
Sukakties 
Proga

Visame pasaulyje sukaktys 
turi labai gilios prasmės ir svar
bos. Tiek asmeniniame, tiek ir 
visuomeniniame bei tautiniame 
gyvenime jos suvaidina labai di
delį vaidmenį. Toli pavyzdžių 
neieSkanl tik prisiminkime mūsų 
išeivių gyvenime praėjusius Jau
nimo Metus. Jie davė daugiau,
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negu bet kas tikėjosi, bet reikia 
priminti, kad tų Jaunimo Metų 
programai buvo rengtasi žymiai 
anksčiau.

Prieš akis naujas jubiliejus — 
Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimo 50-ties metų sukaktis. 
Šiandie visi jau tą žino, lygiai 
visi ir supranta, kad norint susi
laukti iš tų jubiliejinių metų di
desnių rezultatų ir pasekmių, 
reikia tam iš anksto ruoštis. Juk 
joks šeimininkas nebėga kiaulės 
skersti tą valandą, kada svečiai 
jau renkasi puotai!

Jeigu mes norime efektyviai 
jubiliejinius metus atžymėti ir 
drauge susilaukti atitinkamų re
zultatų, tai jau šiandie laikas su
siplanuoti, ką mes ateinančiais 
metais darysime, kuria kryptimi 
mūsų visi veiksmai bus nukreip
ti, į kokius esminius punktus 
koncentruosime savo dėmesį. 
Siam pasiruošimui laiko bepali
ko labai nedaug, o kiek girdėtis 
šia prasme dar niekur neparuoš
ta ir neišdirbta konkretaus veik
los plano- Užuominų ir gal net 
sugestijų šia prasme atsiranda, 
bet jeigu jos nebus išgirstos mū
sų įvairių vykdomųjų organų ar 
veiksnių, tai jos taip ir liks be
vaisėmis.

Prieš pradedant bet kokią ak
ciją pirmiausia keltinas pats 
principinis klausimas — ko sie
kiama paskelbiant ateinančius 
metus Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo jubiliejiniais me
tais: ar tik tik paminėti prieš 50 
metų įvykusį istorinį faktą, ar 
tuos metus ištisai pašvęsti su
stiprintai kovai už Lietuvos iš
laisvinimą. Ir vienu, ir kitu at
veju, norint pasiekti reikiamo 
efekto, reikia pasiruošti iš anks
to, suplanuoti, kokių žygių bus 
imamasi tai viena, tai kita kryp
timi.

Įdomi Kanadoje gyvenančio 
"Nepriklausomos Lietuvos” red.
J. Kardelio sugestija — orga
nizuoti naują peticiją Jungti
nėms Tautoms reikeliaujant Lie
tuvai laisvės, bet kad nesikarto- 
tų panašiai, kaip buvo su tokia 
peticija Jaunimo Kongreso me
tu, jis siūlo visiems lietuviams 
įsijungti ir surinkti parašus šių 
dienų žymiųjų pasaulio politikų, 
kultūrininkų, mokslininkų bei 
kitokių žinomų asmenybių pa
rašus ir atitinkamai apipavidali
nus įteikti Jungtinėms Tautoms, 
idėja tikrai kolosali, kas liudytų, 
kad visas pasaulis — intelektua
linis, politinis ir kultūrinis smer
kia vyriaujančią priespaudą.

Ateinančiais metais numaty
tas New Yorke pasaulio Lietu- 
tuvių Bendruomenės seimas. Ar

Pagelbon padegėliams
Visi žinome, kaip baisiai Tasma- 

niją nusiaubė gaisrai. Nelaimė to
kia didelė, kad nukentėjusiems pa
gelbėti pasiskubino ne tik Austra
lijos atskirų valstijų vyriausybės 
(neskaitant privačios iniciatyvos), 
bet ir užsieniniai kraštai.

Turimomis žiniomis nuo ugnies 
nukentėjo ir eilė Tasmanijos lietu
vių: vieni prarado turtą, kiti ir 
sveikatą. Štai mus pasiekusios Tas 
manijos lietuvių aukos:

Juozas Žukauskas (žmona ir 
trys vaikai) ugny prarado viską. 
Šeima vos išsigelbėjo. Jis pats yra 
invalidas pensininkas.

O. Truchmanas su šeima pra
rado visą turtą.

Navickienė ne tik kad prarado 
turtą, bet ir pati apdegė, o vyras 
apakintas.

Galimas daiktas, kad nukentėju
sių yra ir daugiau. Visas pasaulis 
remia nelaimėn patekusius. Parem 
kime ir mes nelaimės ištiktus lie
tuvius.

Atj ausdama nelaimės ištiktus 
Tasmanijos lietuvius Sydney Liet 
Mot Soc. Globos Draugija skelbia 
nukentėjusiems lietuviams parem

ta proga nereikėtų mintį praplės
ti ir drauge su seimu suorgani
zuoti pasaulio lietuvių kongre
są plačiausia prasme su politiniu 
atspalviu šalia kultūrinių pasi
reiškimų ir paties seimo darbų.

Lygiai svarbu jau dabar svars
tyti ir galvoti, ką tais Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo ju
biliejiniais metais veiksime ir pa- 
sireikšime atskiruose kraštuose 
bei atskirose apylinkėse. Tai yra 
šio momento rūpestis, kuris nea
tidėliotinas Kalėdoms ar ateinan
tiems metams. Tebūna jau mūsų 
šios dienos šūkis — planuokime 
viską ir paruoškime šiais metais, 
o jubiliejiniais metais savo užsi
mojimus vykdykime. Tada tiarai 
žinosime, kad jubiliejiniai metai 
bus ne etiketiniai, o sąjūdžio me
tai- Neišleiskime iš akių fakto, 
kad švęsdami nepriklausomybės 
paskelbimo jubiliejų mes tos ne
priklausomybės neturime. Tas ir 
verčia rūpintis, kad ateinantieji 
metai neprabėgtų vien pasyvumo 
ženkle. Grįšime į laisvą tėvynę 
tik kovos keliu!

(v.k.)

Australijos Liet. B-nės Krašto Valdyba atsisveikinant su p.p. Bačiūnais va
sario 8 d. p.p. Statkų namuose Cabramattoje. Priekyje iŠ kairės: ALB Krašto 
Valdybos pirm. p. S. Narušis, narė jauni mo reikalams p. Pajauta Pullinen, P.L.B. 
nės p-kas J.J -Bačiūnas, p. M. Bačiūnienė, p. Kolakauskienė, p. Jarienė; viduri
nėje eilėje iš k.: ALB Krašto Kult. Tarybos p-kas p. K. Kavaliauskas, Mūsų 
Pastogės redaktorius V. Kazokas, p. Kavaliauskienė, p. M. Statkuvienė, valdybos 
iždn. p. V. Jaras, p. V. Kabailienė; trečioje eilėje iš k.: A. Statkus, sekretorius 
V. Patašius, J. Pullinen, Kr. V-bos vicepirm. p. E- Kolakauskas ir ALB Krašto 
Tarybos pirmininkas p. A. Kabaila.

ti aukų vajų. Esame tikros, kad 
mūsų pavyzdžiu paseks ir kitos 
lietuvių kolonijos.

Sydnėjaus aukos bus renkamos 
Soc. Globos Draugijos narių aukų 
lapais kiekviena proga: prie bažny
čios, minėjimuose, subuvimuose ir 
tt. Negalį sutikti asmeniškai ir 
galį aukoti prašomi savo auką pri
siųsti paštu Moterų Draugijos pir
mininkės adresu:

O. Baužienė, 8 Lambert Rd., 
Bardwell Park, N.S.W.

Aukos didesnės kaip du doleriai, 
įtrauktinos į pajamų mokesčių su
mas, kaip “tax deductible”.

S.LMS.G. D-jos Valdyba

ĮVYKIAI hobarte
Vasario 7 d. Pietų Tasmanijoje 

kilo milžiniškas gaisras, kuris iš
degino plačias apylinkes ir pasie
kė net Hobarto pakraščius, šim
tai gyvenamų namų ir kitokių pas 
tatų virto pelenais. Yra daugybė 
žuvusių ugny arba sužeistų žmo
nių. Žmonės nustojo turto, neteko 
darbo. Tragedija iššaukė nuken
tėjusiems užuojautos. Pagalba rū
bais, daiktais, maistu ir pinigais 
plaukė masėmis į šalpos fondus”.

Skaudi nelaimė palietė ir kele
tą lietuvių. Juozas Žukauskas su

KOSYGINAS ANGLIJOJE
Sovietų - kinų santykiams pa

šlijus, o Brežnevo ir Kosygino 
vizitams po laisvąjį pasaulį daž- 
nėjant gaunasi įspūdis, kad so
vietai pritrūko draugų. Kruščio- 
vo laikais vakarai taip pat buvo 
lankomi, bet ne taip dažnai.

Kosygino vizitas Anglijoje 
daug kuo skiriasi nuo paskutinio 
Kruščiovo apsilankymo prieš de
šimt metų. Savus vizitus Kruš- 
čiovas mokėjo geriau dramati
zuoti, o tuo, ypač anglams, net 
ir baimės įvaryti. Dėl esamų ame
rikiečių bazių Anglijoje Kruščio- 
vas sugebėjo tinkamai anglus pa
gąsdinti, net pagrąsinti daužant 
kumščiu į stalą palaidojimu ato
minių dulkių debesy. Kruščiovas 
baisiai pasišiaušė, kada anglas 
Geroge Brown pavadino Rusijos 
darbininkus vergais.

Po prezidento Kennedy vizito 

žmona ir trimis vaikais neteko 
namų ir viso turto. Vaikai buvo 
mokykloje, žmona darbe, o jis 
kaip be sveikatos pensininkas trū- 
sėsi apie namus. Jis pats vos spė
jo išsigelbėti.

Sudegė taip pat ir O. Truchano 
namas ir visas turtas. Jis buvo 
darbe, vaikai mokykloje, o nėščia 
žmona vos pati spėjo išsigelbėti. 
Sudegė ne tik jo gražus paties 
statytas namas, sudegė ir neati
taisomas jo turtas - didžiausi rin
kiniai spalvotų fotografijų (sli
des). O Truchanas kelioliką va
sarų savo atostogas praleido ke
liaudamas po pietvakarių Tasma- 
niją, tyrinėdamas žmogaus nepa
liestas vietas ir viską fotografuo
damas. Vargu, ar visoje Australi
joje atsirastų kitas žmogus, ku
ris tiek pažintų šią Tasmanijos 
dalį, kaip kad O. Truchanas. Iš 
savo ekspedicijų ir tyrinėjimų jis 
yra skaitęs šimtus paskaitų įvai
rioms organizacijoms, mokykloms 
jas iliustruodamas savo nuotrau
komis. Dabar tos visos fotografi
jos, kelekcijos, knygos ir kita vir
to pelenais.

Trečioji gaisro auka mažai ži
noma lietuvių ben-nei jau vyres
nio amžiaus p. Navickienė - Pe
trenko, gyvenusi su vyru miesto 
pakaršty mažame ūkelyje. Begin
dama turtą ji pati sunkiai apde
gė Jų namai nesudegė, bet žuvo 
daug kitokio turto. Vyras iš išgąs
čio ir susijaudinimo laikinai apa
ko.

VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
nė vienas užsieninis valstybinis 
svečias nebuvo Anglijoje taip 
šiltai priimtas, kaip draugas Ko
syginas. Pats pasitikimas Londo
ne buvo iškilmingas ir mandagus. 
Posėdžių metu su Kosyginu mažai 
kas ginčijosi, išskyrus George 
Brown.

Niekas iš anglų net nebandė 
Kosyginą vadinti draugu; į jį bu
vo kreipiamasi “Jūsų Ekscelenci
ja”. Tik min. p-kas H. Wilson iš
drįso Kosyginą pavadinti: mano 
senasis drauge”.

Jeigu Anglijos darbiečiai ir ko
munistai priiminėjo Kosyginą iš
skėstomis rankomis, to neparodė 
pabaltiečiai ir žmonės, daugiau 
suprantą apie komunizmą. Pabal
tiečiai jį lydėjo su protestų pla
katais. Lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenių pirmininkai krei
pėsi į Anglijos vyriausybę ben
dru raštu, kad primintų Pabalti

MIRĖ MIN F. MEIERIS
MIRĖ MIN. F. MEIERIS

Vasario 6 d. Buenos Aires mirė 
Frikas Meieris, Lietuvos įgaliotas 
ministras Brazilijoje (Pastaruo
ju metu pasiuntinybė veikė neofi
cialiai).

Kilęs iš Elzaso, F. Meieris 1920 
metais apsigyveno Klaipėdoje. 
Lietuvos atstovo pareigas 
Brazilijoje ėjo nuo 1941 metų. 
Mirė būdamas 73 m. amžiaus.

— ¥ —
Sausio 26 d. 75 metų amžiaus 

susilaukė Antanas Sutkus, buvęs 
Lietuvos Valstybės Teatro, Valsty-

Ryšium su šia nelaime įvyko 
pasikeitimų ir visuomeninėj veik
loj : Nepriklausomybės Šventės 
minėjimas, kaip jis buvo planuo
tas, neįvyko, o pasitenkinta kuk
liu paminėjimu. Į numatytą minė
jimą turėjo atvykti svečiai iš Ade 
laidės p.p. Vasiliauskai ir kun. P. 
Dauknys. Visa tai turėjo būti at
šaukta, ir tedalyvavo tik kun. 
Dauknys, kuris atlaikė pamaldas; 
jų metu vargonais grojo J. Kant- 
vilaitė, giedojo patys hobartiškiai, 
talkinami p. A. Raudžio iš Mel
bourno. P.p. Raudžiai čia užsuko 
savo povestuvinės kelionės metu.

Po pamaldų buvo kukliai pami
nėta Vasario 16, kur žodį tarė 

jo klausimą.
Prie Clariges viešbučio, kur 

Kosyginas buvo apsistojęs, šim
tai demonstrantų stovėjo su pla
katais, kurie buvo filmuojami ir 
transliuoti per televizijas. Plaka
tuose buvo reikalaujama Pabal
tijo kraštams laisvės, smerkiamas 
sovietų kolonializmas ir t.t.

Kosygino vizito tikslas — pre
kybinių santykių užmezgimas 
tarp abiejų kraštų. Akivaizdus 
anglų pataikavimas Kosyginui 
buvo rodomas daugiau politiniais 
sumetimais, ne prekybiniais. Bri
tų žygiai sustabdyti karą Vietna
me pokalbiuose su svečiu nesėk
mingi, nes jo negalima įtikinti 
amerikiečių gera valia.

Amerikiečiai, kol Kosyginas 
viešėjo Londone, prailgino oro 
puolimų pertrauką šiaurės Viet
name, bet komunistai šią per
trauką išnaudojo kaip tik dides
nių karinių medžiagų ir jėgų tel-
kimui.

Vokietijos suvienijimo klausi
mu Kosyginas visai nesileido į 
kalbas. Jis tik kartojo seną gies
melę siūlydamas pigią bet pavo
jingą sovietų draugystę. Jis siūlė 
paleisti N.A.T.O. santarvę o drau
ge ir Varšuvos paktą, kaip kom
pensaciją vakarams.

Prieš išvykdamas iš Anglijos 
Kosyginas aplankė eilę įmonių, 
spaudė darbininkams rankas, lan
kėsi pas biznierius ir matėsi net 
su karaliene. Visų nuostabai Ko
syginas net atsidūrė prie Ameri
kos ambasados, bet vidun nėjo,

APIE
PRIMINTA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

Sydnėjaus rytiniame dienrašty 
“The Daily Telegraph” vasario 
16 d. laidoje paskelbtas E. Ro- 
dze’s laiškas apie Lietuvą jos ne
priklausomybės šventės proga. 
Jame E. Rodze primena, kad lie
tuviai tą dieną švenčia 49-tą sa
vo krašto nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį, kurį 1940 m. 
Sov. Sąjunga brutaliausiu būdu 
pavergė. Toliau dėstomi okupaci
joje iškentėti tautos vargai ir lie
tuvių pastangos vėl atkovoti ne
priklausomybę.

Eiga Rodze yra latvaitė žinoma 
Australijoje žurnalistė ir visuo- 
meninkė, pereitų metų pabaigoje 
kandidatavusi į federalinį parla- 

bės Radiofono direktorius, anks
čiau Tautos Teatro ir satyrinio 
teatro Vilkolakio vadovas.

Šiuo metu A. Sutkus gyvena Vil
niuje, yra teatro veteranų drau
gijos pirmininkas, renka lietuvių 
teatro istorijos medžiagą, yra su
rinkęs Lietuvos teatro veteranų 
atsiminimų ir pats parašęs atsi
minimų knygą.

(ELTA)
— ★ —

N. Zelandijos anglių kasyklose 
įvyko sprogimas ir nelaimėje žu
vo 18 darbininkų.

kun. P. Dauknys. Minėjimui pasi
baigus didelis tautiečių būrys nu
vyko į Hobarto kapines, kur kun.
P. Dauknys pašventino P. Kairio
R. Sirgūnaitės ir E. Truchano pa
minklus.

Nukentėjusiems nuo gaisro pa
gelbėti Apylinkės Valdyba įsteigė 
fondą. Sydney Liet. Mot. Soc. 
Globos D-ja per p. O. Baužienę 
taip pat pasiūlė pagalbą. Hobarto 
lietuviai, ypač nukentėję, labai 
nuoširdžiai dėkoja už parodytą 
solidarumą. Tasmanijos vyriausy
bė pažadėjo padegėliams labai 
efektyvią pagalbą, todėl gaisro au 
koms ateitis neatrodo tokia tam
si. A.K. 

tačiau jo smalsumas daugeliui pa
sirodė labai įtartinas.

★
Vos išvykus Kosyginui iš Lon

dono net dviem atvejais BBC te
levizijoje buvo transliuojami pa
sikalbėjimai su Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjungos atstovais 
ir pademonstruotas filmas, kaip 
1940 m. sovietai okupavo Pabal
tijo valstybes.

SOVIETŲ ARMIJA 
KINIJOS PASIENIN

Sovietų Sąjunga pradėjo ati
traukti iš Rytų Vokietijos dalį 
savo kariuomenės. Spėjama, kad 
keliolika divizijų bus permestos 
į Kinijos pasienį. Rytų Vokietijo
je nuolatos laikoma, pagal Var
šuvos paktą, 300,000 karių armi
ja. Mažinant okupacines pajėgas 
Rytų Vokietijoje giliai susirūpino 
rytų Vokietijos komunistų parti
jos vadas W. Ulbricht. Jį paguos
ti buvo atsilankęs pats Varšuvos 
pakto karinių pajėgų vadas rusas 
Grečko. Jis užtikrino, kad suma
žintos karinės jėgos rytų Vokieti
joje bus sustiprintos raketiniais 
ir brauduoliniais ginklais.

LIEPTO GALAS SUKARNUI
Indonezijos parlamentas ir tau

tos kongresas (pastarasis laiko
mas aukščiausiu valstybės orga
nu) yra nusprendęs išmesti prezi
dentą Sukamo sekančiame susi
rinkime iš einamų pareigų ir tada 
iškelti jam bylą. Penki vyriausi 
Indonezijos armijos pareigūnai, 
jų tarpe ir gen. Suhharto, lankė
si pas prezidentą ir jam patarė 
kraustytis iš krašto, kol dar nevė
lu. Numatoma, kad Sukamo ne
trukus vyks į Japoniją ir iš ten 
jau niekad negrįšiąs.

MUS
mentą kaip liberalų partijos kan
didatė. Jai kaip ateivei ir dabar
tinio darbo partijos vado E. G. 
Whitlam oponentei sunku buvo 
laimėti ir todėl į fed. parlamentą 
nebuvo išrinkta. E. Rodzei lietu
viai dėkingi už tokį laišką.

