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Lietuvi, tavo idealas — VASARIO 16-ji!
7 *

VLIKAS VASARIO 16-sios PROGA

GYVENTI LIETUVA 
IR LAISVE

Tai nekalbėk apie laisvę
— Gyvenk laisve.

Tai nekalbėk apie Lietuvą
— gyvenk Lietuva!

Vasario 16-ji — Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
Šventė. Jai artėjant iš anų laikų 
prisimena iškilmingos eisenos, 
paminklai, vėliavos, laisvės šū
kiai; iš dabarties — chorai, de
klamacijos, pagarbūs nusilenki
mai praeičiai. Ir visur kalbos, 
kalbos! Kas buvo prieš Vasa
rio 16-ją? Ar buvo tik šokta, 
dainuota, deklamuota, kalbėta 
ir džiaugtasi, kad esame išlikę 
lietuviais? Anuo metu buvo ma
žai kalbų, o daug darbo. Dirbo 
visi kaip kas mokėjo ir kaip į- 
stengė: ir motina prie ratelio 
mokydama vaiką lietuviškai 
skaityti, ir ūkininkai, rizikuoda
mi savo laisve ir turtu, net gi 
gyvybe samdydami ir išlaikyda
mi slaptus kaimo mokytojus, ir 
inteligentai, studentai, knygne
šiai ir t.t., kol buvo galop pri
eita prie savanorių, kurie gink
lu ir krauju bei gyvybėmis iš
pirko tautai laisvę, Lietuvai ne
priklausomybę.

Anoji lietuvių tautos karta 
pradedant Valančium ir baigiant 
savanoriais nekalbėjo, o veikė! 
Dėl to jie ir privedė prie Vasa
rio 16-sios, kuri pasidarė jų dar
bo ir aukos vainikas, o mums 
kelrodis.

Ir šiemet jau 48-jį kartą ren
kamės paminėti Vasario 16-sios 
— dvidešimtį metų nepriklauso
moje Lietuvoje, o likusius kar
tus nelaisvėje arba tremtyje. 
Keturiasdešimt aštuonis kartus 
pagerbėme tuos, kurie į Lietu
vos ir lietuvių tautos istoriją į- 
vedė Vasario 16-ją, lygiai tiek 
pat kartų ir patys angažavomės 
už tautos laisvę ir krašto nepri
klausomybę statydami sau pa
vyzdžiu ano meto lietuvių didvy
rius, bet kai bandymo dienos 
atėjo, pamatėme, kad visos tos 
demonstracijos, įsipareigojimai 
tebuvo tik žodiniai, nepagrįsta 
nei valia, nei veiksmu.

Vasario 16-sios nei prasmė, 
nei tikslai nepasikeitė. Jie tebe
galioja ir mums šiandie tuo pačiu 
aštrumu, tuo pačiu neatlyžtamu 
reikalavimu, kurie vedė iš na
mų knygnešį, šaukė kovon sa
vanorį. Tai kas, kad Vasario 16- 
sios faktas įvyko prieš 48-rius 
metus, bet jis mums ne vien tik 
istorinis faktas, o greičiau idea
las. Jeigu tai būtų tik istorinis 

donas Mekas

įvykis, tai mes minėjimuose te
galėtume tik pakalbėti, pasiklau
syti be jokio iššūkio, bei reika
lavimo tam idealui angažuotis. 
Kitaip sakant, Vasario 16-sios 
paminėjimui užtektų vien žo
džių. Bet ši diena nėra, kaip mi
nėta, vien istorinis faktas, o grei
čiau konkretus idealas, verčiąs 
kiekvieną lietuvį bescįlyginai an
gažuotis už laisvę, už išvadavi
mą.

A. A.
PROF. VL. JURGUTIS
Sausio 9 d. Vilniuje mirė vie

nas mūsų žymiausių ekonomis
tų — prof. Vladas Jurgutis su
laukęs 80 metų. Atsikuriant Ne
priklausomai Lietuvai jis visa 
savo būtybe metėsi į krašto kū
rybinį darbą ne vien tik moksle, 
bet ir politikoje. Jis pradžioje 
buvo ir steigiamojo seimo narys, 
ir užsienių reikalų ministeris, pa
dėjęs pagrindus Lietuvos Ban
kui. Nuo 1925 metų jis pakvie
čiamas į universitetą ir čia pro
fesoriauja iki vokiečiams 1943 
m. jį suimant ir uždarant į Stut- 
thofo koncentracijos stovyklą. Iš 
čia išvaduotas jis grįžo į Lietu
vą ir čia tebegyveno paliegęs, 
apkurtęs.

Jaunystėje jis išėjo į kunigus, 
net magistro laipsniu buvo bai
gęs Petrapilio dvasinę akademi
ja, bet vėliau kunigystės atsisa
kė ir pasišventė tik Lietuvai ir 
Lietuvos jaunimui. Tai buvo vie
na iš šviesiausių asmenybių ne
priklausomos Lietuvos gyveni
me. Australijoje yra ne vienas 
jo buvusių mokinių ir artimų bi
čiulių.

PRANCŪZIJA IR VOKIETIJA
Pereitą savaitę Paryžiuje susi

tiko Vak. Vokietijos kancleris 
Erhard ir prez. de Gaulle išsiaiš
kinti nuomonių skirtumų tarp Vo
kietijos ir Prancūzijos ir pasitarti 
suvienytos Europos reikalais.

MIRĖ BUV. PRANCŪZIJOS 
PREZIDENTAS

Sausio pradžioje mirė buvęs 
Prancūzijos prezidentas V. Auriol 
prezidentu išbuvęs nuo 1947 iki 
1954 metų.

Niekas vien žodžiais ir kalbė
jimu laisvės neiškovojo, Lietu
vos nesukūrė. Evangelija prade
dama “Pradžioje buvo žodis...”, 
ir tai sakydamas jos autorius tū
rėjo minty Dievą. Goethe pra
deda savo veikalą “Pradžioje 
buvo veiksmas”, ir tai rašyda
mas poetas turėjo minty žmogų. 
Nes tik žmogui būdinga veiks
mas, nes ne žodžiu, bet veiksmu 
viskas pasiekiama, laimima, su
kuriama, atkovojama. Tad visai 
giliai ir šio rašinio pradžioje 
mūsų poetas skelbia:

Tai nekalbėk apie laisvę
— gyvenk laisve.

Tai nekalbėk apie Lietuvą
— gyvenk Lietuva!

Vasario 16-ji ir ragina kiek
vieną iš mūsų — ne kalbėti apie 
praeitį didžiuojantis istorinia's 
žygdarbiais, bet patiems gyven
ti ir laisve ir Lietuva!

(v.k.)

AMŽINAJAM LIETUVIUI
Būk ramus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 
Mūs gyvybė kaip skydas pridengs.
Iš kiekvieno kankinio kapo
Tau į kraują sruvena jėga, 
Kuri, kartą potvyniu tapus, 
Pasikels vėl kūrybos banga.

Ir matau •— amžių ūkanos švinta, 
Ten žengi, kaip rytojaus žmogus. 
Tavo galvą žvaigždynai apkrinta, 
Tavo sieloje tyras dangus.
Būk ramus, amžinasis Lietuvi, 
Laiko audros Tavęs nenutrenks. 
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 
Mūs gyvybė kaip skydas pridengs.

įvykiai
AMERIKOS PREZIDENTAS 

PACIFIKE
Pereitą savaitę Amerikos pre

zidentas Johnson buvo nuvykęs i 
Honolulu susitikti su Pietų Viet
namo vadais ir aptarti esamą ka
ro padėtį. Spaudos atstovams jis 
pareiškė, kad jeigu komunistai 
laimėtų Vietname, Amerikai vis- 
tiek reikėtų prieš komunistus ko
voti kituose kraštuose. Dėl to. 
svarbu, kad Vietname amerikie
čiai sustabdytų komunistų eks
pansiją.

Dalyvavęs šioje konferencijoje 
Amerikos karinių pajėgų vadas 
Vietname pareiškė, kad tenka 
skaitytis su ilgu ir alinančiu ka
ru. Vietname vykstąs toks karas, 
kad priešo negalima sumušti vie
name mūšyje, bet teks jį naikin

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas išleido atsišau
kimą į pavergtuosius ir laisvuo
sius lietuvius primindamas kaip 
pavergtoje tėvynėje okupantas 
siekia sužlugdyti Lietuvos nepri
klausomybės mintį ir patį tau
tos savitumą. Pavergtos Lietuvos 
lietuvis šią šventę tegali švęsti 
tik savo mintyse.

“Užtat laisvieji lietuviai, — 
rašoma Vliko atsišaukime, — 
ypač šiais — Jaunimo Metais, 
yisame pasaulyje Vasario 16-sios 
sukaktį stengiasi jau įspūdingiau 
atžymėti viešais susirinkimais, 
savo tautinės kultūros demons

BRANGŪS AUSTRALIJOS LIETUVIAI,

KAS YRA TIKINČIAJAM PRISIKĖLIMAS, TAS KIEKVIE
NAM! LIETUVIUI YRA VASARIO 16-JI. ŠI DIENA ŽENKLINA 
LIETUVOS PRISIKĖLIMĄ, JI DRAUGE IR ANGAŽUOJA VISUS 
MUS UŽ NAUJĄ TAUTOS PRISIKĖLIMĄ, ANGAŽUOJA KIEK
VIENĄ, AR TAI GYVENANTĮ LAISVĖJE, AR OKUPANTO 
PRIESPAUDOJE, AR SIBIRO VERGIJOJE.

VASARIO 16-JI YRA DIDI ŠVENTĖ, IR JOS VARDAN SVEI
KINAME VISUS LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS LINKĖDAMI 
VIENIEMS IŠTVERMĖS, KITIEMS BUDRUMO IR RYŽTO KO
VOTI IKI PERGALĖS.

MŪSŲ ČIA ESANČIŲ MISIJA YRA DVILYPĖ: TĘSTI KOVĄ 
UŽ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ IR DRAUGE KOVOTI SU NE
MATOMU PRIEŠU MŪSŲ PAČIŲ APLINKOJE1 UŽ KIEKVIENĄ 
LIETUVĮ, YPAČ, UŽ TAUTINIAI SĄMONINGĄ JAUNIMĄ. TIK 
SUGLAUDINTUM JĖGOM IR KUPINI RYŽTO PASIEKSIM VA
SARIO 16-SIOS IDEALUS.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

Kazys Bradūnas

ti serijiniuose mūšiuose. Nežiū
rint to, gen. Westmoreland žiūri 
į padėtį optimistiškai. Pagal jį 
pietų vietnamiečių ir sąjunginin
kų moralė yra aukšta, priešo 
nuostoliai dideli ir anksčiau ar 
vėliau jis bus parklupdytas.

Prezidentas, atsikirsdamas kri
tikai, reikalaujančiai pasitraukti 
iš Vietnamo, pabrėžė, kad jeigu 
mes leisime komunistams laimėti 
Vietname, mes jiems sužadinsime 
tik apetitus kituose kraštuose ir 
mes turėsime vistiek kovoti, jei 
ne čia, tai kitur. Prezidentas kal
bėjo: “Mes negalime sutikti su 
kaikieno logika, kad tiranija už 
10.000 mylių neturėtų mums rū
pėti. Tiranija yra tiranija, ar ji 
pasireikštų Azijoje, ar Europo
je”. 

tracijomis ir laisvės kovos ryž
to stiprinimu.

“Nors šiuo metu pasaulio dė
mesys daugiau atkreiptas į Azi
jos ir Afrikos žemynus, bet ir 
Lietuvos laisvės byla nėra pa
miršta. 1965 metais Amerikos 
Atstovų Rūmai priėmė specialų 
nutarimą, kad Lietuvos byla bū
tų iškelta Jungtinėse Tautose; 
Amerikos Kongreso Komisija 
susidomėjo Lietuvos padėtimi ir 
pravedė specialų jos ištyriną; 
daugelis Amerikos senatorių ir 
kongresmanų Lietuvos bylą pri
minė Amerikos vyriausybei ir 
visuomenei; laisvieji lietuviai —

PATVIRTINTI DIPLOMATAI
Lietuvos santykių tarptautinėj 

plotmėj pirmasis šiais, 1966 metais 
užbaigtas viešas Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos aktas buvo sausio 
5d. Washingtone Valstybės Depar
tamento oficialiai priimtasis dr. 
Juliaus J. J. Bielskio, Lietuvos 
garbės konsulo Los Angeles, pakė
limas į garbės generalinio konsulo 
rangą. 

Jo kelias už laisvą Lietuvą yra ir kiekvieno mūsų kelias!

patys ir drauge su kitų sovietų 
pavergtų tautų atstovais — Lie
tuvos laisvės reikalą kėlė Jung
tinėse Tautose, Europos Tary
boje ir kitose tarptautinėse insti
tucijose.

Vasario šešioliktosios aktas, iš
sklaidęs ilgai trukusias lietuvių 
tautos laisvės sutemas ir grąži
nęs Lietuvai valstybinę nepri
klausomybę, yra reikšminga at
rama kovoje dabartinei sovieti
nei okupacijai pašalinti. Jis te
begalioja. Laisvasis pasaulis ne
pripažino ir nepripažįsta jo pa
naikinimo ir Lietuvos į Sovietų 
Sąjungą įsijungimo.

Vasario šešioliktosios aktas, 
laisvės kankinių ir kovotojų 
krauju nuskaidrintas, įkvepia 
laisvuosius ir pavergtuosius lie
tuvius siekti laisvės savajai tau
tai, laisvės asmeniui, laisvės gy
venimui, laisvės kūrybai.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo keturias
dešimt aštuntųjų metinių proga 
sveikina visus lietuvius — pa
vergtuosius ir laisvuosius — ir 
pareiškia nesvyruojantį tikėjimą 
teisingumo ir laisvės pergale 
prieš pikto jėgas, sykiu užtikrin
damas, tiek Lietuvos laisvės 
draugus tiek jos priešus, kad jo
kia jėga negali sulaikyti kovos 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Lietuvos valstybės vardu vyks
tančiame tarptautiniame santykia
vime tai buvo antras viešas toks 
veiksmas pusės mėnesio tarpe. 
1965 m. gale, gruodžio 20 d., Valst. 
Departamentas oficialiai priėmė A- 
niceto Simučio, vicekonsulo New 
Yorko Generaliniame Konsulate, 
pakėlimą į konsulo rangą. (Elta)
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VIENOS SUKAKTIES PROGA
• “TĖVIŠKES AIDAMS” 10 METŲ

Melbourne leidžiamo Austraji- Ta pačia proga peršasi ir kita 
jos Liet. Katalikų Federacijos mintis, kuri, tiesa, jau nėra nauja 
laikraščio “Tėviškės Aidų” nese^ daug kartų kelta toje pačioje “Mū- 
niai buvo atšvęsta dešimties metų sų Pastogėje”: ar nėra' jau pri- 
sukaktis. Ta proga išleistas net brendęs laikas suderinti mūsų in-

vaujantis mes daug kartų pralen
kiame net pačius kultūringiausias 
kraštus. Bet ar tai pateisinama?

Tačiau laikas dirba kaip tik mū
sų nenaudai: kasmet su vieno kito

gai, kad po dešimties metų, kai jau 
nelabai pakelsime rankų, kad ne 
sėdėtume prie tušičų aruodų.

Keldami šį klausimų jokiu būdu 
neakcentuojame saov pranašumo ir 
neįtariame kitų silpnumu. Visa
dos yra protingiau kalbėtis kaip 
lygus su lygiu, bet ne diktuoti ki
tam matant kito bejėgiškumų.

"M. P.” Red.

Žinomą mūsų dailininkę

EVĄ KUBBOS,
jos seserį Martą ir brolį Adomą, jų motinai Vokietijoje 
mirus, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiu.

A. Giliauskas

dešimties puslapių padidintas “Tė
viškės Aidų” numeris, kuriame 
telpa sveikinimai, nueito dešimt
mečio kelio aprašymas. Numeris 
šalia įvairaus teksto gausiai ilius
truotas.

Per tų dešimtmetį “Tėviškės Ai
dus” redagavo: pirmasis redakto
rius buvo kun. Dr. Petras Bašins
kas, po jo sekė Bronius Zumeris 
ir šį atleidus redaguoja kun. Pra
nas Vaseris, padedamas Redakci
nės Kolegijos.

Dešimtmečio tarpas laikraščio 
gyvenime yra gana ilgas. Nors 
mūsų čia yra ir nedaug, bet kad 
išlaikome du savaitraščius, kurie 
ne tik skursta, bet neblogai laiko
si, tai yra ženklas, kad mes nesa
me atbukę lietuviškam žodžiui ir 
jį kiek išgalėdami palaikome. Ta 
proga sveikiname “Tėviškės Ai
dus” ir visų jų redakcinį kadrų 
linkėdami geriausios sėkmės.

teresus taip, kad su mažiausia iš
laidų galėtume pasiekti kuo efek
tyvesnių ir pozityvesnių rezulta
tų?

Gal ir buvo ankščiau paties gy
venimo padiktuota, kad skiriantis 
nuomonėms reikėjo ir skirtingo or
gano. Bet dabar jau viskas grįžta 
į siauresnę vagų: nuomonių aštru
mai išsilygino ir beliko vienintelis 
interesas, jungiųs visus į vienų šei
mų — lietuvybė. Lietuvybės inte
resais gyveno per dešimt metų ir 
"Tėviškės Aidai”. Bet visi žino, 
kad čia vyksta bereikalingas dvily
pumas mūsų spaudoje: toji pati 
vietinio gyvenimo informacija, už
sienio žinios ir t. t. Specifiniai 
reikalai, kurie iššaukia dviejų lai
kraščių būtenybę, galima būtų su
vesti į vienų ar du puslapius, ir 
kaip tik vardan to leidžiami aštuo- 
niems ar dešimčiai tūkstančių lie
tuvių du savaitraščiai. Tuo vado-

SKAITYTOJO ŽODIS

mirtimi ir pasišalinimu iš bendruo
meninio gyvenimo skaitytojų eilės 
retėja tiek vienoje, tiek ir kitoje 
pusėje. Mūsų priaugantis jaunimas 
nėra labai greitas ilgėtis lietuviš
ko laikraščio. Jeigu šiandie du 
laikraščiai mūsų saujelėje yra tam 
tikras ambiciškas interesas, tai 
rytoj jau bus skaitytojams našta. 
O našta niekad nebuvo ir nėra nei 
variklis, nei pasididžiavimas.

Išvadoje: ar nebūtų šiandie lai
kas rimtai pasvarstyti, kaip ir ko
kiu būdu mes Australijoje galėtu
me išleisti vienų, bet svarų laikraš
tį, kuris patenkintų skaitytojus 
vienaip ar kitaip nusiteikusius ir 
nereikėtų daryti dvigubas išlaidas 
tiems patiems skaitytojams patie
kiant dvigubas tas pačias informa
cijas?

Imkime tik latvių pavyzdį: jų 
yra Australijoje dvigubai daugiau, 
leidžia stambų savaitraštį, o kai
na jo prilygsta vienam iš mūsiškių. 
Kaip minėta, tarp abiejų mūsų sa
vaitraščių skirtybės sutalpintinos

Kult. Tarybos
Savaitę iškylavęs po lietuvių ko

lonijas ALB Krašto Tarybos pir
mininkas p. K. Kavaliauskas grįžo 
namo geriausiai nusiteikęs. Tiesa, 
nebuvo ir daug laiko apvažiuoti ir 
nuošaliau esančias mažesnes lietu
vių kolonijas. Šiuo metu pasiten
kinta tik pačiomis didžiosiomis — 
Melbournu ir Adelaide.

Melbourne p. Kavaliauskas tu
rėjo pasimatymų su vietos visuo
menininkais ir kultūrininkais. Jam 
ypač rūpėjo išsiaiškinti ir kon
krečiai susitarti su vietiniais Vei
kėjais ir menininkais būsimų metų 
pabaigoje Meno Dienų reikalais. 
Kult. Tarybos p-kas džiaugiasi, 
kad susilaukė labai .palankaus ko-

p-ko išvyka
tuo keliu pasiektum. Asmeniškai 
dalyvaudamas daug daugiau gali 
atsiekti ne vien tik primindamas, 
ko iš kitų tikiesi, bet drauge čia 
pat išsiaiškini kilusias abejones 
arba įgyji naujų pasiūlymų, idėjų, 
kurios kitu kartu gali būti arba 
nutylėtos, arba net virsti priekaiš
tais, kad buvo galima taip padary
ti, o niekam iš rengėjų neatėję į 
galvų. Tačiau asmeninis kolonijų 
aplankymas iš centrinių instituci
jų dar turi ir kitų labai teigiamų 
pusę — vietos darbuotojai ir vei
kėjai nesijaučia vieni ir palikti 
jų pačių atsakomybei ir iniciaty
vai: susitikimai, pasimatymai, iš

sikalbėjimai kažkaip daug labiau 
suartina, suriša, net įpareigoja 
dirbti glaudžiau ir derinti savo 
vietinę veiklų drauge su visos ben
druomenės interesais, žodžiu, as
meninis kontaktas pasirodo niekuo 
nepamainomas — nei privačiais, 
nei oficialiais laiškais ar raštais.

— Tad kokie Jūsų artimiausi 
planai ?

— Šiuo metu viskų turiu ran
koje: išsiaiškinta iki detalių bū
simos Meno Dienos, turiu naujų 
pasiūlymų, kuriuos teks priderinti 
prie bendrų parengimų o vasario 
20 d. šaukiu Kultūros Tarybos ir 
vietos veikėjų bendrų susirinkimų, 
kur bus galutinai sudarytas Meno 
Dienoms rengti komitetas, pasis
kirstyta darbais ir taip eisime prie

tikslo. (a.s.)

operavimo, susitarimo ir pritari
mo. Asmeniškai susitikdamas jis 
net padarė eilę naujų angažamen- 
tų, kas Meno Dienų parengimus KAS MELBOURNE?

Kaip jiems padėti?
pastabos Pasiskaičius tėv. j. bružiko atsišau

kimą

Pesrkaičius jėzuito Tėvo Jono 
Bružiko atsišaukimų į Australijos 
lietuvius (žiūr. M. P. 1966 m. Nrl) 
kilo kelios mintys. Tame atsišauki
me prašoma aukų Brazilijos skurs
tantiems lietuviams paremti — 
paremti statant Sao Paulo mieste 
jiems bažnyčių, nes, Tėvo Bruži
ko žodžiais, “ekonominė ir politinė 
krizė graso kraštui pražūtim”.

Visi būsime girdėję, kad Pietų 
Amerikoje gyvenimo sųlygos yra 
labai sunkios visiems gyventojams 
o kų bekalbėti apie ateivius, atsi- 
dūriusius svetimame įvairių poli
tinių įtampų purtomame krašte, 
nuo kurių priklauso ir ekonominė 
padėtis.

