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Jau 49-jį kartą minėsime Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo metinį faktą, kuriame dau
giausia bazuojamasi minėjimų 
programose to fakto istoriniu 
turiniu, bet labai retais atvejais 
nukreipiamas žvilgsnis į dabartį 
ir ypač į mūsų vaidmenį Šio fak-
to Šviesoje.

Ką reiškia tautai nepriklauso
mybė, Šia proga net gal ir ne
reikėtų aiškinti, ypač lietuviams, 
kurie ilgus Šimtmečius ta nepri
klausomybe naudojosi, daugiau 
negu Šimtmetį ištisai buvo pa
vergti ir po pirmojo pasaulinio 
karo vos 22 metus pagyvenę ne
priklausomai vėl pateko į ver
giją, kuri trunka iki dabar. Dau
gelis lietuvių, įvertindami to me
to politinę situaciją, pasirinko 
laisvę pasitraukdami iš okupuo
jamo krašto ir tikėdamiesi dau
giau laimėti Lietuvos laisvės ko
voje veikiant užsienyje, negu 
niekam negirdint žūti kovoje su 
okupantu Lietuvos žemėje. Šios 
viltys ir pasirinktas kelias bent 
iki Šiolei pasiteisino. Lietuvos 
partizanų beviltiškoms kovoms 
pasaulis pasirodė kurčias, tačiau 
laisvųjų lietuvių pastangos ir vei
kla pasiekė bent tiek, kad per 
ketvirtį šimtmečio Lietuvos pa
vergimo byla vis dar tebėra ne
numarinta ir vis iš naujo prime
nama, kad taika pasaulyje neį
gyvendinama tol, kol yra pa
vergtųjų.

Nežiūrint kokia skaudi žaizda 
iškirsta tautai, netekus nepri
klausomybės, vis tik per eilę 
metų tegu ir tie patys tautos vai
kai, tačiau gyvendami pakenčia
mose sąlygose, apsipranta su 
esamu faktu, ir tokie Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventės minėjimai virsta trafare
tiškais, net gi kasdieniškais, ku
rie priimami kaip kažkada įvy
kusio istorinio fakto blankiais 
prisiminimais, ir kurie, deja, ne
laimi tų rezultatų, kokių būtų 
galima tikėtis. Žinoma, daug kas 
priklauso nuo šios šventės mi
nėjimo rengėjų, bet lygiai ir nuo 
mūsų pačių tautiniams reika
lams abuojumo. Juk ne paslap
tis, kad šie Lietuvos nepriklauso 
mybės paskelbimo minėjimai 
tiek rengėjų organizuojami, tiek 
dalyvių priimami daugiau pa
brėžti prieš 49-rius metus įvy
kusį tautos istorijoje faktą, bet 
ne skatinant ir mobilizuojant
naujus savanorius tai nepriklau
somybei atkovoti. Todėl papras
tai ir skirstomės iš tokių minėji
mų ne pimoj eilėj galvodami ir 
ryždamiesi už Lietuvos nepri
klausomybę, bet greičiau svars
tydami apie savo kasdieniškus 
uždarbius ir asmeniškos buities 
pagerinimą.

Dėl to ir keliame šį jautrų 
klausimą — koks mūsų vaidmuo 
ryšium su Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimais? 
Ar mes į minėjimus, deja, pas
kutiniu metu akivaizdžiai ne
skaitlingus, renkamės tik abuo
jai pasiklausyti patetiškų kalbų 
apie mūsų senolių pastangas tą 
nepriklausomybę Lietuvai laimė
ti, ar patys angažuotis kovai už 
nepriklausomą Lietuvą? Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktis lygiai primena ir 
mūsų pačių seniai turėtas inten
cijas — ar mes esame tik eili
niai emigrantai, išklydę svetur 
geresnės duonos ieškoti, ar sun
kiausiu kraštui ir tautai laiku pa
sitraukę norėdami užimti geres
nes pozicijas kovoje už tautą ir 
jos laisvę?

Į šiuos klausimus atsakymai 
glūdi kaip tik Lietuvos nepri
klausomybės minėjimuose: kuria 
prasme mes rengiame tuos minė
jimus, su kokiais nusiteikimais 
juose dalyvaujame ir ką iš jų 
namo parsinešame. Būtų uto
piška tikėtis, kad visi dvasioje 
tvėnuotų Lietuvos laisvės atko
vojimo idėja, bet lygiai realu 
laukti, kad daugeliui minėjimai 
uždegtų širdis kovai už Lietuvą. 
Praktiškai mes, minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo faktą drauge primename, 
kad 1918 m. nepriklausomybės 
aktas nėra šiandie turimas, o iš- 
kovotinas! Kova tebėra prieš 
akis ir šiandie gal dar labiau rei
kalingi savanoriai angažuotis tai
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Sudie P.L.B-nės Pirmininkui

Juozas ir Marija Bačiūnai

Mokėjom laisvę iškovoti, 
Mokėsim ją ir vėl atgauti!

Pereitą penktadienį, vasario 
10 d. iš Sydney aerodromo Aus
traliją apleido p.p. J. ir M. Ba
čiūnai, Australijoj viešėję ir kur 
pasiekdami lankę lietuvių kolo
nijas ir jose pavienius lietuvius 
nuo pereitų Kalėdų.

Aerodrome mielų svečių išly
dėti susirinko gražus būrelis lie
tuvių, kurie maloniai atsisveiki
no ir palinkėjo “iki pasimaty
mo”.

Išvykdamas p. J. J. Bačiūnas 
savo ir ponios vardu prašė per
duoti nuoširdžiausius linkėjimus 
Australijos lietuviams ir drauge 
reikšdamas padėką už parodytą 
meilę bei respektą ir pasakė:

“Australijos lietuviams asme
niškai esu giliai dėkingas. Mano 
vizitų misija yra jungti pasaulio 
lietuvius į vieną organišką šei
mą. Šios misijos prasmę Austra
lijos lietuviai pilnai supranta ir 
todėl jaučiuosi esąs Jūsų supras
tas ir įvertintas.

Kaip P.L.B. pirmininkas dė
koju Australijos Liet. B-nei, jos 
vadovybei už talkininkavimą 
vykdant P.L.B. Valdybos užda
vinius, lygiai ir asmeniškai sa
kau ačiū visiems pavieniams as
menims, šeimoms bei organiza
cijoms, kurių nuoširdumu ir pa
slaugomis tiek širdingai gėrėjau
si. Visiems nuoširdus ačiū.”

Paskutines dienas Australijo
je p.p. Bačiūnai praleido oficia
liai ir neoficialiai lankydami pa
žįstamus: dalyvavo pas p.p. Bau- 
žes, Kedžius, Statkus, kur buvo 
surengta ALB Krašto Valdybos 
atsisveikinimo vakarienė, pas p. 
p. Daukus ir Kazokus.

Išlydint dar kartą užtikrintas

greitas pasimatymas su p.p. Ba
čiūnais ateinančiais metais P. 
Lietuvių Bendruomenės seime 
arba metų pabaigoje Australijoj.

ATSISVEIKINOM 
P.P. BAČIŪNUS

Vasario 5 d. beveik šimtinė syd- 
nėjiškių susirinko Bankstowno 
Liet. Namuose pasimatyti ir drau
ge atsisveikinti su p.p. Bačiūnais, 
kurie jau vasario 10 d.apleido Aus
traliją.

Šią jaukią ir kartu graudžią 
popietę surengti iniciatyvos ėmėsi 
Bankstowno ir Sydnėjaus apylinkių 
valdybos. Susiiiinkuftių tarpe 'be 
kitų dalyvavo beveik visa Krašto 
Valdyba, kun. P. Butkus ir eilė 
vietos organizacijų atstovų.

šioje popietėje, kurią pravedė 
Bankstowno apyl. p-kas p. Eidė- 
jus, bendrai besivaišinant buvo pa
sakyta eilė kalbų su apgailesta
vimu svečius atsisveikinant ir pa
linkint ne tik laimingos kelionės, 
bet ir greito vėl pasimatymo. Kal
bėjo: E. Eidėjus ((pobūvį atida
rydamas), S. Narušis (ALB Kraš
to Valdybos p-kas), kun. P. But
kus, J. Vėteikis (Sydnėjaus apyl. 
p-kas), V. Šliogeris (karių ramo- 
vėnų ir savanorių kūrėjų vardu), 
L. Karvelis, A. Laukaitis, V. Au- 
gustinavičius, A. Baužė, Dr. A. 
Mauragis, J.P. Kedys, Iz. Jonai
tis.

Pabaigai žodį tarė ir pats PLB 
p-kas p. J.J. Bačiūnas, kiekvienam 
atsakydamas i linkėjimus ir suges
tijas kaip PLB p-kui ir beveik už
tikrindamas, kad jeigu tik sveika
ta leis, tai greičiausia po dviejų 
metų ir vėl pasimatysime...

Ta proga svečiams sugiedota “Il
giausių metų”, o sporto klubo Ko-

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
REIKŠMINGAS PODGORNO 

VIZITAS ITALIJOJE.
Sprogo keletas bombų, viena jų 

sugriovė komunistų būstinę paįvai
rindama sovietų prezidento Pod- 
gorny vizitą Romoje. Nežiūrint blo 
gos pradžios, kaip italų spauda tei
gia, Podgorny buvo šiltai priimtas 
ne tik Italijoje, bet ir pačiame 
Vatikane. Niekas ir nesistebi, kad 
dauguma italų palankiai atsiliepė 
į Podgorny apsilankymą. Nesiste
bi dėl to, kad dauguma Italijos 
gyventojų yra palankūs komunis
tams, tuom ir užakcentuodami ko- 

kovai, kaip kad 1918 m. Anų 
metų savanoriai ėjo už Lietuvą 
be rezervų. Bet kas iš mūsų šian
die skiria lietuvių tautai ir lietu
vybei visas be rezervų jėgas? 
Dažnai mūsų kasdieniškos bui
ties ir patogumo reikalai nustel
bia tautinius interesus. Reiškia, 
mūsų pirminius idealus — grįž
ti į laisvą tėvynę pakeitė kiti no
rai — patogiai įsikurti. Betgi pa
togumas ir prabangus gyveni
mas, kaip ir istorija moko, visa
da žudo idealus ir pakerta kovos 
dvasią. Gi kova yra drauge ir be
sąlyginė auka. Grįžimas į laisvą 
tėvynę tėra įmanomas tik kovos 
keliu. Štai dėl ko ir Vasario 16- 
sios minėjimai negali būti kitaip 
suprasti, kaip tik laisvų lietuvių 
angažavimu ir verbavimu grįsti 
tą kelią į laisvą Lietuvą. Kas nė
ra miręs Lietuvai ir kam rūpi tė
vynės išlaisvinimas, tam svarbu 
ir visi minėjimai, ir lietuviška 
veikla, ir lietuvybei aukos, ir rū
pestis tą laisvę tėvynei iškovoti. 
Vasario 16-ji kiekvienam lietu
viui nėra netolimos praeities 
priminimas, bet angažavimas, 
kad ką Basanavičius prieš 49- 
rius metus paskelbė, turime so
lidariai ir įgyvendinti.

(v.k.) 

munistų kandidatams 25 procen
tus balsų. Italijoje iš 50 milijonų 
gyventojų yra priskaitoma pusant
ro milijono komunistų partijos na
rių. Procentiniai skaičiuojant tai 
nėra aukštas skaičius, tačiau va
karų pasaulyje aukštesnio pro
cento nėra.

Kas labiausiai mums nesupran
tama, tai ne komunistų skaičius, 
bet jų įsigalėjimas ir įleidimas šak
nų grynai katalikiškame krašte. 
Sunku įsivaizduoti, kad tas pats 
italas gali būti kataliku ir taip pat 
komunistu.

★
Podgorny lankymasis Italijoje 

rišosi tarpusavio prekybos tiks
lais. Tokie sovietų žygiai yra su
prantami ir normalūs, nes kur tik 
pasitaiko proga, jie lenda ameri
konams už akių. Kokiais tikslais 
Podgorny lankėsi Vatikane ir ko
kiais sumetimais jam buvo suteik
ta pas popiežių audiencija ligi 
šiol nebuvo išiškinta. Sakoma, kad 
tarp popiežiaus Pauliaus VI ir so
vietų svečio, buvo kalbėtasi reikš
mingomis temomis. Kažin ar į tas 
temas įėjo bolševikų persekiojami 
tikintieji, jų kalėjimuose susodinti 
kunigai ir bolševikų išniekinami 
maldos namai.

Ką Podgorny veikė Vatikane, ita 
lams mažiausiai rūpi žinoti. Svar
bu, jog prekyba su Sov. Sąjunga 
ligi šiol italams nebuvus palanki, 
bus nukreipta į lanksčią pusę. 
Užuot buvę pardavėjais, sovietai 
bus spiriami būti pirkėjais.

Po daugelio metų derybų šį sy
kį Podgornui pasisekė supiršti se
niai numatytą sovietams projektą. 
Taigi, didžiulė auto mašinų firma 
Fiat sutiko statyti Rusijoje fabri
kus ir gaminti sovietams apie pu
sę milijono mašinų per metus. 
Toks projektas italams kainuos 
netoli milijardo dolerių, tačiau ne
atsižvelgiant tos sumos, planas 
bus vykdomas. Sovietai norėdami 

daugiau užimponuoti italus pasiū
lė statyti Fiat fabrikus Togliatti 
mieste. O Togliatti vardu sovietai 
pavadino vieną savo miestų miru
sio Italijos komunistų partijos va
do užkietėjusio bolševiko garbei.

KOMUNISTŲ SKILIMUI 
PLEČIANTIS

Vesti du frontus kartu dažnai 
esti pražūtinga. Mao Ce Tungas 
tą gerai žinojo, tačiau dviejų fron
to pasekmių negalėjo suvokti. 
Sunku pasakyti kieno naudai eina 
neramumai Kinijoje. Kartais Mao 
atsiranda viršūnėse, kartais jo di
džiausias priešas prezidentas Liu. 
Čia, žinoma, yra vidinė fronto da
lis. Antrasis frontas nukreiptas 
grynai prieš Sovietų Sąjungą.

Dabartinė politinė krizė tarp Ki
nijos ir Sovietų Sąjungos pasiekė 
tokį tašką, kad reikėtų tik mažos 
kibirkštėlės iššaukti abu raudo
nus galiūnus į dvikovą.

Kiniečių žinių agentūra skelbia, 
kad jų ambasada Maskvoje buvo 
rusų užpulta ir išniekinta; parei
gūnai ir jų šeimos pažeminti ir iš
juokti. Kinija perspėjo Sov. Sąjun
gą, kad ir jų kantrybė kartą ga
li išsisemti. Sovietų Sąjunga dėl 
esamų neramumų yra tiesioginiai 
atsakominga ir dėl to gali sulauk
ti liūdnų pasekmių.

Tuo tarpu Raudonieji sargai a- 
tsirevanšuodami už jų išniekintus 
draugus Maskvoje, privertė sovie
tų ambasados tarnautojus ir jų 
šeimas išpirkti Maskvoje padary
tas nuodėmes. Prieš Mao ir Stali
no portretus, ambasados tarnauto
jai buvo priversti lenkti savo gal
vas. To neužteko sovietų ambasa
dos moterys su mažais vaikais tu
rėjo šliaužti žeme, šliaužimo ne
užteko — sovietų ambasados mo
terys buvo apstumdytos, apspiau- 
dytos ir apmuštos.

Sovietų - kinų pasienyje tvirtai 
reiškiasi kiniečių neapykanta ru-

vo p-kas p. V. Augustinavičius numato apie mėnesį pailsėti ir po 
įteikė klubo vardu specialiai pa- to patraukti į namus.

Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga sveikiname Austra
lijos ir Pacifiko lietuvius. Mes visi tikime tėvynės laisvės rytojumi 
ir esame tikri, kad mūsų visų pastangomis toji diena bus pagrei
tinta.

Mūsų jėgos, mūsų darbas už laisvą Lietuvą!

ALB Krašto Valdyba

VLIKAS LIETUVIAMS
LIETUVIAI! priklausoma, demokratinė Lietuva.

Prisimindamas ir braugindamas 
lietuvių pastangas, — dėtas prieš 
penkiasdešimt metų Vilniuje, New 
Yorke, Petrapilyje, Lozanoje, Vo
roneže ir kitur, kad būtų sutelktos 
visos tautos jėgos išsilaisvinti iš 
ilgos ir klaikios caristinės Rusi
jos okupacijos ir atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę, — 
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETAS svei
kina visus lietuvius pavergtoje tė
vynėje, Sibiro tremtyje bei išeivi
joje ir kviečia pasistiprinti ano 
meto ryžto, žygių ir aukų pavyz
džiais ir suaktyvinti laisvinimo 
kovą sovietinei okupacijai suvere
ninių teisių vykdymui atstatyti.

Lietuvos valstybės atstatymo 50 
sukaktuvinių metų išvakarėse Vy
riausias Lietuvos išlaisvinimo Ko
mitetas pareiškia, kad jo besąly
ginis įstatymas yra — laisva, ne- 

sams. Demonstracijos pasienyje 
reiškiasi ir už Mao ir prieš Mao, 
tačiau visos demonstracijos nu
kreiptos į vieną pusę — Maskvą.

Rusams, šiuo atveju, reikia rim
tai susimąstyti. Rusų - Kinų siena, 
kuri tęsiąsi virš 4000 mylių, pa
sidarė sovietams nesaugi. Vietoje 
esamų 13 gerai ginkluotų sovietų 
divizijų, jų skaičius dvigubinamas. 
Gyventojai esantys šialia Kinijos 
pasienio jau dabar yra perspėjami, 
kad didžiausias priešas nesąs va
karuose, bet rytuose. 

ruoštą buvusios šventės sporto žen
kliuką.

Vasario 8 d. p.p. Statkų namuo
se specialų pasimatymą ir atsis
veikinimą su p.p. Bačiūnais turė
jo ALB Krašto Valdyba, čia prie 
p. Statkuvienės paruoštų vaišių 
Krašto Valdyba su p. Ba
čiūnų galėjo kiek intymiau išsikal
bėti apie bendruomeninius vargus, 
džiaugsmus bei darbus. Be Krašto 
Valdybos narių dar dalyvavo ALB 
Krašto Tarybos p-kas p. A. Ka- 
baila su ponia ir Mūsų Pastogės 
redaktorius su ponia.

Vasario 10 d. 9.15 vai. ryto p.p. 
Bačiūnai, palydėti būrio sydnėjiš- 
kių išskrido Hong Kongo krypti
mi. Čia jie keletą dienų pabuvę 
vyks j Japoniją, o iš Japonijos 
kovo 8 d. pasieks Havajus, kur jie

To siekdamas, 1967 metais ryžta
si:

1) įprasminti Lietuvos valstybin
gumo sąvoką visose lietuvių tau
tos kartose, kad ir ateityje nesto
kotų laisvės kovotojų, kurie gintų 
Lietuvos tautinius ir vtalstybinius 
interesus;

2) sutelkti visas pajėgas į damų 
laisvinimo darbą ir tuo būdu pa
didinti veiklos apimtį;

3) išplėsti susižinojimo priemo
nes, kad laisvojo pasaulio įtakin
gieji būtų pilnai ir tinkamai infor
muojami apie krašto padėtį ir kad 
visur Lietuvos byla būtų gyva.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas kreipiasi į visus lais
vuosius lietuvius ir ragina juos 
šiais sukaktuvių ruošos metais, ren 
kant aukas vasario 16 dienos mi
nėjimų proga, būti dosnesniais, kad 
Lietuvos laisvinimo darbas ir vei
ksnių sutartiniai užsimojimai ga
lėtų būti sėkmingai vykdomi.
PAVERGTIEJI IR LAISVIEJI 
LIETUVIAI!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas linki pavergtiesiems 
lietuviams stiprybės ir ištvermės 
kovoje su okupanti priespauda, o 
laisvuosius lietuvius kviečia visais 
būdais remti Lietuvos laisvinimo 
darbus.

Tautos praeitis yra mūsų!
Tautos ateitis turi būti mūsų!

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

1
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JONAS SOLIŪNAS

A. Krausas

LANKYMASIS VIKTORIJOJE
J J. BAČIŪNAS PAS VICTORIJOS LIETUVIUS

lyvavo ir visų organizacijų atsto
vai. Po vaišių buvo pranešimų ir 
paklausimų. Lituanistinės sekcijos 
vadovas A. Krausas padarė su
glaustų pranešimą apie lituanisti
nį švietimą Australijoje ir įteikė 
PLB Pirmininkui mokyklų progra-

OI, ŽIEMA, ŽIEMUŽE!

Fantastiška Neįtikėtina — Čikagoje buvo sulaužyti visi re
kordai. Pas mus kas jau nutinka, tai viskas amerikoniškai — di- 
deliausiu mastu!

Aną trečiadienį, sausio 25 d. pas mus buvo tikras pavasaris: 
temperatūra buvo pasiekusi net 65° F. Žmonės pradėjo kasinėti 
darželius, galvojo apie gėlių sodinimą. Na, ir nusodino. Tiesiog 
neįtikėtina. Kas nutiko?

Gi sekančią dieną pradėjo snigti. Per dvylika valandų dvylika 
colių sniego. Ir kas čia ypatingo? Nieko. Juk žiema ir sniegas — 
natūralu.

Tačiau per sekančias dvylika valandų sniego pūga palaidojo 
ne tik Čikagą, bet ir aplinkines valstijas. Per vieną parą prisnigo 
dvi pėdas.

Koks grožis, gamtos pasipuošimas, koks jos nesiskaitymas su 
civilizuotu miestu. Fantastiška!

Kur buvo duobės — pasidarė lygu, kur kalnai — virto plokš
tumom. Vaizdas nepaprastas. Visas miestas tapo užklotas gražia 
balta danga. Visur balta, balta, kur tik akis užmato. Čikaga mirė. 
Miesto gatvėse nesimatė žmonių. Vienur kitur švystelėdavo polici
jos mašina, kažkur aimanuodavo pirmosios pagalbos mašina, sku
banti ligoninėn. Prieš gamtos prajovus jokia civilizuota pažanga 
negalėjo atsispirti. Fantastiška.

Sausio 28 d. Čikaga ir jos apylinkės buvo miręs plotas. Su
stojo bet koks susisiekimas, žmonės drybsojo namuose ir sekė ži
nias televizijoe. Net didžiausi televizijos priešai buvo priversti į ją 
spoksoti. Nieko kito ir nebeliko veikti.

Ir taip tris dienas vidurinės Amerikos didmiestis gulėjo lyg 
po atominės bombos (sakau, tartum žinočiau, kaip tai galėtų atro
dyti) sprogimo. Žiema, žiemužė nugalėjo Čikagą.

Sniego audra praėjo. Ji dabar kažkur toli Atlanto pakraščiuo
se. Mes mirtingieji miestelėnai bandome atsigauti po ištikusios ne
laimės. Pasekmės? — Fantastiškos.

Apskaičiuojama, arba spėjama, jog Čikagoje iškrito apie 24 
milijonai tonų sniego. Kai kur vėjas jo pripustė iki šešių pėdų. 
Skelbiama, kad pūgos padaryti nuostoliai sieks apie. 150 milijonų 
dolerių. Jau mirė apie 100 žmonių. Daugiausia širdimi sergą be- 
kasant sniegą.