ALB KRAŠTO VALDYBOJE
Vasario 12 d. p.p. Kavaliauskų 

namuose ALB Krašto Valdyba tu 
rėjo šiais metais jau trečią posė
dį, kuriame dalyvavo visi valdy
bos nariai ir Mūsų Pastogės re
daktorius.

Posėdyje buvo paliesta eilė ben
druomenę liečiančių reikalų, iš 
kurių paminėtini: patenkintas p. 
J. P. Kedžio prašymas, kuriuo jis 
kreipėsi paramos leidžiamam an
tikomunistiniam anglų kalba žur
nalui “News Digest — Inter
national”. Valdyba jį parėmė 50 
dol. auka. Taip pat paremta ir 
studentų sąjunga, kuri turi kas
met savo suvažiavimus ir reika
linga pagalbos. Krašto Valdyba 
jos reikalams skyrė 100 dol.

Svarstyta jaunimo reikalai, ta
čiau šiuo klausimu jokių nutari
mų neprieita paliekant valdybos 
narei jaunimo reikalams (poniai 
P. Pullinen) sueiti į kontaktą su 
buvusiais ar tebeveikiančiais Jau
nimo Metų komitetais ir jaunimo 
organizacijomis ir sudaryti ati
tinkamą veiklos ir santykiavimo 
su bendruomenės vadovybe pla
ną.

★

Philadelphijos The Evening 
Bulletin sausio 30 d. paskelbė J. 
A. Stikloriaus laišką, kuriame jis 
atkreipė dėmesį į kilnius Porgor- 
no pareiškimus, apgailestaudamas 
kad sovietinė valdžia netaiko jų 
sau. Nurodęs, kaip buvo okupuo
tos Baltijos valstybės, Stikliorius 
pareiškė, kad suteikdama Baltijos 
tautoms tai, ko Podgornas rei
kalauja Vietnamui, Sovietų val
džia didžiai pasitarnautų taikai.

(ELTA)

PASITAUKĖ CALWELL
Vasario 8 d. Darbo partijos de

legatų suvažiavime pasitraukė 
šios partijos buvęs vadas Arthur 
Calwell ir jo vetoje išrinktas E. 
G. Whitlam.
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J.J. BACIUNO INASAS AUSTRALIJOS LIET. B-NEI
RAŠO ANTANAS KRAUSAS

JONAS ŠOLJŪNAS

1957 m. žinomas Amerikos 
lietuvių veikėjas ponas J. J. Ba
čiūnas su Ponia apsilankė Aus
tralijoje pirmą kartą ir su lie
tuviška, atvira /širdimi lankėsi 
pas visus, nedarydamas jokio 
skirtumo, susipažino su Austra
lijos lietuvių gyvenimu, organi
zacijomis, lituanistinėmis mokyk
lomis, kur tik buvo kviečiamas 
ir laukiamas. Atsivežęs filmų, 
vaizduojančių Amerikos lietuvių 
gyvenimą, rodė jas salėse, rodė

KONFERENCIJOS PARAŠTĖJE
Geriau nei nieko. Naujoji Vliko Valdyba bent savo kadencijos 

pradžioje, pasižymi judrumu bei noru išsikalbėti. Kadangi naujasis 
Vliko pirmininkas Dr. K. J- Valiūnas yra pasiturintis žmogus, todėl 
nedaug jam problemų sudaro važinėjimasis. Jis jau spėjo aplankyti 
didesniąsias lietuviškas kolonijas, o dabar išvykęs į Pietų Ameriką
— kongresam Toks pirmininko judrumas ne vien sveikintinas, bet jas net ir pavieniams ligoniams 
jis yra ir būtinas. Visuomet galima geriau dalykus išsiaiškinti vie- tautiečiams. Paguodė sergančius 
toje, lengviau vieni kitus suprasti.

Vilkas nebijo ir kalbų. Neseniai, sausio 14 — 15 d. d. New 
Yorke Vlikas buvo sukvietęs įvairių visuomenės veiksnių konferen
ciją. Jei joje ir nieko gero nebuvo konkrečiai nutarta, tai mažų 
mažiausiai buvo atvirai išsikalbėta. Lietuviai mėgsta išsikalbėti.

Konferencijoje įvairios organizacijos padarė pranešimus. Buvo 
padaryta nemažai ir nutarimų, kurie vis tik to laukto konkretumo 
savyje taip ir neturi. Visi nutarimai surašyti pageidavimo formoje
— pageidaujama šio, pageidaujama to. Be to, kai kurie dalykai te
buvo tik prisiminti ir nutarimuose įrašyti (operos “Gražinos” pasta
tymas). Kodėl rasta buvo reikalo iš viso kartoti dalykus, kurie sa
vaime aiškūs?

Konferencija nutarė 1968 metus skelbti Lietuvos Laisvės Kovos 
metais. Atseit, mestas šūkis kovoti už Lietuvos laisvę, lyg, rodos, 
lig šiol kitais metais mes to nedarėme. Bet tuos metus reikėjo kaip 
nors išskirtinai pavadinti, todėl konferencija taip ir padarė. Tokia 
jau mada.

Nutarta įtaigoti šio krašto valduomuosius organus — vyriausybę 
ir senatorius kad jie per Jungtines Tautas “reikalautų sovietų Są
jungą nutraukti neteisėtos inkorporacijos aktus Lietuvos atžvilgiu”.

Nutarimas skamba labai gražiai. Žodžiai kilnūs, bet be konkre
tumo. Geriau būtų buvę, jei būtų pakalbėta, kokia organizacija ką 
kontaktuos, kaip tas sprendimas bus vykdomas. Dabar paskelbtasis 
nutarimas skamba taip, kaip ir visos ligšiolinės iškilmingų minėjimų 
deklaracijos. Jos gražiai surašomos, išsiuntinėjamos spaudai ir už
mirštama. O gyvenimas eina savo keliu.

Kažkodėl visuose paskelbtuose nutarimuose dažnai vartojami 
tokie žodžiai: “reikalautina”, “naudotina”, “skelbtina”, “leistina” 
ir t. t..

Atrodo, kad konferencija pati savęs niekuo neįpareigojo. Suva
žiavo, pakalbėjo, susipažino, surašė gražiai skambančius žodžius ir 
išsiskirstė. Ir viskas- Tačiau ar to užtenka? Ar to mūsų visuomenė 
laukia iš “veiksnių konferencijos”?

Nutarimuose priminta, kad šiais ir sekančiais metais įvyks kultū
ros kongresai, dainų šventės, operų pastatymai. Rodos, lyg buvu
sioji konferencija bus atsakinga, ar gaus kreditą už tuos įvykius. 
Tačiau viskas smulkiai suminėta. Manding, to suminėjimo prie
žastis yra noras visuomenei užsirekomenduoti kaip konkrečiais 
darbais pasižymėjusi institucija. Eikite, ponai! Taip negali būti ir 
nebus. Visų pirma suvažiavusieji atstovai neturėjo teisės kokius 
nors nutarimus daryti, o antra, nėra jokio būdo bet kokiam dalyko 
vykdymui. x

Už tat, kalbant apie įvykusią konferenciją, daug vilčių ir į pas
kelbtuosius nutarimus nereikia dėti. Gal būt todėl ir tuose nutari
muose trūksta konkretumo.

Visas vargas, kad mūsiškiai mėgsta rieklaracijas. Man atrodo, 
kad panašaus pobūdžio konferencijoms nėra nei verta, nei reikalin
ga bet kokius nutarimus daryti ir juos skelbti.

Buvusioji konferencija tegalėjo kalbėti apie reikalingumą visą 
mūsų veikalą koordinuoti. Ir todėl būtų buvę daug sveikiau, jei su
važiavimo dalyviai būtų pranešę mums mirtingiesiems, kokia orga
nizacija kokį darbą atliks ir kuo ji rūpinsis.

Nebūtų buvę nusikaltimas paskelbti ir apie tai, kas ten buvo kal
bėta ir svarstyta, bet dabar laiką gaišti su kokiais tai nutarimų ra
šymais yra nei šis, bei tas.

Taigi, matome, jog pas mus organizacijos šiuos metus pradėjo 
konferencija. Žmonės juda- Kad šįmet kas nors stebuklingo mūsų 
veikloje atsitiks — neverta laukti. Mat, visi ruošiasi didiesiems 
1968-siems metams. Bet jie dar toli. Dabar prieš mus begalės 
darbų ir uždavinių, kuriuos turi atlikti dar šiais metais.

suvažiavime, skaito jame įdomią kur lietuviškame gyvenime nebe
sirodė ir nuo savo tautos bandė 
nutolti.

PLB pirmininkas J.J. Bačiū
nas pakviečia mūsų solistę Ge
novaitę Vasiliauskienę į Ameri
ką ir suorganizuoja jos koncer
tus įvairiose Amerikos ir Kana
dos vietovėse. Tuo pradedame 
ir kultūriškai bendrauti su Ame
rikos lietuviais. Tai vis didelis 
kultūrinių apraiškų mecenato 
Bačiūno nuopelnas. Jis nesigai
lėdamas sveikatos ir laiko važi
nėjo po Ameriką ir pristatė mū
sų solistę Amerikos visuomenei. 
Santaros-Šviesos Sambūris su
ruošia Australijos lietuvių daili
ninkų grafikos darbų parodą 
Čikagoje. PLB pirmininkas J. 
Bačiūnas ją atidaro ir pristato 
mūsų dailininkus Amerikos ben
druomenei.

PLB Pirmininkas spaudai ski-

paskaitą, išrenkamas Australi
jos Lietuvių bendruomenės PLB 
Seimo nariu atstovauti mus į- 
vykstančioje to seimo sesijoje 
Kanadoje. J. J. Bačiūnas daly
vauja ir Meno Dienose ir įteikia 
Sporto Šventėje pasižymėjusiems 
sportininkams savo gražią dova
ną — taurę, apdovanoja jau
nųjų talentų koncerto dalyvius ir 
tuo paskatina mūsų jaunimą da
lyvauti kultūrinėje veikloje ir ug
dyti talentus. Po ALB suvažia
vimo ir Meno Dienų Adelaidėje, 
atidaro asmeniškai savo vardo 

pasileidžia kelionėn
ir nelaimėn patekusius, sužadi
no viltingumą, parėmė moraliai biblioteką,
ir materaliai reikalinguosius, nuš po Australijos lietuvių kolonijas
luostė nevienam ašaras, gyveni- su pranešimais ir įdomiom fil
mo sunkumų išspaustas. Važinė- mom iš Lietuvos krepšininkų gy
damas po Australijos lietuvių ko venimo be.i juostom iš lietuvių
lonijas su paskaitomis ir praneši- klasikinės muzikos. Šį kartą
mais supažindino su lietuvių praplėtė dar savo kelionių marš-
gyvenimu kituose kraštuose, su- rūtą: aplankęs Adelaidę, Mel-
artindamas su broliais ,išblaš- bourną, Geelongą, Canberrą,
kytais po viso pasaulio kampus. Sydnėjų užsuko dar į Newcastlį ria ypatingą dėmesį ir laiko ją
Perduodamas iš giminių ir pažįs- ir Brisbanę. Ponų Bačiūnų lan- didžiausiu veiksniu tautinei gy
lamų linkėjimus, ministerio B. kymąsi plačiai paminėjo ir ap- vybei išlaikyti. Ne. žodžiais jis
K. Balučio ir Amerikos lietuvių rašė Adelaidės, Geelongo ir New
sveikinimus, surišo mus tam- castlio australų spauda. New-
presniais ryšiais ir sužadino jaus
mą, kad esame nevieni ir užmirš
ti tolimiausiame ir nuošaliausia
me kontinente.

J. J. Bačiūnas yra pirmasis 
lankytojas iš užjūrio veikėjų. Gal 
vienas kitas ir anksčiau apsilan
kė, bet jie jokio pėdsako nepali
ko bendruomeniniame gyveni
me. J. J. Bačiūnas yra lyg Ko
lumbas mus čia suradęs ir kaip 
tikras širdies ambasadorius su
žadino ir nurodė kelius į vienin
gumą ir bendrą visų lietuvių ke
lią bei lietuvybės darbą. Jis ne- 
svajotojas ar oro pilių statytojas. 
Jis taip pat nepaskęsta tik žo- gi svečiai sukėlė nepaprastą nuos Puzino, Mūsų jaunimas Lietu- 
džių ir neįvykdomų plartų sriau- tabą savo nuoširdumu bei vos sutemų laikais, Thurstono, 
te., bet yra realistas, sveikai ūkiš- įsijautimu į mūsų gyvenimą. Apie lietuvių kalbos kilmę ir jos 
kai galvodamas kuria sumany- Stebėjomės ir stebimės ponų Ba- vietą kitų kalbų tarpe ir kt. Ne
muš ir juos plačiu mastu vyk- čiūnų dosnumu. Paprastai tur- pamiršo ir Australijos lietuvių, 
do. tingi žmonės yra dažniausia šykš Parašė ir išleido “Kelionė į Pa-

Adelaidėje gautas jo sutikimas tūs ir tik skatikus teskiria šalpai 
ar kultūrinėms apraiškoms pa- 
remti. :♦*

Kaip melboumiškis galiu 
kiek plačau paryškinti iš jo lan
kymosi Melbourne. Didelį įspūdį 
man padarė, kad p. Bačiūnas 
aplankė sergantį Melbourno li
goninėje gulintį buv. Lietuvos 
Pasiuntinybės Charbine sekreto
rių V. Navicką, ištrūkusį iš ko
munistų valdomo krašto ir pa
tekusį ligonėm Ponas Bačiūnas 
jį aplankė, paguodė, stambesne 
suma sušelpė. Lankėsi ir namuo
se lituanistinės mokyklos moky
tojos K. Normantienės, kur ser
gančią sunkia vėžio liga paguo
dė ir suramino. Naujai įsisteigu
siam Monash Universitetui Mel
bourne padovanojo nemažą rin
kinį knygų apie Lietuvą anglų 
kalba. Nenuostabu, kad į ponų

tai daro, bet konkrečiu darbu ir 
parama. Štai ant mano stalo gu-surišo mus tam- castlio australų spauda.

castelyje pagerbė ir šiltai priėmė ii visa eilė J. Bačiūno išleistų 
gerbiamus svečius miesto bur- knygų, daugiausia įvairių veikė- 
mistras. jų monografijų, kurių išleidimas

Ponams Bačiūnams pagerbti pareikalauja nemaža pinigų ir į 
atsilankymo proga buvo suruoš- jas įdėtos lėšos negrįžta, bet yra 
ti koncertai, įvairūs pasirodymai labai reikšmingos. Štai suminė- 
su platesne ar siauresne progra- siu iš jų šias: Antanas Olšaus- 
ma pagal vietos sąlygas. Smagu kas ir “Lietuva”, Antanas Va- 
pabrėžti, kad ir lituanistinės mo- nagaitis, Antanas A. Olis, Vin- 
kyklos bei jaunimo organizaci- cas Jokūbynas, B.K. Balutis, Jo 
jos nepaliko nuošaliai ir dalyva- gyvenimas ir darbai, o ir mažes- 
vo pasirodymuose. Nevien vie- nių leidinių — pamfletų: Ko vą
šuose priėmimuose buvo ponai žiavau į Europą, Dr. J. Griniaus, 
Bačiūnai entuziastingai sutinka- Mano viešnagė Amerikoje, Rete- 
mi, be.t ir mažesniuose, siaurės- nybė (Bronius K. Balutis) 75 
niuose rateliuose. Visur garbin- metų politikas (V. Rastenio),

cifiko kraštus”, P. Andriušio ir 
V. Radzevičiaus suredaguotą 
leidinį “Blezdingėlės prie Tor- 
renso”. Šiais metais išleido puo
šnų, J. Šoliūno redaguotą leidi
nį “Krepšinio išvyka Australi
jon”, sydnėjiškio V. Šliogerio 
parašytą monografiją Antanas 
Smetona. Žmogus ir valstybi
ninkas”, Alšėno paruoštą M. 
Jankaus monografiją. Jis nema
žą dėmesį skiria Mažosios Lie
tuvos veikėjams. Yra numatęs 
išleisti Dr. Mačiulio, Zauniaus 
monografiją, Dr. J. Puzino rašo
mą Dr. J. šliupo monografiją, 
Antano Krauso baigiamą pa
ruošti leidinį apie Dr. Vydūną ir 
kitus.

Vadovaudamas PLB-nei ir tu
rėdamas visokių rūpesčių ir dar
bų, nepamiršta Australijos lietu
vių: siunčia pluoštais savo išleis
tų pamfletų, labai praktiškų kny
gų, k. a. “Mūsų šokiai”, “Lėk 
Sakalėli” ir kt. į įvairias vieto
ves, tuo prisidėdamas prie tauti
nių šokių kultūros pagyvinimo ir 
aukštesnio lygio. Atsižvelgiant į 
jo nepaprastą meilę ir prisiriši
mą Australijos lietuviams, ne
nuostabu, kad mes dabartinį 
PLB pirmininką J. Bačiūną va
diname. čia, Australijoje širdies 
ambasadorium, kuris ir už jūrių 
marių gyvendamas mūsų nie
kuomet nepamiršta, įvairiu būdu 
remia ir žadina mūsų lietuvišku
mą ir vieningumą nuošaliausia
me pasaulio kontinente.

Jis negalėdamas dėl sveikatos 
negalavimų 1964 m. Į Meno 
Dienas atvykti į Melboumą, ne
pamiršo mūsų, pasveikino sus- 
kridusius iš visos Australijos ir 
mylėdamas ypač mūsų jaunimą, 
jo nepamiršo. Jaunųjų Talentų 
koncerto dalyviams paskyrė do
vanų po labai vertingą leidinį 
“LĖK SAKALĖI”.

(Pabaida psl. 3)

TOKIOS TOKELĖS
Čikagoje dar vis sninga. Ir sninga. Ir sninga. Jau visa savaitė, 

kaip mūsų lietuviškosios užsienio sostinės neapleidžia žiemos pus
nys. Sniego privertė tiek, kad beveik jau negalima pajudėti. O vis 
tik gyvenimas eina. Miestas kasasi iš sniego. Žmonės turi ir parei
gas atlikti, turi gyventi.

Alto raštai senatoriams. Inž. A- Rudis, Alto pirmininkas, išsiun
tinėjo laiškus Jungt. Amerikos Valstybių senatoriams raginant pasi
sakyti prieš konsuliarinės sutarties patvirtinimą su Sov. Rusija. Jei 
toji sutartis bus patvirtinta, sovietai turės teisę atidaryti konsulatą 
kitame šio krašto mieste.

Neris meisteris. Neseniai buvusiose Vid. Vakarų sporto Apy
gardos krepšinio pirmenybėse. Čikagos Neris baigmėje nugalėjusi 
Čikagos Neo Lituania 111:96 tapo apygardos meisteriu. Tokių 
apygardų mūsų sporto veikloje yra trys: Kanados; Rytų ir Vid. 
Vakarų.
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sveikiname sukūrusius šeimą ir nuoširdžiai linkime ilgo 
ir laimingo gyvenimo.

Kišonų Seimą

įsteigti jo vardo biblioteką Lie
tuvių S-gos namuose. Jis dos
niai aukoja visokiems kultūri
niams reikalams. Bet norėdamas 
įvykdyti didesnio masto sumany
mus jis sugeba savo pavyzdžiu 
uždegti ir kitus tautiečius ben
dram reikšmingam tikslui atsiek
ti. Grįžęs Amerikon pats auka
vo Lietuvių Namams Adelaidė
je ir suorganizavo Širdies Fondą 
ir tuo sutelkė iš brolių amerikie
čių nemažą sumą lėšų Adelaidės 
Lietuvių S-gos namams praplėsti 
ir užbaigti. Jis tuo suorganizavo 
nevien tik paramą adelaidiš- 
kiams, bet apjungė savo tautie
čius bendram darbui. Tai dide
lė visuomenės veikėjo dovana ir 
sugebėjimas!

