padarykit vyrai įdomiai! 
Sukvieskit visus vienai dienai ir 
vienam vakarui: paskelbkit kon
kursus: kieno automobilis gražes
nis, kieno šuva didesnis, kieno me
daliai garsiau skambės, kas dau
giau nuosavybės “titles” turės, 
kieno banko knygelė “riebesnė”...

Žinoma, tektų atitinkamus ir 
prizus skirti. Bet įsivaizduokit, 
kiek propogandos, kiek naudos!

Įsivaizduokit žygiuojančias mi
nias Melbourne gatvėmis su vėlia
vomis, su šunimis, katinais ir, jei 
kas turi, kanarėlėmis ir papūgo
mis! Sukvieskit visus į Exhibition 
Buildingų, duokit 
penų, kad ateitų 
ateis!

EKSPRESIONIZMAS
Tai srovė, pasirodžiusį šio 

šimtmečio pradžioje Austrijoje* 
ir Vokietijoj. Ekspresionizmas 
yra visiškas sukilimas prieš re<- 
alizmą, prieš impresionizmą, aiš
ku ir prieš klasicizmą. Savo fi
losofija ekspresionizmas yra ar
timas egzistencializmui. Mat 
grįžtama į patį žmogų, aplinkos 
i„ •------- —— —•
kalba žmogaus į žmogų. Aiški 
humanistinė tendencija. Tos sro
vės žymiausi atstovai Georg 
Traki, Franz W e r f e 1, 
Reiner M. Rilke. Pro
zoje labiausiai išgarsintas Franz 
Kafka. Tarp lietuvių ši sro
vė yra palikusi mažus įspaudus. 
Mums tačiau atrodo, kad eks
presionizmui, kai žvilgsnį krei
ptam į gelmes, ne tiek į formą, 
yra giminingas su savo bran- 
džiąja poezija Bernardas B r a-

BALIAI, BALIUKAI
FELJETONO VIRTOJE

Žinote, Melbourne baliai — tai bedama prausėsi ir garbanavosi 
kasdienė duona ' Per penkiolika savo kuodų besibardama, kad vėl 
metų jau spėjome visas sales ir reikia į balių eiti.
salikes,visas rotušes su bokštais — Cit, cit, sakau, — čia ne pa
ir be bokštų aplankyti ir išsinuo- pųrastas balius, čia “Mūsų Pasto- 
moti kokiam nors baliui ar subu- gei” paremti. Dar į šitų jau pas- 
vimui. kutinį pamėginkim nukeliauti —

Atrodytų, kad esame ne tik dai- kų gali ižnoti, gal kas įdomaus ir 
nuojančios tautos palikuonys, bet bus, matai visų stalų turėsim, juk 
ir šokančios. Šiaip juk esame ne- visi bičiuliai mandagiai ir ne
rangūs ir perdaug linksmi niekad mandagiai atsisakė su mumis prie 
neatrodėm — vis už kų nors bum- mūsų stalo sėsti — 12 kėdžių turė- 
bam, kaip tas ubagas kruopas iš
barstęs, vis skundžiamės, dejuo
jam.

Bet balius, balius vis ruošiam...
Jau net visų tautosakų greit 

galėsim naujais šedevrais papil
dyti — pav. sakysime:

— “Nusibodo, kaip baliai,
— Neįdomūs, kaip mūsų baliai,
— Atsisakinėja, lyg į balių pra

šomas.
— Girtas, lyg baliuje buvęs...
Taigi, kuriems biesams tie ba

liai ir rengiami?
(Čia ne iš Valančiaus Paau

gusių Žmonių Knygelės, nei iš 
Žemaitės raštų, čia mūsų pačių 
žodžiai!)

Net ir mano Rozaliutė vis bum-

sim vienu du — kur tu esi tokia
me patogume sėdėjusi?

Rozaliutė mėgsta erdvę, ji pati 
erdvi ir plati, tad ir nuščiuvo va
landėlei. Gal įsivaizdavo karalie
ne būsianti Northcotės Rotušės 
mūruose?

Nukeliavom. Tikrai, mūsų sta
las ir dar du besu tušti, šiaip 
žmonės susirinkę geri, orkestrui 
grojant eina šokti, klauso, kai or
kestras sustoja ir šokėjai susto
ja-

— Kų gi kitų veiksi, — sako 
man Rozaliutė — šok, valgyk, 
gerk! Pavalgyti ir namie turiu. 
Aš gi norių su žmogum pasikalbė
ti — lietuviškų širdį sutikti tro
kštu!

M. Miknelis

kiekvienam po 
iš anksto ir

— Su širdim palauksim. Nešk O kai susirinks visi — uždary- 
alaus, — ragina mane žmonelė, kit visus vartus, užrakinkit du- 
— Negražu prie tuščio stalo vie- ris!
niems sėdėti. Žmonės žiūri. — Ū-ū, — kaip paslaptinga, ar

Į bufetų, kur ponios tortais sta- ne? Atlikit visus konkursus, duo- 
lus apkrovusios — vėl atgal per kit kiekvienam po plastikinį iš 
visų salę prie stalo, — ir vėl į bu- “Coles” medalį — vyrams, mote- 
fetų ir už bufeto — kur buteliai rims yra specialiai šokoladinių, 
paslėpti. paskelbkit, kad

Tris kartus suvaikščiojęs jau kiekvienas, kuris norės išeiti, 
turėjau pakankamų atsargų bute- dabar mokės po svarą arba pasi-
lių, kad galėčiau pavaišinti visus 
neatėjusius draugus — visai 12 
kėdžių!

— Tu, močia, sakau mesk ir po 
silkės gabalų ir po grybų po stalu, 
kaip darydavo mūsų bočiai savo 
mirusioms vėlėms visų imūsų 
draugų ir bičiulių bei kaimynų 
garbei ir sveikatai! — Mudu ir 
už juos čia viskų paramstysim! 
Jie juk neatėjo — gal grybauja, 
o visi grybai čia moterų bufete 
besu... Vargšai bus nežinoję, ko 
čia galima rasti.

O radome šiltų, malonių nuotai
kų, radome stalus papuoštus tau
tinių spalvų stogeliais, radome ge
rų orkestrų, gerų bufetų, malonius 
šeimininkus, ALB Apylinkės Val
dybų, kurie buvo padarę viskų.

likęs turės perskaityti visą trem
tyje leidžiamą lietuvišką spaudą, 
o vaikai mokytis lietuviškai!

Pamatytumėt, kiek pinigų, kiek 
svarų greitai greitai maišai pri
kristų, o tada tik bereikėtų į krū
veles sukraustyti ir organizaci
joms išdalinti. Būtų ir vilkas so
tus ir avis sveika, žmonėms nebe
reikėtų eiti į jokius balius, nes 
visos kasos būtų pripildytos!

— Kų tu į tai, močiute? — sa
kau savajai. — Na, kų sakytų ma
no kaimynai čia prie stalo?

— Ir pasigėrei tu, tėvai, kaip 
šiaučius, —sako man Rozaliutė, 
tempdama namo! — Net sarmata! 
Tokie padorūs žmonės, nei vieno 
girto nėra, o tu čia vaizdų gadi
ni! Bene alum pastogę paremsi?
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Gerai, kad lietuviškoje spaudoje 
laiks nuo laiko pasisakoma apie 
meną. Ypatingai apie abstraktųjį 
meną. Tuo greičiau išryškėja da
lyko suvokimas ir tikslesnis paži
nimas. Straipsniai, kurie atsiri
boja nuo pažįstamų garbinimo ar 
niekinimo ir gvildena internacio
nalines idėjas menuose, turi pozi
tyvią ir ilgalaikę reikšmę. Šian
dien realistinio ar abstraktinio 
meno sąvokos kai kam yra labai 
aiškios, o kai kam labai miglotos, 
net netiksliai suprantamos. Prie
žasčių to nevienodo suvokimo 
reikia ieškoti dėl nevienodo, įvai
riaspalvio ir įvairiaformio šių die
nų meno, kuris remiasi individo 
pasauliu, atmetęs nusistovėjusias 
ar nustatytas vaizdavimo taisyk
les. Realistinis menas, atrodo, yra 
visiems gerai suprantamas ir dau
gumos mėgiamas. Tai vaizdavi
mas, tksliau sakant, kopijavimas 
supančios aplinkumos tokios, ko
kia ji yra matoma paprasta aki
mi: gamtovaizdžiai, daiktai, por
tretai, kurie nutapyti taip, kaip 
“gyvi’. Žiūrovas, stebėdamas to
kius paveikslus ir atpažindamas 
juose žinomus daiktus, jaučia pa
sitenkinimą, kad jis tokį paveiks
lą supranta. Apie tokio paveikslo 
turinį gali kalbėti, gali ■ pasida
linti įspūdžiais su kaimynu. Pa 
vekslai, kurie nesukelia gilesnių 
problemų, kurių turinys išskaito
mas ir kurie atrodo gražūs, 
žiūrovui yra aiškūs. •

Lygiai, kaip futbolo aikštėje jis 
(žiūrovas) prieš akis mato žaidė
jų veiksmus, kamuolio skrajojimą 
ir be didelių pastangų suvokia, ka
da kamuolys įlekia į vartus ir ka
da kamuolys prašvilpia pro šalį. 
Čia jokių sudėtingų mąstymų ar 
jautimų nereikia. Todėl nenuos
tabu, kad minėtos rūšies menas ir 
žaidimai yra milijonų žmonių mė
giami. šioje vietoje aš tik norė
čiau paklausti, kaip žmogus rea
guoja į žaidimą (pav. kriketą), 
kurio taisyklių jis nežino ir žaidi
mo eiga jam nesuprantama?...

Abstraktusis menas šiandieną 
jau - turi nebe vieną, bet kelias 
šiek tiek skirtingas sąvokas. Po
puliarioji abstrakčiojo meno sąvo-

REALISTINIS AR ABSTRAKTUS MENAS
Adolfas Vaičaitis

der innere Drang’ ir 
eilei kūrėjų tyrosios 
tapybos prasmę. Gi 
a n logišką, lyg ma-

Jie at- 
piešimą 
ateities 
galimy-

ka prasidėjo prieš 50 metų. Jo 
pradininkas buvo K a n d i n s- 
k y , kuris kalbėjo apie “Not- 
wendigkeit, 
įžiebė visai 
bedaiktinės 
M o n d r i
tematinės formulės vertikalinė ir 
horizontalinė tapyba, įtakojo vė
lesnę architektūrą ir visą indus
trinį ir komercinį meną, 
metė daiktinės realybės 
ir spalvinimą ir parodė 
dailininkų kartai naujas
bes, kaip ieškojimas įvaizdžių pa
sąmonėje, ryškinimas savo dvasi
nio retenybiškumo — uniqueness, 
apčiuopimas filosofinių bei moks
linių mąstymų, išsakymas komp
leksinio žmogaus vidaus pasaulio. 
Šios rūšies bedaiktinis menas per 
paskutinį penkdešimtmetį tapo

egzistuojanti itkrovė. Lygiai kaip 
yra egzistuojanti tikrovė paukš
čių giesmės ir gėlių žydėjimas.

Pažymėtina, kad šiandieną Pa
ryžiaus madų salionai vėl atsimi
nė Mondriano idėjas ir bando jo 
tiesias linijas ir plokštumas derin
ti prie apvalių, nendriškų gražuo
lių formų. Tai parodo, kad ab
strakčiojo mąstymo idėja mene 
nėra pasenusi ar numirusi, bet tu
ri gyvą pritaikymą ir šiandieni
niame komerciniame mene.

Abstraktaus meno nesupranta
mumas yra žmogiška apraiška- 
Dažnai vartodami tą pačią kalbą, 
daugelyje atvejų nesusikalbame 
kasdienybėje. Abstraktusis menas 
nesuprantamas tiems, kurie jo ne
nori suprasti ar negali suprasti. 
Pirmoji grupė žmonių ignoruoja 
abstraktųjį meną ir prikergia jo

PALIETĖAUGUST HERBIN

RAŠYTOJAS REVOLIUCIONIERIUS
RUSŲ AUTORIAUS V. Y. TARSIO 7-JI PALATA

Valerij Yakovlevič Tarsis, TS 
RS rašytojas ir literatūros mokė
lininkas, išgarsėjo už savo kraš
to ribų, atspaudęs Anglijoje 1962 
m. apysaką Bluebottle. Tai buvo 
slapta pasiųstas rankraštis į už
sienį. Už tai jis buvo uždarytas 
Maskvoje į psichiatrinę ligoninę. 
Kai ši bausmės priemonė pagar
sėjo pasaulyje, autorius 1963 m. 
iš ligoninės buvo paleistas. Pas
kutiniu laiku autoriui pavyko pa
siųsti naują rankraštį, ir toji pat 
anglų leidykla Harvill Press and 
William Collins šiais metais iš
leido jo WARD 7 — Septintoji 
palata. Tai atviras žodis paverg
tos rusų kūrybinės dvasios, tai 
skundas iš didžiojo tautų kalėji
mo, o kartu šaukimasis pagelbos. 
Kas su autoriumi atsitiko po pas
kutiniojo jo veikalo, Vakarams 
dar nėra žinoma.

V. Y. Tarsis gimė 1906 m. Kie- 
ve, universitetą baigė Rostove. 
Buvo redaktorius literatūrinio 
žurnalo Maskvoje, parašė veika
lą apie moderniuosius Vakarų ra
šytojus ir išvertė į rusų kalbą apie 
30 kitų tautų veikalų. Novyj Mir 
žurnale atspaude dvi noveles. Ka
ro metu buvo karinis korespon
dentas; du kartus buvo sužeistas 
ties Stalingradu. Ligoninėje suti
ko Olgą Alksnis, dukterėčią rau
donosios armijos generolo Alks
nio, latvių kilmės, kuris 1937 me
tais Stalino įsakymu buvo sušau
dytas. Iš vedybų su Olgą turi vie
ną dukrą.

Autoriaus tėvas dalyvavo 1905 
m. revoliuciniame judėjime prieš 
carą, tačiau Stalino laikais dingo 
be žinios. Pats Valerij jaunystėje 
priklausė komunistinio jaunimo 
organizacijai — Komsomol, vė
liau komunistų partijai. Jo su
abejojimas komunistų idealogija 
ir priemonėmis prasidėjo stalini
niais laikais, didžiųjų “valymų” 
periode. Po karo, tikėdamas pa- 
lengvėjus kūrėjų prievartavimui, 
ėmėsi atsidėjęs rašyti apysakas. 
Patyrė tačiau, kad ir vadinamuo
ju Kruščiovo atoslūgio metu jo 
kūriniai nebus spausdinami, nes 
nepučia į komunistinį ragą. 1960 
m. pasitraukė iš komunistų par-

ti jos, nutraukė santykius 
TSRS Rašytojų sąjunga.

il su pataikūnai uzurpatoriams. Dar 
turi praeiti bent viena generaci-

ero- 
Ivan 
metu 
daug

kitas kalbas. Išleista ji 
Paskutinysis veikalas — 
— yra autobiografinė 

rašytojo pergyvenimų

Anglijoje atspausta apysaka 
Bluebottle aprašo TSRS rašytojų 
bei intelektualų sunkumus bei jų
jų prievartavimą Kruščiovo 
je. Knyga buvo atspausta 
Valerij slapyvardžiu. Šiuo 
jos yra jau kelios laidos ir 
vertmų į 
ir JAV. 
Ward 7 
apysaka
psichiatrinėje ligoninėje, kur 7-je 
palatoje visi, išskyrus vieną, yra 
rėžimo aukos, o ne ligonys. Tai 
savos rūšies kalėjimas nepaklus
niesiems, kurie dėl kaikurių prie
žasčių nebuvo pasiųsti į tikrą ka
lėjimą ar priverčiamųjų darbų 
stovyklas. Rašytojas tačau laiko 
visą TSRS panašiu kalėjimu, o 
patį rėžimą vadina komunistinio 
fašizmo diktatūra. Jis mato žmo
nių kritiškumą, nepasitenkinimą, 
bet viskas dar taip silpna: daugu
mas įbauginti, sužlugdyti, o kiti

ja, kol rusas sugebės pareikalau
ti iš valdžios duonos ir laisvės. 
Pabaiga tačiau optimistiškesnė, 
negu iš knygos turinio galėtum ti
kėtis:

“Mūsų varpai jau skamba anoj 
pusėj Atlanto krantų. Aš tikiu, 
kad netoli ta valanda, kad ir Mas
kvos varpai suskambės!”

