
ARTĖJA
LIET. DIENOS
šie metai tiek kupini įvykių, 

kad dainas gali pasimesti jų ei
gos skalėje ir įsigilinęs į vieną 
net gali užmiršti kitą.

Visi lietuviški reikalai arba vi
sa tai, kas lietuvybės vardan dir
bama, yra svarbu, tačiau visoje 
veiklos skalėje vienas dalykas 
gali būti pirmesnis, kitas nepa
bėgs ir neturėdamas pirmumo 
tiesės.

šį kartą norėtųsi pabrėžti Lie
tuvių Dienas bendrai ir Meno 
Dienas specialiai, kurios įvyks 
šių metų pabaigoje Sydnejuje.

Meno Dienos arba kaip nau
ju vardu pakrikštyta Lietuvių 
Dienos Australijoje nėra naujas 
dalykas. Sydnejiškiai lietuviai 
kultūrininkai ir veikėjai gali pa
grįstai didžiuotis, kad šitokia lie
tuvių kultūrinė manifestacija gar- 
vo idėją ir pradžią kaip tik Syd
nejuje prieš šešerius metus. 1960 
m. Sydnejuje įvyko pirmosios 
Australijos Lietuvių Meno Die
nos ir jos tuo nepasibaigė, bet 
buvo kas antri metai organizuo
jamos tai Adelaidėje, tai Mel
bourne. Kadangi šios trys vieto
vės — Sydney, Adelaide, Mel
bourne — yra didžiausi lietuvių 
susibūrimo ir veiklos centrai 
Australijoje, .tai jose ir lygia
grečiai organizuojamos nauju 
terminu Lietuvių Dienos (arba 
pradiniu terminu kalbant “Meno 
Dienos“)

Kaip matome, šios Australi
jos lietuvių kultūrinės ir visuo
meninės veiklos manifestacijos 
dienos neužgęso su pirmu pasiro
dymu, bet susilaukusios didelio 
pritarimo su dar didesniu entu- 
ziazmu buvo rengiamos kitose 
vietovėse stengiantis kaskart vis 
pasirodyti įspūdingiau, iškilmin
giau. Palyginus pirmąsias Lietu
vių Meno Dienas Sydnejuje su 
paskutinėmis, įvykusiomis Mel
bourne, pirmosios atrodė labai 
kuklios ir nedrąsios su daugybe 
trūkumų. Bet gi tai visai nenuos
tabu, — svarbu idėja ir pradžia, 
o toliau vyksta tos idėjos įgyven
dinimo tobulinimas, plėtimas. 
Lygindami pirmąsias turėtas su 
paskutinėm Meno Dienom aiš
kiai matysime milžinišką skirtu
mą tiek organizacijoje, tiek ir ko
kybėje. Panašiai kaip ir techni
kos pažangoje lyginant, sakysim, 
Fordo pirmąjį automobilio mo
delį su pačiu moderniausiu . . .

Australijos Lietuvių Dienos į- 
vyks šių metų gruodžio pabaigo
je. Nekalbant apie įvairias orga
nizacijas, kurios irgi tuo metu 
Sydnejuje turės savo suvažiavi
mus, jau seniai įvairūs meno 
vienetai turi suprojektavę savo 
programas ir joms intensyviai 
ruošiasi. Nekalbant apie paren
gimų programų dalyvius būtų 
kalba ir apie visus svečius, kurie 
sudarys visų Lietuvių Dienų fo
ną. Gali būti ir geriausi parengi
mai, jeigu nebus žiūrovų ar klau- 
sytojų, jų pastangos bus tuščios. 
Štai dėl ko norėtume jau iš anks
to perspėti visus oficialius ir neo
ficialius dalyvius Lietuvių Die
nose jau iš anksto planuoti savo 
laiką ir atostogas, kad galėtume 
kuo skaitlingiau dalyvauti Lie
tuvių Dienose Sydnejuje .Kalė
dų — Naujų Metų laikotarpis 
Australijoje yra atostogų laiko- 

' tarpis. Tiesa, ne visi gali tuo me
tu pasitraukti iš darbo, ypač tie, 
kurie dirba nepertraukiamuose 
viešuosiuose darbuose, bet kiek
vienu atveju norint galima iš 
anksto tartis su įstaigos vadovy
be ir išsiderėt sau kelias dienas 
dalyvauti Lietuvių Dienose Syd-

Jaunimo Kongreso reikalais
studijų savaitę kuri vyks "Dai- red. V. Kazokas, “Tėviškės Ai- 
navos” (stovyklavietėje birželio dus” p. M. Slavėnienė ir '.‘News 
19-25 dienomis ir kurioje dalyvaus Digest International” red. J.P. 
visi iš kitų kraštų atvykę bei Kedys. Pravedė A. Šimaitis.
JAV ir Kanados jaunimo vado- Antroje dalyje, C. K-to narys

JONUI VALIUI 60 M.

AUSTRALIJOS KALBĖTOJAI vai.
PLJK PROGRAMOJE

Pereitą savaitę buvo gautos te
mos ir pageidavimas iš PLJK ko
miteto patiekti Australijos kalbė
tojus Kongrese.

C. K-to pirmininkas R. Cibas 
yra asmeniškai pakviestas daly
vauti sympoziume: “Laisvinimo 
darbas ir jaunoji karta”.

Beto, reikės daryti pranešimą 
apie Australijos lietuvių jaunimą 
bei jo veiklą ir dalyvauti dar dvie
juose sympoziumuose. Kadangi 
Melbourne Komitetas buvo paža
dėjęs paruošti medžiagą apie Aus
tralijos jaunimą, pranešimą dary
ti buvo prašyti melbourniškiai ir 
jį sutiko kongresui patiekti Ieva 
Didžytė. Adelaidės atstovas A. 
Stepanas sutiko dalyvauti sympo
ziume “Tautinė ištikimybė svetur” 
ir Canberros atstovė Daiva Labu
tytė nagrinės temą “Jaunimo or
ganizacijos ir visuomenė”.

Taipgi oficialioje Kongreso pro
gramoje dalyvaus Adelaidės, Can
berros, Melbourno ir Sydnėjaus 
atstovai. Be šių kalbėtojų, bus 
daug progų pasireikšti visiems 
PLJK dalyviams, ypatingai per

AUKŲ LAPELIAI
Prieš porą savaičių C. K-tas iš

siuntinėjo aukų lapelius tautie
čiams, gyvenantiems už didesnių 
kolonijų ribų, kurie nebūtų aplan
kyti aukų rinkėjų. Jei kas iš šių 
tautiečių jau būtų aukojęs vie
noje ar kitoje vietoje, atsiprašo
me už lapelio siuntimą ir dėkoja
me už jau suteiktą paramą. Taip 
pat dėkojame tiems, kurie jau la
pelius su savo auka prisiuntė C. 
K-tui.

GARSINĖ JUOSTA
Kaip jau buvo skelbta, PLJK 

Komitetas kreipėsi į C. K-tą pra
šydamas Australijoje paruošti 
vieną ar kelias garsines juostas, 
kurios bus naudojamos per Ame
rikos lietuvių radijo valandėles 
Kongreso reklamai. Sydnejuje 
juosta jau paruošta, ji susideda iš 
dviejų dalių. Pirmoje, C.K-to pir- 
min. R. Cibas yra apklausinėja
mas spaudos atstovų įvairiais 
Jaunimo Metų ir Kongreso rei
kalais. Australijos lietuvių spau
dą atstovavo: “Mūsų Pastogės”

Daiva Labutytė
— CANBERROS ATSTOVĖ JAUNIMO KONGRESE

Nors Daiva Labutytė gyvena ir 
dirba Sydnejuje, bet vis tik Can
berros lietuviai pasirinko ją, kaip 
Canberroj užaugusią, ą^vo atstove 
į Jaunimo Kongresą. Daiva gimė 
1939 m. Kaune. Vokietijoje baigė 
lietuvių pradžios mokyklą, Can
berroj gimnaziją ir gavus valsty
binę stipendiją pradėjo studijuoti 
fizioterapiją Sydney universitete, 
kurią baigė 1960 m. Šalia to dar

nejuje. Bendruomeninėmis ir y- 
patingai tautiniai sąmoningo
mis akimis žiūrint yra kiekvieno 
sąmoningo lietuvio moralinė pa
reiga šioje tautinėje lietuvių ma
nifestacijoje kuo aktyviau ir 
skaitlingiau dalyvauti. Ligi metų 
pabaigos dar yra laiko savo a- 
tostogas arba neturint atostogų 
iš darbo laiką metų pabaigoje 
taip sutvarkyti, kad asmeniškai 
nebūtų nuostolių.

Šitie AL Bendruomenės ir Me-
no Dienoms Rengti Komiteto ra
ginimai lygiai moraliai įpareigo
ja kiekvieną lietuvį tokiame lie
tuvių sąskrydyje dalyvauti, kaip 
kad moraliai įpareigojo tuo mėtų 
jėgos neturinti formalinė Lietu
vos vyriausybė formuodama pir
muosius kariuomenės dalinius. 
Pirmiau negu buvo suformuoti 
drausmės ir įstatymo keliu Lietu
vos kariuomenė, į tą šauksmą 
atsiliepė tūkstančiai lietuvių sa
vanorių, kas prašoko visas laiki-
nosios vyriausybės ano meto vil
tis.

Nors jau daug kartų buvo pa
brėžta, bet dar kartą primename, 
kad mes gyvename laisvėje be 
tėvynės, ir mūsų pastangos už 
lietuvybės išlaikymą arba kovą 
už pavergtą tėvynę yra savanoriš
kumo pagrindu. Tad stenkimės 
dalyvauti visi, nes Lietuvių Die
nos yra mums visiems, ir pasi
džiaugti, ir pasididžiuoti, ir dva
siniai atsigaivinti.

(v.k.)

V. Šliogeris praveda pasikalbėji-
mą su Canberros ir Sydnėjaus ats
tovėmis į A.L.J.K.: D. Labutytė, 
P. Pullinen ir N. Vaičiurgytė. 
Buvo taip pat kviestos J. Kola- 
kauskaitė ir R. Zinkutė, tačiau 
nedalyvavo. Šis pokalbis taip pat 
lietė Kongreso ir lietuvių jaunimo 
reikalus.

Taip pat juostoje užrašytas A. 
Šimaičio pasikalbėjimas su Jūrate 
Reisgyte, peticijos ir J. Paleckio 
parašo reikalais.

VYKSTA Į JAV
Balandžio mėn. 20 d. pasibaigė 

terminas užsirašyti vykimui į 
JAV. Nemažas būrelis tautiečių 
pasinaudoja gaunama šiai keilonei 
nuolaida ir tuo pačiu padeda Aus
tralijos atstovams pigiau nuvykti 
į PLJK. Pagal dabar turimas ži
nias į JAV vyksta šie asmenys:

į PLJK:

Adelaidė
D. Maželytė, A. Stepanas, V. 

Straukas.

Canberra
D. Labutytė.

Jonas Valys 
ALB Krašto Tarybos p-kas

1963-64 m. papildomai studijavo 
pedagogiką. Baigus universitetą ji 
pakviesta lektoriauti fizioterapijos 
mokykloje Sydney universitete, kur 
ji tebėra ir dabar šiose pareigose, 
dar užimdama atsakingas mokyk
los direktoriaus pavaduotojo parei
gas.

Lietuviškoj veikloj pradėjo rei
kštis nuo pat mažens. Dar Vokieti
joje ji jau buvo skaučių skiltinin- 
kė. Atvykus į Australiją Canbe- 
rroje ji veikė su skautais, šoko 
taut, šokių grupėje, priklausė Sam
būriui “Šviesai” ir sporto klubui. 
Ji aktyviai prisidėjo suruošti stu
dentų suvažiavimą Canberroje 
1959 m,

įsikūrus Sydnejuje ji dar la- 
biaus susirišo su lietuviška veikla. 
Priklausė Dainos chorui, sporto 
klubui, Atžalos teatrui, Stud. S-gos 
Sydney Skyriui, šviesos Sambūriui 
ir galiausiai filisterių būreliui. 
Dažnai parašo ir mūsų spaudoje.

Daiva Labutytė yra turėjus 
greičiausiai daugiau oficialių pa
reigų įvairiose liet, organizacijo
se, negu kas nors kitas iš mūsų 
jaunimo. 1960 m. ji Australijos 
Stud. S-gos Centro V-bos pirmi
ninkė, 1961-63 m. “Studentų Žo
džio” redaktorė, ALB Krašto Val
dybos narė jaunimo reikalams 
1963-64 m., Amerikos Liet. Krep-

Daiva Labutytė

šininkų Priėmimo K-to narė 1964
m., filisterių būrelio sekretorė
1963-64 m.,ir Krašto Kult. Tary
bos narė 1965-66 m.

Nors Daiva daugiau priklauso 
Sydnejuj, negu Canberrai, bet vis- 
vien Canberrą ji laiko savo “tė
viške”, ir Canberros lietuviai 
džiaugiasi ir kartu didžiuojasi, 
kad ši aktyvi ir susipratus lie
tuvaitė atstovaus juos Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongrese Čikagoje.

ELGA LODZE Į FEDERALINĮ PARLAMENTĄ
Australijos liberalų partija nu

mato išstatyti kandidate į fede-
ralinį parlamentą latvaitę nenu
ilstamą veikėją ir kovotoją už pa
vergtųjų teises Eigą Rodze. Ji il
gesnį laiką gyveno Vak. Austra
lijoj ir tik pernai persikėlė į Syd- 
nejų. Be kita ko ji yar pasižymėju
si žurnalistė ir puiki kalbėtoja. 
Sydnejiškiai turėjo progos ją iš
girsti pernai Pavergtųjų Savai
tės atidaryme Sydnejuje.

GROMYKO VATIKANE
Pereitą savaitę popiežius Pau

lius VI savo audiencijoje oficia
liai priėmė Sov. Sąjungos užsien. 
reik, ministerį Gromyko. Tai pir
mą kartą popiežiaus suteikta ofi
ciali audiencija komunistinės val
stybės pareigūnui. Audiencija 
truko 45 min. ir joje paliesta ak
tualiosios pasaulio problemos. 
Pasimatymas su popiežium suta
po su Gromyko šešių dienų vizi
tu Italijoje.

Melbourne
M. Didžys, J. Didžytė, A. Šim

kus, D. Vingrytė, K. Zdanavičius, 
R. Žiedaitė.

Sydnėjus
R. Cibas, G. Kišonas, J. Kola- 

kauskaitė, B. Protaitė, P. Pulli
nen, J. Pullinen, J. Reisgytė, N. 
Vaičiurgytė, J. Maksvytis, R. Zin
kutė.

Newcastle
D. Skuodaitė.

į JAV:
Adelaidė

A. Morkūnas, A. Remeikis.

Brisbane
O. Barzdienė.

Melbourne
L. Drauseikienė, I. Kunčiūnienė, 

V. Laukaitis, p. Laukaitienė.

Žinomas Australijos lietuvių 
bendruomenei ir ypač melburniš- 
kiams teisininkas Jonas Valys ge
gužės 1 d. sulaukė 60 metų. Dar 
Lietuvoje studijuodamas jis bu
vo aktyvus visuomenininkas. Vė
liau išeivijoje jis ryškiai pasirodė 
kaip pirmaeilis organizatorius ir 
pranašus vadovas.

Ypač jo aktyvumas pabrėžtinas 
Australijoje. Nekalbant apie jo 
visuomenių veiklą Melbourno lie
tuvių tarpe, jis nepraleido nė vie
no ALB Krašto Tarybos suvažia
vimo ir kiekviename iš jų turėda
mas kokias nors oficialias parei
gas, ar tai priklausydamas ko
kiose nors komisijose, ar pačiam 
suvažiavimui vadovaudamas. Taip 
jis ir šioje kadencijoje yra ALB 
Krašto Tarybos pirmininkas, iš
rinktas 1964 m. Tarybos suvažia
vime Melbourne.

Neskaitant įvairaus pobūdžio 
veiklos Melbourne apylinkėje jis 
yra vienas iš Melbourno Liet. 
Klubo steigėjų ir jam eilę metų 
pirmininkavo. Šalia to, J. Valys 
yra aktyvus irspaudos darbinin- 
bas, dažnai pasisakydamas aktua
liais bendruomeniniais klausimais 
arba iškeldamas mūsų veiklos ir 
santykių trūkumus arba negalavi
mus-

Malonu gerb. sukaktuvininką 
pasveikinti garbingos sukakties 
proga ir palinkėti dar ilgų ir iš
tvermingų metų darbuojantis lie
tuvių tautos gerovei ir ateičiai.

V.K.

siregistravimui pasibaigė jei dar 
atsirastų norinčių vykti į PLJK 
ar JAV, prašom iki gegužės 8 d. 
kreiptis į kelionės vadovą R. Ci
bą (Box E6, St. James, N.S.W.). 
Dėsime visas pastangas kad dar 
būtų galima prie grupės prisi
jungti.

Sydnėjus
P. Alekna, K. Bitinienė.
Brisbanės atstovas D. Sagatys 

jau kuris laikas yra JAV-se ir 
ten prisijungs prie Australijos 
delegacijos.