Penkiems metams praslinkus, 
1962-siais ponai Bačiūnai antru 
kartu atvyksta į Australiją ir Bačiūnų išleistuves susirinko di- 
dalyvauja ALB Tarybos atstovų delis būrys choristų, organizaci

jų atstovų, intelektualų ir jį pa
milusių tautiečių.

O grįžęs namo, Amerikon, ne
pamiršta ir vis atsiunčia labai 
vertingų ir retų leidinių: J.J. Ba
čiūno vardo Bibliotekai Adelai
dėje ALB Krašto Valdybos Li
tuanistinei Bibliotekai Melbour
ne. Išrinktas PLB Pirmininku 
dar daugiau susirūpina ir litu
anistinėmis mokyklomis joms at
siųsdamas visus naujai pasiro
džiusių vadovėlių pavyzdžius. Jų 
vedėjai gali užsakyti ir aprūpinti 
naujaisiais ir gerai paruoštais 
vadovėliais savo mokinius.

Trokšdamas dar daugiau Aus
tralijos lietuvius surišti su PLB 
šeima ir sustiprinti mūsų tautie
čių dvasią bei palaikyti lietuviš
kumą priaugančioje kartoje, įti
kina Amerikos sportininkų vado
vus, kad reikia pasiųsti Austra
lijon krepšininkų rinktinę ir jai 
pasiųsti išjudina plačias mūsų 
tautiečių mases Amerikoje tai iš
vykai lėšas sutelkti, šis didis žy
gis visų brolių amerikiečių ir aus 
traliečių pritarimu ir rėmimu 
šauniai įvykdytas. Ir taip susilau
kėme garsiosios Amerikos Lie
tuvių Krepšininkų Rinktinės 
Australijoje, kuri skindama per
galės ir laimėjimų vainikus taip 
sujaudino ir sustiprino nevien lie 
tuviškąjį jaunimą, bet uždegė pa
sididžiavimo LIEPSNA ir seni
mą, suvedė visus lietuvius į spor
to sales, net tuos, kurie jau nie-

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siutimų 1967 metų 
pavasariui ir vasarai, siūlome du, kurie yra labai praktiški už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reika
linga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do
vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino
raščiu.
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AUKOS
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
MOTERŲ SICIALINĖS 
GLOBOS DRAUGIJAI 

aukojo šie asmenys: — 
Ligonių Senelių
reikalams Fondui

$ c ? c
V. Kanažauskas 10.00
R. Janavičius 1.00
A. Venclovas 4.00
V. Bitinas 2.00
E. Dryža 2.00 3.00
N. Bernotas 200 2.00
J.A. Šidlauskai 2.00
K. Stančikas 1.00 5.00
P. Burokas 2.00 1.00
M. Milienė 2.00
P. Jurjonas 5.00 5.00
V. Kanažauskas 10.00
A. Mironienė
P. Alekna

8.77
6000

F.E. Rotcai 10.00
S. Dauginienė 2.00
Doniela 2.00
E. Jurkūnas 2.00
S. Osinas 20.00
Paj. Pullinen 2.00
J. Mikalauskas 10.00
E.M. Migevičiai 10.00
Viso: 41.77 13400

Draugija nuoširdžiai dėkoja mie
liems tautiečiams už aukas ligonių 
reikalams ir senelių namų staty
bai.

MOTERIŠKAS (1967).
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės 

angliškos kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei me- 
džagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriau
sios rūšies nailoninių kojinių , 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nai
loninė skarelė, 12 adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas.

KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA)

VYRIŠKAS (1967).
Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 31 jardo angliškos 

vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 
terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di
delės špūlės stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

£25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA).

JUNGTINIS MOTERIŠKAS (1967) IR VYRIŠKAS (1967) 
SIUNTINYS £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus 
siutinius dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas mašinas, 
svaiginamus gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš ko
operatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje..

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Senaiusia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuo- 
pristatymas.

i

V. Petniūnienė 
Draugijos Sekretorė

tas

ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic, 
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A. Seikis

APIE CHORUS IR KONCERTUS
(Žiūr. pradžią prėjusiam M.P. nr.)

VEDA JOACHIMAS VEJAS

JAUNŲ JĖGŲ 
ĮTRAUKIMAS

Šioje Dainų šventėje metėsi į a- 
kis smarkiai sumažėjęs jaunųjų 
dainininkų skaičius, netgi aliarmuo 
jančiai mažas. Kas gi atsitiko, kad 
savo metu nemažas prieauglio bū
relis aptirpo? Pasiteiravus vienur 
ir kitur, buvo duota visokausių 
paaiškinimų. Bet susumavus atro
do, kad nei choro vadovybė, nei 
patys senieji choristai nedėjo pas
tangų esantiems jauniems choris
tams chore išlaikyti, o tiems išė
jus, pritraukti naujų. Tas senųjų, 
ypač anų garsių vardų lageriniuo
se ansambliuose dainavusių atsi- 
nešimas jaunųjų atžvilgiu „kad vis 
tiek iš jų nieko nėra” ir jų “stum- 
dymas” neprisideda prie jaunimo 
pasilikimo ir įsijungimo į chorų. 
Jie turėtų atsiminti, kad buvo lai
kas, kad ir iš jų “nieko nebuvo”. 
Jaunimo pasiaiškinimas, kad netu
ri laiko, studijos ir panašiai nėra 
nuoširdus, nes praktika rodo, kad 
tam, kas jiems patinka, jie turi 
marias laiko. Ir žadinti lietuviškos 
dainos pamėgimo liepsnelę, o ne 
jų slopinti yra visų choristų ir jų 
vadovų pareiga. Nes kas gi bus, 
kai senieji pavargs? Todėl visi tie, 
kuriems rūpi lietuviškos dainos ir 
chorų gyvastingumas, turėtų rim
tai susirūpinti jaunimo įtraukimu 
j choristų gretas. Užtikrinti inten
syvų ir reguliarų choro darbų nė
ra taip lengva. Reikia imtis prie
monių, kurios išlaikytų ir pritrauk 
tų choristus, ypač jaunimų, kurios 
padarytų dalyvavimų chore įdomų 
ir patrauklų. Viena jų — gyva 
veikla: koncertai, išvykos, pobū
viai, gegužinės ir kitos gal niekuo 
su dainavimu nesurištos priemo
nės.

NAUJOVĖS 
IR NETIKSLUMAI

Ketvirtoji Dainų šventė pateikė 
mums ir visų eilę noujovių: ats
kirų chorų pasirodymas išskirtas 
iš jungtinių chorų koncerto ir su
jungiamas su tautinių šokių festi
valiu, Canberros choro “Aušra” 
debiutas, jungtinio choro palydėji
mas daina šokant tautinius šokius, 
vargonų pritarimas kai kuriom dai 
nom ir Tautos Himnui.

Atskirų chorų koncertas perpin
tas tautiniais šokiais, buvo dina
miškas, įvairus, įdomus ir publi
kai patrauklesnis negu sekančios 
dienos jungtinio choro Dainų šven
tė. Klausytojams individualūs cho
rų pasirodymai buvo ir bus įdomes

ni už jungtinius, čia chorai sten
giasi parodyti savo individualumų, 
duoti tai, kų jie turi geriausio, kam 
yra geriausiai pasiruošę. Yra nuo
monių, kad tokie atskiri pasirody
mai sukelia nesveikų varžymųsi 
tarp chorų ir chorvedžių ir neati
tinka Dainų šventės dvasiai. Dai
nų šventė ūk su jungtiniu choru, 
be nenuginčijamų kai kurių priva
lumų turi ir trūkumų: vienodina 
repertuarų ir riboja chorų indivi
dualinius sumanymus. Truputis 
konkurencijos niekam nekenkia, o 
yra sveikas reiškinys, verčiųs cho
rus sistematingiau dirbti ir kruopš 
čiau ruoštis saviesiems pasirody
mams. Tas ir kelia bendrų chorinio 
dainavimo lygį. Būtų labai gaila, 
jei atskirų chorų pasirodymai bū
tų išstumti iš Dainų šventės pro
gramos. Klausytojams būtų atimta 
proga pasigėrėti visų mūsų chorų 
dainavimu vienoje vietoje ir vieno 
vakaro metu, o chorams atimamas 
vienas iš stimulų stropiau dirbti. 
Mūsų sųlygomis, šešis chorus su 
skirtinga balsine medžiaga, skirtin 
gai paruoštus, kartais skirtingai 
interpretuojančius dainas sulieti į 
vienų darnų kolektyvų per vienų 
repeticijų labai sunku. Atlikimo 
meistriškumui pakelti reikia turė
ti arba daugiau repeticijų, kas 
vargu ar įmanoma, arba gal rei
kėtų rimtai panagrinėti dirigen
tams pasikeitimo galimybes. Jeigu 
dirigentai turėtų galimybes aplan
kyti kitus chorus prieš Dainų šven
tę ir su jais parepetuoti, nauda 
būtų visekeriopa: choristai susipa
žintų su dirigento reikalavimais, 
dirigentas su tuo, kų choras gali 
duoti, galima būtų suvienodinti 
dainų interpretacijų ir panašiai 
taip kad šventės metu į scenų ženg
tų daug geriau ir vienodžiau pa
ruoštas kolektyvas. Be to patys di
rigentai galėtų užmegsti draugiš- 
kesnius kūrybinius ryšius ir pasi
dalyti patyrimu. Reikėtų atsargiai 
panagrinėti, ar mūsų chorai, Dai
nų šventės rengėjai, Kultūros Ta
ryba galėtų ir norėtų telkti lėšas 
dirigentų kelionėms išlaidoms pa
dengti ar panašiam planui.

Kiekvienas choras davė šį tų nau 
jo, šį tų originalaus. Vieni sudai
navo geriau, kiti šiek tiek blogiau, 
taip kaip ir galima buvo tikėtis. 
Adelaidės choras nustebino 
vykusiai parinkta ir atlikta daina 
su soliste. Melbourno choras pa
dainavo daug geriau, negu iš jo 
buvo tikėtasi. Jo pasirinktos dai
nos darė stiprų poveikį, jaudino 
klausytojų, užvaldė jo dėmesį ir 
jausmus, kas liudija apie meistriš-

kų atlikimų. Tik pasirinkimas dvie 
jų dainų iš operų, o ne lietuvių 
liaudies ar lietuvių kompozitorių, 
susilaukė visai bereikalingų prie
kaištų iš kiekviename meninkų sus- 
narėjime lietuviškumo ieškančių 
ura-patriotų. Maloni stigmena bu
vo pirmasis Canberros “Aušra” 
choro pasirodymas Dainų šventė
je. Jis, nors ir neperturtingiau- 
sias savo chorine medžiaga, bet 
savo vaizdinga išore, disciplinuotu
mu ir susiklausymu paliko malo
nų įspūdį. Tur būt per neapsi
žiūrėjimų šio 
atskirų chorų 
nuotos dainos 
lioje Lietuvių
Be to, šiame pusėtinai gerai api
pavidalintame programos susiu vi
nyje yra daugiau netikslumų ir pra 
leidimų. Turima galvoje ne korek
tūros klaidas ar paskutinio mo
mento pakeitimus, bet dalykus, ku 
rie atsakingiems asmenims už pro
gramos sudarymų turėjo būti jau 
senai žinomi. Iš viso, esame labai 
nerūpestingai programų paruošime 
spasdinimui. Kol programas*--

choro dalyvavimas 
koncerte ir jo dai- 
neminimos oficia- 
Dienų programoje.

tepajėgėme išleisti tik šapirografu 
ir prastame popieriuje, jos buvo 
gana tikslios ir informuojančios, 
kai tik pradėjome jas spausdinti 
spaustuvėse, gražiai ir su ilius
tracijomis, nebenorime jų rūpes
tingai paruošti. Pavyzdžiui, paž
velkime kad ir Melbourno Dainos 
Sambūrio paskutiniųjų dviejų me
tų metinių koncertų programas. 
Dailiai, su vinjetėmis ir pagraži
nimais, ant gero popierio spausdin 
tos, malonu pačiam pavartyti ir 
negėda kitam parodyti. Keblumai 
prasideda, kai ieškome ten infor
macijos. Nėra dainų žodžių auto-

(Nukelta j psl. 4)

Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

yro

W66 M. LIETUVIU JAUNIMO RONGRKO RĖMĖJAS

Pasaulio Liet. B-nės Valdyba "Mūsų Pastogę” pripaži
no pernai įvykusio Liet- Jaunimo Kongreso rėmėju ir jai iš
davė tokį pažymėjimą. Lygiai tokį vardinį pažymėjimą gavo 
ir "Mūsų Pastogės” redaktorius, kaip J.K. rėmėjas.

PAVASARIS
Dangus sudarė foną lapų, 
Žiedų ir paukščių ir šakų, 
Ir parke vėjas krūmą kvapų 
Pagavęs purtų už plaukų,

Ir saulė buvo kaip poetų 
Garbė: unginga ir sena, — 
Turiu rašyt, kad ji spindėtų, 
Kai jau seniai užges diena.

tuvių poezijoj. Jame daug švie- 
žumos, kurios, vartydami mūsų 
naujosios lyrikos rinkinius, vel
tui dairytumėmės. Pagrindiniai 
poetų “dainavimo’ akstinai yra 
giliai tradiciniai ir stipriai įsi- 
šakniję savoj, dar stipriau trem
ties ir egzilio žemėj. Įkvėpimo 
zonos patapo aptvertos vienodu, 
jaunesniai kartai ypatingai pa-

J.J. BAČIUNO
(Atkelta ii psl. 2)

Radausko “Pavasaris” — bodusiu namų ir jaunystės ilge- 
svarbus eilėraštis modernioj lie- šio, kasdienybės neigimo ir, da- 

t------ j — ^ar jau rygiūnj silpnėjančios
“ateity bus šviesu” vizijos mū
reliu, kurį peržengę, poetai pa
sidaro lyg ir nebe savi, lyg sve- 
timtautiški.

“Pavasarį” kuriančio Radaus
ko, tačiau, nevaldo nei ilgesys tampa tuo pačiu pluoštu kaip ir 
nei kartelis aplinka ir likimu, poezija, kurios šiais ir visais lai- 
Jis rašo, kad JI SPINDĖTŲ, kais žmonės ilgisi. Ją rašantiems 
Kad ji spindėtų yra vienintelė garbės nesigailim.

PLB pirm. J. Bačiūno suma
nymas sušaukti Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą Čikagoje 
yra išskirtinas žygis, kurio įvyk
dyme dalyvavo viso pasaulio 
lietuviai. Vieni darbu, kiti lėšo
mis parėmė tą milžinišką jauni
mo manifestaciją ir ji turės ne
paprastos reikšmės ateinančioms

Henrikas Radauskas 

kartoms. Jis nepaprastai džiau
giasi ir didžiuojasi mūsų gerai 
parinkta ir pasiųsta 29-ių atsto
vų delegacija, kuri buvo gausin
giausia iš kitur atvykusių. Kelio
nei surinkta 12 tūkstančių dole
rių ir apjungė mus visus bend
ram žygiui. Juk tą galėjome įvy
kdyti tik vieningi būdami!

šiomis dienomis PLB pirm.
J. Bačiūnas ir trečią kartą lankė 
mus. Aktyviai dalyvavo ALB 
Atstovų suvažiavime ir Lietuvių 
Dienose Sydnėjuje, aplankė be
veik visas lietuvių kolonijas Au
stralijoje. Mes juo didžiuojamės 
ir išrinkome jį savo Bendruo
menės Garbės Nariu. Jo pastan
gomis mes jaučiamės Australi
joje. nebevieni ir sujungti su Pa
saulio Lietuvių Bendruomene 
tampriais ryšiais. Jo pėdomis pa
sekė ir kiti žymūs ir brangūs 
mums asmenys.

Didelė pagarba ir padėka 
PLB pirm. J. Bačiūnui, kaip 
Kolumbui, mus čia suradusiam 
nuošaliame kontinente, tamp
riai įjungusiam į PLB šeimą! 

jo rašymo priežastis. Ir dar: ne 
dėl to jis rašo, kad, štai, atėjo il
gai laukta valandėlė, kada galų 
gale “rašosi’, bet tik dėl to, kad 
jo rašymas yra būtinas, kad jis 
TURI rašyti, kad tai yra jo pa
reiga. KAD JI SPINDĖTŲ — 

tai poeto rašymo širdis.

O saulė buvo kaip poetų 
Garbė: ugninga ir sena, — 
Turiu rašyt, kad ji spindėtų, 
Kai jau seniai užges diena.

Saulė, kurią kasdien net ir gi
liausiose ūkanose, jaučiam, kuri 
mus nušviečia kai dangus žiba 
mėliu, kurios spinduliai tyra ir 
švelnia palaima paliečia mus va
karėjant, tikrai — tiksliau vargu 
ar įmanoma išsireikšti — yra 
ugninga ir sena- Ir jos auksas 
Radausko eilėse persipina ir

Kodėl ėjau kariauti?
(NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ SAVANORIO 

LEONO VASILIŪNO PRISIMINIMAI)

Kas mane, vos 18 metų jaunuolį 
vertė eiti savanoriu į besikurian
čių Lietuvos kariuomenę ir kovoti 
su tėvynės priešais?

Gimiau 1900 m. gegužės 22 d. 
pasiturinčio ūkininko šeimoje, Grū- 
šlaukės bažnytkaimyje, Darbėnų 
valsčiuje, Kretingos apskrityje. 
Pradžios mokslų baigiau Darbėnuo
se.

Būdamas nesveikatingas, mano 
tėvas 1920 m. savo ūkį perleido 
broliui Aleksandrui ir su visa šei
ma išvažiavo Liepojun pasiieškot 
lengvesnio pragyvenimo. 1908 m. 
mirė mano mama, palikusi visus šei 
mos rūpesčius ant silpnų tėvo pe
čių, o jis tos naštos pats vienas 
negalėjo pakelti. Mane pasiėmė dė
dė J. Venclova, o mano seserį Bro
nę — tetulė Paulauskienė. Dėdė 
buvo stambus ūkininkas, apsišvie
tęs kaimo seniūnas ir bažnytinės 
tarybos narys, globojo mane kaip 
tikras tėvas, leido tęsti Liepojuj 
nutrauktų pradžios mokslų Darbė
nuose. Taip pat namie mane mokė 
lietuviškai skaityti ir rašyti.

Anais laikais Žemaitijoje garsė
jo mokytoj as-daraktorius Poška, 
kuris keliaudavo per kaimus, moky 
damas vaikus lietuviškai skaityt 
rašyt ir katekizmo. Atsimenu, 
1910 m. per patį bulviakasį jisai 
atvyko į Daubėnų sodžių pas ūki
ninkų S. Gliozerį, kuris turėjo di
delius, erdvius namus. Čionai ėmė 
rinktis to kaimo ir apylinkės vai

kai. Vos prasidėjus mokslams, jau 
trečių dienų prieš pietus Gliozerio 
sodybų apsupo ginkluoti rusų žan
darai. Visus vaikus suvarė į vienų 
kambarį, o mokytojų Poškų ir šei
mininkų S. Gliozerį suėmė, pareikš- 
dami, jog čia jaunimas ir kartu se
nimas yra kurstomas sukilti prieš 
caro valdžių. Mums, vaikams, įkrė
tė po keletu bizūnų j uodegas, kai 
kurias knygas pasiėmė su savim, 
o kitas čia pat sudegino. Mokyto
jų Poškų prisirišo prie arklio ir 
nusitempė j Darbėnus. Nors ir lie
tuviškoji spauda jau buvo leista, 
bet toks sauvališkas rusų žanda
rų pasielgimas su mumis ir visų 
mylimu mokytoju man padarė ne
išdildomų įspūdį.