Tokia padėtis man primena mū
sų padėtį Vokietijoje. Nesiginčy
siu, kur yra geriau, tačiau ir mes 
Vokietijoje buvom didelėje politi
nėje įtampoje ir taip pat mūsų 
materialinė pusė buvo gana sunki. 
Mums pagelbėjo įvairios tarptauti
nės labdaros organizacijos, bet gal 
daugiausia mus stiprino viltis iše
migruoti į politiškai ir ekonomiš
kai saugų kraštų. Tada prasidėjo 
susirašinėjimai su senaisiais Ame
rikos lietuviais, atkasinėjimai se
nų giminysčių, kurių pasėkoje mus 
aplankydavo maisto ir rūbų siun
tiniai, o vėliau ir išemigravimo do
kumentai (afidaivitai). Ir beveik 

, visi pokario lietuviai pabėgėliai 
pateko Amerikon padedami tikrų 
ar ne taip labai tikrų giminių ar

to, o ne kaip juos ten pririšus? 
Lietuviams nei Brazilija, nei Uru
gvajus nėra tėvynė. Tad kodėl mes 
negalime jiems padėti išemigruoti 
iš tų kraštų, kuriuos palikdami 
jie nieko nepraras, nes tiek Ameri
koj, tiek ir Australijoj jie ras visų 
pirma daug sveikesnį klimatų ir 
užtikrintai palankesnes materiali
nes sųlygas. Juk būtų galima su
organizuoti komitetų tokios emi
gracijos realizavimui. Kiek žino
ma, į Amerikos Jungtines Valsty
bes sunku patekti, bet juk Aus
tralija pati desperatiškai ieško 
europiečių emigrantų. Kodėl nesu- 
sirišti su vietinėmis įstaigomis ir 
su jų pagalba pradėti platų žygį? 
Tiek žmonių po antrojo pasaulinio 
karo buvo atvežta i Australijų, 
tad kodėl gi mums nesusidomėti 
savo tautiečiais, vargstančiais 
Pietų Amerikoje ir neištiesti jiems 
pagalbos rankos labai konkrečiai, 
taip, kaip mums prieš keliolikų 
metų kiti kad buvo padėję ir ištie
sę. Tai yra-tik pati emigracijos 
idėja, ir žinia, kad pradėjus jų 
vykdyti susidursime su sunkumais 
ir su piniginėm aukom, bet tos 
aukos bus tikrai apčiuopiamos. 
Daug čia yra veikiama, bet per- 
sigabenimas lietuvių iš Pietų 
Amerikos būtų tikrai prasminga 
veikla, nes pagerėtų gyvenimo s sų
lygos atvykusioms palyginus su 
tomis, kokias jie ten dabar turi, o

tik apytikriai dviejuose puslapiuo
se. Visa kita yra toji pati informa
cija, tik suvdigubinta. Turint ge
ros valios ir atsisakant ambicijų, 
galima visa tai sutalpinti viename 
laikrašty, kuo būtų ir skaitytojai 
patenkinti, ir mūsų spauda sustip
rėtų ir būtų galutinai įgyvendinta 
vienybė ne žodinėse deklaracijose, 
bet konkrečiu veiksmu.

Kas šios iniciatyvos imtųsi ir 
kaip susitartų, palikime spręsti 
vieno ir kito laikraščio leidėjams, 
bet geriau dabar tai aiškintis ir 
tartis, negu vėliau, kada ir vienai 
ir kitai pusei gali slysti žemė iš 
po kojų.

Būkime realistai, ir žiūrėkime į 
gyvenimų blaiviai. Šios dienos pas
tangos ir sprendimai bus rytojaus 
vaisiai. Šiandie visi dar pajėgiame 
tinkamai verstis ir palaikyti ne tik 
savo veiklų, bet ir institucijas. Bū
kime pasirengę bent tiek išmintin-

žymiai praturtins.
Iš Melbourne p. Kavaliauskas 

skubėjo į Adelaidę. Čia vėl tie 
patys ar panašūs reikalai plius 
dar Adelaidės galutinai užbaigtų 
bendruomenės namų oficialus ir 
iškilmingas atidarymas, kur jis 
turėjo atstovauti ALB Krašto Val
dybų.

Apie Namų atidarymo iškilmes 
pirmininkas susilaikė daug kalbė
jęs sakydamas, kad vietos žurna
listai žadėję pilnai aprašyti ir Mū
sų Pastogę painformuoti.

> — Tai kaip vertinate šių išvy
kų? — klausiu nedrųsiai imdamas 
pirmininko siūlomų cigarų.

— Tiktai teigiamai, — atsako p. 
Kavaliauskas, paragindamas 
“sveikas būk!” Ne vien tik dėl to, 
kad man asmeniškai pavyko išsi
aiškinti daugelį dalykų, dėl kurių 
susikalbėjimas laiškais gal truktų 
daugiau negu metus ir tai ne viskų

iš kitos pusės praturtintų mūsų 
lietuviškų bendruomenę jų praplės- 
dami skaičiumi ir neišvengiamai 
jie prisidėtų savo sugebėjimais 
prie dabartinės mūsų lietuviškos 
veiklos. Iš Pietų Amerikos čia at
vykstantys niekuo nerizikuoja, 
nieko nepraranda, nebent tik labai 
aukštų kvalifikacijų profesiona
lai, kuriems tokia emigracija gal 
ir nebūtų aktuali.

Nors mes visi žinom, kad ne vien 
duona esame gyvi, tačiau kai tos 
duonos nėra, tai ji pasidaro pir
maeilės svarbos reikalas. Pagal
vokime apie tai ir imkimės kon
krečių žygių.

G. Kazokienė

BOMBA VIDURŽEMIO JŪROJE

Prieš porų savaičių virš Vidur
žemio jūros sudužo amerikiečių 
bombonešis, nešęs atomines bom
bas. Viena iš jų paskendusi guli 
jūros dugne. Dedama pastangų, 
kad ji būtų surasta, nes ji galinti 
būti pavojinga, o iš kitos pusės 
amerikiečiai nenori, kad kas nors 
kitas jų sužvejotų ir sužinotų pas
laptis.

★

Rytų Vokietija pareiškė protes
tų Indonezijai, kam ši persekioja 
ir žudo komunistus.

ba su tam tikrų lietuvių ar orga
nizacijų garantijom. Ir man nete
ko išgirsti nė vieno vienintėlio bal
so, prašančio Amerikos lietuvių pa
galbos bažnyčios statymui. Mes tik 
prašėm siuntinių, pagalbos išemig
ruoti, būtent prašėm materialinių 
gėrybių, nes jų mums tuomet tikrai 
reikėjo. Vokietijoje būnant nė vie
nas architektūrinis paminklas mū
sų nepririšo, nebuvo nė vieno pa
siūlymo susimesti aplink kokių 
nuostabių katedrų ar universitetų 
ir ten įsikurti. Mes tik norėjom 
kaip nors išvykti į saugių vietų — 
saugių dėl duonos ir politikos.

Bet kodėl dabar, būdami vis dėl 
to sotūs ir saugūs, taikom visai 
kitas kategorijas visai panašiose 
sųlygose esatiems savo broliams? 
Kgdėl mes nepagalvojam, kaip juos 
ištraukus iš tų sųlygų, iš to kraš-

PADĖKA

Tėvų jėzuitų lietuvių misijos 
koplyčiai Brazilijoje statyti auko-
jo:

J. ir M. Koliavas, Seven Hills
— £50; P. Doniela, Croydon — 
£5; M. Dervonskienė, Wentwoth- 
ville — £5; P. Burokas, Sydney
— £5 ir F. Januškevičius, Surry 
Hills — £5 .

Su anksčiau surinktomis auko
mis iš viso suaukota: £601.10.0 Vi
siems mieliems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja Tėvai jėzuitai 
Brazilijoje. Aukas ir toliau malo
niai prašoma siųsti įgaliotiniui:

Rev. S. Gaidelis
£64 Miller Street
North Sydney, NSW

Choristę
V. ŽILINSKIENĘ,

Motinai mirus Vokietijoje, giliai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Choristus A. ir J. Kovalskius, senelei 
JOHANAI LINARTIENEI 

mirus, liūdesio valandoj nuoširdžiai užjaučiame.

CANBERROS CHORAS "AUŠRA”

DAR VIENAS KAPAS
A.A. PRANAS AUGUSTAITIS (AUGUSTUS)

1966 m. sausio 28 d. širdies li
ga staiga mirė Pranas Augustai- 
tis, 74 metų amžiaus.

Po gedulingų pamaldų, St. Be- 
nedikts Bažnyčioje, Broadway, ve
lionio karstas, apkrautas gėlių 
vainikais, lydimas žmonos, sūnų, 
anūkų, giminių, būrelio lietuvių 
ir australų draugų, palaidotas Ka
talikų kapinėse, Botany.

A. A. velionis gimė ir augo Ško
tijoje, lietuvių tėvų. Nors Lietu
vos nebuvo matęs, bet puikiai kal
bėjo lietuviškai. Iš mažens tėvų 
įkalbėtas dažnai prisimindavo ir 
kalbėdavo apie Lietuvų. Velionis 
Škotijoje vedė lietuvaitę Magdale
na Starkevičiūtę. Užaugino du 
sūnus — Pranų ir Mykolą.

-Velionis Pranas su savo švoge- 
riu Juozu Plaušiniu (Miller), su
sitarė imigruoti Australijon, ir 
1926 metais abudu palikę šeimas 
Škotijoje atvažiavo į Sydney, čio
nai pamatę, kad gyvenimas neblo
gas ir yra proga geriaus įsikurti, 
negu Škotijoje, tais pačiais metais 
atsikvietė šeimas. A. A. Pranas 
su žmona ir šeima apsigyveno 45 
Caroline Street, Redfern, Sydney. 
Tam pačiame name gyveno iki pat 
mirties, t.y. 40 metų.

Sūnūs vedę, turi šeimas, gyvena 
Sydnejuje. Velionis Škotijoj buvo

vienos lietuvių duonos kepyklos 
kompanijos, dalininkas. Australi
joje nesimetė į biznį, dirbo įvairius 
darbus, ilgiausiai dirbo geležinke
ly, ligi išėjo į pensijų.

Velionis buvo tykaus lėto būdo, 
geros širdies. Artimui ir savo tau
tiečiams reikalui esant padėdavo 
kiek galėdamas. Vienu laiku buvo 
Australijos Lietuvių Draugijos 
Valdyboje, ėjęs iždininko pareigas. 
A. A. Pranas mėgdavo žvejoti — 
meškerioti. Jo mėgiamiausia vie
ta meškerioti buvo Bondi, nuo uo
lų. Dažnai turėdavo laimės pa
gauti daug žuvies, ir čia nešykš
tėjo, išdalindamas jas draugams, 
kaimynams.

Pažymėtina, kad velionio kars
tas, iš bažnyčios lydimas į kapus, 
su laidotuvių dalyviais, važiavo 
išilgai, A. A. Prano gyvenamosios 
gatvės ir pro namų. Kaimynai ir 
gatvės gyventojai dauguma su 
šeimoms, stovėjo prie savų namų, 
ir karstui pravažiuojant, linktelė
jo galvas, paskutinį kartų atsis
veikindami gerų kaimynų ir ilga
metį gyventojų.

Velionis paliko dideliame nuliū
dime žmonų Magdalenų Augustai- 
tienę, sūnus Pranų ir Mykolų, 
marčias, anūkus, gimines ir švo- 
gerį, Juozų Plaušinį, su kuriuo

SAMBŪRIEČIAI DAINUOJA 
AUSTRALAMS

Melbourne Dainos Sambūris 
praėjusiais metais koncertavo 
Morwellyje ir buvo entuziastingai 
mūsų tautiečių sutikti ir priimti. 
Be lietuvių tame koncerte dalyva
vo keletas ir australų vadovau
jančių asmenų. Jie buvo sužavėti 
koncerto programa ir jos išpildy
mu. Energingam seniūnui F. So- 
daičiui tarpininkaujant Morwellio 
Rotary klubas ir Gerųjų kaimynų 
s-ga pakvietė Melbourno Dainos 
Sambūrį vasario 5 d. koncertui. 
Dainos Sambūris, vadovaujamas 
A. čelnos. išpildė ištisinį koncertų 
Morwellio rotušėje. Jo programoje 
dalyvavo ir Algio Šimkaus vado
vaujama Tautinių šokių grupė, 
šiame koncerte dalyvavo didesnė 
dalis australų. Buvo nemaža ir 
mūsų tautiečių bei kitų emigran
tų. Klausytojai užpildė beveik vi
sų didžiulę salę. Programa buvo 
įvairi ir nežemo lygio, tik šaluti
nėje salėje vykstančių itališkų 
vestuvių garasi trukdė koncertą 
tinkamai išgyventi.

Po koncerto dir. Albertas čel- 
na, šokių vadovas A. Šimkus, pra
nešėja B. Bartašiūtė, solistai B. 
Tamošiūnienė ir V. Lazauskas bei 
akomponiatorė R. Tamošiūnaitė 
gavo daug gražių gėlių. Gerųjų 
kaimynų pirm. A. Cawley ir Rota
ry klubo vad. J. Jeffrey įteikdami 
gėlių puokštes prijungė koncerto 
šiltų įvertinimų bei padėkos žo
džius. Lietuvių vardu kalbėjo pa
dėkodama Monika Sodaitienė ir 
įteikė gausiai gražių gėlių. Šis 
reikšmingas koncertas, australams 
prašant, užbaigtas mūsų Tautos 
Himnu.

Po koncerto australai suruošė 
koncerto dalyviams ir svečiams 
vaišes. Jų metu australų pareigū
nai ir Sambūrio administratorius 
L. Baltrūnas pasikeitė kalbomis. 
Choristai ir šokėjai pobūvio metu 
padainavo nemaža įvairių liaudies 
dainų.

MŪSŲ ŠOKĖJAI PIKNIKE
Morwellio Gerieji Kaimynai ki

tą dieną suruošė įvairių tautybių 
piknikų. I jį suvažiavo apie 2500 
dalyvių. Iškilmingai jis atidarytas 
pakeliant 12-kos tautų vėliavas. 
Jų tarpe pakelta ir mūsoji tri
spalvė, nes programoje dalyvavo 
ir mūsiškė tautinių šokių grupė, 
Algio Šimkaus vadovaujama. Pro
grama įvairi. Dainos, moderniški 
ir tautiniai šokiai, jaunieji ūki
ninkai. kareivių tankistų dalinys, 
žygiavimo mergaitės, sportininkai 
ir kt.

Mūsiškiai šokėjai pašoko kele
tą tautinių šokių. Tvarkingas ir 
spalvingas apsirengimas bei sko
ningas šokių išpildymas buvo pik
niko vadovų didžiai įvertinti už
daromoje kalboje. Žiūrovai taip 
pat nepagailėjo katučių mūsiš
kiams šokėjams. Tiek jau keletą 
karų atvežta daina, tiek nepirmą 
sykį sušokti mūsų tautiniai šokiai 
supažindino Latrobe slėnio aus
tralus su aukštomis mūsų tautos 
kultūrinėmis apraiškomis, o mū
sų tautiečius išjudino dar gyves- 
niam pasireiškimui. Koncerto pel
nas paskirtas susisiekimo — tra- 
fiko saugumo mokyklai paremti. 
Garbė Melbourno Dainos Sambū
riui bei Tautinių šokių Grupei ir 
gili padėka seniūnui F. Sodaičiui

bei jo žmonai Monikai už taip lie
tuvių veiklos išjudinimų bei mūsų 
tautiečių globojimų, išskirtinų pa
siaukojimų.

k.

TĖVŲ DŽIAUGSMO 
ŠVIESULIAI

Malonu iškelti mūfeų mokslei
vių laimėjimus. Gimnazistė Rasa 
Milvydaitė gavo keturiems me
tams stipendijų Victorijos valsty
bės. Algis Milvydas ir Antanas 
Bajoras Commonwealth© stipendi
jas po 200 sv. metams užbaigti 
gimnazijų. Juodu abu pirmavo 
moksle ir pateko į pirmąsias (1-5) 
savo mokyklose vietas. Stipendija 
paskirta dviem metams. Jonas 
Varkulevičius baigė labai sėkmin
gai statybos inžinerijų Karališka
me Technologijos Institute ir gavo 
stipendijų pagilinti studijas Mo- 
nash universitete .Commonwealth© 
stipendijų gavo ir gelongiškis 
Rim. Šarkis. Jų visų laimėjimai 
teikia džiaugsmo tėvams ir mūsų 
visai bendruomenei. Tegu jie ir 
toliau pavyzdingai siekia mokslo 
ir tinkamai pasiruošia gyvenimui.

. k.

buvo artimi draugai nuo jaunystės 
dienų, ligi skaudi mirtis perskyrė. 
Kiti giminės gyvena Škotijoje ir 
Lietuvoje. Brangus tautieti, ilsė
kis ramybėje!

A.B.

Žinios
KAS NAUJO MĖNULYJE?

Pereitą savaitę rusai nuleido 
ant mėnulio paviršiaus savo ra
ketą su specialiais instrumentais. 
Po kelių nevykusių bandymų pa
skutinysis pagaliau pavyko, ir Lu
nar 9 nusudužęs nutūpė arrt mė
nulio. Apie paleidimą ir erdvėlai
vio nutupdymų ant mėnulio pa
tys rusai nieko neskelbė, bet bri
tų mokslininkai tų pačių dienų 
susekė ir net pirmieji pagavę pa
skelbė mėnulio nuotraukas iš ar
ti. Būvi pagauti ir radijo signalai, 
bet britams nepavyko jų iššifruc- 
ti.

Tris dienas davęs signalus ir 
televizijos paveikslus rusų Lunar 
9 staiga nustojo veikti. Sovietai 
aiškina, kad Lunar 9 savo atliko 
ir tuo jo misija baigta, nors va
karų mokslininkai teigia, kad er
dvėlaivis buvęs viskuo aprūpintas 
ilgai tarnybai, tik ar dėl medžia
gų blogos kokybės, ar kokios ki
tos neišaiškintos priežastys in
strumentų veiklą sustabdė. Ba
terijos turėjusios būti elektra pa
krautos iš saulės energijos.

Buv. Amerikos prez. Kennedy 
žmona su savo vaikais buvo Vati
kane priimta popiežiaus specialio
je audijencijoje ir popiežiaus ap
dovanota religiniais paveikslėliais, 
o vaikai medalikėliais ir pašto žen
klais.

NESUTARIMAI KINIJOJE

Pranešama, kad komunistinės 
Kinijos politinė armijos vadovybė 
nepasitiki kaikuriais karininkais 
ir reikalauja valymo armijoje. Tai 
ženklai, kad Kinija nori stipriai 
susitvarkyti namuose prieš galimų 
karų su Amerika.

2



1966 m. vasario 14 d. MŪSŲ PASTOGĖ

NEPERIODINIS “MŪSŲ PASTOGĖS” KULTŪRINIS PRIEDAS Nr. 5.
Redaguoja Albertas Zubras, 46 Malane St., Ormond, Vic. Tel. 58 6421.

Viktoras Martišius

Kultuvą ir
laisvė

Vasario šešioliktosios aktas 
nebuvo pasirašytas vien tik dr. 
Jono Basanavičiaus bei jo 19 
bendraminčių ir tų, kurie jam sikaupti, nes yra būtina panagri- 
sutvirtinti kraują praliejo nepri- nėti priežastis, dėl ko mes savo 
klausomybės kovose. nepriklausomybę praradome ir

Nepriklausomybės deklaraci- kokios yra perspektyvos ją at- 
ją pagrindinai lėmė tuo metu gauti, 
išsivystymas mūsų tautos kultū
ros, kuri žadino ir ugdė laisvės vo nepriklausomybę praradome 
troškimą. Šis kultūrinis renesan- pasėkoje II-jo Pasaulinio karo, 
sas mūsų tautos laisvę subran- daugiausia dėl Vakarų siauros ir 
dino, o palankios tarptautinės apatiškos politikos. Potsdamo 
politinės sąlygos palengvino ją konferencija 1945 m. tarybinei 
mūsų savanoriams įgyvendinti. Rusijai atidavė pusę Rytprūsių 
Lietuvos nepriklausomą valsty- ir konkrečiai nenustatė naujųjų 
bę buvo galima atkurti 1918 
metais, bet ne 1905, nors ir 
prieš 1918 m. tam žygiui netrū
ko ryžtingų ir pasiaukojančių 
žmonių. Tačiau tauta tada dar 
nebuvo pribrendusi kultūriškai.

Pabaiga 19-to ir pradžia šio 
šimtmečio buvo, be abejo, mū
sų idalinės kūrybos pažangiau
sias etapas, dėl ko turime būti 
dėkingi Antanui Baranauskui, 
Jonui šliupui, Vincui Kudirkai, 
Mykolui Čiurlioniui, Jonui Ma- 
čiuliui-Maironiui, Juozui Tumui 
-Vaižgantui ir kitiems. Kūrybi
niu vyksmu išryškėja etninė tau
tos individualybė, kyla ryžtas, o 
tuo ir teisė gyventi. Pilnutinis 
gyvenimas teįmanomas, kaip in
dividui, taip ir tautiniam kolek
tyvui tik laisvėje, nes tik lais
vėje subujoja žmogaus kūrybi
nė potencija ir įgalina žmogų

pilnai apsireikšti, t.y. pateisinti 
savąjį buvimą.

Verta šiandien akimirkai su

Yra neginčytina, kad mes sa- 

valstybinių sienų. Rytprūsių ta
čiau priskyrimas prie Rusijos 
buvo faktiškas Baltijos valstybių 
išdavimas. Dabartinis Vakarų 
nepripažinimas įjungimo Balti
jos valstybių į Tarybų Sąjungą 
yra tik nenoras dėti parašo po 
purvinu darbu.

Kyla natūralus klausimas, ar 
pati Lietuva buvo kiek nors kal
ta, kad jos teisės kaip savaran
kiškos valstybės buvo ignoruotos 
minėtose konferencijose? Tai yra 
sunkus ir diskusinis klausimas, j 
kurį galima duoti tiktai subjek
tyvius atsakymus. Žvelgiant at
gal į mūsų nepriklausomybės 
laikotarpį nuo 1918 ligi 1940 
metų, nekyla abejonės, kad Lie
tuva padarė milžinišką pažangą 
per jį. Pravesta žemės reforma 
ir pakeltas ūkinis našumas, iš
vystyta koperatyvų tinklas, pra

tiesta daugybė kelių, didelė pa
žanga padaryta elektrifikacijoje, 
išugdyta švietimo institucijos. 
Visa tai davė pagrindą, dėl ko 
tauta turėjo ir turi teisės didžiuo
tis.

Nors Lietuva įrodė, kad jinai 
moka tvarkytis ekonomiškai, 
man tačiau atrodo, kad jinai, 
gaila, nepakankamai pademon
stravo savo kūrybingumą kultū
rinėje srityje, o ypač pasaulinėje 
plotmėje. Jaunasis Kauno uni
versitetas išugdė kelioliką žymių 
profesorių; išaugo literatūra, 
ypač poezija, susilaukta žymių 

V AS AKIO 16-ji
— O broli,
Kurs tėviškės ieškai, 
Valandėlei sustoki!
Tau vėliavą mažą
Prisegsiu prie atlapo juodo —
Kaip skambantį varpą,
Kaip švintantį rytą,
Kaip didžią paguodą:

GELTONĄ — ŽALIĄ — RAUDONĄ!

sakai tu,
kad visame fone
kartosis spalvos tos milijonais!
... žolė čia geltona,
o medžiai žaliai vis žaliuoja...
o žemė, kuri būti turėtų
ir puri ir švelni, —
po kojomis tapo ir kieta ,ir šiurkšti, 
ir raudona...

— O broli,
Paguodos kurs ieškai —
— Šiandien juk Vasario šešioliktoji!
Apie laisvę dainuojam!
Ne. spalvas tau šiandieną segu, 
Tik Tėviškės Praeitį — Dabartį — Ateitį 
Tau dovanoju!

(M.M.)

dailininkų ir skulptorių, neblo
gų architektų. Visa tai teisybė. 
Vis dėlto reikia pripažinti, kad 
nepavyko mums per tą dvide
šimtį nepriklausomybės metų iš
stumti į pasaulinę areną nei sa
vo mokslininkų, nei rašytojų, nei 
politikų.