Kelionės vadovu bus C.K.-to 
pirm. R. Cibas. Nors terminas už-

PIRMASIS AUSTRALIJOS 
ATSTOVAS I PLJK

Melbourno J.K. Komiteto pirm. 
A. Kazlauskas jau išvyko į JAV, 
kur žada pasilikti ilgesnį laiką.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas

Kazys Bradūnas

PARTIZANŲ- BALADĖ
Tik suplojo rankomis tėvas, 
Ir atbėgo gražūs žirgai.
— Ko neėdat žalios žolės, 
Ko negeriat marių vandenio;?

Ir stovi žirgai, 
Nė galvų nepakelia.
— Kaip mumis ėsti žalia žolė, 
Kaip mumis gerti marių vandenai — 
Nuo ąžuolo eina kraujo laštakis
J miško gilumą.

Tik suplojo rankomis motina, 
Ir atplaukė baltos gulbės,
— Ko nelesat aukso grūdų, 
Ko negeriat sidabro vandens?

Ir plukau gulbės , 
Galvų nepakeldamos.
— Kaip mumis lesti aukso grūdai, 
Kaip mumis gerti sidabro vanduo — 
Per ežerą eina kraujo laštakis
Į miško gilumą.

Ir pravirko sesuo balsu 
Ir išėjo brolių ieškoti 
Kruvinu laštakiu
Į miško gilumą. ,

1
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Prigimtis ir aplinka
IŠ ČIURLIONIO KLUBO DISKUSIJŲ VAKARO MELBOURNE

Balandžio 3 d. {vyko Melbourno 
Lietuvių Namuose M. K. Čiurlio
nio Diskusijų Klubo popietė. Prog
ramoj buvo gimnazijos mokytotp- 
jos Z. Stankūnavičienės referatas 
“Paveldėjimas ir .aplinka” ir A. 
Čduirlionytės-Cinienės pašnekesys 
“Kelionės įspūdžiai po Ameriką 
ir Kanadą”.
Paskaitininke Z. Stankūnavičienė 

pradėjo nuo Darvino evoliucijos 
principų. Charles Robert Darwin 
(1809-1882), anglų gamtininkas, 
apkeliavęs kelis kontinentus ir sa
las, surinko daug geologinės ir 
biologinės medžiagos, kuri po ilgų 
palyginamųjų studijų (Jean Bap
tiste Lamarck ir Georges de Bouf-

fenomenas ir tų dėsnių rezultatas. 
Jisai suformulavo taip vadinamus 
“paveldėjimo dėsnius”. 1. Įvairios 
paveldėjimo savybės yra faktorių 
(genų) kontroliuojamos ir tie fak
toriai pasireiškia poromis. 2 Tų 
faktorių poroje vienas jų gali truk
dyti kito faktoriaus pasireiškimą. 
Tuo būdu dominuojantis faktorius 
trukdo kitą, pasitraukiantį fakto
rių.

Deja tam kukliam vienuoliui ne
pavyko įtikinti anų laikų moksli
ninkų ir jo paskelbti daviniai bu
vo užmiršti, kol 1900 metais olan
dų botanikas Hugo de Vries bei 
kiti juos iškėlė viešumon.

Tarp kita ko tenka paminėti, kad

ir net kai kuriuos faktorius, ku
rie įtaigoja asmens psichines sa
vybes. žodžiu, paveldėjimas yra 
pirmtakų savybių perdavimas jų 
įpėdiniams.

Yra gana sunku nustatyti, kur 
paveldėjimo įtaka baigiasi, kur 
aplinkos įtaka prasideda. Pavyz
džiui, kūno dydis yra paveldimas, 
bet gali būti smarkiai paveiktas 
dieta, liaukų veikimu (k.a. liaukų 
sužeidimo atveju), individo užsiė
mimu regionalinių bei klimatinių 
aplinkos sąlygų.

Mes kalbame apie “gimusius nu
sikaltėlius”, bet nė vienas nėra gi
męs nusikaltėliu. Dažniausia kai 
kurie žmonės pasidaro nusikaltė-

fon), davė pasauliui jo žinomą 
veikalą "Origin of the Species”. 
Tame veikale iškyla trys didieji 
faktai ir iš. jų dvi išplaukiančios 
išvados. Faktai: 1 Visi gyviai yra 
skirtingi. 2. Visų gyvių grupės yra 
palinkusios daugintis geometrine 
proporcija. 3. Gyvių skaičius išsi
laiko maždaug pastovia proporci
ja.

Išvados: 1. Gyvenime vyksta 
nenuilstančioji kova dėl būvio. 2. 
Toj kovoj išsilaiko tik stipresni 
ir pajėgesni individai, kurie gali 
prisitaikinti nuolat besikeičiančiai 
aplinkai.

Bet Darvinui nepavyko, nežiū
rint jo darytų bandymų su auga- 

. lais, išaiškinti kodėl tos pačios 
genties gyvulys ar augalas rodo 
skirtingas individualias savybes.

Bemaž tuo paėjiu laiku kitas 
mokslininkas austrų Augustinų 
ordino vienuolis Georg Johann 
Mendel (1822-1884) eksperementa- 
vo su augalais vienuolyno darže. 
Tų tyrinėjimų daviniais priėjo iš
vados, kad evoliucija, lygiai kaip 
ir paveldėjimas nėra chaoso, su
puolimo ar stebuklo išdava, bet 
yra gamtos dėsnių reguliuojamas

de Vries, bedirbdamas Amsterda
mo universitete, po savo ilgame
čių tyrinėjimų davė mums taip 
vadinamą “mutacijos teoriją”.

Iki šiol minėti mokslininkai ne
turėjo gerų mikroskopų ir nega
lėjo žinoti: a. pilnesnės narvelio 
struktūros, b. kad organizmo pa
veldėjimo vienetas yra narvelis, 
c. kad narvelio branduolys yra pa
veldėjimo centru, d. kad narvelio 
branduoly yra chromosonai ir ge
nai, e. kad chromosonų skaičius yra 
kitoks kiekvienam organizmo tipui 
(pav. žmogaus narvelio branduoly 
yra 23 poros chromosonų, varlės 
-13 balandžio 8-nios, kukurūzo 5- 
ios ir t.t), f. kad pavienis chro- 
mosonas gali savyje turėti keletą 
tūkstančių genų. Tuo būdu mūsų 
paveldėtos savybės yra nustatytos 
daugelio tūkstančių porų genų, ku
rie yra mūsų chromosonuose.

Kaip jau žinome iš šios dienos 
temos pavadinimo, yra dvipagrin- 
dinės faktorių grupės, kuriuos su
daro individą. Tos faktorių gru
pės yra paveldėjimas ir aplinka.

Paveldėjimas apima tokias indi
vido savybių apraiškas, k.a. kūno 
dydis, odos plaukų ir akių spalvos

liais dėl blogų socialinių įtakų ir

netinkamos aplinkos. Bet tas dar 
nereiškia, kad ten nebūta biolo
giniai — genetinių skirtumų ir kad 
viskas buvo aplinkos kontrolėje.

Biologinėj plotmėj žinome, kad 
organizmas yra priverstas egzis
tuoti duotame veikimo lauke, kad 
organizmas neišvysto kitų polin
kių, kaip tik tuos, kurie yra aplin
kos skatinami, kad paveldėtos sa
vybės nustato rėmus jo fizinei 
struktūrai, kad šitose nustatytose 
ribose organizmas yra formuoja
mas.

Psichologinėje plotmėje mes tu
rime skaitytis su individo kultūri
ne ir fizine aplinka, kad iškylan
čioji problema yra apibūdinti są
lygas, kuriose besivysiąs indivi
das su savo asmeniškoms savybėm 
sudaro psichinę visatą, susidedan
čią iš vertės supratimo pažiūrų, 
įsitikinimų, žinių, kurias jis pasi
savina ir kurių jis būna veikia
mas ir transformuojamas.
Šiuo metu linkstama galvoti kad

VIKTORIJĄ ČEKANAUSKAITĘ ir

LEO HUSTĄ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir linkime 
ir ateity būti gerais tauriais tautiečiais. Daug, lai
mės ir šviesaus gyvenimo linki

J. O. Liutikai

kiekvienas individas inkorporuoja 
ir vertina savo aplinkos kultūrą 
savotišku, jam pačiam specifiniu 
būdu, kad tas individas išsivysty
tų asmenybės bruožus kitokioj kul
tūrinėj aplinkoj.

Po referato užsimezgė labai gy
vos diskusijos. Džiugu pabrėžti, 
kad jose gyvai dalyvavo akademi
nis jaunimas: dr. K. Zdanavi
čius, dantų gydytoja N. A. Mali- 
šauskaitė, vaistininkas M. Didžys
gimnazijos mokytoja Ieva Didžytė,

inž. A. Šimkus, stud. H. Kaladė, 
neseniai iš Lietuvos atvykusi lie
tuvaitė R. Eskirtaitė, dalyvavo po
pietėje ir R. Žiedaitė. Senesnio
sios kartos atstovai A. Vaičaitis, 
P. Baltutis, A. Krausas, N. Cini- 
nas A. Karazijienė, A. Cininienė, 
St. Stankūnavičius taip pat daly
vavo diskusijose, jaunesnieji pa
pildė vyresniųjų žinias naujai
siais mokslo daviniais ir taip tarp 
jaunesniosios ir vyresniosios kar
tos užsimezgęs dialogas išryškino

Leiskim ja Jaunimo Kongresai!

Jūratė Reisgytė

SPECIALUS ATSIŠAUKIMAS

KUR NAKVOSIM ?
LIETUVIŲ DIENŲ DALYVIŲ

NAKVYNIŲ REIKALU

Kaip jau žinoma, šių metų pabaigoje Sydnėjuje įvyks Austra
lijos Lietuvių Dienos — žymus mūsų organizacinių ir kūrybinių 
jėgų patikrinimas, mūsų tautinio, politinio ir kūrybinio veržlumo 
bei atsiektų laimėjimų demonstracija. Šiam svarbiam įvykiui jau 
dabar rūpestingai ruošiasi mūsų chorai ir dainininkai, tautinių šo
kių šokėjai ir\ aktoriai, dailininkai ir rašytojai, sportininkai ir stu
dentai. Krašto Tarybos atstovų suvažiavimui ruošiasi ir Australi
jos Lietuvių Bendruomenė.

Šitokie svarbūs visuomeniniai suvažiavimai ir kultūriniai pa
sirodymai sutrauks į Sydnėjų ne tk gausius būrius Lietuvių Dienų 
pąrengimų dalyvių, bet ir didelį skaičių svečių iš visos Australijos.

Lietuvių Dienoms Sydnėjuje Rengti Komiteto nakvynių parū- 
pinimo komisijai tenka didžiulis ir sunkus uždavinys surasti pasto
ges ir nakvynes visiems į Sydnėjų atvykstantiems Lietuvių Dienų 
dalyviams ir svečiams. Nakvynių parūpinimo komisija šio uždavi
nio negalės atlikti be visų Sydnėjuje. gyvenančių tautiečių vieningo 
šio reikalo supratimo ir aktyvios talkos.

Mūsų visuomeninės veiklos ir kultūrinių sričių darbininkų lai
mėjimai ir atsiekimai yra visų Australijos lietuvių garbė ir pasidi
džiavimas. Dėl to jų darbą remti yra kiekvieno lietuvio pareiga.

Malonūs sydnėjiškiai, priimdami nakvynei atvykstančius Lie
tuvių Dienų dalyvius, jūs paremsite jų darbą ir atliksite, susipra- 
tusio lietuvio pareigą. Kaip Lietuvių Dienų šeimininkai šiais me
tais parodykime ne mažesnį savo nuoširdumą ir lietuvišką vaišin
gumą už kitų kolonijų tautiečius, nuoširdžiai globojusius buvusių 
Lietuvių Meno Dienų dalyvius. Supraskime šį svarbų lietuvišką 
reikalą ir atverkime savo pastoges ir širdis atvykstantiems, nes nuo 
sėkmingo svečių apgyvendinimo nemažai priklausys ir Lietuvių 
Dienų parengimų pasisekimas. Be to svečiai įneš į mūsų namus 
naujų nuotaikų, užsimegs naujos pažintys ir draugystės, išliekan
čios ilgą laiką.

Nakvynių parūpinimo komisija yra šios sudėties: komisijos 
pirmininkas ir Bankstowno apylinkės atstovas — E. Slonskis, 
35 Elsham Rd., Auburn, NSW. Telefonas 632-0311 (tik darbo 
valandomis 7.30 — 4.00 v.) Sydnėjaus apylinkės atstovas — K. 
Daniškevičius, 135 Slade Rd., Bardwell Park, NSW., telefonas — 
50-3126, Cabramattos apylinkės atstovas — E. Migevičius, 39 
Junction St., Cabramatta, NSW.

Sydnėjiškiai prašomi jau dabar pradėti registruoti pas savo 
apylinkių atstovus, kas ir kiek galės pas save priimti.

Kitų kolonijų Lietuvių Dienose dalyvaujančių grupių (cho
rų, tautinių šokių, teatro) vadovai savo grupių vardinius sąrašus 
siunčia taip pat jau dabar tų parengimu meniniams vadovams Syd
nėjuje. Turintieji Sydnėjuje draugų ir pažįstamų yra prašomi są
rašuose pažymėti pas ką nori apsistoti.

Paskiri kitų kolonijų tautiečiai, kurie, turi pažįstamų Sydnė
juje ir ruošiasi į Lietuvių Dienas atvažiuoti, prašomi nedelsiant 
laiškais susirišti su savo bičiuliais Sydnėjuje ir užsisakyti pas juos 
vietas, kad sydnėjiškiai galėtų žinoti kiek tuo laiku turės asmeni
nių svečių ir kiek dar be jų galės priimti kitų atvykstančiųjų.

Tautiečiai iš kitur, neturį Sydnėjuje pažįstamų ir norį’ gau
ti nakvynę, laiškais kreipiasi į nakvynių rūpinimo komisijos pir
mininką poną Slonskį virš minėtu adresu.

Brangūs tautiečiai, malonėkite, atkreipti dėmesį ir laiku atsi
liepti į šį Lietuvių Dienoms Sydnėjuje Rengti Komiteto prašymą 
ir tuo palengvinti nakvynių parūpinimo komisijos darbą.

Lietuvių Dienoms Sydnėjuje Rengti Komitetas

GINTARO PRAMONĖ

Palangoj, buv. Tiškevičių rū
muose, yra nedidelis gintaro mu
ziejus. Po poros metų tam muzie
jui būsią atiduoti visi tie rūmai 
(dabar juos naudoja dailininkai). 
Esą turima tūkstančiai gintaro 
eksponatų, bet sako, kad “be moks
lininko dailininko ir architekto jie 
neprabils į lankytojus”. Tai yra, 
reikia suplanuoti, įrengti, o svar
biausia — prieš tai dar gauti' Mas
kvos leidimą įtraukti tuos darbus 
į planą ir biudžetą.

Pažymėtina, kad pramoninis gin
taro perdirbimas didžiumoj atlie
kamas ne Palangoj ir ne Klaipė
doj, o Maskvoj.

(ELTA)

Australijos Liet. Bendruomenės 
Krašto Valdyba, įvertindama JŪ
RATĖS REISGYTĖS tautinį są
moningumą ir gyvą reiškimąsi 
tautiniuose darbuose, skelbia spe
cialų lėšų telkimo vajų, kad ji 
galėtų nuvykti į Pasaulio Liet 
Jaunimo Kongresą.

Norintieji prisidėti prie Jūratės 
Reisgytės kelionės išlaidų į Kon
gresą, aukas prašome siųsti ALB 
Krašto Valdybos iždininko vardu: 
A. Giliauskas, Box 4558, G.P.O. 
Sydney, N.S.W. specialiai pažy
mint, kuriam tikslui auka skiria
ma

ALB Krašto Valdybė

KAS TOJI JŪRATĖ REISGYTĖ
Visi Mūsų Pastogės skaitytojai 

ir bendruomenė jau susipažino su 
iškilia savo aktyvumu moksleive 
Jūrate Reisgyte, kurios vardas 
nuskambėjo per visus Australi
jos komunikacijos šaltinius ry
šium su J. Paleckio vizitu Austra
lijoje.

Tai nėra atsitiktinis įvykis. Jū
ratė Reisgytė savo lietuviška veik
la jau gana gražiai užsirekomen
davusi ne vien tik Sydnėjaus lie
tuvių tarpe, bet .gerai žinoma ir 
kitose vietovėse. Pasitraukus iš pa
reigų buv. tautinių šokių grupės 
vadovei ir pačiai grupei be vado
vo iširstant Jūratė pati ėmėsi 
taut, šokių grupei vadovauti ir 
šiandie Sydnejuje turime stiprią 
ir visai atnaujintą taut, šokių 
grupę. Metų pradžioje ALB Krašto 
Kult. Taryba suorganizavo tauti

nių šokių kursus, kuriems sėkmin
gai admistravo Jūratė Reisgytė. 
Metų pabaigoje MenoDienų prog
ramoje tautinių šokių festivalį 
ruošiant taip pat šalia vadovės p. 
B. Lapšienės aktyviai prisidės sa
vo darbu J. Reisgytė. šalia taut, 
šokių vadovavimo Sydnejuje ji 
dar priklauso ir ALB Jaunimo 
Kongreso Centriniame Komitete.