1914 m. karui prasidėjus, rusų 
armijos nužygavo į Rytprūsius, ža
dėdamos kepurėmis užmėtyti vokie 
čius, bet tenai prakišę kautynes, su 
mišai dūmė per Lietuvę į savo 
Maskolijų.

Daubėnų kaimas yra prie didžio
jo Kretinga-Darbėnai-Skuodas ke
lio, tad besitraukdami rusai ėmė 
gyventojų arklius, vežimus ir paly
dovus gabenti pavargusiems bėg
liams ir jų grobiui. Iš mano dėdės 
paėmė du arklius, roges, o man įsa
kė važnyčiuoti. Apsivilkaus ilgais, 
šiltais kailiniais, pasiėmiau kelio
nei maisto. Pavažiavus kilometrų, 
pasiekėm ūkininko Butkaus sodybų 
pakelėj jisai buvo pasitatydinęs 
labai gražių koplytėlę su Dievo 

Motinos stovylėle po stogu. Rusai 
man liepė sustabdyti arklius ir dur 
tuvais subadė Dievo Motinų^ o 
paskui ant jos nusišlapino. Liepo
juj išmokęs gerai rusų kalbų, ė- 
miau maskoliškai kolioti kareivius, 
išvadindamas juos bedieviais ir ki
tokias vardais. Jie savo ruožtu ėmė 
mane daužyti šautuvų buožėmis, 
atėmė geruosius kailinius, visų 
maistų ir liepė važiuoti toliau. Že
maitijoj tų koplytėlių ir pakelės 
kryžių labai daug, tad rusų karei
viai turėjo daug darbo: šaudė į 
Rūpintojėlius, kapojo kardais, dau
žė buožėmis, biauriai tyčiojosi.

Keliai buvo vietomis užpustyti, 
vietomis duobėti, kareivių prisisės- 
davo į roges tiek, kad arkliai ne
begalėjo bepatraukti. Tad jie mušė 
arklius, mušė mane, pavėžininkų, 
piktai blevyzgodami. Vargais ne
galais prišliaužėm iki Mažeikių. 
Prieš miestų mano vienas arklys 
sukrito ir nebekėlė. Rusai daužė jį 
buožėmis tol, kol užmušė. Po to 
ėjo ieškot kito, bet niekur nerado, 
nes gyventojai buvo išsislapstę miš 
kuose. Užmuštų arklį nutempė nuo 
kelio ir liepė važiuoti vienkinkiu. 
Bet ir šis pastarasis greit nusiva
rė nuo kojų, tad kareiviai bandė 
ir jį buožėmis atgaivinti, tačiau 
nepavyko. Pakaitomis mušė ir ma
ne, bet matydami, kad mušimu toli 
nenuvažiuosi, kareiviai su keiks
mais nuėjo savo keliais.

Po dviejų mėnesių grįžęs be ar
klių, be rogių ir be kailinių, namie 
jau radau naujus okupantus - vo
kiečius, kurių savo gyvenime dar 
nebuvau matęs, žemaičiai vokiečius 
vadindavo Prūsais, germanais- 
kulčiakais. Siaurus pavadinimas, 
bet teisingas, nes vokiečiai elgėsi 
nė kiek ne geriau, kaip rusai. 

Frontui pasitraukus į rytus nuo 
Lietuvos, vokiečiai ėmė kasti įsi
tvirtinimus Salantų, Mosėdžio, 
Skuodo ir Mažeikių linijoje, kad 
pasitraukimo atveju turėtų kur 
atsispirti. Apkasams buvo imamas 
jaunimas ir visi stiprūs, sveiki 
vyrai. Suaugusieji buvo laikomi 
lyg belaisviai griežčiausioje karei
vių prižiūroje, o gal net dar blo
giau, nes vokiečiai nedavė valgyti; 
kas neturėjo pinigų maistui nusi
pirkti, turėjo mirti badu. Vyrai 
taip pat būdavo vežami j fronto 
linijas, kur vykdavo dideli mūšiai. 
1916 m. pabaigoje mane ir mano 
draugus A. Gadliauskų ir A. Gal
dikų iš Lazdininkų kaimo išvežė 
apkasų kasti tarp Minsko ir Kal- 
kūnų, kur tuomet vyko žiaurios 
kautynės. Po dviejų savaičių smar
kaus rusų puolimo metu, artileri
jai atidengus nepertraukiamų ug
nį ir apšaudant iš lėktuvų, vokie
čiams sulindus j slėptuves, mes pa
sinaudodami sųmyšiu, pabėgom ir 
su nuotykiais grįžom namo.

1917 m. pradžioje prisigliaudžiau 
pas savo giminaitį Kiaupų Grūš- 
laukėje, kuris turėjo stambų ūkį 
ir vienas pats neįstengė jo tvarky
ti. Nors vokiečių karinė valdžia 
buvo išleidusi potvarkį, kuriuo ne
valia imti laukų darbininkų apka
sams, tačiau vienų dienų atbirbė 
du sunkvežimiai ir mane su kitais 
jaunuoliais išsigabeno vėl į sutvir
tinimų darbus. Ten teišbuvom ke
lias dienas. Mat, jau išmokom iš 
patirties, kad tokiais atvejais ge
riausia išeitis — kuo greičiau neš
ti kudašių. Pabėgęs namo, pakei
čiau gyvenamųjų vietų, apsistojau 
pas savo dėdę J. Siurblį, kuris ma
ne prirašė prie savo šeimos, mat, 
turėjo didelį ūkį, o darbininkų ne

Rakinio autorius L. Vasiliūnas 
Nepriklausomybės kario unifor
moje 1919 m.

čiai išvaikė, kiti aiškina, jog jinai 
kažkur apie Kretingsodį įsikūrus. 
Vaikštinėjam iš vieno miesto galo 
į kitų, niekur nieko nerandam, nie
kas tikra negali pasakyti. Ir taip 
mūsų būreliui begoglinėjant, pri
sistato keturi vokiečių žandarai. Ir 
klausia, ko mes čia ieškom. A. 
Čunka kaip vyriausias amžium sa
ko mums, girdi, šie žandarai tai 
tikrai pasakys, kur yra lietuviška 
komendantūra. Na, tuojau ir bu
vom nuvesti, tiktai ne į lietuvių 
komendantūrų, o j vokiečių karo 
žandarmerijų, kur jau radom ant 
suolų kampe keturius apsiverku
sius, nosis nukabinusius jaunuo
lius, kurie, matyti, buvo atvykę 
Kretingon tuo pačiu tikslu, kaip ir 
mes. Po to įėjo lietuviškai kalbus 
vokiečių žandaras ir ėmė klausi
nėti, ko čia būsim atkeliavę iš kai
mo. Pagal mūsų ankstyvesnį susi
tarimų atsakėm, kad Kretingon 
atėjom pasiklausyti vokiečių ka
riško orkestro, kuris kasdien gro
ja prie rusų cerkvės gyventojams 
palinksminti. Toks orkestras iš ti
krųjų grodavo Kretingoje. Bet mū 
sų laukė kitokia muzika. Mus nu
vedė į atskirų kambarį, o iš ten 
po vienų į kitų, kur turėjom nu
sirengti ir atsigulti ant žemės. Du 
tvirto sudėjimo ir žmogžudiškos 
išvaizlos vyrai kiekvienam iš mūsų 
įkrėtė po dešimt lazdų, tur būt 
šermukšninių, nes buvo labai kie
tos ir skaudžios. Uniformuotas 
budelis po to pasakė mums, kad 
jokios lietuviškos komendantūros 
nėra ir nebus. O jeigu jūs dar kar-

(Pabaiga psl. i)

buvo. Tačiau neilgam. Po dviejų 
savaičių vokiečių žandarai visus 
mus suėmė ir uždarė daboklėje, 
kuri buvo įrengta bažnytkaimio 
špitolėje. Jie mus kaltino pabėgus 
iš apkasų prievolės. Gavom lazdų 
ir jau norėjo mus vėl išvežti dar
bams. Bet dėdei J. Surbliui, se
niūnui ir klebonui tarpininkaujant, 
buvau paleistas. Grūšlaukėj buvo 
didelis kariuomenės judėjimas, vie
ni paleidžia kiti vėl suima, tad 
persikėliau į Genčių Metsėdį pas 
savo tetų šalnienę, kuri čia turėjo 
50 ha žemės, gyveno nuošaliai, iki 
artimiausio miestelio buvo 13 ki
lometrų. Čia pagyvenau saugiau ir 
ramiau.

1918 m. Lietuvos Tarybai pas
kelbus nepriklausomybę, laukįau 
tos dienos ir valandos, kada galė
siu stoti į Lietuvos kariuomenę ir 
mušti priešus, kurie tiek mane mu
šė ir kankino.

1919 m. sausio mėn. pasklido 
gandai, kad Kretingoje jau įsistei
gusi lietuviška komendantūra, ku
riai vadovaujųs Prišmontas.Priš- 
nekėjau savo draugus, su kuriais 
kartu augome ir kartu kentėjom 
okupantų nuoskaudas, vykti Kre
tingon ieškoti tos komendantūros.

Vienų speiguotų sausio rytų su
sirinkom pas mano dėdę Venclovų, 
kuris taip pat pritarė mūsų žygiui, 
ir išsirengėm į Kretingų. Alfonsas 
Gadliauskas, Adolfas Čunka, Al
fonsas Gliožeris iš Daubėnų kai
mo, ir Antanas Galdikas, Adolfas 
Reinikis iš Lazdininkų kaimo, ir 
aš. Kretingoje tuo metu vokiečių 
daug buvo, maišėsi tik žandarai 
ir okupacinės valdžios pareigūnai. 
Pamažu klausinėjamės kretingiš
kių, kur ta lietuvių komendantū
ra. Vieni atsako, girdi, jų vokie-
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KETVIRTO VIZITO PERSPEKTYVOJE
(SKERSPIŪVIS P.P. BAČIŪNŲ VIZITO ADELAIDĖJE)

—Jeigu tik būsime sveiki, netru
kus pasimatysime, — paguodė p. J. 
J. Bačiūnas adelaidiškius, kurie 
vasario 5 d. jau šeštą valandą ryto 
pripildė aerodromo laukiąmąją salę 
kad atsisveikintų su juo ir su ponia 
Bačiflniene.

Trečiasis ponų Bačiūnų vizitas 
Adelaidėje visokeriopai pralenkė 
ankstyvesnius. Kai pirmieji du bu
vo mažiau pažįstamų žmonių susi
tikimai daugiau formalioj, oficia
lumo atspalvį turinčioj aplinkoj, 
trečiasis vyko tarp žmonių, kurie 
vieni kitus nuoširdžiai pamilo, ku
rie vienas kitą puikiai supranta, 
atjaučia. Vienuolika dienų ir naktų 
trukę išsikalbėjimai, bendrų reika
lų aptarimai, sunkumų šalinimai, 
ateities užsimojimų planavimai, tik 
ką pergyventų parengimų anali
zės buvo pravestos pavyzdingam 
broliškam atvirume.

★
Kai p.p. Bačiūnai vasario 4-tos 

dienos vakarėjančiom valandom at
vyko “paskutinei vakarienei’’ pas 
ponus Rakauskus, jų laukiusieji 
adelaidiškiai šypsojosi tik per prie
vartą — rytoj ponų Bačiūnų jau 
nebus mūsų tarpe. Gal dėl to, pa
sikalbėjimai su ponais Bačiūnais, 
ir tarp adelaidiškių daugiausia su
kosi ne apie praeitį ar dabartį, bet 
apie ateitį, apie būsimas Lietuvių 
Dienas Adelaidėje, apie Krašto 
Kultūros Tarybos tik ką padary
tus pakeitimus, liečiančius Lietu
vių Dienas. (Adelaidiškiai galvo
ja, kad tuos nutarimus teks keisti; 
jiems nelabai prie širdies meninių 
parengimų apkarpymas).

Tą vakarą p.p. Jz Lapšys, A. 
Šerelis ir V. Bielskis buvo tapę 
laikinais J- Bačiūno sekretoriais — 
jiems teko ant gausybės Adelaidė
je padarytų nuotraukų surašyti 
šimtus pavardžių. Ponas Bačiūnas 
pasiryžęs tas nuotraukas paskleisti 
po J.A.V. lietuviškus laikraščius. 
Ir trys sekretoriai, puikiai pažįstą 
beveik visus adelaidiškius, prakai
tuodami rašinėjo: “Pirmoje eilėje 
iš kairės į dešinę... antroj eilėj...’’ 
Ir taip nuotrauka po nuotraukos.

Kodėl as kariavau?
(Atkelta iš psl. 3)

tą bandysit ieškoti, tai būsit iš
vežti Vokietijon ir iš ten niekuo
met negrįšit. Du žandarai mus iš
lydėjo iš miesto ribų. A. Gliože- 
ris buvo mažiausias ūgiu ir silp
niausias ir po šermukšninės pir
ties negalėjo paeiti, tad turėjom jį 
nešte nešti. Pasiekę Kurmaičių kai 
mą, gavom pastogę ir grįžom į sa
vo kaimus. Kiek buvo nedamušta 
žandarų, pribaigė tėvai, kam be 
jų žinios ėję Kretingon. O aš sa
vo ruožtu gavau iš jų tėvų, kam 
prišnekėjau tenai eiti...

Vėliau jų tėvai sutiko leisti sa
vo vaikus į savanorius ir jie visi 
tarnavo kariuomenėje, narsiai mu
šėsi visuose frontuose.

Nors netrukus vėl pasklido kal
bos, jog Kretingoje tikrai įsteigta 
komendantūra, tačiau nė vienas iš 
mūsų nedrįsom ten pakartoti ke
lionės. Mano dėdė Bartašius, buvęs 
pirmas Darbėnų valsčiaus viršaitis 
patarė man vykti į Mažeikius, nes 
tenai veikianti lietuviška komen
dantūra ir visi savanoriai aprūpi
nami dokumentais ir traukiniu 
siunčiami į Kauną. 1919 m. vasa
rio 16 d. išėjau pėsčias į Mažei
kius. Dėdė pavėžėjo 10 kilometrų 
link Skuodo. Taip pusiau pėsčias, 
pusiau važiuotas pasiekiau Ma
žeikius, radau komendantūrą, bu
vau aprūpintas dokumentais, mais 
tu ir nakvyne. Su kitais savano
riais išvykome į Kauną. Kelionė 
buvo ilga ir šalta, traukinys ne
šildomas. Mašinistas su pečkuriu ir 
konduktorium pakeliui išlipę pasi- 
kapodavo malkų ir toliau važiuo
davo, šiaip taip įpūtę ugnį garve
žyje. Norėdami sušilti, išlipdavom 
iš vagono, pasibėgėdavom įkalnėn, 
po to sulaukę traukinio, vėl lipda- 
vom vidun.

Atvykęs Kaunan, prisistačiau 
komendantūrai, tą pačią dieną bu
vau pasiųstas į 2 pėst. pulką. Nors 
jau buvo vėlus vakaras mane 
pristatė maj. P. Mačiuliui, kuris, 
apžiūrėjęs mane, nusprendė, jog 
tiksiu į kulkosvaidininkus, o tai ir 
buvo mano didžiausia svajonė, iš 
džiaugsmo net pamiršau valgyt ir 

Adelaidiškiai fotografai ,A. Bud
rys, V. Vosylius, A. Fišeris) pa
sirūpino, kad tų nuotraukų ponui 
Bačiūnui netruktų. Jie plušo, laks
tė, fotografavo visus viešus ir pri
vačius nusidavimus, skubiai tas 
nuotraukas naktimis aiškino ir vi
si jas įteikė p. Bačiūnui kaip savo 
asmenines dovanas. Ir iš šitos tran
sakcijos biznis buvo visiškai išjung 
tas. Brolis su broliu neprekiauja.

Rakauskų sode, degant fake
lams, A. Šerelis užbaigė savo fil
mas, kuriose buvo užfiksuotas po
nų Bačiūnų trečiasis vizitas Ade
laidėje. Viena ar kita proga tos 
filmos bus parodytos adelaidiš- 
kiams. Svarbesnių įvykių fiksavi
mas filmose kol čia vykdomas gry
nai savanorišku principu. Visa tai 
galėtų būti platesniu mastu atlik
ta, jeigu savanoriai filmuotojai 
gautų tam tikros vadovaujančių 
vietos organizacijų paramos. Įvy
kių fiksavimai filmose svarbūs ne 
tik dabarčiai, bet dar labiau atei
čiai- Tai nepakeičiama archyvinė 
medžiaga, kuri gali pagelbėti ir 
mirusius žmones bent ekrane at
gaivinti.

★
Be platesnio masto susitikimų, 

kaip p.p. Bačiūnų pagerbimo va
karienė Lieuvių Namų salėje, Ade
laidės lietuvių muziejaus atidary
mas, ponai Bačiūnai kasdien susi
tikdavo su didesniu ar mažesniu a- 
delaidiškių būriu privačiuose na
muose. Tie privatūs susitikimai į- 
galino svečią išsikalbėti su gali
mai didesniu adelaidiškių skaičiu
mi, išgirsti jų nuomones, jų nusis
tatymus vienu ar kitu klausimu.

Būdinga, kad beveik kiekviena
me susitikime išsirutuliodavo, iš
ryškėdavo viena pagrindinė tema. 
Taip, pavyzdžiui, ponų Jonavičių 
namuose vedamaja visų pasikalbė
jimų tema buvo sportinis bendra
darbiavimas (krepšininkų vizitas 
ir jo reikšmė, galimybės sekan
čiai atvykai ir t.t.). Dumčių sody
boje, kuri spaudos darbininkų tar
pe žinoma, kaip “Bačiūno gundy
mo kalnas”, p. J. Bačiūnas su 

ilgai negalėjau užmigti. Po tri
jų mėnesių apmokymo gerai išlai
kiau kulkosvaidininko egzaminus, 
buvau pakeltas (maj. P. Mačiulio) 
į skyrininkus, mokiau naujokus. 
Kulkosvaidžio iš savo rankų nie
kuomet neišleidau, patsai šaudžiau 
visuose mūšiuose su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Už pa
sižymėjimus su bolševikais buvau 
apdovanotas (pulko vado pulk. Gri 
galiūno-Glovackio) Vyčio Kryžium 
su kardais ir ordenu.

Pasibaigus nepriklausomybės ko 
voms, 1922 m. gruodžio 15 d. pasi- 
liuosavau iš Lietuvos kariuome
nės viršilos laipsnyje ir to paties 
mėnesio 18 d. įstojau į viešąją po
liciją Plateliuose. Kalėdų atostogų 
metu suorganizavau vietos šaulių 
dalinį. Dalyvavau Klaipėdos Kraš
to išlaisvinimo kovose, po to tar
navau pasienio policijoje, lankiau 
Vytauto Didžiojo gimnazijos suau
gusių kursus Klaipėdoje, įsigyda
mas keturių klasių cenzą, kuris 
buvo reikalingas kiekvienam aukš
tesniam policijos valdininkui. Vė
liau persikėliau Kretingon, tenai 
tarnavau policijoje, dalyvavau 
Šaulių Sąjungos vadovybėje iki 
užplūstant Lietuvą bolševikams. 
Už veiklą Šaulių Sąjungoje buvau 
apdovanotas Kretingos Šaulių 
Rinktinės Vado kap. Burago) šau
lių žvaigžde ir (kap. O. Žadvydo) 
— Vytauto Didžiojo ordenu-meda- 
liu. Klaipėdos Krašto Sukilėlių Ko 
miteto sekretoriaus J. Vanagaičio 
buvau dekoruotas Klaipėdos atva 
davimo medaliu. Taip pat turiu ke
lis žymenius už gerą šaudymą.