Pagrindinė priežastis tai ta, 
kad per šimtmečius, ligi pat ne
priklausomybės išsikovojimo, lie
tuvių tauta buvo smarkiai pa
veikta lenkų kultūros. Lietuvos 
aristokratija ir šviesuomenė su
lenkėjo ir tapo nenaudingi savo 
tautai šiuo atžvilgiu. Antras da
lykas, tai ilgai užtrukusi rusų 
okupacija. 19 š. yra pažangiau
sias Europoje — tuo laiku ima 
bujoti tautinės kultūros. Jo an
troje pusėje atsiranda ir lietu-
viškai kalbančios ir mąstančios 
inteligentijos, bet oficialiai siau
čia rusifikacija, ir pačioje Lie
tuvoje nėra sąlygų nei lietuviš
kai mokyklai, nei spausdintam 
žodžiui. Trečia priežastis, tai su
vėlavusio naujakurio būsena. At’ 
gavus nepriklausomybę ir atsi
radus sąlygoms lietuvių kultūrai 
augti, tas nedaugelis tuo metu 
buvusių mūsų šviesuolių taip bu
vo apkrauti įvairiais darbais ir 
tampomi į visas puses, kad netu
rėjo laiko vienai kuriai sričiai 
susikaupti.

(Nukelta į psl. 4)

“AUKSO ŽĄSIS” EKRANE

“Aukso Žąsis” tai pirmas spal
votas pilno ilgio lietuviškas fil
mas, pagamintas išeivijoj. Filmo 
siužętu yra Birutės Pūkelevičiū- 
tė sdramatizuota pasaka “Aukso 
Žąsis”, šio filmo premijera įvy
ko Čikagoje 1965 metų gruodžio 
mėnesi, o po to jis buvo rodytas 
Detroite, Clevelande ir kitur; gi 
šių metų sausio 29 ir 30 dieno
mis buvo rodomas Los Angeles, 
kur buvo atlikta ir dauguma fil- 
mos gamybos darbų. Pats filmas 
buvo spausdintas toj pačioj la
boratorijoj, kuria naudojasi ir 
Walt Disney studijos.

Lietuviškoje Amerikos spau
doje apie šį filmą yra reiškiamos 
įvairios nuomonės. Filmas giria
mas ir peikiamas. Daugiausiai yra 
nusiskundimų dėl kalbos. Tikrai 
pirmojoje filmo dalyje vietomis 
labai sunku buvo suprasti aktorių 
žodžius ir reikėjo labai įtemptai 
klausytis, kad būtų galima sekti 
dialogą. Filmo gamintojams bu
vo ne viename straipsnyje pri
mesta, kad yra bloga filmo sin
chronizacija — mėgėjiškai pada
ryta. Pasirodo, kad filmo garso 
vaga buvo gaminta “20th Centu
ry” garso studijoje, taigi darbas 
ne mėgėjiškas.

Technikiniai filmas yra gerai 
pagamintas, ir aktorių vaidyba 
gana vykusi. Nepamirština, kad 
jie nėra tikri filmų artistai. Vai
dyboje todėl jautėsi dirbtinumas 
ir vietomis atrodė, kad artistai 
per daug stengiasi vaidindami. 
Didelis minusas tai trūkumas in
trigos — veiksmo taip kaip ir nė
ra, todėl ir gaunasi įspūdis ilgo 
eiliuoto dialogo. Vietomis, kur 
artistai šoka, atrodo, kad tai yra 
daroma laikui užpildyti, nes tai 
nieko nepriduoda filmos eigai. 
Manyčiau, kad kaip tik todėl ir 
atrodo, kad yra perdėta vaidyba. 
Jeigu būtų gyvesnė intriga, į- 
tampa, tai žiūrovas būtų pagau
tas veiksmo, o ne vaidybos. La
bai sunku buvo suprasti E. Dau
guvietytės kalbą. Geriausia dikci
ja tai K. Veselkos, K. Vasiliauske 
ir Z. Kevalaitytės. K. Veselka bū
tų galėjęs būti žavus princas, bet 
jis vaidino juokdarį, kuris buvo 
daugiau panašus į princą^ o ne į 
juokdarį. K. Vasiliauskas labai 
vykusiai vaizdavo Fortūnatą — 
karališkąjį astronomą. Labai na
tūraliai išpildė savo roles Rūta 
Barteškaitė ir Dalia Sibitytė.

Užsimojimas pastatyti lietuviš
ką filmą ir tai įvykdyti neprašant 

piniginės pagalbos iš bendruome
nės narių, yra girtinas, tik kyla 
klausimas, ar pasirinktas veikalas 
buvo tinkamas filmo sscenarijui. 
Veikalas yra pasaka, parašyta pa
gal brolius Grimus. Toje pasako 
j e nėra jokių lietuviškų motyvų, 
o pats scenarijus turi labai mažai 
veiksmo bei intrigos. Labiausiai 
apgailėtina yra tai, kad pirmas 
lietuviškas filmas išeivijoje nei 
turiniu, nei kostimais, bei deko
racijomis neturi nieko bendro su 
lietuviškais motyvais. Kadangi 
veiksmas yra labai ribotas, tai 
filmas ilgainiui darosi nuobodus.

Labai menką vaizdą duoda de
koracijos — jos perdaug prime
na scenines dekoracijas. Scenos, 
kuriose aktoriai, nušviesti pro
žektorių šviesos, iškildavo iš juo
do fono, buvo įspūdingesnės ne 
gu scenos, kuriose matėsi deko
racijos.

šio filmo gamybai buvo išleis
ta apie $30,000 ir įdėta labai daug 
darbo. Aktoriai ir technikinis są
statas dirbo prie filmo pastatymo 
ilgą laiką įvairiose Amerikos bei 
Kanados lietuvių kolonijose. Bi
rutės Pūkelevičiūtės “Aukso Žą
sis” buvo prieš 3 metus pastaty
ta Čikagos scenoje ir filmoje 
matome dalį tų pačių aktorių. 
Filmo aktoriai yra: Kazys-- Ve
selka — Pikis, Zita Kevalaitytė
— Samanė, Kazys Vasiliauskas
— Fortūnatas, Stasys Pilka — ad
mirolas, Elena Dauguvietytė — 
Teodora, Viltis Vaičiūnaitė — 
karalaitė, Leonas Barauskas — 
karalius, Algimantas Dikinis — 
Kajatonas Gerveniškis, Vytautas 
Sabalys — daktaras. Be jų dar 
vaidino Vincas Skaisgirys, Ričar
das Simaniūkštis, Rūta Barteš
kaitė ir Dalia Sibitytė.

Autorė Birutė Pūkelevičiūtė 
režisavo šį filmą, o Povilas Ja- 
siukonis atliko sinchronizaciją ir 
daugelį technikinių filmos gamy
bos darbų. Kostiumai suprojek
tuoti Kazio Veselkos. Aldona Va- 
leišaitė davė choreografiją šo
kiams, Zigmas Lapinskas sukom
ponavo muziką, Antanas Rimavi- 
čius tvarkė garsų efektus, Ro
mualdas Bukauskas dekoracijas 
ir užrašus, o grimas ir perukai 
buvo Stasio Ilgūno rankose.

Filmas vertas pažiūrėti ir rei
kia tikėtis, kad bus padarytos pa
stangos parodyti jį ir Australijos 
lietuviams.

Irena T. Tamošaitienė
1966.11.2 d.
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Iš J. GENČIO DIENORAŠČIO NAUJOJOJ PIETINĖJ ARKADIJOJ

1956, gegužės 25
Italiukas Franko Totani iš Gran Sasso už poros 

mėnesių važiuoja atgal į Italiją. “Pasižiūrėt!” sako 
jis ir šypsosi šviesia šypsena. Italijoj tikisi prasi
mušti, tai yra nusipirkti krautuvę ar mažutę dirb
tuvę. O jeigu jam nepavyks, Franko ir vėl patrauks 
Arkadijon. Tik šį kartą kartu su sena motina ir jau 
visam laikui.

"O kada tu, George, važiuosi atgal į Europą?”, 
išsipasakojęs, paklausė jis manęs.

"Kada važiuosiu atgal į Europą? Ką aš tau, 
Franko, galiu atsakyti. Man reikia aiškinti, aiškinti, 
aiškinti.”

1956, Birželio 1
Vakarienės metu Liucilė paprastai kalba apie 

smulkius dienos įvykius, apie vaikus, namų reika
lus arba, šiandien, apie gaidį. Einu, sako, į miške
lį vištų šerti ir matau: jauniklis gaidys, pralindęs 
pro tvorą, jau laukia manęs. Ant žemės aplink jį 
šviečia tarp šakų atmirgėję saulės spinduliai, žolė 
žalia, kad net akys skauda, o paukščio krūtinė tvis
ka vaivorykštėm kaip šarvas. Ir aš stabteliu ir gal
voju: ei, koks gražus tas mūsų gaidelis!

1956, Birželio 5
Su tėvu mieste pas advokatą pasirašyti ant nau

jų skypo dokumentų. Atėjęs ankščiau negu susitarėm 
laukiau tėvo gatvėje, žiūrėdamas į praeinančius. 
Laikas bėga ir Arkadijoj. Atvykęs čionai pusberniu, 
aš dabar esu jau, kaip sako, metuose ir mano paste
bėjimai jau grindžias: tikra patirtim. Pamatau rau
kšlę praskubančios moters kaktoj ar jaunuolio spran
do liniją ir, tarytumei špiegas pro rakto skylutę, 
išvystu intymius vaizdus iš jų gyvenimų.

Paskui Mrs. Bonsbeer knygyne. Rusiškų knygų 
lentynoj užtikau du šviesiai žalius tomelius Jesenino 

eilėraščių. Pavartęs, suradau “Proščiaj Baku” ir 
“Ja pomniu ti mne govorila”. “Ką radai?”, paklau
sė tėvas. “Eilėraščius, kurie man patinka”.

Iš almanacho “Jahresring”:

Žinotumėm daugiau, 
dirbtumėm mažiau; 
žinotum viską, 
nedirbtumėm nieko.

1956, Birželio 7
Mieste Karolio ir Zimučio parodos atidaryme. Ma

žytėj, blogai apšviestoj galerijoj sava ir vietinė in
teligentija. Ponai, poniutės, paaugliai-šmirinėtojai. 
Sweet shery Fotografų žaibai. Pačių peveikslų ma
žai tesimatė. Jie buvo tarsi nuskendę burzgiančio
se mariose.

1956, Birželio 24
Į pavakarę keletą valandų su tėvu. Vėl apie po

nios Ziloti knygą “Vdome Tretjakova”. Apie žmones 
Rusijoj. Neužmiršk, kalbėjo tėvas, kad knygoje kal
bama apie laikus tuoj po baudžiavos panaikinimo. 
Laisvi kaimiečiai tuomet buvo tik teoretiškai. Savos 
žemės jie neturėjo. Vietoj jos — geltonus pasus ir 
obščinas: tamsybę, prietarus ir pasileidimą. Tėvas 
taip pat papasakojo savo įspūdžius ir nuotykius Ru
sijos metalo fabrikuose prieš pat pirmąjį Did. karą. 
Apie rusiško kaimo nykumą. Mūsiškis, palyginus, 
anuomet buvo sveikas ir šviesus. Paskui apie senas 
lietuviškas karčiamas ir užeigines.

1956, Liepos 4
Dirbdamas užsisvajojau ir pražiopsojau pusryčių 

švilpuką. Kai pamačiau, kad vyrai, susėdę saulės 
nušviestose užuovėjose, jau geria arbatą, šokau bėg
ti ir, užkliuvęs už atsikišusios geležies, skaudžiai nu- 
simušiau koją.

1956, Liepos 6
Liucilė apie dienoraščio birželio 1-mą:
Užrašei nei šį nei tą. Svarbiausiai, jog ir ne teisy

bę. Aš niekad nepagalvojau: “ei, koks gražus tas mū
sų gaidelis". Buvo taip: Tą dieną, išėjus šerti vištų, 
pamačiau iš paskos sekantį gaidį. Jis sekė mane nuo 
pat namų, bet aš tik prie vištininko vartų susigrie
biau, kad jis ne iš Kerdvilienės pulko, o mūsiškis — 
tas pilkas su šviesiom, beveik baltom kojom. Ir tai 
viskas. Daugiau aš nieko nepasakojau.

1956, Liepos 10
Savo naujam name Barsukevičius nori išnuomoti 

keletą kambarių. Per pietų pertrauką šiandien jis už
sirašė skelbimo tekstą. Jo raštas — aš tikėjausi iš
vysti palaidą į menus palinkusio žmogaus braižą, — 
nustebino mane. Pradėdamas didžiąją T, jis pir
miausiai pastatė tašką, iš kuriuo tuo pačiu pakry
pimu kaip visos būsimos raidės, nuleido žemyn trum
pą brūkšnelį. Paskui, žaibiškai staigiu judėsiu apsu
kęs aplink padėtą tašką du plonyčius, vos matomus 
ratelius, stipriai stumtelėjo plunksną iš apačios į 
viršų, šitaip pažymėdamas raidės nugarkaulį. Užsi
mojęs trečią kartą, jis pelengva ir storai nubrėžė 
riestą skersinį. Žiūrėdamas į jo rašymą, prisiminiau 
vaikystės dailyraščio sąsiuvinius ir senas kontūri
nes knygas Vindalyčiuose. “Jūs tikras kaligrafas, 
ponas Barsukevičiau!” Barsukevičius pažvelgė į ma
ne šiltu, brolišku žvilgsniu ir nusišypsojo. Nors kar
tą aš pataikiau užgauti stygą. Laikui bėgant, gal būt 
išmoksiu, ko kadaise nepasisavinau iš Dėrių: kaip 
bičiuliaut ir prieteliaut, kad kompanijos netrūktų, o 
kartu neįsivelt į gilesnę, įsipareigojimus atnešančią 
draugystę.

1956, Liepos 15
Pas tėvus išsklaidžiau kompostinės žemės aplink 

rožes ir kieme išilgai šaligatvio, kur mama nori so
dinti cinerarijų ir kitų pavasarinių gėlių. Paskui 
bažnyčion. Bažnyčioj ant suolų radom išdėstytas an- 
ketas-pasižadėjimus kas savaitę aukoti nusistatytą 
sumą. Nemanykite, kalbėjo klebonas per pamokslą, 
kad jūsų aukos man atneš asmeniškos naudos. Aš tu
riu lovą, tris kart į dieną gaunu pavalgyti ir, ar jūs 
aukosite šilingą ar svarą, mano gyvenime niekas ne
pasikeis. Bet nauja mokykla parapijai reikalinga, o 
pinigų statybai, kaip žinote, nėra, taigi-----------

Po pietų pas panas Palengvėnaitytes apžiūrėti jų 

namo. Kambariai pas jas aukšti ir tamsūs. Miega
muose dar gyvena buvusių savininkų palikti kvapai. 
Kaimynystėj fabrikas ir eilės tokių pat tamsių na
melių. Gatvėj keletas medžių, daug mašinų ir daug 
vaikų. Kalbėjom apie taisytiną dujų instaliaciją, da
žus, spalvas, dažymą. Rezultatas: jeigu panų finan
siniai reikalai susidėstys taip kaip jos norėtų, kad 
jie susidėstytų, jos man atiduos nudažyti priekinį 
miegamą

Kartu su manim panas Palengvėnaitytes aplankė 
parapijos bažnyčios šventoriuj dažnai matytas, bet 
arčiau nepažįstamas juodų plaukų, juodų akių ir 
juodai vilkintis laukų ir pūdymų žmogus, aistringai 
mėgstantis, kaip pats sakė, lietuvišką valgį — rūgu
sį pieną, kopūstus, lašinius. Panoms pakvietus prie 
stalo, jis čia pat ir įrodė, jog tuščiai nekalbėjo.

1956, Liepos 27
Su statybininku T. į banką. Pakeliui T. mane dar 

paskutinį kartą perspėjo jokiu būdu neprasitarti, jog 
prašomos paskolos man statybai neužteks ir, kad aš, 
neturėdamas pilno depozito, šiaip ar taip dar skolin
siu pinigų ir iš paties T..

Banke, užpildant prašymo anketą, nesusipratimas. 
Į raštininko klausimą, kur ir ką dirbu T., greit atsa
kė už mane, jog esu kontraktorius.

“Jūsų debitoriai?”, tada paklausė raštininkas.
“Fairing Aircraft Corporation”.
“Kiek jie jums skolingi?”
“šešiasdešimts svarų”. Tiek maždaug, pagalvojau 

turėčiau gauti iš fabriko, jeigu pradžioj rugpjūčio 
paimčiau metines atostogas.

“Kiek turit grynų?”
“Du šimtus”.
Kai po viskuo du kartus pasirašiau, T. šypsoda

masis pasiūlė man cigaretę.
Paskui pas menadžerį, Mr. Opper, didelį, į stili

zuotą paukštį panašų vyrą. T. ir Mr. Opper apie T. 
brolio dvylikapirštės žarnos uždegimą, apie vaistų 
kaštus ir apie būsimas mašinų lenktynes aplink Piet 
Arkadiją.

“Bet tuos du šimtus svarų”, staigiai pertraukęs 
pokalbį su T., kreipėsi į mane Mr. Opper, "aš jums 
patariu įnešti į mūsų banką. Finansinę paramą mes 
pirmoj eilėj teikiam mūsų klijentams”. Atsisveikin
damas, Mr. Opper ištiesė man ranką. Delnan suėmęs 
mano pirštų galus, jis lengvai stumtelėjo mane du
rų link.
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DIDYSIS AITVARAS BALYS SRUOGA
JO TO-TIES METU SUKAKTĮ MININT

Rašo: STP. VYKINTAS

Būčiau žiauriai nedėkingas mokinys, jei nepaminėčiau savo 
mokytojo — profesoriaus Balio Sruogos. Tiesa, jis nebuvo mano 
tiesioginis profesorius, bet aš jo teatro seminarą lankiau ne iš rei
kalo, o iš meilės Ir šiandien su didžiausiu širdies skausmu pasigen
du Balio Sruogos, žymiausio mūsų tautos rašytojo ir geriausio te
atro teoretiko ir dramaturgo.

Balys Sruoga, biržėnas, gimė 1896 m. vasario 2 d. Baiboku' 
kaime, Vabalninko valsčiuje, ūkininkų šeimoje. Tėvai, matyt, buvo 
pakankamai turtingi ir didžiai šviesūs lietuviai, kad beveik visus 
sūnus išleido į aukštuosius mokslus. Balys Sruoga pasižymėjo ypa
tingu veržlumu ne tik į mokslą, bet ir į kūrybą. 1914 m. jis teigė 
Panevėžio realinę gimnaziją. Dar gimnazijoje būdamas, jis pasi
reiškė kaip poetas. Pirmąjį eilėraštį “Ko gi sodai” jis parašė 1912 
m. Po to, jis eilėračius spausdino įvairioje spaudoje.

Pabandęs Petrapilyje studijuoti miškų mokslus, jis tuoj juos 
metė, nes tai ne jo sritis buvo. Tada jis Maskvos universitete ėmė 
studijuoti filologiją. Siame laikotarpyje jis ypatingai pamėgo M.K. 
Čiurlionį, Jurg. Baltrušaitį, Balmontą ir kt. rusų ir Vakarų Euro
pos simbolistus. 1918 m., grįžęs į nepriklausomą Lietuvą, pasinė
rė valstybės kūrybiniame bare: redagavo laikraščius, aktyviai daly
vavo teatro “Vilkolakio” kūrime, Meno Kūrėjų, Rašytojų ir Žur
nalistų dr. steigime, Saulių Sąjungoje ir kt. visuomeninėse organi
zacijose.

KULTŪRA IR...
(Atkelta iš psl. 3)

-Tapytojai ir skulptoriai įjun
gti mokyti jaunąją kartą, į mo
kslą pasišovusieji — dėstyti aug- 
štosiose mokyklose. Tai vis atė 
mė daug energijos, ir jos neliko 
tikram kūrybiniam darbui. Nau 
jajai pagaliau kartai, gimusia 
apie 1918 m. ir ėjusiai mokslu 
nepriklausomu laikotarpiu, ne 
buvo laiko subręsti ir pradėt 
kurti. Mūsų tat pagrindinis ne 
pasisekimas, kad nepriklauso 
mybės laikotarpis buvo per trum 
pas. Pritrūko laiko įtikinti pa 
šaulį, kad jis pats bus tikrai tur 
tingesnis kultūriniu požiūriu, je 
Lietuva liks laisva. Jeigu būtu 
mėm turėję dar 20 metų nepri 
klausomybės, esu tikras, kad jau 
noji karta būtų iškėlusi Lietu 
vos vardą kultūrinėje plotmėje 
ir mūsų tauta būtų pasiekus 
daug palankesnių pagrindų išlai 
kyti nepriklausomą valstybę 
Juk Suomija panašioje geografi 
nėję padėtyje, bet josios stam 
bosnis pasireiškimas kultūrinėje 
plotmėje ir Maskvą sulaikė nuo 
nuogų, grobuoniškų žygių, nors 
bandymų netrūko.

Prieš pradedant svarstyti da
bartines tautines problemas, rei
kia konstatuoti faktą, kad retas 
tegalvojo, kad pasitraukimas iŠ 
Lietuvos taip ilgai užsitęs. Bet 
vis dėlto esam išsinešę dvasinę 
Lietuvą, kurią esam sentėvių į- 
pareigoti perduoti savo vaikams. 
Dabar jau prabėgo dvidešimt su 
viršum metų, kaip palikome Lie
tuvą. Reikia ypatingos tikėjimo 
aistros tikėtis Lietuvai naujos 
prisikėlimo dienos. Mums ta
čiau svarbiausias dalykas yra ti
kėtis į Lietuvos dvasią, į jos tau
tinę kultūrą, nes fiziškai jau mes 
įleidom šaknis į Australijos že
mę. Mums gręsia didelis pavo
jus, ypač jaunimui, prapulti 
Australijos masėje. Todėl lietu
viškumą turim išsinešti su savim

ne vien kaip veiklą, bet pajusti 
taip pat aistrą lietuviškai kultū
rai. Kultūra juk yra tautos dva
sios atspindys. Tauta yra gyva, 
kol fiziškai gyvi jos žmonės ir 
kol jų kultūros turinys suteikia 
jiems pakankamai atsparos prieš 
kitų kultūrų traukos jėgą.

Dabartiniu metu mes turim 
kultūrinį lobį," kuris prilygsta 
daugeliui civilizuotų tautų. Sį 
lobį mes turim saugoti, palaiky
ti ir propaguoti. Turim savo 
jaunimą įvesdinti į jį, kad jis ne
pasektų lenkmečio laikų mūsų 
bajorų pavyzdžiu. Reikia taip 
pat atsiminti, kad yra būtina ne 
tik lietuviškos kultūros išlaiky
mas, bet ir tolimesnis jos ugdy
mas. Jei nežengsime į priekį, o 
tik stengsimės išlaikyti, ką atsi
vežėm iš tėvynės, tai įvyks mer
dėjimas ir galutinas išeivijos mi
rimas. Sekančios mat kartos, 
jausdamos, kad jų išeivinė ben
druomenė savo kūrybingumu at
silieka nuo aplinkos, išvis nesi
domės mūsų kultūra.

Būtina todėl visiems, kas turi 
gabumų, kurti ir sudaryti sąly
gas vaikams, kai jie subręs, tuo 
keliu eiti. Pabrėžtina ir tai, kad 
tėvai, kurie turi ar turės vaikų, 
linkusių muzikai, literatūrai, ar 
šiaip menui, nestumtų jų į pro
fesinius mokslus grynai dėl *o, 
kad būtų garantuota ir aiški jų 
materialinė ateitis. Svarbu tik, 
kad į Šias dvasinio pasireiškimo 
sritis atžalynas ateitų su tautine 
sąmone ir pasiryžimu kelti lie
tuvio vardą. Visa tauta tikrai di- 
džiuosis, jei dabartinė generaci
ja (krašte ar išeivijoj) užaugins 
nors vieną Beethoveną, Tolstojų, 
Picasso ar Marconį, kuris iškel
tų lietuvio vardą į didybes. Kul
tūra tikrai daugiau lems negu ka
ringumas, kovojant dėl mūsų 
tautos nepriklausomybės. Kultū
ra yra laisvės raktas.