Jeigu parenkant kandidatus iš 
Sydnėjaus į Jaunimo Kongresą 
Jūratė Reisgytė nepateko į pirma
eilius kandidatus, tai greičiausia 
tik dėl jos jaunų metų. Ji tėra vos 
16-kos metų ir tebelanko gimnazi
ją, kur ji taip pat, nežiūrint jos 
visuomeninių įsipareigojimų, mo
kslo atžvilgiu yra viena iš pirmų
jų. Nežiūrint jos jaunų metų ji 
savo tautiniu subrendimu ir veik
lumu toli prašoka daug vyresnius 
jaunuolius ir jos dalyvavimas Jau
nimo Kongrese būtų ne vien tik 
sydnejiškių, bet ir visų Austra
lijos lietuvių tikras pasididžiavi
mas. Nenorint keisti jau įsigalė
jusios Jaunimo Komiteto kandi
datams pasiųsti į Kongresą-siste
mos, ALB Krašto Valdyba skel
bia specialų vajų sutelkti lėšų, kad 
ši iškili lietuvaitė patektų į Jau
nimo Kongresą. Tikimės, kad tau
tiečiai jautriai atsilieps į šį šauks
mą ir savo auka pagelbės jai išvyk
ti į Kongresą. Mes didžiavomės jos 
aktyvumu ir drąsa demonstracijo
se Sydnejuje ir Canberroje, būkime 
tikri, kad ji tinkamai pasireikš ir 
Jaunimo Kongrese!

Inf.

paveldėjimo ir aplinkos įtakos 
klausimą. Ypač gyvai diskutuota 
galimybė pagaminti gyvą ląstelę. 
Bet iki šiol tai nėra pavykę moks
lininkams. Jų neseniai įvykęs Var
šuvoje suvažiavimas priėjo išva
dos, kad taip skelbtoji pagaminto
ji ląstelė yra tik mėgintuvėliu 
įsitošusios bakterijos padarinys, o 
ne pagaminta gyvoji ląstelė.

Antroje popietės daly A. čiur- 
lionytė-Cininienė patiekė įdomų 
pluoštą kelionės įspūdžių po Ame
riką ir Kanadą. Esant didesniam 
tautiečių susibūrimui didesniuose 
centruose, kultūrinis ir visuomeni
nis gyvenimas yra gana gyvas. 
Prelegentės nuomone, lietuvių jau
nimas gyvai reiškiasi. Ryškus e- 
sąs susiskirstymas luomais, o y- 
pač gydytojų, inžinierių tarpe. Net 
tos pačios profesijos atstovai dar 
smulkiau susiskirsto pagal uždar
bius, pav. daugiausia bendrauja 
uždirbantieji po 30.000 dolerių j 
metus, mažiau uždirbantieji suda
ro savus ratelius ir turtingesnių
jų nepriimami į savo tarpą. Tie 
susidarę luomai įneša daug nenuo
širdumo į bendradarbiavimą. Prie 
Toronto įruošta labai šauni skautų 
stovyklavietė, jos įrengimai ir pas
tatai x suprojektuoti jauno akade
miko arch. Kulpavičiaus. Bendrai 
suglaudus visus įspūdžius iš kelio
nės peršasi išvada, kad Australi
ja neblogas kraštas ir ji pasilik
sianti su šeima čia gyventi, nors 
ir daug turinti giminių Ameriko
je-

Gyvai praėjusi popietė užbaig
ta kavute.

A. Krausas

PAGRINDINIAI
JAUNIMO KONGRESO PUNKTAI

Jaunimi Kongresui artėjant ir 
matant didelį juo susidomėjimą 
visame pasaulyje Pasaulio Liet. 
Bendruomenė nori dcr kartą pa
ryškinti kaikuriuos P.L.J. Kongre
so momentus:

1. PLJK šaukia Pasaulio Liet. 
B-nės Valdyba susitariusi su jau
nimo organizacijomis.

2. PLJ Kongreso pagrindiniai 
tikslai:

a) sutelkti išeivijos jaunimą į 
vieną vietą, pabendrauti ir susi
gyventi ;

b) išryškinti jaunimo laimėji
mus tautiniame ir tarptautiniame 
gyvenime;

c) duoti jaunimui tinkamą tau
tiškumo supratimą;

d) uždegti jaunimą ir jo dvasią 
naujiems darbams ir dar didesnei 
kovai už Lietuvos laisvę iki jos 
nepriklausomybės atstatymo;

e) parodyti pasauliui, kad ru
sų komunizmas yra didžiausias 
kolonializmo vykdytojas, kad pa
vergtoje Lietuvoje nėra tos lais
vės, apie kurią visame pasaulyje 
šiandien kalbama ir už kurią visų 
kraštų jaunimas kovoja;

f) sujungti viso pasaulio visų 
kraštų lietuvius bendrai vienin
gai tautinei veiklai ir kovai už 
Lietuvos laisvę;

g) viso pasaulio žmones (ne lie
tuvius) dar daugiau ir efektin
giau supažindinti su išeivijos lie
tuvių gyvenimu, darbais, įnašais 
ir laisvės kovomis.

3. PLJ Kongresą globoja PLB- 
nės Valdyba ir PLJK Garbės Ko
mitetas, į kurį pakviesti laisvojo 
pasaulio lietuvių iškilieji bei va
dovaujantieji asmenys ir Jauni
mo Kongresą rengiančių jaunimo 
organizacijų pirmininkai. Pats 
PLJK ruošimui ir pravedimui su
darytas PLJK K-tas, sudarytas iš 
JAV ir Kanados lietuvių jaunimo 
organizacijų deleguotų atstovų ir 
PLB-nės kviestų asmenų. (Jo su
dėtis jau buvo skelbta ir Mūsų 
Pastogėje. Red.). Komitetui va
dovauja Algis Zaparackas.

4. PLJK Komitetas tvarkosi 
pagal jo paties priimtus ir PLB 
V-bos patvirtintus nuostatus. Jo 
kadencija baigiasi 1967 m. kovo 
27 d. PLJK Komitetas už savo 
darbą atsako PLB-nės Valdybai.

5. PLJ Kongrese dalyvauti pa
kviesti ir tikimasi bus atstovau
jami visi kraštai, kur tik yra or
ganizuotų lietuvių. Jokių atsto
vų nei delegacijų iš pavergtos Lie
tuvos nebuvo kviesta ir nebus 
kviečiama.

6. PLJ Kongreso programoje 
numatyta: religinis momentas, 
kultūrinė, programinė ir akade
minė dalis, politinis momentas ir 
kitokie pasireiškimai. Ryšum su 
Kongresu vyks įvairios parodos. 
Kongresas baigiamas JAV ir Ka
nados Dainų švente.

VLIKO P-KAS EUROPOJE
Vliko pirmininkas Vaclovas Si

dzikauskas, ryšium su Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo pirmininko 
pareigomis, balandžio 22 d. išskri
do Europon, kur išbus 3-4 savai
tes.

Gegužės 2-6 d. drauge su kitais 
Pav. Eur. Tautų Seimo atstovais, 
kaip kalbėtojas, dalyvaus Europos 
Tarybos posėdžiuose Strasburge. 
Ten matysis su laisvųjų Europos 
valstybių parlamentų nariais ir 
dalyvaus Europos Tarybos Neats
tovaujamųjų Valstybių Komisijos 
posėdyje.

Pakeliui į Strasburgą, Vliko 
pirmininkas sustos Londone ir Pa
ryžiuje, o po Europos Tarybos po

sėdžių lankysis Bonnoje, Miunche
ne ir kitur.

Vokietijoj Vliko pirmininkas nu
mato eilę pasitarimų su tenykš
čiais lietuvių veikėjais ir su Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Vienas iš pasitarimuose 
svarstymo reikalų bus Vliko ats
tovybės Europoj sudarymo klau
simas. (ELTA)

DARBININKŲ KILNOJIMAS
Balandžio 13 dieną Vilniuje pas

kelbtame “organizuoto darbininkų 
telkimo ir perkeldinimo valdybos” 
skelbime kviečiami darbininkai re
gistruotis persikeldinti ne į Brats- 
ką, ne į Kazachstaną ir ne į ge-

NOBELIO PREMIJOS
1896 m. miręs švedų mokslinin

kas dinamito išradėjas Alfredas 
Nobelis paliko milžiniškus turtus, 
kurie padėti banke ir iš jų nuo
šimčių kasmet skiriamos taip vadi
namos Nobelio premijos tais metais 
labiausiai nusipelniusiems žmoni
jai fizikoje, chemijoje, medicinoje, 
literatūroje ir taikos srityje.

Pirmoji Nobelio premija buvo 
paskirta vokiečių mokslininkui 
Wilhelmui Roentgėnui, jo vardo 
spindulių (anglosaksų pasaulyje 
vadinamų X-ray) atradėjuil901 m.

Šveicarui J. H. Dunant, Raudo
nojo Kryžiaus įkūrėjui, buvo su
teikta pirmoji Nobelio Taikos pre
mija.

Pirmąją Nobelio literatūros pre
miją gavo prancūzas Sully Prud- 
homme, medicinos — vokietis E. 
Behring ir chemijos — olandas 
Van’t Hoff.

Nobelio premijos yra lyg pasau
lio ir atskirų kraštų kultūrinis pa
žangos barometras. Daugiausia 
Nobelio premijų gavo šie kraštai:

U.S.A. 87, Britanija 58, Vokie
tija 53, Prancūzija 38, Švedija 16. 
Visa eilė kraštų tų premijų turi 
po mažiau. Premijos pradėtos skir
styti nuo 1901 m. Jas paskiria 
Švedų Mokslo Akademija.

ležinkelių statybas Rusijos šiau
rėje, o tik į Šiaulius, Naująją Ak
menę ir Alytų.

Tačiau šį kartą skelbimas pasi
rodė tik viename tos dienos laik
raštyje — rusiškoje “Sovietskaja 
Litva”. Tą laikraštį daugiausia 
skaito rusai, jie pirmieji bus gavę 
žinią apie galimybę gauti darbo tų 
mažesniųjų Lietuvos miestų įmo
nėse. Ligi šiol tuose trijuose mies
tuose rusų nuošimtis žymiai ma
žesnis, negu, pavyzdžiui, Klaipė
doj, Vilniuj ar net Kaune.

(ELTA)
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Aldona Čiurlionytė-Cminioni

PER ASPERA AD ASTRA
PLUOŠTELIS ATSIMINIMŲ APIE M.K. ČIURLIONĮ, SKAITYTŲ KULTŪROS 

FONDO PARENGIME MELBOURNE

Pasigėrėjimo jausmai ir grožio 
pojūtis stipriausiai žmogaus sielo
je pasireiškia per gyvąjį meną, 
kurio įvairumas ir gausumas yra 
begaliniai. Jei filosofija nurodo 
kelius tiesai ieškoti tai menas per 
dailininko sielą išreiškia Visatos 
grožį, kuris mumyse ugdo kilnius 
jausmus vedančius į tobulėjimą ir 
pažangą.

Prie pažangiųjų menininkų, ku
rie savo kūryboje įstengė atskleis
ti Aukščiausiojo esimą, priklauso 
ir dailininkas Konstantinas Mika
lojus Čiurlionis. Nepalaužiamos 
valios ir didelių pasiryžimų kupi
nas jis nematomos šviesos veda
mas palyginamai greitai įkopęs į 
Šventųjų Siekimų Viršūnę greit ir 
užgeso. Tačiau pasiekęs Viršūnę jis 
nuostabiu paprastumu ir nuoširdu
mu atskleidė savo tautai, drauge 
ir visai žmonijai begalinį Aukš
čiausiojo grožį.

Mikalojus Konstantinas Čiur
lionis gimė 1875 m. rugsėjo 23 
dieną Varėnoje vargoninko šeimo
je Tėvams persikėlus į Druskinin
kus čia gražios gamtos prieglobs
tyje prabėgo busimojo menininko 
vaikystės metai. Pirmuoju Kon
stantino Mikalojaus muzikos mo
kytoju buvo jo tėvas, kuris padėjo 
jam pažinti gaidas ir prižiūrėda
vo jo muzikines pratybas. Būda
mas septynerių metų jaunuolis jau 
skambino iš gaidų.

Tačiau duoti didesnio muzikos 
mokslo tėvas jau negalėjo, nes 
Čiurlioniu šeima metai iš metų 
augo (buvo 9 vaikai) ir tuo pačiu 
materialinės sąlygos sunkėjo.

Lavintis muzikoje toliau Mika
lojui Konstantinui padėjo gydyto
jas J. Marcinkevičius, kuris buvęs 
geras Čiurlioniu šeimos bičiulis. 

Jo dėka 1888 m. Mikalojus Čiur
lionis buvo priimtas į kunigaikš
čio Oginskio orkestro mokyklą 
Plungėje. Čia būdamas Mikalojus 
savo gabumais atkreipė kunigaikš
čio Oginskio dėmesį ir šis patarė 
jam stoti į Varšuvos konservato
riją žadėdamas jaunąjį muziką 
materialiai paremti.

1893 m. Čiurlionis atsidūrė Var
šuvos konservatorijoj ir 1900 m. 
labai gerai ją baigė. 1901 m. Mik. 
Čiurlionis išvyko pasitobulinti į 
Leipcigo konservatoriją, kur studi
javo pas prof. Reinekę. Kaip ma
tyti iš laiškų, studijuodamas Leip
cige Čiurlionis dalį laiko skirdavo 
ir tapybai. Tačiau Leipcigo aplin-* 
ka jam nepatiko ir jis ten jautėsi 
svetimas “Aš daug dirbu rašo 
Čiurlionis vienam savo draugui — 
bet man čia labai liūdna. Negaliu 
sutarti su vokiečiais ir čia mano 
tik kūnas ir protas— širdį palikau 
pas Jus”.

Arba kitame laiške rašo mano 
tėveliui (Čia norėčiau paskaityti 
keletą laiškų rašytų mano a.a. tė
veliui iš kurių gali matyti jo ilge
sį tėvynei ir savųjų):

“Brangus mano Broleli, šiandie
ną gavau iš Tavęs atviruką. Ačiū 
— nesitikėjau kad Tu toks puikus 
vyras. Matai, broleli, čia man liūd
niau, negu Tu įsivaizduoji o jei 
dar taip negaučiau iš Jūsų laiš
kų, tai galutinai pakvaiščiau. Tad 
rašyk man bent kartą per savaitę. 
Tau įdomu, kaip man sekasi moks
las? Nieko gerai! Turiu labai ge
rus profesorius esu aukštesniame 
kurse ir jei sugebėsiu taip dirbti, 
kaip ligi šiol, tai per .metus baig
siu. O tada — pas Jus! {Druskinin
kus ! prie Nemuno! O kaip bus 
gerai, Staseli. Tuo tarpu reikia 
sąžiningai dirbti o šalia darbo —

šprechen šie deutsch. Nemalonus 
dalykas, bet ką padarysi. Ir Tau, 
Staseli, patariu kalti vokiečių kal
bą nes, rodos, esi čia silpnas. Kalk 
kad ir užmerktomis akimis. Paga
liau tu pats gerai supranti, kad 
Tau dabar nieko kito nelieka, kaip 
dirbti ir dirbti!

Arba kitame laiške jis rašo ,—
Dėkui Jau seniai nebesulaukiu 

laiško iš Tavęs nei iš ko kito. Sun
koka. Rašyk kuo dažniau nors po 
keletą žodžių. Mano laiškų nelauk 
man sunku rašyti. Taip norėčiau 
Tave pamatyti ir truputį pasikal
bėti. Leipcige būsiu dvejus metus 
bet atostogų tur būt parvažiuosiu 
t.y. po ištisų 7 mėnesių. Tai tiek 
daug, kad net nė džiaugsmas ne
ima atrodo, kad lauksiu ir niekuo
met nesulauksiu”.

Vargingą materialiniu atžvilgiu 
gyvenimą ir studijų baigimą Mi
kalojui Čiurlioniui dar apsunkino 
Oginskio mirtis. Neturint lėšų už
simokėti už mokslą jau bebaigiantį 
studijas jį pašalino iš konservato
rijos ir tik draugų sušelptas vėL, 
galėjo grįžti baigti mokslą. Bai
gęs Leipcigo konservatoriją 1902 
m. vėl grįžo į Varšuvą, čia gyve
nantiems lietuviams 1904 m. susi
būrus į savišalpos draugiją, 
Čiurlionis organizuoja ir veda cho
rą. Chorui jis vadovavo ir vasa
ros atostogų metu Druskininkuo
se.

1907 m. pabaigoje Čiurlionis 
persikėlė nuolat gyventi į Vilnių. 
Išdirbant Dailės draugijos įstatus 
Čiurlionis buvo vienas iš uoliau
sių dailininkų ir jo vardas figū
ravo po tais įstatais kaip vieno jos 
įsteigėjų iki pat mirties jis be 
pertraukos buvo tos draugijos val
dybos narys ir jam teko nemaža 
pasidarbuoti. Vilniuje Čiurlionis

M. K. ČIURLIONIS

su A. Žmuidzinavičium ir P. Rim
ša dirbo kūrybinį ir visuomeninį 
darbą, bet gyvenimas Čiurlioniui 
ir čia buvo sunkus. Pagrindinis jo 
pragyvenimo šaltinis buvo mažai 
apmokamos muzikos pamokos. Ga
bius bet neturtingus mokinius jis 

ne tik veltui mokydavo, bet ir 
paskutiniais savo ištekliais juos 
sušelpdavo, šis didelio masto dai
lininkas ir muzikas sunkių gyve
nimo sąlygų verčiamas turėjo pra
šyti darbo per laikraštį.