1944 m. savo brangią Lietuvą 
Mūsų Tėvynę, palikau su kitais 
tūkstančiais tautiečių ir dabar gy
venu Pietų Australijoje. Esu ra- 
movėnas, Adelaidės lietuvių sąjun
gos narys (amžinas), Adelaidės 
bendruomenės apylinkės narys, 
jaunimo ir sporto klubo rėmėjas, 
katalikų centro rėmėjas. Talkinin
kauju Amerikos lietuvių spoudos 
platinime. Ir laukiu valandos, ka
da vėl priešą reikės varyti iš gim
tosios Lietuvos. 

plunksnos darbininkais apčiupinė
jo spaudos reikalus, šį kartą buvo 
įdomu tai, kad p. Bačiūnas pasa
kojo tokius nusidavimus, kurie ne
turi būti skelbiami spaudoje... 
Plunksnos darbininkams ypač svar 
bu patiems suprasti, kas skelbtina 
ir kas ne.

Atskirais klausimais buvo pla
čiai išsikalbėta per P-P- Bačiūnų 
vizitus pas Reisonus, Šerelius, Pa- 
cevičius, Vasiliauskas, Sližius, 
Lapšius ir kitur. Vienur buvo pla
čiau paliestas jaunimo kongresas 
ir Australijos lietuvių dalyvavi
mas pasaulio lietuvių seime ir Lie
tuvos nepriklausomybės 50 metų iš
kilmėse. Ponas Bačiūnas turėjo 
progos patirti, ką adelaidiškiai gal
voja apie neseniai Sydnėjuj įvy
kusias Lietuvių Dienas. Pasikalbė
jimuose šia tema buvo paliesti tiek 
pliusai, tiek minusai, organizaci
niai sušlubavimai ir programiniai 
nesklandumai, santykiai tarp sve
čių šeimininkų, tarp atskirų klu
bų ir atskirų meninių vienetų. 
Čia pat buvo paliesti Lietuvių Die
nų tikslai ir ta reikšmė, kurios 
galėtų sutelkti vispusiškas nuo
širdumas (Adelaidiškių pasisaky
mai Lietuvių Dienų reikalais bus 
paskelbti atskiru rašiniu. V.R.).

*
Manau, kad skaitytojams nebus 

sunku atspėti ką Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas p. J. 
Bačiūnas diskutavo apsilankęs pas 
Adelaidės lietuvių bedruomenės 
pirmininką p. Z. Vabolį ir Moterų 
Sekcijos pirmininkę ponią Vabolie- 
nę. J.J. Bačiūnui labai prie širdies 
visi bendruomeniniai reikalai, ku
riems čia jau antri metai vadovau
ja p. Vabolis. Taip pat svečiui pui
kiai žinomi visi tie gražūs socia
linės globos darbai, kuriuos nuola
tos tobulina ir plečia ALB Moterų 
Sekcija pirmininkės ponios Vabo- 
lienės vadovybėj.

O pas Alelaidės Lietuvių Sąjun
gos pirmininką p. V. Bielskį pa
grindine tema buvo Lietuvių Na
mai, Muziejus - Archyvas, J.J. 
Bačiūno vardo biblioteka. Svečias 
yra nuoširdus ir duosnus Lietu
vių Namų rėmėjas. Į tuos Namus 
jis praeityje yra sudėjęs gražias 
sumas pinigų ir parinkęs jiems 
aukų J.A.Valstybėse. šio vizito me
tu pas Bielskius jis dalyvavo trum
pame ALS valdybos posėdy, iš
klausė pranešimų, ir padarė savo 
pastabų.

Vertas atskiros apžvalgos Ade
laidės lietuvių muziejus, kuris pas
kutiniu metu praturtėjo tikrai re
tu lietuviškų ordenų, medalių, pa
sižymėjimo ir tarnybos ženklų rin
kiniu. Jis priklauso žinomam lie
tuviui, aviacijos majorui ir sklan
dymo pionieriui J. Pyragiui. Šia
me p. Pyragiaus rinkinyje yra per 
600 atskirų eksponatų. Savo laiku 
buvo daroma pasikėsinimų šį retą 
rinkinį perkelti į Chicagą, tačiau 
jis vistiek pasilieka Adealaidėje 
ir buvo susidomėjimo centre, kai 
muziejų oficialiai atidarė p. J. Ba
čiūnas, perkirpdamas tautinę juos
telę. Išsamesnių privačių pasikal
bėjimų eigoje išryškėjo, kad netoli
moje ateityje rinkinys bus katalo
guotas, duodant kiekvieno ekspona 
to metriką. Rinkinio savininkas p. 
J. Pyragius, retos atminties ir są-
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Vasario 25 dieną, Melbourne 
Moterų Seklyčios Rengimo Komi
tetas maloniai kviečia visus Mel
bourne, apylinkių ir Latrobe Val
ley lietuvius j grandiozinį PIKNI
KĄ — GEGUŽINĘ, kuri įvyks ant 
Yalloum Dam kranto, prie Latrobe 
upės. Vieta nepaprastai graži, tik
rai nesigailėsit. Įdomi programa 
visiems, nežiūrint amžiaus skirtu
mų. Žvejyba iš laivelių ir nuo kran 
to dieną ir naktį. Skiriamos net 
trys premijos už laimikį. Plauki
mo lenktynės net keturioms am
žiaus grupėms su premijomis lai
mėtojams. Vandens karalaitės rin
kimai. Pasivažinėjimai laiveliais. 
Loterija. Barbeque. Latrobe Val
ley Soc. Globos bufetas su gėri
mais, saldžiais ir karčiais, saldūs 
ledai (ice cream). Įvairūs žaidi
mai vakare su muzika. Gegužinės 
pradžia jau 10 valandą ryto šeš
tadienį, pabaiga sekmadienį po pie
tų. Susidarius didesnėms grupėms 
prašome atsivežti savo palapines, 
nes gali mums turimų neužtekti. 
Taip pat ir kitas nakvynės ir val
gymo priemones. Kviečiame visus 
su laiveliais; yra gera vieta nusi
leisti ir gana didelis ežeras. Tu
rėsime ir ką dėti ant kabliukų- 

mojaus vyras, atrodo, smulkiai ži
no kiekvieno ženklelio istoriją. O 
įdomios ne tik jų metrikos, bet ir 
daugelio eksponatų atsiradimo rin
kinyje aplinkybės. Jam surinkti p. 
Pyragius nesigailėjo ne tik laiko 
ir pastangų, bet dažnai turėdavo 
plačiau atidaryti savo asmeninę pi
niginę. šiandien tas rinkinys tik
rai praturtina Alelaidės lietuvių 
muziejų, ant kurio sienų jau atsi
rado Ievos Kubbos, H. Šalkausko 
ir kitų kitose kolonijose gyvenan
čių dailininkų paveikslai. Svečias 
Bačiūnas linkęs katalogą atspaus
dinti kartu su Adelaidės lietuvių 
muziejaus brošiūrėle.

★
Išskirtini p. J.J. Bačiūno vizitai 

Adelaidės lietuvių parapijos klebo
nui kun. A. Kazlauskui, kurį sve
čias jau ankščiau buvo sutikęs Lon
done, ir Adelaidės Arkivyskupijoj. 
Abiejų šių vizitų metu vedamąja 
temai buvo Adelaidės lietuvių reli
ginių reikalų kompleksas platumoj 
ir gilumoj. Kurijoj vyrauja įsiti
kinimas, kad visus vietos lietuvių 
religinius reikalus sprendžia ir 
tvarko parapijos klebonas visiškai 
savarankiai, neturėdamas atsakyti 
prieš jokią pačių tikinčiųjų suda
rytą organizaciją.

Vizituodamas Adelaidės miesto 
burmistrą, p. J.J. Bačiūnas gavo 
nuoširdų patikrinimą, kad austra
lai jau nedaro praeities klaidų san 
tykiuose su imigrantais. Lietuviai, 
kaip ir kitos tautybių grupės, lais
vi puoselėti savo tautines vertybes. 
Ir australai džiaugiasi, galį iš jų 
pasimokyti.

Oficialus apsilankymas pas Ame 
rikos konsulą padėjo svečiui iščiu
pinėti kai kuriuos kanalus, kuriais 
galima būtų eiti ieškant J.A.V. pa
ramos būsimai krepšininkų išvykai 
Australijon.

*
Šiame skerspiūvyje ponų Bačiū

nų vizitas buvo paliestas tik labai 
jau paviršutiniškai. Atskiri klausi
mai, kurie šio vizito metu buvo iš
kelti ir panagrinėti, verti būtų 
platesnių diskusijų spaudoje. Gali
mas daiktas, kad vienas kitas jų 
iškils metų bėgyje. Tačiu šio vizi
to reikšmė slypi ne viešose diskusi
jose, bet rūpestinguose ateities dar 
bų, naujų užsimojimų planavimuo
se ir pastebėtų netikslumų taisy
muose, kaip ir apgriautų tarpusa
vio sugyvenimo tiltų remontavi- 
me.

VI.R.

KOKS TAVO GORČIUS?
Jau, sakau: ačiū Dievui, Dzido

riuke įstojo į moterų draugiją. Jau 
gal dabar vyrams duos ramybę: 
Nebevaikščios su visokiais popier
galiais, blaivybėm ir kitokiais au
kų lapais. Nežinau į katrą jį čia 
įstojo. Yra bene trys: cicilikių, da
vatkų ir kioskinykių kažinkokių. 
Kiek žinau; cicilikės labdarybei a- 
tsidavusios, davatkos, žinoma, baž
nyčią parėmusios laiko, o tos tre
čios, tai gerai nė nežinau kokį mon- 
kio biznį varo. Kažinką apie karš
tą plionką girdėjau- Nežinau ir ko
dėl karšta: ar pašildyta, ar kad 
paraonai nepagautų, kaip vogtą 
automobilį- Girdėjau tik, kad tom 
kitom labai nervus gadina; atseit 
pagalį į jų ratus kiša. Dzidoriukei 
labai svarbu veikti ir svietą tvar
kyti, tai jai gal ir vistiek katroj. 
Prie tų plionkinykių, gal tik ne
prisidėtų mat blaivininke. Ale kai 
duodi, išgeria kai kada; liekarstos 
vietoj. O jau ką Dzidoriuke daro, 
tai iš visos širdies. Ko ji panorės, 
tai, brolyčiai, parsivertus, koja į- 
sispyrus, išgaus nors ir kažinkaip 
sperėčytum.

Sėdžiu pas Juozus aną vakarą. 
Pasišnekėt iš nūdo nuėjau. Senoji

Kviečiame visus; mamas, tėtes, 
vaikus ir bobutes su seneliais. Vi
siems bus įdomu praleisti savait
galį gamtoj. Virsim, kepsim žuvį. 
Didžiausios Melbourno kulinarijos 
galybės užprašytos. Karpis virtas 
aluj ir valgomas ant ežero kranto, 
toli gražu pralenkia, tą kuris bu
vo garbinamas Kaune, “Derby” res 
torane. Arba ešerys, kuris dar uo
degą raito keptuvėj. O kur dar u- 
pėtakiai, unguriai? (O Jackau, net 
seilė nuvarvėjo). ,

Paskutinė jau gegužinė šią va
sarą, todėl nepatingėkit. Mes pa
sistengsim, kad nesigailėtumėt.

Važiuoti Princes Highway už 
Moe Yallourno link. Prie Newbo- 
rough — Yallourn Junction prasi
dės rodyklės į gegužinę. Maloniai 
laukiame visų. Dėl informacijų, 
skambinti 878 2565 po 9 vai. vaka
ro.

Melbourno Moterų Seklyčios 
Rengimo Komitetas

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir kokiomis >■ 
sąlygomis veikia tautiečiai kituose kraštuose. Geriausiai su- S 

J sipažinsite su lietuvių gyvenimu Kanadoje skaitydami sa- p 
>• vaitraštį ’♦!
v ’i
į NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” g G ’ fi

Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame rašoma apie, lietu- ;♦! 
J V*U gyvenimą, viso pasaulio naujienos, mokslo, meno, tech- J 
J nikos žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžvalgos ir duoda- J 
> mi įdomūs romanai. Redaguoja Jonas Kardelis. Metams 6 >! 
>; kanadiški doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 >• 
J George Street, LaSalle — Montreal, Canada. >;

APIE CHORUS...
(Atkelta iš psl. 3)

rių pavardžių, harmonizuotos liau
dies dainos nežymimos liaudies 
dainomis, vienų dainų kompozito
rių rašoma pavardė pridedant ir 
vardo pirmąją raidę, kitų — be 
tik pavardė, kar kitų — visiškai 
nieko, nei pavardės nei vardo. 
Taip ir knieti paklausti, kuo nu
sikalto kompozitorius Stasys Šim
kus Melbourne Dainos Sambūriui, 
kad jo pavardė jau antrą kartą, 
išleidžiama iš programos po jo 
“Atsisveikinimas su giria” tik 
brūkšnys arba nieko. Kitoje vieto
je operos pavadinimas sumaišo
mas su kompozitoriumi, arba su
maišomi kompozitoriai, čia jau 
truputį per daug netikslumo ir 
nerūpestingumo.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ĮNAŠAS

Tautinių šokių festivalis — nau
jas ir imponuojantis įnašas į Dai
nų šventę. Bendro gražaus įspū
džio nepagadino nei eilė nesklan
dumų. Ir man pačiam užaugus 
“lenciūgėlių ir mikitų” infliacijos 
gadynėje, pačiam juos entuziastin
gai betrypiant ir galvojant esant 
lietuvių kultūros ambasadoriumi, 
gal būtų nepedagogiška per daug 
švaistytis kardais apie tautinių šo
kių atlikimą, nenorint atvėsinti 
mūsų jaunimo entuziazmo. Kryptis 
festivaliui pasirinkta gera, reikia 
tik toliau augti ir tobulėti, o ki
tų vietovių grupėms padirbėti, kad 
pasiektų adelaidiškių grakštumą 
ir preciziškumą.

Melbourno Apylinkės skudučių 
grupės pasirodymas buvo visai ne
sėkmingas. Reikia tik stebėtis tos 

pas dukterį naujo anūko paglabes- 
čiuot nuvažiavo. Paliko mane vieną 
visam nedėlgaliui. Pas Juozus daug 
žmonių susirenka; sakau, gal ne
bus toks ilgas vakaras. Taip mums 
beplepant apie visokias politikas, 
ar neateis Dzidoriukė? Įpuolė į tro
bą, galima sakyt, su visom durim 
įvirto ir dar nė neatsikvėpus, sa
ko:

— Subatoj subuvimas Lietuvių 
Namuose. Ateikit visi. O Tu, Juo- 
zien, gal gali iškept pyragą dėl par 
davimo ir gal į bufetą ateitum pa
dėti. —

Juozienė spakaina moteriška, nie 
kur nesimaišo. Prie lietuvių beveik 
neina. Juozas taip pat niekur nesi
kiša. Ką vaikai eina į parapijos 
mokyklą. Parūguoja motina, kad to 
Ii, kad vieniem tiek kelio važiuoti- 
Dar ir klebonas, sako, apibara, 
kam angelskai tarpusavy kalbas; 
ale nedėlioj vistiek, kaip akis iš
degę lekia. Nesulaikysi.

Į tą Dzidoriukės prašymą ji taip 
nei šio, nei to.

— Tai gal gi be manęs. Aš taip 
niekur neišeinu, nieko nepažįstu. 
Nepratus... Nedrąsu labai... Gal ki
to ko paprašyk. Aš nežinau... Ap- 
seik gal šį kartą, ką? Mes niekur 
nesikišam. Su ^lietuviais nelabai 
kur.-. — mikčioja Juozienė taip ū- 
mai užklupta.

— Kaip čia dabar? Tai pašnekė
jo! — Neapsileidžia Dzidoriukė.
— Nueisi ir susipažinsi. Po puodu 
niekas neras. Kokia čia nedrąsa? 
Visi savi žmonės, visi lietuviai. 
Tai dabar...

— O Tau ar draugijos bobų 
neužtenka, ar jos jau tingi dirbti?
— atsiliepė Juozas, pamatęs savo 
moterį sumišusią. — Jūsų drau
gija, Jūs ir dirbkit. Ko čia kitų 
ieškai. —

Čia jau ir užkliuvo Juozas nege
rą vietą Dzidoriukės.

— Ar draugijos moterys į re
krūtus paimtos, kad tik jos vienos 
tęvynės labui turi dirbti? Ar 

grupės vedėjo pilietine drąsa leis
ti tuos šaunius jaunuolius visiškai 
neparuoštus į salę, kad patys ap
sijuoktų ir kitus papykintų.

Įdomus bandymas jungtinio cho
ro daina palydėti tautinius šokius 
neišėjo taip, kaip buvo tikėtasi ir, 
turbūt, nebepakartotinas, nes tokį 
skaičių šokėjų (keturias šokėjų 
grupės, šeši chorai ir akordeonų or 
kestras) suderinti per vieną ar pu
santros repeticijos neįmanoma. At
rodė, kad tik vieni adelaidiškiai 
žinojo, ką daro, ką šoka ir ką dai
nuoja.

Dar viena naujenybė, — kai ku
riom dainom vargonų akomponija- 
mentas, — buvo tik dalimi sėk
minga. Vienur (Lietuviais esame 
mes gimę, Tautos himnui) jis tiko, 
davę iškilmingą nuotaiką, kitur 
(Plaukia Nemunėlis pamažu) tik 
užglušino dainos grožį. Neatrodė, 
kad vargonininkas, — jo pavardė 
programoje neminima, — būtų pa
kankamai susipažinęs su dainomis 
ir jų nuotaikomis.

Šalia daug džiaugsmo ir pasigė
rėjimo šios iš Dainų šventės par
sivežtos mintys niekaip neišeina iš 
galvos, paskaičius mūsų spaudoje 
viską tik giriančius atsiliepimus. 
Nebūtinai jos yra teisingos. Bet 
valia Dainų šventės rengėjams 
ruošti tokias šventes, kokias jie 
sugeba ir laiko tinkamomis, valia 
chorvedžams turėti chorus, kokius 
jie nori ir parinkti koncertams dai
nas, kurios jiems patinka, bet lais
vė ir žiūrovui — klausytojui, nuo
lat kviečiamam koncertus lankyti, 
turėti ir pasisakyti savo nuomonę, 
mintis ir pageidavimus.

Jūs ne lietuviai kad niekur nenorit 
prisidėti? Ar tik kelių žmonių tė
vynė? Ar Jūsų ne? Va čigonas 
Bagdonas nuo Ramygalos ir tas 
sakosi lietuviu esąs ir prisideda; 
o Jūs tik žiūrit ką kiti daro ir pei- 
kiat. Sarmatą turėtumėt! Kitų tau
tybių žmonės aure kokias bažnyčias 
išsistato, kokius rūmus tautiškiem 
reikalam. O mes, kaip tie žydo par
šai: sklaidomės į visas šalis, ką ki
ti padaro, knisam po pamatu. —

— Jau Tu su savo pyragais ir 
bliūdais vinigreto tai tikrai tėvy
nės neišvaduosi. — Atsiliepė Mo
tiejus suvalkietis. Jis atėjo korton 
palošt pas Juozą.

— Tai razumas! O kur krūva 
žmonių susirenka, ar užkąst nerei
kia? — net nuraudo Dzidoriukė.
— Kad tik burtųsi krūvon, tai 
daug ką galima padaryti. —

— O ką man tie lietuviai duo
da? Ką aš matau iš jų? Piaunas, 
riejas tiktai ir pinigų prašo. Duok 
ir duok, galo nėra. — pradėjo vėl 
Juozas.