Miestas pamažu keliasi, kopia viršun iš balto patalo. Saulutė 
taip pat nešykšti savo spindulių. Sniegas tirpsta. Pas mus ir vėl šilta. 
Bet to sniego, sniego — marios!

Čikagai iš sniego išsikasti gelbsti net kaimyninės valstijos, 
siųsdamos sniego valymo mašinas. Sniegas valomas, bet dar daug 
praeis dienų, kol viskas grįš į normalias vėžes.

Šios pūgos metu dvi didžiausios problemos šalia sniego — 
krautuvių apiplėšimai ir maisto bei vaistų pristatymas. Įvyko net 
kuriozų, štai policija areštuoja policininką, betuštinantį vieną sunk
vežimį. Į ligonines vaistus pristatinėjo helikopteriais, o kūdikių be
laukiančioms motinoms televizija aiškino, kaip kūdikius įsileisti į 
šį pasaulį naminiu būdu.

Visko neįmanoma suminėti, kas sniego audros metu pas mus 
nutiko. Baltas nekaltas sniegas daug blogio pridarė. Tačiau iš šios 
nelaimės kaip nors išsikapstysime. Vis dėl to šios žieminės išdaigos 
metu pastebėjome ir gerų dalykų. Pirmiausia, amerikiečiai atsimi
nė patvariausią, patikimiausią ir seniausią susisiekimo priemonę — 
judėjimą savomis kojomis. Žinia, visos kelionės vargina, bet tokia 
žiemos kelionė per užpustytas gatves — labiausiai. Gal būt todėl, 
kad savomis keliavimo priemonėmis jau seniai buvo besinaudota. 
Taigi, čia daug kam išeis į sveikatą. Antra, pūga parodė amerikie
čio gerąją pusę — tai nepaprastos pastangos ir noras padėti artimui. 
Amerikietis nelaukė ir neklausė, ar jam kas užmokės. Nelaimėje jis 
pasirodė tikras artimas. Kas galėjo važiuoti — vėžino kitus. Kam 
ko nors pritrūko — dalinosi, tuo pačiu. Šita geroji amerikiečio 
būdo savybė buvo didžiausia saulė, tirpdanti nelauktą svečią — 
sniegą. Tikėkimės, kad tas gerumas nepraeis kaip baltas rūbas. O 
dabar belieka tik palinkėti, kad Čikaga kuo greičiausiai išsikapstytų 
iš balto patalo. Gi, jums, mieli Australijos lietuviai, sakome, kad 
paskubėtume! pas mus atvažiuoti, jeigu norite pamatyti rekordinę 
Čikagos žiemą, nes tokios sniego pūgos čia dar nėra buvę.

TOKIOS TOKELĖS

Grįio muz. VI. Baltrušaitis. Prieš keletą metų iš Čikagos į New 
Yorką išsikėlęs mūsų muzikas Vladas Baltrušaitis grįžo atgalios. Jis 
Čikagoje dabar vargoninkaus didžiausioje lietuvių šv. Panelės Gi
mimo parapijoje Marquette Parke.

Vėl nauja redakcija. Čikagoje leidžiamas voldemarininkų laik
raštis “Laisvoji Lietuva” ir vėl pakeitė redakciją. Mirus žurnalistui 
Kaulėnui redakcijos keičiasi dažniau, nei oras. Iš redakcijos pasi
traukė Jonas Vaičiūnas. Dabartinė redakciją sudaro P. Lukoševi
čius, P. Stakauskas, S. Kaulienė ir V. Kačinskas.

Darius Lapinskas Čikagoje. Žinomas mūsų jaunasis kompo
zitorius ir dirigentas Darius Lapinskas persikėlė gyventi Čikagoje. 
Jis jau pradėjo dirbti Čikagos lietuvių operoje ir atrodo pavaduos 
muz. A. Kučiūnų, kuris šiuo metu dėsto muziką viename. Washing- 
tono valstijos universitete.

Saupsio 10 d. mūsų svečias 
Juozas Bačiūnas su Ponia atskri
do iš Canberros į Melbourną. Ae
rodrome juos sutiko gražus mel- 
bourniškių būrys, nors ir darbo die 
na buvo. Pirmąsias tris dienas 
paskyrė pačiam Melbournui ir lan
kėsi ponų Aleknų, Meiliūnų ir Bi- 
kulčių šeimose. Čia beviešint iš
sikalbėta įvairiais bendruomeni
niais ir kultūriniais klausimais. 
Garbingas svečias painformavo ir 
nušvietė paskutinius pasikeitimus 
ir įvykius VLIKE ir kituose ben
druomeniniuose junginiuose suė
jusiems į pobūvius tautiečiams. 
Sausio 14 d. PLB pirmininkas J. 
Bačiūnas su ponia vizitavo Gee- 
longo lietuvius.

Sekmadienį lankėsi svečiai p.p. 
Jakučių šeimoje, o tos pat dienos 
vakare susirinkusiems pas p. A. 
Zubrą akademiniam jaunimui pa
pasakojo apie aktualius klausimus, 
kuriais jaunieji domaujasi.

Pirmadienį, sausio 16 d., PLB 
Pirmininkas vizitavo parapijos 
kleboną kun. Pr. Vaserį. Vėliau 
Lietuvių Namų Tarybos pirm. J. 
Petrašiūnui ir jos nariui inž. B. 
Vingriui bei Jonui Valiui paly
dint mūsų mielas Svečias apžiūrė
jo nuodugniai Lietuvių Namus Mel 
bourne. Jis ilgiau kaip valandą 
tam pašventė ir liko jais labai su
žavėtas. Jo tvirtinimu ir Čikagos 
lietuviai tokių erdvių namų neturi. 
Jie ten kainuotų apie ketvirtį mili
jono dolerių. Šių namų remontui 
įvykdyti pažadėjo suorganizuoti 
Amerikon grįžęs, panašiai kaip 
Adelaidės namams, paramą. Die
na praleista lietuvių namų ženkle. 
Pietauta pas ponus Vingrius, o va
karieniauta Lietuvių Namų Tary
bos pirm. J. Petrašiūno šeimoje. 
Išsikalbėta plačiai lietuvių namų

įvairiais klausimais. Suteikė savo 
sugestijų bei patarimų.

Antradienį, sausio 17 d. A. 
Krauso lydimas PLB Pirmininkas 
vyko traukiniu lankyti Latrobe 
Valey seniūnijos, kurioje niekuo
met nėra buvęs. Siūlytos mašinos 
atsisakė, kad nereiktų su ja ketu
ris kartus važiuoti ir varginti dar
bo dieną vežantį j į. Bešnekučiuo
jant įdomiais klausimais greit pra 
bėgo tos dvi kelionės traukiniu va
landos ir štai Morwell stotis, ku
rioje seniūnas F. Sodaitis su būre
liu tautiečių pasitiko gerbiamą 
Svečią. Prašmatnus seniūnas F. 
Sodaitis organizavęs bažnytinės ir 
{pasaulietinės muzikos ir dainos 
koncertus Morwellyje, džiaugėsi P. 
L.B. Pirmininko apsilankymu ir po 
p. Monikos Sodaitienės paruoštų 
užkandžių, palydėjo aplankyti kai
myninę Salės seniūniją. Ji turi 
tik 23 narius ir vaikus bei sene
lius įskaitant. Susiejo beveik visi 
tautiečiai, nors ir darbo diena. 
Salės seniūnijos seniūnė p. Eskir- 
tienė gražiu žodžiu pasveikino vi
sų vardu. Svečias padėkojo už ma
lonų priėmimą ir linkėjimus, nuš
vietė lietuvių gyvenimą kituose 
kraštuose ir atsakinėjo į patiektus 
klausimus. Po poros valandų pa
bendravimo apleidome mielus Salės 
tautiečius, nes mūsij jau laukė 
Morwellyje susirinkę tautiečiai. Il
gai dar prisiminė nušvitę Salės 
tautiečių veidai ir jų atsisveikini
mas.

Grįžus į Morwellj, seniūnas F. 
Sodaitis parūpino filmų aparatą 
ir vakare buvo susirinkusiems pa
rodyta filmą, vaizduojanti antrą
ją Amerikos ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventę Čikagoje.

Svečias paaiškino ir atsakinėjo 
į patiektus klausimus. Jį aplankė

ir vietos klebonas ir informavosi 
apie Amerikos gyvenimą. Ryto me
tą po pusryčių išvykome į gele
žinkelio stotį. Čia mūsų mielas Sve 
čias padėkojo ponams Sodaičiams 
už širdingą priėmimą ir pasiauko
jimą dirbant bendruomeninį darbą. 
Atsisveikinus išvykome atgal trau
kiniu į Melbourną.

Važiuojant namo pagalvojau, 
kiek pasiaukojimo ir sveikatos pa
švenčia PLB Pirmininkas net pro
vincijos gilumoje esančias seniū
nijas lankydamas. Jų nariams šis 
Svečio apsilankymas padarė nepap 
rastą įspūdį.

Grįžęs Melbournan tos pat die
nos vakare lankėsi ponų Adamka- 
vičių šeimoje.

Ketvirtalienį, sausio 19 d. Sve
čias su Ponia lankėsi Krausų šei
moje. ALB Krašto V-bos Bibliote
kos vedėjas padėkojo už didelę pa
ramą mecenatui J. Bačiūnui, paau
kojusiam rinkinius gaidų ir retes
nių leidinių. Jis buvo supažindin
tas su retesniais bibliotekos leidi
niais ir diskoteka. Buvo paliesti 
spaudos, knygų leidyklos ir jauni
mo klausimai.

šeštadienį, sausio 21 d., Mel
bourne Apylinkės V-ba suorgani
zavo viešą Lietuvių Namuose PLB 
Pirmininko ir Ponios priėmimą. 
Apyinkės pirm. inž. A. Liubinas 
pasveikino atsilankiusį Svečią su 
Ponia ir pakvietė jį padaryti pra
nešimą. Supažindinęs su lietuvių 
gyvenimu įvairiuose kraštuose 
Svečias paaiškino rodomą filmą a- 
pie įvykusią antrąją Amerikos ir 
Kanados tautinių šokių šventę Či
kagoje. Po to įvyko mūsų brangių 
svečių garbei pobūvis, kuriame da

mas, išleistas ALB Krašto Kultū
ros Tarybos, padėkojo jam už pa
vyzdinių vadovėlių atsiuntimą mo
kykloms. Svečias susilaukė nemaža 
ir paklausimų, į kuriuos atsakė. 
Ypač domautasi VLIKO permaino
mis ir kitais aktualiais klausi
mais.

Tos pat dienos vakare Svečias 
su Ponia dalyvavo p-lės Danutės 
Jokūbauskaitės 21-mame gimtadie
nyje, kuris buvo šauniai atšvęstas 
tėvelių namuose Williamstowne. 
PLB. Pirmininkas ta proga buvo 
pakviestas tarti pasveikinimo žodį 
Danutei, veikliai jaunuolei, aktin
gai besireiškiančiai chore .tauti
niuose šokiuose, skautuose ir var- 
goninkės pareigose.

Sekmadienį, sausio 22 d. įvyko 
Melbourne Apylinkės V-bos posė
dis, kuriame dalyvavo ir PLB Pir
mininkas su Ponia. Jis susipažino 
su Melbourne Apylinkės darbais ir 
rūpesčiais, pamatė kaip veikla pla
nuojama ir vykdoma. Po posėdžio 
prie vaišių stalo dar ilgokai pa
diskutuota įvairiais bendruomeni
niais klausimais.

Pirmadienį jaunimo didelis bi
čiulis J. Bačiūnas su Ponia lankė
si pas sportininkus Lietuvių Na
muose. Prie vaišių stalo “Varpo” 
klubo pirmininkas A. Bladzevičius 
pasveikino visų sportininkų vardu 
ir palinkėjo mylimam Svečiui viso
keriopos sėkmės ir sveikatos. Pra
leista pora valandų linksmai jauni
mo tarpe. Jaunimas pašoko ir pa
dainavo. Išlydint pusračiu apsupo 
svečius jaunimo šimtinė ir užtrau
kė smagiai liūdnoką atsiveikinimo 
dainą “Sudiev, sudiev!”, Nijolei 
Mališauskaitei akordeonu palydint. 
Atsiskyrimas buvo graudokas.

PLB P-KO PASISAKYMAI

Mielą Mūsų Pastogės bendradarbį

Inž. VYTAUTĄ BERNOTĄ ir jo žmoną LAIMUTĘ

sveikiname, sulaukusius dukrelės ir linkime šviesaus ir laimin
go gyvenimo.

Mūsų Pastogės Redakcija

2 i n
Amerikos Jungtinės Valstybės 

pasiūlė Rusijai bendradarbiauti 
sprendžiant nusiginklavimo pro
blemas ir kovoje su bado pavo
jais pasaulyje. Šie pasiūlymai pa
daryti kai buvo pristatytas nau
jas USA ambasadorius Rusijai p. 
L. E. Thompson.

Pagarsėjusį Amerikos rašytoją 
ir Nobelio laureatą J. Steinbeck 
užsipuolė rusų laikraščiai išvadin
dami jį “žudiku Vietname”. Rašy
tojas neseniai buvo lankęsis Viet
name ir iš lėktuvo stebėjo karines

ROMĄ KATAUSKĄ 
ir

GRAŽINĄ REISGYTĘ,

sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikina ir švie
saus bei saulėto gyvenimo linki

Canberros Lietuvių — Australų Klubas

i o s
— ★ —

Jau sutarta su Australijoje vei
kiančiomis lėktuvų transporto ben
drovėmis, kad tarp Sydnėjaus ir 
Melbourne keleiviniai lėktuvai kur
suos kas valndą pradedant 7 vai. 
ryto ir baigiant 8 vai .vak.

Antradienio rytą gavau pasima
tymą su toliau išvykstančiu mū
siškiu, savuoju, mus Australijos 
lietuvius pamilusiu Juozu Bačiū
nų. Patiekiau jam klausimų, į ku
riuos man mielai atsakė.
' Ar Tamsta patenkintas pastan
gomis suartinti Australijos lietu
vius su pasaulio lietuvių ben
druomenės šeima. Koks tų pastan
gų vaisius?
Australijos lietuviai padarė dide

lę pažangą, jų nuotaika ir sąmo
ningumas geri, ypač ryšku pasiun- 
čiant 29 atstovus į Jaunimo Kon
gresą. Mano kelionės misija yra 
jums padėkoti už tinkamą krep
šininkų rinktinės priėmimą ir pa
rėmimą bei šaunių, gabių atstovų 
atsiuntimą į J. Kongresą.

Kokį ispūdj Tamstai, kaip PLB 
Pirmininkui, padaro Australijos

Padėka Mūsų Pastogei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos paskelbtieji 1966 

-ji Jaunimo Metai praėjo. Kiekvienas išgyvenome juos savyje, savo
operacijas prieš komunistus. Pa- šeimose, artimųjų bei bičiulių tarpe, bažnyčiose, organizacijose, 
žymėtina, kad rašytojas Steinbeck spaudoje, radijo ir visoje lietuvių visuomenėje.
komunistų buvo laikomas “savu Jaunimo Metai savo įvykiais toli pralenkė kitus metus. Jų 
žmogum ir net buvo provokuoja- tėkmėje įvyko I-ji veiksnių konferencija; I-ji Pasaulio Lietuvių 
mas Įtrau ti pro omums mei pro- jaunįmo stovykla; I-sis PLB Valdybos šauktas Pasaulio Lietuvių 
realiau žiūrįs į padėtį ir komunis- Jaunimo Kongresas (jo metu pastatyta Dariaus Lapinsko lietuviška 
tinius tikslus. Dėl to jis pasidarė f’P61'3 “Lokys”); Hl-ji Dainų Šventė; įteikta Jaunimo Peticija Jung- 
komunistams “persona non grata”, tinėms Tautoms su 140,000 parašų, reikalaujanti Lietuvai laisvės

— ★ — ir nepriklausomybės; Lietuvių Religinis Kongresas, pašventinta
Kanados žydų rabinas, pabuvęs 

svečiu pas šiaurės Vietnamo pre
zidentą Ho Či Minh pasakoja, kad 
šiaurės Vietnamo valstybės galva 
siūlęs prez. Johnsonui atvykti į 
šiaurės Vietnamą ir derėtis dėl 
taikos.

Maskvoje neseniai įvyko jaunimo 
demonstracijos reikalaudami, kad

lietuvių koplyčia Amerikos Katalikų Šventovėje; JAV Senatas pri
ėmė Leonardo Valiuko vadovaujamo Komiteto rezoliuciją Baltijos 
kraštų laisvės reikalu; gausus Lietuvių Studentų Sąjungos suvažia
vimas Toronte; įspūdingos lietuvių dienos Vokietijoje, Kanadoje, 
Australijoje; ir 1.1.

Jaunimo Metai išryškino mūsų gyvą, gausią susipratusią, pa
triotišką ir kūrybingą lietuvių jaunąją kartą, pasiryžusią kovoti už 
lietuvių tautos ateitį, laisvę ir nepriklausomybę. Jie parodė Lietu
vių Bendruomenės prasmingumą, svarbą, pajėgumą ir gyvenimiš-

būtų respektuojamos konstitucijo
je įrašytos piliečių laisvės. Mask
vos policija demonstrantus išblaš
kė. Prieš demonstrancijas policija 
taip pat uždarė modernistinę pu
siau viešą dailės parodą, kurioje 
buvę išstatyti surrealistiniai ir 
abstraktūs paveikslai.

— ★ —
Jungtinėse Tautose pereitą sa

vaitę buvo pasirašytas paktas, kad 
erdvės už žemės nebus panaudo
jamos kariniams tikslams. Pirmie
ji tą paktą pasirašė Amerikos 
Jungtinės Valstybės, Sov. Rusija 
ir Britanija. Numatoma, kad pa-

kumą.
Darbai buvo atlikti visų lietuvių pastangomis.
Ypačiai Jūsų talka, parama ir darbas įprasmino Jaunimo Me

tų įvykius. Jūsų dėka buvo atlikti dideli darbai. Jūsų įnašas yra 
reikšmingas ir svarbus lietuvių ateičiai. Jums priklauso didelė visų 
padėka.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba Jums reiškia nuo
širdžią padėką ir didelę pagarbą, prašydama ir toliau rūpintis mūsų 
tautos ateitimi ir jos laisve.

Ypatingai ačiū už nepaprastai didelį dėmesį skirtą jaunimui ir 
jo darbams MUSŲ PASTOGĖS puslapiuose. Straipsniais, vedama- 
siais ir žiniomis.

Jūsų PLB Valdyba
Vytautas Kamantas

lietuviai bendruomeniniu atveju 
palyginus su kitais kraštais?

— Australijos ir Kanados lietu
viai po Amerikos stovi savo ben
druomeniškumu priešaky.

Kurame krašte nutautėjimo pa
vojus stipriausias?

— Pietų Amerikoj.
Koki veiksni laikote svarbiausiu 

lietuvybei išlaikyti?
Kultūrinį, kuris apima gimtąją 

kalbą, spaudą, meną, sportą ir dai
ną bei tautinius šokius.

Kurie teigiami reiškiniai Tams
tos ryškiau pastebėti Australijos 
LB?

— Bibliotekų steigimas ir jų ug
dymas, Lietuvių Namų įsigijimas 
ir jų praplėtimas, lietuvių daili
ninkų dalyvavimas ir svetimtau
čių tarpe, įsiskverbiant ir į pasau
linę dirvą, šokėjų dalyvavimas te
levizijoj.

Kas veda mūsų tautą i jos pri
sikėlimą ir išlikimą Jūsų nuomo
ne?

Šiandien yra daugiau šviesių vil
čių atgauti nepriklausomybę kaip 
anksčiau. Spaudimas vis į paver
gėjus stiprėja. Pagal dabartinę pa
dėtį visų kraštų lietuviai turi veik
ti savo krašto vyriausybės ir pra
šyti jai nepriklausomybės.

Ko palinkėtumėte ALB ir jos na
riams ateičiai?

Niekuomet nepavargti lietuvy
bės darbe, išugdyti meninkų iš jau
nimo tarpo, laiks nuo laiko at
siųsti jų į Ameriką gastrolėms. 
1968 metais 50 metų jubiliejų nuo 
nepriklausomybės atgavimo švęsti 
kartu su kitais pabaltiečiais, kad 
įspūdingiau ir tvirčiau būtų ta 
reikšminga sukaktis paminėta. 
1968 m. su išrinktaisiais į Pasau
lio Lietuvių Seimą delegatais pri
sijungtų vykti ir kiti tautiečiai su
darydami pakankamą keleivių gru
pę, gaunančią trečdalį nuolaidos. 
Būkite gyvi ir ištvermingi kovoje 
už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Po pietų, 5 vai. 40 min. ponai 
Bačiūnai išskrido į Adelaidę gra
žaus Melbourniškių būrelio išlydė
ti ir gėlių puokštėmis apdovanoti.

sirašys ir daugiau kraštų. PLB Valdybos vicepirmininkas

Tik neseniai paaiškėjo, kad ame
rikiečiai turi šešias karines bazes 
Tailande, kurios panaudojamos 
Vietnamo kare. Kaip buvo praneš
ta, Tailando vyriausybė nuspren
dė aktyviai įsijungti į kovą prieš 
komunizmą ir pasiųsti savo kari
nius dalinius į Vietnamą.
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IŠ LITERATŪROS VAKARO
Literatūros vakaras Australijoje nėra kasdieniškas įvy

kis. Ga pristatome kelis Austr. Liet. Dienų proga surengto 
Literatūros vakaro dalyvius. Likusius paminėsime kita pro-

Vincas Kazokas
MIRTIS IR GYVENIMAS

Ir taip labai norėjau augdamas gyventi — 
Net netikėjau, kad yra mirtis.
Gyvent, gyvent! — aidėjo mano žingsniai, 
Gyvent — galingu taktu daužėsi Širdis.

Bet žmonės mirė — tolimi ir artimi.
Gal būt ir man teks vieną kart numirt, — galvojau. 
Tik ne dabar, tik ne dabar!
Išlikt, išlikt! Medžiu ar akmeniu, 
ISlikti žodyje, darbe, kūryboj, 
ISlikt aukoj, garbėj,
Ar būsimųjų genčių kraujuje-------------

Dabar — aš vertinu gyvenimą 
Ir mirtį branginu, nes juodu — 
Vienas ir tas pats,
Kaip pinigas, kur ženklas vienoj pusėj, 
O kitoj — vertė.
Juk tik gyvenimas pagimdo mirtį, 
Ir be mirties nėra gyvenimo 
Abu jie vienas ir tas pats, 
Abu jie vienas ir tas pats, 
Kurio dar neįvardijom — — —

III-sis KULTŪROS KONGRESAS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Taryba, isusitariusi su 
JAV LB valdyba, 1967 m. lapkri
čio 24-26 d. šaukia JAV ir Kana
dos Lietuvių III-jį Kultūros Kon
gresų.

Kultūros Kongreso darbo pro
gramą sudaro PLB Kultūros Ta
ryba, o jo menine dalimi bei jos 
rengimu rūpinasi JAV ir Kanados 
LB valdybos.