“Labai norėčiau kitokio gyveni-

Pavasario sonata

mo. Daug dirbau ir tai vargui a- 
kompanuojant” —/šie Čiurlionio 
laiško savo tėvui iš Leipcigo žo
džiai pilnai apibūdina tiek jo bu
vimą Vilniuje, tiek ir visą jo gy
venimą. Tačiau gyvenimas Vilniu- 

(Paba/iga psl. 4)

MARIUS KATILIŠKIS

SERŽANTAS X
(.Žiūrėk ĮtradUą M. P. Nr. 16)

— O aš žinau . . . Ten toli, kalvose mėly
nuoja miškai. Po juodomis eglėmis amžina prie
tema. Ten mūsų benamių namai. Ir po eglėmis 
samana, giliai puri ir minkšta, ir įtvilkusi žaluma, 
sutelkusi savyje visas vasaros dovanas ir gėrį. 
Ten mes pasiklosime savo lavą . . .

—Tikrai? . . . Tad nebegaiškime, brangu
sis, ir skubėkime. Mūsų valanda atėjo, ir mes nu
sikalsime nuvilkindami tą, kas tik mums tepri
klauso.

— Eime!
— Mes jau einame. Ir neskubėdami, žinoda

mi, kad su kiekviena užgaišta minute mūsų laukia 
vis daugiau ir daugiau . . . Bet kas dabar čia? 
Arvydai brangusis? Girdi?

Turgavietė, lyg vartus pakėlus, staiga užvirė 
išgąstingais balsais. Per tiltą, prie kurio jie sto
vėjo, iš karto pasileido trys eilės vežimų. Bota
gai švilpavo, sukliūdamos ašys lūžo. Tiltas dun
dėjo ir gaudė, tartum tolimas griausmas.

Iš turgavietės, kurią jie ką tik buvo palikę, 
sklido klaikia neviltimi įtvinęs balsas, kaip vidu
nakčio gaisrui, kaip nevidonams galvažudoms už
puolus.

— Vokiečiai! . . . Gelbėkitės! . . . Gaudo! .
Jiedu pasileido tiltu. Arvydas ją apsikabino 

ir nešė. Ji nesiekė kojomis žemės Tilto gale ark
liai stojosi piestu. Kareiviai atkištais durtuvais 
juos stūmė atgal.

— Atgal! Mes išeisime, nes mes turime iš
eiti iš čia!

Arvydas ją nešė pasigriebęs po pažastim. Jis 
buvo baltesnis už saulėje nublukintą popierių.

Ir gatvę, kurion jie pasuko tvėrė kareiviai.
Ir kitoji gatvė, įsiliejanti turgavietėn, jau buvo 

užsklęsta.
— Į bažnyčią, Arvydai! Jie ten nedrįs mūsų 

paliesti. Juk mes ką tik išėjome iš jos! — suriko 
Vilija, ir jos balse jau nebebuvo baimės, tik plie
ninės spiruoklės įtempimu skambąs atkarumas.

Jie nepasiekė bažnyčios, tik regėjo jos me
dinius bokštus, paskendusius klevuose. Nuo bažny
čios artėjo kareivių grandis. Jiems nebereikėjo nė 
apsisukti, kad suvoktų esant galutiname apsupi
me.

Uniformuota žmogysta plyšavo pasilipusi ant 
vežimo: — Visi vyrai renkasi! Visi, visi! Be išim
ties! i

Prie sunkvežimių vaikus ir senius atskyrė. Vi
lija rėkė kareiviams, nepaleisdama Arvydo ran
kos:

— Wir haben eben geheiratet!
Kareiviai nesuprato vokiškai. Jie ir nesiklau

sė. Jie dėvėjo SS ženklus ir keikėsi ir kalbėjo 

slaviška tarme. Ir pagaliau vis tiek, ar jie iš Ukra
inos ar iš Gudijos.

Ji puolė prie karininko, šaukdama ir karto
dama tą patį. Kad niekas neturi teisės jų išskir
ti, niekas negali taip pasielgti.

Karininko akiniai rasojo, dvi raukšlės rėžė
si statmenai, siekdamos smakrą, apie burną su
siliedamos bejėgiam ir melancholiškam šypsniui.

Taip, gal jie ir neturi. Ir velniškai gaila, kad 
tokie žiaurūs karo įstatymai . . .

Ji matė dar mojuojančią ranką ir šviesių 
plaukų kuokštą išnykstantį dulkėse ir motorų 
kriokime. O tokia saulėta diena buvo. Saulės per 
daug, net per daug. Ir visko per daug vienai die
nai, tartum pabrėžiant būsimą skurdą ir nyku
mą be galo, be krašto.

O tenai toli toli mėlynavo žemaičių kalvos, 
aptrauktos ilgesiu ir gėla. Kur nuostabūs egly
nai, kur po eglėmis amžina prietema, ir po jomis 
samana tokia puri ir minkšta, kurios kiekviena 
mergaitė turėtų ilgėtis savo pirmajam meilės guo
liui.

Jie užgaišo tik keletą minučių savo didžiajai 
kelionei į miškus. Ir tik dėl to, kad ji užsigeidė 
kokio tai niekelio tos dienos pabrėžimui.

Ją surado motina pasileidusią klajoti if kla
joti. Daržinėje jos laukė senelė, iš savo lobių atrin
kusi dovanėlę jos sutikimui.

— Neklausk, neklausinėk močiute sengalvėle. 
Jums visiems bus geriau, jums visiems bus leng
viau. Tik ne man . . .

Kaip ten bebuvo, ar verta dabar pakartoti? 
Per tuos metus ji karštligiškai mokėsi anglų kal
bos, pasąmonėje jausdama, kad ji bus labai reika
linga. Ir karui pasibaigus pasileido visais keliais 
ir keleliais, visoms neįmanomiausiomis anų laikų 
susisiekimo priemonėmis. Nuo Luebecko ki Ulmo, 
nuo Wormso iki Hoffo. Ją pavėžėdavo okupantų ka
reiviai, ji grūmėsi dėl vietos pastatyti vieną koją 
vietinio susisekimo traukiniuose. Ir visur teiravo
si apie belaisvių stovyklas. Ir stovyklose, kiek jai 
pavykdavo prieiti, buvo tas pats. Ne, jo čia nėra. 
Čia tokio nebuvo. Gal jis kitur, gal jis jau išvež
tas . . . Kur išvežtas? Mes nieko nežinome, mes nie
ko negirdėjome ... O kartą jos paklausė, iš kur 
ji žino, kad jos vyras paimtas nelaisvėn? Kaip tai 
— ji nustebo. Kur kitur jis galėtų būti? Mes neži
nome kur, bet daugelis milijonų vyrų, tokių kaip 
jūsų vyras, karo pabaigos nesulaukė belaisvių 
stovyklose . . .

Šitaip? Ar ji nepagalvojo apie tai? Ji vis
ką pergalvojo, tik niekad nesutiko su kitokia išeiti
mi.

Žydi ispaniška rožė. Motinai ji visados rakš
tis panagėje, kad gėlė tokia nuostabi ir tokia 
trumpaamžė. O Arvydui iš viso ji nieko nereiš
kia. Jis nuobodžiauja minkštasuolyje su laikraš
čiu ir televizija. Vaikai mokyklose, o jis turi klau
sytis vis to paties ir to paties. Jis sako:

— Ar aš atsakingas už visas pokario proble
mas? Ir kad taip nevykusiai jus aptarnavo vokie
čiai?

— Ne mane vieną. Visus. Pagaliau aš buvau 
pasiryžusi tuos kelius išvaikščioti savo kojo
mis . . . Nuostabiausia tai, kad tave atradau ir 
atradau paskutinę minutę. Juk aš galėjau pavė
luoti arba sukti kita kryptimi? Ir tada kam bū
čiau galėjusi pasakyti, kad ieškojau ir suradau 
savo vyrą? ...

Arvydas gūstelėjo petim ir šaltai pridėjo:
— Mažiausiai šimtą kartų klausiausi tavo he

roizmu atmieštos istorijos. Esu pasiryžęs išklau
syti šimtus ir pirmąjį. Vienu daugiau ar mažiau, 
ką man šiandien bereiškia?

— Nieko, Arvydai, žinau, kad nieko. Bet šian
dien pabaigsiu. Ir tegul bus užmiršta mūsų istorija.

— Gerai, gerai . . . Varyk toliau. Aš seniai 
laukiu, kad tu pabaigtum savo svaičiojimus. Kaip 
tu manęs ieškojai, kaip tu mane suradai . . .

— Taip, kaip tave suradau, nes aš galėjau 
tavęs ir nesurasti. Nes jūsų stovyklą likvidavo 
ir ant ryto visus išvežė Belgijon ar Prancūzijon.

— Žodis žodin taip ir įvyko, — patvirtino 
Arvydas. — Juos išvežė ir jie t’egrįžo tik po pu
santrų metų. Ir tiktai tie, kurie išvengė trans- 
portacijos Rusijon.

— Ir vėliai buvo liepos mėnuo, ir metai nuo 
mūsų išsiskyrimo. Juk aš tebebuvau mergaitė, to
kia pat, kokią tu mane sutikai. Mano sijonėlis 
ir bliuzelė nusitrynusi iki spalvų neatpažinimo. 
Kurpaitės nuengtos. Kojinių seniai nebeturėjau. Aš 
buvau basa, apatinukai galutinai suskalbti ir susi
dėvėję. Buvau sulysusi kaip šarka, nugairyta sau
lės ir vėjų. Lūpos suskeldėjusios nuo dulkių ir 
kaitros. Aš baiminausi visą laiką, kad tu nusigąsi 
mane pamatęs ir manęs nebemylėsi . . . Bet aš nie
kad nebuvau tokioje laimės viršūnėje ir tokiame 
įtempime kaip tada, tave suradusi. Man beliko 
tave pasiimti. Ir aš ryžausi . . .

— Taip, tu buvai suvargusi, — sutiko Ar
vydas. — Bet visus žavėjai. Visi manęs klausė, 
kas ta mergaitė. Visi man pavydėjo. Visi rūkė 
tavo cigaretes. Tavo šokoladą surijo. Tavo at
vežtais peiliukais skutosi barzdas. Tik niekas ne
tikėjo, kad tu mano žmona. . .

— Teisingai. Niekas. Ir tasai, kurs mane nu
vedė prie spygliuotų vielų ir leido mums pasi
matyti. Jis nusistebėjo, kad aš kalbu angliškai, 
nors ne taip, kaip jis nes jis amerikietis. Tu 
nenori, kad jį išvežtų Belgijon? Ne, aš nenoriu. 
Tu nori jį išsivesti dar prieš saulėleidį, kai var
tai aklinai uždaromi? Aišku, tau? Aišku, nes aš 
tam atvykau.

Arvydas tylėjo ir Vilija tęsė. Ji turėjo pa
baigti:

— Sargybos viršininkas man pasiūlė atsisės
ti. Siūlė kavos ir uždegė cigaretę. Jis išvarė ka

reivius ir užsuko raktu duris. Jis klausė manęs 
vardo bet aš jam nesakiau. Tu nieko neprarandi, 
tik uždirbi — sakė jis. Tu atgauni savo vyrą. Te
liko valanda iki vartų uždarymo. Gerai? Aišku? 
Sargybos būstinėje buvo tvanku. Jis išspjovė gumą 
ir užgniaužė cigaretę peleninėje. Tik valanda iki 
vartų uždarymo. O aš buvau tave suradusi aš bu
vau atvykusi tavęs atgauti sau. Ir visiškai pra
radusi laiko nuovoką. Nebebuvo kada svarstyti ir 
pasirinkti. Aš tik žinojau, kad turiu su juomi dar 
kartą ir pasiimti tave. Per ištisus laukimo metus 
aš pribrendau už tave užmokėti pačią aukščiausią 
kainą. . .

Vilija stabtelėjo, bet tik tiek, kiek reikia su
vilgyti karščiu skeldėjančias lūpas. Ji juk kal
bėjo ir kalbėjo tiek daug ir tiek daug šiandien 
turėjo pasakyti. .•

Arvydas žiūrėjo į mirgantį televizijos ekra
ną lyg pabrėždamas visišką abejingumą. Vilija 
tęsė, nes norėjo pabaigti.

— Ir užmokėjau. Prie sargybinės kareiviai 
trynėsi ir sakė taip, mums išeinant: — Seržan
te, gal bus galima eilutę? Seržantas nusikeikė 
ir nuvedė , mane prie vartų. Ką kareiviai sakė, 
man iki šiol buvo neaišku. Bet tai ir nebesvar
bu. Kai paaiškėjo, aš buvau jau tave nupirkusi. 
Tu matei jį?

— Ką? — paklausė Arvydas.
— Seržantą.
— O taip. Mačiau. Bet neatsiminčiau dabar. 

Tu, be abejonės, jį geriau atsimeni. Žinai jo var
dą? Jis Mike, jis gal George o gal Tomy?

— Ne, nežinau jo vardo, nors tikriausiai jis 
ir sakė. Tad matai, Arvydai kaip mums nutiko . . .

— Kodėl sakai “mums”, kai tebuvo tik ta
vo vienos nuotykis? — Arvydas irzliai pasimuis
tė minkštasuolyje.

— Aš niekad nemaniau, kad tai tebuvo tik 
mano “vienos”. Vis maniau, kad lietė ir tave, Ar
vydai. Bet tik dabar pamačiau, kaip žiauriai kly
dau. . .

— Gal būt. . .
— Tik tiek?
— Tad ko daugiau? Svarbu man, kad ži

nau — jo Gintas mano sūnus. Visos žymės man 
palankios. Ir švarpla dantyse ir plaukų verpetas 
ir, jeigu norėtum, dar galėčiau rasti ... O ser
žantą tu turėtum atsiminti geriau . . .

Vilija klausėsi Ji nebeturėjo nieko, nei ko pa
sakyti, nei remtis į ką nors Viena tik, kad stai
ga atėjo palengvėjimas kurio ji laukė vienuolika 

metų. Ir ji pasakė:
— Man baisiai gaila kad neįsidėmėjau ge

riau seržanto. Jo vardo. Jo adreso.
— Na, jis buvo bernas, kaip ir visi amerikie

čiai.
_  Nevisai taip. Jis buvo dailus bernas. Au

galotas ir, pasakyčiau, gražus.
— Kur jau ten nebus gražus? Visi ameri

kiečiai gražūs . . .
_  Nebūtinai. Bet jis buvo ... Be to, ir tai 

būtų visai nesvarbu . . • Jis buvo vyras, kurį pir
mą kartą pažinau ... Ir vyras, kurs pirmas ma
ne mylėjo . . .
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Komunizmas Tarsis akimis NUOMONES

KAIP MINĖSIM IŠVEŽTUOSIUS?
Valeri j Tarsis, soyietų rašyto

jas, kuris dar sov. Rusijoje gy
vendamas slaptai buvo pasiuntęs į 
vakarus keletą savo veikalų ir jie 
buvo išleisti slapyvardžiais, ir ku
riuose buvo autoriaus kritikuoja
ma komunizmas principe ir komu
nistinė santvarka specialiai, pa
čioje Rusijoje Tarsis buvo suimtas, 
uždarytas beprotnamy ir vėliau vėl 
paleistas kaip nepavojingas. Keis
čiausia yra tai kad Tarsis net 
buvo išleistas į užsienį, o kai jis 
savo paskaitose Anglijoje pradėjo 
visu svoriu pulti komunizmą ir ko
munistinę santvarką, sovietai jam 
atėmė pilietybę be teisės grįžti į 
Rusiją. Tai yra pats įdomiausias 
reiškinys: Tarsis bus bene pirma
sis tremtinys iš Sov. Sąjungos, 
kuris pačios sovietinės valdžios iš
tremtas. Jki šiol kaip žinom, sovie
tinė vyriausybė savo priešus per
sekiojo juos naikindama: viduje e- 
gzekucijom, kalėjimais, koncentra
cijos stovyklom, užsienyje teroru, 
atentatais, žudymu. Tarsis bene 
bus "pirmasis, kuriam nebuvo pri
taikinta 50 metų taikyta sovieti
nio režimo linija sunaikinti kontra- 
revoliucionierius.— Ką reiškia ši
toks sovietinės politikos žingsnis 

t — išimtis ar naujas politinis po
sūkis,? Gal tuo norima sukompro
mituoti Vakarus, patikinčius Tar
sis teigimams, žmogum, kuris Sov. 
Sąjungoje galioja kaip beprotis?

Atsidūręs Vakaruose Tarsis nu
krypo nuo savo tiesioginio tikslo, 
— paskaitų apie literatūrą, bet 
visu svoriu atsisuko prieš komuniz
mą. Pabuvęs Anglijoje jis išvyko 
su paskaitomis į Europą. Paklaus
tas, kaip jis jaučiąsis netekęs so
vietinės pilietybės, Tarsis žurna
listams pareiškė: “Ko aš turiu 
gailėtis? Mano paskutinieji metai 
sov. Sąjungoje skirti kovai prieš 
komunizmą. Mano nuomone, ko- 

- munizmas ir spalio revoliucija yra 
ne tik rusų tautos, bet ir viso pa
saulio didžiausia nelaimė. Jei mes 
nesusitvarkysime su komunizmu, 
tai reikš žmonijos pražūtį”.