Tai tikra, kad Tarsis vieninte
lis ir pirmas taip garsiai ir aiš
kiai paties ruso ranka suskambi
no laisvės ilgesio varpą. Tai tik
rai kelia giliausią pagarbą šiam 
žmogui. Nėra abejonės, kad jis 
vienu ar kitu būdu žus kankinio 
mirtim. Bet išsilaisvinimo kova 
visad reikalauja aukų. Kol Rusija 
iš vidaus galės pakisti, mums at
rodo, kelias tolimas ir kietas. 
Nors ir keista, bet tą procesą gali 
pagreitinti Kinijos pavojus. Apie 
tai užuominos ir Tarsio 7-joj pa
latoj.

IŠTRAUKA IŠ VALERIY
Collins and Harvill Press,

Y. TARSIS WARD
London and Glasgow,

7-joj palatoj rašytojas Alma- 
zow sutinka tokio pat likimo su
silaukusį menininką-smuikininką 
Zhenyą, kuris po koncertų Italijoj 
atsidūrė psichiatrinėj ligoninėj. 
Pastarasis niekaip nesupranta, 
kodėl jis persekiojamas. Čia aiš
kina jam Almazovas:

“Atsakymas paprastas, ir jūs 
žinot jį.’ Priežastis dėl ko Jūs ir 
aš, ir kiti čia kankinami yra, kad 
mes nesiderinam, kad mes nesam 
vergiško mentaliteto. Mes neįtel- 
pam šiame apgailėtiname krašte. 
Taip jau yra, kad Jūs esat visai 
beginklis, jūs nesugebat kirsti at
gal ir neturit apsauginės dangos, 
maskavimosi dovanos. Jūs turė
jot likti Italijoj. Ne dėl pinigų, 
bet kad tai laisvas kraštas, tinkąs 
gyventi menininkams ir žmogiš
koms būtybėms. Italijoj menas ir 
menininkai nepriklauso policijos 
malonės, jie nevaikomi kaip mes 
čia. Nė vienas negaudomas — net
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valdžios opo-

kūrėjams visokius piktus epitetus. 
Jie abstrakčiojo meno paveiksluo
se nemato to, ką jie norėtą maty
ti. Jie norėtų matyti paveiksluose 
pažįstamus daiktus ar vaizdus, 
kurie sukelia vienokį ar kitokį 
sentimentą. Saulėlydis, graži mo
teris, pagrąžintas žmonos ar vyro 
portretas. Tokia ignoracija žmo
gus uždaro savo protavimą ir iš
jungia pajautimo centrus į nuo
lat besikeičiančią tikrovę. Pana
šus žiūrovas, matydamas prieš 
akis meno kūrinį ir nesuvokdamas 
prasmės, pratrūksta juokais (M. 
Čiurlionis savo laiku tai pastebė
jo) nenujausdamas, kad jis pa
juokia savo nežinojimą. Tokie žiū
rovai negali išsivaduoti iš įpročio 
ar nusistovėjusio siauro įžvilgio. 
Jie mano, kad supratimas meno, 
muzikos ar poezijos yra savaime 
įgyta dovana iš prigimties ir ne
reikalinga jokių pastangų ar lavi
nimosi tokį supratimą tobulinti. 
Žinia, tokie žiūrovai klysta, ir už
tat jų sprendimai netikslūs. Kita 
grupė žmonių norėtų suprasti ab
straktųjį meną, bet negali dėl į- 
vairių. priežasčių. Vieniems abs
traktusis menas ir po 50 metų 
klestėjimo yra na u j o v ė , ki
tiems nebuvo ir nėra galimybės 
savo skonį praturtinti. Tretiems 
teko susidaryti neteisingą pažiūrą 
apie abstraktųjį meną, nes nete
ko matyti gerų, pavyzdžių. Blogi 
ir menki abstraktaus meno pavyz
džiai gali žmogaus skonį nuver
tinti. Šioje vietoje drįstu teigti 
visiems, kad kurie bando stengtis 
abstraktųjį meną suprasti, anks
čiau ar vėliau tai atsiekia. Lygiai 
kaip alaus vartotojai, jeigu pano
ri, gali atskirti vyno spalvą, kva
psnį ir subtylų skonį ir pasidaryti 
tikru connoisseur.

Žmogus yra pajėgus daug ką iš
mokti ir suprasti. Abstraktųjį me
ną irgi galima apčiuopti, jeigu 
mes aiškiai ir logiškai įšisąmoni- 
name, ko- Kūrėjas siekia. Abstrak
čiojo meno kūrėjai atsiremia į da
barties mokslą, filosofiją, medita-
c ją. Atsiremia į žmogaus egzis
tencijos prasmę ar beprasmę. At-

M. MALAKŪNIENĖ

Žvejys ir mergaitė
"Sei ruhig, Herz! Das Dunkel kann 
Dir nūn kein Leid mehr turi’

Ch. Morgenstern.
— Leisk man padėti
Galvą ant kelių —
Tykiai, taip tykiai
Mus glaudžia naktis!
Miega jau jūra,
Mielos bangelės
Ritasi krantan, ritasi vis...

Leisk man užmiršti
Ilgesį, skausmą — 
Bangos nerimsta, 
Nerimsta širdis!
Audrų ošimuos’
Didį Laukimą
Kas mažais žodžiais,
Kas išsakys?

Laimės mums skirta
Tik valandėlė —
Mielas, svajokim abu!
Toli dar rytas. Nakties šešėliuos
Aš tik su tavim,
Aš tik su jūra
Tyliai, be žodžių, kalbu:

— “Ryt išplauksi.
Saulės kranto, 
Marių dugno išmatuot! 
Grįši gal. O gal be garso 
Čia per amžius liksiu aš 
Viena raudot!
Mūsų dalią — mūsų jūrą, — 
Mūsų meilę kas supras?
Tu ir aš. Aš ir Jūra...

— Jūroj laimę kas atras?...”

siremia į nebeišlaikantį logiško 
spaudimo, formulių ir dogmų ski
limą. Atsiremia į amžinai besi
keičiantį evoliucinį vyksmą, kuris 
neturi nei pradžios nei pabaigos.

Tokios mintys kristalizuojasi 
šių dienų kūrėjų vaizduotėse ir 
yra išreiškiamos retu, įdomiu, ori
ginaliu, dinamišku ar subtyliu 
spalvų ir formų išdėstymu. Jeigu 
žiūrovui minėtų dailininkų rūpes
čiai neapčiuopiami ir nesupran
tami, tai natūralu, kad abstrak
tusis menas jam nesuprantamas.

Pomaironiniai...
(Atkelta iš psl. 5)

meilę seilinti rašalu, 
ir koja kaip futbolą 
kur į dangaus par

kad tai visiškas lū

nacionalistai.
Be Binkio futurizmo keliais 

ėjo'. T ysliava, Seine
ry s , R i m y d i s . Lietu
voje ne miestas ir technika, bet 
kaimas ir žemės ūkis dominavo. 
Todėl ir naujas veidas lietuviš
kam futurizmui — kaimiškos 
temos. Tysliava dainuoja apie 
karvę:

Jai pietums aš duočiau apel
sinų,

Patį futurizmą poezijoje apibu
dina tas pat Binkis eilėraštyje 
“Išsirikiavo Senatvė”:
— Tai ne menas čiauškėti put

pele
ir gulbes ir 
Imame žodį 
■sviedžiame

kraštį.
Jaučiame,

žis su klasicizmo, bet ir simbo
lizmo meno tradicijomis, žody- ......
nu ir eiliavimo forma. Mus ši f1£šiotų granai sidabrinę, 
terovė pasiekė per rusų Maja- 
kovskį.

Futurizmas yra nusikreipi- 
mas nuo racionalizmo amžiaus 
mąstančio, išminčiaus žmogaus 
idealo, kurio ir išorinis pasireiš
kimas bei žodis yra kontroliuo
tas, apvaldytas. Futurizmas ati
tiko technikos, eksperimento 
erai, kuriam ateitis — nesibai
gianti pažanga, bet nuolat kin
tanti, nuolat visa sena griau
nanti, pats gi žmogus — vis sku
bantis, vis nerimstantis. Atsisa
koma liaudies kūrybos atramos, 
nes tai seniena, tai praeitis' Kul
tūrinė jų pasaulėžiūra kosmopo
litinė, nes ir pati technika, ap
skritai pažanga yra tarptautinė.

ji mokėtų šokti ir Juokauti.
Simbolizmas priklauso idea

listinei krypčiai, gi futurizmas 
— realistinei. Giminingi jie at
sisakę klasicizmo varžtų. Drau
ge eina menas menui keliu. Mū
suose to kelio teoretikai 
J. Herbačiauska 
B. Sruoga.

buvo 
s ir

ir aktyvūs politiniai 
nentai. Pagalvok tik, kad ir komu
nistai gali naudotis valdinėmis ra
dijo ir televizijos stotimis ir kvies
ti nuversti valdžią! Priežastis, _____ ______ _ ___ _______
dėl ko aš stengiuosi Jums tuos da- Politiškai jie tačiau nėra inter- 
lykus išaiškinti, tai kad Jūs pa
žintumėt kelią šiame džiunglyne. 
Kaip menininkas Jūs galit būti 
visai nesusidomėjęs politika, bet 
nelaimė — politika yra susidomė
jusi Jumis. Rusija juk kraštas, 
kur pirmiausia gimė totalitarinis 
fašizmas. Suprantama, kai liku- 
sis pasaulis, matydamas ką mes 
darom, ėmėsi priemonių save apsi
saugoti. Labiau reakcionieriškuo
se kraštuose tas privedė prie kitų 
fašistinių rėžimų, kaip atsaką 
mums. Aišku, kad yrą augščiau- 
sias laikas baigti su visais tais 
fašizmais, išlaisvinti Rusiją ir at
statyti demokratiją. Tai greit 
įvyks, aš tikiu,. ir kai tas. įvyks, 
Jūs galėsit koncertuoti •Rusijoj

eroje, 
var-

ir bet kur kitur. Niekas nebeper- 
sekios Jūsų, ir Jūs būsit paten
kintas ir laimingas. Jūsų liga yra 
baimė. Jos visur aplink. Mūsų 
kraštas pilnas šmėklų; jos gąsdi
na Jus, nes Jūs esat vaikas. Bet 
tai praeis vieną dieną. Turėkit ti
kėjimo ir vilties!”

Šį veikalą, be abejo, komuniz
mo aukos, prieglobstį radusios Va
karuose, gaudyte gaudo. Vertimas 
— Katia Brown. Lengva skaityti 
ir tiems, kurių anglų kalbos žo
dynas neperdidžiausias. Stilius 
nepaprastai suglaustas.

Melbumiškis.

Tai mes gyvenimą statom 
Didelį, galingą, stambų.

Prie jų prisidėjo ir Salomėja 
Neris, bet tik dalis jos kū
rybos yra tos rūšies, t.y. politiš
kai propagandinė. Šiaip jau Ne
ris yra neoklasikė, daug kur at
sirėmusi liaudies dainų. Šia kū
ryba ji individualistė, taigi ir 
vėl svetima marksistiniam ko
lektyvizmo idealui mene.

Trečiafrontininkų pėdomis 
Lietuvoje naujausiais laikais 
yra ėję Mieželaitis, 
Mozūriūnas, Matu- 
z e. v i č i u s . Tačiau ir ten
šiuo metu jaučiamas atlyžimas 
nuo meno kelių dogmatizmo. 
Pasigirsta daug laisvesni pos-
mąi, t.y. individualūs, grynai 
žmogiški motyvai.

Lūžis su klasicizmu buvo rei
kalingas. Dėl to pomaironiniais' 
laikais daugelis mūsų poetų, o 
ypač paskutinieji naujovihinkai 
nebesijaučia slegiami formos 
taisyklių ir apskritai meno ka
nonų. Jei kirtis ir liko pagrin
diniu eilėdaros formaliniu požy
miu, tai ir su juo kitaip operuo
jama. Sutinkamas logiškasis 
kirtis, besikartojąs posmo ribo
se, o kartais net krisdamas kie
kvienoje eilutėje. Šiai literatūri
nei naujovei buvo pagrindas 
liaudies dainos, kurios pasižymi 
ritmo laisvumu. Tokį reiškinį, 
net labai vykusį sutinkame 
ankstyvąjį Sruogą:
— O štai šalnoj nurudę, 
Vėl dirvonai su juruos. 
Žiedus šitiek syk pražudę, 
Žels ir kapas ir lelijos...

Susilaukėme daug įvairesnės 
ir subtylesnės tematikos, sudė
tingesnio ir vaizdingesnio žody
no. Ištisai kuriuo nors vienu, 
lengvai į rėmus įspraudžiamu 
moderniuoju keliu ėjusio poeto 
kaip neturime. Nei Putinas, nei 
Sruoga nėra tik simbolistai. 
Toks Binkis tik trumpai buvo 
susižavėjęs futurizmu.... G u s -
t a i č i u i ir Vaitkui 
yra turėjęs įtakos simbolizmas, 
gi Miškiniui futūriz- 
mas, bet tik paviršutiniškai. 
Šiaip jau mūsų poetai pomairo
niniais laikais, reikia laikyti, yra 
ėję savu lietuvišku keliu, ap
jungdami klasicizmą, liaudies 
lyrinės kūrybos tradicijas, bet 
atvirai nusiklausydami iš Vaka
rų ėjusias naujoves ir iki tam 
tikro laipsnio jas pasisavindami. 
Toks yra K i r š a , Ais
tis, Brazdžionis ir 
kiti. Kiek kitos krypties, apie 
kuriuos atskirai tektų kalbėti,

pas

•>'TREČIAFRONTININKAI

Atskirai pomaironinėje 
minėtini trečiafrontininkai, 
dą gavę nuo “Trečio Fronto”
žurnalo, ėjusio 1930-31 metais. 
Pačiu vardu jie atsibrėžia nuo 
idėjinės klasinės kūrybos ir nuo 
menas menui pažiūros. Atsirė
mę jie marksizmo, kuris meną 
laiko klasių kovos ir socialinio 
perversmo priemone. Menas tat 
tarnauja idėjai. Tuo jie artimi 
klasikų pažiūroms. Atsisako ta
čiau klasicizmo formų, tuo tat 
priartėja modernistams. Nėra 
kalbos, kad trečiafrontininkai, 
kaip ir visi marksistai bent iki 
šiol, teaugština tik realistinį ke
lią mene ir yra materialistinės 
pasaulėžiūros skelbėjai.

Trečiafrontininkų poezijoje 
stipriausias anuo metu buvo K. 
Boruta. Jo kelios eilutės 
programinės trečiafrontinin- 
kams:
— Mūsų draugai —
Fabrikuose, dirbtuvėse, laukuo- yra Radauskas, Bradūnas, Ma- 

se... černis, Niliūnas, Nagys.

I
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PAS KAIMYNUS

XX-MECIO PRIEANGY
Sukis, konvajeri, sukis.
Niekad Šia tau nepabos, 
Nors vien tik bužas nublukęs 
Dulks prie kasyklų daubos.

Kiek čia dienų prasvajota, 
Kiek nemiegotų naktų!
Greit gal pavirsiu robotu, 
Šaltu, bejausmiu, kaip tu-------

Juozas Mikžtas

Norint iš degtuko priskaldyti ve
žimą, galima kalbėti ir apie Lat
robe Valley neskaitlingus lietu
vius. Juk po dviejų su puse metų 
lietuviškosios giminės šaknys nuo 
to laiko, kaip jos čia prigijo vie
nas Dievas težino kokiam laikui, 
švęs čia savo apvalų dvidešimt
meti-

Šias eilutes rašančiam regis, 
kad tik vakar jis čia su gražiu 
jaunatve žydinčių tautiečių būriu 
atvyko, ieškodamas darbo, duonos, 
ir po ilgų karo audrų — užuovė
jos bei šventos ramybės.

Nuo pat pirmųjų įsikūrimo die
nų dauguma Latrobe Valley lietu
vių įrodė, kad gyvena ne vien tik 
savo asmeniniam pasaulėliui, bet 
ir nemarų lietuvio vardą kiekvie
na iškilmesne proga pagal savo 
išgales stengiasi atstovauti, nuei
tam kely palikdami laiko sunkiai 
naikinamas pėdas.

