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AR TIKSLAS?
Gal būt ne vien mūsų, bet ir 

visų išeivių pagrindinis bruožas 
yra kaip galint stipriau ir užtik
rintai įsikurti naujoje vietoje su
sikuriant kuo daugiau materiali
nių gėrybių ir tuo užtikrinant sa
vo ir šeimos rytojų. Jau tokia mū 
sų epochos socialinė santvarka, 
kad žmogus tik pats gali sau už- 
sitikrinti materialinį gerbūvį. Juo 
labiau tas bruožas išryškėja pa
tekus į svetimą kraštą, kur tas 
pasitikėjimas svetimais žmonė
mis ir aplinka dar labiau abejo
tinas. Todėl išeivio pasinešimas ar kultūriniai. Nes gi turtas nėra 
gerbūvio medžioklės keliu ypač ir niekad nebuvo tikslas, o tik 
yra ryškus. Lygiai jokia išimtis priemonė. Daug buvo ir tebėra 
šia prasme ir lietuviai už tėvy- turtingų lietuvių, bet istorija te- 
nės ribų. Tiek čia, Australijo- žino ar žinos tik tuos, kurie sa- 
je, tiek Amerikoje ar kur kitur vo turtus panaudojo kokiems 
mūsų žmonės nėrėsi iš kailio, nors žmonijos ar tautos naudin- 
kad tik kuo greičiau materialiai giems tikslams. Anuo metu buvo 
įsitvirtinus. Nesulaikė mūsiškių ir daugiau turtingų lietuvių, bet 

tik Petras Vileišis šiandie žino
mas, kaip didelis lietuvių spau
dos mecenatas, jai skyręs savo 
milijonus. Panašiai ir dabar. To
kioje Amerikoje yra daug tur
tingų lietuvių, net turtingesnių 
už J.J. Bačiūnų, bet be Bačiūno 
ką mes daugiau apie juos žino
me ar žinosime? Turtą pavertęs 
sau tikslu skurdžiai numiršta ir 
turtuolis, kaip ir vargšas, tik gy
venęs, bet pėdsako nepalikęs.

Norisi šį pasisakymą užbaigti 
moralu bė pretenzijos: svarbu 
tvirtai ir nepriklausomai įsikur
ti, bet niekad nereikia išleisti iš

nuo šito pasineŠimo į materia
linių išteklių skuboto susikrovi
mo nei visiškas bet kokio turė
to turto praradimas bėgant iš 
Lietuvos. Kas prarasta, praras
ta, o gyventi reikia, taip galvo
jo kiekvienas bandydamas atsi
stoti ant savų kojų svetimame 
krašte. Ir kaip matome, mūsiš
kiai, nesiskaitydami su didelė
mis aukomis per palyginti trum
pą laiką spėjo toli pralenkti vie
tinius, kurie būdami savame 
krašte šita karštlige nesuserga.

Niekas negali teigti, kad šis 
bruožas būtų peiktinas. Priešin
gai. jis tik parodo, kaip mes akių ir kitų dalykų, kuriuos vyk- 
kiekvienu atveju norime ir sten- dant pats žmogus pasidaro ir 
giamės išlaikyti savo bent ma- svarbus, ir reikšmingas tiek vi- 
terialinį nepriklausomumą, o tas 
kaip tik jį užtikrina, nes varg
šas ir benamis visados tiesiog 
priklauso ir nuo aplinkos, ir nuo 
pasiturinčiųjų. Abejotina yra 
tik tas, kad mes apsvaigę siek
dami kuo daugiau tų materiali
nių gėrybių labai dažnai šį kelią 
paverčiame sau tikslu ir jo var
dan aukojame visus kitus idea
lus, įskaitant ne tik tautinius, 
bet ir pačios šeimos. Dirbdami 
vyras ir žmona dienomis ir nak
timis neturi laiko nei su vaikais 
pabūti, nei rūpintis, kaip jie au
ga, kaip mokosi, su kuo drau
gauja ir kokių draugysčių ieš
ko. Svarbu, kad pavalgę ir apsi
rengę. Gerbūvio besigaudant ir 
jį laimėjus nesustojama pusiau
kelėje bet lygiai su tokiu pat 
įkarščiu siekiama komforto, pa
togumų. Tas ir vėl neleidžia at
sigręžti į idealiuosius dalykus, 
kurie ir šiaip jau nustumiami į 
antraeilius ar net kelintaeilius 
reikalus.