V. Tarsis pabrėžia ir Sov. Są
jungoje besiplečiantį slaptą jau
nimo sąjūdį “Smog”. Tai literatū- 
rinys sąjūdis su politinėm idėjom. 
Smogistai, Tarsis teigimu, yra ru
sų patriotai demokratinio nusista
tymo ir tos demokratijos siekia. Iš 
vakarų šis sąjūdis gauna pagalbos 
per literatūrą, bet jos tikisi ir ki
tokioje formoje. Pats Tarsis ir 
Smog sąjūdis marksizmo nelaiko 
filosofija, o kvailyste. Dostojevs
kis ir kiti krikščioniški rusų filo
sofai vėl pasidarė rusų intelek
tualų sluogsniuose populiarūs ir 
paieškomi.

Tarsis spaudai pareiškė, kad jis 
dabar užsimojęs parašyti trijų da
lių romaną, kur pavaizduos ne tik 
sovietinių viršūnių, bet ir visos 
komunistinės sistemos klaikumą.

Spėjama, kaįd Tarsis vakaruose 
išleistos knygos jam davė milijo
nus. Į tai Tarsis atsakė: “Aš ne
turiu milijonų ir jų neieškau. Aš 
rašau tik tam, kad išlaisvinus Ru
siją ir Vakarams pasakius tiesą 
apie komunistus kurie dedasi de
mokratais, o iš tiesų yra patys 
šlykščiausi fašistai ir tironai”.

Ar Tarsis, skelbdamas tiesą a- 
pie komunizmą, įtikins vakarus? 
Sovietai, išleisdami jį kaip bepro
tį, pasitikėjimą juo gerokai pakir
to, ypač akyse tų, kurie simpati
zuoja arba net stoja už sovietines 
idėjas ir jų politiką. Klausimas tik 
— ar šis sovietinis eksperimen
tas nebus jiems patiems pragaiš
tingas?

ro.

Pereitame Mūsų Pastogės nume
ry R. V. aktualiai iškėlė birželio 
trėmimų minėjimo reikalą, tik ne
sutinku su R. V. sugestijomis, kad 
toks trėmimų minėjimas savųjų 
tarpe esąs nereikalingas ir tik 
trukdąs ypač Sydnejuje bendram 
pabaltiečių komiteto kasmet orga
nizuojamam minėjimui. Su šia su
gestija nesutinku kaip tik dėl to
kių motyvų:

1. Kasmet rengiami Pabaltiečių 
Komiteto išvežtųjų minėjimai ir
gi yra ypač Sydnejuje uždari, kaip 
kad uždari ir lietuvių minėjimai 
tik savųjų tarpe. Neskaitant vieno 
kito oficialaus kalbėtojo, kurie ir 
taip jau gerai susipažinę su Pabal
tijo tautų tragedija, šie bendri mi
nėjimai neišvedami viešumą, o

vykstą tik savųjų tarpe. Norint, 
kad mūsų tautų tragediją išgirs
tų ir pajustų platesni šio krašto 
slougsniai, tektų tuos minėjimus 
išvesti į viešumą gal būt demons
tracijų forma, gal viešesnėse vieto
se, kas patrauktų ir vietinių gy
ventojų dėmesį. Tokie, kaip ligi 
šiol organizuoti minėjimai vargu 
ar savo tikslą atsiekia. Tiesa, mi
nėjime jaučiamas iškilmingumas, 
susidaro atitinkama nuotaika, bet 
ji daugiau šalta ir oficiali.

PAS MELBOURNO
"Sudėsime dainą iš savo skriaudos, 
Iš teisių, po budelio kojų pamintų, 
Iš sielvarte gimusios skausmo maldos — 
Ir kenčiančios širdys tą dainą dainuos, 
Kad gimtąją lėmę atmintų.”

Melbourno Lietuvių Dainos Sam
būris, kaip ir kiti Australijos lie
tuvių chorai, dainuodami gražią
sias mūsų dainas ne tik žavi 
klausytojus ir juose išlaiko gyvą 
tautinį jausmą, bet nuolatos kar
toja ir neleidžia primiršti, kad 
gražus yra kraštas, iš kurio mes 
atkeliavome, kad žmonės tame 
krašte turėjo gražius papročius ir 
šio krašto grožį ir žmonių gyveni
mo būdą ir jų jausmus, jautriomis 
meliodijomis papuošę, atnaujina 
vyresniųjų prisiminimose, o jau
nesniems duoda žinoti, kad jų tė
veliai teisybę sako kalbėdami apie 
mūsų Lietuvą.

Jau seniai skaitėme spaudoje, 
Sydnejaus ir Adelaidės dainininkai 
išsijuosę repetuoja, koncertuoja ir 
gyvai ruošiasi iV-tajai Dainų 
šventei, kuri šiais metais įvyks 
Sydnejuje, o apie Melbourno dai
nininkus nei šnypšt Ir štai, ga
lų gale, išgirdome, kad ir Dainos 
Sambūris baigė ilgąsias atostogas

PER ASPERA
(Atkelta iš pel. 3)

kūrybos karščiu kupinas 
planų bei sumanymų jis 
dirbti ir kurti, o čia dar 
kovoti ir dėl kasdieninio 
kąsnio. Jam žmoniškus 

buvo retenybė.

j e Čiurlionio nepatenkino. Gana 
sunkios buities sąlygos ir dar siau
ra vaga einąs lietuvių kūrybinis 
gyvenimas žlugdė jo kūrybines 
nuotaikas. Dailininko Dobužinskio 
skatinamas jis^persikėlė į Peter
burgą tikėdamasis šiame didmies
tyje rasti tinkamesnes darbo ir 
gyvenimo sąlygas. Tačiau ir Pe- 

. terburge Čiurlioniui nebuvo len
gvas gyvenimas. Degdamas nuo
latiniu 
įvairių 
skubėjo 
reikėjo 
duonos
pietūs suvalgyti 
Dažniausia turėdavo jam užtekti 
už keletą skatikų bent sriubos 
lėkštės. Ir taip jis savo genijaus 
vedamas, tvėrė ant .drobės kas 
kart naujus savo sielos tvarinius 
komponavo savo vaizduotėj nepa
prastos grožės veikalus, o jojo kū
nas vis jam šnabždėjo, — pasotink 
mane prideramai bent kartą.

Ir jis nors ir būdamas didžiau
siame dvasios pagavime noroms 
nenoroms turėdavo tą nuolatinį 
įkyrų šnabždesį girdėti ir ne kartą, 
nejučiomis dirstelėdavo atgal. Pats 
pamatęs mirties baidyklę, sudre
bėdavo lyg drugio sukrėstas. Tuo
met tai prasidėdavo jo gyvenimo 
drama, kokių ne vienas genijus 
yra begales išgyvenęs.

Krinta būdavo, teptukas iš ran
kų, nežinomoji jėga stumia šalin 
nuo pradėtojo darbo ir vėl... ir 
vėl prasideda ta nuožmioji kova su 
bado šmėkla. Laksto nerviškai ran
kas laužydamas po pustuštį kam
barį, juodųjų minčių kankinamas.

— Kaip man šitos piktosios vieš
nios nusikračius!

— Duočiau jai kad ir brangiau
si savo sielos tvarinį bet ar jinai 
ims? Neščiau kam nors savo vei
kalų parduoti, bet ar kas pirks?

— Juk jie manęs nesupranta ma
no darbų neįvertina.

Būdamas didžiausiame varge 
jis niekad nepamiršta savo jaunes
niųjų brolių ir seserų, iš paskuti
niųjų dalindamasis paskutiniais 
ištekliais štai keletas būdingų žo-

džių iš laiško rašyto mano a.a. 
tėveliui:

“Mylimas Staseli,
Imk greit tuos 3 rublius (dau

giau negaliu) ir drožk į Novy 
Swiat turi už juos nupirkti dėžu
tę žvakių eglutei 1/2 svaro teš
lainių, svarą saldainių žinai to
kių lyg vaisiai, kriaušės braškės, 
svarą valakiškų riešutų tik kad bū
tų dideli na ir du tuzinus žvaki- 
dėlių. Pirktus daiktus supakuosi 
ir išsiųsk į Druskininkus. Aš no
rėjau viską čia nupirkti bet bran
gu ir vargas su persiutimu. Pasi
rūpink Tu šiais metais. Jei Povilo 
nėra tai parašyk kad Petrelis 
apsiginkluotų kirviu ir nueitų į 
mišką. Eglutę ras prie 2-jų ežerų 
už kapinių, tiktai tegul Samsonas 
labai didelės neiškerta, nes ant 
jos nesimatys tavo pirkinių. Būtų 
gerai, kad galėtum ir savo prakar- 
tėlę kaip nors drauge supakuoti. 
Na, duok snukutį, broliuk, o kai 
pailsėsi tai kibk su visu lietuviš
ku atkaklumu į dalykus, kurie tau 
sunkiai duodasi.

Tavo Kostukae.”
Būnant Peterburge jo paties 

žodžiais tariant teko “dirbti po 24 
valandas į parą”. Tai galutinai 
pakirto jo taip jau silpną sveika
tą. Bado šmėklos ir juodųjų min
čių kankinamas visiškai nusilpęs 
nebeišlaiko gyvenimo naštos ir 
1909 m. lapkričio mėn. Čiurlionis 
sunkiai susirgo. Iš pradžių jis bu
vo parvežtas į Druskininkus, o iš 
ten po kelių mėnesių savo drau
gų rūpesčiu perkeltas į netoli Var
šuvos esančią Pustelninkų ligoni
nę, kurioje 1911 
dieną mirė.

Lietuvių tauta 
budus iš ilgojo 
ir tuo pat metu 
Mykalojaus Konstantino Čiurlio
nio talentas. Koks sutapimas — 
ką tik pabudusiai tautai nušvie
čia Mikalojaus Čiurlionio meninė 
šviesa, kuria jis apakino bundan
čią tautą ir ji jo nepastebėjo — 
neįvertino. Tačiau didysis Lietu
vos sūnus dailininkas ir muzikas 
augo ir jo talentas brendo savo 
tautai ir Lietuvai.

m. balandžio 10

buvo tik ką pa- 
letafginio miego 
pradėjo skleistis

t-.M

DAINORIUS

pradėjoir pailsėję ir atsinaujinę 
sunkųjį, bet malonų dainos moky
mosi darbą. Šių metų Sambūrio 
veikloje begalės naujienų. Pirmiau
sia tenka paminėti, kad repeticijos 
pradėtos naujuosiuose Lietuvių 
Namuose, kur visi dainininkai pa
togiai sėdėdami didžiojoje salėje 
gali mokintis naujų dainų parti
jas, o turint tiek daug patalpų ir 
net keletą pianinų, atskiri balsai 
tuo pačiu metu mokosi įvairiose 
vietose taip, kad visuose namuose 
skamba lietuviška daina ir, rodos, 
dainos skamba žymiai galingiau

Tikimasi, kad į Sambūrio eiles su
grįš ponai Savickai, kurie neper
seniausiai sugrįžo iš Sydnejaus ir 
kurie Sambūriui yra labai reika
lingi. Pirmoje repeticijoje teko nu
girsti ,kad vienas iš pirmųjų Sam
būrio narių ponas Vladas Bosikis 

•keliems mėnesiams tarnybos reika
lais išvyksta į Sydnejų ir buvo nuo- 
gastaujama, kad ponas Kavaliaus
kas jo neprisikalbintų į savųjų dai
nininkų eiles.

Labai buvo pasigendama vie
nos iš mūsų stipresniųjų sopranų, 
tai ponios Liucijos Milvydienės, 
kuri dėl susilpnėjusios sveikatos 
kiek laiko turi ilsėtis namuose. Jau 
antrą kartą teks atsisveikinti su 
ponia Maryte Mikliuviene, kuri vėl 
išvažuoįa į Ameriką ’ ir kartu iš
siveža labai malonaus tembro bal
są, kurio mūsų dirigentas tikriau
siai pasiges. Nors norisi tikėtis,

2. Visai kas kita, kai minėjimas 
suorganizuojamas vien tik savųjų 
tarpe. Čia gaunasi tikrai jautri 
ir net intymi atmosfera, čia da
lyvaudami mes kažkaip jautriau 
ir giliau išgyvename anas tragiš
kas birželio dienas, atjaučiame gy
vai ištremtųjų brolių skausmą ir 
patys jaučiamės jų likimo broliaią. 
Dar daugiau: į vien tik lietuviš
ką minėjimą atvyksta lietuviai su 
savo šeimom, į šj graudų aktą 
įvedami ir vaikai, jaunuoliai, ku
riems pristatomas tasai mūsų tau
tos istorijos kruvinasis puslapis 
gyviau ir intymiau. To viso nėra 
bendrame ir oficialiame pabaltie- 
čių organizuotame minėjime. Pa
lyginimo vardan noriu pridėti pa
vyzdį: vienaip išgyvensi santykį

su mirusiais tik patekęs į bendras 
kapines ir konkrečiai nematydamas 
savųjų kapų, ir dar kitaip pasi
jusi patekęs vien į savasias kapi
nes, kur akimis matysi savųjų ant
kapius, kiekvieną pajusi asmeniš
kai.

Žinoma, nereikia iš to pasidary
ti išvados, kad bendram pabaltie
čių minėjimui nepritariu ir kad jis 
nebūtų reikalingas. Gerai, kad ir^*S- 
toks rengiamas ir čia reikia vi
siems dalyvauti, bet norėtųsi, kad 
šis jungtinėmis jėgomis minėji
mas būtų kiek viešesnis, kad jį ma
tytų ir išgirstų ne vien tik mes, 
o ir daugumas šio krašto gyvento
jų. Panašiai kaip kad surengiama 
Adelaidėje, ten trėmimų minėjimai 
yra demonstratyvinio pobūdžio, 
juos pastebi ne vien tik paprastas 
žmogus, bet nepraeina pro jį ty
lomis nei spauda, nei radijas, nei 
televizija. Tokie minėjimai tiįri 
ne vien tik savo prasmę savyje, 
bet drauge ir atlieka savo atitin
kamą misiją—supažindinti ir per
sergėti tuos, kurie komunizmo 
grėsmei yra abejingi. Reikėtų to
kiais minėjimais visiems atverti 
akis Adelaidės australo žurnalis
to English žodžiais: “Kas įvyko 
Pabaltijy, to neturėtų įvykti čia!”

L. D.
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ir laisviau, nes dainuojama savuo- kad ir vėl sugrįž ponai Mikliai, 
se namuose! Visų dideliam nuste
bimui, dirigentas Albertas Čelna 
pranešė, kad bus mokinamasi ne 
tik liaudies dainų, bet ir ištraukų 
iš įvairių operų, kurių arijos yra 
mums ir savo muzika ir žodžiais 
artimos. Ir tiesą sakė dirigentas, 
nes jau pirmoje repeticijoje buvo 
išdalintos p. Balčiūnienės dailiai 
atspausdintos operos arijų gaidos.

Sambūrio Valdybos pirmininkui 
užbaigus savo sveikinimo žodį ad
ministratorius pristatė naujai įsi
jungusius dainos mylėtojus. Su 
džiaugsmu buvo priimti naujieji 
Sambūrio nariai ir jiems buvo pa
linkėta įsiprasti į senųjų daini
ninkų tarpą. Labai miela buvo iš
girsti, kad viena iš įstojusiųjų ne
perseniausiai atkeliavusi net iš 
mūsų sostinės Vilniaus, tai pane
lė Roma Eskirtaitė, O neseniai iš 
Pertho persikėlę ponai Šidlauskai 
drąsiai rėžė naujai besimokinamos 
dainos meliodiją. Daug šilimos su
kėlė jaunosios kartos atstovės, tai 
panelė Rūta Žiedaitė ir Rūta Ke- 
mešytė, kurios kartu su Nijole Ma- 
lišauskaite yra melbourniškiams 
gerai pažįstamos. Didelė pagarba 
atitenka ponui Voldemarui Mačiu- 
laičiui, kuris savo sodriu balsu ge
rokai sustiprins bosų eiles. Nega
lima nepabrėžti, kad p. Mačiulai- 
tis gyvena Dandenonge ir todėl jo 
pasisventimas važiuojant tokį ilgą 
kelią į repeticijas yra giliai verti
namas. Lygiai taip pat džiaugia
masi ponu Alfu Bužinsku, kurio 
stiprus baritonas palengvins iš
ryškinti baritonų partijas. Malonu 
buvo matyti pirmoje repeticijoje, 
po ilgesnės pertraukos sugrįžusią 
ponią Magdutę Aukštikalnienę- Ži
linskaitę ir ponią Moniką Žiogienę.

kaip ir aną kartą, ir vėl turėsime 
savo tarpe mūsų Marytę.

Apsižvalgius kiek daugiau j su
sirinkusius dainininkus, malonu 
buvo matvti vėl visus senuosius 
sambūriečius, kurie per ilgąsias a- 
tostogas jau buyo pasiilgę ir gra
žiai skambančių mūsų dainų, ir 
prįeteliškos nuotaikos, kuri visada 
gyva Sambūrio narių tarpe.

1966-tieji metai Sambūrio veik
loje yra didelės veiklos metai, nes 
rugpiūčio mėnesį tenka organi
zuoti Melbourno Baltiečių Dainų 
Koncertą, kuris įvyks jau ketvir
tą kartą; tą patį menesį turi įvyk
ti Sambūrio metinis balius. Gruo
džio pradžioje Sambūris duoda 
melbourniškiams atskaitomąjį kon
certą, kurio metu bus parodoma, 
kas vežama į Sydnejuje vykstan
čią Dainų šventę. Be to, Sambū
ris numato suorganizuoti Dainos 
Šiupinį ir bent vieną šokių subat- 
vakarį.