Kultūros Taryba jau apsvarstė 
kongreso darbų programą ir bai
gia telkti pagrindinius pranešėjus, 
sekcijų moderatorius, referentus 
ir koreferentus.

Sekcijose bus nagrinėjamos šios 
temos: 1) Kultūrinio gyvenimo sėk
mės ir nesėkmės, 2) Lituanistinis 
švietimas, 3) Jaunimas kultūros 
darbe, 4) Rašytojas ir skaitytojai, 
5) Teatras vakar ir šiandien, 6) 
Dabarties muzikos keliai, 7) Sena 
ir nauja dailėje, 8) Spauda ir vi
suomenė, 9) Sportas.

(ELTA)

ĮŽANGINIS VAKARO ŽODIS
Pašvęskime šį vakarą žodžiui ir dainai!
Sakykite, kas yra pasauly nuostabesnio už žodį?
Ir kas yra labiau paniekintas negu žodis?
Aš galiu susikurti pasaulius be saulės, vandenynus be vandens, 

bet aš neįsivaizduoju gyvenimo be žodžio! Žodis nėra gyvenimas, bet 
be jo neįmanomas gyvenimas; žodis nėra ryšys, bet be jo negalima 
komunikacija; žodis nėra menas, bet be jo nėra ir poezijos; pagaliau 
žodis nėra muzika, bet be žodžio nėra ir dainos.

Tas pats žodis, bet koks jis begaliniai įvairus savo spalva, savo 
prasme, savo skambesiu, savo pozicija! Koks jis dangiškai nekaltas 
kūdikio lūpose, koks šiltas motinos ištartas, koks saldus plaukiąs iš 
mylimosios širdies ir koks melodingas menininko išdainuotu.

Žodis mums yra kasdienybė, bet jis yra burtas poeto lūpose ir 
sparnai dainininkui.

Sį vakarą pašvęskime žodžiui: tariamam žodžiui ir dainuojamam 
žodžiui, kūrybiniam žodžiui ir dainai.

V. Kazoką,
... 7

MANTAS

PAJACO ATSISVEIKINIMAS
Juokis, pajace, taurę išgėręs, 
Meilės nesutikęs išvis!
Salėje šokis, salėj jaunimas;
Tau gi jau rytas nebenušvis.
Sukas sijonai, jų palydovai, 
Gražuolės skaisčios ir ne taip baigščios. 
Liaukis kvatojęs, žaidimą baigęs, 
Traukis nuo rampos, kitiems užleidęs.
Nieko negelbės grimas nei vylius;
Nėr jau lošimo — laikas vėlyvas. 
Kas nesupranta žaidimo baigti, 
Tam gali tekti kūliais išvirsti.

Ruletėj laimei nusišypsojus, 
Galėtum juokint ir pavėlavęs, 
Juokdario plauką fraku pakeitęs, 
Meilės pirktinės gal ir sulaukęs.
Vien tik pajacu visad tebuvęs, 
Liausis vaidinęs ir jis.
Salėj gražuolės, salėj jaunimas — 
Priglobė jįjį užuomarštis.

Juozas A Imis Jūragis

NAKTIS IR ŽVAKE

Naktis ir žvakė —
Linijos tavo švelnios
Kaip lelijų šešėliai...

Amžinybės bangos
Greitėjančio vis kraujo žingsniuos.

Ugnis.
Liepsna.
Užmerktos akys...

Sąmonės tamsoje
Elektromagnetinių saulių
Nežemiški spindėjimai...

VIENUMA

Diena užleidžia vakarui pastogę,
Ir tolumas visas ranka dabar pasiekt gali.
Tik rūkas nuo kalnų lengvai į slėnį sliuogia.
Mano draugai, nutoldami kely,
Į tariamus namus pavargę, tylūs eina
Nerast juose namų, nei šypsenos, nei šilimos.

Mano draugai?
Kas jie?
Žemės vergai, kaip aš, sunkioj dienų kelionėj 
Skausmo ir nevilties naštas širdyje išdidžiai nešą. 
Aplinkui svetimi, ne mūsų krašto žmonės, 
Ir svetima kalba,
Ir kumščiai smūgiams pakelti
Ir šypsenos tik kaukės...

Toli, dalia, tu atnešta
Suklupti po našta...-------------

Židinyje ugnis jau šokį baigė.
Liepsnos žaismingas piruetas suklupos pelenuos.
Ir į vienatvę aš krentu, kaip krinta iš pilkųjų debesų į 

naktį maža snaigė, 
Ir galvą paremiu sutinusiuos delnuos...

MEDIS

Mūsų protėviai prieš kurdami sodybas 
Pirmiausia sodindavo medį.
Ir gimus kūdikiui
Jo vardu sodindavo medį, 
Ir mirusiam ant kapo ... 
Sodybas laikas sunaikina, 
Ir kartos mainosi. Tik medį 
Laikas subrandina — jis ištvermės, 
Jis pastovumo ženklas.

Ir mes sodiname medžius,
Bet kokią ištvermę jie ženJilins, 
Jei juos sodinant ne gimtojoj žemėj?

Visi laužai pergreit išblėsta,
Ir viskas, viskas, viskas baigias. —

Ir klausiu kančioje:
Kokia prasmė?
Kam gyvenu?
Jei iš žmogaus, kaip iš liepsnos, kaip iš mažytės snaigės 
Telieka ašarų lašai ir sauja pelenų...-------------

PASIMATYMAS SU JŪRA

Supurto, uždega mane daina tavoji, jūra,
Kai tuos žodžius pakrantėje rašau.
Nors pats gyvenime esu tarsi audros nuplėšta laivo burė, 
Žvelgiu į tavo begalinį tolį ir vieno teprašau:

Užliek,
Užleik banga audringąją krūtinę mano,
Kai kranto smėlį uždega auksinis ryto saulės spindulys, 
Kad vieniša būtis pavirstu okeano 
Neatidaloma dalis. ,
Mano širdis bangų galingų plaktų taktą, ;,i?i
Draugais man būtų vėjai — milžinai... n
Jų dainoje mana daina skambėtų 
Galingai, amžinai...

MANTAS

BE TIKSLO
Ištrauka iš “Pirmųjų Metų”, skaityta A. 

Zubro Lietuvių Dienose Sydnėjuje, literatūros 
-dainos programoje. Red.

Palikęs skelbimą, tą vienintelį naujosios gady
nės liudytoją miestelyje, Rukša sugrįžo į pagrindi
nę gatvę, kuri dabar dar negrįsta. Paėjus kelias 
dešimt žingsnių, jau ir laukai. Vieškelis ar šiaip 
tik kelias, vasarą jie čia visi vienodi, lyg ir į kalvą 
kopia. Kairėje slėnys: ganosi karvės, toliau tivu- 
liuoja ežeriukas, o už jo pušų miškelis. Dešinėje 
kelio atšlaitė, kiek įkalniau medinė tvora, vietomis 
išvirtusi, augščiau senos skarotos pušys. Tarp jų 
augšti mediniai kryžiai, kaikurie pakrypę, ant jų 
dievuliukai nukryžiuoti. Tai Aukštadvario kapinės 
— mirusiųjų karalija. Kaip viskas derinasi! Koks 
gyvenimas, tokia mirtis, toks ir poilsis. Čia visiškai 
išsišoktų grafitas ar marmuras bei jo antkapiai...

Saulė dabar jau pasiekusi medžių, kaikur net 
už jų slepiasi. Pajutusios vėsesnio oro srovelę, 
tarp pušų ima plazdėti varnos, kitos kranktelėju
sios nuplasnoja pas kaimynę į svečius. Šiaip nė 
gyvos dvasios.

Tik giliau įsiklausius — ne visiška tyla. Kaž
koks verksmas, kažkokia širdį verianti rauda? Pra
džioje tai lyg tykus murmėjimas, bet dabar jau 
aiškiai žmogaus balsas, žmogaus aimana.

Tyliai prisiartino Rukša prie kapinių tvoros ir 
sustojo už prasistiepusios pušelės. Aiškiai girdi 
moterišką balsą: “Balandėli tu mano, širdele tu 
mano! Kam mane našlaitėlę palikai, kam vargelio 
nepagailėjai? Balandėli tu mano, širdele tu mano, 
kam taip anksti pasimirei, mane vargeliui palikai!” 
Šiurpas sukrėtė Rukšą. Reikia veikti, reikia eiti ir 

paguosti! Gali iš tokio skausmo žmogui ir širdis 
plyšti. Tik kaip, ką sakyti? Rukša nebuvo pratęs 
užuojautų reikšti. Tuo sunkiau tokio liūdesio va
landoje. Bet negali gi žmogus apsisukti ir nueiti. 
Atsikėlė ir, panarinęs galvą, dairėsi vartelių ar 
šiaip spragos išgriuvinėjušioj tvoroj. Kaip tik ne
toli ir takas, ir vartai. Žengė pro juos į mirusiųjų 
viešpatiją. Moters aimana vis nesiliovė. Tikrai ten 
už krūmo, už alyvų. Moteriškė, matyt, jo visai 
nejaučia, nes vis linguoja, kakta paliesdama kapą 
ir kartoja: “Balandėli tu mano, širdele tu mano...” 
Ant galvos juoda skara. Tylutėliai Rukša prislinko 
prie moteriškės ir palietė jos petį. Moteriškė atsi
gręžė — senas raukšlių išvagotas veidas, bet akys 
sausos, jokių ašarų. Ir kapas senas, apžėlęs. Tik 
kelios rūtos padžiūvusios, išsidriekusi nasturta, 
kažkoks krūmokšnis kapo gale. Jokio kryžiaus. 
Lyg ir nejauku pasidarė Rukšai. Jis visai kito 
vaizdo tikėsi — šviežiai supilto kapo, jauno našlės 
veido.

— Tai sūnų, mamyt, palaidojus esi?
— Ne, vyrą Antaną.
— Senai?
— Jau dešimt metelių. Šiandien kaip tik me

tinės. Kunigėlis atlaikė želaunas. Gal ir tamstytė 
būsi kunigėlis svečias pas mūsiškį? Dabar, sako, ir 
kunigėliai be suknelių?

— Ne, ne, aš tik taip svetys jūsų apylinkėje.
— A, tai gal pas daktarą?

čia nutylėjo Rukša.
— Tai vis dar taip gailies velionies vyro?
— Ko čia beišgailėsi, ponuli! Tiek jau metų.
— Tai ko taip graudžiai dūsauji?

Čia moteriškė nustebusiom akim pažvelgė į Rukšą:
— Juk metinės, ponuli! Reikia apraudoti. Kas 

gi apgailės, jei ne aš? Motinėlė jo prieš trisdešimt 
metų čia pat pakasta.

— Geras, matyt, buvo vyrelis.
— Koks čia geras! Girtuoklis, nepareidavo ir 

naktimis. Kartais ir mėnesius negrįždavo, kai iš
eidavo žiemą miškų kirsti. Tiek aš ir tematydavau 
to jo uždarbio. Sakydavo žmonės, kad bjaurybė 
ir su kitom daužydavęs. Bet čia susigriebė ir vėl 
ėmė linkčioti: “Dovanok, balandėli! Kam mane pa
likai, širdele! Amžiną atilsį duok dūšiai, Viešpa
tie!”

— O vaikų ar turi?
— Turėjau vieną sūnų, bet toks kaip ir tėvas 

— girtuoklis, mergininkas. Dabar Argentinoj.
— Ir kodėl jis paliko tamstą?
— Dirbo pas daktarą. Buvo kaip ir vežėjas. 

Susiuostė su burliokiute iš kaimo, o ta spyrė vesti. 
Tai ir išdūmė. Rašo, kad grįš, kai pinigo susitau
pys.

— O kur gyveni?
— Čia pat, pirmoji troba nuo kapų.
— Tai eikš, palydėsiu! Jau ir vakaras netoli. 

Moteriškė persižegnojo, kėlėsi pasiremdama kaire 
ranka kapo, purtėsi sijoną, pasitaisė nusmukusią 
skarutę. Rukša kažkaip nieko negalvodamas, visai 
be tikslo, nulaužė šakutę krūmo, augusio gale kapo, 
čia moteriškė taip nustebusi, beveik išgąstingai 
pažvelgė į jį ir su priekaištu:

— Ponuli, nulaužei rankelę mano Antanui.
— Na, ką čia, motin!

ši nieko nebepasakė ir nusisuko. Aiškiai, buvo 
matyti, kad labai nepatenkinta. Iš kapų ėjo tylė
dami. Dar prie kelių antkapių senukė stabtelėjo, 
persižegnojo. Netoli vartų senas apleistas kapas, 
visas apaugęs laukiniais erškėčiais, čia vėl stabte
lėjo:

— Tai mano, amžinatils, motinėlės kapas. Tik 
jau nelaušk, ponuli, šakelių."
Suklupo, persižegnojo ir pusgarsiai ėmė kalbėti po
terį. šį kartą lenkiškai. Rukša stovėjo kiek ato
kiau. Kryžius medinis, pakrypęs, kiek žemesnis 
už kitus. Gal iš kuklumo, o gal buvo papuvęs ir vėl 
atstatytas? Parašų ant tokių kryžių nebūna. Die- 

vuliuko ranka nupuvusi, kojos taip pat. Kabarojo 
ant vienos rankos, siūbuojamas pakilusio vėjelio. 
Netoli augančioj augštoj, išsišakojusio j pušy varnų 
lizdai. Viena jų kažko ėmė taip visa gerkle kvakti, 
kad net nejauku pasidarė Rukšai. Baigė moteriškė 
poterius, atsiduso ir sunkiai, beveik pervirsdama 
kėlėsi. Rukša puolė padėti. Kai jau buvo yž kapų, 
ant vieškelio, vėl Rukša:

— Tai, motin, ir lenkiškai moki?
— Tiek ten temoku. Tik poterėlius taip, am

žinatils, motulė išmokė.
— O ar skaitai lietuviškas knygas?
— Kur aš tokia sena skaitysiu! Niekas manęs 

nemokė. Motulė pati nemokėjo, o pas kunigėlius 
tai tik turtingesni vaikus leido. Lenkiškai mokė.

— Ar žinai, kiek dievų yra? — klausinėjo to
liau Rukša.

— Sako, kad vienas ir trys, bet bažnyčioj tai 
daug šventųjų.

— Tai iš ko, motut, gyveni?
— Verpiu, mezgu. Daktarienei daug esu pri

verpusi, o ji gerai sumoka. Turiu pievos gabalą 
ten prie ežero, tai išsiganau karvę.

— Viena gyveni?
— Taigi kad ne. Toji burliokiukė, kai tik sū

nus išvažiavo, tai ir atsikraustė. Paskui gimė ber
niukas. Toks gražus, visai į mano sūnelį Vaciulį 
atsidavęs.
Bet čia jau ir jos trobelė. Sena, kiek pakrypusi, 
bet šiaip dar šviesiai atrodanti. Panoro Rukša vi
dun pažvelgti. Pagailo jam ir senutės, ir burlio- 
kiukės, ir jos vaiko.

— Kuo gi pavarde, mama?
— Taigi, Morkuvienė.

Paėmė Rukša ją už parankės ir atidarė duris. Tro
belėje, ant grindų kampe, žaidė berniukas, kokių 
dviejų metų, bet dar su marškiniukais. Prie plytos 
triūsė mergina. Tai ir bus, matyt, toji burliokiukė.

— Labas, panele, drauge! — pasitaisė Rukša. 
— Zdrastvaite!
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VIENOS NEKASDIENIŠKOS KNYGOS PROGA
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA

Jau pribrendo laikas, kada davė individualiam kūrėjui spe- 
galim ir turim pasirodyti pašau- cifinės inspiracijos pasisakyti 
liui su savo kūrybinėmis galio- skirtingai ir tuo pačiu origina- 
mis, savo pasiektais laimėjimais, liai, ko nematome pas kitus, 
kurie daugeliu atveju yra prana- Taip paimant į rankas naujai

metų, bet šiandie žinome, kad pasižymėjęs ne tik Australijos 
lietuviai dailininkai nėra vien tik dailės parodose, bet Australiją 
nacionaliniai, bet drauge ir visos reprezentavęs užsieny. 
Australijos reprezentantai tarp- EVA KUBBOS - lietuvė

... . r . t . tautiniame meno forume. Tai klaipėdietė, dalyvavusi daugybė-
šesni už kitų ir kurie., mums pa- pasirodžiusią knygą apie lietu- yra neįkainuojamas mūsų tauti- je grupinių parodų, turėjusi vie- 
tiems neparodant pastangų, daž- vius dailininkus Australijoje, jo- ’ ' ' ’ ‘ " ................. ’ " ’
nai palieka kitų šešėlyje, neiš- je matome, naujas formas ir skir- 
ryškinti, nepristatyti. tingus spalvų derinius bei idėji-

O kūrybiškai mes, lietuviai, nes sampratas, ko nerasi niekur 
esame labai gajūs. Tai liudija ne kitur. Gaila, kad ribotos leidinio 
vien tik atskiri individualūs pra- lėšos neleido šios knygos ir jo- 
siveržimai, bet ir neįvardinta je pristatytų dailininkų parodyti 
liaudies kūryba, kuri sau lygios 
tarp kitų tautų neturi. Prade^ 
dant dainomis, toji tautos kūry
binė galia prasiveržia tiek pasa
kose, šokiuose, liaudies skulptū
roje, ornamentikoje, kuri pritai
kinta beveik visose gyvenimo 
srityse — statyboje, įrankių 
puošmenose, audiniuose ir ap
rangoje.

Šitą meninį polėkį, kurį galė
tume laikyti tautiniu įgymiu, 
kiekvienas atsinešėme iš tėvynės kurie pristatyti trumpomis bio- 
ir išklydę į svetimus kraštus, grafijomis ir kiekvienas repre- 
Kai kas iš tų tautinių meninių zentuojamas trimis darbais. Per 
apraiškų ir pasilieka vien tik lie- tuos 18 Australijoje, išgyventų 
tuvių tarpe, nes jų neįmanoma metų mūsų čia atvykę dailinin- 
perkelti suprantamoje formoje kai nesėdėjo sudėję rankų, bet 
kitataučiams, bet yra sričių, ku- stengėsi išeiti į viešumą. Pastan- 
rios lengvai perduodamos ir pri- gos jų turėjo būti gigantiškos, 
statomos kitiems, kurie gali ne ’ **’
tik gėrėtis, bet ir įvertinti, net gi 
praturtinti savas kultūras naujo
mis originaliomis formomis, ku
rios ateina iš lietuvių tautos kū
rybinių šaltinių.

Vienas iš tų lengviausiai pri
einamų kūrybinių formų yra 
plastinis menas. Čia nereikalin
gas joks tarpininkas — nesvar
bu, kokios tautybės žiūrovas ar 
admiratorius gali nevaržomas 
tiesiog gėrėtis lietuvių kūriniais, 
pro kuriuos prasiveržia tautinis 
meninis genialumas. Rodos, J. 
G. Herder, pereito šimtmečio 
garsusis vokiečių mokslininkas, 
daug dėmesio skyręs atskirų tau
tų kultūriniam individualumui 
(greičiausia šia kryptimi jo dė
mesį nukreipė tas faktas, kad mi vienuolika lietuvių dailinm- 
jis labai gerai pažinojo Pabalti- kų, gyvenančių ir kuriančių Aus- 
jo tautas ir pastebėjęs jų neiš- tralijoje, kurie, kaip minėta, jau 
keltas kūrybines galias), pirmas yra užėmę pirmaujančias pozi- 
iškėlė, kad kultūra nėra vienaty- cijas ne vien Australijos meno 
tė, o tik atskirų tautų kūrybi- pasauly, bet eilė jų jau žinomi ir 
nio pasireiškimo ir gajumo au
dinys. Ir jeigu savo turiny ats- būt net ir nereikėtų pasakoti, 
kirų tautų kolektyvinė ar incfi- kokių gigantiškų pastangų turėjo 
vidualinė kūryba turi visuotinu- padėti mūsų dailininkai, kad pa
nto bruožų, tai savo formomis tys, pradžioje būdami nežinomi, 
visados palieka individuali. Tuo prasiveržtų ne tik į kietai uždarą 
pačiu principu ir svetimtaučiai, Australijos meninį pasaulį, bet 
žvelgdami į lietuvių individualią net lenktyniauti su čia įsistipri- 
kūrybą visados įžiūri tam tikro nusiais dailininkais tarptautinia- 
tautinio egzotiškumo, kuris jei- me forume. Tokia kova ir pas- 
gu ir neprasiveržia visumoje, tai tangos truko daugiau negu 15

visoje spalvų skalėje. Nežiūrint 
to, tai yra pirmas žingsnis, kurį 
galima laikyti istoriniu, nes kiek 
žinoma, tai pirmas toks veikalas, 
pristatąs grupę lietuvių dailinin
kų, kurie ne tik Australijoje, lai
komi pirmaujančiais, bet dalis jų 
gerai žinomi ir plačiame pasau
lyje.

Šioje knygoje dalyvauja vie
nuolika Australijoje gyvenančių 
ir kuriančių lietuvių dailininkų,

nes kaip visur, taip ir mene kon
kurencija yra negailestinga. Ne
žiūrint to, lietuviai savo pastan
gomis iškilo ne tik į pirmaujan
čias pozicijas, bet pasiekė net 
internacionalinio garso. Tad vi
sai nenuostabu, kad jau buvo 
pribrendęs aukščiausias laikas ne 
vien bazuotis atskirų dailininkų 
individualinėmis parodomis, bet 
išeiti su leidiniais, kurie kalbė
tų daugiau ir išsamiau, negu vien 
riboto laiko parodos. Todėl ir 
belieka tik nuoširdžiai pasvei
kinti dail. Vaclovą Ratą, kuris 
ėmėsi tokį leidinį organizuoti ir 
lygiai taip pat ALB Krašto Val
dybą, kuri ėmėsi atsakingo išlei
dimo darbo.

Šiame leidiny reprezc.ntuoja-

internacionaliniame forume. Gal

“PLUNKSNA IR ŽODIS”
Prieš 13 suvirs metų Sydnėjuje 

saujelė (5) kultūrininkų ir spau
dos darbuotojų, susirinkusių pri
vačiame bute pasitarti juos do
minančiais kultūros, literatūros, 
meno ir spaudos reikalais,’ įsteigė 
organizacinį vienetą, kuriam bu
vo lemta Sydney lietuvių gyveni
me (o per spaudą — ir už Sydnė
jaus ribų), suvaidinti labai svarbų 
vaidmenį. Tas organizacinis vie
netas — Sydney Lietuvių Plunks
nos Klubas. įdomus tas Plunksnos 
Klubas — neturi jis įstatų, val
dybos, kai kas gal nenorėtų jo 
net organizacija pavadinti. O vis 
tik jis per 13 savo gyvavimo metų 
subūrė ij tampriai sujungė didelę 
dalį veiklių Sydnėjaus lietuvių kul
tūrininkų ir plunksnos darbuoto
jų. Nors jo sąstatas, aplinkybių 
verčiamas, keitėsi — vieni nariai 
išvyko į kitus miestus ar net už 
Australijos ribų, du mirtis išsky
rė, tačiau klubas, kaip pavasarį 
lietuviškas berželis, sužaliavo, at
sinaujino ir pasipildė naujais na
riais. Jo ir tikslai prasiplėtė; pra
džioje buvęs daugiau literatų su
sibūrimas, šiandie Plunksnos Klu
bas savo veiklos apimtį išplėtė 
daug plačiau — į visas kultūros, 
ekonominio, politinio, religinio... 
gyvenimo sritis ir narių sudėtimi 
jau jungia visų šių sričių darbuo
tojus.