1921 — 24 m. Balys Sruoga studijavo Miunchene slavistiką 
pas prof. E. Bemekerį, teatro meną — pas A; Kutcherį ir me
no istoriją — pas H. Woelfliną. Ypatingai gilinosi į naujausias 
literatūros, dailės ir teatro sroves. Parašęs disertaciją “Lietuvių 
dainų poetinės priemonės”, ją apgynęs ir išlaikęs egzaminus, įsi
gijo filosofijos daktaro laipsnį, kuo jis niekad nesigyrė ir nepa- 
sirašinėjo.

1924 m., kada įstojau į Kauno universitetą, jį radau bedės- 
tantį humanitarinių mokslų fakultete rusų literatūrą, o vėliau ir 
teatro meną. Lankiau jo paskaitas ir teatro seminarą su didžiau
siu malonumu, nes jo paskaitos pasižymėjo moksliniu gilumu, 
originalumu, menine ekspresija. Teatro seminarai buvo gyvi savo 
diskusijoms ir savarankia kritika. Iš teatro seminaro išaugo ne
maža teatro darbuotojų: recenzentų kritikų, teoretikų, režisierių 
ir artistų. Tai buvo didelis B. Sruogo įnašas į mūsų teatro kul
tūros istoriją. Dar ir šiandien Kauno ir Vilniaus teatrai tebejau
čia Balio Sruogos įsvarą į teatrinįnkų širdis.

Našiai dirbęs mokslininko, rašytojo darbą Nepriklausomybės 
laikais, Balys Sruoga skaudžiai išgyveno okupacijas. Pirmoji bol
ševikinė okupacija jį užklupo Vilniuje. Dažnai jį matydavau Vil
niaus gatvėse labai susirūpinusį, širdies gilumoje giliai išgyvenan
tį skausmą, nors, kaip ir dauguma rašytojų, buvo bolševikų pri
verstas atiduoti savo kūrybinę duoklę. Nacių okupacijos pradžio
je susitikau jį Gedimino gatvėje džiaugsmingą, kupiną įvairių pro
jektų, kaip panaudoti lietuvių kultūros propagandą, versti lietu
vių rašytojų raštus į vokiečių kalbą, tačiau šis jo džiaugsmas tru
ko neilgai, nes greit visi mes pajutome nacių fizinio ir dvasinio 
naikinimo kėslus. Vėliau, matyt, Sruoga nuėjo į intelektualų po
grindį. Būdamas atviro būdo ir tiesaus charakterio, Sruoga užsi
miršo, kad okupacinėje sistemoje siautė gausybė šnipų. 1943 m. 
kovo 16 d. jis buvo Gestapo suimtas ir su kitais veikėjais išvež
tas į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Daugelis išvežtųjų toje 
stovykloje žuvo, Balys Srouga, iškentėjęs Tantalo kančias, savo 
fiziniu ir dvasiniu atsparumu atlaikė. Jis skaudžiausiomis ir sun
kiausiomis sąlygomis kūrė, žadino kitų kūrybingumą ir kėlė dva
sią nepasiduoti, nepalūžti, ištverti.

1945 m., kada naciai bėgo iš. Stutthofo, B. Sruoga, išėjęs 
iš stovyklos, nebeturėjo jėgų ir kelyje krito be sąmonės. Jį ten 
rado pusgyvį sovietų kareiviai ir pargabeno atgal į Vilnių. Bet 
kokia šeimos tragedija. Jis čia nerado žmonos ir dukters, kurios 
buvo pabėgusios į Vakarų Vokietiją. B. Sruoga iš vienos nelais
vės buvo parvežtas į kitą, šeimos prasilenkimo tragedija jį visiš
kai parbloškė. Jis bandė dar atsigauti kūrybiškai, bet ir tai nebe
davė moralinio pasitenkinimo. Fiziškai ir dvasiškai okupantų su
žlugdytas, 1947 m. spalio 16 d. jis mirė Vilniuje, užtroškęs nuo 
nacinio ir bolševikinio tvaiko.

Balys Sruoga kaip žmogus pasižymėjo didžiausiu veržlumu, 
dinamiškumu, grožio ir tiesos ieškojimu, atvirumu, dvasine ampli- 
tuda.

Kaip rašytojas Balys Sruoga neišsemiamas kūrybinis šaltinis. 
Nors jo kūrybinį genijų palaužė okupantai, tačiau jis per 35 m. 
mums sukūrė ir paliko gausybę kūrinių, štai tik dalis jo raštų: poe
ma “Dieve iš ežero”, eilėraščių rinkiniai — “Saulė ir smiltys”, 
“Dievų takais”, dramos veikalai: “Milžino paunkmė”, “Radvila 
Perkūnas”, “Baisioji naktis”, “Kazimieras Sapiega”, “Algirdas Iz- 
borske”, “Apyaušrio dalias”, “Pavasarinė giesmė”, komedijos 
“Uošvė”, “Penkialapis dobilėlis” etc. Jaunimui knygos: “Aitvaras 
Teisėj:as”, “Giesmė apie Gediminą”, “Kas bus, kas nebus, bet že
maitis nepražus”. Literatūros mokslo veikalai: “Dainų poetikos 
etiudai”, “Vaičiūno dramaturgija”, “Rusų literatūros istorija” etc.

B. Sruoga B. Sirakuzino slapyvardžiu reikėsi ir kaip vienas iš 
pajėgiausių ir meniškiausių kritikų.

Sruoga išaugo simbolistų lyrikos poveikyje. Tačiau nemažiau 
jį veikė ir mūsų liaudies dainų simbolika. Lyrikoje jis genialiai 
panaudojo mūsų liaudinę muzikinę ekspresiją ir išreiškė individua
lines idėjas. “Jaunosios rauda” yra liaudies formų imitacijos še
devras. šio kūrinio ir turinys, ir. forma tarytum iš lietuvės širdies 
išplėšta. Kokia psichologija ‘Koks skambumas’ Kokia lyrizmo iš
raiška.

Sruoga nebedainavo kaip Maironis, Vaičaitis. Jis naujų ke
lių ieškotojas, individualistas:

Naujo gyvenimo gandą atnešdami,
Žemę ir dangų, ir dulkes atmesdami, 
Naujus takus per bedugnes atrasdami, 
Naujo gyvenimo gandą atnešdami... (Supasi, supasi...) 
Poetas kuria savo atskirą pasaulį, įstabų, jo įsivaizduojamą... 

Jis dainuoja — dangų sau tiekia’. Jis raško gimsiančio skausmo 
žiedus. Jis veržiasi į aukštį, į aušrą, į šviesą... Kalnai, jų aukštybės 
— nuolatinio jo veržimosi simbolika.

Tačiau poetas nėra atitrūkęs nuo gyvenimo. Jis myli žemę. Jis 
dainuoja: “Numylėta, numylėta, tu, žemele”... Jis kuria savo tau
tai, saviems žmonėms. Nekrasavo žodžiais jis išreiškė: “Manoji 
meilė Tau, šalie gimta”.

Plačiausią barą Balys Sruoga išvarė dramos srityje. Čia jis sau 
lygių mūsų literatūroje neturi. Balį Sruogą galima būtų lyginti su 
Šekspyru, su Šileriu ir su kitais pasauliniais dramos korifėjais. 
Jis mums yra lietuviškasis Šekspyras.

“Milžino paunksmė”, “Kazimieras Sapiega”, “Baisioji naktis” 
yra jo draminės kūrybos brandieji vaisiai. Vytautas Didysis, Jo
gaila, Sonka, Kazimieras Sapiega, Jurgis Skumbinas yra tie gyvieji 
ir ryškieji herojai, kurie mūsų istorijos šviesoje iškyla kaip kovo
jančios, intriguojančios žmogiškosios ir tautinės asmenybės, giliai 
psichologiškai išanalizuotos.

Kas gali geriau išreikšti Jogailos tragediją, kaip šis jo mono
logas:

“Aš — užkurys’ Ar tu žinai, ką reiškia —
Karalius užkurys?’ Kur tu matei,
Kad kalinys galėtų pasirinkti
Kalėjimo sargus? Taip pat ir aš.
Gal yr karaliai kur kitur. Ne Lenkuos.
Parduos tave su sąžine, su siela
Už menką pinigą, už žemės šiukšlę.
Tau įsakys, ką tu turi daryti.
Kalbėti ką. Mylėt. Jausti. Vesti...
Nepažiūrės, ko trokšta tavo siela.
Sutuoks tave. Vaikų tau prigimdys’
Laiške ne tai parašo, ką man skaito,
Ir skaito man ne tai, kas parašyta’

Gyvenimą tylėjau mano visą.
Kenčiau... Nebegaliu! Širdis pratrūko.
Tėvynėj mano aš nebegaliu
Bebūti aklas, kurčias, nebylys!
Kaip Vilniun atvažiuoju — man kitaip... 
čia viskas miela širdžiai. Man čionai 
Lengviau alsuot. Kalnai, kalneliai, klonys... 
Neries bangų švelnioji pyniava...
Prie vieškelio plataus sodeliai vyšnių...
Lakštingalos giesmė alyvų krūmuos... 
Net dargana, šalna rudens vėlyvo — 
Kaip laimės sapnas viešpaties paunksmėj’... 
Lankau senas vietas... Kaip tremtinys’ 
Ir vienas skausmą — vienas — slėpt turiu’..

(m veiksmas, I pav.)
Karaliaus užkurio ir lietuvio, išėjusio svetimiems tarnauti, tra

gedija. Tėvynės ilgesys ir sąžinės nerimas, kaip pagrįstai psicho
logiškai išreikštas! 1. ’. «

Jurgis Skumbinas, “Baisiosios nakties” herojus, revoliucinių 
idėjų skelbėjas išreiškia kiekvieno lietuvio credo:

Nes Lietuva — lietuvių turi būti!
Nereikia caro (ir bolševikų! — S.V.) mum valdžios! Mes pa
tys
Save valdyti galim. Ir turim...
Dabar arti, arti ta valanda,
Kad būsim mes laisvi, galėsim patys
Savuos namuos, savam krašte tvarkytis.
Balys Sruoga ir kaip lyrikas, ir kaip dramaturgas iškėlė mū

sų literatūrą į aukštesnę kultūros pakopą ir ją praturtino visuoti
nės literatūros masto kūriniais. Jei jis būtų gimęs Švedijoje, Nor
vegijoje ar Danijoje, jis seniai jau būtų buvęs Nobelio laureatas. 
Deja, jis, kaip lietuvis, kovojęs dėl Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės, liko okupantų sunaikintas. Ar mūsų tauta jį supras? Ir ka
da tai bus?

Lietuvoje
Leipzigo mugėj (rytinėj Vokie 

tijoj) Sovietų Sąjunga šį pavasa
rį turės paviljoną ir Lietuvoj ga
minamoms prekėms rodyti. Rodys 
lapių, triušių ir audinių kailiukus, 
kailių imitacijas, galanterijos pre
kes,lininius ir dirbtinio šilko audi
nius, rankinukus kelioninius krep
šius avalynę, maisto gaminius.

Avalynės skyriuje numatyta ir 
savotiškų kraštutinumų: kurpai
tės iš gintaro ir kurpaitės medi
niais padais. (Elta)

Prof. Juozas Indriūnas, Lietu
vos nepriklausomybės laikais buvęs 
Technikos fakulteto docentas ir 
Drobės fabriko inžinierius, sausio 
26 dieną Lietuvoj buvo pagerbtas 
jo 70 metų amžiaus sukakties pro
ga, kaip pirmas lietuvis tekstilės

O. Klimavičiūtės diplominis dar
bas “Kaliningrado centro išplana
vimas ir užstatymas” laimėjo pir 
mą vietą varžybose ta tema. Var
žybose dalyvavo Maskvos projekti
nės organizacijos ir Kijevo bei Le
ningrado architektai. Pirma vie
ta tam darbui pripažinta ir visos 
Sovietų Sąjungos aukštųjų mokyk
lų architektūrinių darbų parodoj. 
(Ten du kauniečiai gavo ir antras 
vietas-premijas: V. Vizgirda — 
“Senamiesčio svetainės rekonstruk 
cija” ir R. Mickus — “Visuomeni
nis kultūrinis centras Žaliakalny
je”). (Elta)

Kaune nuo Naujų Metų pradėjo 
kursuoti naujai įrengti troleibusai. 
Troleibusų sistema Kaune buvo 
manyta įvesti jau prieš karą, bet

MENULIS
LĖLIŲ

PARUOŠĖ VERUS

TEATRAS

technologijos specialistas, literatū
ros apie tekstilę pradininkas Lie
tuvoj, tekstilės vadovėlių ir mono
grafijų autorius bei tekstilininkų 
mokymo organizatorius. Jam va
dovaujant, Kauno universitete, 
vėliau Politechnikos institute pa
ruošta daugiau kaip 400 inžinie
rių — pluoštinių medžiagų mecha
ninės technologijos specialistų.

(Elta)

įvykiai tuos sumanymus sukliudė.
.((Elta)

Mokslininkai, stengdamiesi at
skleisti žemės kilmės paslaptį, ti
kisi problemos šaknis užtikti mė
nulyje. Mėnulio bevandenis ir be
oris paviršius galėjęs išsaugoti 
pirmines žymes, kurias turėjusi 
pačioje pradžioje žemė. Prez. 
Johnson intensyviai seka moksli
ninkų pažangą ir nuolat apie pa
siektus rezultatus yra painfor
muojamas.

Eilė Amerikos raketų yra pri- 
siuntusios tūkstančius mėnulio 
nuotraukų iš arti. Daugelis jų 
buvo transliuojamos gyventojams 
per televiziją. Gaila, turimos nuo
traukos neparodo, koks iš tiesų 
yra mėnulio paviršius. Amerikie
čiai dar vis tebesiruošia nuleisti 
savo erdvėlaivį ant mėnulio pavir
šiaus, kai pereitą savaitę toks ban
dymas pavyko rusams.

Visi mėnulio tyrinėjimai veda 
prie vieno aiškaus tikslo — nuleis
ti ant mėnulio žmogų ir jį vėl su
sigrąžinti. Kol pats žmogus nenu- 
vyks ir nepasiims mėnulio masės 
pavyzdžių, tol mokslininkams be
liks tik spėlioti. Ir rusų nuleistas 
ant mėnulio erdvėlaivis staiga 
nustojęs veikti, darosi didelė mįs
lė: ar instrumentai sugedo, ar 
pats mėnulio paviršius esąs klam

Jau aštunti metai, kaip Vliniuje 
veikia lėlių teatras (vadovas akto
rius B. Lukošius). Per metus su
rengia iki 300 spektaklių. Pereitais 
metais parengė tris premjeras. Bet 
tebėra įsikūręs mažame, kontorai 
ar gyvenamam butui tetinkamame 
namelyje (Čiurlionio g. 18). Vaidi
nimai vyksta kamšatyje, kaip “sa
lėj”, taip ir užkulisiuose. “Salėj” 
mediniai suolai, nėra nei fojė, nei 
koridorių, nei rūbinės, ir iš viso nė
ra teatro vardą pateisinančios ap
linkos. Mat, šis teatras gyvena “či
goniškai”- važinėja po visą Lie-Griaus 7rteoVaidmeZt Turi 
tuvą, ir tikr ų“namų’’neturi. (Vai-bQti 6.8 met Kandida.

Imrmn A IxO v -mv* XI./,« 1 Tz

(Elta)

Stelmužės ąžuolas (Lietuvos ry
tuose, Zarasų apskr.), kuris spėja
ma esąs apie trylikos šimtų metų 
amžiaus, apie 60 pėdų aukščio ir 
26 pėdų apimties, tų apylinkių tu
ristų atrakcija, kurį taiką sirgo 
“senatvės ligomis”. Dabar esąs re
stauruotas ir, manoma, išgyven
siąs dar keletą šimtmečių. (Elta)

Pabaltijo onkologinis (vėžio ligų 
gydymo) centras įsteigtas Estijoj, 
Tallino priemiestyje. Yra onkolo-

A. Žebriūnas, Kanų festifalyje 
premijuoto filmo (“Paskutinė atos
togų diena") režisierius, vėl ren
gia jaunimišką nepolitinį filmą 
“Mažasis Princas” (pagal prancū
zų rašytojo Saint-Exupėry apsa- gijos institutas ir Vilniuje (jo ve- 
kymą). Filmuoti rengiasi Vilniuje 
(studijoj) ir Vidurinėj Azijoj. Fil
mas turi būti baigtas lapkričio mė
nesį. Tik dar trūksta pagrindini*

dejas dr. Telyčėnas), bet jame nė
ra tiek ir tokių įrengimų, kuriais 
aprūpintas Tallino centras.

(Elta)

pus.

dina lietuviškai ir rusiškai). Kau-t ieško iaikrašeius.
nas žada netrukus Įrengti jam ge
resnes patalpas. Vilniečiai tuo tar
pu daugelis nei nežino, kur lėlių Karaliaučiaus miesto 
teatras yra ir iš viso ar yra. greičiausia bus atstatomas pagal 

lietuvaitės projektą. Kauno Poli- 
(Elta) tec hnikos Instituto diplomantės

centras

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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MŪSŲ PASTOGE B

KURIE DABAR GERIAUSI?
APIE DABARTIES DAILININKUS

9. Francois Arnai (g. 1924), «

Dail. M. DOBUŽINSKIUI 90 M.
lamai — abstraktizmo atstovas,

Gal būt iš visų dvasinės kūry
bos sričių revoliuciškiausia ir tuo 
pačiu kontraversiškiausia mūsų 
dienomis yra dailė. Daug daugiau 
dailei dėmesio plačiojoj visuome
nėj. Daug daugiau pačių dailinin
kų. Ir, naujų kelių ieškant, taip 
gimsta viena srovė po kitos, kad 
apie vieno stiliaus “bendrą vardik
lį” nebėra klausimo. Taip pat 
sunku ir orientuotis, j kuriuos dai
lininkus reikia kreipti akis kaip j 
naująsias “žvaigždes”.

Kas geriausi šios kartos daili
ninkai? Į šį klausimą ėmėsi ieš
koti atsakymo prancūzų meno sa
vaitraštis “Arts” ir paskelbė 
“sprendimą”. Savaitraštis krei
pėsi j 100 įvairių pažiūrų meno ir 
literatūros pasaulio asmenų, 
klausdamas, kuriuos 10 dailininkų 
kiekvienas laiko dabartinės gene
racijos atstovais, šioj “jury ko
misijoj” buvo daug dailės kritikų, 
bet iš jos buvo išskirti dailininkai 
ir meno pirkliai. Tebuvo viena są
lyga — atrenkamieji dailininkai 
turėjo būti jaunesni negu 50 metų, 
kad būtų atrinkti šios generacijos 
žmonės, iškilę pokario dvidešimt- 
metyje. Nors kiekvienas atsaky- 
tojas vadovavosi savo skirtingais 
kriterijais, tačiau iš viso tas 100 
“sprendėjų” iškėlė tik 20 vardų, 
ir savaitraštis taip komentuoja: 
“reikalas yra daug aiškesnis, negu 
buvo galima tikėti”.

Tuo būdu pravedus klausimą, 
kurie 10 dailininkų iškilo per šį 
dvidešimtmetį savo generacijos at
stovais, gauta tokia eilė:

1. Robert Rauschenberg (g. 19- 
25), amerikietis iš Texas, studija
vęs Kansas City meno mokykloj ir 
Paryžiaus' Acadėmie Julian. Jis 
laimėjo Venecijos bienalio didžiąją 
tapybos premiją. Po Pollocko mir
ties (1956) jis iškilo kaip New 
Yorko mokyklos būdingiausias at
stovas. Jo kūrybos laukas — ko
liažas. Dėl to laikomas “pop art” 
proseneliu, nors pats dar tėra 40 
metų. Iš pradžių savo koliažuose 
vartojo visokias atmatas — yra 
montažų su coca-cola bonkomis, 
kaklaryšiais, lietsargiais etc. Pas
kutiniu metu perėjo į rafinuotos 
elegancijos meną, visiškai skirtin
gą nuo ankstesnių paveikslų bru
talumo ir noro žiūrovus šokuoti. 
Bet ir dabar jo paveikslų invento
rių sudaro kasdieninio gyvenimo 
mitologija: sportininkai, politikai, 
kino ir televizijos žvaigždės etc.

2. Tinguely (g. 1925), skulpto
rius, šveicaras, gimęs Fribourge 
ir studijavęs Bazelyje, nuo 1952 
apsigyvenęs Paryžiuje. Kadangi 
mūsų civilizacija yra mašinų civi
lizacija, tai jai prisitaikyti Tin
guely ėmėsi “sumašininti" ir 
skulptūrą, iškildamas mechaninės 
skulptūros pionieriumi. Tarp įvai
rių mašinų — skulptūrų jis sukū
rė ir abstraktinės tapybos robotą.

3. Pierre Soulages (g. 1919), 
prancūzų tapytojas abstraktistas, 
nuo 1949 apsigyvenęs Paryžiuje. 
Tai erdvės ir nakties dailininkas, 
kuriam pagrindinė “spalva” yra 
juoda. Priešingai kitų jo pirma- 
takų abstraktistų geometrizmui, 
grafizmui, raizgytumui ar debe
suotumui, jo paveikslai pasižymi 
ramia ir blaivia energija, kurią 
liudija jo tapybinių formų masy- 
viškumaš. 1964 jis laimėjo di
džiausią tarptautinę kas tris me
tus skiriamą Carnegie premiją 
(Pitsburge).

4. Georges Matieu (g. 1924), 
prancūzų tapytojas abstraktistas. 
Kovojo prieš geometrinį abstrak- 
tizmą ir tapo “lyrinės abstrakci
jos” pionieriumi. Išgarsėjo savąja 
“greičio estetika” — piešia momen- 
tiškai. 1957 Tokijo parodai Japo
nijoje 21 paveikslą sukūrė per 3 
dienas prieš parodos atidarymą. 
Jis mėgsta tapyti viešumoj — yra 
tapęs Paryžiaus teatro scenoje, 
stebint pilnai salei publikos; Vie
nos aikštėje, prieš Dusseldorf o 
meno dailės akademijos narius etc.

5. Yves Klein (1928 — 1962), 
prancūzų dailin-kas, miręs širdies 
smūgiu sulaukęs vos 34 metų. 
“Tuštuma buvo visą laiką mano 
esminis rūpestis, ir esu tikras, kad 
ugnis dega ir tuštumos širdyje 
taip pat, kaip žmogaus širdyje”. 
Ši ugnis, kurioje kosminis jausmas 
lydėsi su nebūties jausmu, ir stū
mė jį į nepaliaujamą eksperimen
tavimą. Buvo monochromijos 
“mėlynasis periodas”. 1958 Pary
žiuje surengė “tuštumos parodą”, 
kurioj tebuvo plikos sienos. “An
tropometrijose” naudojo “gyvuo
sius teptukus” — išdažė nuogus 
modelius, ir jų kūno nuospaudos 
sudarė paveikslus. 1960 pradėjo 
savo “kosmogonijas", kurioms 
naudojo gamtos elementų “bendra
darbiavimą”: leido lietui atbaigti 
paveikslą; šviežiai nutapytą drobę 
vežė iš Paryžiaus į savo gimtinę 
Nicą iškėlęs ant mašinos stogo,

kad vėjas prisidėtų prie paveikslo; 
su gazo liepsnos pagalba kūrė “ug
nies” paveikslus ir skulptūras. 
“Planetiniuose reljefuose” vaizda
vo spėjamą Marso, Veneros topo
grafiją ar žemę iš mėnulio žiūrint. 
Gyvas piktinęs, po mirties 
legenda.

6. Hundertwasser, iš 
Friedrich Stowasser (g.
austrų žydų kilmės kosmopolitinis 
tapytojas. Nuolatinis keitimasis 
— jo obsesija. Skelbia “transau- 
tomatinį meną”, giminiškas Klee, 
Chagalliui ir Max Ernst, būdingas 
vaizdų — simbolių turtingumu.