Iki metų pabaigos laiko neper- 
daugiausia, o darbų eilutė nemaža, 
bet žinant mūsų dainininkų suge
bėjimus, reikia tikėtis, kad visi 
numatyti parengimai bus tinka
mai paruošti ir , kaip ir visada, 
reikia manyti, kad Melbourno tau
tiečiai aktyviai rems visus jų or
ganizuojamus parengimus. Sveiki
nu visus Sambūrio dalyvius pradė
jusius 1966-tųjų metų veiklą ir lin
kiu sveikatos ir ištvermės Jūsų pa
sirinktame, gražiame lietuviško
sios kultūros darbe.

Su Daina Jūsų Kelias — 
Žavus ir nuostabus . . . ELBE

RUSŲ LIETUVIŲ SANTYKIAI
Rusų elgesys Lietuvoj įvairus. 

Priklauso nuo asmens būdo, išsila
vinimo ir aplinkybių. Aukštesnie
ji pareigūnai Vilniuje, kuriems 
tenka daugiau susidurti su aukš
tesniais pareigūnais lietuviais, 
santykiuose (ypač su kultūrinin
kais) dažniausia mandagūs, tak
tingi, kiti net visai palankūs.

Kaune ir ypač mažesniuose mies
tuose bei miesteliuose, kur rusų 
nuošimtis daug mažesnis, beveik 
visi stengiasi su lietuviais geruo
ju sugyventi, net mokosi lietuviš
kai kalbėt. (Kaimuose to klausimo 
beveik nėra, nes kaimuose iš Ru
sijos atsikrausčiusių rusų visai re
ta). Kitoks vaizdas Vilniuje ir 
Klaipėdoje, kur rusų daug (Klai
pėdoje daugiau kaip lietuvių) ir 
jie jaučia savo jėgą. Ypač ten 
arogantiškos rusės moterys, žemes
nės pareigūnės — tarnautojos įs
taigose bei prekybos 'įmonėlse. 
Krautuvėse rusės pardavėjos ypač 
arogantiškos lietuvėms moterims. 
Lietuviškai prakalbintos dažnai vi
sai neatsiliepia. Suerzintos lietu
vės kartais pasiūlo tokioms, lie
tuviškai nesuprantančioms ar ne
norinčioms suprasti rusėms grįž
ti į savo “plačiąją tėvynę”. Ne
retai tokiais atvejais rusės atvirai 
atkerta savo pažiūrą į padėtį. Esą, 
— “Mes šį kraštą užkariavom ir 
mes čia liksim!”

Toks arogantiškumas dar labiau 
didina įtampą lietuvių-rusų san
tykiuose ir verčia kompartijos pa
reigūnus gražiuoju ir grasymais 
griebtis priemonių prieš “nacio
nalistines nuotaikas”. Tačiau, kai 
ima tramdyti tik lietuvių, o ne ru
sų “nacionalistines nuotaikas” tai

tramdytojai pastiprina pasipikti
nimą ne tik prieš rusus, bet ir 
prieš juos užstojančius lietuvius 
komunistus. Kai rusų pozicijų už- 
stojimas iš viršaus atslūgsta, su
mažėja ir rusų arogantiškumas. 
.Daugelis rusų tebejaučia, kad jie 
Lietuvoj, galbūt tik laikinai. Kiti 
jaučiasi tiesiog, kaip ekonominiai 
emigrantai, kuriems, kiek laiko 
geriau pagyvenus, teks arba ir no
rėsis grįžt namo.

(ELTA) 
TAUTINĖ FORMA . . .

“Tautinė forma socialistiniam 
turiniui” ugdyti Lietuvoj leidžia
ma tik trims tautybėms, — lie
tuviams, rusams ir lenkams. Nors 
į kolonistines įmones atkeldintų 
darbininkų bei specialistų yra ke
lių dešimčių tautybių, jiems nėra 
jų kalba ne tik mokyklų, bet nei 
laikraščių, nei knygų. Nei senie
ji Vilniaus apylinkių gyventojai, 
kaikurie laikę save gudais, nebe
mato nieko gudiška, kaip ir Gu
dijai priskirtose srityse gyvenan
tieji lietuviai nemato nieko lietu
viška. Palyginti su Lietuvos (ar 
Lenkijos) laikais, ypač dideles 
skirtumas šia prasme žydams. Ne 
tik nėra žydų dėstomąja kalba mo
kyklų, nėra žydiško laikraščio, bet 
ir visos žydų kalba knygos prieš 
apie 10 metų buvo išimtos iš visų 
bibliotekų, kiek jų ten, dar buvo li
kę. Tačiau žydai, nors jų Lietuvoj 
dabar tėra apie 25-30 tūkstančių, 
ir dabar sugeba įsitaisyti geres
nėse pozicijose. Pastebima, kad 
jie mažiausia vengia mišrių šeimų 
kūrimo. Pastaruoju metu daugiau 
pastebima ir mišrių žydų-lietuvių 
šeimų, nors tai ir dar ne ryškaus 
dažnumo reiškinys. (ELTA)

i

■f
■

HELIKOPTERIAI Paruošė Verue

“PAVYZDINIS” VIEŠBUTIS 
VILNIUJE

Vilniuje šįmet žada pradėti sta
tyti naują viešbutį užsienio sve
čiams. Jis ir vadinsis — “Inturist”. 
Architektų V. ir A. Nasvyčių su
projektuotas, viešbutis turės būti 
labai panašus į New Yorko nau
juosius viešbučius: 24 aukštų (Vil
niuje tai turės būti tikras pirma
sis “dangoraižis”), 814 vietų, su 
520 vietų restoranu, plaukiojimo 
baseinu, keletą kavinių, banketų 
salėmis, su požeminiu garažu auto
mobiliams (tik 30-čiai automobi
lių). Numato išpuošti prabangin- 
gai — nacionalinio kolorito” puoš
menimis iš medžio ir gintaro kera
mikos, kaltos geležies.

Šio prabangaus, užsieniečiams 
pasirodyti skirto užsimojimo švie
sų paveikslą temdo ta aplinkybė, 
kad tuo pačiu metu dar nėra vil
čių Lietuvos kaimo žmonėms gau
ti statybinių medžiagų bent sto
gams ar langams pasitaisyti.

(ELTA)
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Pirmasis praktiškojo helikopte
rio konstruktorius yra Igor Sikor
sky, sukonstruktavęs mašiną 1939 
m. Pasižymėjęs lėktuvų konstruk
torius, jis bolševikų revoliucijos 
metu turėjo viską pametęs bėgti 
iš Rusijos. 1919 m. atvykęs į Ame
riką jis čia turėjo geriausias sąly
gas savo konstrukcijas ir išradi
mus tobulinti ir įgyvendinti.

Jo pirmasis “fabrikas Ameriko
je buvo draugo kluonas. Jo pir
mas sukonstruktuotas čia buvo 
dvimotoris transporto lėktuvas, iš 
kurio išsivyštė šių dienų moder
nieji transporto lėktuvai. Po eilės 
jo gamybos lėktuvų buvo išleis
tas pagarsėjęs jo “skrajojantis 
laivas”, kuris prieš II karą buvo 
laikomas greičiausiu ir patikimiau
siu transatlantiniu lėktuvu.

kūrinysPaskutinysis Sikorskio 
buvo S-64 Skycrane — 
ir pajėgiausias helikopteris, 
lįs pakelti 10 tonų krūvio. Jis 
vo pritaikintas kariniams ir 
liniams reikalams. Juo galima 
rūpinti karo lauko ligonines, 
rūpinti fronto linijas, perkelti 
nes ar gėrybes iš laivų į 
ir priešingai ir atlikti daugybę 
tokių operacijų.

(Bus daugiau)
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Kovo veikloj
GRAŽŪS KOVO LAIMĖJIMAI 

Kovo vyrai — Latvių Spars 
52:26 (28:18)

Koviečiai prieš latvių Spars ko
mandų žaidė labai laisvai ir visų 
rungtynių eigų vedė žaidimų sa
vo naudai. Nors,latviai ir stengė
si visais būdais prasilaužti pro mū
sų dengimą ir sustabdyti mūsų 
žaidėjų gražius mėtymus, tačiau 
tas jiems nepavyko, nes koviečių 
žaidimo lygis buvo visa klase au
kštesnis už latvių. Taškai: Andrie
jūnas 18, Lukoševičius 12, Krauce- 
vičius 10, Daniškevičius 8, Atkin
son 4.

JONAS ŠOLIŪNAS, buv. specia
lus spaudos korespondentais ameri
kiečiams lietuviams krepšininkams 
besilankant Australijoje o taip pat 
ir Čikagos dienraščio “Draugo” 
sporto ir socialinio skyrių redak
torius, ir mūsų sporto skyriaus 
bendradarbis savo viešu spaudoje 
pareiškimu (priežastys bent mums 
Australijoje nežinomos) pasitrau
kė iš viso bendruomeninio, sporti
nio, ir socialinio gyvenimo. Tad 
nenuostabu, -kad ir mes čia jo 
gyvų ir įdomių straipsnių daugiau

mokosi pas vyr. sporto galvų V. 
Binkį dažyti ir, padedamas “Chi- 
keno” jis jau visai gerai penzelį 
varinėja po sienas. Taip pat ir 
buv. N. Zelandietis J .Liutikas šio 
meno baigia išmokti pas Kovo pir
mininkų A. Šimaitį.

MERGINOS — SATELLITES 
39:22 (14:5)

šiose prasidėjusiose tarprajo
ninėse Sydnejaus geriausių mote
rų komandų rungtynėse kovietės 
susitiko su gana gerai žaidžiančia 
australių “Satellites” komanda ir 
dailiai bei kovingai žaisdamos prie
šininkes įveikė. Ypač šiose runv- 
tynėse pasižymėjo Laima čelky- 
tė ir gražius metimus parodė D. 
Paulauskaitė su Snaige Motiejū
naite. Nesant merginų trenerio 
komandų padėjo tvarkyti D. Atkin
son. Taškai: Paulauskaitė 14, Čel- 
kytė 11, S. Motiejūnaitė 10, L. Mo
tiejūnaitė ir Meškauskaitė po 2.

JAUNĖS — EMPERORS 8:6
Mūsų jaunės šiose rungtynėse 

parodė labai atkaklų kovingumų ir 
gražų žaidimų, šį kartą treneris nematome. Bet nenusimink, Jonai, 
pradėjo naujų žaidimo sistemą den- tau visada vietos bus pas mus Au- 
giant “žmogus-žmogų”. Atrodo, stralijoje! 
kad ši sistema jaunėm daug ge
riau priimtina, negu anksčiau nau
dota “zonos”. Tik kaip ir anksčiau 
taip dar ir dabar trūksta metimų, 
ir jeigu mergaitės būtų išnaudo
jusios tuos pramestus ir po krep
šio metimus, tai rezultatas būtų 
buvęs bent 12 taškų didesnis mū
siškių naudai. Pasistenkit, mer
gaitės, nes be metimų nėra ir gero 
krepšinio. Taškai; Kazlauskaitė 6, 
Saukaitė 2.

Atrodo, Sydnejaus sportininkų 
dauguma yra dažytojai Gi ir nau
jasis Kovo krepšininkas Don At
kinson, neseniai persikėlęs gyventi 
iš Adelaidės, jau kiek laiko kaip

KOVO BALANDĖLIŲ vakaras 
labai smagiai praėjo, netgi ir pel
no davė. Nors daugumas sydnejiš- 
kių ir nežinojo (dėl paštininkų 
streiko nebuvo laiku gauta “Mū
sų Pastogė” su vakaro skelbimu), 
tačiau Dainavos salė buvo pilna, 
ir tai daugumų sudarė jaunimas. 
Visi, ypač jaunimas, buvo labai pa
tenkinti ir ragina tokių vakarų 
surengti dažniau!

KALBANT APIE KOVO VA
KARĄ tai tikrai tenka džiaugtis, 
kad jaunimas nėra taip atitolęs

VYTIES VARGAI

nuo lietuviškumo, kaip kad kalba
ma: jų buvo tikrai apstu pas spor
tininkus, tik gaila, kad vyresnieji 
nepajėgia atsilankyti nei į jau
nųjų sportines rungtynes, nei į jų 
pasilinksminimus, nei kitur, o tik 
be reikalo paskui skundžiasi savo 
jaunimu. Gerai sakoma, kad norint 
jaunimų suprasti, reikia artimai 
su juo būti ir jį pažinti.

Šį kartų po balandėlių vakaro 
bufete liko galybė kilniųjų ir stip
riųjų gėrimų, kai tuo tarpu jau 
prieš vakaro pabaigų pritrūko le- 
monado... fdomu gi, kodėl?

SYDNEJAUS SPORTINIAME 
GYVENIME o taip pat ir sportu 
besidominčių tarpe šiuo metu vyks
ta gyvos diskusijos apie galimybes 
ir būtinumų statyti sportu salę 
Bankstowne. Vietiniai bankstow- 
niečiai irgi nors gal ir šalčiau šių 
iškeltų mintį svarsto. Atrodo, kad 
sportininkams geriau būtų tartis 
su bankstowniškėmis poniomis, ku
rios šių idėjų remia daugiau, ne
gu vyrai.

ir turinti galimybių laimėti 
200.000 dolerių, p. S. Kriuklienė 
iš džiaugsmo pasakė, kad jeigu ji 
laimėsianti, tai lygiomis pasida
lins pinigus su savo dviem seseri
mis likutį paskirs sporto salės sta
tybai. Spauskime nykščius, kad tik 
ji laimėtų!

ADELAIDIŠKIS B. REMEIKA 
mūsų bendradarbis, operacijos ke
liu atsikratęs apie tuzinėlio * ak
menėlių iš virškinamųjų organų, 
šiuo metu vėl yra pilnoje aukštu
moje ir pamažu ruošiasi metų ga
lo žygiui į Sydnejų, kur jo lau
kia begalės visokių netikėtumų, 
kokių Adelaidėje jis neturi.

JEIGU SKAITYTI ŽŪVA VI- 
MĄ sportu, tai turbūt vienas iš 
didžiausių Sydnejaus čempijonų y- 
ra J. Jarmalavičius, kuris anks
čiau savo bičiulius ir kaimynus,jau 
neskaitant savo šeimos ir giminių, 
aprūpindavo unguriais, o dabar 
lietuviškais ešeriais, už kuriuos 
skanesnės žuvies visoje Australi
joje nėra.

A

NAUJAS VYRŲ 
TVARKARAŠTIS

Vyrų “Western Suburbs” 
klasės žaidimo lentelė
4.5.66 Kovas-Ozarks 9.15 vai. vak.
11.5.66 Kovas Epping Ymca 
7.35 v.v.
18.5.66 Kovas Burwood P.B.C.I 
7.35 v.v.
25.5.66 Kovas Arncliff 
8.25 v.v.
8.6.66 Pusfinaliai
15.6.66 Finalai
22.6.66 Didysis Finalas 
žaidžiama Burwood Girls 
Cchool, Queen St.

Scots

High

TINKLINIO PIRMENYBĖS
Penktosios Australijos tinklinio 

pirmenybės įvyko balandžio 9-10 
d.d. Adelaidėje. Vyrų grupėje daly
vavo Victoria, Pietų Australija, 
N.S.W. ir A.C.T. Moterų grupėje 
taip pat iš tų pačių vietovių .ko
mandos. Praėjusių metų Australi
jos čempijonais buvo N. S. W. vy
rai ir Pietų Australijos moterys.

Ir šiais metais tos pačios vieto
vės paliko čempijonais.

Vyrų komandos, išskyrus A.C.T. 
buvo labai apylygio stiprumo. Net 
ir A.C.T,, dalyvaujanti pirmu sy
kiu pirmenybėse, parodė gerų žai
dimų ir patempė favoritus. Moterų

Laiškai Sp. Skyr. Redakcijai
KO PASIGEDOM KLUBO SUS-ME?

Grįžau namo po neseniai įvyku
sio metinio sporto klubo susirin
kimo. Prie durų susitinka drau
gas, bet jis sportiniu vyvenimu 
nelabai įdomaujasi, jis aktyviai da
lyvauja kitoje lietuviškoje veiklo
je. Bet vis tik tas mano tautietis 
užklausė: Na tai kų gi tas jūsų 
sporto klubas nuveikė per praė
jusius metus, kiek turėjo rungty
nių, kiek laimėjimų ir kiek pra
laimėjimų?

Gėda man prisipažinti, bet turė
jau raudonuoti išgirdęs tokį pak
lausimų, nes neturėjau atsakymo. 
0 susirinkimas buvo tikrai meti
nis, skaitlingas ir darbingas. Jo
siu bereikalingų ginčų ar beverčiu 
diskusijų nebuvo. Išrinkta nauja 
valdyba, patvirtinta praeitų me
tų veikla ir tp. Atrodo, turėtų bū
ti viskas tvarkoje. Tik viena spor
tinė veikla ten nebuvo paminėta 
— sportas. Taip, sporto kl. susi
rinkime buvo kuo mažiausia kreip
ta domės į sportų. O čia, mieli 
sportininkai, jau negerai. Valdyba 
per metinę apyskaitų pranešė 
kiek ji surengė balių, gegužynių, 
piknykų ir tam panašių pramogų, 
kurios nieko bendro neturi su mū
sų tiesiogine sporto veikla. Nei vie
nu žodžiu nepaminėta, kiek klubas 
turėjo sportinių susitikimų su ki
tais klubais, kiek iš turėtų rungty
nių buvo, laimėta, kiek pralaimėtą? 
Net ir toks įvykis, kaip dalyva
vimas lietuvių sporto šventėje me
tinėje apyskaitoje nebuvo paminė
tas.