Iš uždarų patalpų Plunksnos 
klubas išėjo ir į platų pasaulį — 
su eile viešų paskaitų, jo nariai 
dalyvavo literatūros vakaruose,

viešuose minėjimuose, iškilmėse, 
spaudoje — plunksna ir žodžiu. 
Atskiri jo nariai reiškiasi visose 
mūsų tautinės veiklos srityse.

Dabar klubas, įžengęs į antrą 
savo veiklos dešimtmetį, ryžosi sa
vo plunksnos ir žodžio darbus, iš
sklaidytus perijodinėj spaudoj ar 
visuomenę tik per tik per paskai
tas pasiekusius, surinkti ir kaip 
savo veiklos paminklą išleisti vie
nu leidiniu. Nors visų klubo plunks 
nos ir žodžio darbų nebuvo įma
noma surinkti, vienok žymi dalis 
surinkta ir išleidžiama. Tas leidi
nys, praėjusių metų pabaigoje pa
sirodęs, ir yra Plunksna ir Žodis. 
šiame leidinyje, tiesa, talkininkau
ja prieš kelerius metus įsisteigu
sio Lietuvių rašytojų ir literatų 
būrelio nariai, kurių betgi žymi 
dalis jau anksčiau yra įstoję ir į 
Plunksnos klubą, o kiti, po leidi
nio išleidimo irgi yra įsijungę. Ra
šytojų ir literatų būrelis, kurio 
darbo apimtis — grynai literatū
ros ir kritikos sritis, veikia sky
rium, bet tarp jo ir Plunksnos klu
bo yra tampru sir darnus bendra
darbiavimas. ,

Plunksna ir Žodis — didoka, gra 
žaus spaudos darbo knyga (Min
ties spaustuvė), apie 260 pusi., 
papuošta dail. L. Urbono paveiks
lais viršeliuose ir tekste (2 pav.), 
su autorių paveikslais ir trumpu
tėm biografijom. Redagavo poetas 
J.A. Jūragis (Australijos Lietuvių 
metraščio redaktorius), knygos tu
rinį suskirstydamas (varžomas te

nės ir kultūrinės reprezentacijos ną individualinę savo kūrybos 
laimėjimas, kuris būtų beveik parodą ir laimėjusi 17 premijų 
neįmanomas kitoje srityje.. Vie- įvairiuose meno konkursuose, 
nuolika lietuvių dailininkų Aus
tralijoje. štai jie, reprezentuoti 
minimoje knygoje:

VINCAS JOMANTAS, skulp
torius, gyvenąs Melbourne. Vie
nas iš pirmaujančių Australijo
je skulptorių. Su savo darbais

VLADAS MEŠKENAS — 
tapytojas portretistas. Bene pats 
žymiausias portreto kūrėjas Aus
tralijoje. .laimėjęs Helene Ru
binstein internacionalinę portre
to premiją. Gyvena Sydnejuje.

IEVA POCIUS — skulptorė

adelaidiškė dalyvavusi įvairiose konkursuose laimąjęs virš 30 
grupinėse parodose ir turėjusi premijų.
savos kūrybos individualinę pa
rodą Melbourne. Laimėjusi eilę 
premijų Pietų Australijoje. Iškili 
skulptorė, akcentuotai pasireiš
kusi su savo kūryba Australi
joje.

VACLOVAS RATAS, dar 
Liėtuvoje iškiliai pasireiškęs dai
lininkas grafikas. Jo pastango
mis su kitais lietuvais) įsteig
ta Australijoje Australijos grafi
kų sąjunga). Su savo kūriniais 
dalyvavęs vietos ir užsienio pa
rodose.

HENRIKAS VALKAUSKAS, 
bene populiariausias lietuvis dai
lininkas Australijoje, turėjęs dvi 
savo individualinės kūrybos pa
rodas, dalyvavęs internacionali
nėse parodose, reprezentuoda
mas Australiją. Įvairiuose dailės

V. JOMANTAS “BIROS” MEDŽIO SKULPTŪRA

VYTAS ŠERELIS — daug 
žadantis Adelaidės lietuvis dai
lininkas, dar tebesąs Meno mo
kykloje, bet plačiai meno pasau
lyje užsirekomendavęs.

ALGIRDAS ŠIMKŪNAS — 
grafikas, tapytojas, turėjęs dvi 
savo individualines parodas Syd
nejuje.. Pripažintas Australijos 
dailės pasaulyje kaip pirmaujan
tis dailininkas.

LEONAS URBONAS — iš 
minėtų dailininkų vėliausiai 
įžengęs į Australijos meno pa
saulį ir greičiausiai iškilęs. Per 
trumpą laiką spėjęs surengti apie 
dešimt) individualinių parodų 
Australijoje ir užsienyje. Šiuo 
metu jis sėkmingai reprezentuo
ja Australiją ir lietuvius šiaurės 
Amerikoje — Kanadoje, ir JAV, 
kur jis bus surengęs keturias in
dividualines parodas. Australijo
je jis laimėjo keletą premijų in
dividualinėse parodose ir pirmą 
premiją bei aukso medalį Fa
shion Fabric Design Award.

ADOLFAS VAIČAITIS — 
pradžioje pasireiškęs kaip iškilus 
knygų iliustratorius. Grafikas. Iš 
leidęs keletą savo kūrybos veika
lų atskirais leidiniais. Dalyvau
ja įvairiose grupinėse parodose.

TEISUTIS ZIKARAS — 
melburnietis skulptorius. Vienas 
iš pirmaujančių Australijos 
skulptorių, turėjęs savo indivi
dualinę kūrybos parodą Mel
bourne ir dalyvavęs eilėje grupi
nių parodų.

(Pabaiga psl. 5)

DAIL. LEONAS URBONAS

AMERIKOJE

Dar pernai spalio mėn. išvykęs 
j Ameriką sydnėjiškis dail. Leo
nas Urbonas jau spėjo surengti tris 
savo kūrybos individualines paro
das (Čikagoje, New Yorke ir Cle- 
velande) ir dar numato kovo 24 
d. atidaryti savo ketvirtą parodą 
Amerikos žemyne Toronto (Kana
doje.)

Be lietuvių L. Urboną kaip dai
lininką pastebėjo ir aukštai įver
tino ir Amerikos spauda. Prieš ati
darant parodą International gale
rijoje Clevelande ten pat išeinąs 
žurnalas “Fine Arts” plačiai ir šil
tai pristatė mūsų dailininką Ame
rikos meno sluogsniuose paskelb
damas drauge ir dvi jo darbų re
produkcijas. Šiame žurnale meno 
kritikė Katherine White plačiai ir 
išsamiai pristato mūsų dailininką 
su jo emocingumu, dinamika, bei 
egzotiška vaizduote.

mų įvairumo) pagal autorių am
žių. Redagavimo darbas nuo
seklus, ir skoningas, ir rūpestin
gas.

Knygos turinys gana enciklope
dinis. Atsiminimų medžiagos duo
da V. Šliogeris (greičiausia dalis 
iš lauktinų plačių to meto atsimi
nimų) apie gen. M. Pečiulionį; K. 
Kavaliauskas iš savo pedagoginio 
darbo Klaipėdos krašte; J. Slavė
nas apie poetą M. Gustaitį, Sir- 
gedas vienas Plunksnos klubo 
iniciatorių ir steigėjų duoda pla
toką pačio klubo veiklos aprašy
mą.

Su atskiras sritis liečiančiais 
straipsniais — studijomis dalyvau
ja St. Baltrami j finas (Pieno su
telkimo organizacija nepr. Lietu
voje), L. Karvelis (studija apie 
spaudos laisvę), V. Kazokas (Apie 
vardus daiktams, žmonėms, tau
toms (essay) ir kondesuotų min
čių apie žodį). Kun. P. Butkus 
gražų, kupiną jausmų straipsnį 
apie motiną Tėvynėje ir tremtyje, 
A. Laukaitis patiekia sporto kul
tūros istoriją.

Su poezija dalyvauja visa eilė 
kūrėjų; vieni jų jau žinomi viešu
moje su savo kūrybos leidiniais 
(J.A. Jūragis), kiti — periodi
koj, literatūros vakaruose ar šiaip 
viešuose pasirodymuose, nors ne
abejotina, kai savo kūrybos rinki
niais galėtų ir viešumoje pasirody
ti. Plunksnoj ir Žody dalyvauja 
M. M. Mykolaitytė-Slavėnienė (13 
eilėraščių), J. A. Jūragis (12), A. 
Gasiūnas (14), Br. Žalys (6), 
Aid. Prižgintaitė (15). Su dailiąja 
proza dalyvauja Al. Mauragis (2 
dalykai), A. J. Skirka (2, anks-

LIET. LIAUDIES MENO PARODA 
AMERIKOJE

Prof. dr. Marijos Gimbutienės 
iniciatyva ir pastangomis Califor- 
nijos Universitete, Los Angeles, 
nuo praeitų metų lapkričio 21 d. 
iki šių metų sausio 15 d. buvo ati
daryta lietuvių liaudies meno paro
da. Išstatyta senieji dievdirbių 
smūtkeliai, originalūs namų darbo 
raštuoti audiniai ir velykiniai mar
gučiai. Ta proga išleistas 77 pus
lapių katalogas su įžanginiu žo-

čiau išleidęs knygą); Vyt. Skrins- 
ka (anksčiau išleidęs knygą), Ag
nė Lukšytė ir Vytenis Šiogeris (3 
dalykai). Ava Saudargienė duoda 
ištrauką iš 3 veiksmų pasakos jau
nimo teatrui — Buvo broliai devy
ni.

Apie mirusius Plunksnos klu
bo narius žinių duoda — apie J. 
Kalakauską-Kalakonį — L. Karve
lis; apie St. Kovalskį — J.A. Jū
ragis. ,

Plunksna ir Žodis visais atžvil
giais yra vertingas indėlis į Aus
tralijos lietuvių kultūrinį lobyną 
ir kiekvieno turėtų būti džiaugs
mingai sutikta. Knyga vertinga sa
vo turiniu, menišku išpuošimu ir 
gražiu išleidimu. Ji pasiliks gra
žių pastangų vaisiumi ir pamink
lu nedidelio, bet darbščių žmonių 
kolektyvo.

(Plunksna ir žodis. Plunksnos 
klubo almanachas. Redagavo J.A. 
Jūragis. Viršeliuose dail. L. Ur
bono kūriniai. Sydney, Australija.
Kaina $2.50). (j.s.)

džiu M. Gimbutienės, kuri yra to 
Universiteto Europos archeologi
jos profesorė ir kuratorė senojo 
pasaulio archeologijos. Trumpas 
rašinėlis įdėtas ir Victoria Feldon, 
kuri pas M. Gimbutienę ruošiasi 
master laipsnio egzaminams iš lie
tuvių liaudies meno.

Parodai eksponatai gauti įvai
riais keliais iš Lietuvos, o dalis 
suskolinta J.A.V. Bet, žinoma, tik 
originalai, o ne šiaip šių dienų mė
gėjų drožiniai. Po parodos savo 
eksponatus prof. M. Gimbutienė 
padovanojo to universiteto liaudies 
meno muzėjui.

Prof. M. Gimbutienė neseniai 
lankėsi su dukra Lietuvoje, kur te
begyvena jos motina p. Alseikienė.

— ★ —
Tame pačiame Californijos Uni

versitete prieš kelerius metus ger
manistikos magistro (master) lai
psnį įsigijo Irena Tamošaitienė. 
Dabar ji pakviesta į ta patį Uni
versitetą ir dėsto vokiečių kalbos 
pradinį kursą germaniqfikos de
partamente. Be kitko, tebesimoko 
ir pati: studijuoja švedų kalbą ir 
lanko dabartinės vokiečių litera
tūros kursą.

Kalėdoms su vyru inž. Vytautu 
Tamošaičiu buvo atvykusi tėvų ir 
giminių aplankyti Melbourne. Sau
sio 5 d. išskaido atgal, nes reikėjo 
skubėti suspėti žiemos semestrui. 
Tenykščiai universitetai turi tris 
trimestrus: rudens, žiemos ir pa
vasario.

Dail. L. Urbono papuliarumas 
sklinda ir už galerijų ribų. Cleve
land© meno auklėjimo department© 
direktorius pasikvietė L. Urboną 
kaip teisėją padėti atrinkti meno 
mokinių darbus kurie siunčiami į 
visos Amerikos rinktinę mokinių 
konkursinę parodą New Yorke. Jis 
net buvo pakviestas į gimnazijas 
susipažinti, kaip pravedamos meno 
pamokos mokyklose, lygiai pakvies
tas susipažinimui ir į Clevelando 
meno institutą, čia jis paprašytas 
net skaityti studentams keletą pas
kaitų ir pravesti seminarų. Su juo 
pravesti pokalbiai buvo transliuo
ti per amerikonišką radiją.

Malonu pasidžiaugti, kad dail. L. 
Urbonas taip gražiai ir iškiliai 
reprezenuoja mus Amerikoje.

— * —

Nina Meškėnaitė šiais metais 
Sydnėjuje baigė meno mokylą kaip 
viena iš pirmųjų. Dar būdama stu
dentė ji gerai užsirekomendavo 
kaip gabi ir savarankiška daili
ninkė. Jos vienas kūrinys yra iš
statytas šiuo metu Sydnėjuje vyks
tančioje Archibald, Wynne ir Sul- 
man konkursinėje parodoje. Tas 
liudija jaunos dailininkės pajėgu
mą, nes ir prityrusiems bei ilgą 
stažą turintiems dailininkams į 
šią parodą patekti gana sunku.

Šiauliuose, sausio 21 d., sulau
kęs 87 m. amžiaus mirė Jonas 
Krikčšiūnas-Jovaras, spaudos drau 
dimo laikais buvęs knygnešys, vė
liau parašęs nemaža populiarių ei
lėraščių, kurių keletas virto pla
čiai žinomomis dainomis (kaip “Ko 
liūdi, berželi”).

4
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VIENOS KNYGOS
(Atkelta iš psl. i)

A. Seikis

APIE CHORUS IR KONCERTUS
Štai, lietuviai dailininkai, su

grupuoti vienoje knygoje, kuri 
visumoje labai daug pasako ne 
tik apie individualinius kūrėjus, 
bet ir apie lietuvius dailininkus 
apskritai.

Čia ne vieta klausti, kodėl šio
je knygoje paskelbti tik 11 lie
tuvių dailininkų, kai žinoma, 
kad čia, Australijoje, yra nepa
lyginamai daugiau ir jų tarpe 
yra nemažiau iškilių lietuvių 
kaip kad ir tie, kurie suminėti 
šioje knygoje. Klausimas būtų 
ne vietoje, nes šio rašinio užda
vinys yra pristatyti pačią knygą 
su jos turiniu, o ne. tai, ko joje 
trūksta ar perdaug. Svarbu tik 
užakcentuoti, kad vis tik mes tuvių kūrybinį reprezentavimą lietuvių dailininkų reprezentaci- 
pajėgėme išleisti veikalą, kuris kitataučių tarpe. Norėtųsi ypač nę knygą daug tobuliau techniš- 
reprezentuoja lietuvių kultūrinį pabrėžti, kad Australijos lietu- kai, kas liudytų ne tik mūsų kū- 
įnašą pasaulyje ir tai ne provin- viai yra pirmieji su tokiu veika- rybinį įnašą, bet ir tautinę indi- 
cinio pobūdžio apraiškomis, bet lu išeiną į pasaulinę areną re- vidualybę.
jau savo vardą iškėlusiais lietu- prezentuodami ne tik individua- V.K-lis
viais dailininkais. Ir tai yra mū
sų didelis pasididžiavimas ne
vien tuo kad mes turime kuo re<- 
prezentuotis, bet kad yra paro
dyta pastangų šiai reprezentaci
jai. Nežiūrint, kad šita knyga 
yra vienintelis veikalas tokio po
būdžio pasaulyje, bet kad Aus
tralijos lietuviai dailininkai šioje 
srityje pirmauja ir kad Austra
lijos Liet. Bendruomenės Kraš
to Valdyba (o ypač jos pirminin
kas p. Simas Narušis, asmeniš
kai daugiausiai prisidėjęs prie 
šio leidinio) pirmieji ėmėsi šios 
iniciatyvos ir išleido knygą, kuri 
amžiams liudys apie lietuvių 
dailininkų pranašumą ir lietuvių 
tautos kūrybines galias.

Nenuostabu tad, kad ir Aus
tralijos dabartinis Meno Draugi
jos pirmininkas, pats dailininkas 
ir meno kritikas Elwyn Lynn 
šiai knygai parašė labai šiltą ir 
išsamią įžangą, kurio mintimis 
šia proga pasinaudosime. Jis 
rašo:

“Lieiuviai dailininkai ilgai in
trigavo kitataučius savo kūryba. 
Čiurlionis, 1905 m. pametęs mu
ziką visu savimi atsigręžė į ta
pybą. Kandinsky, daugelio lai
komas abstraktinio meno tėvu, 
tikriausiai žinojo apie Čiurlionio 
idėjas ir matęs jo darbus ir buvo 
paveiktas paties Čiurlionio bei 
inspiruotas. Vienas iš didžiausių 
Amerikos dailininkų Ben Shan 
turi savy lietuvių meno žymių 
bei atskirų lietuvių grafikų įta
kos. Augęs Lietuvoje dail. Sou
tine; žydų kilmės, buvo giliai įta
kotas lietuvių misticizmo ir vieti
nio Lietuvos specifinio peizažo”.

Pagal Elwyn Lynn, kaip jis 
pasisako minimos knygos įžan
goje, daugelį pasaulio žinomų 
dailininkų paveikė lietuviška 
kultūmė atmosfera ir aplinka. 
Tokie, kaip Lipschitz, William 
Zorach, daug įtakoti lietuvių 
kultūros. Jis (Elwyn Lynn) lie
tuvių kūrybą priskiria daug įta-

Mūsų traukinys apie vidurnaktį 
sugirgžda aprūdijusius stabdžius ir 
nurimsta Murray Bridge stotyje, 
geraširdžiai garsiakalbiai skelbia 
pusvalandį pasiganymui. Prie baro 
kaip musės spiečiasi adelaidiškiai, 
grumdamiesi alkūnėmis dėl pirme
nybės. Užimu pačią paskutinę vie
tą eilutėje, matau, reikalas bevil
tiškas: dvi padavėjos ir milijonas 
klijentų! Stoties bufeto vadovybė, 
matyt, apskaičiavusi, kad tokiu ap
tarnavimo tempu traukinys čia tu
rėtų stovėti iki antrųjų gaidžių, 
pristatė dar vieną ekstra mergaitę, 
kuri pradėjo darbą kaip tik nuo 
manęs, paskutinio ilgoj uodegoj. 
Keleivišką troškulį apmalšinęs, ei
nu pašnekint priekyje stovinčių adė 
laidiškių ir vis dar negaunančių 
gaivos, pilnas susirūpinmo, kaip 
mes toliau galėsim palaikyti gy
vybę, kol pasieksim Sidniejų. Vie
nas laukiantis bei nesulaukiantis 
choristas ir sakys:

— Ko gi čia rūpintis, ryt iš ryto 
Balarate vėl gausim pusvalandį, o 
po to Sunshine sėsim dieninin Sid- 
niejaus ekspresan, kuris drauge ve 
žasi restoraną, neduos numirt troš
kuliu. 

kojančiai šiaurinės Europos tau
tų kultūrai, ir tad nenuostabu, 
kad jis lietuvių veikaluose ieško 
organiško sąlyčio su visais šiau
riečiais ir ypač pas lietuvius jis 
randa šios šiaurietikos kūrybos 
užuomazgą. Pagal jį net toks A. 
Duerer nebūtų sukūręs savo 
“apokalipsinių raitelių” be šiau
riečių įtakos. Net tokių kūrėjų, 
kaip Soutine, Munch, Van 
Gogh, lygiai kaip Nolde., Kirch
ner, Schmidt-Rottluff ir kitų kū
ryboje jis, Elwyn Lynn mato 
lietuviškus pėdsakus.

Baigiant norėtųsi tik akcen
tuoti faktą, kad ši knyga yra tik
rai didelis ir svarbus įnašas į lie-
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Ant rytojaus atsakančiai pasiga
nę Balarate, nukorėm į Sunshine, 
perbėgom į antrą platformos pusę, 
kur laukė pilnas vilčių dieninis 
ekspresas. Diena buvo graži, pali
kom Melbourno lūšnynus, išsilei- 
dom į plačius kviečių laukus. Gar
siakalbis ėmė reklamuoti restora
ną. Pasiunčiau šnipus susipažinti 
su padėtim ir gaunam vieną už 
kitą liūdnesnes žinias: restorane 
reikia užsisakyti pietus, o jei tai 
padarai, gauni pusę bonkos alaus 
arba pirštiką džino. Vadinasi, no
rint gauti pilną bonką, reikia pirk
ti dviejus pietus! O penki piršti- 
kai džino, kažin, ar pripildytų pu
sę arbatinės stiklinės, vadinasi, 
tam reikėtų suvalgyti penkerius 
iš eilės pietus!

Dar liko viltis — sustojimai di
desnėse stotyse. Bet šis skambaus 
pavadinimo ekspresas ilgainiui ėmė 
elgtis labai įtartinai, dar blogiau 
už paprastą traukinį: sustos kur 
brūzgynuose ir ten stovės penkias, 
dešimt ir daugiau minučių. Po to, 
norėdamas atgauti prarastą laiką, 
didesnėse stotyse tesilsėdavo 3-4 
minutes, gal, specialiai tam, kad 
keleiviai nesuspėtų į gelžkelio ba-

linius dailininkus, bet per juos 
ir pačią lietuvių tautą. Šia pro
ga norėtųsi tik pasveikinti ini
ciatorius — ALB Krašto Kult.
Tarybos dailės Sekcijos vadovą 
dail. V. Ratą, kuris šią idėją iš
kėlė, lygiai ir ALB Krašto Val
dybą, kuri įgalino šitą veikalą 
išleisti.

Kultūra yra nemirštanti, bet 
tik progresuojanti, tad esame 
kupini vilčių, kad šis veikalas 
nėra paskutinis. Lietuvių kūrėjų 
netrūkstame. Kaskart jie laimi 
vis naujus plotus užimdami ne 
vien tik asmeniškai, bet ir tau
tiškai reikšmingas pozicijas. 
Australijos lietuviai padarė gra
žią pradžią ir davė pavyzdį pa
saulio lietuviams. Galimas daik
tas, kad to paskatintos pasaulio 
laisvųjų lietuvių įstaigos ar insti
tucijos susigundys išleisti kad ir 

rą. O traukinio garsiakalbis, lyg 
niekuo dėtas, šaltakraujiškai pra
nešinėja, kad dieninis ekspresas 
jau vėluoja valandą ir dešimt mi
nučių, pusantros valandos, ilgai
niui prisivarėm prie dviejų valan- 
lų. Visai neblogi rezultatai ekspre
siniam traukiniui!