7. Bernard Buffet (g.
28), prancūzų tapytojas, 
labai skurdžią jaunystę 
paveiksluose yra mūsų 
baimės ir vienatvės košmaro reiš
kėjas. Staigiai pagarsėjo ir pra
turtėjo (pilių savininkas etc.), bet 
daug kritikų jo nevertina.

8. Paul Guiramand (g. 1926), 
prancūzų tapytojas. Nutolti nuo 
siužeto jam lygu nutolti nuo gyve
nimo, nors ir nebėra klausimo 
grįžti į senąjį realizmą. Tai švie
sos ir spalvos dailininkas.

tampa

tiesų 
1926),

apie 19- 
Turėjo 

ir savo 
amžiaus

siekiąs sintetinio paprastumo.
10. Cėsar, iš tikro Cėsar Balduc- 

cini (g. 1921), prancūzų skulpto
rius, gimęs Marseilles iš tėvų ita
lų. Savo skulptūroms daugiausia 
vartoja metalą.

Po šių 10 išrinktųjų savo gene
racijos pagrindiniais atstovais to
liau seka Tapies, Rebeyrolle, Son- 
derborg, Gillet, Lapoujade, Alech- 
insky ir kt.

Dėl 50 metų ribos nebuvo tokių 
pavardžių kaip Nicolas de Stael, 
Wols, Pollock, Carzou, Nicolas 
Schoffer, Bacon, Dubuffet, Polia
koff, Vasarely etc.

Kadangi “jury komisiją” sudarė 
prancūzai, nėra ko stebėtis, kad 
jie vyrauja ir atrinktuosiuose, 
nors pirmuoju išskirtas ne pran
cūzas, o amerikietis.

Žinoma,
sprendimai yra reliatyvūs, 
gerai žino ir pats “Arts” savait
raštis, nes pirmajame savo pusla
pyje išskirtąjį 10 skaitmenį ap
gaubia dideliu klaustuku. Su tuo 
pačiu klaustuku ir čia perteikia
mas šis žvilgis į dabartinės gene
racijos dailininkus.

(.Aidai) Urv.

visi tokie dabarties
Tai

1965 m. dailininkui, dekorato
riui M. Dobužinskiui suėjo 90 metų. 
Kilęs jis iš lietuvių bajorų giminės 
gimęs Naugarde. Mokėsi Vilniaus 
gimnazijoje, teisę studijavo Petra
pilio universitete, kartu lankyda
mas ten ir tapybos studiją. Meno 
studijas tęsė vėliau Muenchene, 
Vokietijoje. Jau prieš I-jį pasauli
nį karą jis buvo vienas žymiausių 
teatro dekoracijų ir rūbų eskizų 
menininkas Rusijoje. Jis bendra
darbiavo su garsiais rusų režisie
riais — V. Majerholdu, K. Stanis- 
lavskiu. Su paskutiniuoju palaikė 
ryšius ir vėliau, gyvendamas ir 
dirbdamas Lietuvoje. Buvo Petra
pilio meno akademijos profesorius.

Palikęs Rusiją, apsigyveno Pa
ryžiuje. Čia jis suruošė meno pa
rodas, piešė dekoracijas žymiau
siom Vakarų Europos scenom.

ĮLietuvą sugrįžo 1929 m. Dirb
damas Kauno valstybės teatre, nu
piešė iki 30 dekoracijų (ir eskizus 
rūbams), iš jų paminėtina ope
roms — Pikų Damai, Faustui, Ku
nigaikščiui Igoriui, Tannenhause- 
riui, Eugenijui Oneginui, Radvi
lai Perkūnui; baletams — Miegan
čiai Gažuolei, Coppelijai, Raimon-

SI A PUS IR ANAPUS
KASDIENYBĖS

M.K. ČIURLIONIS

dai; dramoms — Vaičiūno Aukso 
Gromatai, Šekspyro ir Šilerio 
veikalams. Pradžioje Dobužinskio 
darbuose jautėsi estetizmo įtaka, 
vėliau realizmo.

Lietuvoje jo akį traukė senovės 
architektūrinės įdomybės bei mies
tų gatvės ir užkampiai, šios rūšies 
Dabužinskio tapyti kūriniai pasi
žymi dekoratyviškumu, grafiškumu 
ir charakteringų senovinių bruožų 
atjautimu. Buvo jis senovinių pa
minklų apsaugos ir restauracijos 
komisijos narys. Dalyvavo dar ko
mis joje valstybiniam ženklui nus
tatyti. Parašė jis studiją apie Vy
ties ženklą ir jo istorinius varian
tus. žinomi jo Lietuvoje ir vidaus 
architektūriniai dekoravimai — 
prezidentūros rūmuose. Karo mu
ziejuje ir Klaipėdos Vytauto D. 
gimnazijoje. Kaikurį laiką dėstė 
Kauno meno mokykloje, o vėliau 
savo privačioje studijoje.

1939 m. išvyko iš Lietuvos. Nu
vykęs I New Yorką, piešė dekora
cijas to miesto dramos, baleto ir 
operos scenoms. Metropolitan ope
rai padarė Boriso Gudonovo, Cho- 
vančinos ir Kaukių Baliaus deko
racijas. Suruošė J. A. V. miestuose 
visą eilę parodų. 1950 m. Bostone 
buvo išstatęs Lietuvos gamtovaiz
džių vaizdus. 1950 m. Paryžiaus di
džiajai operai paruošė Borodino 
Polovcų šokiams dekoracinius eski
zus. Nuo 1952 m. gyvena Italijoje, 
kur 1954 m. Neapolio operai sukū
rė Eugenijaus Onegino dekoraci
jas.

Yra jis K. Čiurlionio vienmetis, 
jo tikras bičiulis ir nuoširdus ger
bėjas. D. įvedė Čiurlionį ir į Petra
pilio meninį gyvenimą. Čiurlioniui 
mirus jis rašė: “Mirė nepaprastas 
dailininkas-kompozitorius. Amži
ninkai dar nespėjo jo suprasti, o 
jis jau nusinešė į kapą savo žavin
gų kurinių paslaptis”.

Lietuvoje buvo suruošta, pami
nint 90 metų sukaktį, Dabužins
kio gyvenimo ir jo kūrinių paroda.

paskuti- 
savo gal-

drauge!
Savame automobilyje, girdi, vie

tos užtenka. Ir keliavom kaip srai
gė su savo kiautu: ir valgėm, ir 
miegojom vis automobiliuke, vis 
aplink jį...

Kiek kelių buvo, tiek išvažinė- 
jom, ir vis paskubom, vis tolyn, 
kad tik daugiau pamačius. Akys 
veda, kelias bėga pirmyn. Tai taip 
ir laikai vairą apspendęs, keiti

Antras dvi savaites ilsimės. Pa
mažu gyvenimas sugrįš vėl į nor
malias vėžes. Būsime šiapus kas
dienybės. Svajosime, galvosime, 
ir lauksime vėl kitų atostogų. Pa- 
sakosim kaimynams, kur buvom 
sustoję, kokių žuvų pagavom, koks 
gudrus mūsų šuniukas...

DAIL. M. DOBUŽINSKIS APIE ČIURLIONĮ

trys: aš 
mūsų šuo. 
mada: ne

Pagaliau išpurtlnom 
nius smėlio grūdelius iš 
vų, iššepečiavom per dvi savaites 
susivėlusius ir jūros išbaltintus 
plaukus ir atsikvėpėm abu. Buvom 
namie!

— Ačiū Dievui, — sako mano 
Rozaliutė: — vėl galėsim pradėti 
savo kasdienybę. O jei dar užtek
čiau sveikatos ir šunį išprausti, 
būtų galima sakyti, kad turėjom
geras atostogas. Galėčiau pradėti bėgius ir daboji, kad kas tavęs ne- 
ir ilsėtis.

Tai tau ir ridikai!
Važiavom, mat, visi 

pats, mano žmonelė ir 
Kas be jo? Tokia jau

. turi vaiko vežtis, tai vežkis bent 
šunį. Juk kur gi kitur dėsi savo 
meilę, su kuo žaisi! Viskas šuniui!

Ėmėm prausti ir šunį. Abu — 
kaip gi kitaip! Bendras džiaugs
mas, bendras ir vargas.

Jau norėjau senu papratimu sa
vo nuomonę reikšti tiesiai ir gar
siai, nes per dvi savaites nebuvo 
laiko — reikėjo vairą laikyti, rei
kėjo kelią daboti, kad tik iš po ra
tų nepabėgtų. Bet, pasirodo, kad 
ir liežuvis dar nespėjęs sugrįžti į 
kasdienybę — ir tas sunkus ir pa
vargęs...

Vaje, vaje, misliju — važiavom 
atostogų, o sugrįžę turėsim ilsėtis 
po atostogų! Kur čia ir teisybė!

Tai vis iš mandrumo. Važiuoti 
kur nors autobusu ar traukiniu — 
priešistorinis įvykis. Dievaži, bū
tų sarmata! Ką gi kaimynai pa
sakytų? Reikia naudotis nuosava 
susisiekimo priemone — prikabin
ti priekabas, palapines, puodus ir 
kibirus, vežtis primusus ir kėdes 
sulankstomas, suvyniojamas ir 1.1. 
Bėgti anapus kasdienybės, bet ir 
neužmiršti tą kasdienybę vežtis

pralenktų ir nuo tavęs nepabėgtų. 
Vienas malonumas! Nėra laiko nei 
į kalendorių pasižiūrėti, kuri gi 
šiandie diena. Visas pasaulis su
kasi ant keturių ratų!

Tad ir nenuostabu, kad paleidus 
vairą iš rankų žmogus pasijunti 
lyg sudaužytas: kojos sunkios, 
rankos kaip grėbliai, o kaulai stai
ga ima girgždėti ir traškėti, kaip 
perdžiūvęs vežimas.

Bet esame jau ir namie.

mie nebūdavo. Dažnai grodavo 
kartu su mano žmona. Mėgdavo 
Bethoveno simfonijas. Grojo jisai 
ir savo simfoniją poemą “Jūrą”. 
Mane stebino — visuomet tylus, 
kuklus, o prie rojalio tiek įsijaus
davo, kad net rojalis pradėdavo 
judėti.

Peterburge Čiurlionis sukūrė sa
vo “Kexą”. Aš tai pabrėžiu, nes 
kaikurie Čiurlionio kūrybos tyri
nėtojai tvirtina, jog šis jo kūrinys 
buvo nupieštas žymiai anksčiau. 
Teko matyti šį paveikslą nebaigtą. 
Mudu su Benua dar davėm Čiur
lioniui kaikuriuos techniškus pata
rimus.

1908-1909 m. parodoj "Salon” 
pirmu kart buvo išstatyta Čiurlio
nio paveikslai ir ši paroda tapo jo 
triumfu. Kritikai jo paveikslus su 
mažom išimtim, įvertino teisingai. 
Benua apie Čiurlionį parašė gražų 
straipsnį.

Kiek prisimenu, Čiurlionis aplei
do Peterburgą anksti pavasarį. Kai 
jis rudenį grįžo Peterburgan, aš 
buvau Maskvoj Dailės teatre užim
tas. Tuo metu jis porą kartų ap
lankė mano šeimą, o vėliau nesiro
dė.

Žiemos pradžioj, grįžęs į Peter
burgą ir nesulaukęs Čiurlionio a- 
tsilankant pas mus, aš pats aplan
kiau jį. Radau jį sunkiai sergan
tį. Apie tai tuoj pat pranešiau jo 
žmonai į Vilnių ir jo draugui Č. 
Sasnauskui, kurs gyveno Peter
burge.

Daugiau aš Čiurlionį nesutikau. 
Jį išvežė į Druskininkus, o vėliau 
į Varšuvą.

1908 m. rudenį prieš Čiurlionio mokėjimas 
atvykimą Peterburgan, aš gavau 
iš Vilniaus žinią, kad ten atsirado 
menininkas, kuris spalvomis iš
reiškia muzikalines temas. Keis
tuolis, dekadentas ir kitokių epite
tų išgirdau nuo žmonių, kuriem 
teko matyti Čiurlionio paveikslus.

Tas mane sudomino, tuo labiau, 
kad sužinojau, jog šis menininkas 
esąs kompozitorius ir kad jis, kaip 
žmonės kalbėjo, vaizdavo kokią tai 
fantastišką Lietuvą. (O kai Žmui
dzinavičius man parašė apie Čiur
lionio atvykimą Peterburgan, aš 
labai apsidžiaugiau. Be to Žmui
dzinavičius pastebėjo, jog Čiurlio
nis yra labai kuklus žmogus, kas 
tikrai vėliau, jam Petersburgan 
atvykus, pasitvirtino.

Čiurlionis apsigyveno labai men
kam kambary, kuriame ant popie- 
rib, prisegto prie sienos, baigė po
etinę “Jūrų sonatą”.

Čiurlionį supažindinau su tų lai
kų menininkais A. Benua, Somo- 

tik jo sunkų alsavimą, rankenos vu> Lansere, Bakst ir S. Makovs- 
dunksėjimą ir monetų žvangėjimą. ’...............

Vieną dieną jis taip smarkiai 
truktelėjo rankeną, kad mašina 
nustojo lygsvaros ir krito ant že
mės sutriuškindama jam koją. 
Kadangi jis buvo perdaug užsi
ėmęs lošimu, jis nesidavė 
gydomas ir po kelių dienų gavo 
kraujo užkrėtimą ir mirė.

PAMOKYMAS. Jeigu pokerio 
mašina nekietai pritvirtinta, ne
trauk jos rankenos persmarkiai.

Pamažu 
o planai 
po žemė-

Pamažu bėgs mėnesiai, 
didės banke santaupos, 
jau šuoliais ims šokinėti 
lapį — kur pabėgti nuo kasdieny
bės! Kur važiuoti atostogų — Syd
ney, Brisbane, Alice Springs)?...

Tai gal kas žino tikrą kelią, kaip 
pabėgti nuo kasdienybės ir atsi
durti anapus jos? Be nuovargio, 
be rūpesčio, be darbo--------------

Skruzdėlytė

LOSEJAS
LOGIŠKA PASAKĖČIA

Kadaise gyveno vyras, kuris ne
paprastai mėgo lošti pokerį. Jis 
galėjo prie stalo išsėdėti ištisą 
naktį ir kitą dieną porą valandų 
numigęs pradėti iš naujo. Su lai
ku tačiau jam pokeris pasidarė 
perlėtas. Kiti lošėjai jam dalino 
perlėtai kortas ir perdaug šnekėjo 
apie pašalinius dalykus.

Tada jis persimetė lošti į baka- 
rato klubą, tačiau ir čia jam grei
tai nusibodo. Kelneriai perdaug 
servavo šampano ir užkandžių, 
kaimynai perdaug kalbėjo apie 
savo laimes.

Galų gale jis tegalėjo lošti su 
pokerio mašinomis. Prie jų jis

buvo vienas. Jis lošė vis greičiau 
ir greičiau, kol pagaliau mašinos 
šokinėdavo jam jas operuojant, o 
arti jo stovintieji žiūrovai girdėjo

gerai

kiu. Čiurlionio paveikslai mums 
menininkams padarė didelį įspū
dį. Pirma, jo paveiksluose reiškė
si originalumas ir nepaprastumas. 
Paveikslai nebuvo panašūs į kitų 
paveikslus ir jo kūryba mums ro
dėsi labai gili ir paslaptinga. Bu
vo aišku, jog Čiurlionio menas bu
vo turtingas lietuvių liaudies mo
tyvas.

Bet jo fantazija, visa kas slėpėsi 
už jo muzikalinių “programų”,

dirstelėti į begalinę 
erdvę, į amžių praeitį, darė Čiur
lionį dailininku nepaprastai pla
taus ir gilaus masto, toli nužengu
sio už siauro rato tautinio meno. 
Čiurlionio kūryboj mus džiugina 
jo nepaprastas nuoširdumas, gilus 
dvasinis turinys.

Jei kaikuriuos jo kūriniuos buvo 
technikinis trūkumas, mums tai 
nebuvo trūkumas. Priešingai, kai
kurie jo kūriniai išpildyti lengva 
muziko ranka, nupiešti su vaikiš
ku naivumu, be jokių “receptų”, 
savo lengvumu, grakštumu nuos
tabiomis spalvų gamomis ir kom
pozicija mums atrodė it kokios tai 
nesuprantamos brangenybės.

Apie savo kūrinius jis nemėgda
vęs kalbėti ir būdavo nepatenkin
tas kai prašydavo paaiškinti jo 
kūrinių turinį. Kartą į mano 
klausimą, kodėl paveiksle “Kara
lių pasaka” ant ąžuolo šakų nu
piešti maži miestai, jisai atsakė: 
“O dėl to, kad man taip norėjosi”.

Kaip šiandien matau jo veido iš
raišką; nepaprastai mėlynas akis, 
įtemptą žvilgsnį, mažus retus ūsiu
kus, padraikytus plaukus, kuriuos 
nuolatos glosto, maloniu šypseną. 
Sveikindamasis žiūri į akis ir stip
riai spaudžia ranką. Dažnai jis 
ką nors tyliai dainuodavo. Kai 
Čiurlionis apsiprato su mano šei
ma, jis dažnai ištisas valandas pas 
mus praleisdavo prie rojalio, kar
tais improvizuodavo.

Ateidavo groti net kai mūs na-

Sovietai neseniai išleido į Angli
ją lektoriauti rašytoją Valery 
Tarsis, kurio antisovietinės kny
gos slaptai buvo išgabentos iš Ru
sijos ir paskelbtos Vakaruose. 
Aiškinama, kad jis buvęs išleistas 
dėl dviejų priežasčių: pirma, ra
šytojas pačių rusų laikomas eks
centriku ir antra, kad jis esąs jau 
internacionalinė garsenybė ir dėl 
to sulaikymas sukeltų internacio
nalinio skandalo. Valery Tarsis 
tris mėnesius lektoriaus Britani
jos Leicester universitete literatū
rinėmis temomis.
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JUOZAS ERETAS

Ar tremtis tragiška ?
Kultūra neplaukia iš bevardės 

žmonijos, ne iš bendro “pasaulio 
proto”, bet iš atskirų tautų dva
sios, sielos, širdies. Kultūra nėra 
monolitiška, vienspalvė, ji visada 
žėri visomis vaivorykštės spalvo
mis, visuomet yra sąskambis viso
kių tonų. Skamba paradoksiškai, o 
vis tiek yra teisingai: Europa tapo 
didžia savo mažaisiais: Atėnais, 
Sparta, Florencija, Weimaru, Ox- 
fordu. Kiek jai davė Ticiano Vene
cija, Spinozos Olandija, Camoenso 
Portugalija, Leibnizo Hannoveris, 
Pestalozzio Šveicarija, Smetanos 
ir Dvoržako Čekija! Mažieji švietė 
didiesiems: Graikai persams ir ro
mėnams, Vakarai rusams. Didieji 
dažnai tik tuo dideli, kad meta il
gesnį šešėlį.

Kaip praeityje taip ir dabar. Ir 
naujuose savo kultūros siekiuose 

Europa neapsieis be“mažųjų”, jais 
tiesiog remiasi. Ir ten, kur tauta 
kaip tokia laikinai priversta tylė
ti, ten jos vardu turi prabilti emi
gracinis jos elitas. Tas mus įparei
goja. Bet kaip su mūsų išgalėmis?

Jos neeilinės, juk mūsų gretas 
sudaro kuone vieni inteligentai, ir 
tie vėl beveik visi kūrybinį darbą 
pajėgūs dirbti intelektualai. Tikrai 
retai kada emigrantai tiek buvo iš
mokyti, net tiek išmokslinti ir kū
rybiškai apdovanoti kaip mūsų. Pa
jėgų mums netrūksta. Tačiau kaip 
su mūsų galimybėmis įsijungti į tą 
darbą?

Sociologai į tą klausimą atsako 
skeptiškai, nes jų nustatyti dėsniai 
egziliečiams mažai teikia vilties. 
Jų tyrinėjimai, rodą, jog emigran
tų pergyvenamos fazės jų jėgas 
neišvengiamai suvedančios prie nu
lio. Tuos tarpsnius sociologai api
būdina šitaip:

Pirmame emigracija dar 
stipri, nes tebegyvena senomis, tė
vynėje įgautomis jėgomis. Dėlto 
ji dar veikli, net kovinga. Ji rikiuo
jasi ir plasnoja vilties sparnais.

Tačiau tremčiai užsitęsiant, tos 
jėgos silpsta, nes viltis sugrįžti 
kasdieną menkėja. Dėlto šioje 
antroje fzėje abejonės 
graužia sielą ir pakerta pirmykš
čius užsimojimus. Kelias atgal vis 
užsiblokuoja, o kelias pirmyn sve
timame krašte tik lėtai atsiveria 
arba ir visai neatsidaro. Nusimini
mas gaubia silpstančius, emigraci
ja ima iškrikti.

T r č i a s tarpsnis pa
ženklintas asimiliacija. Nes senes
nieji pamažu išmiršta, o jaunes
nieji žvalgosi naujų galimybių pa
gal žodį ūbi bene, ibi patria (kur 
gera,ten tėvynė). Nebūdami su se
nąją tėvynė susigyvenę, kaip jų 
tėvai, jie lengvai pripranta prie 
čionykščio gyvenimo, išmokdami 
naujas kalbas ir vietoje reikalin
gas profesijas, jie naujame kraš
te įleidžia vis gilesnes šaknis.

Tuo jie įžengia jau į ket
virtąją fazę — iškrikimo 
bei išnykimo. Naujoji karta dabar 
prisitaiko prie naujos civilizacijos, 
prie naujos kalbos, pritaiko savo 
pavardę, dažnai veda svetimtautę, 
kuri vaikus augina tik savo kalbo-

je, Taip ant emigrantiškos buities 
kapo užverčiamas paskutinis ak
muo.

Tokį vaizdą piešia sociologai. Jis 
nedvelkia viltimis. Tačiau reikia 
pabrėžti, kad jų dėsniai nepasižy
mi tuo būtinumu, kuriuo gali gir
tis matematikas ar gamtos mokslų 
dėsniai. Jie teveikia ten, kur jiems 
pasiduodama. Dėl to jie ir teveikia 
silpnesnės dvasios žmones, bet yra 
bejėgiai ten, kur jiems pasiprieši
nama. Jie dėlto tėra “dėsniai” sve- 
timženkliuose, į kuriuos egziliečiai 
juos gali uždaryti savo atsparumu. 
Fiziškos mirties, žinoma, neišven
gsime, bet sociologiškos mirties ga
lime išvengti. Taigi, tie dėsiniai y- 
ra tam, kad mes juos nugalėtume.

Tatai mes nepabrėžiame lengva
būdišku, tikrovės nepaisančiu opti
mizmu, kad sociologiškai mirčiai 
pasmerktieji nepastebėtų to bruta
laus būtinumo, neišvengiamai ve
dančio į gėdingą išnykimą iš isto
rijos. Juk reikia įsidėmėti, jog is
torija nėra aklas vyksmas, be išim
ties sumaląs į jį patekusius bejė
gius žmones. Yra priešingai: Žmo-pasigėrėtinu atkaklumu siekė savos 
gus nustato istorijos eigą; ji yra 
mūsų kūrinys, ne mes josios. Ly
giai taip ir emigracijos istoriją 
nustato emigrantai. Aišku, kad ne 
jie vieni; bet jie vis dėlto yra stip
riausias ir lemiantis veiksnys. E-

migravimas tad visai nereiškia sau 
pačiam rašyti tautinės mirties de
kretą, kurį paskui tremtis vykdo 
taip vadinamais sociologijos dės
niais. Istorija skaitlingais bei įti
kinančiais pavyzdžiais įrodė, kad 
nei tautos, nei jų emigrantiškos da
lys nemiršta, jei jos pačios nenori 
mirti.