Bet gi žmogaus nepadaro tik
ra prasme žmogum ar asmenybe 
materialinio gerbūvio susikrovi
mas ar įgyti turtai, jeigu jie pa
lieka tik sau tikslu. Štai jau baig
ta išleisti Lietuvių enciklopedija, 
kurios kiekvieną knygą naujai 
įavęs bent rūpestingai perver-
tė. Joje daugiausia suregistruoti 
bent kuo ryškiau pasižymėję 
žmonės, bet reikia pripažinti, 
kad joje nerasite nė vieno tur
tuolio, kuris būtų įtrauktas į en
ciklopediją vien dėl to, kad bu
vo turtingas ar turtingesnis už

RINKIMAI PRANCŪZIJOJE
Parlamento rinkimai Prancūzi

joje taip sutvarkyti, kad valdan
čioji ir opozicijos partijos rinki
minėms kalboms gauna vienodai 
laiko radijo ir televizijos bango
mis. Tokia tvarka atrodytų visiš
kai tobula ir teisinga, nes tvir
čiau stovinčiai partijai neleidžia
ma daugiau pasireikšt už kitas.

Deja, tobulame rinkiminių kal
bų normavime ir glūdi pati di
džiausioji neteisybė. Mat, valan
čiai prez. de Gaulle partijai pas
kiriama pusė laiko, o visoms ki
toms partijoms drauge, lieka an
troji pusė. Rinkimuose labai svar
bu ir laikas, o tokį laiką nustato 
valdantieji organai. Dėl to ir ne
nuostabu, kad lemiamas žodis ten
ka prezidentui de Gaulle.

Nors de Gaulle pastaruoju me
tu rodo neapykantos amerikonams 
o simpatijų komunistams, tačiau 
rinkiminė kova kaip tik ir buvo ve
dama prieš kairiųjų ir komunistų 
bloką. Pavojus iš opozicijos grėsė 
dėl esamų krašte ekonominių trū
kumų, kylančių kainų ir bedarbių 
skaičiaus. Prancūzija, prieš kele

kitus, 
užtikrinti vardai tik tų, kurie šį 
bei tą yra davę žmonijai arba 
savo tautai — kūrybos, mokslo, 
pasireiškė socialiniai, politiniai 

o suregistruoti ir ateičiai

suomenėje, tiek tautoje, tiek ir 
žmonijoje.

(v.k.)

Min. S. Lozoraičio žodis, pa
sakytas svetimšaliams prancū
zu kolba Pracūzijos Lietuvių 
Bendruomenės suruoštame Pa
ryžiuje Nepriklausomybės 
šventės minėjime.

Dabartinėje tarptautinėje padė
tyje, kurioje vyrauja palinkimas 
pridengti tylos šydu laisvės ir tei
singumo dėsnių pažeidimus, kai 
kam gali pasirodyti, kad užsienio 
lietuviai, švęsdami Lietuvos valsty 
bės atstatymo sukaktį, vasario 16 
dieną, neturi tikrovės pajautimo. 
Tačiau šitoks įspūdis būtų klaidin
gas. Reikšdami šią dieną mūsų iš
tikimybę lietuvių tautos teisei at
gauti nepriklausomybę ir laisvę sa 
vo suverenumo vykdymą, mes kaip 
tik paliudijame, kad esame realis
tai tiek tarptautinių santykių, tiek 
mūsų krašto gyvybinių interesų 
atžvilgiu.

Ir tikrai, kad ir kokia būtų da
bartinių tarptautinių įvykių raida, 
dėl kurios mes dažnai esame nus
tebę, jie negali nustelbti fakto, kad 
moralė kaip užsienio politikos 
veiksnys nežiūrint viso ko, nėra 
numirusi. Ligšiol civilizuotame pa- 

rius metus pirmavusi ekonomi
niai smarkiai nusmuko. Bendroje 
Europos Rinkoje ji yra šiuo metu 
viena ekonominiai silpniausių.

Taigi, opozicijai dirva buvo ge
rai paruošta, tik pasėlis ne visur 
prigijo.

Rinkimai Prancūzijoje dar nesi
baigė, nes už savaitės laiko bus 
pferrenkami neaiškūs kandidatai. 
Visgi de Gaulle persvara jaučia
ma. Pirmųjų rinkimų rezultatai 
teigia, jog prez. de Gaulle partija 
laimės ta pačia balsų persvara 
kaip ir 1962 metais. V.B.

Lietuvis Haroldas Serafinas pa
sirašė sutartį su šveicarų opera 
Zueriche joje dainuoti. Minėtas so
listas yra lyrinis baritonas.

— ★ —
Žinomam veikėjui ir Pasaulio 

Liet. Draugijos organizatoriui ne
priklausomos Lietuvos laikais adv. 
R. Skipičiui vasario mėn suėjo 80 
metų amžiaus. Sukaktuvininkas 
Čikagoje buvo atitinkamai pagerb
tas.