Taip neturėtų toliau būti. Jeigu 
mes vadinamės Sporto Klubas, tai 
pirmoje eilėje kelkim aikštėn tų, 
kas grynai surišta su sportine veik
la. Nebijokime pasisakyti, kiek 
mūsų klubas turėjo rungtynių su 
australais su turkais ar su kurios 
hors kitos tautos komanda. Nesi- 
girkime vien tik laimėjimais. Nes 
visi gerai žinome, kad be pralai-

mėijmų negalima ir neįmanoma jo
kių geresnių rezultatų pasiekti.

Metinis sporto klubo susirinki
mas turėtų būti kaip mūsų sporti
nės veiklos veidrodis, kuriame ats
pindėtų visi mūtų darbai, kų mes 
esame per praėjusius metus atlikę. 
Bet jau visokių balių, gegužinių 
ar kokių nors australiškų “barbe
que” surengimų paminėkime pas
kutinėje eilėje, nes tokių pramogų 
surengimas nėra tiesioginė sporto 
klubų veikla.

Būtų labai gražus dalykas, jei 
visi mūsų sporto klubai metų gale 
viešai skelbtų savo grynų sportinę 
veiklų. Matytumėm, tada, kuris 
klubas per praėjusius metus dau
giausia dirbo, kam buvo daugiau
sia sėkmės ar nesėkmės, kas dau
giausia turėjo susitikimų su kitais

klubais ir t.t. Tada aiškiai maty
tumėm, kuris klubas daugiausia 
pasidarbavęs toje ir kitoje sporto 
šakoje, kokių rezultatų jie pasie
kė. Na, be abejo, man tuojau bus 
atsakyta, kad svarbesnių rungty
nių rezultatai yra skelbiami spau
doje. Taip, bet to neužtenka. No
rint turėti pilnesnę- klubo veiklų, 
tenka knistis po įvairių laikraščių 
sporto skyriaus puslapius ir jieš- 
koti, kas per visus metus apie tų 
ar kitų klubų rašytina. Ne viskų 
surasi, nes ne visos rungtynės pas
kelbtos. Bet atskirų sporto šakų 
vadovai labai lengvai gali savo 
veiklų suregistruoti ir viešai pa
skelbti.

Tad daugiau sportinės veiklos. 
Pasirodykime, kad mokame ne 
vien tik kokį nors “barbeque” su
rengti, bet mokame aktyviai ir 
sportinėje veikloje dirbti.

P. Šalkauskas

grupėj pirmavo Pietų Australija, 
tarp Victorijos su N.S.W. buvo 
mažas skirtumas. A.C.T. moterų 
komandai dar trūko patyrimo prieš 
vyresnes varžoves.

Kaip vyrų taip ir moterų ko
mandų dauguma* žaidėjų buvo iš 
naujų australų. Už N.S.W. koman
dų atstovavo jų tinklinio sąjun
gos kasininkas Kostas Karpaus- 
kas. Už A.C.T. reikia pasakyti, 
labai gerai žaidė Mindaugas Mau- 
ragis. Už Pietų Australijos mote
rų rinktinę labai gerai sužaidė Mi
lė šiukšterytė. Jinai už šių rink
tinę žaidė jau trečius metus iš 
eilės.

Vyrų grupėje pastebima pažan
ga. Puolimas pradeda naudoti įvai
resnę taktikų. Pavyzdžiui, Pietų 
Australijos rinktinė naudojo tris 
smūgiotojus prie tinklo. Kėlėjas 
staigiai užimdavo vietų iš gynimo 
linijos. Kitų vietovių rinktinės taip 
pat naudojo įvairių taktiką su
klaidinti. blokuotojams.

Sudaryta Australijos vyrų tin
klinio rinktinė, kuriai bus tiriamos 
galimybės nuvykti į Meksiką, o O- 
limpiadą. Taip pat sudaryta ir mo
terų rinktinė.

Bus rengiamos Australijos tarp- 
klubinės tinklinio rungtynės. At
rodo, kad tinklinis Australijoje 
pradeda įgauti teises ir greitai 
pajudės dideliais žingsniais pir
myn.

Gaila kad lietuviai į šių sporto 
šakų žiūri labai pasyviai.

B. N.

★
KOVO PIRMININKAS A. ŠI

MAITIS paskutiniame savo susi
tikime prie šachmatų lentos taip 
buvo patvarkytas “Mūsų Pasto
gės” redaktoriaus, kad jau sekan
čių dienų jis kreipėsi į šachmatų 
vadovų prašydamas jam surasti ge
rų trenerį, nes jis norįs redakto
rių po kiek laiko iššaukti revan
šui.

KOVO VAKARO LAIMINGOJI 
laimėjusi Operos loterijos bilietų

KIEK TEKO IŠGIRSTI, tai 
Kovo pirmininkas, nors ir džiau
giasi dabartine jaunių ir ypatin
gai krepšinio veikla, tačiau labai 
nusiskundžia negalėdamas supras
ti sporto veteranų, jog jokiu būdu 
negali surasti stalo tenisui ir 
lauko tenisui vadovų ir šias parei
gas turi eiti pats. Atsibuskit, sta
lo ir lauko tenisininkai, ir įsijun
gę į Kovo gretas padarykit šias 
sekcijas vėl stiprias!

Rimas Gailius

ŽIEMA PRAEINA—

ATEINA!
: S

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų gimi
naičius Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų 
sukti galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme 
kelis specialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, 
reikalinga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

K
LAUMĖS JUOSTA (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; Vyr. arba 

mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška medžiaga vyr. arba t, 
mot. kostiumui — 31 jardo; Itališkas nepermatomas gražių £
raštų nailonas suknelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; j* 
Itališkas vyr. arba mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. 
lietsargis; Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr.. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0 (sv. sterl.)

KASTYTIS (II) J
Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston arba her- 

ringbone 34 j; Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. 
pusbačiai; Vyr. ital. nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo $ 
pritaikintas kaklaraištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gra- £

SALĖ SYDNEJUJE BŪTINA!

Perskaitęs p. Laukaičio straips
nius apie mūsų sportininkus ir kai- 
kurių tautiečių atsiliepimus, o tiks
liau — užmetimus, padarytus tai 
patiems sportininkams, tai jų va
dovams, sunkoka suprasti, kaip tai 
tik neseniai mūsų bendruomenė en
tuziastiškai sutiko tokius pat spor
tininkus iš U.S.A, ir taip jais di
džiavosi, kad jie išgarsino mūsų 
vardų po visų Australijų.

Jiems išvykus mūsų jaunimas 
atgijo, subruzdo. Jis nori akty
viai dalyvauti, bet tam reikalin
gos sųlygos, ir tas sųlygas duoti 
yra mūsų pareiga. Jaunimas greit 
užsidega, nori veikti, gi neradęs 
paramos energijų pakreipia kitur. 
Dabartinis jaunimas užaugo sve
timoje padangėje, tad mums be
rods turėtų rūpėti, kad j iš nenu
toltų nuo bendrų mūsų idėjų. Tai 
atsiekti mes galime tik duodami

PŪKINĖS KALDROS

jiems palankias sųlygas.
Sporto Klubas “Kovas” turi ne

mažai savo tarpe priaugančio jau
nimo, norinčio sportuoti, bet są
lygų kaikurie visai neturi — netin
kamas laikas, pertoli keliauti į 
samdomas sales. Išvadoje — rei
kia turėti savo pastogę!

Sporto salė sujungtų jaunimų, 
suburtų jaunuosius į vienetų, bū
tų vietos ir sportininkams, ir skau
tams, ir tautinių šokių grupei, ir 
akademiniam jaunimui — jie visi 
bendradarbiautų.

Bankstowno “Dainavos” Valdy
ba principiniai sutiko leisti staty
ti sporto salę, bet vienas sporto 
klubas be bendruomenės paramos 
nepajėgs statybos įvykdyti. “Vie
nybė — galybė”, sako sena patar
lė. šiuos metus paskyrėm jauni
mui, tad padovanokime jiems kų 
nors, kuo jie galėtų didžiuotis. Už
mirškime savo nuomonių skirtu
mus ir susibūrę įrodykime, kad mes 
galime ne vien posėdžiauti, bet ir 
kų nors įvykdyti.

A. Andriejūnas

SUKLUPO FINALUOSE
Visų sezonų puikiai žaidžiusi Vy

ties antroji mergaičių krepšinio 
komanda labai netikėtai pralaimė
jo finaluose. Vasaros sezono fina
luose vytietės susitiko su Marion 
komanda. Tai niekuo nepasižymin
ti komanda, gal būt, tik labai pą- 
klusni treneriui. Pirmų puslaikį 
vytietės pradėjo ir žaidė gerai su 
užtikrinta persvara. Puslaikis lai
mėtas 22-13. Antras puslaikis pra
dėtas ir vėliau tęstas iki galo la
bai blogai žaidžiant. Pradėta sil
pnai dengti priešininkes, prisilei- 
džiant jas po pačiu krepšiu. Puo
lime daryti skuboti netikslūs me
timai. Likus žaisti trims minu
tėms priešininkės išlygina rezulta
tų. Vytietės daro porų metimų ir 
veda keturiais taškais. Padaroma 
pora baudų kurias priešininkės iš
naudoja ir rungtynių pabaigoje 
jos dar pelno porų metimų iš po 
krepšio. Galutinis rezultatas 43-47. 
Taškai: K. Baškutė 12, L. Kuncai- 
tytė su R. Tosvainis po 10, E. Ma- 
tiukaitė 8, E. Lapienytė 2 ir I. Bei- 
noravičiūtė 1. Pralaimėjimas buvo 
tikrai 
kaltes 
ta.

nepelnytas, bet 
teko pasitenkinti

dėl savo
antra vie-

apsivedė

JŪRATĖ (III) g

žios nosinės; ir Biro amžinas pieštukas. J
Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta) 
Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės 

angį, medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei 
— 4 i.; Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti 
batukai: švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagraži
nimais; 2 poros nailono kojiniu: itališkas mot. nailoninis liet
paltis; dailus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.10.0 (anglų valiuta)
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuoja tik 

£44.0.0 nes susitaupo £3.0.0 pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise

kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0: P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
and. medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardu nepermatomo 
nailono graiausiu raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglu valiuta).

Prie visu išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
iamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išekspedijuojame. iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktinos sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64.

g
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Velykų šventes
Vyties krepšininkas R. Po-

BALTIC STORES LTD

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

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

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė* dnodamoa ir iaaimokėjimui. Mos kalbamo vokUkai.

MAMMAWVAMWWWWAWWVVVWVWiVWWVAV.

Adelaidėje dabar ne naujiena 
pas lietuvius kiemuose pamatyti 
krepšinio stovus. Jaunųjų krepši
ninkių tėveliai beveik visoms savo 
sportininkėms sudarė galimybių 
treniruotis savame kieme. Neatsi
lieka ir pačių jauniausių jaunių 
berniukų tėvai.

Per 
buvęs 
cius su gerai pažįstama Austra
lijos sportininkų tarpe Geelongo 
Vyties krepšinio ir lauko teniso 
žaidėja. L. Šimkute. Jaunave
džiams linkėtina laimės ateičiai 
ir nepamiršti sportinio sąjūdžio.

Gegužės mėn. 7.00. v.v. Vyties 
Sporto Klubas Lietuvių Namuose 
ruošia šokių vakarą-balių. Pakvie
timus platina visi' Valdybos na
riai.

B. ,N.

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, 
GREAT BRITAIN.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. GarantuotasSeniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, 
Brisbane, Qnslnd.; ir St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth., Mount 
Gambier, S.A.

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
visose valstijose.

K
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cinskas su ponia) ir net iš Bris- 
banės (D. Sagatys). Dalyvių tei
gimu, savaitgalis buvo gražiai su
organizuotas ir praleistas smagiai 
ir turiningai.

SYDNEY
STUDENTŲ SAVAITGALIS
Sydnejaus lietuviai studentai il

gajam savaitgaliui (balandžio 23- 
25 d.d.) buvo išvykę į Bateau Bay, 
apie 60 mylių į šiaurę nuo Sydne
jaus. Šalia pramoginės pusės buvo 
ir .rimtų pasvarstymų. Pirmąją 
dieną įdomų pranešimą apie lie
tuvybę ir jos prasmę inž. R. Zaka
revičius, N.S.W. universiteto lek
torius.

Sekančią dieną pravedė pašne
kesį apie studentų suvažiavimus 
su trumpa įžanga M. P. redakto
rius V. Kazokas. Abiem atvejais 
buvo gyvos ir įdomios diskusijos.

Tos pat dienos pavakarėj atvy
kęs kun. P. Martuzas pravedė paš- 
nekėsius religiniais klausimais. Šie 
pašnekėsiai religinėm temom už
truko iki paryčių. Šiame savaitga
ly dalyvavo virš trisdešimties stu
dentų. Neskaitant sydnejiškių, dar 
buvo svečių iš Melbourne (P. Kvie-

TUŠČIOS
BONKOS

Jau kelinti metai, kaip Geelon- 
go savaitgalio mokyklos Tėvų Ko
mitetas surenka iš tautiečių tuš
čius butelius ir juos pardavęs gau
tus pinigus sunaudoja mokyklos 
reikalams, šitas doras lėšų telki
mo būdas, nors pareikalaująs ir 
kiek darbo, kiekvienoje kolonijoje 
galėtų būti labai sėkmingas. Iš 
geelongiškių galėtų pasimokyti ir 
kitų kolonijų lietuviai, ypač skau
tai, kurie kartas nuo karto prava
žiavę pro tautiečių kiemus, galė
tų susirinkti daug butelių ir juos 
realizuoti. Kiek man žinoma, 
Sydnejuje šito nėra, ir mūsų tau
tiečiai savo tuščius butelius meta 
į šiukšlių dėžę, o šiukšlininkai juos 
atsirenka. Be abejo, jiems apsi
moka. O tas galėtų apsimokėti ir 
mums. Kodėl gi neišnaudojus to
kio pajamų šaltinio?

Susirūpinęs

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Kanberiškiai p.p. A. ir J. Ko
valskiai išvyko į Hong Kongą. 
Sako, tarnybiniais reikalais, bet 
kiti spėja, kad tai bus tik pirmoji 
stotis pakeliui į Jaunimo Kongre
są.

Balandžio mėn. 16 d. p. Vytas 
Volkovickas susituokė St. Mar
garet bažnyčioje su p. Lesley Mar
garet BREN. Po bažnytinių apei
gų apie 100 svečių, lietuvių ir 
australų, nuvyko priėmiman į 
Kirrewur Court salę, o po to lie
tuviai susirinko pas jaunojo tė
vus, kur buvo šauniai pasilinks
minta. Jaunieji povestuvinėn ke
lionėn išvyko į Queenslandą.

Gegužės 14 d. numatomos to
kios šaunios Mindaugo Mauragio 
ir Violetos Vasiliauskaitės vestu
vės, kad jose numatoma sujungti 
net du miestus—Sydnejų ir Ade
laidę, tačiau po vestuvių abu jau
nieji laikysis neutralumo politikos 
ir prisilaikys Canberros.

Gegužės 14 d. tai nebus Daina
voje paprastas vakaras, o taut 
šokių grupės subatvakaris. šalia 
kitų įdomybių greičiausia bus pa
demonstruota, kaip okupuotos Lie
tuvos prezidentas pasirašo petici
ją už Lietuvos laisvę.

Daugelis galvoja, kad iš Aus
tralijos į Jaunimo Kongresą tega
lima patekti tik su Centrinio J. K. 
K-to pagalba. Pasirodo, kad mel- 
burniškis A. Kazlauskas į Kongre
są išvyko nelaukdamas jokių afi- 
daivitų!

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje.
SPECIALIAI" ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA 

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINĖ — CHERRY VODKA
S y d n e j u j e reikalaukite pas M. PETRONJ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.

Crn. Newman St. and Institute Lane Semaphore, S.A.

MOŠŲ PASTOGĖ 1906 m. gegužė* > d,

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

NEWCASTLE
Prie keletą savaičių “New

castle Morning Herald” plačiai 
aprašė mūsų Valdybos pirmininką 
ir chorvedį S. Žuką skyriuje, pa
vadintam “New Citizen of the 
Week”, šiame straipsny — pasi
kalbėjime tilpo S. Žuko gyvenimo 
aprašymas nuo Lietuvos iki New
castle. Straipsnis •Iliustruotas 
dviem S. Žuko nuotraukomis.

Keletą savaičių vėliau tas pats, 
laikraštis minėtame skyriuje la
bai gražiai aprašė mūsų delegatę 
į Jaunimo Kongresą Danutę Skuo- 
daitę ir taip pat paskelbtos net 
dvi jos nuotraukos. Abiem strai
psniais buvo pagarsintas Lietuvos 
ir lietuvių vardas Newcastle mies
te ir Hunter upės slėny. Ir tai pa
daryta vien australų žurnalistų 
iniciatyva.

16 d. BroadmeadowBalandžio
Police Boys salėje įvyko tarptau
tinis koncertas, kurį suruošė vie
tos Lion Club. Jame S. Žuko vado
vaujamas choras sudainavo 4 dai
nas. Dalyvavo ir kitų tautybių 
chorai bei kitos muzikinės grupės. 
Mūsų choras susilaukė iš publi
kos daugiausia katučių.