Pirmojo šian kraštan pabaltie- 
čių transporto 40-ties viengungių, 
atvykusių čia 1948.1.17 d. iš Vo
kietijos irinių stovyklų, pirmųjų 
dienų ir metų permainingas gy
venimas Juozo Bušodilgės vaiz
džiai aprašytas “Yallourno mo
zaikoj”, poeto Juozo Almio Jūra- 
gio puikiai baigtam redaguoti ir 
jo paties galutinai spaudai pa
ruoštam AUSTRALIJOS LIE
TUVIŲ METRAŠTY, kuris dar 
galimas gauti ALB Krašto Valdy
boj ir, manau, visuose šio krašto 
lietuviškos spaudos platinimo 
kioskuose.

Nenorima kartoti to, kas jau 
savo metu buvo Metrašty bei ke
liais atvėjais Australijos lietuvių 
spaudoj rašyta. Tenorima tik pa
brėžti tas vaisingas pastangas 
saujelės entuziastų tautiečių, už
sitarnavusių šios vietovės lietuvy
bės įdiegimo ir išsilaikymo pradi
ninkų, iniciatorių ir puoselėtojų 
garbingai užsitarnautą vardą.

Vos tik pirmojo transporto lie
tuviams apsigyvenus Yallourn 
North’o brezentinėse palapinėse 
ir ėmus dirbti vietos rudosios 
anglies kasyklų daubose, pirma- 
transportietis J. Mikštas, susiri
šęs su anuometiniu Australijos 
Lietuvių Draugijos Sydnėjuj pir
mininku p. A. Bauže, ėmėsi rinkti 
aukas draugijos reikalams ir pla
tinti lietuviškąją spaudą.

Blaivybės veikloj
Rugsėjo 19 d. Krausų namuose, jų smarkiai išbarė mane, kad nie- 

Maribyrnonge, Lietuvių Blaivybės kad lietuvių balius to tikrai gaivi- 
Draugija atšventė savo veiklos nančio gėralo neplatinąs. Kaipo 
trejų metų sukaktį. A. Krausas draugijos pirmininkas ir jos stei- 
laikė paskaitą tema “Vydūnas ir gėjas padėkojau, kad vos tik blai- 
blaivybė”. Kadangi A, Krausapj vininkų veiklai susiorganizavus, 
yra ne tik geras paskaitininkas, dar tebeveikiant kaipo sekcijai 
bet Lietuvoje ir Vokietijoje buvo prie Melbourne lietuvių apylinkės, 
Vydūno mokinys ir labai artimas lietuvių klubo namuose, po klubo 
jo bičiulis. Paskaitininkas kiaušy- narių metinio susirinkimo prieš 
tojus supažindino su Vydūnu kai- prasidedant šokių vakarui, su tal- 
po buvusiu žymiu veikėju ir blai- kininkais australais pribirbinau 
vybės srityje. Pasirodo, kad daug sunkų ir visiems dalinau dykai pa
kam nebuvę žinoma, kad mūsų tau- ragauti. To pasėkoje du žymūs 
tos filosofas, o kartu ir teosofas, blaivininkai įsigijo aparatus ir 
blaivybės srityje yra didelius dar- vaisių bei daržovių sunkos tarp lie
bus atlikęs. Iš jo 70 parašytų kny- tuvių pasidarė žinomesnės. Rašan- 
gų kai kurios specialiai ir buvo tys blaivybės bei sveikatos reika- 
skirtos lietuvių tautai blaivinti, lais ne sykį yra raginę balių bufe- 
Žymiausią iš tos srities dramos tuose turėti sunkų. Kelis sykius 
veikalą “Varpstį” ir daugelio kitų “Mūsų Pastogėje” sunkos buvo re- 
Vydūno dramos veikalų pastaty- klamuojamos net apmokamais 
mus daug sykių matė Lietuvos skelbimais.
miestų ir miestelių gyventojai. Be Po to ponia prisipažino “Mūsų 
to, ant Rambyno kalno ir Juod- Pastogės” neskaitanti ir nežinoju- 
krantėje ruošiamos Joninių šven- si.
tės su Vydūno vaidinimais jam pa- Beposėdžiaujant ragindami nė
šiam režisuojant Vakarinės Lietu- samus smulkaus kredito darugijos 
vos blaivinimo ir bendrai kultu- kooperatyvo “Talka” nariais tapti 
tinimo srityje yra turėjusios žy- aptardami kaip blaivybės idėjas 
mios įtakos. platinti tarp jaunimo, užkandome

Susirinkimo dalyviai galėjo su- švediškos duonos su suomišku su
sipažinti su Vydūno raštais, laiš- riu, užsigerdami DANDELION 
kais ir nuotraukomis tam tikslui COFFEE (kava be kokaino gau- 
paruoštoje parodėlėje. narna SANITARIUM ir NAYTU-

Po paskaitos prie užkandžių RA krautuvėse). Pagaliau išsiaiš- 
blaivininkai su svečiais ištuštino kinome kilusias abejones dėl sunkų 
dvi bačkeles vaisių sunkos. Po- reklamavimo ir po to vienbalsiai 
nioms taip jos patiko, jog po vai- rinkome p. Šilvienę ir p. Žitkevi- 
dybos veiklos pranešimo viena iš čienę spalio 16 d. Lietuvių Klubo

Latrobe Vcįdey seniūnas 
F. Sodaitis su žmona Monika

gal Europon išskrido), į didesnius 
miestus, kur jau kūrėsi skaitlin- 
gesnės lietuvių kolonijos, kur dau
gumą viliojo žmoniškesnės bei 
kultūringesnės gyvenimo sąlygos.

1953 metais aplinkiniuose mies
teliuose ėmus kurtis pirmosioms 
lietuviškoms bei mišrioms šei
moms, kurias čia pririšo geri už
darbiai, Moe apsigyvenusi p. V. 
Koženiauskienė, įgaliota ALB 
Melbourne Apylinkės ir talkinin
kaujama J. Mikšto, ėmėsi vietos 
lietuvių tarpe rinkti solidarumo 
mokestį, įtraukiant juos į ben
druomenės narių skaičių. Taip pat 
rinktos aukos Tautos Fondui ir 
platinti Lietuvio Pasai.

1958 m. rugsėjo pirmomis die
nomis į Moe atvykęs ilgesniam 
apsigyvenimui ir dabar Melbour
ne miręs K. Kunca, ėmėsi 
iniciatyvos visos apylinkės lietu
vius suburti į seniūniją, kuriai, 
deja, tepriklausė vos keli nariai. 
Bet pradžia jau buvo padaryta. 
To paties mėnesio pabaigoj pirmą 
kartą čia apsilankęs lietuvis kun. 
dr. P. Bačinskas atlaikė Moe kat. 
bažnyčioj pirmąsias lietuviams 
pamaldas. Ta pačia proga pirmą 
kartą čia buvo paminėta Tautos 
Šventė ir iškelta mintis imtis pla
tesnės Latrobe Valley lietuvių or
ganizacinės veiklos.

Neužilgo, bendradarbiaujant su 
kaimyninės Sale seniūnijos lietu
viais, ruošta bendros gegužinės, 
minėjimai bei pasilinksminimai.

1961-63 metais seniūniją suma
niai tvarkė J. šeštokas. Nuo 1963 
m. seniūniją perėmė į savo tvir
tas rankas, rimtai pasišventęs 
platesniam organizaciniam dar
bui, morwelietis F. Sodaitis, iki 
šių dienų visus savo šakotos veik
los sugebėjimus atiduodąs seniū
nijos reikalams. Jo žmonai Moni
kai, pasitaikinus kelias vietos mo
teris globos veiklai, prie kurios 
mielai prisidėjo ir lietuvių aus- 
tralės žmonos, kaip Mrs. E. šeš
tokas, Mrs. J. Norke ir kitos, or
ganizacinis darbas dar labiau pa
gyvėjo. Sekė parengimas po pa
rengimo, kurių pelnas buvo ski
riamas lietuviškai spaudai parem
ti, Vasario 16 gimnazijai bei šal
pos reikalams. Neužtekus vietinių 
“pajėgų”, kai ką teko ir iš toliau 
pasikviesti. Neužilgo Melbourne 
Oktetas, kun. dr. P. Bačinsko va
dovaujamas Geelongo jaunimo an
samblis ir Melbourne Dainos Sam
būris su šokių grupe trim atvėjais 
puikiai pasirodė Latrobe Valley 
lietuviams, australams bei kita
taučiams. Tokiais atvėjais austra
lų spauda yra būdingai santūri, 
bet lietuviams menininkams nepa
gailėjo savo reklamos ir kompli
mentų. Ir nuo tada čia jau plates- 

Jo rūpesčiu maždaug apie dve
jus darbo sutarties metus buvo 
čia gaunama po 35 — 40 egzemp
liorių “Australijos Lietuvio” ir 
“Mūsų Pastogės”. Be to, visą lai
ką, kas norėjo, galėjo naudotis J. 
Mikšto gausiu knygų bei žurnalų 
rinkiniu. Čia jis, drauge su savo 
bendradarbiais draugais, sunkiai 
dirbdamas (vėliau darbo sąlygos 
pagerėjo, ypač tiems, kam pavyko 
įsitaisyti su kokia nors tinkama 
specialybe), saulės kepinamose ir 
darganų čaižomose atvirose ka
syklose, Australijos ir užsienio 
lietuvių spaudą, naudodama kelias 
slapyvardes, pastoviai informavo 
apie vietos lietuvių gyvenimą. Ir 
čia jis kiekvieną savo pėdą, įmin
tą kasyklų patižusiam purve ir 
anglies dulkių pudroj, aprašė, ap
dainavo, jautriuose ir toli palikto 
gimtojo krašto ilgesio bei sielvar
to kupinuose eilėraščiuose, plačiai 
išmėtytuose anuometinėj mūsų iš
eivijos spaudoj.

Beveik visi pirmatransportie- 
čiai lietuviai tiesioginiai priklausė 
Australijos Liet. D-jai, vėliau 
persiorganizavusiai ir įsijungusiai 
į P.L. Bendruomenę. Deja visa 
veikla ribojosi vien tik spaudos 
platinimu bei nario mokesčio su
rinkimu. Šiaip čia atskiro orga
nizacinio vieneto tada dar nepavy
ko sukurti, nes čia visi atliekan- 
tieji dvejų metų darbo sutartį, bu
vo pakėlę sparnus (o vienas ir at

baliuje aptarnauti norinčius gerti 
sveikų ir gardžių bealkoholinių 
sunkų.

Blaivybės draugija prašoma gel
bėti senus ir jaunus tautiečius, ku
rie lietuvių pamaldų metu, o kiti 
tik po pamaldų prie bažnyčios 
Melbourne, kitoje kelio pusėje esa
moje karčiamoje garbiną Bachą. 
Officialiai tai yra valgykla su iš
gėrimais, bet praktikoje karčiama. 
Blaivininkai mano, kad reiktų 
kreiptis į darbiečių demokratų 
partijos senatorių Mc Maną ir pa
prašyti jį paveikti, kad būtų sek
madieniais sustabdytas svaigalų ir 
rūkalų pardavinėjimas panašiose 
karčiamose. Jis turėtų rimto pa
grindo tokius ir panašius reikalus 
kelti įstatymus leidžiamoje insti
tucijoje, jei į jį kreipiantis būtų 
kalbama ne mažos blaivininkų 
draugijos, o visos lietuvių koloni
jos ir parapijos vardu. Tad blaivi
ninkai kviečia lietuvių bendruo
menės ir parapijos vadovybes j 
talką.

Į minėtą karčiamą einančių po 
pamaldų skaičius sumažėtų, jei 
Katalikių Moterų draugijos narės 
prie užkandžių (kukulių tarkainių 
pasiūlytų ir vaisių bei daržovių 
sunkų.

Jonas Normantas

New Yorko miestas per dieną 
suvartoja apie 1.250 bilijonų ga
lonų vandens. Užėjus šių metų 
sausroms bijomasi, kad miestas 
gali vandens pritrūkti. Kaikurie 
amerikiečiai planuoja, ar never
tėtų miestui vandenį vamzdžiais 
atvesti iš Aliaskos ežerų. 

nei visuomenei buvo žinoma, kad 
jos tarpe gyvenama tam tikros 
grupės organizuotų lietuvių, suge
bančių ne vien tik dirbti, staty
dintis namus, pirktis mašinas, bet 
ir pasigėrėtinai mokančių pade
monstruoti savo kultūrinius bei 
kūrybinius turtus.

Morwell’y esančioj seniūnijos 
būstinėj, 3 Jennifer Str., seniūno 
F. Sodaičio platinama viso lais
vojo pasaulio lietuviškoji spauda 
bei plokštelės. Ir čia tuo būdu sa
vaime kuriasi vietos lietuvių kul
tūrinis centras, apie kokį dar 
prieš kelis metus tegalima buvo 
tik svajoti. Tad belieka tik palin
kėti ištvermės jo tvirčiausiems 
ramsčiams: abiems šių namų šei
mininkams, bendrom pastangom 
remiant jų neįkainuojamą veik-
lą.

Džiugu konstatuoti Melbourne 
tautiečių, Latrobe Valley neskait
lingiems lietuviams kultūrinė bei 
meninė parama, be kurios kartais 
būtų sunku išsiversti. Iš ten kar
tas nuo karto atvyksta meninės 
pajėgos, kviečiami paskaitininkai. 
Šiaip čia minėjimams paskaitas 
paruošdavo J. Mikštas, V. Bučys.

Nuoširdi padėka priklauso Lat
robe Valley parengimų talkinin
kams, kaip hostelių menadžeriui 
p. R. Norkei už pobūviams savi
kaina perleidimo tam tikro kie
kio bealkoholinių gėralų bei mais
to produktų, p. V. Bučiui už, rei
kalui esant, tekstų vertimą anglų
_______________________________________________________ _—-—- žius lietuvius jaunuolius čia, Aus-

SALĖS LIETUVIAI

1948 m. birželio mėn. p.p. Bikul- 
čiai, Butauskai, Čelkiai, Eskirtai 
ir Šabaniauskai išlipome nedidelėj 
Sale stotelėj. Prisemenu, kad tą 
dieną susirinko didelis būrys vie
tinių australų norėdami pamatyti 
naujus imigrantus.

Mažai mes anuomet tesupratom 
angliškai, tik J. Čelkys, sugebėjęs 
dalinai susikalbėti, mums išvertė, 
kad vietiniai australai patenkinti 
mumis, nes esame šviesiaplaukiai. 
Mat prieš tai čia atvažiuodavo tik 
graikai ir italai — tamsūs.

Tos penkios lietuvių šeimos su 
tiek pat latvių ir keletas ir buvome 
pionieriai, kurie paruošėme ir ati
darėme Sale T.B.C. sanatoriją, 
kuri dar ir šiandien tebeveikia. Vi
si atvykusieji buvo bevaikiai. Mus 
apgyvendino ligoninėj ir įjungė 
visus čia į darbą. Raudonojo Kry-

KAD BŪTŲ MILIJONIERIUS

Kalbasi du benamiai.
— Ką tu darytum, jeigu bū

tum milijonierius?
— Nupirkčiau visiems parko 

suolams pagalvėlius.
★

Dar niekas neužaugo tempia
mas už ausų.
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COSMOS TRADING CO. (Sav. A. Vaitiekūnas) »♦<
J 2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. Tel. 379 2325 *

J Primename, kad pats laikas išsiųsti kalėdinius siuntinius; J 
>; Pasirinkimas vietoje populiarių siuntimui prekių. Skelbiame J 
J sezoninių prekių išpardavimą: kostiuminės medžiagos nuo 
J 18/- iki 45/-, nylonas nuo 4/- iki 15/-, paltai ir kostiumai 
*• po £4.- ir t.t, ,

Maisto siuntinių užsakymai išpildomi per 5 savaites iš 
J sandėlių Europoje.
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LARINA BEAUTY SALON i:
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- IMPORTUOTI PUSMETINIAI, DAŽYMAI, KIRPIMAI. ”
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" Masažai. Priežiūra sausų plaukų, pleiskanų bei slinkirpo. -
< ► * ►
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;; Sav. Z. Kalpokienė ”
< > •»

•J 298 VICTORIA ST. <•

:: NORTH RICHMOND, Tel. 42-3006 ”
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kalbon bei meniškų adresų pieši
mą, ir visiems aktyviesiems lie
tuviams bei lietuvėms, dirban- 
tiems-čioms organizacinį darbą 
vien tik tam, kad ALB Latrobe 
Valley Seniūnija būtų gyva, akty
vi ir pozityvi dar ilgus ilgus me
tus.