VLIKO P-KAS PIETŲ AMERIKOJE
Trys įvykių telkiniai — IV Pie

tų Amerikos Lietuvių Kongresas, 
Vliko pirmininko dr. J. K. Valiū
no lankymasis keliuose Pietų Ame
rikos kraštuose ir Pietų Amerikos 
lietuvių surengtos Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos iškilmės — bu
vo sėkmingai panaudotų progų eilė 
dar kartą itin garsiai ir plačiai 
atkreipti Pietų Amerikos visuo
menių dėmesį į lietuvių pastangas 
grąžinti Lietuvai laisvę bei nepri
klausomybę.

Vasario 27 d. Vliko pirminin
kas dr. J.K. Valiūnas pateikė apie 
tai išsamų pranešimą Vliko valdy
bai, o vasario 28 d. Vliko tarybai. 
Pranešimą vaizdingai papildė iš 
Pietų Amerikos gautas stambus 
pluoštas tenykščiuose dienraščiuo
se paskelbtų apie 30-ties gausiai 
paveiksluotų straipsnių rinkinys. 
Daugumas tų straipsnių paskelb
ti pirmuosiuose dienraščių pusla
piuose centrinėse vietose. Juos api
būdina, pavyzdžiui, tokios antraš
tės, kaip “šiandien prasideda IV 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
sas”, “Įvyko kongresas išlaisvin
ti Lietuvai iš komunistų jungo,” 
“Lietuviai Amerikoj vienijasi veik- 

LAISVE NĖRA ILIUZIJA
šaulyje nėra atsiradę nei vieno 
valstybės vyro, kuris būtų pareiš
kęs, jog pasikėsinimas prieš ku
rios tautos nepriklausomybę ir jos 
laikymas priespaudoje esąs leisti
nas bei teisėtas dalykas. Lygiu 
būdu niekas ligi šiol nėra išdrį
sęs prileisti, jog tarptautinės tei
sės pažeidimui ir tarptautiniai nu
sikaltimai neprivalo būti atitaisyti 
ir turi būti žmonijos bendruome
nės ir nuskriaustų tautų priimti.

Tai parodo, kad moralės bei tei
singumo dėsniai tebėra galioje tau
tų ir atskirų žmonių sąžinėje. Tai
gi, šių dėsnių vedami, mes kelia
me savo balsą už Lietuvos išva
davimą iš svetimo jungo ir tam 
išvadavimui dirbame kiek 
leidžia aplinkybės.

Šis mūsų nusistatymas, 
laikomės nepakeičiamai jau 
tus, yra mums diktuojamas taip

mums

kurio
25 me-
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Kalbėdamas federaliniame par- 
lemente Canberroje princas Pily
pas, britų karalienės Elžbietos II 
vyras, pareiškė, kad kraštai, ku
riems nepatinka monarchija, gali 
jos ir nepripažinti. Juk negyvena
ma, kaip sako princas Pilypas, vi
duramžiuose. Tačiau monarchija 
gal būt ir yra vienas iš tų veiksnių, 
pripažino princas Pilypas, kas jun
gia britų šeimos tautas.

★
Amerikoje plkn. W. H. Whalen 

nuteistas 15 metų kalėti už šni
pinėjimą Sov. Rusijos naudai. Pul
kininkas teisme buvo apkaltintas 
už atominių ir raketinių paslap
čių perdavimą sovietų ambasadai 
Washingtone.

★
Tikima, kad amerikiečių šiaurės 

Vietnamo bombardavimai privers 
š. Vietnamo vyriausybę pasitrauk
ti iš Vietnamo karo, šiaurės Viet
name gyventojų nepasitenkinimas 
esąs didelis ypač po to, kai suin
tensyvinti oriniai puolimai.

— ★ —
USA teismas nubaudė 5000 do

lerių sovietų žvejybos laivo kapi
toną, kad jis be leidimo žvejojęs 
USA vandenyse prie Aliaskos. Įdo
mu, kokia žvejyba tasai sovietinis 
laivas užsiėmė. 

ti, kad, laisvų tautų padedami, iš
laisvintų iš rusų savo pavergtą tė
vynę”, “Pas mus lankosi įžymi lie
tuvių asmenybė”, “Jose Valiūnas, 
Presidente de los Lituanos an Exi- 
lio”, “Lietuvių prezidentas: Nie
kad nebūsim SSSR dalis!”, “Lie
tuvių bendruomenė mini savo kraš
to nepriklausomybės paskelbimą” 
ir t.t Arba nuotraukų parašai: 
“Priėmimas Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkui”, “Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas dr. Josė K. Valiūnas 
sveikina Luis Vidai Ziglio, Urug
vajaus užsienių reikalų ministrą” 
ir kt