Kokie tam pavyzdžiai?
Antai žydai: Nors jie per 

šimtmečius uvo išbarstyti po visą 
pasaulį, kur daugelis nutrupėjo, jie 
vis dėlto neištirpo svetimųjų jūro
je. Stipriai palaikomi savo mesia- 
nistiškais lūkuriavimais, jie išvi
diniai niekad ir niekur neasimilia- 
vosi, ir dėlto net po dviejų tūks
tančių metų vėl galėjo sugrįžti į 
laisvąją tėvynę, kur dabar iš naujo 
skamba išsaugota jų hebrajų kal
ba.

Arba airiai
glų paveržtos žemės, emigrantai 
manyte nemanė Amerikoje ištirpti 
kur daugumas jų buvo radęs prie
globstį. Jie tą naują kraštą tepa
naudojo atramos punktu, iš kurio

Išėję iš an-

valstybės, ką savo ištikimybe tėvų 
žemei ir atsiekė. Joje ir vėl atgyja 
jų prigimtas idiomas ,kurio nus
lopinti nepajėgė nei pasaulinės rei
kšmės turinti anglų kalba.

Panašiai su armėnais:

Nors jie be pasigailėjimo buvo tre
miami bei žudomi, jie nepasidavė 
ir dėlto po kovos, užtrukusios ilgiau 
negu pusantro tūkstančio metų, 
vėl pajėgė susirinkti į savo tėvynę 
šventojo Ararato papėdėje. Nume
tę tiek jungų, armėnai yra tikri, 
kad padarys galą ir bolševikų oku
pacijai.

Bet mes nebūtinai turime imti 
ištvermės ir pavyzdžių iš kitų, nes 
tokius užtinkame ir pačių lietuvių 
praeityje. Paimkime tik žemaičių 
laikimąsi 15-ame amžiuje, kada 
Vytautas juos laikinai paliko kry
žiuočiams, gerai žinodamas, kad jų 
atsparumas išlaikys ir šį bandymą. 
Ir neapsiriko. Ir po rusų jungo nuo 
1795 iki 1918 metų lietuvis ne tik 
neištautėjo, priešingai dar tiek įsi
sąmonino, kad iš po pirmojo pasau
linio karo skeveldrų sugebėjo atsta
tyti savo valstybę.

Žemaičių atidavimas buvo, taip 
sakant priverstinas jų “emigranti- 
nimas”, o vėlesnis rusųviešpatavi- 
mas,varė lietuvius į vidaus trem
tį. Taigi, atidžiau pažiūrėję į savo 
istoriją, mes pastebėsime, kad da
bartinė mūsų tremtis nėra pirmas 
to skaudaus reiškinio pavidalas, o 
tik nauja forma. Ir tą bandymą 
galime išlaikyti. Tačiau tik ta są
lyga, kad išlaikysime savo kalbą. 
Teisingai sako čekai, per šimtme
čius panašiai mėtyti ir vėtyti kaip 
lietuviai: “Tauta tol yra gyva, kol 
gyva yra jos kalba”. Pakeiskime 
sąvoką “tauta” tremtiniai, ir mes 
suprasime, koks mums gresia pa
vojus, ir kokia iš to mums plaukia 
pareiga.

LATVIŲ POETAS JANIS RAINIS

IŠ RAINIO KŪRYBOS

TU TAI GALI

Riešutas pasakė: krimsk mane, juk tu gali, — 
Tavo dantys baltesni kaip mano.

Vyšnia tarė: kąsk mane, juk tu gali, — 
Tavo kvapas daug saldesnis negu mano.

Vynas tarė: gerk mane, juk tu gali, — 
Tavo kvapas daug saldesnis negu mano siela.

O širdis negali nieko, vargšė, pasakyti, — 
Tik droviai suvirpus, dega tavo rankoj. 
Kas karštesnė: švelni ranka 
Ar deganti širdis?

AUKSO LAŠAI
Braidė saulytė
Kojom nuogom 
Upėm ir ežerais, 
Dulkėtais keliais.

Juokdamos šlakstė
Auksą, sidabrą —
Štai du lašeliai
Įkrito tau į akis.

DEBESĖLIS IR DEBESYTĖ

Debesėlio pilkas švarkas
Su rankogaliais juodais.
Debesytės balti rūbai
Su auksiniais apvadais.

— Eikš, pašoksime kartu 
šviesiame dangaus kieme: 
Mums perkūnas būgną muša, 
Vėjas groja birbyne!

Ir subėgo pažiūrėti 
šokio debesų būriai — 
Susistumdė, susigrumdė, 
Lietaus indą išvertė skubriai.

K. Korsako vertimas

ŠIMTMETIS NUO JO GIMIMO

A. ZEBRAS

naktis, Induli sir Arija, Pūsk vė
jeli, Juozapas ir jo brolai, Uja Mū- 
romietis ir dramatizuota baladė 
Dauguva. Vaikų teatrui kūriniai: 
Kraukelis ir Aukso žirgas. Visi jo 
raštai nepriklausomoj Latvijoj 
buvo išleisti 11-os tomų apimtyje, 
gi išeivijoj, Švedijoje — 20 tomų. 
Rainis yra paruošęs ir daug verti
mų, ypač iš vokiečių kalbos. Labai 
vertinamas Goetės Fausto verti
mas.

Visa Rainio grožinė kūryba yra 
giliai tautinė tiek savo dvasia ir 
turiniu, bet ir forma, nes autorius

1965 metais didžiajam latvių 
tautos rašytojui Janiui Rainiui su
ėjo šimtas metų nuo gimimo. Kas 
lietuviams Maironis, tas latviams 
Rainis. Rainis tai jo slapyvardis; 
— tikroji pavardė — Pliekšans. Gi
męs Latvijoj 1865 m., miręs Rygo
je 1929 m. Palaidotas kapinėse gre
ta latvių karių kapų, kur ir neži
nomo kareivio kapas. Kapinės, kur 
Rainis ilsisi, jo vardu ir vadina
mos. Ten palaidota ir jo žmona 
Aspazija, taip pat žymi poetė ir 
dramaturgė, kurios drama “Vaide- 
lutė” lietuvių mitologinio siužeto.
J lietuvių kalbą buvo išversta jau yra vykusiai pasisavinęs liaudies 
1903 m.

Rainis — poetas ir dramatur
gas. Pradėjo eiliuoti, būdamas 10 
metų. Pirmoji poezijos knyga pasi
rodė 1903 m. — “Tolimieji mėly
nojo vakaro aidai”. Rašyta ištrė
mime Rusijos gilumoj, todėl per
sunkta ilgesiu gimtajai sentėvių 
žemei, bet kartu tikėjimas geres
niems laikams, pranašingi žodžiai 
dėl latvių ateities. Henrikas Na- 
gys taip apibūdina jo poetinę kū
rybą: “Rainio poezijai charakte
ringa labai individuali ir kruopš
čiai nudailinta forma, lygiai kaip 
ir gilus filosofinis turinys”- L. E. 
XXIV t

Stipriausias tačiau yra Rainis 
savo dramos veikalais: Ugnis ir

dainų eiliavimo tradicijas. Tas su
tinkama ne tik poezijoje, bet ir jo 
eiliuotose dramose.

Į lietuvių kalbą daug jo poezi
jos kūrinių yra išvertęs Kostas 
Korsakas-Radžvilas. Jo yra ir 
“Pūsk, vėjeli” vertimas, kuris 19 
35 m. buvo vaidinta Klaipėdos teat
re. Išversta buvo ir “Aukso žirgas” 
— B. Melngalvio vertimas.

Rainis savo kūryboje ir gyveni
me labai artimas lietuviams jau 
vien dėl to, kad jis atsirėmęs liau
dies dainų ir mitologinių pasakoji
mų, o tai juk vieno kelmo su lietu
viais. Dėl to ir autorius niekad to 
fakto nepamiršta ir yra nuoširdus 
lietuvių-latvių brolystės ir drau
gystės puoselėtojas. Mokėjo jis ir

lietuviškai, jo ir motina laikė save 
lietuvių bajorų kilmės, kurie įke- 
liavę j Žemgali ją kovų pasėkoje 
su Livonijos kalavininkų ordenu. 
Vaikystėje jaunasis Janis ypač bu
vo suartėjęs su lietuviu girninku 
(šiandien pavadintumėm malūnin- 
ku) Marciuliu, iš kurio girdėjo lie
tuvių liaudies dainas ir pasakas. 
Poetinį Marciulio paveikslą atkū
rė jaunystės prisiminimų poemoje 
“Saulės metai”, 1925 m. Mokyda
masis Rygos gimnazijoje, susidrau 
gavo su lietuviu A. Dyrikiu, iš ku
rio gaudavo “Aušrą”. Studijuoda
mas teisę Petrapilio universitete, 
suartėja su to universiteto dėsty
toju E. Volteriu, kuris buvo tikras 
lietuvių kultūros propogatorius 
šiame rusiškame universitete (nors 
ir latvis būdamas). Tarp kitko, a- 
tsikūrus Lietuvai, Volteris apsi
gyveno Lietuvoje ir dėstė Kauno 
universitete tautosaką, latvių kal
bą ir literatūrą. Tai buvo privalo
mas kursas visiems lituanistams. 
Jis tat pirmoj eilėj skatino tarp 
lietuvių gilesni Janio Raino kūry
bos pažinimą. Jo įtakoje ir K. Kor
sakas pasidarė didelis Rainio ger
bėjas ir jo kūrybos vertėjas. Jau 
gimnazistas Janis Rainis buvo iš
vertęs į latvių kalbą lietuvių liau
dies dainų. Jos tilpo jo humoristi
nės įvairių tautų kūrybos verti-

muose “Mažieji gyliai”, 1888 m. 
Pasaulinės poezijos vertimų rin
kinyje “Nerami širdis”- 1921 m. 
patalpinta daug letuvių liaudies 
dainų. Iš Rezos dainyno Mėnulio 
ir Aušrinės meilės motyvas panau
dotas jo originaliam eilėraštyje 
“Mėnuo ir Aušružė” - 1915 m. Jo 
dramoje “Indulis ir Arija” greta 
niekur istoriniuose šaltiniuose ne
minimo kuršių viršaičio Indulio 
pagrindinis veikėjas yra lietuvių 
kunigaikštis Mindaugas, tik kažin 
kodėl autoriaus vadinamas Mintau- 
to vardu. Ir pats įvykis tikrai is
toriškas, nes Mindaugas tikrai va
dovavo 1244 m. žygiui kuršių že
mėje prieš kalavininkų Embotės 
pilį. Studijuodamas Petrapily, bu
vo išvertęs Duonelaičio “Metų” iš
traukas, kurias skaitė latvių stu
dentų susirinkime. Vertimas ta
čiau nėra išlikęs.

J. Rainis buvo teisininkas, me
tus dirbo teisme Vilniuje, vėliau 
buvo paskirtas advokatu į Panevė
žį. Bet kaip pogrindžio socialde- 
omkratų veikėjas, nesuspėjęs į Pa
nevėžį atvykti, 1897 m. buvo suim
tas, o vėliau ištremtas į Rusijos gi
lumą. Grįžęs iš tremties į Latviją, 
1905 m. aktyviai dalyvavo socialis
tų sukeltoje revoliucijoje (jos pasė
koje Rusijoj buvo paskelbta pirmo
ji konstitucija ir įvestas seimas— 
durna). Rainis tačiau nukentėjo, 
turėjo pabėgti ir 14 metų išgyveno 
su žmona Šveicarijoje. Iš ten ko
vojo visomis priemonėmis dėl ne-

prik. Latvijos, kartu ir dėl 
Lietuvos, 1920 su triufu grįžo į 
Latviją. Buvo seimo narys social
demokratų partijoje, įsteigė Rygos 
dailės teatrą, buvo valstybinio tea
tro direktorius, meno departemen- 
to direktorius, švietimo ministras.

★
Aktyviai dalyvavo Latvių — Lie
tuvių vienybės draugijoje. Tik 
jam nepatiko ta šventiška drau
gystė. Jis daug giliau siekė. Gaila 
iš tikrųjų, kad mūsų politikai ir 
kultūrninkai, o taip pat ir latvių, 
nepasekė Rainio pėdomis. Prof. 
Endzelins siūlė drauge sudaryti 
kalbos gryninimo ir naujadarų ko
misiją. Jei tada jo bei Rainio būtų 
paklausyta, tai šiandien lietuvis 
su latviu jau beveik galėtų iš kar
to susitikęs susikalbėti. Per kalbos 
bendrėjimą, būtų kilusi ir tautinės 
vienybės idėja. Juk su latviais 
mes tik nuo X š. po Kr. kalbiškai 
išsiskiriam.

RAINIO BIBLIOGRAFIJA
Šių metų pabaigoje išeina jubi

liejinis Janio Rainio metams at
žymėti, Literatūros muziejaus 
darbuotojo J. Vajegos paruošta, 
bibliografja “J. Rainis lietuvių 
raštijoje”, čia sužymėti visi Rai
nio vertimai į lietuvių kalbą. Pir
masis Rainį yra vertęs 1903 m. 
Margalis — “Nulaužtos pušys,,. 
Rainio raštų rinktinė Lietuvoje yra 
išleista 1952 m., kuriai įvadą para
šė K. Korsakas. Iš viso Lietuvoje

LAIŠKAI IŠ N. ZELANDIJOS (3)

SU AUCKLANDO LIETUVIAIS
RAŠO IEVA DIDŽYTĖ

Paskutinį kartą jums rašiau iš 
New Plymouth, o štai jau antra 
naktis kaip svečiuojamės pas p. p. 
Liutikus Aucklande. Jie mus pri
ėmė kaip savas dukras, nors bu
vome su jais visai nepažįstamos.

Atvykusios tik vakare dar sus
pėjom išeiti su p. Liutiku “Friday 
Night Shopping”. Dirbantiems 
žmonėms tai didelis ir labai pato
gus dalykas, ko Melbourne mes 
neturime. Man buvo keista ste
bint minias beskubančių žmonių 
mieste penktadienio vakarą. Ma
tėme įvairių rasių žmonių. Auck- 
landas N. Zelandijoje didžiausias 
miestas ir palyginus gana arti ki
tų Pacifiko salų, turi nemažai gy
ventojų, atvykusių iš salų. Mato
si, kad visi su baltaisiais gerai su
gyvena. Krautuvėse gaunama 
visko, kaip ir Australijoje, bent 
mums taip atrodė. Kiek kitaip 
mažesniuose miestuose. Suvenyrų

krautuvių langai pilni tokių iš me
džio išdrožtų “tiki” galvų ir mažų 
baidarių. Taip pat didelis pasi
rinkimas papuošalų iš “pana” var- 
liakaušio. Žinoma, visos prekės, 
kurios taikomos turistams, yra la
bai brangios ir todėl tinka tik pa
sižiūrėjimui.

Pasirodo, kad p. p. Liutikų šei
ma yra visi “vagabundai”. Sūnus 
šiuo metu Sydnejuje, dukrelė Nata 
Europoje. Pati ponia metų pra
džioje ketina keliauti po pietų salą. 
Tai jie ir supranta, ką reiškia ke
liauti ir kelyje turėti gerų žmonių 
kur apsistoti.

šiandien apžiūrėjome visą mies
tą. Jis panašus į Sydnejų savo 
šiltu klimatu ir tuo, kad labai išsi
plėtęs aplink įlanką ir turi didelį 
tiltą, jungiantį abi miesto dalis. 
Jis labai skiriasi nuo Wellingtono, 
nes turi moderniškesnius pastatus, 
gražius pajūrius ir daug daugiau

saulės. Žinoma, gal mums ir ne
tiktų šių miestų lyginti, nes We- 
llingtoną matėme tik lyjant, o 
Aucklandas tviskėjo saulėje.

Nuo aukščiausio — Mt. Eden 
matosi visas miestas ir net ketu
riolika vulkanų, kurie laimingu 
būdu dabar jau užgesę. Aucklan- 
do muziejuje apžiūrėjome įdomių 
maorų rankdarbių ir daugiau suži
nojome jų praeities. Paskiau nus
kubėjome į zoologijos sodą, nes ten 
4 vai. sargas atneša kivi paukštį 
visiems parodyti. Tai keistas pa
daras be sparnų su ilgu geltonu 
snapu, ant kurio jis atsirėmęs svy
ravo. Matyt, jis dieną visai ne
judrus, o tik nakties metu pradeda 
gyventi. Gaila, kad jis toks retas 
ir baigia išnykti, nes tai grynai N. 
Zelandijos paukštis, panašiai kaip 
kukabura Australijoje. Apžiūrė
jom įvairius augalus, prisiuostėm 
tiek daug visokių gražių gėlių, kad 
turėtų užtekti visai kelionei.

Pas p. p. Liutikus šį vakarą bu
vo sukviesta eilė kitų lietuvių, su 
kuriais buvo įdomu susipažinti. 
Audronę Cibulskytę buvau sutiku
si Melbourne per studentų suva
žiavimą. Ji čia mokytojauja, o 
kitais metais žada keliauti po pa
saulį.

N.Z. lietuvių seniai dažnai 
aimanuoja, kad jaunimas išsilaks
to po pasaulį ir lietuvių skaičius 
N. Zelandijoje vis mažėja, Buvo 
ir du studentai, kurių vienas yra 
čia bendruomenės pirmininkas. 
Kitas svečias žemaitis p. Kontvai- 
nis. Jis prižadėjo mudvi ir Aud
ronę kitą dieną nuvežti toli šiau- 
rėn į Bay of Islands. Girdėjome, 
kad ten labai gražu ir galima laivu 
pakeliauti tarp salų.

Prieš einant gulti dar apžiūrė
jome miestą žvaigždžių ir mėnesie
nos šviesoje.

Labąnakt, jau miegu... t
Mūsų Bay of Islands ekskursija 

buvo dar gražesnė, negu tikėjo
mės. Visą dieną plaukiojom laivu 
po istorines salas, kuriose senais 
laikais įvyko daug kovų tarp ma- 
ori ir baltųjų. Pakalnėse matėme 
senas maori kapines ir jų tvirto
vių liekanas. Tos salos gana ma
žos, daugiausia neapgyventos. Ant 
uolų milijonai paukščių turi savo 
peryklas, šiuo metu matėsi maži 
pūkuoti paukščiukai, vos atskiria
mi nuo akmens. Vandeny kartais 
matydavom vienišą pingviną arba 
visą eilę benardančių delfinų. Pie
tums sustojom vienoj idiliškoj sa

lelėj. Jos vidury yra aukštas kal
nas, nuo kurio viršūnės matosi vi
sos aplinkinės salos, kaip ant že
mėlapio. Apačioje vaikštinėja tin
giniai turistai baltu pajūriu pal
mių pavėsiuose, kaip kokiame ro
juje. Jūra giliai mėlyna, salos 
švelniai žalios, pilkos. Grįžtant 
užsukame aplankyti Waitongi, kur 
praeitą šimtmetį buvo padaryta 
sutartis tarp maori ir anglų, kad 
karalienė galėtų jų žemes išpirkti. 
Ten dar tebestovi dar namas iš tų 
laikų, dabar paverstas įdomiu 
muziejumi.

Per visą dieną ant jūros labai 
nudegėme saulėje. Apkepome kaip 
pyragai. Turbūt savo išvaizda iš
gąsdinome p. Cibulskienę, kuri 
mus visus buvo užsikvietusi vaka
rienės. Gerai lietuviškai prisival
gę dar labiau paraudome. Bet 
tamsoje tai nesvarbu, o tamsoje 
praleidome visą vakarą su tais 
dviem studentais, kurie mus pave
žiojo Auckland© pakrantėmis.

Gaila, kad turime rytoj toliau 
keliauti, nes čia viską labai sku
biai apžiūrėjome, o norisi dar dau
giau pamatyti. Visai nesijaučia, 
kad jau visa savaitė, kai esame 
Naujojoje Zelandijoje.

apie Rainį yra rašę 80 autorių ir 
paskelbę 200 straipsnių. I biblio
grafiją įtraukta ir paties Rainio 
rašytas žodis, kur jo tiesiog susi
tinkama su lietuviais. Pav. čia yra 
Rainio įvadinis žodis "Broliams 
lietuviams”, pasakytas 1922 m .Ry 
goję Žemkalnio “Blindos” pasta
tymo poga, jo kalba Rygos lietuvių 
gimnazijoje, įteikiant 1927 m. a- 
testatus.

PER VĖLU
— Kol viengungiavau, niekad 

nepagalvodavau apie taupymą.
— O dabar?
— Dabar nuolat galvoju, kiek 

jau būčiau sutaupęs, jei dar te
bebūčiau nevedęs.

NUOSTOLIS
Į barą užsuka baisiai nusiminęs 

pilietis. Padavėjas ir klausia:
— Kas atsitiko?
— Pagalvokit! Turėjau visus 

patogumus: centralinį šildymą ir 
vėsinimą, vandentiekį, neblogą 
maistą, radiją, televiziją. Spor
tuodavau, naudojausi turtinga 
biblioteka. Ir staiga esu išmestas 
už durų.

— Tai žiauru!1 O kur gyvenote?
— Kalėjime.

•tf'
K
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VISI TALKON!
Nors dar ir nespėjome mes 

atsikvėpti nuo praėjusių 
čių ir atostogų, tačiau, 
pasibaigus, ir vėl laukia 
begalės įvairiausių darbų, 
šiame numeryje matome,

šven- 
joms 
mūsų 
Kaip 
vasa

rio 27 dieną Bankstowno Lie
tuvių Namuose Sydnėjaus Spor
to Klubas “Kovas” šaukia sa
vo visuotinį metinį narių ir na- 
rių-rėmėjų susirinkimą. Daugu
mas, ypatingai visi tie, kurie su 
mūsų jaunimu ir, dar ypatingai 
sportiniu, jokių reikalų neturi, 
šį, kaip ir daugelį kitų jaunimo 
organizacijų skelbimų ar prašy
mų lengvai praleis pro akis ir 
pagalvos, ką gi aš bendro turiu 
su jais? Žinoma gal ir nieko, bet 
jeigu asmuo galvoja dar bent 
kiek lietuviškomis mintimis ir 
jeigu dar turi savo vaikų, tai at
sakymas yra labai lengvas ir 
vienašališkas — mes turime ir 
privalome viskuo padėt jauna
jai, augančiai kartai.

šie metai, kaip mes gerai ži
nome, yra JAUNIMO METAI. 
Mūsų, kaip ir daugelio kitų kraš
tų jaunųjų lietuvių, suvažiuos 
viduryje metų į Chica'gą, kad 
ten galėtų visam lietuviškajam 
pasauliui parodyti, jog dar ir 
mūsų jaunoji karta yra lietuviš
kai subrendusi, lietuviška dva
sia gyvenanti.

Jeigu mes iš Australijos galė
sime pasiųsti tik kelis savo jau
nuosius atstovus į šį grandiozinį 
jaunimo kongresą, tai šių metų 
pabaigoje Sydnejuje, šalia visų 
kitų suvažiavimų, parengimų ir 
pasirodymų, galėsime pamatyti 
vieną iš didžiausių jaunimo są
skrydžių, būtent — Sporto šven
tę. Jau 17-jį kartą Australijoje 
suskris Australijos lietuviai spor
tininkai išbandyti savo jėgų spor
tinėse varžybose. Ar tai ne rei
kšmingas metų skaičius 17-ka, 
parodantis, jog per tą ilgą išei
vijoje laiką, mūsų sportinis gyve
nimas dar neužgęso, nesumažė
jo, bet į savo eiles įtraukęs nau
jąsias jaunimo jėgas, išbujojo ir 
šiandien dar yra vienas iš stip
riausių jaunimo sąjūdžių Aus
tralijoje. Gal būt, šiandien, ste
bėdami sportinį mūsų gyvenimą 
jau nepastebėsime senųjų ir 
mums buvusių gerai žinomų 
sportininkų vardų, tačiau, jau
noji' karta, su pasididžiavimu 
daugumoje užėmė jų vietas ir, 
daugumoje padedami senųjų've
teranų, stipriai žengia buvusio
mis veteranų pėdomis. Žinoma, 
šiandien mes negalime viso to 
reikalauti iš jaunųjų, ką buvo at
siekę veteranai. Gaila ir tikrai 
labai gaila, kad daugumas mū
sų vyresniųjų, net ir iš aukštes
niųjų pareigūnų, negali supras
ti, kodėl šių dienų sportuojan
tis jaunimas neatsiekia to ,ko 
buvo atsiekę kai kurie veterana5. 
kodėl mūsų jaunimas daugiau 
kalba angliškai negu lietuviškai 
ir, svarbiausia, kodėl mūsų jau
nimas negali suprasti vyresnio
sios kartos jų visuose rūpesčiuo
se ir varguose? Atsakyti į tuos 
visus klausimus, reikia pažinti 
daugiau jaunimą, su juo turėti 
artimesnius santykius ir neno
rėti, kad jaunieji per keletą sa
vaičių suprastų visa tai, kas tru
ko vyresniesiems (ir tai gana re
tai) įgyvendinti per eilę metų.