— Tai ką, gal eisim dar vienus 
pietus valgyt? — juokauja tautie
čiai, o australai keleiviai šią karš
tą slopią dieną pavydėtinai ramūs, 
pasidavę likimui: che sera, sera’!

Garsiakalbis įsitraukia azartan, 
lyg sporto rungtynių pranešėjas 
skelbia ekspreso laimėjimus: pa
vėluotą laiką jau sumažinom de
šimčia minučių, jau dvidešimčia, 
hip hurrah! Po to ekspresas vėl 
sustoja brūzgynuose...

Sutemus, dar bandom laimę. Už
sisakėm kavos ir sumuštinių. Ir 
alaus...

— Ne, sir, alus prie kavos ne
priklauso! — atsako padavėja.

— Tai duokit pietus, — sakom.
— Ne, dabar ne pietų metas! -- 

atsako.
Nėra nuotaikos net knygą skai

tyti. Kad jau nesuspėsiu į vaidi
nimą Strathfielde tai jau visiškai

Praeitin nuskambėjus paskutinei 
IV-sios Dainų šventės jungtinių 
chorų dainai, išsisklaidžius dū
mams ir išsiblaivius po tokio šau
naus Dainų šventės užbaigtuvių 
pokylio, norėtųsi pabandyti jvertin 
ti, ką gi šįmet chorai davė išgirs
ti, ko nedavė ar nedadavė. Norė
tųsi apmąstyti ar ši Dainų šventė 
ir prieš ją buvę Australijos lietuvių 
chorų koncertai ir chorai yra to
kie puikūs ir geri, kaip kad daž
nai mėgstama vaizduoti mūsų 
spaudos skiltyse, ar kartais jiems 
ko nors netrūksta ir, iš viso, ko

ELEVEN LITHUANIAN ART
ISTS IN AUSTRALIA. Redaga
vo dail. Vaclovas Ratas. Išleido 
Australijos lietuvių Bendruomenė 
1967 m. Spaudė Minties spaustuvė. 
Tiražas 500 egz. Kaina 5 doleriai.

tikra. Dabar teliko rūpestis, ar 
spėsiu rasti elektrinį traukinį iš 
Sidniejaus stoties į Bankstowną, 
ar teks samdyti taksį. Ir dar mel
džiausi, kad patekčiau pas šeimi
ninkus nors penkias minutes prieš 
vidurnaktį, mat, dar nebus pasi
baigusi antroji Kalėdų diena ir bus 
proga tai atitinkamai atšvęsti. 
Na, ir šventėm, neklauskit!

— ★ —
Apaušo mūsų ade-škį naktinį 

traukinį rytas Viktorijos kviečių 
laukuose, iš jų neišvažiavom visą 
dieną, kol sutemo artėjant į Sid
niejų. Abiejose traukinio pusėse 
gintaras ir auksas, kai atplėši akis 
nuo vagono lango, ir pažvelgi į ke
leivių veidus, jie atrodo visi, apsir- 
gę geltlige. Kieta, žiauri austra- 
linė gamta, paversta vienu didžiu
liu fabriku. Gaminti kviečiams. 
Neaprėpiamose dirvose nepamaty
si net kūkalio, nė garsvyčios, nė 
vosilkos, nė dirsės. Pasaka — ne 
kviečiai.

Rusai, kiniečiai, — užuot pirkę 
Australijos kviečius, turėtų čia at
siųsti savo kolūkiečių darbuotojus 
ir nusižiūrėti, kaip keli žmonės 
aparia, apsėja, nukerta, iškulia pa 
sakiškus kviečių plotus, pasiima pi
nigus ir iki sekančio derliaus pra
leidžia laiką savo ir užjūrio vasar
vietėse nieko nedirbdami. Nereikia 
nei kolchozų pirmininkų, nei armi-

(IV-oji DAINŲ ŠVENTĖ IR KAS

gi mes, eiliniai klausytojai, norim 
ir laukiam iš mūsų chorų ir jų kon
certų.

NEGERAI VIEN LIAUPSINTI

Nebegaliu suvirškinti tų mūsų 
chorų pasirodymų aprašymų laik
raščiuose, keliančių į padanges 
trečiaeilius ar ketvirtaeilius jų at
likimus. Viskas visuomet “labai ge
rai” ar “nepaprastai gražiai”. Ne
teko pastebėti mūsų spaudoje kri
tiškų pastabų apie “nepaprastai 
gražiai” pavykusius koncertus, o 
jeigu ir buvo, tai taip švelniai, kad 
net nesusigaudei. Tuo tarpu net
patys choristai ir jų vadovai nėra 
taip jau viskuo patenkinti ir jau
čia ko jiems trūksta. Tad kodėl 
gi vengti pažiūrėti teisybei į akis? 
Kitaip susidaro klaidingas įspūdis 
apie mūsų chorų meninę vertę. 
Pradėdami save pervertinti, cho
rai ir jų dirigentai išpuiksta, už
miega ant laurų ir visas dainavi
mo lygis krinta. Bendrai paėmus, 
per daug liaupsinimų tik demora
lizuoja žmones. O mūsų spaudos ir 
jos bendradarbių užimta taktika 
visus ir visur tik girti, jokių klai
dų nepastebint, nieko geresnio, 
rimtesnio nereikalaujant ir neno
rint, labai padeda atsirasti ir klės- 
tėti vidutiniškumui ir kultūriniam 
supilkėjimui. Jau keletą kartų M. 
P. buvo kreiptasi į talkininkaujan
čius spaudai prašant, kad apraši
nėjant mūsų kultūrinius įvykius, 
nepaskandintų jų gražių, rinktinių 
žodžių sriaute, o duotų informaty
vų, nevengiantį ir kritiškų palygi
namų pastabų, aprašymą, žino
ma, susilaikant nuo įžeidžiančios 
kritikos. Neatrodo, kad mūsų spau
dos bendradarbiai būtų tai giliai 
sau įsidėję į širdį ir į galvą. Dar 
dažnai mūsų kultūrinių pastangų 
aprašymai yra tiek nulakuoti, kad 
skaitytojui, pačiam ten buvus ir 
turinčiam kritišką mastelį, nebega
lima atpažinti įvykio. Iš kitos pu
sės šiame lygybės krašte, esant 
asmeniškai pažįstamam su dauge
liu choristų ir visiems vienodai 
“gerai” nusimanant muzikoje, ra
šyti kritiškai apie mūsų koncertus 
yra labai sunku, neužminant kam 
nors ant kojos.

Ir ši, nors ir gerai pavykusi ir 
lietuviškai uždeganti, Dainų šentė 
prašyte prašosi keletos kritinių 
pastabų. Ne pirštu baksnojimo į 
tai, kas blogai padaryta, nes kas 
jau buvo ir kaip buvo padaryta 
jokia kritika nebegalima atitaisy
ti, bet greičiau — kas nedadaryta, 
ko reiktų vengti ar j ką reikėtų 

jos sąskaitininkų, agronomų, nei 
planuotojų.

— * —

Per literatūros ir muzikos kon
certą nuėjau žemyn į rūsį pasirū
kyti. Žiūriu, jaunas vaikinas ir beš
nekinąs mane, girdi, ar nenori iš
gerti. Įveda į kitą kambarį, ati
daro alaus bonką ir pasakoja, gir
di, ko ta publika viršuj susirinkus, 
nenori užeiti pas mane. Ir tikrai 
jo kambarys buvo pilnas brendės, 
viskės, vyno ir alaus. Jūs tenai 
viršuj pasakykit žmonėms, kad a- 
teitų čionai per pertrauką. Ir ge
rai kad neatėjo, būtų neįvykęs kon
certas.

— ★ —

Ateinam vieną dieną su šeimi
ninku į lietuvių namūs Bankstow
ne. Nieko nėra, visi delegatai iš
sivaikščioję valgyt pietų. Tiktai li
kęs Reisgys ir Jakutis. Durys, lan
gai atidarinėti, pučia pro visus 
galus vėjas. Ė gi, pasirodo, Jaku
tis ir Reisgys yra rezoliucijų re
daktoriai. Kiek tik Bankstowno 
namai turėjo atliekamų stalų, jie 
visi buvo sustatyti pasieniais, nu
kloti šviežiai parašytam rezoliuci
jom. Bet kadangi popieriaus lakš
tai skersvėjy neišsilaiko, tai Reiz- 
gys ir Jakutis juos buvo prislėgę 
akmenimis, rezoliucijoms daugiau 
svorio. Ir per sekantį seimelį rei
kia juos rinkti rezoliucijų redakto
riais.

— ★ —

P. Rūtenis į pirmą dainų kon
certą buvo atėjęs su Sidniejaus 
universiteto istorijos profesorium, 
kuris gerai pažįsta Lietuvos praei-

TOLIAU).

daugiau dėmesio kreipti. Ne pirštu 
baksnoti kokioje dainoje buvo nu
dainuota ar nelaiku įstota ar su
simaišyta, — tai pasitaiko net pui
kiausiai paruoštiems chorams — 
nedaryti sprendimų apie klaidingą 
dainų interpretaciją ir panašiai, 
bet greičiau pasidalyti mintimis, 
kurios kilo IV-ajai Dainų šventei 
praėjus, apie mūsų chorų daina
vimą, jų meninį lygį ir kitką.

AR GALIMOS KRITIŠKOS 
PASTABOS

Bet reikėtų pasiaiškinti, ar ga
lime ir turime teisės reikalauti iš 
mūsų savanoriškai, saviveiklos 
principu dirbančių chorų bet ko
kio meninio lygio? Mūsų chorai dir 
ba didelį kultūrinį ir tautinį dar
bą, chorvedžiai ir choristai sava
noriškai aukojasi, sugaišta daug 
laiko ir todėl ko nors iš jų reika
lauti ar kritiškai atsiliepti gali at
rodyti kaip jų darbo neįvertini
mas. Jie nėra profesionalai, tai ar 
galima ir verta kalbėti apie jų 
meninį lygį. Man atrodytų, kad 
galimai reikia, ir tai neturėtų būti 
laikoma nedraugišku išpuoliu. Ka
da choras padainuoja mums per 
minėjimus, tautines šventes mūsų 
tautiniams sentimentams patenkin
ti, mes didelių reikalavimų meis
triškam atlikimui nestatome .svar
bu, kad dainuoja lietuviškai. Ži
noma, kuo meniškiau, tuo geriau. 
Daina tada mums yra kaip tam 
tikros rūšies dvasinis — patrioti
nis penas. Daina atliepia ta proga 
susikaupusiems jausmams, ir to 
mums pakanka. Kitas reikalas, kai 
choras suruošia koncertą ir kvie
čia ateiti pasiklausyti jo dainavi
mo meno ir už įėjimą ima mokes
tį. Čia jau bandymas išeiti į viešu
mą su pretenzija ne vien tik pa
tenkinti mūsų tautinį — patrioti
nį alkį, bet ir prabilti į klausyto
jus meno kalba ir sukelti juose 
estetinį pasigėrėjimą. Tada ir rei
kalavimai gali būti kitoki. 'Čia jau 
tas kriterijus — jeigu tik lietuviš
kai tai jau ir gerai — gali nebeti
kti. čia turi ne tik lietuviškai, bet 
ir gerai meniškai atlikti. Gal kas 
sakys, kad reikalauti iš chorų ka
žin kokio meninio lygio negalima, 
nes dirbama nenormaliose sąlygo
se. Iš tiesų sąlygos nėra normalios. 
Bet ar dėl to tiktų patiems ne
normaliems darytis, atsisakant nor 
malių matų? Nesustodami prie cho
rinio dainavimo pagrindiniausių 
elementų, peržvelkime kas, mūsų 
supratimu, padaro ar galėtų pa
daryti jo atlikimą meniškesnį.

(Toliau psl. 6)

tį. Norėjo pasiklausyti lietuvių 
liaudies dainų. Bet, girdi, kam 
Melbourne choras dainavo iš ope
ros! ir, dievaž, gerai dainavo!)?

— ★ —

Nors ir lazda turi du galus, nors
vieną ir antrą galą laikė du šoki
kai, bet lazda vis tiek nukrito že
mėn bešokant Mikitą. Kad ją ga
lai tą lazdą ir abu jos galus!

— ★ —

šokikams prisipiršo dviejų skir
tingų žanrų akompaniatoriai: trys 
akordeonistai ir choras. Tarp dvie
jų auklių vakas buvo bepametąs 
galvą. Gerai dar kad vargonai ne
buvo įjungti į darbą!

— ★ —

Lumzdelininkai piemenėliai buvo 
įdomūs, retai Australijoj matomas 
šokių įtarpas. Tik neaišku, kam 
jie taip susirietę dūdavo, ar neuž
teko kvapo?

— * —

Meno parodos atidarymas, kaip 
ir kiti vieši susitikimai, praėjo 
jomarkinėje nuotaikoje. Vos tik 
spėji sumesti žodį su seniai nema
tytu tautiečiu, žiūrėk, ir išnyra 
dar seniau nematytas, taip kad ma
žiausia laiko lieka svarbiausiam 
atsilankymo tikslui - paveikslų ap
žiūrėjimui. Ypač kad ir mes pra
dedam laikytis australinės tradi
cijos - lankytojus vaišinti vyneliu. 
Žmonės piešia, kuria, o mes atei
nam tik linksmai praleisti laiko. 
Mūsų dailininkai, beburiuodami 
tarptautiniuose vandenyse, dova-

( Nukelta i 6 psl.)
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APIE CHORUS IR KONCERTUS
(Atkelta iš psl. 5)

DAINOS PRANAŠUMAS 
MELODIJOJE

Nereikia pamiršti kad muzikoje, 
šalia harmonijos, ritmo bei kt., 
melodija bene bus svarbiausias ele
mentas, Melodiją, skambesio grožį 
klausytojams perduoda atlikėjai. 
Atlikėjų perduota klausytojams 
daina — ar tai būtų chorinė ar so
linė — yra labiau suprantama ir 
mėgiama, negu instrumentinis kū
rinys griečiausiai dėl to, kad melo
diją lydi žodis. Todėl gal nesukly- 
sime tvirtindami, kad chorinis dai
navimas kaip muzikinio meno rū
šis, yra suprantamiausia kiekvie
nam. Nereikiai būti muzikologu, 
ar turėti kaži kokį muzikalinį iš
silavinimą, kad galėtum gėrėtis cho 
ro dainavimu. Bet chorinis daina
vimas, skambesio grožio perdavi
mas atlikėjų klausytojams yra ne 
visada vienodas ir ne visada tin
kamas. Smagu klausytis tokio cho
ro, kurio dainavimas yra spalvin
gas, kuriame glūdi ne garso jėga, 
bet vidinė energija, jausminė iš
raiška. Garsiai, rėksmingai dai
nuoti nėra sunku — tai blogo bal
so valdymo požymis. Rėksmingu- 
mas gana charekteringds mažiems 
ir tik pradedantiems, bet nėra sve
timas mūsų dideliems ir ilgą pa
tirtį turintiems chorams. Daug 
sunkiau dainuoti tyliai, lygiai, kad 
visi balsai susilietų į vieną, sklan
džią garsų srovę. Muziko VI. Kava
liūno žodžiais: “Chorinis pianisi- 
mo grožis slypi vidinėje įtampoje, 
kuri kiekvienu momentu pasiren
gusi pratrūkti garsų uraganu. O, 
stiprus skambėjimas pasiekia savo 
tikslą tik tuo atveju, kada jis pa
ruoštas, išplaukia iš vidutinio ar 
silpno skambesio: Užtenka mažiau
sio štricho, nežymiai pabrėžto žo
džio, ir iš karto pasikeičia dai
nos prasmė, nuotaika, spalva.” 
Šitoks ar į jį panašus chorinis dai
navimas daugeliui eilinių klausy
tojų tarnauja vienu iš palygina
mųjų mastelių sprendžiant apie 
dainos atlikimo meninį lygį ir pa
čio choro meninį pajėgumą. Pasi
klausius šventėje mūsų pavienių 
chorų dainų atlikimo, norėtųsi, kad 
jie nesustotų prie atsiektų laimė
jimų, o žengtų naują žingsnį pir
myn ir pakeltų chorinio dainavi
mo meną į aukštesnę pakopą, 
kreipiant daugiau dėmesio į spal
vingumą, nuansinius perėjimus. O

... PAGIRIOS
(Atkelta 

nos, kad iš tautiečių lankytojų nie
ko gudraus ir pamokinamo nega
lėjo išgirsti.

— * —
Tobuliausias parengimas Sidnie- 

juj, tur būt, buvo N. Metų balius, 
nes nemaža publikos dalis jo iš 
viso neprisimena ir dėl tos prie
žasties negali jo kritikuoti.

— * —
Grįžtant rytą iš Sidniejaus į 

Melburną viltys buvo geresnės. 
Špiegai, ištyrę padėtį, pranešė, gir
di, traukinio restoranuose alus 
laisvai pardavinėjamas. Spėjam 
išmesti po porą skardinukų, gir
dami N.S.W. valstijos liberaliz
mą, vėdinam prikreiktus smegenis, 
taip gera kvėpuoti demokratinė
mis laisvėmis! Iki tol, kol pada
vėja pranešė:

— Nuo dabar čia bus patarnau
jama tiktai valgytojams, užsisaky
kite pietus arba atleiskite vietas 
tiems, kurie valgys!

Smurto būdu užsisakom pietus ir 
dabar paimam po skardinuką. Be 
apetito sunaudojus mėsos patieka
lą, sosui taškantis ant šviesių kel
nių (kas gi nežino kad australų 
traukiniai ne važiuoja bet kratosi 
lyg ant bangų!), baigiam alų ir 
dar prašom po vieną. Bet, apsiž
valgę ir pamatę, kokios minios 
keleivių užplūdo restoraną, mes 
supratom savo nusikalstamumą ir 
dūmėm į savo vagoną. Kadangi 
restoranas iki pat Melbourno buvo 
tirštai apipultas valgytojų, tai nie
ko kita neliko, kaip sėdėti prie 
lango ir atgailauti už Meno Dieno
se padarytas nuodėmes. Organiz
mas netiko net knygos skaitymui, 
akyse tegeltonavo kviečių ražie
nos.

— ★ —

lyginant chorus, atrodytų, kad pas 
lankiai niuansuoja ir toliausiai pa
žengęs šioje atlikimo kultūros sri
tyje yra Melbourno Dainos Sam
būris. ,

ŽODŽIŲ TARIMAS
Kitas dalykas vertas paminėti 

ir kuris prisideda prie chorinio dai 
navimo meninio lygio pakėlimo ir 
kurio klausytojai salėje norėtų iš 
mūsų chorų, tai dainuojant skirti 
didesnį dėmesį į dainos žodžius, jų 
ištarimą. Dėl blogos dikcijos dings
ta dainos prasmė, jos pulsas, nu
kenčia melodijos vientisumas, cho
ro skambumas. Jeigu žodžiai taria
mi neraiškiai ir neaiškiai — chori
nė muzika didele dalimi netenka 
savo vertės. Ilgus metus mūsų ne
priklausomybės laikais teatre dai
navęs ir Kauno paskui Vilniaus 
konservatorijoje profesoriavęs A. 
Kutkus savo atsiminimuose dikci
jos reikšmę choro dainavimui taip 
nusako: "... Pastatymas neturi pa
sisekimo kokio jis vertas. Kaltas 
neaiškus žodžių tarimas iš scenos. 
Panašiai atsitinka su chorų kon
certais. Chorų dirigentai, daugybė
je repeticijų repertuarą beruoš- 
dami, atmintinai išmoksta visus 
ruošiamų dainų žodžius. Ir jiems 
nekyla jokios abejonės dėl jų aiš
kumo. Pridėjus prie teksto muzi
ką, gerą dainos paruošimą ir atli
kimą, turėtų gautis gražus įspū
dis. Bet be aiškaus žodžių tarimo, 
klausytojams, nesuprantantiems, 
apie ką koncertinėje dainoje dai
nuojama, belieka tik muzikos gar
sais pasitenkinti. Tačiau melodi
ja chorui yra tik priedas prie žo
džių, ne atvirkščiai; juk melodija 
yra komponuojama žodžiams iš
reikšti, ne žodžiai — melodijai”. 
Gali atrodyti, kad čia be reikalo 
tiek kalbama apie visiems, tiek 
choristams tiek dirigentams, ge
rai žinomą ir suprantamą dikci
jos svarbą. Bet ne pro šalį vėl pri
siminti, nes mūsų chorų dainavi
me dikcija smarkiai šlubuoja. Ga
lima būtų parinkti dešimtis pavyz
džių iš mūsų chorų koncertų, kur 
graži ir neblogai atlikta daina li
ko klausytojų tinkamai neįvertin
ta, nes nedaug žodžių tegalima bu
vo suprasti. Šiais laikais, kada ape 
liuojama į klausytojus — ateikite 
pasiklausyti ne bet kokios, o lie
tuviškos dainos, tai jūs, mielieji 

iš psl. 5)

Organizmo nusidėvėjimas pasie
kė aukščiausį laipsnį Melburno sto
tyje, kur turėjau laukti adelaidiš- 
kio traukinio virš pusantros valan
dos. Su terbelėmis sunkiai užko
piu nepabaigiamais laiptais į ka
teteri ją užkąsti, o tenai valytojos 
jau verčia stalus aukštyn kojom, 
vėl kulniuoju žemyn, išeinu gat
vėn, klaikian lūšnynan, už kampo 
smunku kroatų ar maltiečių val- 
gyklėlėn, užsisakau kavos ir su
muštinių. Nešvarus, prigriozdytas 
kambarėlis, ceratinis staliukas su 
dėmėmis, patarnautojas prisisegęs 
apšepusį žiurstą. Pasibaisėtina ka
va, sumuštinukai privaryti gars- 
vyčių, kopūstlapių, rankioju kas 
tinka valgymui, sunkiai keliasi 
Adomo obuolys kąsniui nuryti, juo
džiausios vienatvės mintys kapoj a- 
si kaip suskridę juodi varnai.

Ir pro atviras duris, matau, ei
na mano prietelius melburniškis 
šaukiu ir jis atsiliepia. Laukia se
kančio traukinio iš Sidniejaus. 
Kiek mažai žmogui reikia, kad 
iš žemiausių gelmių pakiltum į 
viršų: kito žmogaus!

To trumpo susitikimo pakako 
išblaškyti beviltiškai nuotaikai iki 
pat Adelaidės. Juoba kad tam bu
vo panaudotos ir dirbtinės priemo
nės užkampinėje smuklėje.

— ★ —

Pasigėrėtinai saulėtą rytą va
žiuodamas pro Adelaidės kalnus 
nutariau, kad tai yra gražiausia 
vieta nuo pat Sidniejaus. Nusibo
dusias geltonų spalvų jūras čia 
paįvairina sodriai žali vynuogynai, 
vaismedžių sodai, daržovių sklypai, 
žaismingi nameliai šlaituose, gė
lynai, spygliuočių miškeliai. Ne 
gamta, paversta fabriku, bet že
mišku rojum.

atlikėjai, ją mums ir duokit, o ne 
tokią, kad jeigu žodžių iš anksto 
nežinai, negali atspėti, kokia kalba 
dainuo jat.