Gi tiems, kurie, kaip matos iš 
šio rašinio, laužė pirmuosius ledus 
čionykštin lietuvių bendruomenės 
gyveniman, dažnai “iš degtu
ko priskaldydami vežimą”, ir ku
rie dar tvirtai tebestovi lietuvy
bės išlaikymo darbo baro prieša
ky, amžinai bus dėkinga amžinoji 
lietuvių tauta.

1. Šeivis

žiaus ponios suruošė mums priėmi
mą, vaišino saldžiais pyragaičiais 
ir labai stipria arbata, o mes į 
kiekvieną klausimą tesugebėjom 
atsakyti “yes” arba “no”.

Buvo mums suorganizuoti ang
lų kalbos kursai. Visiems gyve
nant po vienu stogu buvo paranku 
lankyti kursus ir pirmosios dienos 
priminė Vokietijos stovyklas.

Vėliau čia atvyko p.p. žižiai, 
Norkai, Žemaičiai, Lenartai, Bu
beliai ir vienu laiku čia gyveno 
jau nemažas būrys lietuvių, nes 
Sale buvo įrengta šeimų stovykla. 
Vyrai daugiausia dirbo Yallourno 
rudosios anglies kasyklose ir tik 
savaitgaliais atvažiuodavo namo. 
Kurį laiką turėjom net savo kape
lioną, pranciškoną kun.V. Balčiū
ną,kuris vėliau buvo iškeltas į 
Brisbanę, o iš ten išvažiavo į Ame
riką.

Sale yra 10.000 gyv. miestelis, 
130 mylių į rytus nuo Melbourne, 
prie Princess Highway ir Towson 
upės. Čia nėra pramonės ir nerū
ksta dūmai iš didelių kaminų, tai 
švarus ūkininkų miestas netoli 
garsaus Seaspray pajūrio.

Gal tik savo mokyklomis Sale 
yra pranašesnė už tokius kitus 
miestelius. Čia katalikai turi savo 
pradžios mokyklą ir pilną gimna-

SKIRTINGI 
PALINKIMAI

Yra gerų ir blogų žmogaus pa
linkimų. Žmogus turėtų visą dė
mesį skirti savo geriesiems palin- 
kimams ugdyti, nes iš jų susilau
kiame gilesnio džiaugsmo ir pa
laimos. Ypač tai svarbu mūsų pri
augančiai kartai. Mūsų jaunimas 
šiandien turi neblogą išsiauklėji
mą ir yra pažangus įvairiose mo
kslo srityse. Bet daug žalos jam 
padaro blogi įpročiai, k.a., rūky
mas ir girtuokliavimas. Man ne
perseniausiai atvykus iš Lietu
vos, teko susitikti mano vienaam- 

tralijoje, viename pobūvyje, ku
riame labai nustebau dėl perdėto 
rūkymo ir svaigiųjų gėrimų var
tojimo. Jie siūlė ir man tuoj užsi
rūkyti, o man atsisakius, jaunuo
liai nustebę sakė:

— Kaip jūs tokia jauna nerū
kote? Jūs atrodote atsilikusi nuo 
šių laikų

Buvau nustebinta jaunų mer
gaičių ir berniukų rūkymu ir gir
tavimu, juo labiau, kad ir tėvai 
su savo vaikais čia drauge svaigi
nosi. Juk šiandien yra aiškiai įro
dyta, kad rūkalai ir alkoholis ža
loja žmogaus sveikatą ir atneša 
žmogui visokių nelaimių, net per- 
ankstyvą mirtį. Todėl manau, 
reikia vengti nuodingo svaigini- 
mosi ir kreipti daugiau dėmesio 
į geresnius papročius, kurie teikia 
tikro džiaugsmo, veda į šviesesnę 
ateitį ir išlaiko gryną sąžinę.

H.T.

ziją berniukams ir mergaitėms, o 
taip pat ir anglikonai (Church of 
England). Yra ir valstybinė gim
nazija High School ir dar didelė 
Technikos Mokykla. Jeigu kitur 
yra galvosūkio, kaip įstoti į tą ar
kitą mokyklą, čia, Sale, dar gali
ma ir pasirinkti, čia ir mokosi 
6 lietuviukai. Savo gabumais gra
žiai pasireiškė B. Drungilas ir 
A. Lenartas, abu turi valstybines 
stipendijas.

ALB Salės seniūnija susiorga
nizavo 1951 m. ir tebeveikia iki 
šių dienų.

Daugeliui išvažinėjus pastoviai 
apsigyventi į didesnius miestus, 
čia liko tik maža saujelė tautiečių. 
Jau devinti metai kaip sėkmingai 
seniūno pareigas eina S. Drungi
las.

Vietiniai lietuviai net nuogąs
taują, kad nereiktų seniūnui “long 
service” mokėti. Gyvenant toliau 
nuo lietuviškų centrų ir esant 
mažam skaičiui lietuvių, kultūri
nis gyvenimas vargiai įmanomas. 
Bet Sale lietuviai šimtu procen
tų sumoka nario mokestį, daugu
ma skaito abu lietuviškus laikraš
čius, visi vaikai kalba lietuviš
kai, gyvena santaikoj lyg viena 
šeima, kas sudaro mūsų stiprybę 
ir gyvenimas sutviska šviesuliais.

Jau keliolika metų, kaip glau
džiai bendradarbiaujama su Lat
robe Valey Seniūnija. Morwell 
yra arčiau Melbourne, tai ten 
kiūtūrinis gyvenimas, ypač pas
kutiniais metais, labai pagyvėjo.
Salės lietuviai visuomet gausiai 
ten atsilanko į koncertus, pas
kaitas ir minėjimus.

Nors Sale ir vadinamas ūkinin
kų miesteliu, bet iš lietuvių tik 
Eskirtų šeima pelnosi duoną ūki
ninkaudami. Barvų ir Pagalių 
šeimos sudėjo savo sutaupąs ir 
nusipirko pieninę ir delikatesų 
krautuvę. Pradžia sunki, bet atei
ty laukiama gražaus pelno. Kiti 
dirba ligoninėj, pašte, geležinke
ly ir aerodrome.

Tai kukli Sales lietuvių įsikū
rimo istorija.

Pionienė.
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TALKOS KELIAS
Lemtu sutapimu, išleidžiant šį 

Mūsų Pastogės Melbourne nume
rį, melbourniškei Lietuvių Ko- 
-operatinei Kredito D-jai Talkai 
sukanka ketvirtasis gimtadienis: 
ji oficialiai buvo įregistruota 1961 
IX. 15. Šiomis abejomis progomis 
norima supažindinti skaitytojus 
kaip ši amžiumi jauna organizaci
ja auga ir kokie jos darbai.

Talkos vardas nusako jos tiks
lus — savitarpio ko-operavimo 
būdu lietuvių sutelktinio kapitalo 
ištekliais tenkinti savų tautiečių 
kredito paklausų, gautų iš šių 
sandėrių pelnų paliekant savoje 
bendruomenėje. Kaip į šio tikslo 
siekiančių organizacijų jungiasi 
mūsų tautiečiai stodami nariais, 
jos apyvartos kapitalų didindami, 
jos teikiamais kreditais ir kitais 
patarnavimais naudodamiesi?

Kukliai, vos su keliolika narių 
ir su nepilnų poros šimtų svarų 
apyvartos kapitalu darbų pradė
jusi Talka šiuo metu turi 125 na
rius; šiame skaičiuje apie dešimt 
procentų savojo jaunimo. Jos įna
šų ir indėlių kapitalas siekia virš 
dešimt tūkstančių svarų. Išduotų 
paskolų suma virš septynių tūks
tančių svarų. Paskolomis naudo
jasi, beveik pastoviai, apie 20 
proc. Talkos narių. Maksimalinė 
vienos paskolos suma £1000. Už 
paskolas imama 8 proc. metams, 
skaičiuojant juos kas metų ketvir
tį nuo likusios neapmokėtos pas
kolos sumos. Visos išduotos pas
kolos skolininkų mirties atveju 
pilnai apdraustos. Tenka paste
bėti, kad trumpame savo veiklos 
laikotarpyje Talkos narių šeimų 
aplankė ir mirtis: mirė trys na
riai. Mirusių narių turėtos pas
kolos, beveik keturi šimtai septy
niasdešimt svarų, draudimo įstai
gos buvo pilnai padengtos, tuo at
palaiduojant mirusiųjų šeimas bei 
paskolų garantuotojus nuo pasko
lų mokėjimo ir faktinai mirusiųjų 
šeimoms suteikiant materialinę 
paramų. Per keturis Talkos veik
los metus buvo išduota viso 44 
paskolos, kurių bendra suma sie
kia virš £16.000. Neklasifikuojant 
kuriems tikslams paskolos buvo 
duotos, tenka tačiau suminėti, kad 
jų buvo duota ir mokslo reikalams: 
sumokėti mokslapinigius, pirkti 
studijų reikalams knygas.

Už indėlius, kurių suma šiuo 
nietu siekia virš aštuonių tūkstan
čių svarų, mokama 4 proc. meti-

nįų palūkanų, o už įnašus metinio 
narių susirinkimo nustatytas di
videndas, kuris tačiau negali būti 
didesnis kaip 5 proc. metams.

Pagal ko-operatyvų įstatymų ir 
Talkos įstatus, nariai už Talkos 
eventualius nuostolius atsako tik 
savo įnašais ir kitais nesumokė
tais Talkai įsipareigojimais, kaip 
tai: išduotomis nariams paskolo
mis, jų garantavimu ir kita. Be 
paminėtų įsipareigojimų, už visa 
kita prie narių asmeninio turto 
negali būti reiškiamos jokios pi
niginės pretenzijos.

Be kreditų parūpinimo patar
navimų, Talka padeda savo na
riams ir kituose jų individualaus 
taupymo reikaluose. Visi Talkos 
nariai drausdami Talkos reko
menduojamoje draudimo įstaigoje 
savo nejudomų ar kitokį turtų nuo 
gaisro, apiplėšimo, sugadinimo; 
dirbančiuosius nuo nelaimingų at
sitikimų ir už visas kitas draudi
mo rūšis, išskyrus gyvybės drau
dimų, gauna 22 į proc. draudimo 
mokesčių nuolaidos. Už draudžia
mas auto mašinas — 10 proc. šio
mis nuolaidomis daugelis Talkos

narių jau naudojasi. . Yra tačiau 
dar tokių narių ir, bendrai, mūsų 
tautiečių, kurie šių nuolaidų laiko
mažaverte ir savo turto draudi
mus į Talkos rekomenduojamų 
draudimo įstaigų neperkelia, dėl 
to per metus prarasdami po kele
tu svarų. Toks mūsų elgesys ben
druomeniniu požiūriu nepateisi
namas. Būtų tikrai protinga tuos 
kelis svarus skirti geriau Lietuvių 
Namų įsigijimo ar kitiems savos 
bendruomenės reikalams negu pa
likti ne Talkos rekomenduojamai, 
mums svetimai, draudimo įstai
gai. Tiems tautiečiams, kurie už 
savo nejudamų turtą dar pilnai 
neišmokėjo, vertėtų pasiteirauti 
juos kredituojančiose įstaigose, 
gal nebūtų daroma kliūčių draudi
mus perkelti į Talkos rekomen
duojamų draudimo įstaigą ir gau
ti nuolaidų.

Dėl tariamo savos socialinės pa
dėties Talkos valdybai pareikšti 
nenorėjimo, o dažniausiai dėl, 
tarsi mums įgimto, lietuviško 
abuojumo vengiama, reikalui 
esant, skolintis Talkoje. Reikalin
gi daiktai perkama krautuvėse iš- 
simokėjimui (Hire — purchase) 
mokant 10 — 12 proc. Tuo paro
domas mūsų tikras bendruomeni
niam gyvenimui nepribrendimas. 
Gal taip galvojant ir nepriklauso-

mybės laikais santaupos buvo lai
komos kojinėje, o pas svetimtau
čius buvo skolinamųsi, kad tik iš-
laikius savos socialinės padėties 
paslaptį, nes, be mažų išimčių, 
bankai tik lietuvių buvo adminis
truojami. Tokius psichologiniai 
bendruomeninius nusiteikimus vi
sos mūsų organizacijos privalėtų 
saviems nariams tinkamai aiškin
ti.

Norėdama savus tautiečius la
biau apjungti lietuviškoje ekono
minėje veikloje, Talka visų vietos 
organizacijų vadovybėms pasiuntė 
informacinius pranešimus apie 
savo veiklą, kviesdama jų narius 
stoti į Talką. Laukiama šio krei
pimosi gerų pasekmių Talkos na
rių padidėjimo atžvilgiu. Metinio 
susirinkimo metu visi Talkos na
riai pasižadėjo metų bėgyje su
rasti po vieną naują Talkos narį. 
Šio ryžto matoma graži pradžia: 
per porą savaičių jau įstojo pen
ketas naujų narių.

Talkos nariais gali būti abiejų 
lyčių lietuviai ne jaunesni 18 metų.

Dabartinei Talkos veiklai vado
vauja metinio susirinkimo išrink
toji valdyba: Jonas Antanaitis, 
Povilas Baltutis, Vladas Jakutis, 
Bronius Vanagas ir parašęs šią 
informaciją •—

Liudas- Barkus

MELBOURNO LIET. KLUBAS
J. Petraiiūnas

Melbourne kaip ir kitur to stei- 
gimosi įkarštyje atsirado nemaža 
įvairaus pobūdžio susivienijimų, 
tačiau jų veiklai stigo pagrindi
nio elemento — lietuvų kultūrinio 
židinio, Lietuvių Namų. Melbour
ne Lietuvių Namų reikalas iškilo 
gana anksti ir tuojau buvo pra
dėti konkretūs žygiai, ieškant bū
dų tam klausimui išspręsti. Entu
ziastų ratelis buvo nedidelis. To
dėl nors ir labai svarbus uždavi
nys — užtruko ir turėjo pereiti 
kelis organizacinio pasikeitimo 
etapus, kol galutinai buvo apsisto
ta prie dabartinio Melbourne Lie
tuvių Klubo. Taigi verta pastebė

ki, kad klubo atsiradimo priežas
tis nebuvo lėbavimo ir pramogų 
tikslas, bet vienintelis noras turė
ti teisinį organizaciją, kuri galė
tą įsigyti nejudamą turtą — Lie
tuvių Namus. Melbourne Liet. 
Klubo įstatų kūrėjai laikė kiek
vieną narį Lietuvių Namų rėmėju

— dalininku ir todėl jam buvo pa
statytos labai lengvos kvailfikaci- 
jos. Jis turi būti a) gimęs Lietu
voje, arba b) suinteresuotas lietu
vių papročių paveldėjimu ir išlai
kymu. Taigi apibūdinimas, kad 
gali būti nariu, yra labai platus ir 
todėl nenuostabu, kad pačiame 
Įdubę gali atsirasti įvairių žmo
nių betkuriu oatžvilgiu, suvestų į 
tas pačias gretas siekti tikslų, ku
rie numatyti klubo įstatuose.

KLUBO TIKSLAI
Klubo tikslai arba tikroji dva

sia atsispindi prie įstatų prijung
tame memorandume. Jo tekstas 
gana ilgas ir užimtų nemaža vie
tos, todėl paduosiu tik kaikuriuos 
punktus ar ištraukas, kurie mano 
manymu yra būdingesni:

Klubas įkurtas šiems tikslams: 
a) Lojalumo dvasiai Australi

jai puoselėti ir geriems santy
kiams tarp lietuvių emigrantų ir

PARAPIJOS CHORAS
Melbourne lietuviai pamaldas 

pradėjo su giesme ir toji giesmė 
skamba nenutrūkstamai jau ke
liolika metų. Nuolatinio organi
zuoto bažnytinio choro ilgai nebu
vo. Giedodavo visa bažnyčia. Ret
karčiais ir per šventes po keletą 
giesmių pagiedodavo A. čelnos 
vadovaujamas choras.

Kun. J. Petrausko primicijoms 
P. Morkūno suorganizuotas laiki
nas choras pagiedojo lotyniškas 
šv. Cecilijos mišias. Po kelių me
tų, lankantis Australijoje J.E. 
vyskupui Brizgiui vėl P. Morkūno 
buvo suorganizuotas laikinas cho
ras, kuris šv. Patriko Katedroje 
iškilmingų pamaldų metu, pagie
dojo šv. Cecilijos mišias.