Kaip tik šiais metais Sydne
juje įvyksta didysis sportininkų 
sąskrydis — Sporto Šventė. Mes 
visi, ypatingai tie, kurie yra bent 

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip jpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phon. LW 1220 
Rockdale stotie.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir usimokėjimui. Mm kalbame vokiškai.
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keliose dalyvavę, gerai žino ko
kius įspūdžius svečiams, ypatin
gai jauniesiems, palieka šios 
sporto šventės. Gražiausi prisi
minimai, puikiausi įspūdžiai lie
ka visų me.tų eigoje. Aš manau, 
kad ir Sydnėjlis, būdamas pats 
didžiausias miestas Australijoje, 
neatsiliks nuo kitų anksčiau bu
vusių puikių švenčių Melbour
ne, Adelaidėje ir Geelonge ir 
šiais metais savo kolegas sporti
ninkus priims kuo gražiausiai, 
parodydami savo lietuvišką širdį 
ir jausmus, bent jei ne geriau, tai 
ir ne blogiau kaip kad buvo syd- 
nėjiškiai priimami visuose, kituo
se miestuose.

Ir tikrai, sveiku protu pagal
vojus, net negali būti abejonių 
apie šios šventės puikų pasise
kimą Sydnejuje. Vieno tik šian
dien dar mums trūksta, tai ben
dros visų talkos, nes, 'gyvenimo 
taisyklė jau seniai yra įrodžius, 
kad tik bendrai, visų vieningu 
darbu mes visuomenėje galime 
atsiekti našiausius vaisius.

Sydnejuje, turėdami tiek daug 
mūsų buvusių sporto veteranų 
ir darbuotojų, reikalui, ir šį kar
tą jau tikrai svarbiam atėjus, 
mes turime paduoti stiprią ranką 
vienas kitam, kad galėtume ben
dra visų jėga kibti į prieš akis 
stovintį darbą ir, jį įveikus, pa
sidžiaugti puikiais rezultatais. 
Aš, kaip buvęs “Kovo” įvairiau
sių valdybų narys ir vienas iš šio 
klubo steigėjų, kviečiu buvusius 
savo sportininkus kolegas, val
dybų narius ir vadovus, o taip 
pat ir tuos visus ilgamečius “Ko
vo” materialinius ir moralinius 
rėmėjus, atsilankyti ir aktyviai 
dalyvauti šaukiamame vasario 
27 dienos visuotiname susirin
kime, kad visi kartu galėtume 
išrinkti darbingą naująją valdy
bą ir kartu su naujaisiais sporti
niais vadovais galėtume jau da- 
dar, jiems padedant, kibti į pa
čius sunkiausius organizacinius 
šventės sportinius darbus.

Sydnėjaus sportininkų bičiu
liai, sportininkai veteranai, buvę 
aktyvieji “Kovo” sportininkai ir 
valdybų nariai, jauskite savo as
meninę pareigą bent kuo nors 
prisidėti prie darnesnės ir gra
žesnės mūsų sporto šventės pa
ruošimo Sydnejuje. Dalyvauki
me visi metiniame “Kovo” susi
rinkime, kad ten išrinkę naująją 
valdybą, galėtume jiems padėti 
jau tuoj pat po pirmųjų jų dar
bo dienų. Tegul Šiais metais Syd
nejuje sportinis šūkis būna:

VISI Į TALKĄ “KOVUI”.

A. Laukaitis

KAS SUTIKTŲ BŪTI

INDONEZIJOS MINISTERIU?
Šių metų pradžioje Indonezijos 

prezidentas Sukamo paskelbė, kad 
kiekvienas galįs būti ■ paskirtas 
ministeriu, jeigu tik stabilizuos 
krašto ekonominę padėtį ir numuš 
prekių kainas. Tačiau jei to
kiam nepavyktų, tai jis būtų bau
džiamas 10 metų kalėjimu, o jei sa
vo reformomis ekonominę padėtį 
dar .pablogintų, tai būtų sušaudy
tas. Nežiūrint tokių kietų sąlygų 
kandidatais į ministerius atsirado 
net šeši asmenys, iš jų viena mote
ris. Kas užims kainų ministerio kė
dę, dar neaišku.

Sportas Adelaidėje
VASAROS TURNYRAS.

Vasaros krepšinio turnyro jau 
užbaigtas pirmasis varžybų ratas. 
Vytiečių iš astuonių dalyvaujančių 
komandų penkios pirmosiose ket
veriukėse. Kai kurios komandos u- 
žima pirmas arba antras vietas. 
Po Naujųjų Metų buvo sužaistos 
šios rungtynės: Vyties pirmoji vy
rų prieš South laimėjo 35-33 (22- 
13). Antrajame puslaikyje anks
čiau uždirbti taškai beveik ištirpo, 
ir tik laikrodis išgelbėjo nuo pra
laimėjimo. Taškai: R. Daugalis 15, 
K. Jaunutis 12, V. Levickis 4, E. 
Pocius ir D. Atkinson po 2.

Prieš C. Y. laimėta paskutinėse 
sekundėse K. Jaunučiui iš toli me
tant. Rezultatai: 27-25 (15-12). 
Taškai. K. Jaunutis i rE. Pocius 
po 8, D. Atkinson 7, A. Radzevi
čius su A. Jonavičium po 2.

Pirmasis puslaikis prieš Torrens 
komandą žaista labai silpnai, blo
gai ginta. Antrame, sustiprinus 
gynimą, laimėta 30-25 (14-20). 
Taškus pelnė: R. Daugalis 14, E. 
Pocius 10, A. Jonavičius 4 ir K. 
Jaunutis 2.

“D” klasėje vytiečiai, padedami 
svečio iš Sydnejaus S. Lukoševi
čiaus, triuškinančiai laimėjo prieš 
Hanndorf komandą, rezultatai: 
71-17 (16-17). Taškai: A. Vaskas 
28, S. Lukoševičius 16, A. Palaitis 
11, ir J. Mikužys su R. Jablonskiu 
po 8.

Prieš Bays komandą nepajėgta

Lauko tenisas
Tik grįžę iš sėkmingo pasirody

mo Geelonge jaunieji vytiečiai P. 
Eičas ir A. Morkūnaitė savo jėgas 
išbandė Pietų Australijos lauko 
teniso pirmenybėse. Varžybos vie
no minuso sistema vyko amžiaus 
grupėse.

Berniukų iki 15 metų amžiaus 
grupėje P. Eičas pirmame runde 
gana nesunkiai įveikė A. Westbu
ry 9:3, tačiau antrame susitiko 
prieš karštą favoritą šio amžiaus 
grupės titului laimėti J. James ir 
pralaimėjo 1:9. Nežeminantis pra
laimėjimas, nes J. James (tarp ki
ta ko vytiečio D. Atkinson pusbro
lis) yra vienas iš talentingiausių 
P. A. teniso prieauglio. P. A. ti
tulą savo amžiaus grupėje iškovo
jęs paskutinius trejus metus šis 
daug žadantis sportininkas ir šie
met didesnio pasipriešinimo nesu
laukęs tapo žemiau 15 metų am
žiaus Pietų Australijos čempijonu.

Mergaičių iki 16 metų amžiaus 
grupėje burtai buvo žymiai sėk- 
mingesni A. Morkūnaitei. Pirma
me runde Aldona po gana gražios 
kovos įveikė R. Hali 9:4, o antra
me B. Harris 9:5. Trečio rando 
susitikimas prieš D. Hassey vyko 
dramatiškoje atmosferoje, nes 
priešininkė greit įgijo persvarą ir 
pirmavo net 5:1.. Nuo šio momen
to A. Morkūnaitė parodė nepap
rasto kovingumo ir nors priešinin
kei trūko tik vieno taiklaus smū
gio iki pergalės esant rezultatui 
7:8, Aldona ne tik atlaikė kritišką 
bandymą, bet laimėjo prieš D. 
Hassey 9:8.

Ketvirčio finaluose A. Morkū- 
naitės priešininkė R. Lewis Aldo
nai gerai pažįstama, nes prieš po
rą metų jai pralaimėta, taip pat 
ketvirčio finaluose. Atsirevanšuo
ti nepavyko, nes Aldona susitikimo 
pradžioje keletą kartų sukirtus: 
kamuolį į tinklą lyg ir atsisakė sa
vo žaidimo taktikos ir iniciatyvą 
užleido priešininkei. R. Lewis Al
doną įveikė 9:4 rezultatu, tačiau 
pralaimėjimas pateisinamas, 
Aldonai trūksta patirties ant 
apželdytų teniso aikštelių.

nes 
žole

VYTIS — VENGRAI 5:1
Adelaidės lietuviai ir vengrai 

lauko tenise jėgas išbandė jau 
trečią kartą. Iki šiol lietuviai ne
įveikti ir šiose rungtynėse pasiro
dė žymiai pranašiau. Vienintelį 
tašką vengrams iškovojo penktoji 
raketė F. Frety, įveikęs R. Rud- 
zenską 6:3, 1:6, 6:3.

Vytiečiams pergales (rakečių ei
lės tvarka) iškovojo:

I A. Remeikis — P. Csetey 6:3, 
3:6, 7:5;

II D. Atkinson —-T. Shelley 6:1, 
6:1;

III J. Clayton — Smith (Zab-

Berniukų grupė iki 14-kos metų 
dar nepradėjo varžybų.

Mergaičių pirmoji komanda, žai
džianti aukščiausioje Pietų Austra
lijos moterų krepšinio grupėje lai
mėjo 35-20 (12-13) prieš Budapest 
komandą. Vengrės turėjo stiprią 
viltį laimėti, bet antrame puslaiky
je vytietės viską apvertė aukštyn 
kojom. Mūsiškių gražūs metimai 
ir greiti praėjimai užtikrino per- 

----- --------- . galę. Taškai: N. Vyšniauskaitė 13, 
40-30 (20-18) rezultatais. Taškus Gt Krivickaitė9, V. Jucytė 5, A.

n u._ o a„j Roocke (šukytė) ir M. Lapienytė 
po 4.

Susitikus su Pietų Australijos 
finalistėmis K — Jets buvo labai 
gerai sukovota. Atsižvelgiant, kad 
žaista be komandos kapitonės M. 
šiukšterytės ir nežiūrint kai kurių 
klaidų (perdaug driblingo) pada
rytos visos pastangos ir pralaimė
jimas buvo ne vienšališkas ir gar
bingas. Rezultatai: 21-34 (12-18). 
Taškai: N. Vyšniauskaitė 9, M. 
Lapienytė 6, G. Krivickaitė 5, ir 
V. Jucytė 1.

Antrasis ratas pradėtas laimė
jimu prieš Bays komandą ją nuga
lint 37-21 (20-6). Taškai: N. Vyš- 
niauskaaitė 16, G. Krivickaaitė 11, 
M. šiurkšterytė su V. Jucytė po 4 
ir M. Lapienytė 2.

Komanda pergyvenusi pirmąją 
stiprių varžovių baimę ir nugalėju
si nepasitekėjimą savimi, atrodo, 
pradeda įsižaisti, tobulėti koman
diniame ir individualiniame žaidi
me.

Antroji mergaičių komanda eina 
ir toliau be pralaimėjimų. Prieš 
K — Jets laimėta 37-18 (18-12). 
Taškai: L. Kuncaitytė 13, K, Bač
kutė 8, M. Matiukaaitė7, I. Beino
ravičiūtė su R. Tosvainisu po 4 ir 
E. Lapienytė I.

United Church komanda nugalė
ta 29-5 (11-0). Taškai: L. Kuncai
tytė 15,1. Beinoravičiūtė 8, R. Tos- 
vainis 4 ir E. Lapienytė 2.

uždengti vieno priešininkų žaidėjo 
ir pralaimėta 27-37 (16-17). Taš
kai: A. Palaitis 8, P. Kanas, J. 
Smit ir G. Degroot p 06, A. Vaš
kas 3.

Lengvai, ypatingai antrame pus
lankyje, nugalėta Torrensville 29-19 
(17-14) rezultatu. Taškus pelnė: J. 
Smit 8, J. Mikužys su A. Palaičiu 
po 6, R. Jablonskis 5 ir P. Kanas 4.

“G” grupės komanda nugalėjo 
Prospect North Methodist komandą 

pelnė: A. Reivytis 14, G. Andrew 
14 ir T. Ford su D. Andrew po6.

Prieš North Emploees, jiems 
laiku nesusirinkus, laimėta, 20-0 be 
kovos.

žaidžiant prieš Bays silpnai žais
ta antras puslaikis ir pralaimėta. 
Komanda perdaug visą žaidimą 
veda per gynėjus ir mažai, daugu
moje pevėluotai, naudoja kraštus. 
Rezultatai: 26-42 (11-13). Taškai: 
D. Andrew 13, G. Andrew 6, T. 
Ford 4 ir A. Reivytis 3.

Iki 16-kos metų komanda pralai
mėjo prieš C.Y. komandą— 11-34 
(5-10). Taškai: A. Jonavičius 7, 
R. Jonavičius su P. Shaw po 2. Iš 
šios komandos, dėl amžiaus išėjus 
trims pagrindiniams žaidėjams, 
paliko labia silpname sąstate ir 
reikėjo papildyti porą svetimtau
čių. Kitų Klubų amžiaus komandos 
gana pajėgios, ir dėlto mus seka 
pralaimėjimai. Priskyrus nuolati
ni trenerį šiai komandai reikalai 
kad ir iš lėto turėtų pagėrėti.

lovskis) — F. Ubody 6:3, 6:1;
VI P. Eičas — J. Kreiner 6:4, 

6:1;
IV A. Morkūnaitė (žaidžiusi vy

rų komandoje) — T. Rety 6:0, 6:1.
RS.

— JURGIS JONAVIČIUS, bu
vęs ALFAS V-bos pirmininkas ir 
vyriausias “bosas” Amerikos lie
tuviams krepšjpinkams viešint 
Australijoje, ilgesnį laiką turėjo 
“sportines atostogas” ir už jį tik 
gražiai atstovavo sūnus krepšinin
kas. Tačiau paskutiniųjų Kalėdų 
atostogų metu, besisvečiuodamas 
pas vienus savo prietelius ir jis 
sumanė savo kaulus pamankštinti 
ant turniko. Ir kas gi atsitiko? 
Nuo sportinių atostogų išpaikin
tos rankos neišlaikė, teko sunkiai 
nukristi ir to pasėkoje — dubens 
kaulo skilimas, kelios savaitės li
goninėje ir vėliau rūpestinga žmo
nos Birutės priežiūra namuose. 
Geros sveikatos, Jurgi!

— PASKUTISIOSIOS SPORTO 
šventės metu Geelonge su kiekvie
na diena pasirodė ir “dienraštu- 
kas” “Bauda”, kuris visus gee- 
longiškius puikiai informavo apie 
paskutiniuosius geras ir blogus 
šventės dalyvių nutikimus. Nors 
aš pats ir negalėjau šventėj daly
vauti, tačiau, kaip “Baudos” pus
lapiuose buvo išsireikšta, mane 
gražiai reprezentavo “jaunesnis 
brolis” Jurgis Gailius. Sveikinu 
savo “broliuką” ir manau, kad dar 
pridėjus trečiąjį Matą Gailių mes 
greitai galėsime padaryti Austra
lijoje lietuviškos spaudos “broliš
ka” sindikatą.

— SYDNEJIŠKĖS KOVIETĖS 
vis dar negali suprasti, kaip joms 
taip nepasisekė Geelonge. Nesvar
bu, ką ten Adelaidės treneriai kal
ba, jos vis tiek galvoja, kad jeigu 
Geelonge būtų buvęs jų tikrasis 
treneris, tai jos būtų aikštėje tru
putį kitaip “pasirokavusios”. Gal 
ir tiesa, bet kaip gaila, kad šaukš
tai visuomet atsiranda jau po 
pietų.

— KOVO VICEPIRMININKAS 
A. ŠIMAITIS, prisisodinęs pilną 
savo mašiną koviečių sportininkų 
iš Geelongo važiuodamas paklydo 
ir vietoj Sydnejaus atsirado Ade
laidėje, į kurią paryčiais atvažia
vus buvo didžiausia problema — 
kur važiuoti.. Kaip ir visuomet, 
papuolus į bėdą reikia atsiminti

SURINKO RIMAS GAILIUS

veteranus, iš kurių paminėjus Pet- 
kūno vardą ir buvo patraukta jo 
pusėn, o jį prikėlus jis jau Adelai
dėj gėdos nepadarė.

— NORS JAU ADELAIDIŠ- 
KIAI ir užsisakė specialų trakinį 
Sydnejaus sporto šventei, ir jau 
taip anksti pradėjo visose šakose 
treniruotis bei galvoti apie visa
pusišką taurių laimėjimą, tačiau, Skyriaus redaktorius ir dar kelio- 
mano žiniomis, ir koviečiai nuo jų 
neatsilieka ir ruošia planus, kaip 
po ilgų sportinių diktatoriškų me
tų, juos Sydnejuj reikiamai pamo
kinti. Stalo teniso buvusios čem
pionės, atrodo, ruošiasi šiais me
tais pamokinti jaunąsias adelai- 
diškes, kai krepšininkės, kerštu 
degdamos, jau pradėjo treniruotis 
ir tikisi įrodyti, kad jos yra irgi 
šio to vertos. Tuo tarpu.vyrus pa
ėmė treniruoti veteranas A. Lau
kaitis, taip, kad darbas prasidėjo 
ir vaisius pamatysime vėliau.

— I SYDNĖJŲ TAI VISI yra

VISUOTINIS “KOVO”

SUSIRINKIMAS

Vasario 27 d. 2 vai. p.p. “Dai
navos” salėje Bankstowne įvyks 
Sydnejaus Lietuvių Sporto Klu
bo “Kovo” VISUOTINIS SUSI
RINKIMAS.

Dienotvarkėje:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Pirmininko ir sekretoriaus 

rinkimai.
3. “Kovo” pirmininko praneši

mas,
4. Revizijos komisijos praneši

mas.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Pranešimas su aptarimais dėl 

1966-jų metų Sporto šventės Syd
nejuje.

7. Klausimai ir sumanymai.
8. Valdomųjų organų rinkimai.
9. Susirinkimo uždarymas.
Narių ir narių-rėmėjų dalyva

vimas susirinkime būtinas. Taip 
pat maloniai kviečiami ir vijai 
sporto klubui prijaučiantys ir ypa
tingai jaunųjų sportininkų tėvai.

S.L.S.K. "Kovo” Valdyba

Be pastangų, žaidžiant lėtai (bu
vo labai karšta) prieš Bays laimė
ta 46-5 (28-2 ). Taškai: R. Tosvai- 
nis 20 ,K. Baskutė 12 ,1. Beinora- 
vičiūtė 8 ir B. Kmitaitė 6. 
Mergaičių jaunių iki 16-kos metų 
komanda po pralaimėjimo pirmo 
puslaikio turėjo gerokai pasispaus
ti, kad nugalėjus Panthers 25-21 
(611). Taškai: I. Beinoravičiūtė 
11, R. Marcinkevičiūtė 6, N. Mar
cinkevičiūtė 4, ir B. Latvėnaiatė 
su C. Lane po 2.

Susitikusios su North komanda 
jaunės labai netikėtai pralaimėjo 
vieno taško skirtumu. Rezultatai: 
16-17 6-6). Taškai: V. Jucytė su 
R. Marcinkevičiūte po 5, I. Beino
ravičiūtė 4 ir B. Latvėnaitė 2. At
rodo, kad šį sykį jaunėms pristigo 
’‘ugnies”, iš šalies atrodė, kad per
daug tinginiauta. Daugiau nepra- 
laimėdamos jaunės pateks į fina
lus, nors jie dar tolokai.

Vyties Klubo vadovų nustebimui 
krepšininkai patys pradėjo teirau
tis, kada bus pradėtos treniruotės. 
Treniruotės buvo nutrauktos trum
pai prieš Sporto Šventę ir pilnai 
tebuvo žadėta pradėti Kovo mėne
sį. Dabargi žaidėjų pageidavimus 
pildant teks pradėti treniruotis 
daug ankščiau.

Adelaidėje įvyko dar vienos ves
tuvės. Vedė Vyties buvęs stalo te
niso žaidėjas Algirdas Gudaitis 
Viktoriją Valčiukaitę.
Ankščiau Algirdui teke ne tik žais
ti už Vyties Klubą, bet ir jį atsto
vauti Sporto šventėse. Sėkmės jau
navedžiam slinki vytiečiai.

Adelaidiškiai tiek susidomėję (Se
kančią Sporto švente Sydnejuje, 
kad jau ir traukinį užsisakė. Atro
do, bus pasistengta vis dar neti
kintiems sydnejiškiams vytiečių 
pajėgumą įrodyti jų1 pačių namuo
se...

Tikromis žiniomis Adelaidėje 
steigsią žvejotojų-medžiotojų Klu
bas ar draugija, dar neaišku. Gal 
kartais pasidarys Vyties sekcija?.-..

B. N.

laukiami atvykti išskėstomis ran
komis, tačiau jeigu garsusis parti- 
jėlių rengėjas adelaidiškis Edas 
atsilankys, tai jau nežinau kaip 
jam baigsis. Turbūt, nei jo favo
ritės poniutės jo neišgelbės. Mat, 
Sydnejaus lietuviškų dažytojų są
junga, kurios nariais yra ir vyr. 
Australijos lietuvių sporto bosas, 
ir Kovo vicepirmininkas ir Sporto 

lika augalotų vyrų, nori jam, už 
švenčių metu kolegos čikeno eks- 
plotavimą Adelaidėje, padaryti, 
kaip toj apysakoj “Brisiaus Galą”. 
Taip taip, Edai, jeigu dar rūpi tau 
partijėlės, tai jau geriau pasilik 
Adelaidėje.

— KOVO VICEPIRMININKAS 
A. ŠIMAITIS, Geelonge pabandęs 
savo sportinę laimę stalo tenise ir 
net sudorojęs tenisininką P. Eičą, 
vis tik pamatė, kad šioje sporto 
šakoje iškilti negalės, todėl pradė
jo treniruotis "squash’e” ir šioj 
lietuviams naujoj sporto šakoj ti
kisi būti čempionu. Geros sėkmės!

— KAIP PASIRODĖ šventės 
metu, Geelonge gražiausiai apsi
rengę buvo Geelongo kaimynai 
melboumiškiai, nors jų plaukai, 
sekant angliškus “bytelius” taip 
pat buvo patys ilgiausi ir labai 
dažnai, kaip viena sydnejiškė išsi
reiškė, gadindavo gražios unifor
mos ir skaistaus veidelio vaizdą. 
Jeigu dar ir iki Sydnejaus jie ne- 
apsikirps, tai Sydnejaus vadovybė 
tikisi juos apgyvendinti “Royal 
George” hotelyje, kur panašių 
charakterių yra šimtais.