Koncerto pasisekimas ar nepasi
sekimas, šalia eilės kitų priežaš- 
čių, glūdi visų pirma choro pasi
ruošime. Tačiau ir vienodai gerai 
pasiruošusiam kolektyvui tos pa
čios dainos sudainuoti pavyksta 
įvairiai: vieną kartą įspūdingai, o 
kitą gana blankiai. Ir nenuostabu, 
nes čia didelės reikšmės turi cho
ristų asmeninė ir bendra nuotaika, 
nuovargis, vidinė drausmė ir kitos 
subjektyvios priežastys. Labai 
daug pareina nuo dirigento, ne tik 
nuo choro. Jo galioje daugybės mu
zikinių priemonių (dinamikos, tem
po, ritmo) pritaikymas ir subjek
tyvių faktorių pakreipimas viena 
ar kita linkme. Bet ir dirigentas 
yra žmogus ir jis turi savo “ups 
and downs”. Taigi ir nėra ko rei
kalauti, kad išpildymas būtų vi
suomet vienodai pasisekęs. Bet 
koncerto pasisekimas priklauso ne 
tik nuo gero pasiruošimo ir atli
kimo, bet dar ir nuo tinkamo dainų 
parinkimo. Ties šiuo dainų reper
tuaro klausimu kiek ilgiau stabtel- 
kime ir pažvelkime, ką apie jį sa
ko klausytojų širdys, akys ir au
sys. Daugelį dainų mūsų chorai 
dainuoja su pertraukom daugiau 
kaip dešimtį metų. Nors jos ir la
bai gražios, melodingos, lietuviš
kai įkvepenčios, bet dažnai jas gir
dint, nors ir labai gerai atliekant, 
pradeda nusibosti ir nedaryti įs
pūdžio. Parinkimas dainų, atrodo,
yra tik chorvedžių rankose. O jie 
aišku, kiekvienas turi savo skonį 
ir, greičiausiai vien tik tuo krite
rijumi vadovaudamiesi parenka 
chorui dainas. Vieni metų metais 
maitina mus tik “graudžių verks
mų” pobūdžio dainomis, kiti paren
ka lengvesnes žaismingesnes, bet 
nestatančias vokalinio atlikimo už
davinių, taip kad ir geras choras 
negauna progos parodyti savo pa

NADAS RASTENIS — 
LAUREATAS

Kaip “Dirva” skelbia, United Po
ets Laureate International, Filipi
nuose, pereitų metų birželio 4 d. 
Amerikoje gyvenantį advokatą ir 
poetą Nadą Rastenį įrašė į narius 
ir birželio 12 d. už jo poetinius kū
rinius, o ypač už jo poemą anglų 
kalba “War’s Curse” suteikė N. 
Rasteniui titulą “Honorary Lithu
anian — American Poet Laure
ate”. Minėtoji poema pereitų metų 
vasario 16 d. kongresmano Gar- 
matz buvo įteikta Amerikos kon
gresui ir kuri buvo paskelbta tos 
dienos “Congressional Record’’ lai
doje.

Minėtosios pasaulio poetų laure
atų organizacijos pirmininkas prof 
Amado M. Yuzon, gyvenąs Fili
pinuose, net buvo pasirengęs vykti 
į Ameriką ir Rastenį apvainikuoti, 
bet kelionė atidėta šiems metams.

Pereitų metų gruodžio 14 d. po
etui Rasteniui skirtas organizaci
jos medalis ir vainikas prisiųstas 
autoriui. Vainikavimas įvyks šiais 
metais.

Sausio 4 d. Nadui Rasteniui su
kako 76 metai. Lietuvių Dienų lei
dykla Los Angeles jau baigia 
spausdinti Nado Rastenio vertimą 
į anglų kalbą — Kristijono Done
laičio poemą “Metus”.

United Poets Laureate Interna
tional leidžia savo organą anglų 
kalba “Laureal Leaves” pereitais 
metais paskutiniame numery pas
kelbė Rastenio poemą “War’s 
Curse”.

LIETUVIAI
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
Jau ne nuo šiandie vokiečių ra

šytojai į savo romanų veikėjus 
lą, sosui taškantis ant šviesių kel- 
žinomiausių yra Hermann Suder
mann, klaipėdietis, kurio be kitų 
knygos kaip “Lietuviškos istori
jos” (Litauische Geschichten), 
“Kelionė į Tilžę” yra plačiai žino
mos ir pas mus.

Vienas iš stipriausių šio am
žiaus vokiečių rašytojų Ernst 
Wiechert (Rytprūsių kilmės, mi
ręs 1950 m.) savo epiniuose roma
nuose įveda net pagrindiniais he
rojais lietuvius ar lietuviškus pa
pročius. Tai yra mistikas ir jam 
lietuviška egzotika sudarė jo kū
rybos atramą.

Neseniai miręs Berlyne rašyto
jas Johannes Bobrowski sukūrė ro
maną iš Donelaičio gyvenimo savo 
kūriny nevengdamas gausių cita

264 King Street, NEWTOWN TeJ. 51-3664, 51-7855

FRISCO — NEWTOWN DIDŽIULIS BALDŲ PASIRINKIMAS ŽEMIAUSIOMIS 
KAINOMIS IR PALANKIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

• MIEGAMIEJI
• TELEVIZIJOS
• SALIONŲ KOMPLEKTAI
• VIRTUVĖS APSTATYMAS
• ŽOLIAPIŪVĖS

• ŠALDYTUVAI
• SKALBIMO MAŠINOS
• RADIJAI IR RADIOGRAMOS
• MAGNETOFONAI
• VALGOMIEJI

IR GALYBĖ KITOKIŲ

Visais naminiais reikalais kreipkitės skambindami ponui Paul FINTĄ netgi sava kalba.

NAUJAI VEDUSIEMS SPECIALIOS NEMOKAMOS DOVANOS.
Kreipkitės į mus norėdami įkeisti senus daiktus į naujus (Trade-in).

PAGEIDAUJANT MES NEMOKAMAI PAIMAME JUS IŠ NAMŲ IR PRISTATO
ME ATGAL JEIGU NORITE TIK SUSIPAŽINTI SU MŪSŲ PREKĖMIS.

KIEKVIENAM PATARNAVIMUI PASIRUOŠĘ — SKAMBINKITE!

Telefonai: 51 7855 arba 51 3664 ir neužmirškite prašyti Mr. Paul FINTĄ!
PO DARBO VALANDŲ TELEFONAS 78 5443.

jėgumo. Bet, bendrai paėmus, re
tai bandoma išeiti iš tradicinių 
kūrinių ir harmonizuotų liaudies 
dainų repertuarinio prieglobsčio, 
susiformavusio dar nepriklausomy
bės laikais. Ir tai pradeda daug 
kam nusibosti. Užmirštama, kad 
didelės dalies klausytojų, ypač čia 
augusių, muzikinis skonis yra susi
formavęs skirtingose įtakose ir ku

KULTŪRINĖ KRONIKA
tų iš Donelaičio “Metų”. Tasai ro
manas pavadintas “Litauische 
Claviere” ir išleistas Union lei
dyklos Berlyne.

Mielai savo kūryboje lietuviškus 
motyvus renkasi ir dabar Šveica
rijoje gyvenąs žinomas rašytojas 
ir kultūrininkas Edzard Schaper. 
Jo vienas romanų “Der tanzende 
Baer” (Šokantis lokys) net išti
sai vaizduoja lietuvių karo pabė
gėlių likimą.

Yra ir daugiau pasauly žinomų 
rašytojų, kurie savo kūryboje pa
naudojo ar panaudoja lietuviškus 
motyvus arba net įveda lietuvius 
pagrindiniais ar šalutiniais veikė
jais. Mūsų tautos kultūros istori
jai daug padėtų, jeigu kas imtųsi 
darbo ir bent suregistruotų, ko
kiuose svetimtaučių rašytojų vei
kaluose paliečiami ar net pavaiz
duojami lietuviai, o turint galimy
bių net ir panagrinėti, kaip ir ko
kioje šviesoje jie pristatomi.

n,m.
KNYGOS LOTERIJON

Vilniuje sugalvotas naujas nela
bai perkamų knygų būdas — lote
rija. Knygynai pardavinėja lote
rijos bilietus, po 25 kapeikas. Kas 
ketvirtas arba penktas bilietas lai
mi, mažiausia pusrublį, daugiausia 
50 rublių. Bet laimėjimai išmoka

MELBOURNO PARAPIJOS KIOSKE NAUJAI GAUTOS KNYGOS;
Užsakyti per N. Butkūną, 9 Cowper St., St. Kilda, Vic.

Atsiminimai iš Balfo veiklos, Prof. Končius, 404 psl. $4.50
Antanas Smetona, žmogus ir valstybin. V. Šliogeris, 186 p. $2.00
Atnroji Pradalgė, literatūros metraštis, 38 rašyt. 446 psl. 1.90
Bėgiai, novelės, K. Almenas, 197 pusi. 0.95
Česlovas Sansnauskas, J. Žilevičius, 126 pusi. 0.90
Dievo Avinėlis, Antanas Maceina, 267 pusi. 3.15
Gulbė karaliaus pati, L. K. Fondas, 1.15
Inicialai po tiltu, novelės, Ant. Tulys, 156 psl. 0.95
Ir atskrido juodas varnas, poezija, Ant. Gustaitis, 119 psl. 2.70 
Laumių juosta, atsiminimų kronika, B. Raila, 34 8psl. 1.55
Manoji Dzūkija, atsiminimai, Jon. Miškinis, 192 psl. 1.25
Meškiukas Rudnosiukas, III laida, Vytė Nemunėlis 2.70
Nepriklausomkti Lietuvai, Šaulių Sąj. leid. Petrušaitis 4.55
Per giedrą ir audrą (1909-18), Mykolas Vaitkus, 272 psl. 1.55 
Šventasis Augustinas, Giovani Papini, 173 psl. 2.70
Snaigių Karalaitė, L Narūne, iliustr. Stančikaitės 0.90
Trečioji moteris, prem. romanas, A. Baronas, 196 psl. 2.25
Vilniaus Rūbas, romanas, P. Tarulis, 495 psl. 1.90
Žemės šauksmas (trėmimas atm.), Alė Rūta, 307 psl. 3.60

Primename klijentams, kad Kioske galima užsisakyti įvairiau
sių lietuviškų laikraščių bei žurnalų leidėjų nustatytomis kainomis. 
Tiems, kurie gauna laikraščius, dabar pats laikas atnaujinti prenu
meratas. Atneškite į Kioską, ar atsiųskite reikamą sumą ir gausi
te laikraščius visus metus. Jei neturite dabar pinigų — praneškite 
kokius laikr. norite gauti ir laikraščius gausite; apmokėsite vėliau.

Kioske turime ir įvairiausių lietuviškų plokštelių leidėjų nusta
tytomis kainomis. Reikalaukite kainoraščių.

HOME FURNISHERS

rie, nors ir brangina ir grožisi 
liaudies dainų melodijomis, nori ir 
ko nors kito, ko nors naujo. Pri
siminkime, kad koncertuose bet 
koks, nors ir nelabai vykusiai at
liktas bandymas duoti naujo visuo
met būna publikos labai šiltai su
tiktas. O tokių naujoviškesnių lie
tuviškų kūrinių, parašytų tiek da
bartinėje Lietuvoje ir mums tin- 

mi ne pinigais, o knygomis, pa
sirinktinai, aišku, iš tų, kokių yra 
knygų lentynose. (Leidiniai, ku
riais pirkėjai domisi, loterijų ne
sulaukia. Kartais per kelias dienas 
viską išperka). Kad tuo knygų 
platinimo būdu domisi ne knygų, 
o tik loterijos mėgėjai, matyt iš 
to, kad Vilniuje per 10 dienų nu
pirkę 50,000 tos loterijos bilietų. 
Atseit, per 10 dienų vilniečiai stai
ga išleido 12,500 rublių “knygoms”, 
kurių lig šiol jiems nereikėjo. Esą, 
ir iš kitų miestų toki “knygos mė
gėjai” nekantriai laukia... loteri
jos bilietus.

Kauno dailininkai ryžosi kitokia 
loterija skatinti domėjimąsi dailės 
parodomis. Parodos lankytojas, 
pirkęs bilietą į parodą, palieka ka
soj savo pavardę su adresu, o die
nai baigiantis, tos dienos lankyto
jams loterijos būdu padovanoja 
porą trejetą paveikslų.

(ELTA)

DIEVŲ MIŠKAS LENKIŠKAI
Štuthofo muzėjaus iniciatyva 

Gdynėje išleista lenkų kalba Balio 
Sruogos Dievų Miškas. Išvertė S. 
Majevskis. Įžanginis žodis T. 
Plužanskio, kuris pats buvo Stu- 
thovo koncentracijos stovyklos ka
liniu. 

H

karnų, tiek JAV-ėse ir ten jau iš
bandytų ir įsipilietinusių koncertų 
salėse, yra, bet jie mus retai te
pasiekia. Ir jų gaidų ne taip sunku 
gauti, tik reikia kam nors daugiau 
domėtis ir ieškoti. Pataikavimas 
vien tik klausytojų skoniui gal ir 
negirtinas reiškinys. Dainavimas 
chore yra savotiška muzikinė mo
kykla, joje lavinama klausa, mo
komasi valdyti balsą, išauga suge
bėjimas labiau suprasti muziką. 
Taip muzikiniai išprusęs choristas 
nebepasitenkina paprastom dai
nom, nori sudėtingesnių, kompli- 
kuotesnių kūrinių. Su jais supa
žindindami klausytojus plečia jų 
muzikinį akiratį, kelia jų muzikinę 
kultūrą. Kad choras tokį auklėją- 
mąjį — pažintinį vaidmenį suvai
dina neturėdamas sau jo uždaviniu - 
atrodo neginčytina, bet ar choro 
vadovai, parinkdami dainas nau
jam repertuarui tokią choro misi
ją — auklėti publikos skonį — tu
ri turėti prieš akis, ar ne, labai 
ginčytina. Kaip ten bebūtų, bet 
parenkant chorui dainas visiškai 
nesiskaityti su publikos skoniu, pa
geidavimais, negalima. Nors kai 
kuriems chorams balsinė medžiaga 
riboja dainų pasirinkimą, bet klau
sytojams būtų malonu išgirsti dau 
giau įvairesnių, skirtingų nuotaikų 
ir, pagal galimybes sudėtingesnių, 
kūrinių. Praėjusi Dainų šventė ro-. 
do, kad pas mus jau atsirado no
ro bandyti ir šį tą naujo.

BENDRA DISCIPLINA
BEI TVARKA

Kas klausytojui patraukiančio, 
imponuojančio chore? Pirmiausia 
geras organizuotumas, disciplina, 
vaizdinga išorė, kompaktiškumas, 
susiklausymas, vieningas dirigen
to sumanymo įgyvendinimas. Tad 
ir reikėtų užsiminti apie nieko 
bendro su dainavimu neturinčiom, 
bet smarkiai prisidedančiom prie 
koncerto pasisekimo smulkmenom, 
į kurias mūsų chorai per mažai 
kreipia dėmesio. Tvarkingas apsi
rengimas, išėjimai ir nuėjimai nuo 
scenos ir jų metu laikomi atstu
mai, sustojimas, scenos papuoša
lai — visa tai aišku pastebima iš 
klausytojų pusės ir vertinama. Aiš
ku, kad choristai išeina į sceną 
dainuoti ne sau, o publikai ir su- I 
kelti pasigėrėjimo jei ne savo išo
re, o daina, bet vis dėl to tos sce
ninės smulkmenos turi įtakos žiū- ■ 
rovui — klausytojui. Dainų šven- | 
tės metu kurių choristų veiduose 
buvo matyti arba pasyvumas, ar- I 
ba tam tikras pasimetimas, arba 
begalinis koncentravimasis. Gri- | 
masos ir perdėtas maivymasis gal 
ir negerai, bet visiškas pasyvus 
sustingimas irgi rodo choristo neį- 
sijautimą į dainą. Kai choristas įsi
jaus į dainą, ją pamils, tada jam 
bus aiškus jos turinys, gims nuo-1 
širdumas, nuotaika ir jis, aišku; 1 
negalės dainuoti kaip mumija. 
Tiek to, tai nėra jau taip esmin
ga, kaip čia buvo nukalbėta.

(Bus taugiau)
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ANTANAS LAUKAITIS

Varžybos sporto šventėje
Redaguoja: Antanas Laukaitis

73 Holden St., Ashfield, N.S.W. Tel. 71 3475
Vieną iš didžiausių šventės sen

sacijų padarė geelongiškiai, gra
žioje kovoje nugalėję Adelaidės 
Vytį 46:39 (22:16). Geelongiškiai

(Tęsinys)
geelongiškiai Išsikovojo tikrai 
pelnytą pergalę. Taškai: Geelon- 
gui: Brazdžionis I — 26, Braz
džionis II — 13. Adelaidei: Jau-

po 10, Milvydas 7; Hobartui — 
Stanwir 6, Radzevičius 4.

Paskutinės dienos vyrų rung
tynėse po gana kietos kovos per-

nejaus čempionų rinktine — Pa- 
ratels, kuri prieš dvejus metus 
turėjo progos susitikti ir su Ame
rikos lietuvių rinktine. 1967-jų 
metų Australijos liet, rinktinėn 
tapo išrinkti: D. Atkinson, S. Lu
koševičius, A. Andriejūnas, G. 
Grudzinskas (Sydnejus), V. So- 
ha, I. Milvydas, V. Mačiulaitis 
(Melbournas), Daugalis (Adelai
dė), V. Brazdžionis (Geelongas),

ŠACHMATAI ADELAIDĖJE 1966 M.
Adelaidės A kl. šachmatų ko

manda vadovaujama kom. kapito
no didmeisterio R. Arlausko, is
toriniu rekordu sumušusi savo ar
timiausius varžovus praeitų metų 
čempionus Matisons 4J:i, ilgameti 
s teito čempioną Norwood 4:1 ir Eli 
zabeth komandą 5:0 (toje koman
doje žaidžia didmeisteris L. En- 
dzelins), taip pat rekordiniu “Mar
gins”, tapo Pietų Australijos stei- 
to šachmatų čempionu. Tą titulą 
jau lami antrą kartą. 1963 m. lai
mėjo vadovaujant komandos kapi
tonui P. Lukošiūnui.

A. Rezerve lošia 3 komandos. 
Visos trys pateko į grand finalą 
ir skaitomos pačios stipriausios 
Valstijoje. Vytis I laimėjo savo 
grupėje pirmą vietą ir antros gru
pės nugalėtoją supliekė finale 
41 :i! laimėdama tik “Runner Up” 
titulą, kadangi dėl didelio komandų 
skačiaus buvo lošiama dviejose 
grupėse ir patekusiems į silpnesnę 
grupę buvo priskaityti visi taškai, 
gauti per metus. Ši sistema dabar 
jau panaikinta. Pažymėtinos per
galės finale prieš nuolatinius A 
kl. žaidėjus V. Opulskio, P. Luko
šiūno ir A. Markevičiaus lygio
sios prieš daug stipresnį priešą.

Komandų kapitonai: P. Lukošiū
nas, S. Reivytis ir M. Pocius.

Susirgus B kl. kapitonui J. 
Kleinauskui buvo perimta vado
vauti V. Vilčinsko, jau iš Lietuvos 
žinomo kieto žaidėjo, tačiau dėl 
darbo negalint nuolatos lošti prieš 
metų pabaigą buvo perimta vado
vauti gero teorijos žinovo ir ga
baus žaidėjo J. Bardausko. Dėl 
žaidėjų išvykimo į kitas Valsti
jas, komanda iš pirmaujančios vie
tos atsidūrė vidury.

C kl. irgi laimėjo “Runner Up” 
titulą. Komandos kapitonu buvo 
Vytautas Butvilą, kurio vadovau
jama B kl. šachmatų komanda lai
mėjo tarpmokyklines šachmatų pir 
menybes; dėl mokslo negalint lošti 
jo Vyties komandos kapitono vie
tą užėmė stiprus žaidėjas P. Ka
nas. Tam gavus svarbias pareigas 
tarnyboje ir negalint lošti C kl., 
pritrūko tik 1 taško būti valsti
jos šempionu.

2.12.66 m. valstjos šachmatų ko
mandų žaibinėse pirmenybėse, ku
rias pravedė Pietų Australijos 
Šachmatų S-gos vicepirmininkas 
P. Lukošiūnas, Vyties A kl. ko
manda jau antri metai iš eilės lai
mėjo čempionatą. Pirmos lentos

pradžioje pradėję atkaklią kovą, 
nepavargo ir žaidimo persvarą iš
laikė per visas rungtynes, ypatin
gai kai broliai Brazdžioniai buvo 
vytiečių tiesiog nesulaikomi ir 
savo gražiais praėjimais darė vie
ną po kito metimus. Nors adelai- 
diškiai Jaunutis su Daugaliu sa
vais metimais ir kovingumu ban
dė komandą išvesti į dominavimą, 
tačiau jiems tas nepasisekė ir

žaidėjui R. Arlauskui sergant, Vy
ties komanda, vadovaujama kap. 
P. Lukošiūno, surinko daugiausia 
taškų ir be titulo dar laimėjo si
dabrinę taurę.
A. Rez. Vyties komanda, žais
dama be V. Opulskio ir B. Slama- 
no užėmė antrą vietą. Kom. kap. 
S. Reivytis. Lošiant tokiems stip
riems žaidėjams kaip P. Saveniui, 
M. Šervyčiui, R. Baranauskui ir 
A. Makarevičiui ir kartais nuga
lint S. Reivyčiui pačius stipriau
sius žaidėjus, čempionatas turėjo 
būti laimėtas.

Vyties klubo lietuvių žaibinio 
šachmatų valstijos titulą laimėjo 
R. Arlauskas, jis laimėjo ir valsti
jos žaibinį “Handicap” turnyrą, 
gaudamas šachmatų karaliaus 
auksinę statulėlę ir piniginę do
vaną. P.

nutis 15, Daugalis 12.
Canberra prieš Sydnejų ir vėl 

gerai pasirodo, nors šiose rung
tynėse už Kovą nežaidžia jų tre
neris Atkinson. E. Palubinskas ir 
vėl parodo metimų deimančiukų 
aikštėje ir koviečių visai nesulai
komas, nors, žinoma, Sydnejiškių 
visas žaidimas ir praėjimai, kad 
ir be savo vadovo, yra daug ge
resni. Pasekmė: 43:36 (22:17). 
Taškai: Sydney — Grudzinskas 
19, Lukoševičius 10, Andriejūnas 
8; Canberra — Palubinskas 25, 
Vaseris 5.

Gana lengvai Melbournas įvei
kė Hobartą 37:13 (12:4), nors 
pirmasis puslaikis buvo žaidžia
mas apylygiai. Taškai: Melbour- 
nui — Ališauskas ir Mačiulaitis

galę prieš Geelongą laimėjo Mel
bourne Varpas 35:31 (17:10).
Geelongiškiams antrąjį puslaikį 
ypatingai kietai susiėmus, varpie- 
čiai turėjo gerokai pasispirti ir 
tik pirmojo puslaikio didesnis taš
kų skaičius jiems atnešė laimė
jimą, nes antrasis puslaikis buvo 
geelongiškių daug geriau sužais
tas. Taškai: Melboumui — Ma
čiulaitis 9, Soha 7, Milvydas ir 
Firinauskas po 6; Geelongui — 
G. Brazdžionis 10, V. Brazdžio
nis 9.