— Tarpusavy riejas, o ant pi
nigų kaip susitarę. — Pritarė Mo
tiejus.

— Nei piaunas, nei riejas. Ka- 
žinkada kas buvo, tik kiti dar žvie
gia, kaip skerdžiami, ieško kažinko, 
ko nėra — ėmė ginti Dzidoriukė.
— Nereikia klausyt tokių, peklos 
pagaikščių kurie dar vis ambų 
ieško. —

— Nonoriu prasidėti. —Vėl sa
ko Juozas. — Ana daviau keletą 
desėtkų ant to naujo namo ir gana 
iš mūsų pusės- Tegul visi po tiek 
duoda ir bus gerai. —

— Ką Tu manai, kad savo darbą 
tėvynei, kaip gorčių avižų atseikė
si ir jau gana? Dieve pasigailėk! 
Kaip jūs galit taip kalbėti ? Kodėl 
tokie numirę esat? Kaip ne lietu
viai būtumėt. Aną sykį užeinu pas 
Aleną į talką prašyt salei papuoš
ti minėjimui. Tai, girdi, sako: — 
Neisiu. Mano Jonas dirba su vai
kais sporte, dar davėm namams 
pirkti. Iš mūsų namų užtenka 
duoklės. — Paėmė zlastis ir iš
drožiau į akis. — Ar Tu, sakau,

(Pabaiga psl. 6)
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FAKTAI IR JUODI TAŠKAI
Pasibaigus XVII-jai Sporto 

šventei pasirodė mūsų spaudoje 
jos aprašymai ir kritika. Bet šį 
kartų kritikai labiau kimba prie 
Adelaidės “Vyties” nubaudimo.

Nežinau, ar daug pasitarnauta 
iškeliant šį reikalų ir jį nagrinė
jant spaudoje, bet paskelbtose pas
tabose yra aiškių netikslumų, to
dėl čia ir noriu kiek patikslinti.

Kilus neaiškumams dėl Adelai
dės “Vyties” reikalaujamų sumų 
iš Sydnėjaus “Kovo” ryšium su vie 
no sportininko perėjimu pas “Ko
vų”, Adelaidės “Vyties” Valdyba 
pranešė, kad nemato jokio reikalo 
aiškinti detalių — kodėl, bet reika
lauja sumos. Kitaip pagrasino ap
skųsti District Metropolitan Basket 
ball Assn. Kodėl ne ALSKS Val
dybai? Kodėl ignoruota ir apsi
lenkta su savos Sųjungos Centro 
Valdyba? Ar jau mūsų vidujiniams 
reikalams reikia trečio asmens, kad 
mus sutvarkytų?

Sydnėjaus “Kovui” griežtai pa
reikalavus sumų detalių Adei. “Vy
ties” Valdyba jas pranešė ir kar
tu užtikrino, kad negavus pinigų 
suspenduos žaidikų, apskųs Austr. 
Basketball Assn ir tarsi pasijuok
dami iš ALSKS Valdybos prisiun
tė šio rašto kopijų visai nesikreip
dami šio reikalo padėti išspręsti.

Adei- “Vyties” Valdyba kaip tik 
pirmoji prasilenkė su S-gos statu
tu, ignoravo S-gos Valdybų kaip 
valdomųjį ir koordinuojantį orga
nų, išnešdama lietuvius liečiantį 
reikalų tarp svetimųjų ir pavesda
ma jiems spręsti. Įsikišusi ALSKS 
Valdyba peržiūrėjo reikalaujamas 
sumas, rado, kad “Vyties” Valdy
bos reikalavimas nepagrįstas ir 
kad leidimas pereiti sportininkui 
į Sydnėjaus “Kovų” be pagrindo 
sulaikomas. Tačiau Adei. “Vyties” 
Valdyba atmetė ALSKS Valdybos 
sprendimų kaip bereikšmį, žaidikų 
apskundė australų Krepšinio S-gai 
(nežinia, kų jie ten rašė), nors ge
rai žinojo, kad šiuo veiksmu gali 
padaryti Sydnėjaus “Kovui” daug 
žalos vietinėse varžybose. Ar toks 
veiksmas veda prie glaudesnio su
sigyvenimo?, ar stiprina pačių AL 
SKS ir jos autoritetų? Tuo pačiu 
reikalu buvo kalbėta Melbourne, 
kur dalyvavo keturių klubų atsto
vai ir ALSKS Valdybos p-kas, bet 
gaila, kad Adelaidės atstovas pa
silaikė sau teisę tik reikalauti, bet 
ne tartis.

SPORTINIAI

REGINA GARMUTĖ birželio 
mėn. tapo Sov. Sųjungos čempio
ne sklandytuvu nuskridusi 100 km. 
nuotolį per 1.39:66.

KAUNO ŽALGIRIO VYRŲ ran 
kinio komanda Kaune įveikė Stok
holmo “Klifo” sportininkus 22:14.

A. Remeikis ir A. Šimkus atsto
vavo Australiją Jaunimo Kongre
so metu įvykusiose lietuvių teniso 
pirmenybėse Čikagoje. Žaidynių 
nugalėtojais tapo Čikagos Neris 
(V. Grybauskas, P. Pikeliūnas ir 
J. Juodikis) baigmėje įveikus Cle- 
velando Žaibų, o “australiečiai” 
pryzus paguodos turnyre.

“Sportas” — šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto laikraštis, keletu 
metų nepasirodęs, vėl tapo atgai
vintas ir pasirodė to paties buvu
sio formato liepos mėn. Džiugi
nantis reiškinys, ir reikia tikėtis, 
kad mūsų visų pagalba užtikrins 
šio laikraščio rytojų. Jį redaguoja 
Kęstutis Čerkeliūnas, leidžia Šiau
rės Amerikos Lietuvių Fizinio Auk 
Įėjimo ir Sporto Sųjunga, 32 Pa
sadena Gardens, Toronto 9, Onta
rio, Canada.

B. BUROKAS, Kauno studentas 
pagerino Lietuvos ieties metimo re
kordų numetęs ietį 79.24 studentų 
pirmenybėse Minske.

IRENA MACIJAUSKAITĖ - 
Piotrowski, Kanados lietuvaitė 
rugpiūčio mėn .įvykusiose King- 
stone (Jamaica britų Imperijos 
žaidynėse iškovojo sidabro medalį 
100 jardų bėgime.

Adelaidės “Vyties” Valdyba (pa
sinaudojant Adelaidės koresponden 
tų mintimis), neturėdama pilietinės 
drųsos prisipažinti suklydus, norė
jo užšachuoti bet kokį Sporto Klu
bų atstovų sprendimų per metinį 
suvažiavimų suspendavus žaidikų 
per Austr. Krepš. Sųjungų ir pas
tačius atstovų susirinkimų prieš į- 
vykusį faktų reikalauti, kad jis 
neturi teisės žaisti. Tačiau užsi
miršo, kad nueidami pasiskųsti ki
tiems jie kaip tik sulaužė mūsų 
Liet. Sporto S-gos statutų, nesis
kaitė su Sporto S-gos sprendimu, 
o vėliau tų patį statutų norėjo pa
naudoti savo reikalams. Prisimin
tina, kad klubų atstovų posėdžio 
metu kai kurių Adei. “Vyties" ats
tovų laikymasis ir sakiniai neat
nešė jokios nuoširdesnės nuotai
kos susitarimo reikale.

Jeigu “kritikai” verkia, kad 
Adei. “Vyčiui” sulošus rungtynes 
prieš Sydnėjaus “Kovų” būtų sus
penduotos jų komandos Adelaidės 
žaidimuose, tai Adei. Vyties Val
dyba, pati pirma apskųsdama žai
dikų Australų S-gai padarė Sydnė- 
jui tik broliškų patarnavimų tuo, 
kad atėmė “Kovui” laimėtus taš
kus Sydnėjaus vietinėse varžybo
se.

Taip pat kai kuriem nežinoma, 
kad sporto klubų atstovų suvažia
vimas yra vyriausias organas, ku
ris daro galutinius sprendimus. 
Šiam nemaloniam klausimui tarp 
Adelaidės “Vyties” ir Sydnėjaus 
“Kovo” išspręsti ir šventės nuotai
kų išgelbėti buvo padarytas trum
pas posėdis prieš pamaldas prie 
bažnyčios, kur šeši prieš vienų 
(Adei.) nutarė, kad žaidikui, ku
rio klausimas svarstomas, leisti 
žaisti sporto šventėje, tačiau jo 
klausimas bus pagrindinai išnagri
nėtas sekančiame posėdyje, ir jei 
jis bus rastas kaltas, visos Kovo 
rungtynės, kuriose bus dalyvavęs 
minimas žaidikas bus skaitomos 
praloštomis. Kitokio sprendimo lai 
kinai nebuvo galima priimti, nes A 
LSKS Valdyba, peržiūrėjusi Adei. 
“Vyties” reikalavimus, rado juos 
nepagrįstus ir atstovų susirinkimas 
turėjo noudugniai peržiūrėti ir 
skundų ir sprendimų. Tarp kita 
ko, šį klausimų iškėlė Sydnėjaus 
Kovas, bet ne Adei- Vyties Valdy
ba, kuri per Austr. Krepš. S-gų 
jau buvo minimų žaidikų suspen
davusi ir norėjo šį sprendimų pri-

NUTIKIMAI I
Surinko Robertas Sidabras 

(Tęsinys)
GRACIJUS REMEIKIS, 11 me

tų lauko teniso žaidėjas iš Kauno 
pasirodė neįveikiamas pabaltiečių 
moksleivių pirmenybėse rugpiūčio 
mėn. Rygoje. G. Remeikis įveikė 
Latvijos jaunučių čempionų V. 
Konkinų 5:7, 6:3, 6:3 ir pajėgiau
sių estų A. Kree 4:6, 6:3, 6:3. G. 
Remeikis — daug žadantis teni
sininkas yra veterano iš Adelaidės 
A. Remeikio anūkas.

V. SIRJATAVIČIUS — Mel
bourno Varpo stalo teniso vetera
nas Australijos pirmenybėse įveikė 
Australijos rinktinės žaidėjų A. 
Frankenberg. Pirmenybės įvyko 
rugsėjo mėn. Melbourne.

VILNIAUS ŽALGIRIO moterų 
aštuonvietė valtis nepajėgė apgin
ti Europos moterų čempionių ti
tulo irklavimo pirmenybėse Olan
dijoje ir turėjo pasitenkinti sidab
ro medaliais. Lietuvaites įveikė 
rytų Vokietijos rinktinė.

KĘSTUTIS ANDZIULIS, tarp
tautinės kategorijos futbolo teisė
jas iš Kauno buvo pakviestas tei
sėjauti Europos šalių taurių nuga
lėtojų rungtynėms tarp Galarasa- 
rijaus (Turkija) ir Vienos Rapid 
(Austrija). Rungtynės įvyko Is- 
tambule ir austrai įveikė turkus 
5:3.

M. PAULAUSKAS IR R. 
VENZBERGAS — Kauno Žalgi
rio krepšininkai startavo Sov. Są
jungos rinktinėje, kuri gastrolia
vo Argentinoje, Meksikoje ir Ku
boje.

Varžybos sporto šventėje
MOTERŲ KREPŠINIS 

ŠVENTĖJE
XVII-sios sporto šventės moterų 

krepšinis prasidėjo Melbuorno ir 
Geelongo rungtynėmis. Šios abi kai 
myninių miestų komandos jau eilė 
metų viena kitai bando nenusileisti 
tačiau, kaip ir anksčiau, taip ir 
šiais metais rungtynių kova buvo 
apylygė ir tik geresni geelongiškių 
merginų mėtymai ir prasiveržimai 
atnešė joms laimėjimų. Labai ge
rai geelongiškių komandoje sužai
dė komandos kapitonė R. Starins- 
kaitė ir Andrikonytė, kai Melbour
no varpietės Statkutė ir Milvydaitė 
gražiai gynė. Rungtynes laimėjo 
Geelongas 34:30 (12:10) Daugiau
siai įmetė: Geelongui — Starins- 
kienė 14, Andrikonytė 7, Skapins- 
kaitė ir Savickaitė po 6. Melbour
nui — Statkutė 13, Milvydaitė 11.

Antrosios dienos rungtynėse Mel 
boumo merginos gana lengvai įvei
kė Hobarto krepšininkes 34:13 
(12:8). Šiose rungtynėse melbour- 
niškės pasirodė daug geriau tarpu-

ADEL. VYTIES SUSIRINKIMAS
Sausio 24 d. Adelaidėje įvyko 

Liet Sporto Klubo “Vyties” nepap
rastas visuotinis narių susirinki
mas. Klubo pirmininkas padarė iš
samų pranešimą ir susirinkimui 
perskaitė visus raštus, siųstus ir 
gautus D. Atkinson atsiskaitomy
bės dokumento — “clearance” rei
kalu.

Susirinkimas vienbalsiai pritarė 
Klubo Valdybos pastatytoms D.

mesti Liet, sporto S-gai dar ats
tovų susirinkimui šio klausimo nes
varsčius. Žinomų, Adei. “Vyties” 
Valdyba su šiuo atstovų sprendi
mu nesiskaitė ir žaisti neišėjo.

Sekančiuose posėdžiuose suva
žiavimo atstovai, peržiūrėję reika
laujamas sumas, rado, kad jos yra 
nepateisinamos ir nedavimas leidi
mo žaidikui pereiti į Sydnėjaus 
“Kovų” be pagrindo užvilkintas, o 
pargrafas 20 šiuo atžvilgiu netai
komas, nes žaidiko pareiškimas pe
reiti į Kovų buvo paduotas sausio 
mėn., tačiau Adei. “Vyties” V-ba 
leidimo išdavimų užvilkino.

Neklaidinkit, gerb- koresponden
tai, skaitytojų perduodami iškreip

tus faktus, čia buvo svarstoma 
Liet, sporto šventės ir Liet. Sporto 
S-gos reikalai. Mažai betrūko, kad 
mūsų S-ga, kaip Liet. Sporto Klu
bų S-ga būtų apmirusi.

Gal dabar aišku, už kų sporto 
klubų atstovų suvažiavimas nubau
dė Adei. “Vyties” klubų.

A. Bladzeviiiua

METAIS

VILNIAUS ŽALGIRIO vyrų ke
turvietė valtis tapo pasaulio vice
čempionais. Pasaulio irklavimo pir 
menybės įvyko rugsėjo mėn. Jugos
lavijoje. Lietuviai ir Rytų Vokie
tijos atstovai 2.000 m. distancijų 
užbaigė kartu (6:18,41), tačiau 
teisėjai nugalėtojais pripažino vo
kiečius. Žalgirio keturvietės sąs
tatas: Z. Jukna, A. Bagdonavičius, 
V. Sterlikas ir J. Jagelavičius. Tre 
neris — R. Vaitkevičius.

EDVARDAS MODESTAS (Mo- 
destavičius — iškiliausias Neo Li- 
tuanios krepšininkas gastroliavo 
Pietų Amerikoje Čikagos Jamaico 
Saints gretose. Šiose gastrolėse jau 
nebestartavo jo komandos draugas 
V. Molis, kuris atsisakė mėgėjų 
sporto pereidamas į profesionalų 
arenų.

KAUNO ŽALGIRIO moterų 
rankinio komanda rugsėjo mėn. 
Zaporožėje iškovojo Sov. Sųjungos 
čempionių titulą ir dalyvaus Eu
ropos šalių čempionių pirmenybė
se. Žalgirio komandoje žaidžia G. 
Dimaitė, R. Stasiulevičienė, G. La
pinskaitė, S. Nestoravičiūtė, A. 
Sesickaitė, D. Vaitiekūnaitė, R. 
Bitinaitė, E. Petkuvienė, (kapito
nė), E. Janilionytė, A. Neverbic- 
kaitė. Trenerė F. Bimbienė.

LAIMA BALAIŠYTĖ, 17 m. am 
žiaus Vilniaus sportininkė iškovojo 
Sov. S-gos moterų stalo teniso čem
pionės titulų. Pirmenybės įvyko 
spalio mėn. Kauno halėje, ir šis

(Tęsinys)
savio susižaidime, kas joms ir at
nešė pelnytų laimėjimų. Daugiau
siai įmetė: Melbournui — Milvy
daitė 15, Statkutė 14; Hobartui 
— Stanwix ir Sturmey po 4.

Pirmose šventės rungtynėse Ade
laidės vytietės susitiko su Geelon
go merginomis. Šių rungtynių su 
dideliu susidomėjimu laukė daugu
mas žiūrovų, nes po pergalės prieš 
Melbuornų, geelongiškės buvo lai
komos vienos iš favoričių. Pirma
sis puslaikis buvo labai įtemptas, 
ir tik geresni adelaidiškių mergi
nų metimai atnešė joms puslaikio 
7:4 mažų laimėjimų. Antrajame 
puslaikyje visų rungtynių eigą į 
savo rankas jau perėmė Adelaidė 
ir visų žaidimą vedė savo naudai, 
kas ir atnešė joms pelnytų 28:9 
laimėjimų. Aikštėje ypatingai ge
rai kovojo ir mėtė adelaidiškės
Vyšniauskaitė ir Juciūtė, kai gee- ir Whitecross po 3. 
longiškių tarpe matėsi pasimeti
mo ir savimi nepasitikėjimo.

Taškai: Adelaidei — Vyšniaus
kaitė 13, Juciutė 12; Gelongui —

Atkinsonui sąlygoms ir įgaliavo 
Valdybų išreikalauti iš D. Atkin- 
sono pilnų 140 dolerių skolų 
“Vyties” Klubui, kitu atveju neiš
duoti D. Atkinsonui atsiskaitomy
bės dokumento — “clearance”.

Šiame susirinkime buvo taip pat 
svarstytas klubų atstovų suvažia
vimo padarytas sprendimas, apsi
lenkiąs su A.L.S.K.S-gos 
dvidešimtuoju paragrafu 
pačiu neteisėtai skirta 60 
bauda Adelaidės “Vyties”

Susirinkimas išsirinko 
klubo narių komitetą 
įvykusiems nesusipratimams išna
grinėti ir paruošti šių reikalų ra
portą A.L.S.K. S-gos V-bai. R.S.

statuto 
ir tuo 
dolerių 
Klubui.
penkių jiškių komandinis 

Sydnėjuje

KAS DARYTI?
Tik dviejose sporto šakose — 

krepšinyje ir tinklinyje žaidėjo 
ūgiui priskiriama didžiausia reikš
mė. Dėl to visai nestebėtina, kad 
Amerikos krepšinio profesionalų 
lygoje žaidžia beveik visi milži
nai.

titulas Laimai atiteko jau trečių 
kartų.

VIOLETA NEŠIUKAITYTĖ, 
15 m. amžiaus Toronto Vyties 
sportininkė apgynė Kanados mote
rų stalo teniso čempionės titulų. 
Jaunai lietuvaitei priklauso ir J. 
A.V. meisterės titulas.

LIETUVOS BOKSO RINKTI
NĖ viešėjo Čekoslovakijoje ir du 
kartus susitiko su čekų rinktine. 
Prahoje lietuviai startavo nepil
nos (be R. Tamulio) sudėties, ir 
nors čekai pirmavo 5:1 sunkesniuo 
se svoriuose, lietuviai parodė pra 
našumo ir rezultatų išlygino 5:5. 
Lietuviai pasirodė dar pranašiau 
kitose rungtynėse Varnoje įveik
dami čekus net 8:2. Dėmesio cent
re buvo R. Tamulio (tris kartus 
Europos čempionas ir laimėjęs si
dabro medalį Tokio olimpiadoje) 
ir B. Nemecko (prizininkas Ro
mos olimpiadoje) susitikimas, kur 
pergalę iškovojo lietuvis.