— SYDNEJIŠKĖ D. PAU
LAUSKAITĖ Geelonge su savo 
blondine galva išbandė krepšinio 
salės cementinių grindų stiprumą. 
Ir kai galva susidūrė su grindimis 
ir trenksmo garsas nuskambėjo 
per visą salę taip, kad net langai 
sudrebėjo, tačiau ji vėl yra pilnoj 
aukštumoj ir ne tik pati pradėjo 
treniruotis, bet krepšio meno ir 
jauniklės kovietės moko ir sako, 
jog tikrai jau ateityje Adelaide to
kio rezultato, kaip buvo Geelonge 
niekuomet nepasieks.

(Pabaiga psl. 8)
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Minėjimai
CANBERRA

DAR VIENOS VESTUVĖS 
CANBERROJE

Šeštadienį, vasario 5 d. įvyko 
dipl. teisininko Rimgaudo Dau
kaus vestuvės. Apie 5 vai. p.p. iš
tuštėjusias Canberros gatves rai
žė Sydnejaus lietuvių limuzinai 
su vestuvinei iškilmei pasipuošu
siais svečiais.

Kalbamuoju metu Canberros ka
tedroje įvyko teisininko Rimgau
do Daukaus ir daktarės Liucijos 
Ong Kheng Chuah sutuoktuvės. 
Jungtuvių apeigas anglų kalba 
atliko sydnejiškis lietuvis kunigas 
P. Martuzas. Iškilmių metu baž
nyčioje puikiai giedojo sydneiiš- 
kio Br. Kiverio vadovaujami dai
nininkai Asevičienė, Daudarienė, 
Kiverienė ir Daudaras. Jauna
martę prie altoriaus vietoje tėvo 
privedė Canberros ligoninės su
perintendentas Dr. Elvin.

Po iškilmių katedroje vestuvių 
puota įvyko Canberros Lietuvių 
Klubo patalpose. Svetelių prisi
rinko tikrai daug, šalia lietuvių, 

v kurių daugumas buvo atvykę iŠ 
Sydnejaus, matėsi indų, pakista
niečių, malajiečių ir vietos austra
lų. Daugumas tolimesnių svečių, 
ypač kitataučių, buvo iš Azijos 
tautų ambasadų. Dalyvavo ir ei
lė jaunamartės kolegų bendradar
bių gydytojų iš sostinės ligoninių, 
įskaitant ir jos viršininką Dr. 
O’Donnel.

Pokylio metu lietuvių jaunimas 
dainavo lietuviškas dainas.

Iškilmes Lietuvių Namuose gra
žiai pravedė anglų ir lietuvių kal
ba jau šiose pareigose gerokai 
patyrimo turįs canberiškis p. A. 
Andriuška. Jaunieji šia proga 
buvo gausiai sveikinami ne vien 
tik iš vietoje susirinkusiųjų, bet 
gauta daug sveikinimo telegramų 
iš jaunojo Rimgaudo ir jaunosios 
giminių užsieniuose.

Jaunajai inteligentų porai linki
me šviesaus ir laimingo gyvenimo!

GEELONG
VYTIS GAMTOJE

Vasario 6 d. sporto klubo “Vy
ties” Valdyba suruošė jaunimui ir 
senimui gegužinę į “Black Rock”. 
Tų dienų net ir pamaldos buvo 8 
vai. ryto, kad nebūtų apsilenkta 
su Aukščiausiojo nustatyta tvar
ka.

Nors tų dienų rytas ir buvo de
besuotas, bet tas sportininkų neiš- 
gųsdino. Jau apie 10 vai. ryto 
vora auto mašinų pajudėjo nuo 
lietuvių namų į pajūrį. Daugu
mas mašinų buvo perkrautos žmo
nėmis, bet sunkiausiai pajudėjo 
“Vyties” kasininko Č. Valodkos 
mašina, nes ji gabeno XVI-sios 
Sporto Šventės “likučius” geguži
nės pietums.

Už pusvalandžio buvome vieto
je. Ir viskas vyko pagal planą. 
Graži aplinkuma, maudymasis jū
roje, vaikams žaidimų pasirinki
mas, aikštelė pasportuoti ir svar
biausia— visi lietuviai! Tuo tar
pu ir oras pasitaisė: debesėliai 
dingo ir skaisčiai sušvito saulutė.

Visiems gerai pasišvaisčius ir 
išalkus sulaukta pietų su karštom 
dešrelėm, vaisvandeniais, alučiu 
ir užbaigta šampanu.

Gegužinėje laikas taip smagiai 
prabėgo, kad nepajutom. kai sau
lutė dingo už kalnų ir nuaidėjus 
dainai “Eisim, broleliai, namo” 
vienas po kito skirstėmės į namus 
geriausioje nuotaikoje, praleidę 
kelias valandėles lietuvių tarpe.

Dalyvis

KIEK AS SUŽINOJAU!

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ
JIMAS CANBERROJE

Vasario 20 d. (sekmadienį) Va
sario 16-sios minėjimas prasidės 
pamaldomis 11 vai. ryte St. Pat
ricks bažnyčioje Braddone. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 10 vai. 
Pamaldų metu giedos “Aušros” 
choras.

Oficialioji minėjimo dalis 4 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose Wattle St., 
Lyncham. Paskaitų skaitys teisi
ninkas V. Martišius tema “Lietu
viai, tautiškumas ir laisvės troš
kimas”.

Canberros ir jos apylinkių lie
tuvius prašome minėjime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Asmenys norintieji pasinaudoti 
ten pat gaminamais pietumis už
sirašo Klube tam tikslui skirtame 
surašė.

Canberros Apyl. Valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS
MELBOURNE

Pranešame, kad Vasario 16 d. 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventės minėjimas įvyks vasario 
20 d. šia tvarka:

1. 11.45 vai. iškilmingos šv. Mi
šios šv. Jono bažnyčioje East Mel
bourne. Gerb. kun. P. Vasariui ma
loniai sutikus prašome visas orga
nizacijas pamaldose dalyvauti su 
vėliavomis.

2. 7 vai. p. p. minėjimas (pas
kaita ir meninė dalis) Lietuvių Na
muose 50 Errol St., Nth Melbourne 
Minėjimų praves Melbourne Lietu
vių Jaunimo Komitetas.

Maloniai prašome tautiečius 
tiek pamaldose, tiek ir minėjime 
skaitlingai dalyvauti.

Melbounno Apylinkės
Valdyba

PATIKSLINIMAS
Pereitame numery informacijo

je “Remia Jaunimo Kongresą”, 
įsibrovė netikslumų. Jūros Dienos 
metu Wollongonge surengta lote
riją ir iš jos gautą pelną skirti 
Jaunimo Kongreso reikalams, su
galvojo pati Wollongongo Liet. 
Apylinkės Valdyba, o jos pirmi
ninkas p. J. Suckelis pats ir lai
mikį buvo paskyręs, šią Valdybos, 
mintį p.p. Gailiūnai savo talka 
tik padėjo realizuoti. Už netiks
lumą korespondencijoje suintere
suotus maloniai atsiprašome.

M.P.
PAPILDYMAS

Pereitame Mūsų Pastogės 
meryje mūsų padėkoje įvyko
da: šalia kitų išvardintųjų nepa
minėti p. p. Jonaičiai, kurie mūsų 
brangią motiną a.a. Johaną Linar- 
tienę ligos metu lankė ir ją paly
dėjo į amžinojo poilsio vietą. Gerb. 
p. p. Jonaičius maloniai atsiprašo
me ir drauge jiems reiškiame gi
lią padėką.

P. Daukuvienė ir
G. Kovalskienė

Red.

nu- 
klai-

a

£

Teko nugirsti, kad neseniai įsis
teigė nauja lietuviška firma “Ne
mira Manufacturing and Service 
Co.”, kuri,- kaip sako, iš seno me
talo laužo paruošia fabrikams ir 
įmonėms įvairius įrankius arba jų 
dalis. Pradžia, kaip iš pasakojimų 
girdisi, yra labai gera ir atrodo, 
bus progresuojanti lietuviška fir
ma. Steigėjas ir vadovas yra p. 
Šlyteris ir artimi bendradarbiai. 
Smagu, kad lietuviška iniciatyva 
kaskart vis plačiau skleidžia savo 
atžalas. *

Nuo pirmadienio, t.y. vasario 
14 d. įžengia į gyvenimų austra
liški doleriai ir centai. Perspėja
me tuos, kurie nespėjo iškeisti ir 
turi užspaudę už nykščio senuo
sius šilingus ir penus. Nuo minė
tos dienos jie tebegalios dar dve
jus metus, o paskui, jeigu kas ne
bus spėjęs iškeisti į dolerius ir

centus, galės atiduoti pažaisti vai
kams, bet gal dar palaukus ko
kį šimtmetį, tie šilingai ir penai 
pasidarys retenybė ir bus galima 
lengvai pasidoleriauti. Kų gali ži
noti. Juk jau dabar kaikurie tam 
tikrų metų laidos penai vertina
mi šimtais svarų, aišku, specialio
je monetų rinkoje.*

Gautas, kiek girdėjau Redakci
joje laiškas iš mums gerai pažįs
tamo Dr. V. Donielos, kuris lai
mingai pasiekė laivu Neapolį ir 
toliau žada pasidairydamas ke
liauti po Europų, kur galutinai 
valandėlei prisės Heidelberge, Vo
kietijoje. Iš Amerikos jau gauta 
žinių, kad šis mūsų mokslininkas 
ir veikėjas pakviestas ir dalyvaus 
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongrese 
Čikagoje ir ten net skaitys pas
kaitų visam pasaulio lietuvių jau
nimui. Kaip matote, vieni atsto

vai į Jaunimo Kongresų dar tebe
renkami, o jau kiti pakeliui į 
Kongresų. *

Nežinia, kam ir bepatikėti: pe
reitame M. P. numery buvo pa
brėžta, kad Jaunimo Kongrese ne 
tiek svarbu atstovai, kiek dalyviai, 
o Jaunimo Kongreso Komitetas 
vis propaguoja atstovus į Kongre
sų. Greičiausia ir viena ir kita 
pusė mano tų patį, bet kalba skir
tingomis sąvokomis!

BLYNAI! BLYNAI! BLYNAI!
SYDNEJAUS LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA 

kviečia visus 
x v i s u s į

Užgavėnių Blynų Vakara
“DAINAVOJE”, BANKSTOWNE 
VASARIO 19-LIKTĄ 7 VAL. VAKARO.

Salia blynų — balerinos! Salia loterijos — Rio Negro skambėjimas! 
Įėjimas — vienas doleris ($1.00) Studijuojantiems — 50c.

S.L.M.S.G.D. Valdyba

SPORTO.
(Atkelta iš pusi. 7)

NORS JAU ANKSČIAU IR bu
vo kalbėta apie įvairias dovanas 
švenčių metu, tačiau vis dar pasi
liekama prie taurių, kurių Geelon- 
ge buvo net 42 ir iš jų berods 24 
laimėjo adelaidiškiai. Šiuo reika
lu dar, atrodo, bus daug pakalbė
ta, tačiau, kaip ir anksčiau, taip 
ir dabar manau, kad be pereina
mųjų taurių, gera lietuviška kny
ga, jų yra jau išversta ir i anglų 
kalbų (tas gerai tiktų mažai lietu
viškai kalbantiems) būtų daug ge
resnė ir vertingesnė dovana už 
paprastas taureles.

— POŠVENTINIŲ ATOSTOGŲ 
metu Sydnejuje viešėjo adelaidiš
kiai krepšininkai Maryte ir Don 
Atkinson, kuriuos koviečiai para
žinėje po Sydnejų: nusivežė ir į 
Wolongong jūros dienų. Atrodo, 
kad svečiams Sydnejus taip pati
ko, jog iškilo minčių net ir apie 
pabėgimų iš Adelaidės, kų, žino
ma, visas koviečių vyrų ir moterų 
kolektyvas, su didžiausiu džiaugs
mu priimtų.

— IR VIS GI GEELONGO vi
sos šventės didžiausiu “herojum” 
reikia skaityti Adelaidės garsųjį 
mergaičių trenerį, kuris prakaita
vo, ledus valgė, vaisvandenius gė
rė ir vis sau galvų suko, kad su 
savo čempionių komanda galima 
būtų parodyti sydnejiškėms trylik- 
metėms ir pirmų kartų pradėju
sioms žaisti mergaitėms, jog gar
sioji Adelaide gali net 60:0 atsiek
ti. Gražu tai gražu, bet kartais 
prieš jaunuosius galima būtų ir 
sportiško humaniškumo parodyti.

— BAIGIANT noriu su savo 
skaitytojais pasidalinti keliomis 
mintimis, kurias laišku man at
siuntė vienas “adelaidiškis”:

Gerb. p. R. Gailiau,
Tamstos vedamas “Sporto Nuo

trupas” skaitau su pasigėrėjimu, 
kuriose yra kaip sakoma, “juokas 
pro ašaras”. Todėl ir nutariau 
parašyti Tamstai.

M. P. Nr. 1 (820) pusi. 5. tilpo 
aprašyme “Lauko tenisas” — D. 
Atkinson (Adei) M. P. Nr. 3 
(822) pusi. 5. skaitau Adelaidės 
krepšinio komandoje D. Atkinson. 
M. P. Nr. 2. (821) Sporto nuotru
pose tilpo apie Perth’s — “Suor
ganizavęs krepšinio komandų, ku
rioje be vieno australo žaidė visi 
lietuviai..., tačiau mūsų vyr. spor
to vadovybė atsisakiusi leisti žais
ti šventėje australui.

Keista ar ne? Klubui, kuris ne
gali vien iš lietuvių sudaryti ko
mandos neleidžiama žaisti, kadan
gi joje yra australas ir klubui, 
kuris turi net 8-nias krepšinio ko
mandas, vadinasi, žaidėjų lietuvių 
per akis, leidžiama žaisti austra
lui D. Atkinson, vien tik dėl to, 
kad jis vedęs lietuvę.

Dar blogiau yra su lauko tenisu, 
kuriame nugalėtoju išėjo D. At
kinson. Aš patarčiau kuriam nors 
klubui apvesdinti savo narę su 
kuriuo nors garsiuoju Australijos 
lauko teniso pasaulio čempionu ir 
tada galima bus didžiuotis, kad ir 
lietuviai yra pasaulinio masto žai
dėjai.

Nors šie klausimai yra sunkiai 
sprendžiami, tačiau aš manau, 
kad visur ir visada galima rasti 
išeitį, kuri, ypatingai šiomis die
nomis, įdėjus šiek tiek šiltesnio 
supratimo paskiruose mūsų gyve
nimo reikaluose, gali padaryti la
bai daug naudos visiems.

Su pagarba
Adelaidičkis

Taip ir man dar neaišku kur 
čia vargšas žmogus gali surasti 
teisybę, nors atrodo, kad visi yra 
patys teisingiausi. Geriau ir jūs 
apie tai pagalvokit.

Rimae Gailius.

Keisti tie kanberiškiai: kai bu
vo p. G. Biveinytės vestuvės su 
svetimtaučiu, tai visas vestuvinis 
ceremonijalas buvo pravestas vien 
tik angliškai, nors dalyvavo tie 
patys vietiniai kanberiškiai lietu
viai, o kai R. Daukaus buvo ves
tuvės, tai patys stebėjosi, kodėl 
tos ceremonijos vyko lygiagrečiai 
lietuviškai. ir angliškai. Net ir 

W nebuvęs tose vestuvėse galėčiau 
lengvai atsakyti: kodėl turi būti 
tokiose apeigose išstumta lietuvių 

>; kalba, kai vienas iš partnerių yra 
>♦< lietuvis?

PASVEIKINIMAS MAS NEWCASTELIO VYTAUTO MAČERNIO 
KUOPOS DALYVIAMS JŲ VEIKLOS PENKMETYJE:

Mielieji Ateitininkai,

Švenčiate jau Penkmetį nuo savo įsikūrimo. Tai yra reikšmingas 
momentas Jūsų gyvenime. Praslinko jau penki metai, kai Jūs pasi
rinkote lietuviškosios išeivijos gyvenime visų reikšmingiausių pro
gramų: visų atnaujinti Kristuje! Tai yra programa, kuri kalba Jums 
kasdien apie pareigų siekti kilnaus žmogiškumo, sųmoningo lietuviš
kumo ir gyvosios dvasios krikščionybės, šios vertybės yra nuostabios 
svarbos ir pagrindinės jaunimui lietuviškos išeivijos klaikiame ke
lyje.

šia iškilia proga sveikinu Jus ir linkiu Jums visu nuoširdumu 
ryžtingai žengti pasirinktojo idealo keliu!

Kilkit ir kelkite!
Visad Jūsų

Tėvas Jonas Borevičius, S.J.

¥

*
Nors sausros Australijoje vis 

dar tebetrunka, bet patirta, kad 
prieš metus Sydnejuje (pati sau- 
siausia vieta, kur net vanduo nor
muojamas!) nuvytusios Rožytės 
vėl pradeda buiniai atželti. Pirmas 
atgijusių Rožyčių pasirodymas bu
vo sausio 15 d. Edvardo ir Juli
jos Lašaičių dukrytės krikštyno
se. Gera naujiena, nes daugelis šio 
jaunųjų ansamblio buvo aiškiai 
pasigedę. Pagaliau joks dyvas — 
Jaunimo Metai, jaunimas ir atgy
ja!

bourno Lietuvių Namais. Sako, 
tai grandiozinis pirkinys, tik dar 
pareikalaus daug laiko ir lėšų, kol 
tie namai bus sulietuvinti.*

Pertho (Vak. Australijoje) Lie
tuvos nepriklausomybės šventę mi
nės vasario 20 d. ir tą pačią dieną 
bus ir Jaunimo Metų oficialus 
atidarymas. Gražus ir, sakyčiau, 
prasmingas sumanymas — Jauni
mo Metai iki šiolei niekam oficia
liai neužkliuvo. O gal reikėjo ir 
šitą momentą pabrėžti ir kitose 
vietose?

Ku-ka

Kult. Tarybos p-kas p. Kava
liauskas grįžo susižavėjęs Mel-

Evangelikai, atsiliepkit!
MELBOURNAS IEŠKO LIETUVIŲ EVANGELIKŲ — 

PROTESTANTŲ

Viktorijoje ir Melbourne apy
linkėse turėtų būti nemažas skai
čius lietuvių, kurie nebūdami ka
talikais ir nelankydami lietuvių 
katalikų bažnyčios yra nustoję ry
šių su lietuvių 'bendruomene. Ta
čiau kaip krikščionys maldai sau 
prieglaudų radę artimose protes
tantiškose bažnyčiose — presbyte- 

. rių, metodistų, baptistų, evangeli
kų liuteronų ir kitur. Vieni mel
džiasi vokiečių kalba, kiti anglų, 
treti net ir latvių... Bet kodėl gi 
negalėtume melstis lietuviškail?

Didelė svajonė tai buvo seniau, 
bet šiandien su Dievo pagalba ji 
jau darosi įgyvendinama.

“Negera žmogui būti vienam”, 
sakoma šv. Rašte. Negera ir lie
tuviui būti vienam tarp svetimųjų. 
Žmogus glaudžiasi prie žmogaus, 
tautietis prie tautiečio, krikščionis 
prie tokio paties krikščionio... 
Bendromis jėgomis ir dideli dar
bai nesunkiai atliekami. Mes turi
me tik susiburti.

Žinoma, tų darbų būtų reikėję 
atlikti jau prieš penkiolikų metų,

kada išlipęs į šios žemės krantus 
ir katalikas ir evangelikas buvo 
kaip aklas vištytėlis ir ieškojo pa
galbos iš Dievo ir žmonių. Bet juk 
buvome kaip avys be piemens ir 
be pastogės — patys bejėgiai ir be
turčiai, nesuspėdami vienas kitam 
net rankos ištiesti.

Šiandien kaip saulė nušvito vi
sam Melbournui gera žinia — sva
jonės išsipildė: Melbournas turi sa
vo didelius bendrus namus beveik 
pačiame miesto centre — 50 Errol 
St., šalia North Melbourne Town 
Hall). Argi nėra pasakęs pats 
Kristus — “Mano Tėvo namuose 
yra daug gyvenimų”? šiuose Liet 
Namuose yra tikrai daug vietos. 
O svarbiausia — ten yra pirmykš
čių šeimininkų metodistų misijos 
gražiai įrengta koplyčia! Taigi, 
šitų koplyčių Melbourne 
Lietuvių Klubas palieka kaip ji 
yra ir labai mielai sutinka perleist

ju tiems, kurie nori čia Dievo žo
dį toliau skelbti, melstis ir giedoti.

Tad, šv. Rašto žodžiais sakant — 
“Ateikite,nes vislab yra gatava”!

Taip šiandie ir kviečiame visus: 
kviečiame visus protestantus, kur 
jie bebūtų, mes ieškome ir visų tų, 
kurie skaito lietuviškus laikraščius. 
Mes prašome, visų, jei tik žino, pa
žįsta ar girdėję savo apylinkėje e- 
sančių lietuvių kilmės evangelikų 
— malonėkite pranešti, paraginti, 
pakviesti ir atsivesti į Lietuvių 
Namus VASARIO 20 d. 4val p. p.

Visi yra maloniai laukiami. Nuo 
atvykusių skaičiaus priklausys vi
sas tolimesnis veikimas ir mūsų 
evangeliškos lietuviškos parapijos 
stiprumas.

Pagalbos laukiame iš visur -T- 
surasti ir tų paklydusių avelę, 
nors būtume 99 !, — kaip kad mo
kė pats mūsų Viešpats.

Visi į talkų!
Jei būtų kokių neaiškumų arba 

jei kas negalėtų tų dieną atvykti, 
skambinti M. Malakūnienei tel. 
Melb. 65 8468.

GEELONGO LIET. CHORįAS
Sausio 30 d. Lietuvių Namuose 

įvyko Geelongo lietuvių choristų 
metinis susirinkimas, kur buvo iš
rinkta nauja choro valdyba.

Choro dirigentas p. R. Zenkevi
čius, 181 Victoria St., N. Geelong, 
tel. 71139;

Valdybos pirmininkas p. J. Gai
lius, 281 Pakington St., Newtown, 
Geelong, Vic.;

sekretorius p. A. Steponavičius 
1 Gull St., Norlane. Vic.

kasininkas p. O. Šrederis 20 
Wolsley Grove, Bell Park, N. 
Geelong.

Kandidatais paliko A. Zenkevi- 
čienė ir Dr. S. Skapinskas.

Šia proga choro valdyba reiškia 
padėką praeitais metais pasidar
bavusiems chorui — p. p. M. Ky
mantui, kun. Dr. P. Bašinskui, Dr. 
S. Skapinskui, S. Lipšienei, P. 
Saldukui ir O. šrederui.

Taip pat kviečiame visus cho
ristus ir galinčius dainuoti, atsi
lankyti į bendrą choro repeticiją 
vasario 20 d. 5.30 vai. vak. Liet 
Namuose, kur bus pradėta ruoštis 
dainų šventei.

šie metai yra jaunimo metai, dėl 
to ir mūsų dėmesys krypsta į mū
sų jaiinimą. Juk ir mūsų dirigen
tas yra vienintėlis iš jaunosios 
kartos Australijoje.

Geelongo Liet. Choro Valdyba

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

25

DR. J. MACKIEWICZ 
Nervų ligų gydytojas 
sugrįžo iš atostogų.

BALSTON ST., ST. KILD A 
Tel, 52įO8S

mūsų Pastoge

BLYNŲ BALIUS GEELONGE!
GERA MUZIKA, KARŠTI BLYNAI IR BRANDY LAŠAI.

Kviečiame svečius iš visos Australijos vasario 19 d. ’’

1 Geelongo Lietuvių Namus Duro St. North Geelong.

Pradžia 7.30 vai. vak.

Geelongo Liet. Apylinkės Valdyba
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