Bažnytinio choro sudarymui 
melbourniečiai lietuviai neturėjo 
vargonininko, kuris sugebėtų ves
ti chorą. Sutartinėms giesmėms 
vargonais palydėjo šie asmenys: 
J. Vaseris — pirmasis vargoni
ninkas. Jam išvykus iš Australi
jos, kurį laiką Vargonais grojo 
vienas italas, paskui V. čižaus- 
kas, Jurevičius ir J. Seliokas.

Parapijos Choro užuomazga į- 
vyko 1961 m. gegužės pabaigoje, 
kada po gegužinių pamaldų cho
ro iniciatoriai nutarė steigti Pa
rapijos Chorą.

Parapijos klebonas kun. P. Va
seris kreipėsi į melbourniečius, 
kviesadmas giesmininkus į Para
pijos Chorą. Atsiliepė gausus bū

ras 1962.6.9. Programą išpildė 
abu chorai ir kitos meninės pajė
gos. Keletą dainų padainavo ir 
jungtinis choras. Tai buvo pirmas 
Parapijos Choro pasirodymas su 
dainomis.

Parapijos Choras, susitaręs su 
Adelaidės Lietuvių Choru “Lithu
ania”, suruošė koncertą Melbour
ne 1963.12.28 d. Programą išpildė 
abu chorai ir jungtinis choras. 
Sekančią dieną buvo duotas religi
nis koncertas, kurio programą iš
pildė taip pat abu chorai ir jung
tinis choras. Jungtiniam chorui 
dirigavo muz. V. Šimkus ir J. 
Juška.

1964 m. vasario mėn. J. Juška 
iš Parapijos Choro pasitraukė. 
Chorvedžio pareigas perėmė P. 
Morkūnas, o vargoninkauti — 
p-lė D. Jokūbauskaitė. Abu sėk
mingai dirba Parapijos Chore iki 
šios dienos.

Parapijos Choras gieda kiek
vieną sekmadienį per lietuvių pa
maldas, dalyvauja tautinių šven
čių minėjimuose. Choristai yra 
giesmės, dainos mėgėjai, kurie at
sisako savo poilsio, apsimoka ke
lionės išlaidas, kartais ir nuo dar
bo pasitraukia, kad tik ta lietuviš
ka giesmė, daina skambėtų ir bū
tų mūsų tremtinių paguoda.

Parapijos Choras nesitenkina 
vien savo parapijos ribomis. Net 
tris kartus lankėsi Geelonge, gie
dojo lietuviams, giedojo lenkams.

NEŽINOJO, KAD VEDĘS...

Ponai Krutuliai ,prieš išvykda
mi į Floridų, telegrama užsakė 
du kambariu. Kai atvyko į Mia
mi priemiestį, vasarvietės savi
ninkė pasveikino juos ir sako:

— Aš turiu jums puikų kam
barį dviem asmenim.

— Bet juk aš prašiau rezer
vuoti du kambariu: vienų man,

Moksleiviai
Moksleiviai ateitininkai Mel

bourne susiorganizavo ir pradėjo 
veikli 1952 m. Pirmas jų susirin
kimas buvo St. John’s, East Mel
bourne bažnyčios salėje 1952 m. 
rugsėjo 10 d. Kuopai vadovavo 
Vytautas čižauskas. Šiame dar
be jaunimas reiškėsi labai gyvai. 
Scenoje pastatyti du veikaliukai 
— “Senbernio teismas” ir “Sen-

Ateitininkai
mai Motinos diena, o taip pat in
scenizacijomis ar deklamacijomis 
dalyvauta kituose parengimuose.

Kuopa įsigijo vėliavą, kuri pa
šventinta 1956 m. sausio 8 d. Kar
tu su vėliavos šventinimu kuopa 
pasirinko Aušros Vartų vardą.

Per eilę metų jaunimas keitėsi. 
Kuopos kūrėjai užaugo, sukūrė 
šeimas, o į jų vietą atėjo kiti. Pra-

kitos krašto visuomenės palaikyti;
b) Lietuviškiems papročiams ir, 

apskritai, lietuvių tautos kultūrai 
išlaikyti ir ugdyti;

c) narių reikalams ginti ir jų 
gerbūviui kelti;

d) Klubo narių naudojimuisi 
pirkti, nuomoti ar kitais būdais 
įgyti... judomą ir nejudomą tur
tą;

e) labdarybės ir pramogų tiks
lams;

g) priimti dovanojimus... nusa
kytiems Klubo reikalams;

h) spausdinti ir leisti laikraš
čiams, žurnalams, knygoms ir bro
šiūroms...;

m) remti vietinius ar kitus lab
darybės tikslus, aukoti viešiesiems 
reikalams, įsteigti Klubo tarnau
tojams pensijų fondą ar kitu būdu 
paremti juos, jų našles ar vaikus;

x) remti bei skatinti mokyklas 
ir valstijos ribose mokymąsi...;

Tačiau: “3) Klubo turtas bei 
pelnas, kurių šaltinių jis bebūtų 
gali būti panaudotas tik šiame 
sambūrio memorandume surašy
tiems Klubo tikslams paremti ir 
nieko nemokėtina ir nieko tiesio
giniu būdu nepravestina dividen
do, premijų ar kuria kita forma 
Klubo nariams pasipelnyti... 8) 
Jei Klubą likviduojant, padengus 
visas skolas ir patenkinus visus 
įsipareigojimus, pasiliktų turto, 
tai jis neturi būti išmokėtas ar 
padalytas Klubo nariams, bet turi

rys ir buvo sudarytas pajėgus 
choras. Kun. P. Vaseris yra Pa
rapijos Choro globėjas.

Chorvedis J. Juška sėkmingai 
vadovavo chorui ir tuoj per lietu
vių pamaldas . pasigirdo choro 
giesmės. Chorvedžiui talkininkavo 
ir bažnyčioje dirigavo P. Morkū
nas. Choras darė greitą pažangą, 
nežiūrint į tai, kad giesmės buvo 
pasirinktos gana sunkios. Artė
jant Kalėdų šventėms, choro re
pertuaras buvo papildytas gau
siomis kalėdinėmis giesmėmis.

Turint platų bažnytinį repertu
arą, buvo pradėtos repetuoti ir 
dainos, nes Parapijos Choras ne
sitenkino vien bažnytiniu giedoji
mu. Geelongo chorui talkinant, 
buvo suorganizuotas meno vaka-

būti paskirtas kuriai nors kitai 
institucijai..., kuri taip pat drau
džia pelną ar turtą pasidalyti tarp 
narių...”

VIETA BENDRUOMENĖJE
Iš išvardintų memorandume 

Klubo tikslų matyti, kad jo veiki
mo dirva gana plati. Sudėjus vi
sus galimus niuansus mes pama
tysime, kad jis gali rūpintis kul
tūrinio gyvenimo, labdarybės, ger
būvio, mokslo, pramogų ir finan
sų sritimis. Visos čia suminėtos 
sritys yra labai svarbios, nes su

o kitą — žmonai. bernio galas” (1954 m.). Abu ju-
— Ach, labai atsiprašau. Aš moristiniai veikaliukai, paruošti 

nežinojau, jog tamsta esate ve- Akivaros — Stasio čižausko. Ruo- 
dęs... šiami buvo šv. Kazimiero minėji-
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JEIGU RUOŠIATĖS PIRKT AR STATYT NAMĄ, 

VISUOMET NEUŽMIRŠKIT PASITART SU

PRITYRUSIU STATYBININKU

I. BUDRIU

Nauji 1200 kvadratinių pėdų namai.

Plytų fanieros, ant jūsų žemės,

— TIK NUO 3600 svarų.

Visuomet yra gatavų jūsų apžiūrėjimui.
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870-8273
arba, 47 MORINDA ST., EAST RINGWOOD, VIC.

VISAIS REIKALAIS SKAMBINTI:

eitais metais kuopai vadovavo 
Gediminas Statkus, o šiais metais 
— Eidimtas Žiogas. Kuopos globė
jai yra H. Statkuvienė, A. But
kutė ir V. Junokas. Dvasios va
das kun. Pr. Vaseris.

Puiki jaunimo stovykla suorga
nizuota Mt. Evelyn, kurioje daly
vavo jaunimas taip pat iš Ade
laidės ir Sydnėjaus. Birželio tra
giškųjų įvykių minėjime praei
tais metais kuopa suvaidino "At
simenu namelį”. Praktikuojamas pastato fronte didelė krautuvė, kuri šiuo metu duoda apie 840 sva- 
orinio sportas. Prieš ar po kuopos rų pajamų į metus, 
susirinkimo parapijos namų aikš
telėje visada skrėja orinio kamuo
lys. Kasmet ateitininkai ruošia 
išvyką į sniegą. Šiais metais to
kia puiki ekskursija padaryta į 
Mt. Buller. Lietuvių klubas “Ne
ringa” ten turi įsiruošęs puikią jektui pirkti, 
vilą, kurią mielai užleido ateiti
ninkų ekskursijai. Buvo kalne ge
rokai pasnigę ir ekskursantai čia 
slidinėjo visą parą, šitaip jauni
mas turi progos pasigėrėti žie
mos vaizdais.

Savo susirinkimuose 
kai 
nors 
bėti 
tais 
mo 
kos 
lios 
išmokstama vasaros stovyklose.

Šiais metais jaunimui ateitinin
kai ruošia stovyklą Adelaidėje, į 
kurią iš Melbourno vyks 30 sto- togiau, prašomi siųsti paštu šiuo adresu: 
vyklautojų, o vaikams stovykla ' ' ’ — - -
ruošiama Melbourne — pajūry už 
Geelongo.

GERBIAMAS TAUTIETI,
Po ilgo ieškojimo pagaliau užpirkti namai, kurie visais atve

jais geresni, negu Thombury buvę namai. Jie. kelioliką kartų dides
ni, yra šiauriniame City pakraštyje, šalia North Melbourno rotu
šės, 50 Errol Street, Nth. Melbourne, apie vieną mylią nuo City 
centro, yra buvęs bendruomenės centras, pritaikytas tokiai pat ben
druomenei, kaip ir mūsiškė.

Jame yra pagrindinė salė, turinti apie 500 sėdimų vietų, be 
to yra dvi mažesnės salės, yra įvairaus dydžio kambariai, įstaigoms 
kambariai, virtuvė su sandėliukais, apie 100 žmonių koplyčia ir

Atsižvelgiant į pastato dydį ir padėtį mieste, sutarta mokėti 
suma irgi nėra maža. Ji yra 28.750 svarų.

Prieš užperkant šitas pastatas buvo parodytas visų organiza
cijų, institucijų, sambūrių, draugijų ir t.t. vadovybėms, kurios buvo 
supažindintos su žadamu pirkti objektu. Malonu pastebėti, kad 
šitame atstovų susirinkime dalyvavo visi ir visi pritarė šitam ob-

ateitinin- 
praveda diskusijas kuriuo 

klausimu, pav., ar reikia kal- 
lietuviškai. Diskusijos kar- 
būna gana gyvos. Susirinki- 
pabaigai kartojama lietuviš- 
dainos, kurių išmokta jau ke- 
dėšimtys. Ypač daug dainų

Mes jį užpirkome tikėdami, kad visa Melbourno lietuvių ben
druomenė šį didelį užsimojimą nuoširdžiai parems ir kiekvienas 
dirbantysis įrašys savo vardą į šią būsimą lietuvybės tvirtovę.

Laikui bėgant ant kapų antkapiai subyrės, nes jie gali būti 
užmiršti ir palikti likimo valiai, tačiau įrašyti vardai lietuvių kul
tūriniame židinyje paliks dar ilgus laikus, nes visų mūsų pastango
mis sukurta lietuvybės tvirtovė bus atsparesnė už granitą.

Mūsų didelės pastangos bus inspiracija ateinančioms kartoms 
nenutolti nuo savo protėvių taip, kaip dabartiniu metu mums tei
kia jėgų ir dvasinės atramos tie, kurie, dirbo ir kovojo dėl Lietuvos 
pažadinimo iš miego.

Nepagailėk savo duoklės šiandieną, o vėliau Tu būsi savo ai
niams kelrodžiu ir pasididžiavimu.

Tad investuokime duosniai į lietuvybės 
šiame milijoniniame mieste.

Aukas bei neterminuotas beprocentines 
kiekvienas Klubo Tarybos narys, ar jos įgalioti

išlaikymo tvirtovę

paskolas priima 
asmenys. Kam pa-

Lithuanian Club (Inc.) in Melbourne,
70 Maningtree Rd., Hawthorn, Victoria.

Melbourno Lietuvių Klubo Taryba

Šiais metais rugsėjo 12 d. minint 
Tautos šventę Geelonge, Parapi
jos Choras giedojo bažnyčioje ir 
po pamaldų prisidėjo prie progra
mos išpildymo.

Taip pat giedojo ir Morningto
ne australams.

Parapijos Choras suruošė meno 
vakarą rugpiūčio 8 d. Kew Town 
salėje. Lietuviai labai gražiai at
siliepė į mūsų pakvietimą ir di
džiulę salę užpildė. Be melbour- 
niečių į meno vakarą atsilankė 
Geelongo, Morningtono ir net 
Morwell apylinkės lietuviai.

Parapijos Choras tikisi, kad 
mes savo giesmėmis ir dainomis 
neapvilsime tautiečių ir toliau.

K. Mieldaiys

jomis mes susiduriame kiekvieną 
dieną, kiekvieną savaitę. Jų vie
noks ar kitoks veikimo laipsnis 
labai atsiliepia į mūsų tautinį ga
jumą. Stebint mūsų organizacinį 
gyvenimą susidaro įspūdis, kad 
daug kur susiduriame su sunku
mais, tačiau pats didžiausias stab
dis yra lėšų trūkumas. Yra sten
giamasi tas lėšas sukelti balių, 
vajų, aukų pagelba, tačiau jų vi
sados per mažai, visados trūksta. 
Yra keliamas ir gvildenamas 
klausimas steigti Australijoje lie
tuvių fondą, kuris būtų finansi
nė atrama mūsų veikimui. Deja, 
iki šiol joks konkretus žingsnis ta
linkme nepadarytas ir visais atve
jais mes prieš save turime tik ne
aiškų rytojų be kelrodžių, ką mes 
turime daryti, kad ateities gyve
nimas būtų aiškesnis ir šviesesnis.

Svarstant šitą ateities klausi
mą tarp kitų galimybių mano žvil
gsnis krypsta ir į Klubą, kuris 
metai iš metų stiprėja ir kaupia 
savo finansinį pajėgumą. Pajėgu
mas, kuris negalės išnykti, o tu
ri šansų tik augti, negalės būti 
išsidalytas tarp narių, nes to ne
leidžia įstatai ir valdžios priežiū
ra. šiuo metu Klubas rūpinasi 
vien tik namų įsigijimu, o visos 
kitos galimybės net nepaliestos. 
Kas bus, kai jis savo veiklą iš
plės, kai visas skolas išmokės, kai 
jo pajamos padidės, kai jis galės 
ir pajėgs ateitį į pagelbą toms 
mūsų bendruomeninio gyvenimo 
sritims. Man susidaro vaizdas, 
kad tai yra mūsų ateities lietuvių 
fondas šiame mieste, kad tai yra 
kelrodis, finansinis pagrindas 
ateities bendruomeninei veiklai. 
Tuomet jo padėtis mūsų bendruo
menėje pasidarys labai svarbi..

Tad beieškant ateities kelių, ar 
nevertėtų dabar rimtai pagalvoti 
kur link sukti, kokius kelius pasi
rinkti. Mūsų laikinumo ir abejin
gumo laikyseną ateičiai privalė
tume neatidėliojant pakeisti ir 
jau dabar būtų laikas pradėti sta
tyti tvirtus ateities pagrindus 
mūsų tautiniai — kultūriniam gy
venimui. Tokį pagrindą mums pa
liko mūsų tėvai kovodami ir mir
dami. Ką mes paliksime?
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MELBOURNO TEATRO VEIKLA PAVERGTŲJŲ SAVAITES SYDNEJUJE

visiems 
Petras Mor- 
pirmieji žin- 
viso to, jau 
d. buvo pa-

vaidinimas “Sekminių 
kurį jis pats ir reži-

“Jūratė ir 
vaidinimams

Ten, kur įvairios tautinės pa
jėgos grupuojasi, visada atsiran
da ir scenos mėgėjų. Taigi. Vie
nas iš pirmųjų scenos talkinin
kų ir buvo Melbourne 
gerai pažįstamas p. 
kūnas. Sunkūs buvo 
gsniai, bet nežiūrint 
1951 m. vasario 16 
statytas 
Vainikas”, 
savo.