Per paskutinius penkerius me- 
tus Newcastle lietuviai ruošia pik- X 
nikus, minėjimus ir kitokius pa- į- 
rengimus K. Jazbučio sodyboje, užz >; 
ką šeimininkas neima jokio atly- 
ginimo. Visuotiniame apylinkės su- J 
sirinkime apyl. p-kas S. Žukas !♦! 
pareiškė viešą padėką p.p. Jazbu- £s 
čių šeimai ir toji padėka užpro- 
tokuluota. Reikia pažymėti, jog M 
visa Jazbučių šeima — tėvas, mo- J 
tina, dvi dukros ir sūnus aktyviai $ 
dalyvauja lietuviškoje veikloje. 
Šiuo metu K. Jazbutis yra apyl. >; 
Valdybos narys, o jo sūnus Vy- 
tautas yra Newcastle ateitininkų J 
kuopos vadas. Be to, K. Jazbutis >■ 
dar yra ir bažnytinio komiteto pir- š* 
mininkas. Kor. £

KAUKIU BALIUS
\

ĮVYKS GEGUŽES 21 D. FATHER O’REILY MEMORIAL AUDITORIUM SALEJE 
AUBURNE (prie Park Rd. ir Mary St. sankryžos). Pradžia 7 vai. vak.

Prie žvakių šviesos bus išpildoma grandiozinė programa: fantais gausi loterija... čigonų 
burtai... naktinio klubo kontinentalinis “Combo” orkestras.

Svečių malonumui ir vaišingumui veiks gausus bufetas, koktail baras, įvairus spiritinių 
gėrimų pasirinkimas.

GRAŽIAUSIOS KAUKES BUS PREMIJUOJAMOS.
ĮĖJIMAS — vienas svaras asmeniui. Moksleiviams pusė kainos.

Kviečiami visi — seni ir jauni, iš arti ir toli!

"A u S r o s” Tuntas

*
ALB Krašto Valdybos iždinin

kas .neseniai šauniai atšventė sa
vo gimtadieni ir drauge “pakrikš
tijo” savo naują Valiantą. Spėki
te, kas pabuvo krikšto tėvais?

Pereitą savaitę susitarta, kad 
britų karinės grupės pasilieka Sin
gapūre iki 1970 metų. Susitarimą 
pasirašė abiejų kraštų min. pir
mininkai.

¥
Indonezijoje sudarytas pataria

masis organas prie vyriausybės iš 
66 asmenų, kur neįeina joks ko
munistas nei kraštutinis kairysis. 
Maištaudami Indonezijos studentai 
privertė uždaryti rusų parodą so
vietiniame kultūros centre Džia- 
kartoje.

fi 
?
X

I
X X
J
X

i

CANBERRA
PALYDĖTI Į UŽJŪRIUS

Tarnybiniais reikalais laikinai 
išvykstantiems į užjūrius “Aušros” 
choro choristams A. ir J. Kovals- 
kiams suruoštose kukliose išleis
tuvėse dalyvavo veik visi choro da
lyviai ir pats dirigentas. Atsis
veikinimo kalbose tarp įvairių lin
kėjimų jauniesiems palinkėta grįž
ti Canberron ne "tuščiomis” ir• 
kad sugrįžę papildytų choro eiles 
nemažiau vienu nauju tenoriuku 
ar sopraniuku.

Kovalskiai chore reiškėsi kaip 
uolūs dainininkai, sąžiningai lan
kę repeticijas, dalyvavę įvairiuo
se minėjimuose, parengimuose ir 
vsur ten, kur tk jų parama buvo 
reikalinga. Balandžio 27 jie apleido 
Canberra ir po poros dienų iš Syd
ney pakilo į jų paskyrimo vietą — 
Hong Kongą.

Mūsų mieliesiems A. ir J. Ko- 
valskiams linkime laimingai pa
siekti jiems skirtą vietą ir baigus 
įsipareigotą darbą laimingai su
grįžti Canberron ir tęsti pradėtą 
dainos darbą. A.
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NIEKADOS!
— Na, ir kaip sekasi? — klau

sia senas prityręs prekių pardavė
jas naujoką.

— Liūdnai. Kiekvienoje vietoje, 
kur tik užeidavau, būnu tik įžei
džiamas !

— Keista, — susirūpino senasis:
— Jau 40 metų, kaip praktikuoju. 
Daugybę kartų man buvo prieš pat 
nosį užtrenktos durys, mano pre
kių pavyzdžiai išmesti į gatvę, 
Kiek kartų buvau nuo laiptų nus
tumtas, vaikų grumstais apmėty
tas, bet kad būčiau buvęs įžeistas
— niekados!

įvykiai pasaulyje
KOSYGINAS Į ANGLIJA

Pranešama, kad sovietinis prem
jeras Kosyginas antroje šių me
tų pusėje numato vizituoti Angli
ją pasitarti svarbiais politiniais 
reikalais.

Britų vyriausybė su min. pirm- 
ku Wilsonu palaiko amerikiečių 
politiką Vietname nežiūrint kai- 
kurių britų parlamente balsų, pa
sisakančių prieš vedamą Vietna
me karą. Nors britai savo kariuo
menės ir nesiunčia į Vietnamą, 
bet su Vietnamo įvykiais glau
džiai rišasi ir britų politika ir 
interesai pietryčių Azijoje. Britų 
darbieči ųlyderis Mr. Wilson nepri
taria Australijos darbiečių pažiū
roms j Vietnamo reikalus.

★
Australijos Darbo Partijos ly

deriu ir toliau patvirtintas Mr. 
Calwell, 49 balsais prieš 24 įvei
kęs savo konkurentą Mr. G. Whit- 
lam.

Mokslininkai tikisi greitu laiku 
nustatyti vėžio ligos virusą, kuris 
deformuoja audinius ir iššaukia 
vėžio ligą. Suradus ligos priežas
tį nebus sunku rasti ir priemonių 
jai nugalėti.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TAŠKENTE

Centrinės Azijos sov. Rusijoje 
įvyko stiprus žemės drebėjimas, 
kuris skaudžiai palietė Taškento 
miestą. Namai ir oficialūs pasta
tai sugriauti. Spėjama, kad yra di
delis aukų skaičius, nors sovietai

Gegužės 15 d. (sekmadienį) tuoj 
po pamaldų Lidcombe Sydney Lie
tuvių Klubo patalpose, šaukia
mas L. K. Veteranų “Ramovės” 
Sydnejaus Skyriaus narių visuoti
nis metinis susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Pranešimai: Skyriaus Valdy

bos Pirmininko, Iždininko ir Reviz. 
Komisijos.

4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Veiklos ir apyskaitos tvirti

nimas.
6. Skyriaus Valdybos valdomų

jų organų rinkimai.
7. Einamieji reikalai.
8. Susirinkimo uždarymas.
PASTABA: Į susirinkimą kvie

čiami ne tik buv. lietuves kariai, 
bet ir šauliai, Plechavičiaus Rink
tinės kariai, partizanai ir Austra
lijos kariuomenėje tarnavę lietu
viai kariai.

Po susirinkimo — kavutė.
L.K. Veteranų S-gos “Ramovės” 

Sydnejaus Skyriaus V-ba

SYDNEJAUS SKAUTŲ RUOŠIAMAS

RELIGINIS KONCERTAS
Gyvenimo kasdienybės pilkumoj 

vistiktai kartais pasitaiko džiugiai 
šviesių ir sunkiai užmirštamų die
nų, kurios kelia nuotaiką ir tau
rina dvasią. Kaip tik tokia diena 
Melbourne Lietuvių Parapijos 
choristai buvo atnešę Morwellio 
Sacred Heart bažnytėlėm Dar 
prieš tai ėmusis iniciatyvos Latro
be Valley seniūnui p. F. Uodai
čiui ir jo žmonai p. Monikai, susi
tarus su vietos kunigais, iš anks
to buvo išreklamuotas lietuvių 
choristų atvykimas. Todėl, Mor
wellio ne per erdvi bažnytėlė, ne
pajėgė visų sutalpinti, koks reiš- 

apie tai nieko nepraneša. į nelai
mės vietą nuvyko ir sovietinės gal
vos — Brežnevas su Kosyginu.

Čikagos lietuvių dienraštis 
“Draugas” jau paskelbė šešiolik
tąjį romanokonkursą, kurio ter
minas lapkričio 1 d. Konkurso pre
mija — 1000 dolerių.

B. Armonienės ir A. Nasvyčio 
knyga “Leave Your Tears in Mos
cow” susilaukė jau penktos laidos. 
Net pati leidykla — Lippincote — 
stebisi tokiu šios knyvos pareika
lavimu.

★

IR ANGLIJA ĮVES DEŠIM
TAINĘ SISTEMĄ

' Po Australijos numato įvesti 
dešimtainę piniginę sistemą ir 
Naujoji Zelandija jau 1967 m. lie
pos 1 d., o Anglija įves dešimtainę 
sistemą. 1971 m. Greičiausiai tuo 
paseks ir Airija.

Pereitą savaitę rusai išbandė Pa- 
cifike naujas erdvių raketas. Va
karų ekspertai mano, kad šie so
vietų bandymai galioja kaip kon
kretūs pasiruošimai paleisti rake
tas su žmonėmis į mėnulį. Išban
dytosios raketos turinčios didesnę 
varomąją galią.

Indonezijoje viešoji nuomonė aš
triai puola prez. Sukamo, kuris 
kaltinamas peržengęs konstituci
nes ribas ir eikvojus viešuosius 
krašto išteklius. Prieš prezidentą 
savo balsus kelia studentai, mo
kytojai, religinės ir kaimiečių or
ganizacijos.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

e n- 
gim. 
Alf-

pla-

mo- 
da-

lie-

PRANEŠIMAS
Sydrtejaus Aušros Tuntas drau

ge su moksleiviais ateitininkais 
gegužės 8 d., sekmadienį, ruošia 
iškilmingą Motinos Dienos minė
jimą:

11.30 pamaldos Lidcombe baž
nyčioje, 5 vai. p.p. Bankstown 
Liet. Namuose minėjimas su 
čia ir įdomia programa.

Visi kviečiami pagerbiant 
tinas kuo gausiau minėjime 
lyvauti.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Sydnejaus 

tuvių tautinių šokių grupė gegu
žės 14 d. Dainavos salėje Banks
town ruošia įdomų ir originalų 
subatvakarį su įdomia pro
grama ir naujais nematytais šo
kiais.

Kviečiami visi gausiai atsilan
kyti

KAUKIŲ BALIUS
Gegužės 21 d. Auburn salėje į- 

vyksta jau visiems gerai žinomas 
skautų kaukių balius. Šis tradici
nis kaukių balius kiekvienu kartu 
surengiamas vis įdomesnis ir ori
ginalesnis.

Kviečiame visus jame dalyvauti 
su kaukėmis ir be kaukių.

kinys čia labai retai tepasitaiko. 
Nebent tik vyskupui lankantis ..

Bažnytinės muzikos koncertas 
įvyko balandžio 24 d. Chorui di
rigavo p. P. Morkūnas, vargona
vo p. D. Jokūbauskaitė, humani
tarė — arts.

Laikantis pamaldas kunigas 
savam pamoksle šiltai, simpatin
gai .ir su vilties užuojauta atsilie
pė apie lietuvius ir pavergėjų te- 
bemindomą jų gimtąjį kraštą.

Koncerto pradžiai kuklios šven
tovės langus galingai ir lietuviš
kai sudrebino „Kristus jau kėlės”, 
iš “Fausto”. Mišių metu darniai 
ir švelniai balsingai praskambėjo 
J. Singerbergerio šv. Cecilijos Mi
šios. Vyravo moteriškieji balsai. 
Bet ką gi, padarysi, jei visuomet 
moterys savo balsais nustelbia vy
riškuosius... Pertraukų metu pa
sigėrėtinai išpildyta “Veni Jezu” 
(mišrus choras), “Avė Marija” 
(moterų) ir “O Sanctissima” (vy
rų). Ši, pirmą kartą istorijoj šioj 
vietoj įvykusį bažnytinės muzikos 
koncertą, išpildytą lietuvių, paki
liai ir maldaujamai apvainikavo 
mišraus choro atlikta Sasnausko 
“Apsaugok, Aukščiausias tą myli
mą šalį.

Skirstantis, užklaustas tūlas 
australas, kodėl jie čia neturi savo 
bažnytinio choro, nors, parapijai 
priklauso toks gražus narių skai
čius, atsakė: “Taigi, matei kas 
darėsi: visų maldininkų akys ir 
mintys buvo nukreiptos ne į Dievo 
Altorių, bet į... viškas...” Norėta 
jam pasakyti, kad giesmė yra 
dviguba malda, bet jau reikėjo 

Hlūsu Pastogė
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA
Redaktorius: Vincas Kazokas

13 Percy Street, Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumerata-, metams £4.0.0, ($8.00), pusei metų — £2.0.0 
($4.00), trims mėnesiams £1.0.0 ($2.00). N. Zelandijoje ir Angli
joje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00). 
Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Prenumerata adresuojama:
MŪSŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S-W.

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį 12/- ($1.20), bendruomeniniai 10/- ($1.00). 

Už skelbimų turinį neatsakoma.

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

Pajieškojimas
Paieškomas Stanislovas L 

c a s , sūnus Hermano, 
1926.6.20 Šiauliuose. Paieško
rėdąs Reinekeris iš Lietuvos. Jis 
pats arba žinantieji apie jį prašo
mi rašyti ir suteikti žinių šiuo ad
resu:

Alfredas Reinekeris, Kaunas 2, 
Rygos gatvė Nr. 12-2, Lietuva.

“TALKOS”
NAUJAS ADRESAS

Lietuvių Ko-operatinė Kredito 
Draugija Talka gegužės 7 d. per 
sikelia į Melbourne Lietuvių Na
mus, 50 Errol St., North Melbour
ne, tel. 301560.

Šia proga pakeičiamas ir Tal
kos darbo laikas. Dabar Talkos 
raštinė bus atdara kiekvieną šeš
tadienį nuo 14 iki 16 vai. (2 iki 4 
vai. po pietų), šiuo laiku bus tei
kiami patarnavimai įstojant'na. 
riais, pasidedant indėlius, gaunant 
paskolas, įmokant grąžinimus 
gautų paskolų sąskaiton, infor
muojantis turto ir kitais papigin
tų draudimų reikalais ir t.t.

Visus susirašinėjimus siunčia
mus paštu prašoma adresuoti tik 
šiuo adresu:

Lithuanian Co-op Credit Society 
Talka Ltd. (Arba vien Talka)

Box 4051, G.P.O.
Melbourne, C. 1., Vic.

Nuoširdžiai dėkojame buvusioj 
Talkos būstinės savininkams, po
nams Elenai ir Juozui Balčiū
nams, už malonų sutikimą leisti 
naudotis Talkai jų namuose skir
tomis patalpomis ir per porą me
tų Talkos valdybai teiktą visoke
riopą paslaugą.

Lietuvių Ko-operatinės Kredito 
D-jos Talkos Valdyba

rinktis salėn, kur choristams ir 
lietuviams svečiams buvo vietos 
parapijos moterų paruošta arba
tėlė su užkandžiais.

Nors trumpo, bet- jaukaus ir 
nuoširdaus pobūvio metu kalbėjo 
choro adminstratorius K. Mielda- 
žys, vietos parapijos klebonas, se
niūnas F. Sodaitis vietos lietuvių 
vardu dėkojo choristams už nepa- 
tingėjimą savo kaštu nugalėti apie 
90 mylių atstumą, ir vietos simpa
tingiems kunigams sudainuota 
“Ilgiausių metų”. Ta proga mūsų 
populiarioji “Ramunėlė” (p. B. 
Tamošiūnienė) su giliu įsijautimu 
padainavo dvi dainas, lietuviškai 
ir angliškai. Teko nugirsti, kad 
neužilgo girdėsime jos naujai įdai
nuotą plokštelę.

Apžiūrėjus Haizelvūdo užtvan
ką ir elektrines, kur vienas po 
kito milžiniški dūmtraukiai dygs
ta, kaip grybai po lietaus, susi
mesta vaišinguosna p. p. Sodaičių 
namuosna, kur vaišinantis seniū- 
nienės Monikos paruoštais užkan
džiais ir gaivinantis sumestiniu 
alučiu, smagiai išdainuota ne vie
na daina ir nenorom skirstytas! 
savais keliais.

Ta proga choro administrato
rius p. K. Mieldažys entuziastin
gai iškėlė savo pageidavimą mie
luosius ir vaišinguosius šių namų 
šeimininkus apšaukti choro mece
natais. Ir jie to verti! Ačiū mū
sų choristams bei tiems, kurių dė
ka įmanomas buvo toks įspūdingas 
lietuvių vokalistų pasirodymas 
australų visuomenei.

Belieka tik papeikti kai kuriuos 
mūsų vietos tautiečius, kurie to
kiom progom nemėgsta rodytis 
viešumoj. Jiems geriau patinka 
savam apkiautime, savų rūpesčių 
priplėkintuos užkampiuos kiurk
soti, abejingai i 
visus aktyviųjų lietuvių 
kultūrinius bei reprea 
darbus.

numojus ranka į 
‘ j meninius, 

reprezentacinius

J. Latrobietis

■
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