VILNIAUS ŽALGIRIO FUT
BOLO komanda tapo Sov. S-gos 
A klasės antros grupės pirmo po
grupio nugalėtojais. Vilniečiai su
rinko 5 taškus (iš galimų 8), ta- 
čia paliks toje pačioje klasėje, nes 
Lugensko futbolininkai surinko 6 
taškus. Pagrindinis Žalgirio sųs- 
tatas: S. Ramelis, (kapit.), G. Ka- 
lėdinskas, A. Binkauskas, P. Glode 
nis, R. Leščinskas, R. Biliūnas, S. 
Šeibokas, B. Zelkevičius, P .Jege- 
rovas, A. Žilinskas, V. Kateiva 
(vartininkas).

POVILAS TAUTVAIŠAS spa
lio mėn. startavo atvirose Čika
gos miesto šachmatų pirmenybėse, 
kuriose dalyvavo 201 šachmatinin
kas. P. Tautvaišas prarado tik pu
sė taško ir užėmė I-III vietą. Tose 
pačiose pirmenybėse V.Palciaus- 
kas užėmė IV-VI vietą. Pirmeny
bės pravestos šveicarų sistema.

KREPŠINIO IŠVYKA AUS
TRALIJON — tokiu pavadinimu 
knygą šiaurės Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės gastrolėms 
Australijoje atžymėti išleido Juo-

ANTANAS LAUKAITIS

B. Valodkaitė 4.
Gana įdomi ir stipri kova vyko 

tarp Sydnėjaus koviečių ir Mel
buorno varpiečių merginų. Kovie
tės jau iš pradžių parodė kietų 
komandinį žaidimų ir pilnų aikš
tės spaudimų savosioms prešinin- 
kėms. Nors Varpo merginos ir kaip 
stengėsi prasiveržti, tačiau kovie
čių dengimas daugumų prasiverži
mų greitai sustabdydavo. Šias 
rungtynes gana pelnytai ir po gra
žios kovos laimėjo Sydnėjus 23:14 
(10:7) Daugiausiai įmetė: Sydnė
jui — Paulauskaitė 9, S. Motiejū
naitė 8; Melbournui — Statkutė 
7.

Geelongo merginos rungtynėse 
su Hobartu turėjo gn lengvą kovų 
ir laimėjo 30:7 (13:3).Daug įme
tė: Geelongui — Strinskienė 16, 
Savickaitė 6; Hobartui — Pelham

Pačios įdomiausios moterų krep
šinio rungtynės buvo tarp Sydnė
jaus koviečių ir Adelaidės vytiečių. 
Šių rungtynių laimėtojos daugu
mos žiūrovų buvo laikomos ir šven
tės nugalėtojomis. Pati rungtynių 
pradžia gana kietai imama abiejų 
komandų, bandant viena kitos silp- 
nųsias puses. Kovietės ir vėl savo 
geru dengimu ir apgalvotų žaidi
mu pirmam puslaiky šiek tiek pra
našesnės ir jį laimi 10:8. Antrasis 
puslaikis ir vėl pradedamas gana 
kietai. Po maždaug apylygiai žais
tų penketos minučių, kovietės ga
lutinai perima žaidimo vadovavi
mų ir jį išlaikydamos atsiekia pel
nytų ir labai gražų laimėjimų,, kas 
joms vėliau duoda ir čempionų var
dų. Stebint abiejų komandų žaidi
mų aiškiai matėsi geresnis sydne- 

susižaidimas, 
gražesni visos komandos praėjimai 
ir ne individualinis, bet visos ko
mandos ryžtas atsiekti laimėjimų, 
kai adelaidiškių tarpe matėsi gal

Bene aukščiausias pereitų metų 
žaidėjas buvo negras “Wilt the 
Stilt”. Jis buvo netoli 7 pėdų. Bet 
tai dar ne toks jau didelis.

Šį sezonų už Amerikos koledžius 
žaidžia negras Lew Alcindor, ku
rio ūgis septynios pėdos ir vienas 
su puse inčo (7’1 į”)- Alcindor dar 
tik 19 metų ir tikimasi, kad jis 
dar tempsis į viršų.

Amerikos iškilesnių komandų tre 
neriai rimtai susirūpinę, kų rei--mėjimais, ketvirtųjų vietų 
kės daryti jaunam Lew perėjus pas 
profesionalus. Vienas jų pataria 
pakelti krepšius dviem pėdom. Ki
taip sakant, krepšiai atsidurtų 12 
pėdų nuo grindų vietoj esamų 10
pėdų. Bet ir šis pasiūlymas nepri
imtinas, nes L. Alcindor nepašo
kęs lengvai pasiekia lanką, o pa
sišokėjęs pasiekia net lentos viršų 
13 pėdų aukšty. Kitas treneris siū
lo jam mėtyti. Bet ir toks siūly
mas nekoks, nes L. Alcindor mėto 
bet kokia ranka ir iš visokių pa
dėčių. Vienose rungtynėse ir den
giant L. Alcidorų iš 32 galimų me
timų jis pelnė 2 taškus, įmetė vi
sas dešimtį baudų ir užblokavo aš
tuonis metimus tik pakeldamas 
rankų.

Įdomu, jeigu toks “mažutėlis” 
pasisuktų mūsiškių tarpe!

zas Bačiūnas Amerikoje. Leidinys 
didelio formato, gausiai iliustruo
tas. Redagavo Jonas Šoliūnas. Di
delės vertės įnašas lietuvių sporto 
istorijoje.

KAUNO ŽALGIRIO MOTERŲ 
rankinio komanda gruodžio mėn. 
Kaune susitiko pirmose Europos 
taurės varžybose prieš Rostocko 
“Emporo” (Ryt. Vokietija) ir įvei
kė vokietaites 11:10. Revanšo 
rungtynės baigėsi lygiomis. (6:6) 
ir tuo lietuvaitės užsitikrino kelią 
į sekantį rundą, kur teks susitikti 
su Budapešto “Spartakus” ranki
ninkėms.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
XVII Sporto Šventė įvyko gruodžio 
27-31 d.d. Sydnėjuje. Šventėje da
lyvavo 213 sportininkų iš Adelai
dės, Melbourno, Geelongo, Canber
ros, Hobarto ir Sydnėjaus. Pirme
nybės pravestos krepšinio, tinkli
nio, lauko bei stalo teniso vyrų ir 
moterų grupėse, o krepšinis ir jau
nių klasėje. Lauko bei stalo tenise 
išaiškinti ir individualiniai nuga
lėtojai. Susumavus komandinėse 

daugiau solistinis žaidimas. Dau
giausia įmetė: Sydnėjui — S. Mo
tiejūnaitė 10, Paulauskaitė 8, Meš- 
kauskaitė 6; Adelaidei — Vyšniaus 
kaitė9, Krivickaitė ir Juciūtė po
4.

Labai lengvai Sydnėjaus kovietės 
nugalėjo Hobartų 49:4 (16:3). Dau 
giausiai įmetė: Sydnėjui — Pau
lauskaitė 15, Jameson 13, Hobar
tui — Riley 3.

Gana įtemptos rungtynės vyko 
tarp Adelaidės ir Melbourno mer
ginų ir tik galbūt didesnė žaidybi
nė patirtis ir geresni vytiečių meti
mai atnešė joms laimėjimų 22:16 
(11:7). Daugiausia įmetė: Adelai
dei — Vyšniauskaitė 10, Baškutė 
4; Melbournui — Statkutė 12.

Paskutiniųsias šventės moterų 
rungtynes žaidė Sydnėjus prieš 
Geelongų ir jose vytietės, nors ir 
kaip stengdamosi, negalėjo sus
tabdyti gražių koviečių prasiver
žimų ir puikaus 36:16 (18:9) lai
mėjimo. Daugiausiai įmetė: Sydnė
jui — M. Atkinson 14, Paulaus
kaitė 11, S. Motiejūnaitė 6; Gee
longui — Andrikonytė ir Starins- 
kienė po 6.

RINKTINĖ — BARBARIANS 
16:35 (5:21)

Šventės metu visų komandų tre
nerių buvo sudaryta Australijos 
lietuvių merginų rinktinė, į kurių 
iėjo: R. Starinskienė — Geelongas 
(komandos kapitonė), S. Motiejū
naitė — Sydney, Atkinson — Syd
ney, Paulauskaitė-Sydney, D. Stat
kutė, R. Milvydaitė iš Melbourno, 
D. Skapinskaitė ir A. Andriuko- 
nytė iš Geelong, N. Vyšnauskaitė, 
V. Juciūtė ir M. Lapienaitė iš Ade
laidės. Komandos treneris sydnėjiš- 
kis E. Benett.

Rungtynėse prieš australų Bar
barians komandų mūsų rinktinė 
turėjo tur būt patį stipriausių prie
šų Australijoje, nes ši komanda 
yra australių moterų vienetas, iš 
kurios žaidža N.S.W. rinktinėje še
šios žaidėjos ir trys 
rinktinės žaidėjos, ši
S. W. valstijoje sau 
kaip ir neturi, todėl 
kad ir mūsų merginos negalėjo 
joms daug geriau pasipriešinti.

Taškai:
Statkutė 5, Skapinskaitė ir Milvy
daitė po 2, Starinskienė 1.

yra Austr. 
komanda N. 
priešininkių 
nenuostabu,

S. Motiejūnaitė 6, D.

PASEKMĖS
Moterų šventės laimėtojomis ta

po Sydnėjaus Kovo merginos, ne
pralaimėjusios nei vienų rungty
nių. Antrųjų vietų išsikovojo Ade
laidės Vytis su vienu pralaimėji
mu ir trimis laimėjimais, trečių
jų vietų gavo Geelongo Vytis su 
dviem laimėjimais ir dviem pralai- 

gavo
Melbourno Varpas su vienu laimė
jimu ir trimis pralaimėjimais ir 
penktajų vietų, žaisdamos tik sve
čio teisėmis, gavo Hobarto Perkū
nas.

Visų rungtynių metu daugiau
siai taškų savoms komandoms pel
nė N. Vyšniauskaitė (Adelaide) ir 
D. Statkutė (Melbourne) po 32 ir 
D. Paulauskaitė (Sydney) — 28.

BAUDŲ MĖTYMAS

Komandinį moterų baudų mėty
mą laimėjo Adelaidės Vytietės į- 
mesdamos 8 baudas, antrąją vie
tą gavo — Melbournas — 6, tre
čiąją Geelongas — 5.

Individualinį mėtymą laimėjo S. 
Motiejūnaitė (Sydney) —6, N. 
Marcinkevičiūtė (Adelaide) — 4.

varžybose klubų užimtas prizines 
vietas pranašiausiai pasirodė Ade
laidės Vytis, surinkęs 19 taškų, 
toliau Sydnėjaus Kovas (18), Mel
bourno Varpas (14), Geelongo Vy
tis (5), Cenberros Vilkas (2).

MODESTAS PAULAUSKAS, 
Kauno Žalgirio krepšininkas Vil
niuje leidžiamo laikraščio “Sporto” 
skaitytojų pripažintas geriausiu 
1966 m. Lietuvos sportininku. M. 
Paulauskui šis titulas tenka antrus 
metus iš eilės, šis talentingas 21 
m. amžiaus krepšininkas plačiai 
pagarsėjo Europoje, šiaurės ir 
Pietų Amerikoje bei Afrikoje. 
Rinktiniai sportininkai sekančiose 
pozicijose po M. Paulausko: A. 
Aleksiejūnas (lengvaatletas), R. 
Tamulis (boksininkas), L. Balai- 
šytė (stalo tenisininkė), V. Jaras 
(lengvaatletas), K. Orentas (len
gvaatletas), A. Bagdonavičius ir 
Z. Jukna (irkluotojai), L. Jukelie- 
nė (krepšininkė), E. Petkuvienė 
(rankininkė). Geriausiu 1966 m. 
lietuvių sporto vienetu pripažinta 
Kauno Žalgirio rankinio komanda.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBURNE
RAMOVĖNŲ POBŪVIS

Vasario 11 d. Lietuvių Karių 
Veteranų Ramovės Melbourno 
skyrius surengė savo nariams ir 
kviestiems svečiams jaukų pobū
vi.

Į pobūvį atsilankė ir keletas 
mūsų kultūrininkų, kurie priside
da prie Ramovės visų parengimų 
išpildant meninę programų. Pobū
vio šeimininkas — Ramovės pirm, 
p. V. Salkūnas savo kalboje padė
kojo pobūvyje esantiems kitiems 
dėl darbo negalėjusiems atsilan
kyti mūsų menininkams už nuo
širdžių paramų Ramovei rengiant 
kultūrinius parengimus ir minėji
mus.

Padėka pareikšta parapijos kle
bonui kun. P. Vaseriui, solistui 
p. Zdanavičiui, parap. choro vad. 
p. Morkūnui, p-lei D. Jokubaus- 
kaitei, poniai Statkuvienei už 
tautinius šokius, p. A. Gabui ir 
poniai Firinauskienei už dekora
cijas, poniai Kružienei už artistų 
paruošimų ir daugeliui kitų, ku
riuos sunku čia visus išvardinti.

Toliau buvo pagerbtas ramovė- 
nas p. N. Butkūnas, sulaukęs 60 
metų sugiedant jam ilgiausių me
tų. p. Butkūnas yra aktyvus spau
dos platintojas parapijos kioske, 
Blaivininkų D-jos pirmininkas ir 
Ramovėnų valdybos narys. Linki
me dar daug metų dirbti visuo
meninį darbų.

Pobūvio metu aptariant lietuviš 
ko darbo reikalus Ramovės pirm, 
p. V. Salkūnas iškėlė klausimų, 
kad Melbourno lietuviai turėtų 
kur nors prie jūros įsigyti keletu 
akrų žemės, kur galėtume įreng
ti jaunimo stovyklavietę, o seni
mui poilsio namus. Jaunimo sto
vyklos reikalas jau buvo svarsty
tas prieš porų metų per Skauti
ninkų Ramovės ir Tunto štabo po 
sėdį, tačiau vieniems skautams 
buvo neįmanoma sutelkti reikia
mų sumų pinigų. Šitų klausimų 
turėtų perimti visos Melbourno 
liet, organizacijos spręsti bendrai.

Kun. P. Vaseriui padarius au
kų lapų, pobūvio dalyviai čia pat 
sumetė po porų dolerių padėti 
į nelaimę patekusiems tautiečiams 
Tasmanijoje.

Alb. P.

BLAIVININKAI 
SUSIRŪPINĘ IR RŪKYMU. 
Vasario 6 d. įvyko ponų Butke

vičių namuose Melbourno Blaivy
bės Dr-jos susirinkimas. Jo metu 
dr-jos pirmininkė Žitkevičienė pak
vietė jaunosios kartos atstovę 
Butkutę, kuri kalbėjo apie rūky
mo žalingumų. Paskaitoje iškė
lė pavyzdžiais ir mokslininkų pa
sisakymais jo blogas pasėkas. Po 
paskaitos dr-jos nariai ir svečiai 
dalyvavo diskusijose ir nurodė kai 
kurių priemonių tam žalingam į- 
pročiui šalinti. Valdybos narys N. 
Butkūnas kitam susirinkimui pasi
žadėjo pastudijuoti ir pakalbėti 
apie veiksmingus metodus kovoje 
su rūkymu.

Po paskaitos ir diskusijų Dr-jos 
Pirmininkė padarė veiklos apžval
gų ir pasidžiaugė, kad lietuvių ba
lių metu pardavinėjimas vaisių 

KOKS TAVO GORČIUS?
(Atkelta iš psl. 4)

dar baudžiavos lažų tebeini, kad 
dienų darbu ir tiek pyliavos ataei- 
kėji? Ar Tavo dvasia nepakyla 
aukščiau mieros? Ar ir savo vai
kus myli tik atmieravus? Ar kau
po neuždėsi ant savo gorčiaus? 
Iš kur žinai, kad tik tiek užtenka 
iš Tavęs? — Dar pasišidinau išei
dama. Sakau: — Ar nežinai, me- 
tiežas buvo, už Nepriklausomybę 
kovojo. Jaunystes, gyvybes davė ne 
mieravę ir neklausė, kų jiems už 
tai duos? Kas Tu prieš juos ? — 
Nebeiškentėjau, labai jau buvo 
pikta pasidarę. — Kaip žarija rau 
dona Dzidoriukė, ko neverkia. Sė
dim ir mes, kaip mušt gavę.

— Kitas vėl sako: nebėra tėvy-
nės. Kas mes prieš tokių galybę 
maskolių? Į bažnyčių einu, kur ar
čiau. Dievas visur tas pats. Kam 
man ta lietuvių labdarybė? Val
džia duonos duos, policija palaidos. 
Kam man ta lietuvių spauda? 
Australiškų knygų yra geresnių ir 
pigesnių. — Atsisuko jau į mus 
piktai Dzidoriukė. — Ar lietuviš
kų laikraštį skaitot, ar daug kny
gų nupirkot? Sakot, kų Jums duo
da tėvynė? Ko Jūs norit? Ar pa- 
gimdydama tėvynė kokių tėvo skolų 
užsitraukė, kad turi duot? Ar Jūs 
nieko neskolingi ?Nebėra tėvynės, 

VYTAUTUI KRANAUSKUI

Naujojoj Zelandijoj tragiškai darbe žuvus, 
jo dukrą Antuanettę ir tėvus Lietuvoje skausme 
giliai užjaučia

Trudy ir Juozas Dambrauskai

sunkų prigijo ir davė neabejotinų 
vaisių- Atrodo, kad balių rengėjai 
jau ir patys vaisių sunkas platins 
ir nebereikės rūpintis tuo reika
lu. Tuo būdu baliuose galės lanky
tis ir negeriantieji alkoholinių gė
rimų.

Išrinkta vėl senoji valdyba su 
mažu pakeitimu: pim^ininku — 
N. Butkūnas, kasininku — J .Žit
kevičienė ir sekretorė — B. šilvie- 
nė.

Susirinkimas nutarė suruošti iš
kylų — gegužinę į Daylesford — 
į mineralinių šaltinių ir turtinga 
medum vietovę. Susirinkimo daly
vius šeimininkė p. Butkevičienė 
pavaišino gardžiai, kelių rūšių di
džkukuliais bei kavute su pyra
gaičiais. (k)

GEELONG
LIETUVIŠKAS SAVAITGALIS
Apylinkės valdyba buvo suruo

šus] blynų balių, tik gaila, kad 
šio vakaro malonumais tepasinau
dojo tik saujelė vietos veikėjų su

DĖMESIO!

Maloniai kviečiame visus Melbourno, Apylinkių ir Latrobe Valley lietuvius į 

VASARIO 25 D. MŪSŲ RUOŠIAMĄ

PIKVIK Ą - GEGUŽINI
KUR! ĮVYKS PRIE YALLOURN D AM, TIES LATROBE UPE. ĮDOMI PROGRAMA.H

Bufetas su įvairiais gėrimais. — Barbeque. Žaidimai ir sportas.

Pradžia: 10 valandą ryto, šeštadienį. Pabaiga — sekmadienį po pietų.
Maloniai laukiame visų. Dėl informacijų skambinti 878 2565 po 9 vai. vakaro. S

8
Melbourno Moterų Seklyčios :♦! 

rengimo komitetas

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-fca

Žinomas mūsų solistas, dainuo
jąs australų operoje, Paulius Rūte
nis šiuo metu jau atsidūręs Perthe 
kur su kompanija intensyviai dir
ba ruošdami naujus pastatymus. 
Pertho fesitvalyje bus statomos 
dvi operos: Puccini “Tosca” ir Do
nizetti “Don Pasquale”. Pastaro
joje P. Rūtenis dainuoja charak
teringų notaro rolę.