Pirmieji aktoriai, nors ir sun\ 
kiose sąlygose, su dideliu entu
ziazmu dirbo teatrinį darbą. Vė
liau į sceną išėjo ir jaunimas, kai 
ponios Danutė Nasvytytė — Gab- 

-rijolavičienė ir R. Kardeliukiertė 
1951 m. gruodžio 5 d. surežisavo 
Maironio baladę — 
Kastytis”. Abiem
dekoracijas paruošė didelis me
no skatintojas p. A. Gabas.

Pirmas didesnio masto teatrinis 
pastatymas buvo V. Alanto “Bu
halterijos Klaida”, kuris buvo ga
na gerai suvaidintas 1952 m. rug
pjūčio 15 d. To veikalo režisie
rius — P. Morkūnas ir jo padėjė
jas V. Lazauskas. Jį vaidino — 
R. Kardeliukienė, V. Baltutytė, 
Z. Baltutytė, V. Bosikis, J. Pet- 
rašiūnas ir L. Braniška. Visuo
menė šį pastatytą priėmė šiltai 
ir su didele padėka.

Kadangi P. Morkūnas — daini
ninkas, chorvedys, aktorius ir 
dar režisierius — jis pasijuto 
perkrautas pareigomis. Jam pa
sitraukus, jo darbą perėmė p. 
Gailutė Klupšaitė — Gasiūnienė.

Jos pirmasis pastatytas veika
las — Anderseno 3-jų veiksmų 
pasaka “Kelionės Draugas”, ku
rį išvertė p. A. Karazijienėj o 
p. E. Kepalaitė paruošė šokius. 
Pagrindines roles atliko V. Bal
tutytė, A. Karazijienė, V. Baltu
tis, G. Gasiūnienė, I. Kaladytė ir 
kt. Šokėjos — savaitgalio 
kyklos mokinės. Vaidinimas 
ko 1953 m.

Toji pati 
pė 1954 m. 
V. Krėvės
zavo ir režisavo p. G. Gasiūnie
nė. šis vaidinimas buvo taip pat 
parodytas Geelongo lietuviams.

Vėl metams praslinkus 1955 m. 
spalio 29 d. suvaidinta “Tuščios 
Pastangos”.. Šį kartą dekoracijas 
paruošė p. A. Vingys. Vaidinimo

niška ir Juozas Seliokas. Deko
racijos ir grimas dail. Gražinos 
Firinauskienės. Technikinį dar
bą atliko Vyt. Žiogas ir V. Šeš
tokienė. šį veikalą režisavo inž. 
J. Babkaitis. Vaidinimas pasta
tytas Katalikų Federacijos suva
žiavimo proga. Žiūrovų grana 
daug, bet galėjo būti ir daugiau. 
Veikalas publikos labai gerai 
įvertintas.

Pirmojo spektaklio pasiseki
mas veikė skatinančiai. Vėliau 
tas vaidinimas pakartotas lietu
viams Geelonge 1964 m. balan
džio 26 d. Sekantis veikalas pa
sirinktas Laimučio Švalkaus “Di 
džioji Auka”. Tai kovojančios 
Lietuvos 3-jų veiksmų drama. Ji 
suvaidinta 1964 m. lapkričio 28 d. 
kariuomenės šventės proga, šven
tės rengėjai — Karių Sąjunga 
“Ramovė” — vaidinimą persilp- 
nai išreklamavo ir žiūrovų salė
je vos tebuvo apie 150. šitoks 
reiškinys, kartais atima visoke
riopą entuziazmą pradėtam dar-

net keleriems me- bui tęsti. Norėčiau pabrėžti, kad 
kiekvienas aktorius atlieka dide
lę tautinę pareigą, aukoja daug 
laiko, darbo, net pinigų ir labai 
nesmagu, kad šitas pastangas 
tautiečiai per silpnai įvertina.

Vaidinimas “Didžioji Auka” 
norėta pakartoti lietuviams Gee
longe, duodant progos Melbour
ne lietuviams, kurie jo dar ne
matė — pamatyti. Veikalas ge
ras, iš kurio galima pasisemti 
tautinės stiprybės. Tačiau neti
kėta mirtis išplėšė grupei taip 
reikalingą žmogų a.a. inž. Juozą 
Babkaitį.

veikėjai — G. Gasiūnienė, V. La
zauskas, V. Bosikis, V. Baltuty
tė, P. Platakis, I. Kaladytė, V. 
Baltutis, I. Verbylaitė, A. Bal- 
kaitytė, H. Paškevičius ir kt. Su 
šiuo veikalu 1956 m. pradžioje 
gastroliuta Adelaidėje.

Vėliau 1956 m. į teatro veiklą 
vėl sugrįžo ankstyvesnis režisie
rius P. Morkūnas. Jam režisuo
jant, suvaidinta J. Audronio 3- 
jų veiksmų komedija “Teta iš 
Amerikos”. Po šio pasirodymo 
grupės veikla dėl įvairių prieža
sčių sušlubavo ir kurį laiką Mel- 
bournas buvo be teatro grupės 
ir tik 1961 m. teatro grupė vėl 
atgaivinta p.p. N. Cinino, V. Bo- 
sikio ir St. čižausko iniciatyva. 
N. Cininui režisuojant grupė pa
statė S. Čiurlionienės 1 veiksmo 
kaimo piršlybų vaizdelį — “Kup
rotas Oželis”. Vaidinimas geras, 
bet gal dėl to, kad buvo perma- 
žai išreklamuotas, į jį atvyko tik 
maža dalis Melbourne tautiečių. 
Po šito spektaklio teatro veikla 
vėl nutrūko 
tams.

Po to dažnai buvo girdima nu- 
sifekundimų ir 
kad tokioj didelėj apylinkėj nėra 
teatrinės grupės, 
pasiilgo vaidinimų.
kaip nebuvo, taip ir nebuvo, kol 
pagaliau iškėlė mintį atgaivinti 
teatro veiklą vieną dieną sve
čiuose pas p. p. Miliauskus — a. 
a. inž. J. Babkaitis ir, turėdamas 
iš anksčiau šiek tiek patyrimo re
žisūroje, 
tinkamų

Buvo 
daugiau
šiam darbui pasižadėjo, bet po 
kelių repeticijų didesnė dalis jau
nųjų išbėgiojo. Nors Melbourne 
lietuvių yra daug, bet kaip sunku 
buvo surasti tokius, kurie savo 
pažadą tęsėtų iki galo. Inž. J. 
Babkaičio didelis pasiryžimas už
sibrėžtam tikslui pagaliau davė 
vaisių, štai 1963 m. gruodžio 27 
d. ši grupė išėjo į viešumą pasi
vadinusi mėgėjų teatras “Aušra”. 
Tos grupės pirmasis vaidinimas 
— Sofijos 
Sūnūs”.
Babkaitis, 
Bruožis,
Vytautas Miliauskas, 
kaitienė, Algis Šimkus,

apgailestavimų,

Žmonės labai
O vaidinimų

pradėjo ieškoti scenai 
žmonių.
stengtasi įtraukti • kuo 
jaunimo ir gana daug

Po šio vaidinimo inž. Babkai
tis buvo numatęs statyti Moljero 
“šykštuolį”. Veikalas gautas iš 
Lietuvos. Jau ir rolės buvo pra
dėtos skirstyti, tik vis trūko tam 
reikalui tinkamų aktorių. Taip 
jam besirūpinant šiuo nauju vei
kalu užklupo jį netikėta mirtis.

Režisieriui mirus Mėgėjų Gru
pė “Aušra” persiorganizavo į 
Melbourne Lietuvių Teatrą “Auš
ra” ir režisavimą sutiko paimti 
Viltis Kružienė tol, kol teatras 
gaus labiau šioj srity patyrusį 
žmogų.

Kadangi Moljero “šykštuolis” 
yra klasikinis prancūzų veikalas, 
o aktoriai turi maža patyrimo 
— buvo nuspręsta šio veikalo at
sisakyti. Vieton to paimtas leng
vesnis — Vinco Adomėno “Sve
timos Plunksnos” 3-jų veiksmų 
lietuviška komedija. Darbas eina 
pilnu tempu. Į teatrą įstojo nauji 
žmonės iš jaunimo tarpo — Nijo
lė Mališauskaitė, Aldona Butku
tė, Martynas Didžys. Teatro ad
ministratorium sutiko būti p. 
Pikelis.

Vaidinimui dekoracijom rūpin
sis dail. G. Firinauskienė, rūbus 
tvarkys p. 
Braniška.

Tikimės 
ateinančių 
iki to laiko norima pasiekti to
kio laipsnio, kad aktorius galėtų 
scenoje ne save rodyti, bet su
kurtų atatinkamą charakterį, o 
tas reikalauja daug laiko ir dar
bo.

Po šito veikalo numatyta sta
tyti “Vincas Kudirka”, žinoma, 
jei iki to laiko bus gautas nori
mas vaidinimas.

PROGRAMA
IŠKILMĖS, KOKIŲ DAR NETURĖJOME

Pirmą kartą pavergtųjų tautų atstovai talkininkaujant australų 
politikams ir visuomenininkams ruošia tokio masto įvykius spalio 
24 — 30 d.d., kad jie verti nepaprasto mūsų dėmesio ir visokeriopos 
paramos.

ŠTAI PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS PROGRAMA:
SPALIO 24 d. rytą iškilmės pradedamos visų religijų bažnyčiose 

maldomis, skirtomis už pavergtas tautas ir tai dienai pritaikintais pa
mokslais.

3 vai. po pietų Trocadero salėje, George St., City, oficialus sa
vaitės atidarymas. Federalinę vyriausybę atstovauja ir pavergtųjų 
Tautų savaitę atidaro Darbo ir Pramonės ministeris Hon. W. McMa
hon, N.S'.W. vyriausybę atstovauja ir kalbės teisingumo ministeris 
J.C. Maddison M.L.A.; be to kalbės Mrs. E. Rodze ir A.W.A. Loing, 
R.S.L. atstovas. Atidarymui pirmininkauja prof. C. Roderick. Įėjimas 
laisvas.

Šilvienė, šviesas L.

šį veikalą paruošti 
metų pradžioje, nes

V, Kr.

mo- 
ivy-

gruodžio 12 d.
teatro mėgėjų 

spalio 9 d. suvaidino 
“Žemaituką”. Įsceni-

gru-

Čiurlionienės “Aušros 
Roles vaidino inž. J.
Viltis Kružienė, J. 

Malvina Miliauskienė,
B. Naujo-

L. Bra-

MAZ. LIETUVOS BIČIULIAI
1950 m. Amerikoje ir Kanadoje 

pradėjus kurtis Maž. Lietuvos Bi
čiulių D-jos skyriams, kilo mintis 
suorganizuoti šią D-ją ir Austra
lijoje.

1951 m. kovo mėn. 20 d. Alb. 
Pociaus iniciatyva buvo sukurtas 
Maž. Liet. Bičiulių D-jos Organi
zacinis Komitetas ir “Australijos 
Lietuvio” leidykloje atspausdinti 
D-jos įstatai.

Org. Komitetas apėmė visą Au
straliją. Todėl į jo sąstatą įėjo 
vsuomenininkai iš visos Australi
jos: Alb. Pocius (pirm.), dr. V. 
Didžys ir A. Krausas iš Melbour
ne, p.p. Reisgiai iš Sydney, P. Lu
košiūnas iš Adelaidės ir J. Nor
mantas iš Geelongo.

Pirmasis Maž. Liet. Bičiulių 
D-jos skyrius Melbourne buvo į- 
kurtas A. Krauso iniciatyva 1951 
m. rugsėjo mėn. 2 d. Nariais įsto
jo 65 asmenys. Į Pirmąją sky
riaus valdybą buvo išrinktas pirm, 
dr. Didžys, buvęs Maž. Lietuvos 
Tarybos vicepirmininku, A. Krau
sas, visiems žinomas mūsų visuo
menininkas bei Vydūno globėjas 
Vokietijoje ir žurnalistas Alber
tas Zubras, Lituanistinių Kursų 
vedėjas.

Skyrius surengė eilę paskaitų 
Maž. Lietuvos reikalais. Kalbėto
jais buvę dr. V. Didžys, A. Krau
sas, A. Zubras ir Alb. Pocius.

Per eilę metų į skyriaus valdy
bą yra įėję A. Krausas, dr. V. Di-

Hansa Trading Co
Pty. Ltd.

197 FLEMINGTON RD., NORTH MELBOURNE

Tel. 30-3347

Vienintelė lietuviška firma Australijoje, turinti susitari 
su V/O Vneshposyltorgu dovaninių siuntinių persiuntimą su V/O Vneshposyltorgu dovaninių siuntimų persiunti- 

£<. mui į Sov. Sąjungą. Skyriai visose valstijose.
'OK ,■ V , . . ■ . . .
;Pas mus galite užsakyti maisto siuntimus.

'/Nuo £A9.- už 15 kg. svorio įskaitant produktų kainą 
$ ir persiuntimą, o taip pat įvairius pramoninius gaminius kaip 
| ..... ....... — ...

s
kad: automobilius nuo £A475.-, motociklus nuo £A82.-; 
scooterius nuo £A87.-; dviračius nuo £A16-0-0; šaldytuvus 
nuo £A57.-; skalbimo mašinas nuo £A27-10-0; televiz. apa
ratus nuo £A80.- ir daugelį kitokių gaminių labai žemom 
kainom.
Jūsų pačių sudarytus siuntinius persiunčiame sena tvarka. 

Greitas, tikslus ir pilnai garantuotas jūsų užsakymų 
išpildymas.

Inžinieriai - architektai
Inž. A. Jokubaaiskaa

Atominio amžiaus pavėsyje ir kėjams, suorganizavę keletą iš
skridimų į erdvę šešėliuose lietu- vykų į technikiniu atžvilgiu įdo- 
viai inžinieriai neturi progos su- mesnes įmones ir vietoves. 
blizgėti skaisčiais stebėtinų atsie- džiausią draugijinio veikimo da- 
kimų spnduliais, tačiau kaip tie lis yra pašvęsta savitarpinio ben- 
Tumo — Vaižganto deimančiukai 
nors ir mažu, bet skaisčiu spindė
jimu skraidina Melbourne lietu
vių tautinį gyvenimą.

Kaipo profesinė sąjunga inži-

Di-

SPALIO 25 d., pirmadieni trijų parodų atidarymas: dviejų meno 
ir vienos pavergtųjų tautų liaudies meno. Liaudies meno paroda ati
daroma 11 vai. ryto ANZAC House rūsio salėje, 26 College St., City. 
Šią parodą organizuoti iš lietuvių pusės pasiėmė p. J. Abromas, 235 
Hector St., Sefton, tel. 644 2831. Tad visi suinteresuotieji šiuo rei
kalu ir ypač asmens, turį tautodailės eksponatų, prašomi kreiptis čia 
nurodytu adresu.

Tą pačią dieną 3 vai. p.p. atidaroma viena meno paroda Garri
son Church Hall, Lower Fort St., Millers Point ir 5 vai. p.p. antroji 
meno paroda Little Galery, 18 Blight St., Sydney.

SPALIO 26 d. antradienį — biznierių pietūs 12.30 vai. p.p. Went
worth Hotel, 13 Lang St., City. Kalbėtojai — E. Wilson' ir E. Rodze. 
Pirmininkauja prof. C. Rodeck. Įėjimas 30 šil.

SPALIO 27 d., trečiadieni tarptautinis pavergtųjų tautų koncer
tas Konservatorijos salėje Macquarie St., City. Pradžia 8 vai. vak. 
Atidaromą žodį tars J. Cane, DLP N.S.W. gen. sekretorius. Dalyvau
ja eilės tvarka: latvių, rumunų, estų, kroatų, ukrainų, vengrų, čekų 
ir lietuvių meninės grupės. Lietuvius šiame koncerte atstovaus tau
tinių šokių grupė, vad. J. Reisgytės. Įėjimas su bilietais.

SPALIO 28 d., ketvirtadienį visokeriopa programa per įvairias te
levizijos ir radijo stotis. Prašome stropiai sekti stočių programos 
pranešimus.