LIETUVIŲ RINKTINĖ —
— PARATELS 51:52 (30:32) 
Paskutinėse šventės rungtynėse 

susitiko Australijos lietuvių krep
šinio rinktinė su ilgamete Syd-

SPORTINIAI NUTIKIMAI 1966 M.
SURINKO ROBERTAS SIDABRAS

čia suglaustai bandysiu paminė
ti svarbesnius lietuvių sporto mo
mentus, įvykusius pereitais me
tais. Žinios iš Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto veiklos buvo gana 
kuklios. Ir tai ne todėl, kad ten 
būtų nebuvę iškilių sportinių mo
mentų, bet kad ne visos žinios pa
siekia Australiją. Reikia tikėtis, 
kad ten atgimęs vienintėils išeivi
jos sporto laikraštis “Sportas” 
ateity šią spragą užpildys.

m. amžiaus titulą. Be šių perga
lių lietuvaitei atiteko ir moterų 
dvejetų meisterės titulas.

TORONTO AUŠRA vasario 
mėn. iškovojo Kanados lietuvių

E. MODESTAS ir V. MOLIS 
Čikagos “Jamaco Saints” krepši
nio komandos sudėty sausio pra
džioje (pereitais metais) gastrolia 
vo Ispanijoje ir rungtyniavo su Is
panijos ir Brazilijos rinktinėmis. 
E. Modestas (Modestavičius) — 
Šiaurės Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės puolėjas.
VIOLETA NEŠIUKAITYTĖ, 14

m. amžiaus Toronto (Kanados) Vy 
ties sportininkė Hyattsville apgy
nė pernai iškovotą rytų Amerikos 
stalo teniso čempionės iki 15-17

1966 m. krepšinio meisterio titu
lą finale įveikus Hamiltono Kovą 
116:108. Pirmenybės įvyko Toron
te ir jose nepaprastai gerai pasi
rodė Aušros “žvaigždė” Staniulis, 
finale pelnęs net 48 taškus. Tre
čia vieta atiteko Montrealio Tau
rui įveikus Toronto Vytį 71:55.

ELENA SABALIAUSKAITĖ 
Toronto Vyties sportininkė iškovo
jo Ontario provincijos stalo teni
so meisterės titulą įveikusi finale 
komandos draugę V. Nešiukaitytę.

J. DANIŪNAS, Kauno trenerio 
B. Putrimo auklėtinis pagerino Lie 
tuvos šuolio į aukštį rekordą pa
siekęs 2 m. 3 cm. uždarų patal
pų pirmenybėse Vilniuje.

ČIKAGOS NEO LITANIA lai
mėjo Vid. Vakarų Amerikos lietu-

PATIKSLINIMAS
Buvusios Australijos Lietuvių 

Sporto Klubų Sąjungos pirminin
ko vardu, aš noriu pranešti, kad 
“Mūsų Pastogės” sporto skyriaus 
bendradarbiai p. V. Bernotas p. 
Nemeika ir p. R. Sidabras, Aus
tralijos Sporto Klubų atstovų su
važiavimo posėdy (nedalyvavo ir 
iš jų pasisakymų aiškiai matosi, 
kad jie neturi nė mažiausio supra
timo, kas vyko posėdžiuose.

Posėdžiui pirmininkavo p. A. 
Bladzevičius, kuris šiuo metu Aus
tralijos Lietuvių sporto veikloje 
skaitomas vienas sumaniausių vei
kėjų.

Sporto Klubus atstovavo gana 
prityrę klubų atstovai sporto veik
loje ir keista, kai kas nors pasi
sako, kad 6 klubų atstovai suva
žiavę padarė neteisingų sprendimų 
prieš vieną klubą.

Labai gaila, kad vienas iš pasi
sakiusiųjų nežinojo, jog sporto 
švenčių metu visus tarpklubinius 
ginčus sprendžia klubų atstovų su
važiavimas, ir posėdžio metu 6

bas nebuvo baustas, tačiau Vyties 
klubas buvo nubaustas dėl to, kad 
1966 metų eigoje klubo valdyba 
ignoravo A.L.S.K.S. Valdybos pa
darytą sprendimą (kuris buvo tei
singas, ką visi klubų atstovai pa
tvirtino) ir perdavė reikalą spręs
ti “South Australia Basketball As
sociation”, tuo savo pasielgimu jie 
ne tik kad nužemino A.L.S.K. Są
jungą, bet kartu nužemino lietuvių 
vardą australų akyse.

Aš manau, kad to užtenka atsa
kyti į j. Nemeikos užklausimą, kuo 
remiantis buvo nubaustas A.L.S.K. 
Vytis.

Vingas Binkis

vių krepšinio čempionų vardą į- 
veikdami Čikagos Nerį 111:83. Tre 
čia vieta atiteko Detroito Kovui 
įveikus Čikagos Lituanica 83:78. 
Pirmenybės vasario 5-6 d.d. įvyko 
Čikagoje, ir čia iškiliausiai pasi
rodė E. Modestas ir V. Molis Neo- 
lituanios gretose.

LIETUVOS VANDESVYDŽIO 
vyrų rinktinė iškovojo pabaltiečių 
čempionų titulą. Pirmenybės įvyko 
Vilniuje, kur be pabaltiečių dar 
dalyvavo ir Baltarusijos rinktinė.

LIETUVOS RANKINIO vyrų 
rinktinė įveikė šio sporto tėvynės 
atstovus Danijos rinktinę 21:20. 
Šis tarptautinis susitikimas įvy
ko balandžio 9 d. Kauno sporto ha
lėje stebint 4.000 žiūrovų.

ČIKAGOS NERIS tapo 1966 m. 
Š. Amerikos lietuvių krepšinio 
meisteris įveikus Čikagos Neolitu- 
nia 105:99. Trenerio V. Grybaus
ko žodžiais — “šios rungtynės ga
li būti įrašytos didžiulėmis raidė
mis į mūsų krepšinio istorijos la
pus”. Sekančias pozicijas užėmė: 
3-čia — Čikagos Lituanica, 4-ta
— Toronto Aušra, 5-ta — Detroito 
Kovas (1965 m. meisteris) ir 6-ta
— Čikagos Aras. Pirmenybės įvy
ko balandžio 16-17 d.d. Čikagoje 
ir meisterių gretose iškiliausiai pa
sirodė A. Varnas ir L. Jasevičius.

RIČARDAS TAMULIS, plačiai 
išgarsėjęs Kauno boksininkas ge
gužės mėn. Maskvoje iškovojo Sov. 
Sąjungos čempiono titulą penktą 
kartą.

LIETUVOS STALO TENISO 
riktinės iškovojo Pabaltijo nuga
lėtojų vardą vyrų ir moterų gru
pėse. Be to, A. Skarulienė nebuvo 
įveikta ir individualinėse varžy
bose.

(Bus daugiau)

VASAROS
Vasaros krepšinio turnyras Ade

laidėje prasidėjo praėjusiais me
tais. Po trumpos Kalėdų ir Nau
jųjų Metų pertraukos turnyras 
tęsiamas toliau. Dabar jau pradė
tas antras turnyro ratas.

Šiam turnyrui Vyties Klubas į- 
registravo dvi mergaičių komandas 
(dalyvauja ir vyrai). Pirmoji mer
gaičių komanda žaidžia aukščiau
sioje “District” klasėje. Iš iki šiol 
turėtų dešimties rungtynių laimė
ta 6, pralaimėta 4. Iš pralaimėtų 
vienos buvo atiduotos be kovos. 
Kelios žaidėjos dar buvo nesugrį- 
žusios į Adelaidę iš atostogų ir ne
pajėgta pastatyti komandos. Var
žybų lentelėje užimama ketvirta 
vieta.

Nežiūrint šios komandos smar
kaus pralaimėjimo Sydnėjaus ko- 
vietėms Sporto šventėje, žaidžia
ma gana gerai. Teisingiau būtų 
pasakius, ši komanda Sydnėjuje 
neparodė savo tikro “veido”. Ži
noma,tas nesumažina sydniejiškių 
laimėjimo vertės.

šių dešimties rungtynių metu 
komandai taškus laimėjo: N. Vyš
niauskaitė 80, V. Juciūtė 56, G. 
Krivickaitė 30, M. Lapienytė 23, 
M. šiukšterytė 16, M. Matiukaitė 
4 ir E. Pociūtė 2. Ne visos iš šių 
žaidėjų žaidė vienodą rungtynių 
skaičių.

Komanda labai stokoja ilgų me
timų. Australės daugumoje naudo
ja aikštės gynybą ir neturint ilgų 
mėtymų labai sunku žaisti.

V. Juciūtė, N. Vyšniauskaitė ir 
G. Krivickaitė lanko Pietų Austra
lijos jaunių iki 18-kos metų rink
tinės treniruotes. Buvo net pa
kartotinai kviesta šioms treniruo
tėms ir M. Lapienytė, bet dėl as
meniškų sumetimų atsisakė.

Komanda greitai nustos savo il
gametės žaidėjos - kapitonės M. 
šiukšterytės. Milė yra mokytoja ir 
dvejiems metams paskirta į provin
ciją. Labai pasiges Milės ir tink
linio komanda. Ką padarysi, kas 
nors turi mokinti ir ūkininkų vai
kus.

Dėl egzaminų, švenčių ir pana
šiai komanda dažnai žaidė nepil
nu sąstatu ir jau du mėnesius atos
togauja be treniruočių, gi pasiek
ti rezultatai neblogi.

Antroji mergaičių komanda žai
džia III-je divizijoje. Komanda su
daryta iš jaunių žaidėjų ir tik jos 
kapitonė turi didesnio patyrimo. 
Panašiai kaip ir pirmoji komanda

TURNYRE
dėl egzaminų ir kitų priežasčių re
tai kada gali žaisti pilnu sąsta
tu.

Iš sužaistų astuonių rungtynių 
laimėta septynios. Vienas pralai
mėjimas skaudus: sumaišius rung
tynių laiką pavėluota atvykti j 
aikštę. Varžybų lentelėje dalina
masi antroji vieta su kita koman
da. Po švenčių komanda labai pasi
gedo savo geriausios metikės I. 
Beinoravičiūtės. Irena kiek užtru
ko Sydnėjuje pas gimines.

Neseniai ši komanda susilaukė 
naujos žaidėjos — V. Mikeliūnai- 
tės.. Tarp kitko Valdonė turėjo re
tai pasitaikančios garbės pradėti 
žaisti pirmoje komandoje. Trūks
tant žaidėjos jinai trumpą laiką 
užpildė spragą žaisdama už šią 
komandą. Valdonė yra aukšto ūgio, 
jauna ir prie gerų norų galės at
siekti neblogų rezultatų.

Komandai siekti laimėjimų pa
deda dvi dar labai jaunos žaidėjos: 
R. Galinskaitė ir J. Juciūtė.

Taškai: N. Marcinkevičiūtė 55, 
B. Latvėnaitė 54, I. Beinoravičiū- 
tė 27, K. Baškutė 23, E. Lapienytė 
15, R. Galinskaitė 4 ir J. Juciū
tė 2.

Abidvi komandos treniruojamos 
A. Merūno.

B.N.

E. Palubinskas (Canberra), V. 
Radzevičius (Hobart).

Pirmuosius taškus laimi 
australai, tačiau tuoj pat mūsiš
kiai lygina, ir apylygis žaidimas 
vyksta visą pirmąjį puslaikį, bai
giant tik dviejų taškų australų 
pergale. Antrąjį puslaikį kova 
vyksta dar kiečiau. Naudodami 
ypatingai didelę spartą Paratels 
žaidėjai mano žaidimą persverti 
ir visiškai sužlugdyti per šventę 
pervargusius mūsų rinktinės žai
dėjus. Tačiau tas australams ne
pasiseka, ir žaidimas visą laiką 
vyksta tai vienos, tai antros pu
sės nežymia persvara, kas sukelia 
gausių žiūrovų tarpe didelę įtam
pą, kokią paskutinį kartą buvo 
matyta tik Amerikos lietuvių 
krepšininkų viešnagės metu. Visą 
laiką negalima spėti, kuri koman
da pranašesnė. Taip dažnai kei
čiantis taškų persvarai, žiūrovų 
įtampa tikrai nepaprasta ir spor
tiškai įelektrinta. Rungtynių pa
čiose paskutinėse sekundėse, aus
tralams vedant vieno taško per
svara, sviedinys patenka j mūsų 
rinktinės vieno iš pranašiausių 
metikų — Daugalio rankas, kuris 
prasiveržęs daro kone iš po krep
šio metimą ir kitais, šaltesniais 
atvejais jam būtų tikras pataiky
mas, kai šiose taip svarbiose žai
dimo sekundėse, australų neišpa
sakytai laimei, sviedinys tik apsi
suka apie lanką ir praslysta lau
kan, atnešdamas mums pralaimė
jimą ir australams laimingą per
galę.

Nors šios rungtynės ir buvo 
vienu tašku pralaimėtos, tačiau 
visi žiūrovai, krepšinio ekspertai 
ir patys žaidėjai gėrėjosi mūsų 
rinktinės gražiu pasirodymu, to
kiu ugningu kovingumu ir puikiu 
susižaidimu, kurio mūsų rinkti
nės tarpe aš nesu mats jau daug 
metų. Jaunosios jėgos labai gra
žiai derinosi su vyresniaisiais, ir 
jeigu tik ne pirmenybių nuovar
gis, ir daugiau turėtų treniruočių 
kartu, tai ir mūsų rinktine Aus
tralijoj galima būtų pilnai di
džiuotis. Taškai: Palubinskas 14, 
Daugalis 12, Atkinson 9, Milvydas 
8, Grudzinskas 4, Lukoševičius ir 
Andriejūnas po 2. (Bus daugiau)

SVEČIAS PAS
Pasaulio Lietuvių Bendroumenės 

Pirmininkas p. J.J. Bačiūnas bū
damas Australijoje ir lankydamas 
vietines lietuvių bendruomenes, yra 
tikrai susidomėjęs mūsų veikla. P. 
Bačiūnas būdamas Melbuorne pa-

VARPIEČIUS
sirinkusiems sportininkams prista
tyti p. Bačiūno, nes svečias jau la
bai gerai yra pažįstamas visiems 
Australijos lietuviams ir yra mū
sų bendruomenės garbės narys.
P. Bačiūnas tuoj aus pastebėjo,

lietuviškas šeimas ir siektų kiek ga
lint aukštojo mokslo ir daugiau 
dirbtų lietuvių bendruomenės eilė
se.

Sportininkai garbingam svečiui 
sudainavo ilgiausių metų ir su
šaukta sportiškas 3 sykius valio.

Po to niekad nepavargstanti p-lė 
N. Mališauksaitė iš kažkur ištrau-

Sporto salės reikalais
DARBAS VYKSTA

Gerai atsilsėjus po atostogų, Sydnėjaus sporto entuziastai pra
dėjo Sporto Salės statybos akciją visame Sydnėjuje.

Numatyta greit pradėti lankyti visus apylinkių tautiečius, ku
rie bus prašomi paaukoti ir paskolinti pinigų statybos pradžiai. Tikė
kimės, kad mūsų tautiečiai, ypatingai tie, kurie turi savo priau
gančio jaunimo, supras šį svarbų reikalą Sydnėjuje ir jei ne auka, 
tai didesne paskolos suma galės įgalinti Sporto Salės statybą. Tik
rai nuoširdus ačiū visiems aukotojams ir skolintojams už jų šio rei
kalo supratimą ir aukas bei paskolas.

IŠRINKTOS KOMISIJOS
Sporto Salės darbo pradėjimui yra dvi komisijos, kurios turi 

ir dvi savo paskirtis, tai Finansų ir Statybos.
Finansų Komisijos pirmininku pakviestas šio skyriaus redak- 

to riusAntanas Laukaitis, iždininku A. Makaras, sekretore Z. Motie
jūnienė, nariais V. Augustinavičius, K. Krapauskas, A. Šimaitis, 
p. Zigaitienė.

Statybos Komisijos pirmininkas yra inž. V. Bernotas, nariai B. 
Genys ir inž. A. Žukas.

Šių abiejų komisijų sąstatas darbui prasidėjus numatomas pa
pildyti, pakviečiant į jas daugiau tam reikalingų asmenų.

Pradžioje sunkiausias darbas krinta Finansinei Komisijai, nuo 
kuriuos pasisekimo pareis ir tolimesnė darbo eiga. Nors šis darbas 
pradžioje ir bus sunkokas, tačiau kaip matome į abi komisijas įėję 
nemažai sporto veteranų ir sportui prijaučiančių asmenų, kurie, 
reikia tikėtis, mokės prieiti prie Sydnėjaus lietuviškosios visuomenės 
ir ras užtenkamai pajamų pradėti šį svarbų jaunimui darbą.

KAZIUKO MŪGĖS PAJAMOS SPORTO SALEI
Kaziuko Mugės rengėjai, o tai daugumoje jaunimo organiza

cijos su Katalikų Draugija, sutiko visas šios mugės pajamas paskirti 
— Sporto Salei. Jeigu jaunimas visas sukrus ir vieningai susijungs 
bendram savo centro įkūrimui, tai tikrai jau sekančių metų Kaziu
ko Mugę mes galėsime daug iškilmingiau ir gražiau pravesti savoje 
sporto salėje.

klubų atstovai, išnagrinėję visus 
faktus, rado, kad tik vienas klubas 
buvo neteisingas. Bernoto išvada, 
kad abu klubai esą teisūs, skamba 
nelogiškai. Be galo skaudu buvo 
skaityti p. R. Sidabro kritiką, kaip 
posėdžio metu buvę sumindžioti 
mūsų A.L.S.K.S. statutai, kai jis 
net nežino, už ką Adelaidės Spor
to Klubas Vytis buvo nubaustas.

Posėdžio metu Adelaidės Sporto 
Klubo Vyties atstovas dėl nežaistų 
rungtynių atsiprašė ir už tai klu-

norėjo susipažinti ir su Melbourno 
lietuvių sporto klubu Varpu.

Sutikimui garbingo svečio, Mel
bourno sporto klubo Varpo sporti
ninkai su savo tėvais sausio 23 d. 
vakare susirinko lietuvių namuo
se tam tikslui suruoštoje arbatė
lėje. Nors tai buvo darbo diena, 
bet vis tik atsilankė gana didelis 
skaičius mūsų jaunų sportininkų.

Atvykus garbingam svečiui, Var
po pirmininkas p. Bladzevičius 
pranešė, kad jau nereikalinga su-

kad Amerikoje ir iš daug didesnės 
lietuvių bendruomenės nesusiren
ka darbo dieną į lietuvišką pobū
vį tiek tautiečių, kiek čia buvo 
susirinkę. Toliau svečias savo tu
riningoje kalboje kreipdamasis į 
sportininkus pageidavo, kad jau
nieji sportininkai ne vien tik siek
tų laimėjimų sporto srityje, bet 
visur ir visuomet būtų gerais lie
tuviais savo tautos ambasadoriais. 
Kad jie brangintų ir stengtųsi ge
rai išmokti lietuvių kalbą, kurtų

kė akoerdeoną, na, ir daina pradė- 
veržtis iš visų lietuviškų krūtinių. 
Teko seniams net nustebti, kad 
mūsų jaunimas ne tik kad moka 
daug senų lietuviškų dainų, bet 
moka net daug ir naujų dainų 
kurios kaip kam dar gal nebuvo net 
girdėtos.

Sportininkų vakaras su gerb. p. 
J.J. Bačiūnų praėjo tikrai gana 
linksmoj ir lietuviškoje nuotaiko
je, ko mes ilgai nepamiršime.

P. Šalkauskas

PIRMOJI AUKA IŠ PERTH’O
Pirmoji reali piniginė auka — 50 dolerių paaukota paskutinio

sios šventės metu mūsų seno sportininkų ir jaunimo rėmėjo gerai ži
nomo Perth’e asmens — p. V. Volodkos, kuris sporto šventės metu 
lankėsi Sydnėjuje ir buvo paskyręs merginų krepšinio laimėtojoms 
gražių dovanų.

PASIŽADĖTA JAU VIRŠ $4000.00
Nors dar oficialus paskolų rinkimas ir neprasidėjo, tačiau Spor

to Salės statybai paskolinti ir paaukoti yra gauta virš $444.00. Tai 
tikrai gražu, kad mūsų sydnėjiškiai tautiečiai supranta šį taip svar
bų jaunimui reikalą ir jeigu tokiu greičiu ir toliau eis pasižadėji
mų vykdymas, tai ir salė labai greitai stovės gatava. A.L.
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J LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

SVEČIAI ADELAIDĖJE
Sausio 24 dieną į Adelaidę 

vyko Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos pirmininkas po
nas J.J. Bačiūnas su Ponia. Ae
rodrome garbingus svečius sutiko 
su gėlėmis apie 70 lietuvių. Sekan
čios dienos “The Advertiser” dien
raštyje buvo patalpinta žinia, kad 
p. J. Bačiūnas yra Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas 
ir jis lanko lietuvių kolonijas vi
same laisvajame pasaulyje. Sau
sio 24-tos dienos vakare Lietuvių 
Namuose įvyko Moterų Sekcijos 
paruošta vakarienė, kurios metu po 
nai Bačiūnai buvo supažindinti su 
Adelaidės lietuvių bendruomenės 
pareigūnais.

Adelaidės lietuviams ponai Ba
čiūnai jau labai gerai pažįstami. 
Jie aplanko mus jau trečių kartų 
kelių metų bėgyje. Ponas Bačiū
nas yra Adelaidės Lietuvių Namų 
stambus rėmėjas; nepamiršta 
“Adelaidės Lietuvių Žinių”; Jo 
vardo bibliotekai nuolat ir nuolat 
siunčia knygų. Todėl nenuostabu, 
kad Adelaidės lietuviai ponus Ba
čiūnus sutiko su tokiu entuziazmu, 
kaip savo žmogų, “laikinai” iš
vykusį į J.A.Valstybes...

Sekančių dienų ponai Bačiūnai, 
lydimi p.p. J. Lapšio ir G. Rakaus
ko su ponia padarė vizitų Adelai
dės miesto burmistrui su ponia. 
Vizito metu dalyvavo vietos dien
raščių korespondentai ir ABC te
levizijos operatorius. Tos pat die
nos vakare vizitas buvo parody
tas per televizijų. Vizitas taip pat 
buvo padarytas ir JAV -bių kon
sului Adelaidėje.

Vienas iš svarbiausių pono Ba- 
čiūno darbų Adelaidėje buvo

at-

už gausaus būrio jaunuolių atsiun
timų į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresų. Australijos kontingen
tas buvo pats gausiausias ir stip
riausias. Aust, lietuviai sudėjo 
11.000 dolerių jų kelionei. Nė vie
nas iš 17 kraštų tiek pinigų nesudė
jo. Vakarienės metu taip pat bu
vo įteikta, kaip dovana, knyga apie 
Amerikos krepšininkų išvykų į 
Australijų visiems jos bendradar
biams.