Kaip rašo savo laške P. Rūte
nis yra taip užsiėmęs, kad net ne
turėjo laiko sueiti į kontaktų su 
vietos lietuviais. Iš Pertho P. Rū
tenis su opera vyksta į Broken 
Hill, ir vėliau lankys mažesnius 
Australijos miestus.

*
Nors J. šoliūnas, aprašydamas 

čikagines pūgas, nieko neminėjo 
apie tenykščius lietuvius, bet ne
seniai gauta žinia, kad sniegų be- 

sakot. Ar nebėra tikrai? Ar ir Jū
sų širdy nebėra?Tai kam Tu, Juo
zai, pasisodinai tuos du berželius 
prie vartų? Kam ta liepukė ties ga
ražui Kam laikai rūtas daržely, 
Juozien? Ar ne, kad tėvynę primin
tų? Ko negeri kapatee su kaimyne 
Makarčia? Ko nevaikštot abi išsi- 
malavoję, kaip čiučelos, kad net 
verkiant ašaros žalios? Tebus ji 
Tau sesuo, Juozien- Užmiršk sese
rį Sibire, brolį Lietuvoj, draugus. 
Ko verki viena vakarais? Kodėl 
šitos tėvynės nieko neprašot duoti, 
o pavergtoji privalo? Jūsų supra
timu, tegul nežino vaikai, kas jie. 
Tegul nekalba savo kalba, tegul 
nežino tautos praeities. Nepalaiky-
kim savo tautinių namų, savo baž
nyčios, savo rašto, savo organiza
cijų, kurios dar nors kiek gyvos. 
Nebūkim vieningi. Juo greičiau iš- 
siskirstysim, greičiau australais 
būsim. Durniai buvo tie, kur kny
gas nešė, su Koriko valdžia kovojo, 
už raštų galvas dėjo Maskoliui bus 
lengva, kada mes patys nenorim 
būt lietuviais. Be reikalo vargo Ne
priklausomybės kovų aukos. Tau
tinė gyvybė mums šiandien nerei
kalinga. Pražūkim svetimoj žemėj 
už duonų, už turtų, už... — pradė
jo verkti Dzidoriukė — Atsikeltų 

šeimomis. Tai buvo vasario 4 d.
Vasario 5 d. Geelongo choras 

surengė iškylų į pajūrį — Clif
ton Springs. Esant gražiam orui 
iškyla buvo labai gausi — daly
vavo apie 250 žmonių su visais 
apylinkės veikėjais ir organiza
cijų vadovais pryšaky. Trūko tik 
kun. P. Dauknio, kuris tam sa
vaitgaliui buvo išvykęs į Tasma- 
nijų, kaip sako “ugnies gesinti”.

Iškyloje buvo prasimanyta 
įvairiausių pramogų — sportinės 
varžybos, maudymasis, pasivaiši- 
nimai. Daug dėmesio sukėlė ten 
pat vietoje pravesta loterija su 
stambiais laimikiais — alaus tu
zinas ir kit.

Saulutei leidžiantis p. Bauma- 
nienė choristus pavaišino karšto
mis dešrelėmis.

Gražiai ir kultūringai geelon- 
giškių praleistas savaitgalis dar 
ilgai bus dalyvių prisimenamas. 
Tokia gausybė svečių, dalyvavu
sių iškyloje, labai didelę mora
linę paramų suteikė mūsų cho

rui. Ačiū visiems. Choristu 

kasdamas nuo širdies priepuolio 
mirė čikagietis Vladas Žilėnas, 
Lietuvoj buvęs Utenos pasienio 
policijos viršininkas.

*
Sydnėjiškė tradicinė Kaziuko 

mugė šiais metais įvyks kovo 12 d. 
Dainavoje. Jai jau iš anksto ruo
šiasi visas Sydnėjaus jaunimas, o 
ypač sportininkai, kurie tikisi gau 
tų mugės pelnų pakloti sporto sa
lės pamatams.

*
Kalbant apie sportininkus po 

sporto šventės prasidėjo negirdė
to masto varžybos tarp Adelaidės 
Vyties Klubo ir visų kitų. Iš Spor
to skyriaus puslapių sunku susi
gaudyti, kas tas varžybas išpro
vokavo: ar adelaidiškiai jas iš
šaukė, ar visi kiti adelaidiškius 
užpuolė. Varžybų rezultatai gre- 
čiausia paaiškės tik apie ateinan
čias Kalėdas.

«
Tasmanijos lietuvaitė Jūratė 

Kantvilaitė gavo Commonwealth 
stipendijų ir įstojo į Hobarto uni
versitetų studijuoti medicinos. Ji 
taip pat dalyvavo Meno dienose 
ir studentų suvažiavime pereitų 
metų pabaigoje Sydnejuje ir grį
žo namo viskuo labai sužavėta.

«
Hobarto universitete taip pat 

sėkmingai studijuoja humanitari
nius mokslus studentė Regina 
Krutulytė. Ji jau dabar aukštes
niame kurse.

*
Dalia Kantvilaitė baigė antrų

jų gimnazijos klasę Hobarte ant- 
rųja mokine, o Gintaras Kantvilas 
perėjo į šeštų jį skyrių pirmuoju.

★
Anų šeštadienį p.p. Karpavičių 

namuose buvo surengtos šaunios

Kudirka pažiūrėt, kam jo Varpas 
skambino... —

Ir Juozienė kvartuku ašaras 
šluosto. Man irgi, lyg kas už šir
dies tampo. Tylim visi. Še Tau, kad 
nori Dzidoriukė! Išdrožė pamokslų, 
kaip Šiaulių džiakonas amžinųatil- 
sį ir nebeturi kų sakyt- O širdį 
skauda, kad noris verkt, kaip bo
bai. Sųžinę parušijo. Sėdžiu ir mis- 
liju; kiek duodu, kuo prisidedu? 
Nekartų praguliu ant pievukės ,su 
Petru, su alaus bonka, subatoj. 
Tegul pinigų mums seniems su mo
čia atliekamų nedaug tėra, bet ant 
rankų po penkis pirštus yra. Ko
kį balkį pamaliavot, ar taip kų 
palopyt galiu. O darbo yra naujuo
se Lietuvių Namuose. Teisingai 
nukalbėjo Dzidoriukė; nei pridėt, 
nei atimt. Apipelijo, apmirė dū
šios, akys aptraiškanojo — nebe
matom, kų reikia mayt. Knygų tai 
mudu su močia perkam. Nežinom 
ar aš daugiau prageriu, ar ji dau
giau praskaito. Angelskai senukė

SYDNEY
PAGERBTI SPORTININKAI
Anų sekmadienį Bankstowno 

lietuvių namuose įvyko Sydne- 
iaus lietuvių sportininkų pager
intas dalyvaujant nemažam 

skaičiui tautiečių. Sporto klubo 
pirmininkas V. Augustinavičius 
padarė trumpų sporto klubo veik
los apžvalgų, iš kurios paaiškėjo, 
jog mūsų klubas šiuo metu yra 
vienas iš pajėgiausių Australijo
je. įteiktos dovanos vyrų ir mo
terų krepšinio, vyrų tinklinio ir 
vyrų ir moterų stalo teniso ko
mandoms už laimėjimų pirmųjų 
vietų per praėjusių Sporto šven
tę. Dovanos įteiktos ir pavie
niams klubo sportininkams, lai
mėjusiems pirmųsias vietas: G. 
Kenderienei — stalo teniso čem- 
pijonei, N. Gilienei ir V. Karpa
vičiui — stalo teniso mišraus dve
jeto čempijonams, S. Motiejūnai
tei — baudų mėtymo varžybų lai
mėtojai ir J. Dambrauskui. — 
šachmatų čempijonui. Nepamiršta 
ir klubo talkininkės, savo darbu 
prisidėjusios Sporto šventės me
tu. Joms įteiktos taip pat mažos 
dovanėlės. Sportininkus žodžiu

DĖMESIO!

susitiktuvės su kų tik grįžusiu iš 
užsienių Dr. V. Doniela. Sutiktu
vių vaišėse dalyvavo išimtinai vi
sas Sydnėjaus lietuvių akademi
nis jaunimas.

★

Ilgai rinkęs Mūsų Pastogės skai 
tytojas melbourniškis A. Raudys 
vis tik vienų sau susirado ir vedė. 
Medaus mėnesiui pasirinko pačių 
šilčiausių Australijos vietelę — 
pietinę Tasmanijų gaisrų metu!

★
Dar gerokai prieš Kalėdas ma

no bičiulis A. Lelešius iš Banks
towno įsigijęs naujų Valiantų pe
reitų savaitę jį “pakrikštijo”. 
Krikšto metu išskyrus patį Va
liantų, aukų nebūta.

WOLLONGONG
DAR APIE JŪROS DIENĄ
Jūros Diena, virtusi tradicine 

švente Wollongong sutraukia, kas 
kart vis daugiau žmonių tiek vieti
nių ir iš Sydnėjaus ar toliau.

Nors oras ir buvo nelabai pa
lankus, tačiau į salę prigūžėjo ne
mažiau 200 žmonių- Wollongong 
lietuviai stengėsi kaip išgalėdami, 
kad kuo geriau ir gražiau priimtų 
svečius.

Gerai pasimaudę jau 12 vai. sku
bėjo į pamaldas, kurias atlaikė 
kun. P. Butkus. Jau bažnyčioje 
filmavo televizijos 4 stotis choris
tus ir tautiniais rūbais pasipuo
šusias lietuvaites.

Po pamaldų orui pablogėjus visi 
susirinko salėn, kur pribu
vo ir televizijos filmotojai, bet 
dėl laiko stokos visko negalėjo už
fiksuoti. Vis tik jiems pavyko nu
filmuoti tautinių šokių grupę. Pas
kui viskas plačiai publikai buvo 
transliuota du kartus.

Ta pačia proga leiskite mums 
padėkoti: ALB Krašto Valdybos 
p-kui p. S. Narušiui už atsilanky
mų, kun. P. Butkui ir Sydnėjaus 

nė nemoka. Dar tų Ciklopedijų no
rėčiau nusipirkti, ba ten visas Lie 
tuvos gyvenimas. Brangi. Gal reiks 
ar ant išmokėjimo, jei duotų...

— Agotėl, gal iškepk, ko prašo. 
— Girdžiu Juozų žmonai į pašonę 
niuksint. — Nueik gal ir į tų bu
fetų, padėk-

Agi prisidirba moteriškos. Jei 
nori, gali ir įsirašyti; daugiau bus, 
didesnė talka. Ir pati pasižmonėsi.-

Atsikėlė Juozienė nuo krėslo, nu
sišluostė kvartuku ašaras ir nuė
jo tos, nuo visų skausmų nepamai
nomos, arbatos virti. O jau šne
ka vėl su Dzidoriuke apie pyra
gus, beiglius visokius. Vėl links
mos. Dzidoriukė pasakoja, kaip 
smagu tarp žmonių.

Tyli Motiejus, tyli Juozas. Einu 
namo. Širdį skauda. Moteriškam 
lengviau. Greitos verkti, greitos 
juoktis. Permislyt reikia, vot kas 
yra. Ar išeina iš manęs nors ir tas 
vadina Dzidoriukės gorčius tėvy
nės naudai ? Rapolas

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad esame gavę 
aukų klubui — šimtų dolerių. Au
kotojas pavardės nepasirašė ir 
prašė, jei ji bus sužinota, ne
skelbti spaudoje. Nežinomajam 
aukotojui širdingas ačiū.

Bendrai aukojusiems klubo rei
kalams metų eigoje bus pareikšta 
padėka valdybai baigus darbų.

Sydnėjaus 1. s. klubo “Kovo”
Valdyba

pasveikino Kun. P. Butkus ir klu
bo vėliavos krikšto tėvas — klubo 
rėmėjas P. Mikalauskas.

Po oficialios dalies sekė garsi
nių filmų rodymas. Prasukta trys 
garsinės filmos. J.A.V. ir Kana
dos Lietuvių tautinių šokių šven
tės, krepšinio varžybos USA ir 
1960 m. pasaulio olimpiniai žaidi
mai Romoje.

Susidomėjimas filmomis buvo 
gana didelis, todėl ateityje bus 
padarytas kitas filmų vakaras ga
vus naujų filmų.

Inf.

PERTH
AMERIKA PERTHE

Sausio 29 d. p.p. Valiukėnų na
muose pamatėme Amerikų . Malo
nūs šeimininkai prieš metus apie 
pusmetį praleido savo atostogas 
šiaurės Amerikoje. Ten jie vieto
je nesėdėjo, o daug važinėjo ir fil
mavo- Ir šiandie iš tų kelionių jie 
savo svečiams pademonstravo savo 
spalvotų filmų, kuris užtruko a- 
pie valandų, šeimininkams nenuils 
tant aiškinant, suminint vietoves 
pasijunti ir pats kartu su jais ten 
važinėjęs ir dalyvavęs.

Pabrėžtina, kad p.p. Valiukėnai 
nuoširdžiai palankūs lietuviškam 
jaunimui, besireiškiančiam lietu
viškame gyvenime. Ir dabar jų so
dyboje jaunimas ir tautinius šo
kius šoko, ir lietuviškai dainavo. 
Šokiams vadovauja p. Miliauskie
nė, o dainoms — Repševičienė ir 
Taškūnas. Girdėt, kad yra mažes
nių ir didesnių sunkumų jaunimų 
beverbejuojant šokiams ar dainai, 
bet su vadovų ryžtu ir pasišventi
mu tie visi nesklandumai išsilygi
na.

Besišnekučiuojant ir vaišinami 
šeimininkų visokiais skanėstais 
prisiminta pirmieji lietuvių trans
portai šiame krašte ir jų organiza
ciniai bei meniniai pirmieji žings
niai.

Pirmoji lietuvių grupė, atvykusi 
1949.IV.19, jau 1950 m. kaip pa
sakojo p. A. Statkus, jau suruošė 
labai iškilmingų Vasario 16 minė
jimų, kur dalyvavo civilinės ir ka
rinės valdžios atstovai. Gi kita lie
tuvių grupė, kaip priminė p. J. 
Miliauskas, atvykusi 1949 m. ge
gužės 21 d. jau po savaitės šoko 
tautinius šokius (bene universite
te) ir dainavo radiofone. Neatsi
liko ir lietuviai krepšininkai tos 
pačios grupės: jie sužaidė vienas 
rungtynes su vietine australų ko
manda ir juos įveikė.*

Pertho lietuviai pradeda “užka
riauti” vienų geriausių Pertho apy 
linkės vasarviečių — Miami Beach. 
Pirmieji pionieriai p.p. Liutikas, 
architektas Kateiva, V. Dailydė. 
P. Kateiva jau pasistatė ir dailių 
vilų, p. Liutikas garažų ir prie jo 
mažytį kambarėlį, o p. Dailydė vis 
dar neapsprendžia — ar pirma ves
ti, ar vilų statyti.

A. Vembutas

ateitininkams, tautinių šokių gru
pei ir jos vadovei J. Reisgytei už 
dalyvavimų programoje, p. S. Bal- 
tramijūnui už tartų žodį Jūros Die 
nos proga, p. Lokienei, savaitga
lio mokyklos mokytojai už progra
mos paruošimų, ir visiems Wollon- 
gongo lietuviams, prisidėjusiems su 
ruošti šių šventę. Didžiausia pa
dėka priklauso ir visiems svečiams, 
atvykusioms į minėtų šventę. Tad 
iki pasimatymo kitoj Jūros Dienoj-

Wollongong Apylinkės Valdyba

I11ū$u Pastoge
* \
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20 METŲ ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJAI ROMOJE

Šv. Kazimiero minėjimo proga 
AL Katalikų Kultūros D-ja ruo
šiasi paminėti Šv. Kazimiero Ko
legijos Romoje 20 metų sukaktį. 
Kun. P. Butkus skaitys paskaitų 
apie Kolegijos nuveiktus darbus.

Minėjimas įvyks kovo 5 d., sek
madieni. Iškilmingos pamaldos, ku
riose jaunimas dalyvaus su savo 
vėliavomis, įvyks Lidcombės baž
nyčioje 11, 30 vai. Tuoj po pamal
dų parapijos salėje — akademija, 
kurios meninę dalį atliks jauni
mas. Visus maloniai kviečiame da
lyvauti.

Valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Juozas TENDŽE- 

GOLSKIS kil Pramonės g-vė Ra
seiniai — Lietuva.

Dabar gyvena Australijoje, ieško 
teta, Mrs. Karpala 5 Moorookyle 
avė., Oakleigh, Vic.
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O

GALAXY
PHOTOGRAPHIC SERVICE 

Tel. 637 4731
Wedding and Child studies

JAUNIEJI
TUOKIASI

Plačiai lietuviškame gyvenime 
pasireiškęs Vitolis Eugenijus Sta- 
šionis vasario 9 d. vedė p-lę Alba 
Dilli. Jaunuosius vedybiniam gy
venimui sujungė Šv. Felikso pa
rapijos Bankstowne vikaras. Var
gonavo Algis Plukas.

Impresyvi puota vyko samdy
toje salėje Bexley, kur jaunuo
sius gražiai pasveikino Albos dė
dė ir jaunojo pabrolys dr. Geru
tis Kišonas. Į sveikinimus atsakė 
Vitolis savo ir žmonos vardu.

Prie pritemdytų šviesų ir švel
nios muzikos jaunoji perpjovė 
vedybinį pyragų. Toj jaukioj ap
linkoj australas solistas Phillip 
Shellby jauniesiems padainavo 
“Jei aš vėl įsimylėčiau, mylėčiau 
vėl Tave” (angliškai). Vėliau tų 
vakarų jis padainavo ir daugiau 
jaunajai porai pritaikytų dainų. 
Svečiai linksminosi ir šoko prie 
gyvos orkestro muzikos.

Vitolis yra trečiasis p .p. Sta- 
šionių sūnus, plačiai pasireiškęs 
lietuvių visuomeniniame gyveni
me ir skautuose ir “Rožytėse” ir 
tautiniuose šokiuose, buvęs Syd- 
nejaus studentų pirmininkas, ge
ras sportininkas, atstovavęs ir 
“Kovų” ir Sydney universitetų 
tinklinio ir džiudo rungtynėse. 
Vitolis daug asmeniško laiko ati
davęs ir kitokiem lietuviškiem 
reikalam daugeliui pasmuikuo- 
jant per vestuves, ekspedituojant 
“Mūsų Pastogę” ir t. t.

Visus šiuos lietuviškus užsiė
mimus Vitolis suderino su sėk
mingu mokslo baigimu. Baigda
mas gimnazijų laimėjo valstybinę 
stipendijų studijoms Sydney uni
versitete. Pasirinko elektros in
žinerijų ir baigė “Bachelor of 
Engineering” laipsniu.

Vitolio išrinktoji Alba kilusi iš 
Šiaurės Italijos. Australijon emi
gravusi su tėvais po karo, kaip ir 
Vitolis. Albos tėvelis miręs, ir jų 
Vitoliui atidavė josios dėdė. Alba 
taip pat baigusi Sydney universi
tetų. Studijavo Science fakultete 
ir yra gamtos — matematikos 
mokslų bakalaure.

Vestuvėse atsilankė netoli šim
tinės svečių, jų tarpe Vitolio tė
veliai, Albos motina ir gan plati 
abiejų giminė. Povestuvinėn ke
lionėn jaunieji patraukė j Aust
ralijos šiaurę — į saulėtų valstijų. 
Linkime jiems ir saulėto gyveni
mo.

Sv. Svogūnaitia

6


	1967-02-20-MUSU-PASTOGE_0001
	1967-02-20-MUSU-PASTOGE_0002
	1967-02-20-MUSU-PASTOGE_0003
	1967-02-20-MUSU-PASTOGE_0004
	1967-02-20-MUSU-PASTOGE_0005
	1967-02-20-MUSU-PASTOGE_0006