SPALIO 29 d., penktadienį, 8 vai. vak. 2 GB Macquarie Audito
rium Philip St., City, viešas politinis susirinkimas. Kalbėtojai: R. Ci- 
lento, E.D. Darby, MLA, L. Short,darbininkų prof, sąjungos vardu 
ir E. Wilson — Christian Anticommunist Crusade. Susirinkimui pir
mininkaus prof. C. Roderick. Įėjmas laisvas.

dravimo ir draugiškumo ugdymui.
Pasaulio 

Architektų 
Melbourne 
1959 metų birželio 7 dieną. Akty- kymu. 

nieriai yra suruošę keletą paskai- vių draugijos narių skaičius svy- 
tą, įteikę dovanų lietuviams vei- ruoja tarp 20 ir 25, tačiau inži

nierių Melbourne yra gerokai per 
30.

Draugijos nariai aktyviai daly
vauja visuomeniniame gyvenime 
tiek klubų, tiek bendruomenės rė
muose. Visiems gerai žinomos 
veikėjų pavardės dažnai priklau
so inžinierių — architektų profe
sijai. Paminėsiu vos kelis, kurie 
sukels jums vienus ar kitus prisi
minimus: a.a. žižio, a.a. Babkai- 
čio, A. Kabailos, Lubino, Budri
kio, Mieldažio, Pelenausko, Ving- 
rio, Žalkausko ir kit. pavardės 
gyvai rišasi su daugelio žmonių 
darbu ir prisiminimais.

Lietuvių inžinierių veržlumas 
atnešė gerų rezultatų ir privačia
me jų gyvenime. Galima sakyti, 
kad visi su pora išimčių dirba 
savo profesijoje įvairiuose atsa
komybės laipsniuose. Kai kurie iš 
jų pakilę į tokias vietas, į kurias 
ne vienas vietinis inžinierius, su 
didžiausiu malonumu aspiruotų.

Gaila, kad lietuviškas jaunimas 
nėra stipriau suinteresuotas inži
nieriaus — architekto profesija. 
Vos keli imasi šių įdomių ir nau
dingų studijų.

Inžinieriaus darbas daugelyje 
atvejų yra ne tik įdomus, bet 
dažnai ir gerai apmokamas.

Paskutiniu Arbitracijos Įstaigų 
sprendimu atlyginimai pirmais 
metais turį universiteto laipsnį 
turėtų gauti 1685 svarus į metus, 
o turintieji koledžo diplomą 1538 
svarus. Penkių metų laikotarpy
je atlyginimas susivienodina ir 
pasiekia 2382 svarus.

Lietuvos Bičiulių 
nebesireiškia bet 
mirusi ,nes Bičiu-

džys, A. Zubras, Alb. Pocius, D. 
Giedraitytė, J. Valys, žižmaraitė 
ir G. Strėlis.

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
svarbiausias tikslas buvo propa
guoti Maž. Lietuvos klausimą vi
suomenės tarpe, platinti M.L.T. 
laikraštį “Keleivis” ir kelti reika
lą dėl Maž. Liet. Tarybos atstovo 
įleidimo į VLIK’ą.

Vėliau išsprendus teigiamai M. 
L.T. atstovavimą VLIK’e ir Vo
kietijos vyriausybei uždarius 
“Keleivį”, Bičiulių D-jos veikla 
Australijoje pardėjo nusilpti, nes 
daugumą d-jos darbų pradėjo pas 
mus atlikti sustiprėjusi bendruo
menės veikla.

Dabar Maž. 
'D-ja aktyviai 
dar visai nėra
lių aktyvas retkarčiais suisrenka 
pasitarti Maž. Lietuvos reikalais.

Draugijos Melbourne Skyrius 
yra įdėjęs vertingą indėlį į ben
druomenės veiklos darbą.

Vienas iš svarbiausių atsiekimų 
Jūros Dienos tradicijos atgaivi
nimas. 1962 m. sausio mėn. 15 d. 
minėjimas Karių Veteranų Ra- 
movėnų gegužinė supuolė tą pa
čią dieną. Bičiulių atstovui Alb. 
Pociui pasiūlius ir Ramovėnų va
dovui N. Cininui nuoširdžiai suti
kus, buvo surengta bendra gegu
žinė su sausio mėn. 15-tos minė
jimu, pavadinant Jūros Diena. 
Paskaitą skaitė dr. V. Didžys.

1963 m. kitą Jūros Dieną ren
gė Bičiuliai su Bendruomenės 
Apylinkės Valdyba. Paskaitą 
skaitė Alb. Pocius. Trečioji Jūros 
Diena buvo surengta jau vien 
Bendruomenės Apylinkės Valdy
bos. Joje paskaitą skaitė A. Jub- 
ras.

Visos Jūros Dienos buvo reng
tos p.p. Kęsmintj sodyboje, Mor
ningtone. Prie Jūros Dienos pro
gramos aktyviai prisidėjo A. Ga
bo ir V. Vaitkaus vadovaujami 
jūros skautai bei Soc. Globos Mo
terų D-ja su turtingu bufetu.

Reikia tikėtis, kad Jūros Dienos

Lietuvių Inžinierių ir
Sąjungos (PLIAS) 

skyrius buvo įsteigtas

SPALIO 30 d., šeštadienį, savaitė uždaroma jungtinių pabaltie- 
čių chorų koncertu — Liaudies dainos nuo Baltijos krantų. Lietuvius 
atstovauja Sydney “Dainos” choras, diriguojamas K. Kavaliausko. 
Įėjimas su bilietais. Koncertas įvyksta Sydney Town Hall.

Kiekvienas, perskaitęs šią programą, gali spręsti šios savaitėš 
apimtį ir svarbą ir būtiną reikalą šį žygį paremti bent savo atsilan-

SKAITYTOJAMS

sv. į mt. 
sv. į mt. 
sv. j mt. 
sv. į mt.

Po penkių metų yra galimybė 
patekti į aukštesnę klasę. Čia be 
baimės dar reikia ne tik gerai pa
žinti savo specialybę, turėti pasi
šventimo, mokėti vadovauti ir da
ryti sprendimus, bet taip pat rei
kia, kad būtų ir atitinkamas eta
tas.

Aukštesnės klasės apmokamos 
šitaip:
II klasė — 2571 — 2860
III klasė — 3016 — 3388
IV klasė — 3572 — 3789
V klasė — 3973 — 7211

Džiugu konstatuoti, kad jau yra 
lietuvių pasiekę III-čią klasę. Ne
teko man girdėti, kad būtų kas 
pasiekęs IV ar V klasę.

Inžinierių atlyginimai Ameri
koje yra žymiai aukštesni. Išver
tus dolerius svarais Amerikos in
žinierius pirmais po universiteto 
baigimo metais turėtų gauti apie 
3000 svarų į metus, o su doktorato 
laipsniu ir su penkių metų prak
tika 6-7000 svarų. Taigi, kur mū
sų nėra...

Mūsų gražios ir mielos lietuvai
tės, nors inžinierius traktuoja 
mielai ir palankiai, didesnio pa
mėgimo profesijai nerodo. Iš visos 
Melbourne kolonijos tik dvi: Er
na Deckytė ir Rasa žižytė neša 
architektūros vėliavą universite
te ir tai Rasa žada apleisti mus.

Moterys inžinieriaus profesija 
pradėjo domėtis gana seniai ir 
jau 1890 metais Amerikoje buvo 
moterų kvalifikuotų inžinierių. 
Šiuo metu Amerikoje vienas nuo
šimtis inžinierių yra moterų, kas 
palyginus su Švedijos 9.7%, Nor
vegijos 9.8%, Suomijos 
Sovietų Sąjunga 33%, 
daug.

Lietuviai inžinieriai ir
tai, atrodo, visai nesijaudina, kad 
lietuvaitės yra šaltos jų profesjai, 
tačiau esu tikras, kad vaizdas 
dramatiškai pasikeistų, jeigu jos 
tą savo šaltumą parodytų asme
nišku atžvilgiu. Kol kas to simp
tomo neteko pastebėti ir jauniems 
vyrams tikrai nėra rimtų prie
žasčių trukdančių pasirinkti tą į- Jeigu jūra būtų spiritinė, ją

Šis “Mūsų Pastogės” numeris 
yra skirtas specialiai reprezentuo
ti Melbourne lietuviams. Dėl to 
buvo bazuotasi jam patiekta šio 
numerio redaktoriaus p. A. Krau
so medžiaga ir teko eilę korespon
dencijų atidėti vėlesniam nume
riui. Taip pat apgailestaujame, 
kad net ir šiam numeriui patiek
toji speciali medžiaga nebuvo ga
lima 10-ties puslapių rėmuose 
sutalpinti. Dėkingi melburniš- 
kiams bendradarbiams ir ypač šio 
numerio redaktoriui p. A. Krausui 
už įdomius ir originalius rašinius, 
tikimės turima medžiaga pasinau
doti artimiausiuose “Mūsų Pasto
gės” numeriuose. Ačiū.

“M. P.” Redakcija

NUKENTĖJO TIK UŽ
VIENĄ ŽODI...

11.2% ir
yra ne-

Kaune, besiruošiant minėti 47- 
tą Spalio revoliucijos sukaktį, 
vienam partiečiu: buvo pavesta 
išpuošti dirbtuvės klubo salę. Jis 
bandė atlikti kuo geriausiai, iš
kabindamas didelius Lenino, 
Chruščiovo, Brežniovo ir Kosygi
no paveikslus.

Vietinės partijos org-jos atsto
vas, atvykęs inspekcijai, pažvel
gė į sienas ir net pašoko vietoj:

— Ar jūs pašėlote? Nukabinki
te tą niekšą, pakvaišėlį, išdaviką!

— Nustebęs, apstulbęs ir išsi
gandęs dekoratorius — aktyvis
tas drebančiu balsu ir tik vienu 
žodeliu paklausė:

— Kurį?
Ir tik už tą vieną žodelį — 

jis buvo pasmerktas ir išmestas 
iš partijos.

tradicija jau yra prigijusi Mel
bourne ir ateinančiais metais bus 
surengta dar šaunesnė Jūros Die
na. Melbourne pavyzdžiu jau pa
sekė Sydney, kur kas metais ren
giama Jūros Diena.

Dabar Maž. Liet. Bičiulių D-jos 
aktyviai veikia Amerikoje ir Ka
nadoje, kur yra leidžiamas vie
toje uždaryto “Keleivio” kas 3 
mėn. “Lietuvos Pajūris” su jūros 
skautams priedu.

Linkime ir toliau Bičiuliams___ , ________„ ________ ,
budėti lietuviškojo pajūrio sargy- domią, naudingą ir garbingą inži- išgertų girtuokliai greičiau, negu 
boję. Bičiulis nieriaus ar architekto profesiją, ji išgaruotų.

architek-

'•ik'
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

A.V.

GEELONG
RUGSĖJO 8-JI GEELONGE
Tautos šventės minėjimas Gee

longe įvyko rugsėjo 12 d. prasidė
jęs pamaldomis, kurias laikė ir 
tai dienai gražų pamokslų pasakė 
kun. 'Dr. P. Bašinskas giedant 
Melbourno Parapijos Chorui, va
dovaujamam p. Morkūno. Choras 
pagiedojo puikiai, ir vargu, ar 
toji bažnytėlė yrą kada nors gir
dėjusi taip gražiai giedant.

Po pamaldų Geelongo Liet. Na
muose apylinkės V-ba padedant 
bažnytiniam komitetui paruošė 
svečiams kavutę, čia choro v-bos 
p-kas p. Mieldažys padėkojo apyl. 
v-bai už gražų priėmimų ir choras 
sugiedojo “Ilgiausių metų”.

1 vai. p. p. gausiai susirinkus 
geelongiškiams, prasidėjo Tautos 
šventės minėjimo iškilmės. Įnešus 
vėliavas į salę ir pagerbus susi
kaupimo minute žuvusius už Lie
tuvos laisvę, Geelongo apyl. p-kas 
Dr. S. Skapinskas nušvietė trum
pu žodžiu šventės reikšmę ir iš 
anksto padėkojo svečiams melbur- 
niškiams už dalyvavimų šventės 
iškilmėse; taip pat apgailestavo, 
kad Geelongo Liet, choro dirigen
tui p. Kymantui susirgus choras 
negalėjęs minėjime dalyvauti.

Toliau sekė inž. R. Slavicko pas
kaita, kuri buvo taikli ir svari. 
Džiugu, kad Geelonge priaugan
čioji karta aktyviai dalyvauja mū
sų b-nės gyvenime.

Meninėje dalyje daug džiaugs
mo mums suteikė mūsų mažieji 
savaitgalio mokyklos mokiniai, 
vadovaujami p. Slavickienės. Jie 
puikiai pašoko, padeklamavo, su
vaidino. Gi Jaunimo choras, vad. 
kun. Dr. P. BaČinsko, darniai pa
dainavo 4 daineles.

Daug drąsiau po to pasirodė 
scenoje “Suktinis”, vad. P. Bun- 
gardos. Tai daugumoje vyresnis 
jaunimas, pašokęs įspūdingai ke
letą šokių. Pabaigai Melb. Para
pijos choras, tiek atskirais vyrų 
ir moterų, tiek ir mišriais balsais 
labai skambiai padainavo, už kų 
geelongiškiai svečiams giliai dė
kingi. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Po minėjimo dar sekė kavutė, 
kurios metu vyko su svečiais nuo
širdūs pokalbiai.

Samanis

NEWCASTLE
Sekančios pamaldos Newcastlio 

ir apylinkės lietuviams bus lai
komos spalio 24 d. 9.30 vai. iš ry
to, šv. Lauryno bažnyčioje, Broad- 
medove.

Išpažinčių bus klausoma 
8.45 vai. prieš pamaldas.

Pakrikštyta Kristina Maria 
Nekrošiutė Vyto ir Juditos ket
virtoji duktė.

Kun. S. Gaidelis S.J.

nuo

SYDNEY
PASKUBĖKIME UŽSISAKYTI 

SKAUTŲ FOTOGRAFIJAS
Sydnėjaus skautų tunto vadi j a 

yra gavusi virš 100 p. E. Karpa
vičiaus padarytų pavyzdinių fo
tografijų, kurias galima pamatyti 
ir užsisakyti per tuntininkų. Fo
tografijose vaizduojama tunto su
eiga, skautų-čių įžodis, Tautos 
šventė — paradas ir taip pat il
gojo savaitgalio iškyla Inglebur- 
ne. Fotografijos meistriškai pada
rytos ant gero popieriaus atviru
ko dydžio. Nuo šio mėnesio 25 d. 
dalis jų bus išimtos iš pavyzdžių 
lentos, todėl visų suinteresuotų 
prašome paskubėti fotografijas 
užsisakyti.

“Aušros” Tunto Vadija.

NAUJI “DŽIUGO” TUNTO 
NARIAI

15-kos metų sukakties proga 
įvyko iškilminga “Džiugo” Tunto 
sueiga, kurios metu skautiškoji 
šeima padidėjo. Paukštytės įžodį 
davė: V. Dagytė, A. Juškaitė, R. 
Juškaitė, E. Vyšniauskaitė, /K. 
česnaitė, A. Tamošauskaitė, R. -X*

*
SYDNEY TOWN HALL SALĖJE ĮVYKS

GIRAITĖ KUNCA

Mejbournišjcė 
tienė, šiuo metu 
kos Jungtinėse 
niai ten įsigijo 
laipsnį.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore, Syd
ney, tel. 75 7094, for the Publisher: Austrcdian-Lithuatdan 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

Irena Tamošai- 
gyvenanti Ameri- 
Valstybėse, nese- 
“Master of Art”

mirus, jo dukrą Giraitę nuoširdžiai užjaučia
Latrobe Valley Lietuviai

Įėjimas: 15/-, 10/-, 6/-. Vaikams pusė kainos.

SPALIO 30 D., ŠEŠTADIENĮ, 8 VA L. VAK.

Baltui Tautui Choru Koncertas

Bilietai gaunami pas Nicholson’s, Paling’s, David Jones; taip pat galima užsakyti tele
fonais 50-5346 (V. Bukevičius) ir 71-3475 (V. Narbutas).