Ponas Bačiūnas pasidžiaugė, kad 
Adelaidės lietuviai yra labai pui
kiai įsikūrę.

Visos ponų Bačiūnų dienos Ade
laidėje buvo užimtos. Ne tik vaka
rais, bet ir dienos metu jie bu
vo brangūs svečiai daugelio lie
tuvių šeimoje.

Ponai Bačiūnai išvyko iš Adelai
dės vasario 5 d. sekmadienį, 7 vai. 
ryto iš aerodromo. Vyksta per Mel- 
bournų į Sydnėjų ir toliau į Hong 
Kongą, Japoniją ir pgaliau poil
siui į "... išsvajotų salų vandeny
ne...”

Laimingos kelionės!

die- 
Visi

J. A. 
(ALŽ)

MELBURNE
L.V.S. RAMOVĖS MELBOURNO 

SKYRIAUS KARO
INVALIDAMS ŠELPTI 

KOMITETO
PRANEŠIMAS

Jau seniai užmiršome vargo 
nas Vokietijos stovyklose,
sveiki ir darbingi stengėti išvažiuo
ti į svetimus kraštus, kur gyve
nimas geresnis ir šviesesnė atei
tis. Bet daug tautiečių nebuvo to
kių laimingų. Sunkios gyvenimo sų 
lygos karo metais, vėliau D.P. sto
vyklose palaužė daugeliui sveika
ta ir jie turėjo pasilikti ir toliau 
Vokietijoje.

Labai daug tokių nelaimingų yra 
mūsų karių invalidų, kurie gynė 
tėviški nuo priešų nepriklausomy
bės kovose taip pat ir paskutinio 
karo lauke. Jie aukojo savo svei
katą ir gyvybę, kad mes gyven
tume. Daugelis jų yra visai nedar
bingi, netekę kojų ar rankų, pa
laužtos sveikatos. Joks kraštas ne
nori jų įsileisti. Tad gyvenimas 
mūsų tautos didvyrių - karių inva
lidų dabar yra skurdus be ateities.

Gyvendami iš vargingos vokiečių 
pašalpos jie laukia, kada užbaigs 
savo vargingas dienas tamsiuose 
kambarėliuose vos atsigindami nuo 
bado.

Jie džiaugiasi, kad užjūrio bro
liai lietuviai pasiunčia vienų kitų 
dolerį jiems palengvinti.

Melbourne L.V.S. Ramovės sky
riaus Karo Invalidams šelpti Ko
mitetas kaip ir kasmet renka au
kas lietuvių bendruomenėje sušelp
ti kariams invalidams. Duosni lie
tuviška širdis greitai atsiliepė sa
vo aukomis paremdami mūsų bro
lius. Yra tautiečių, kurie po kelis 
kartus jau atidarė savo pinigi
nes . Tačiau yra ir tokių, kurie 
aukų rinkėjų vengia, o paprašyti 
sakosi nežinų, kas reikalingi pa
šalpos.

Surinkti pinigai persiųsti Lietu
vių Katalikų Sielovadai Vokietijo
je kun. Dr. J. Avižai, kad jis pa
dalintų labiausiai reikalingiems pa
šalpos asmenims.

1966 metais aukojusieji:
Po $ 5.00: A. Mačiulis, V. Pum

putis. Po $4.00: A. Bikulčius, A. 
Gabas. Po $2.00: V. Adomavičius, 
V. Ališauskas, J. Arlauskas, J. Aš- 
monas, O. Baltrušaitis, A. Baltu
tis, L. Barkus, V. Bosikis, L. Bra- 
niška, A. Jakubauskas, J. Jurgė-

SYDNĖJAUS CENTRINES IR BANKSTOWNO APYLINKIŲ VALDYBŲ 
SUTARTINAI RENGIAMAS

VASARIO 16 MINĖJIMAS M 
S

Mielą studijų draugą 
VITOLĮ STASIONĮ 

ir 
p-lę ALBA 

sveikinam sutuoktuvių proga ir
DILLI 
linkime saulėto gyvenimo.

Dr. Gerutis Ki&onas 
Romas Cibas

laitiš, A. Kaladė, H. Kaladė, Z.Vingrys, B. Vingrys, A. Zubras, V. 
Kalpokas, M. Kiaulėnas, A. Kli-Zdanavičius, G. Žvinakis.
mas, V. Klimas, A. Klinkas, A. Po $ 1.00: A. Bajoras, A. Balei- 
Krausas, K. Kuzmickas, M. Mac-šis, P. Baltutis, N. Butkūnas, R. 
kevičius, J. Makulis, A. Mickus, Kazlauskas, S. Leksas , J. Masi- 
P. Padagas, J. Pelenauskas, B. liūnas, J. Meiliūnas, J. Normantas, 
Petkevičius, A. Petrauskas, V. Po-B. Pašekivičius, J. Petraitienė, J. 
šiūnas, V. Ragauskas, A. Ročius, Petraitis, Petrikaitė, B. Pikelytė, 
Aug. Ročius, V. Rukšėnas, A. Sa-K. Ramanauskas, J. Seliokas, V. 
dauskas, B. Sadauskas, A. Siaurai Stagys, S. šiuškus, B. Tamošiūnie- 
tis, V. Sidabrą, P. Šalkauskas, A. nė. 40 centų aukojo A. Mikaila.
Šeikys, V. Žilinskas, A. Šimkus, Visiems aukojusiems dėkojame 
J. Šniras, J. Valaitis, J. Valiuga, L.V.S. Ramovės Melb. Skyriaus 
B. Vanagas, kun. P. Vaseris, A. Karo Irnkdidams

DIKTANTŲ
IR ATPASAKOJIMŲ 

KONKURSO LAIMĖTOJAI

MUZIEJAUS — ARCHYVO 
ATIDARYMAS

Sausio 28 d. prie Lietuvių Na
mų susirinko gausus tautiečių bū
rys dalyvauti p. Jono Vanago su
organizuoto Muziejaus - Archy
vo atidaryme. Prieš atidarant žo
dį tarė Apyl. Valdybos pirm. p. 
Z. Vabolis, Adei. Liet. S-gos Val
dybos pirm. p. P. Bielskis ir pats 
&J. Bačiūnas. Sugiedojus Tautos 

imną p. Bačiūnas perkirpo tauti
nę juostelę ir tuo būdu oficialiai 
atidarė Adelaidės letuvių Muziejų 
- Archyvą, į kurį tiek daug darbo 
ir meilės įdėjo jo organizatorius 
p. Jonas Vanagas. Ponas Bačiū
nas pažymėjo, kad toks muziejus 
- archyvas yra vienintelis visame 

lietuviškame pasaulyje. Garbė jo 
organizatoriui p. Jonui Vanagui.

Tos pat dienos vakare ponų Ba
čiūnų garbei buvo suruoštas ban- 
kietas Lietuvių Namuose.

Vakarienės metu organizacijų 
vadovai sveikino ponus Bačiūnus 
linkėdami jiems geros sveikatos ir 
kvietė atsilankyti į 1968 metais 
įvykstančias Lietuvių Dienas Ade
laidėje. Atsakydamas į sveikini
mus p. Bačiūnas pažymėjo, kad jo 
lankymosi tikslas yra dvejopas. 
Pirmas, padėkoti Adelaidės lietu
viams už Amerikos lietuvių krep
šininkų taip nuoširdų priėmimą, 
ypač p. Jonavičius, kuris nepap
rastai daug darbo įdėjo priėmimą

įvyks Father O’Reilly Memorial Auditorium salėje Auburn
(Park Rd. ir Mary St. sankryta) vasario 18 d. 7 vai. vak.

Paskaitą skaitys inž. V. Bukevičius, dainuos “Dainos” choras, vad. K. Kavaliausko. 
Eilę solo dainų išpildys viešnia iš Melbourno p. B. Tamošiūnienė ir svečias D. Vildo- 
vas iš Albury.

{ minėjimą kviečiama visa eilė įžymių australų, jų tarpe radio ir televizijos atstovų.
Po oficialios dalies vaišės ir pasilinksminimas. Bufetą parengs apylinkių moterys. 

Gėrimai barų kainomis.
Sydnėjaus ir Bankstowno Apylinkių Valdybos

KIEK AS SUŽINOJAU!
Km-Jm

Meno mokyklą baigusi sydnėjiškė 
D. Keraitytė_, kelis mėnesius išbu
vusi Europoje, jau pakeliui į 
mus. Sydnėjų pasieks šio mėn 
baigoje.

na- 
pa-

pu-Europoje išbuvusi dvejus su 
se metų melburnietė Laima Vin- 
gytė sugrįžo į namus, bet vis ne
apsisprendžia, kur pastoviai nu
tūpti: Melbourne, Sydnejuje ar 
Canberroje?

Ką tik sugrįžo iš savo nuoty
kingų kelionių po pasauly Dr. V. 
Doniela. Ta proga pereitą šešta
dienį p.p. J. Karpavičių namuose 
įvyko šaunus susitikimo su senais 
bičiuliais pobūvis.

Melburnietė Raimonda Malakū- 
naitė vasario 3 d., įsimetusi į krep
šį “ski” batus “Fair Star’ laivu 
išplaukė Europon pslidinėti. Pabu
vusi Senajame Pasauly žada užsuk- 

____ ____„ _ __  , . , ti ir į Kanadą. Kur sniegas ne 
organizuodamas; antras, padėkoti taip greit tirpsta...

“Jaunuoliai” p.p. Bačiūnai vasa
rio 10 d. su dideliu rūpesčiu ap
leido Australiją: gavę Australijos 
“pilietybę” (ALb garbės narys!) 
bijosi, kad jų gali vietiniai nežsi- 
leisti į Ameriką!

Nežiūrint televizijos, kuri išstū
mė daugumoje kino teatrus, Aus
tralijoje tiek daug žmonių eina j 
kiną. Imant pagrindu 100 žmonių, 
iš jų Australijoje kinus lanko 21,

Išbuvusi liet, bendruomenės prie
kyje dvejus metus, energinga Mel
bourne Apylinkės Valdyba pasiry
žusi perduoti “valdžios vadeles” 
ateinantiems metams j geras stip
rias rankas. Visi valdybos nariai 
buvo sukrutę rasti kandidatų, ku
rie per rinkimus sutiktų savo pa
vardžių neišsibraukti iš surašo.

Kiek girdėti, sųrašas esųs jau 
ilgas ir pilnas — todėl melbourniš- 
kiai lietuviai gali drąsiai eiti į vi
suotinį susirinkimą vasario 19 d. 
(po pamaldų, Liet. Namuose) nes 
bereikės tik atlikti savo pareigų — 
pabalsuoti. Procedūra, žada būti 
trumpa ir nevarginanti!

Kaip įvertins Melbournas savo 
buvusių energingų valdybą — pa
matysime iš to, kiek gausiai daly
vaus visuotiniame susirinkime.

Tai kaip tautiečiai Melbourne? 
Gal pavyzdžiu kitiems pasirodysi
me?

1966 m. ALB Krašto Kultūros 
Tarybos Lituanistinė Sekcija pas
kelbė diktantų ir atpasakojimų kon 
kursą. Jame dalyvavo LB Adelai
dės Savaitgalio Mokykla, LB Lid- 
combės Savaitgalio Mokykla ir 
Melbuorno Parapijos Savaitgalio 
Mokykla bei vieną atpasakojimo 
darbą atsiuntė Šv. Kazimiero Sa
vaitgalio Mokykla Adelaidėje.

Atpasakojimų konkursą laimėjo: 
I vietą — P. Kabaila (Lidcombė),
2- rą vietą — J. Mockūnas (Adelai
dė), ir 3-čią vietą — V. Didelis 
(Melbourne). Laimėjo dovaną taip 
pat Šv. Kazimiero Mokyklos moki
nė O. Stankevičiūtė, parašiusi ge
rai atpasakojimą, kalbamai mokyk
lai teatsiuntus tik vieną darbą iš 
viso, į konkursą darbas neįtrauk
tas.

Diktantų konkurse V sk. moki
niai laimėjo: I-mą vietą — Loreta 
Ružinskaitė (Adelaidė), 2-rą vietą 
— Dalia Bielskytė (Adelaidė) ir
3- čią vietą — Laura Karpavičiū
tė (Lidcombė).

Diktantų konkurse IV sk. moki
niai laimėjo: I-mą vietą — Audrė 
Bielskytė (Adelaidė), 2-rą — Al
gis Dunda (Adelaidė) ir3-čią — 
Dalia Adomavičiūtė (Melbourne).

Konkurso laimėtojai gavo dova
nų knygomis: mokyklų metraščius 
ir jaunesnieji pasakų leidinius.

A. Krausas,
ALB Krašto Kultūros Tarybos Li
tuanistinės Sekcijos Seniūnas.

PAMALDOS CANBERROJE
Nepriklausomybės šventės pro

ga iškilmingos pamaldos Canbe
rros lietuviams įvyks vasario 19 d. 
St.Patricks bažnyčioje, Braddon, 
11.30 vai. Tikimasi, kad pamal
dose giedos Aušros choras, vad. P. 
Dariaus.

Išpažintys nuo 10.30 vai. Malo
niai prašomi vietos ir apylinkių 
lietuviai šiose pamaldose skaitlin
gai dalyvauti.

Kun. P. Butkus
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
ALB Melbourne Apyl. visuotinis 

susirinkimas šaukiamas vasario 19 
d. 1.30 vai. Liet Namuose 50 Errol 
St., Nth. Melbourne.

Susirinkime Valdybos ataskai
tiniai pranešimai ir naujų apylin
kės organų rinkimai.

Tautiečiai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Melb. Apyl. Valdyba

PADĖKA

Sydnėjaus Lietuvių Klubo narei 
p. M. Radzevičienei papuošusiai 
naujomis užuolaidomis klubo lan
gus, reiškiame už šių dovanų nuo
širdžių padėkų.

Klubo Valdyba

JUOKAIS
TAUPUMAS

VASARIO 16 MINĖJIMAI

Vienam piliečiui traukiny pasi- 
norėjo užsirūkyti. Išsitraukęs ci
garetę jis perėjo per visų vago
nų klausdamas, ar kas jam negalė
tų uždegti cigaretės. Bet atsitiko 
taip, kad niekas jam negalėjo pa
dėti. Tada vėl atsisėdo j savo vietų 
atsidusdamas: “Matyt, neišvengia
mai teks savais dektukais pasinau
doti.

LAIŠKAS B

NUTARIMAI IR KAS TOLIAU?
Atrodo, kad mes lietuviai mėgs

tame daug ką nutarti bei patiekti 
neva neklystančių pasiūlymų ki
tiems, bet patys nieko nedaryti, 
o laukti kad kas kitas pasiūly
mus bei nutarimus įvykdyti.

Štai kad ir Lietuviški Namai 
Melbourne.

Kai tuos namus pirkome, tai bu
vo daug kritikų ir patarėjų. Ne
atsižvelgiant į tai tuometinė Lie
tuvių Klubo Taryba užsispyrusiai 
pinigus rinko ir rezultate nupir
ko melburniškiams lietuviams na
mus. Bet ar tai jau viskas? Ar 
tuo ir turėtų užsibaigti?

Oficialaus P.L.B. Pirmininko 
priėmimo metu Liet. Namuose p. 
J. Bačiūnas taip išsireiškė, kad 
“Jūs, melburniškiai, turite gran
diozinius lietuvių namus. Tokių 
neturi nė viena pasaulyje lietuvių 
bendruomenė”. Net pabrėžęs, kad 
ir Amerikosos lietuviai neturi to
kių didelių išskyrus Jaunimo Cent
rą 'Čikagoje. Jis taip pat pareiškė, 
kad reikia šiek tiek pasitempti ir 
aptvarkyti. O tas melburniškiams 
įmanoma.

Taigi, ne tik mes patys tai ži
nome, bet ir garbingiasis svečias 
pastebi, kad reikia tuos namus 
aptvarkyti, gražiai ir patogiai į- 
rengti. Tad gana kalbų, nurodymų 
ir nutarimų — laikas imtis prak
tiško darbo.

Prieš pusmetį metiniame namų 
susirinkime buvo nutarta perstaty
ti kino salę įpareigojant kiekvieną 
namų narį mažiausia 8 vai. padir
bėti prie statybos, o to negalint 
vietoje darbo sumokėti 10 dolerių. 
Bet ką reiškia nutarimas, jeigu 
niekas nekviečia nei darbams nei 
vykdo paskelbtą pinigų vajų. Dar 
blogiau, kai vietoj pinigų vajaus 
platinama loterija. Negi manoma, 
kad loterijos užteks susirinkimo 
nutartiems darbams įvykdyti?

Tame pat susirinkime buvo prie
kaištaujama senai Tarybai, kad nė
ra jokio ženklo ar parašo, kuris liu
dytų, kad čia Lietuvių Namai. 
Raides, tiesa, p. Prašmutas pada-

ED AKCIJAI
rė, ir atidavė Tarybai, bet iki šiol 
vis dar nėra prie namų jokio para
šo.

Taip pat senos Tarybos buvo 
nutarta padaryti Vyties Kryžių ir 
Gedimino stulpus ir padėti iš abie
jų pusių prie įėjimo. Bet iki šiol 
vis dar tik tuščios vietos sieno
je. ,

Taigi, pats laikas jau pradėti 
vykdyti susirinkimo nutarimus. 
Nelaukime, kad viena Taryba su 
saujele pasišventusių ir bedirban
čių narių atliktą visus darbus. Tu
rime čia prisidėti visi.

K. Prašmutas

VISAIP

ATLYGINIMAI

Kiekvienoje valstybėje tarnauto
jai vis skirtingi atlyginami. Bene 
aukščiausius atlyginimus valsty
bės tarnautojai gauna Amerikoje. 
Antroje vietoje stovi Kanada. Ka
nados ministeris pirmininkas per 
metus gauna 45.000 dol., opozici
jos vadas — 35.000, Po tiek pat 
gauna ministerial ir aukščiausio 
teismo pirmininkas. Australijoje 
ministeris pirmininkas gauna apie 
15.000 dol., visi kiti ministerial ir 
opozicijos lyderis atitinkamai ma
žiau.

Būdamas Italijoje sovietų pre
zidentas N. Podgorny lankėsi ir 
didžiausiame Italijos Fiat auto
mobilių fabrike; Fiat pasirašęs 
sutarti pastatyti automobilių fab
riką Rusijoje, kurio pajėgumas 
bus pagaminti 100.000 automobi
lių per metus.

Sov Rusijoje 18, Amerikoje 11, An 
glijoje, Prancūzijoje, Švedijoje — 
7.

«
Po karo daugiausia imigrantų 

priglaudė šie kraštai: Jungt. Ame
rikos Valstybės 5 mil., Kanada — 
2 mil.700.000, Australija — 2 mil. 
600.000.

*
1965/66 finansiniais metais Aus

tralija importavo prekių už 2939 
milijonus dolerių. Daugiausia im
portuota: iš Amerikos už 811 mil. 
dol., Anglijos — 759 mil., Europos 
Bendrosios Rinkos kraštų — 370 
mil., Japonijos — 281 mil.

*
Eilė Amerikos mokslininkų taip 

įsivaizduoja ateinančio šimtmečio 
gyvenimą:

{kinkius atoming energiją ir pa
naudojant jūros išvalytą nuo drus
kų vandenį beveik neliks pasauly 
dykumų, kurios bus paverstos kul- 
tyvuojama žeme.

Važinės begarsiai traukiniai ne
liesdami žemės (“on cushons of 
air”) lėkdami per valandą po 500 
mylių.

Tarpmiestinis susisiekimas bus 
palaikomas skraidančiais autobu
sais.

Pramonė bus sukoncentruota 
prie atominių centrų atokiai nuo 
gyvenamų vietovių. Visos miestų 
atmatos bus perdirbtos ir vėl nau
dojamos.

Jūrų gyvūnai bus veisiami ir au
ginami bandomis. Jūros dugnas bū
siąs atitinkamai išnaudojamas mi
neralų produkcijai, ūkiui ir turiz
mui.

Patys žmonės pasieks aukštesnio 
intelektualinio lygio, neapsisvaigi
nę vaistais, neužsiminės tik pramo
gom ir žaidimais.

MELBOURNE LATROBE VALLEY ATSARGUMAS

Nepriklausomybės šventės minė
jimas rengamas vasario 18 d. 5 v. 
p.p. Liet. Namuose 50 Errol St., 
Nth. Melbourne, šventės proga 
pamaldos vasario 19 d. 11.45 vai. 
šv. Jono bažnyčioje.

GEELONG

Lietuvos Nepriklausomybės šven 
tės minėjimas įvyks vasario 19 
d. 2.30 vai. Liet. Namuose. Progra
moje svečiai: p. Vasiliauskas (pas
kaita) ir P- G. Vasiliauskienė (so
listė).

PERTH

Minėjimas vasario 19 d. 4 vai. p. 
p. Aderley Str. Mt. Claremont sa
lėje. Minėjimas ir vaišės.

SYDNEY
Visi į Nepriklausomybės šven

tės minėjimą, kuris įvyks vasario 
18 d. 7 v. v. Father O’Reilly Me
morial Auditurium salėje Auburne 
(Park Rd. ir Mary Str. sankry
ža)

Būkime pareigingi, atsiveskime 
ir savo jaunimą!

Nepriklausomybės Šventė šven
čiama tik kartą metuose. Tai svar
bi šventė kurion šiemet kviečiami 
net kitų tautų žmonės. Jei mes 
norime būti sąmonningais lietu
viais, tai tą dieną, man rodosi, 
reikia pamiršti visus darbus ir as
meninius malonumus ir su visais 
šeimos nariais dalyvauti drauge. 
Būtų nemalonu, jei atsilankę sve
timieji pastebėtų, kad mūsų tik 
saujelė. Bet būkime ramūs! Syd
nejuje yra daug lietuvių.

Sydnėjaus ir Bankstowno
Apyl. V-bos

Vasario 17 d., penktadienį, 7 
vai. vak. Nepriklausomybės Šven
tės proga lietuviškas pamaldas 
laikys Kun. P. Dauknys Morwell 
Sacred Heart bažnyčioje.

Po pamaldų 8 vai. vak. Morwell 
Town Hall mažojoje salėje įvyks 
ALB Latrobe Valley Seniūnijos 
ruošiamas Lietuvos Nepriklauso
mybės Šventės minėjimas, kuria
me maloniai prašomi dalyvauti 
Melbourno, Sale’s ir vietos lietu
viai.

Po oficialios dalies ten pat vyks 
suneštinės vaišės ir muzika .

Seniūnas

— Buvau pas gydytoją ir pa
siskundžiau, kad paskutiniu me
tu man dažnai atmintis užkrin
ta.

— įdomu, ką j tai pasakė gydy
tojas.

— Iš anksto sumokėti, kad kar
tai neužkristų.

NUOLATINIS KLIENTAS

Tūlas škotas pirmą kartą gyve
nime nusipirko parduotuvėje skry
bėlę. Praėjus 15 metų, jis įeina į 
tą pačią parduotuvę ir triumfuo
damas sušunka:

— Helo, tai ir vėl aš pas jus!

mūsų Pastoge
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