Jungtinis Baltų Komitetas

RUOŠIASI JAUNIMO 
KONGRESUI

Susidomėjimas Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresu užkrečia
mai plečiasi po visas Australijos 
lietuvių kolonijas. Spalio 3 d. Ade
laidės Skyrius Kongreso Komite
tas sušaukė visų organizacijų ats
tovų pasitarimų apie numatytų 
veiklų ir pasiruošimų kongresui. 
Susirinkime išryškėjo nuostabus 
kongresu susidomėjimas.

Pagrindinės mintys buvo šios: 
p. Venslovavičius pasiūlė, kad kon
grese Adelaidę turėtų reprezen
tuoti ne vienas, o bent trys atsto
vai ir kad kandidatais būtų renka
mi tie jaunuoliai, — lės, kurie dau
giausia dirba lietuvių tarpe. Tokie 
kaip tik ir labiausiai užsitarnauja

ALB JAUNIMO KONGRESO CENTRINIS KOMITEAS
Šį sekmadienį (spalio 24 d.) Dainavos salėj, Bankstown 

ruošia

s‘T-

FILMU POPIETĘ
trys seansai kultūrinių bei sportinių filmų suaugusiems 
ir jaunimui.
seansas komedijų ir kartūnų specialiai vaikams.
viso dvi valandos garsinių spalvotų filmų.
rinktis galima tuoj po lietuviškų pamaldų.
pirmos rūšies bufetas su šiltais ir Šaltais patiekalais — 
kainos prieinamos ir šeimoms.
atsigaivinimų didžiausias pasirinkimas.
filmų pradžia 2 vai. p.p. punktualiai.
geriausios vietos anksčiausiai atvykusioms.
įėjimas aukomis; vaikai (žemiau 10 metų) nemokamai.
visas pelnas Jaunimo Kongreso kasai.

LAIŠKAS į
REDAKCIJAI ;

VYRŲ TAUTINIAI RŪBAI !
Spaudos baliaus Kukutis pasi- ! 

šaipė, kad Geelonge dirigentas Ky- < 
mantas daugiau susirūpinęs tauti- J 
niais lietuvių vyrų drabužiais ne- < 
gu muzika. Patikslinu redaktorių- • 
šalia muzikos. !

III — čios Dainų šventės proga .« 
Melbourne mano partizaniškas išė- J 
jimas diriguoti ne su fraku, o tau- , 
tiniuose rūbuose, aišku buvo kaž- < 
kas naujo. Išėjau drebančiomis Į 
kinkomis “išvaryti barelio” — pa- . 
rodyti, kad mūsų tautiniai rūbai, ; 
jei skoningai pagaminti, nė kiek ! 
nemenkesni už frakų. Scena, šalia • 
dainos, tinkama vieta tai idėjai ' 
skleisti. Kaip žinoma, reakcija bu
vo gera ,ir dauguma suprato mano 
siekimus. Žiūrovai kaip tik šitam 
karštai paplojo. Jei turiu kų atsi- 1 
prašyti, tai tik kolegas dirigentus i 
kad taip padariau, jų neįspėjęs.

Nesu aš ir pirmas dirigentas, 
pasirodęs tautiniuose rūbuose. Tai 
tiek Kukučiui.

Baigiant sugestija. IV-joj Dai
nų šventėj Sydnėjuje chorai pasi
rodys dvi dienas. Pirmų dienų ats
kiri chorai su dirigentu galėtų bū-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Įsidėmėkite, kad Melbourne ra- 

movėnų balius įvyks lapkričio 13 
d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. Rich
mond Town Hall.

L. V. S. “Ramovės” Melbourno 
Skyriaus Lietuviams Karo Inva
lidams Šelpti Komitetas vėl pa

Tamošauskaitė, B. Mušinskaitė, 
D. Adomavičiūtė, V. Katiliūtė. 
Vilkiuko įžodį davė: M. Katilius ir 
V. Eimutis. Skautės įžodį davė: 
A. Savaitytė ir V. Smilgevičiūtė. 
Šios vyresnės skautės pakeltos į 
skiltininkės laipsnį: R. 'Žiedaitė 
ir D. Vingrytė.

MŪSŲ PASTOGĖ

paraihos vykti į kongresų ir tuo- 
pačiu jie geriausiai reprezentuotų 
Adelaidės ir Australijos jaunimų. 
Šį ambicingų pasiūlymų susirinki
mas greit priėmė, nes paaiškėjo, 
kad tiek lėšų susidarytų, nors ir 
sunkiai, bet su Dievo ir žmonių 
malone įmanoma. Jeigu visi Ade
laidės tautiečiai užsikrėstų bent 
puse to entuziazmo, kiek jautėsi 
tame susirinkime, tai užsimojimai 
tikrai pavirstų malonia tikrove. 
Diskutuojant lėšų rinkimo klausi
mų komitetas pateikė savo pasiū
lymus, kurie buvo priimti. Atsira
do dar keletas pasiūlymų iš susi
rinkusiųjų.

Su tokia vykusia pradžia, atro
do, Australijos lietuvius reprezen
tuos Jaunimo kongrese tikrai 
kompetetingas ir tnkamas atstovų 
būrys.

S

ZVAHUCIU TAKAM
SPALIO 23 D. DAINAVOS SALĖJE (BANKSTOWNE) 

Pradžia 7 vai. vak.
Programoje matysime p. A. Pluką ir jo garsiuosius dainininkus.

Gros parinkta kapela, veiks užkandžių ir visokiausių gėrimų bufetas.
Įėjimo kaina 12 šil. Sporto Klubo “Kovo“ Valdyba

ti tautiniuose rūbuose ( ir vyrai ), 
gi antrų dienų mišrus choras galė
tų pasirodyti visas tautiniuose rū
buose arba visas civiliuose, diri
gentams išeinant su frakais, čia 
galutinų žodį gal tars gerb. diri
gentas p. Kavaliauskas, dainų 
šventės komiteto pirmininkas.

M. Kymantas, 
Geelongo lietuvių choro dirigentas.

siuntė £70 piniginę pašalpų Vokie
tijoje esantiems lietuviams karo 
invalidams Kalėdų švenčių proga.

*
Ateinančių metų Mūsų Pastogės 

kalendorius jau ruošiamas spau
dai. Šalia kalendoriumo numato
ma ir įdomi Australijoje gyvenan
čių liet rašytojų apžvalga. Taip 
pat ir mūsų verslininkai prašomi 
skelbtis šiame kalendoriuje — me
tinis skelbimas pigiausias!*

Sydnėjaus lietuviai filisteriai 
susidomėjo patys savimi ir savo 
veikla. Ta prasme lapkričio 6 d. 
Dainavos salėje ruošiamas disku
sijų vakaras, kur bus teisiama jų 
veikla. Įdomu, kuo jie pasigirs ar
ba kaip pasiteisins.

1965 m. spalio 18 d

DĖMESIO! BALIUS CANBERROJE!
LAPKRIČIO 13 D. KLUBO PATALPOSE, WATTLE STREET, LYNEHAM, A.C.T. 

ĮVYKSTA CANBERROS LIETUVIŲ KLUBO

METINIS BALIUS
Pradžia 8 vai. vak. Pabaiga 1 vai. ryto

Geras orkestras, įdomi programa.
Pakvietimai gaunami klube arba pas R. Katauską 9 Cambage Str., Yarralumba, 

A.C.T. tel. 81 2130.
Prašome pakvietimais pasirūpinti iš anksto.
Įėjimas įskaitant ir vakarienę £1-10-0 asmeniui.

MELBOURNO KRONIKA
MEIBOURNE 

REIKŠMINGAS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 2 d. naujai užpirktuose 
namuose, 50 Errol St. , North Mel
bourne, įvyko nepaprastas tautie
čių susirinkimas. Į Melbourno Lie
tuvių Klubo Tarybos kvietimą ap
žiūrėti naujai užpirtuosius namus 
bendruomenė atsiliepė labai pa
lankiai ir su dideliu dėmesiu. Bū
reliais, lyg į kokių šventę, rinko
si tautiečiai, nevien tik klubo na
riai, bet ir kiti, nes buvo kviesti 
visi lietuviai. Atvykusieji apžiūri
nėjo erdvius namus ir džiaugiesi, 
kad jie labai tinkami mūsų ben
druomenės gyvenimui ir taip arti 
nuo miesto centro.

Po apžiūros pagrindinėje salėje 
įvyko pats susiriidcimas. Jį atida
rė Melbourno Lietuvių Klubo pirm. 
J. Petrašiūnas supažindindamas 
su namų užpirkimo eiga, išsimo
kėjimo sąlygomis. Išreiškė gilių 
padėkų Vytautui Aniuliui, kuris 
siuos namus surado ir buvo įgalio
tas vesti derybas juos užperkant. 
Taip pat padėkojo architektui J. 
Žalkauskui ir statybininkui J. Ma- 
šanauskui už jų pažadėtų visoke-

KVIEČIAME VISUS Į 
ruošiamą

MELBOURNO LIET. NAMŲ VAJUS
Pranešame, kad Lietuvių Namų suteikusių M.L. Klubui paskolų 

pirkimo kontraktas pasirašytas ar aukų Lietuvių Namams pirk- 
spalio 11 d. ir įmokėtas dalinis ti: 
depozitas £3.000. Po 90 dienų mes 
tapsime šių vertingų namų šei
mininkais, kur galėsime koncen
truoti savo kultūrinį ir visuome
ninį gyvenimų.

Praėjusių savaitę namų va
jaus sųskaita padidėjo 415 svarų, 
o iš viso iki spalio 12 d. vajaus 
metu surinkta £1.806.

Melbourno Lietuvių Klubo Ta
ryba kreipėsi į Commonwealth 
Savings Bank paskolos Liet. Na
mų pirkimui. Atrodo, yra vilties 
prašomų paskolų gauti.

Apskaičiuota, kad jeigu mes 
pajėgtume įmokėti £20.000, tai 
esanti krautuvė išmokėtų mums 
likusių skolų ir tolimesnės paja
mos būtų galima panaudoti namų 
pagražinimui ir patobulinimui. 
Tad kviečiame Melbourno lietu
vius laikyti sau garbės pareiga, 
kad šis tikslas būtų pasiektas.

čia pateikiame sųrašų asmenų,

Sydney Liet. Mot. Soc. GI. Drau
gijos pobūvis — vakaras tikrai 
įvyksta spalio 30 d. Dainavoje. 
Visi žinome, kad moterys dar nie
kad savo svečių neapvylė. Jomis 
pasitikime ir dabar. Be kita ko 
jaunųjų balerinų pasirodymas ir 
loterija, kuriai vertingus fantus 
suaukoja duosnūs tautiečiai.

*

štai ir melburniškis numeris, net 
dešimties puslapių įdomios ir ori
ginalios medžiagos, nors šiaip Mel
bourne lietuviai kuklūs apie save 
ir savo veiklų garsintis. Redakto
rius prasitarė, kad iš prisiųstos 
medžiagos buvę galima dar antra 
tiek puslapių užpildyti. Ku-ka

riopą pagelbų, pareikštų praėju
siame klubo susirinkime.

Klubo Pirmininkas pakvietė 
kun. P. Vaserį ir ALB Melbourno 
Apylinkės V-bos pirm. A. E. Liu- 
biną pasisakyti užpirktų namų 
klausimu. Malonu konstatuoti, kad 
abu kalbėjusieji nuoširdžiai prita
rė užpirktuosius namus solidariai 
visiems išmokėti ir talkinti vieni 
kitiems kuriant parapijų ir lietu
vių namus. Susirinkusieji karštais 
plojimais pritarė šiam vieningam 
plačiam lietuviškam keliui. Susi
rinkimas baigtas labai entuzias
tingoje nuotaikoje.

Išeinant prie durų budintiems 
klubo pareigūnams įmokėjo išpir
kti namus 1108 svarus grynais ir 
250 sv. pasižadėjimais, į klubų įs
tojo 8 nauji nariai. Stambesnėmis 
sumomis įmokėjo: dr. V. Didžys 
100 sv. , A. Krausas 100 sv. (245 
sv. ) , B. Zabiela 100 sv. , R. Aniu- 
lienė, ne narys, 100 sv. , Lietuvių 
Brolija 50 sv., Apylinkės Valdy
ba 25 sv., J. Urbšys ne narys 50 
sv. Jaunoji karta tiek susirinki
me, tiek pinigų telkime aktyviai 
reiškėsi. Neseniai baigęs farmaci
jos mokslus Martynas Didžys pn-
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A. Krausas £245, Dr. V. Didžys 
£225, A. Milvydas £160, A. ir T. 
Bikulčiai £150, B. Zabiela £145, 

Krasauskas £125, V. Popeliuč- 
£125, J. Adomavičius £120, 

Pridotkas £105.
(Bus daugiau)

MJj.K. Taryba 

Mielam kolegai K. KUNCAI — KUNCEVIČIUI mirus,

jo dukrelę Giraitę giliai užjaučiu ir liūdžiu drauge su ja.

J.M. Šilaitis

Latrobe Valley ALB Seniūnijos įkūrėjui

KAZIMIERUI KUNCAI — KUNCEVIČIUI

PADĖKA
Gilaus liūdesio prislėgta dėl savo brangaus tėvelio 

Kazimiero mirties, reiškiu nuoširdžią padėką visiems, lan
kiusiems mano tėvelį ir rėmusiems jį moraliai bei mąterią- 
liai jo ilgos ligos metu, palydėjusiems jį į jo amžinojo poil
sio vietą ir užjautusiems mane didžiam skausme ir sielvarte.

Ypatinga padėka priklauso daktarui B. Jarašiui už il
galaikę medicinišką ir draugišką bei giminišką paslaugą ir 
kun. P. Vaseriui už aprūpinimą šv. Sakramentais ir už baž
nytinį laidojimo patarnavimą.

aukojo 15 sv., inž. A. Kazlauskas 
pasirašė pasižadėjimų 50 sv. 
Džiugu, kad ir jaunimas ir seni
mas, klubo nariai ir nenariai, visi 
pamiršę senus kivirčus, su entu
ziazmu jungiasi į bendrų vienin
gų darbų. Reikia laukti Melbour
ne to gražaus sutarimo vaisių — 
lietuviškumo tvirtovės — Lietuvių 
Namų greito išsimokėjimo ir lie
tuvių parapijos sustiprėjimo! 
Vienybėje galybė!

Pirmasis parengimas naujai už
pirktuose namuose įvyks lapkričio 
7 d. Melbourno Dainos Sambūrio 
metinis koncertas, kurį paskelbė 
to sambūrio administratorius L. 
Baltrūnas.

(.k.)

JAUKI IŠKYLA Į GAMTĄ
Rugsėjo 26 d. Meno Dienoms 

Rengti Komitetas turėjo savo pa
skutinįjį posėdį pirmininkės Ele
nos žižienės namuose, Northcotė- 
je. Pabaigus taip sutartinai ir 
gražiai komiteto darbą beruošiant 
Meno Dienas, pirm. Elena žižie- 
nė pakvietė spalio 3 d. visus ko
miteto narius iškylon į savo že
mės sklypų, esantį prie Yarros 
upės, gražioje gamtos padairoje, 
Warandyteje. čia praleidome la
bai jaukioje nuotaikoje kelias va
landas ir iškilome iš kasdienišku
mo. Ir taip poros metų įtemptas 
darbas užbaigtas jaukiu tarpusa
viu pabendravimu gamtos prie
globsty. (k.)

GARBINGA SUKAKTIS
Melbourno Apylinkės V-bos na

rys Alfonsas Bikulčius spalio 14 
d. atšventė 60 metų amžiaus su
kaktį. Jubiliatas yra labai susi
pratęs lietuvis patriotas ir įvai
rių lietuviškų reikalų nepapras
tas rėmėjas. Jis nuoširdus Dainos 
Sambūrio rėmėjas, Melbourno 
Klubo amžinas narys ir daugelio 
kitų organizacijų narys. Jis ne 
vien darbu ir pasiaukojimu remia 
lietuviškų veiklų, bet ir aukoja vi
suomet stambokas sumas jai pa
gyvinti ir palaikyti. Didžiam pa
triotui, uoliam spaudos ir knygos 
rėmėjui A. Bikulčiui garbingos 
sukakties proga nuoširdžiai linki
me Ilgiausių Metų!

(M

PRANEŠIMAS
Pasitraukus iš Melbourno Liet 

Klubo Tarybos p. Juozui Pele- 
nauskui, jo vieton pakviestas ir 
sutiko eiti M. L. Klubo Tarybos 
pirmininko pavaduotojo pareigas 
p. Vladas Bosikis.

M. L. K. Taryba
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