Savo kelionę Vliko pirmininkas 
pradėjo sausio 22 dieną ir pirmas 
sustojimas buvo Bogotoj, Kolumbi 
jos sostinėj, kur jį pasitiko Vliko 
atstovybės pirmininkas inž. Vy
tautas Didžiulis, Liet, konsulas 
Stasys Sirutis ir kiti Kolumbijos 
lietuviai. Išsikalbėjęs su jais, kitą 
dieną Vliko pirmininkas matėsi su 
eile Kolumbijos politikų, valdan
čiosios liberalų partijos vadų, ku
riems išdėstė Lietuvos bylos padė
tį bei Vliko vaidmenį ir siekimus. 
Susilaikyta nuo pasimatymų su ofi- 

intere- 
nepri- 
civili- 

žydėji-

pat mūsų tautos gyvybinių 
sų. Nes tiktai valstybinė 
klausomybė gali užtikrinti 
zuotai tautai jos kultūros 
mą, materialinę pažangą ir dalyva
vimą bendroje žmonijos civilizaci
joje. Šie jausmai bei įsitikinimai 
atvedė mus čia šiandieną susirink
ti, kaip lygiai pasitikėjimas Dievo 
ir žmonių teisingumu, kuris įkvė
pia mus tvirtai laukti geresnės 
ateities Lietuvai.

Žinoma, mes neturime iliuzijų, 
kad Lietuvos išlaisvinimas labai 
greitai įvyktų. Tačiau mums yra 
irgi tolima iliuzija, kad smurtas, 
tarptautinių sutarčių laužymas, 
tautų ir žmonių pavergimas galė
tų ilgainiui triumfuoti ir formuo
ti žmonijos ateitį. Žmonijos ateitis 
tegali būti ir bus formuojama lais
vės idėjos, tos idėjos, kurios tė
vynė yra Prancūzija.

Didžioji Britanija gynybos rei
kalams nutarė skubiai įsigyti že
mo skridimo sprausminių bombone
šių, kokių neturinti Sov. Sąjunga. 
Šio tipo bombonešius jau gamina
si Vak. Vokietija drauge su Pran
cūzija.

Vykstant raudonojoje Kinijoje 
maištams dėl valdžios tibetiečiai 
išnaudoja progą ir atvirais suki
limais stengiasi išsilaisvinti. Jiems 
talkininkauja net kiniečių 
kariuomenės daliniai, kurie ten 
ir nepritaria Mao Ce Tungui. Ti
betas per visą okupacijos laiką 
nuo 1955 metų nuolat maištauja 
prieš kiniečius okupantus. Nežiū
rint atviros kom. Kinijos agresi
jos prieš Tibetą, niekas iš vakarų 
Tibetui neatėjo j pagelbą.

— ★ —
Nukentėjusiems nuo gaisro Tas- 

manijoj Australijos federalinė vy
riausybė paskyrė 14 su puse mil. 
dolerių. Iš to fondo pridėjus visas 
privačias aukas bus bandoma ats
tatyti nukentėjusių nuo ugnies gy
ventojų gerbūvį Tasmanijoje.

— ★ —
Pereitą savaitę Amerikoje mirė 

prieš 30 metų pagarsėjęs filmų ak
torius ir dainininkas Nelson Eddy, 
kuris savu laiku buvo labai popu
liarus ir nepriklausomoje Lietu
voje. Beveik prieš metus mirė taip 

cialiais vyriausybės pareigūnais, 
nes tam buvo viena nepatogi ap
linkybė: tuo pačiu metu Kolumbi
jos vyriausybę lankė Sovietų val
džios prekybinė delegacija.

Sausio 25-28 d. Vliko pirminin
kas lankėsi Ekvadore. Quito, sosti
nėj, matėsi su Ekvadoro užsienių 
reikalų ministru ir po to turėjo 
platų pasikalbėjimą su užsienių 
reikalų ministerijos protokolo še
fu.

Guadaquil, Ekvadoro uostamies
ty, lankėsi pas,įtakingo dienraščio 
EI Universo leidėją Ismael Perez 
Castro. Ten, anot laikraščio, puoš
nioje rytinio miesto pakraščio re
zidencijoje, buvo surengti pietūs, 
— “priėmimas Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pirmininkui, jo mū
sų mieste lankymosi proga”, kaip 
rašė EZ Universo. Priėmime daly
vavo eilė vietos įtakingų asmenų, 
jų tarpe ir provincijos gubernato
rius.

Sausio 28-30 d. dr. Valiūnas lan
kėsi Santiago, Čilės sostinėj ir ten 
matėsi su eile valdančiosios krikš
čionių demokratų partijos vadų.

Vasario 1-6 d. Vliko pirminin
kas jau buvo Buenos Aires, Argen
tinoj, ir dalyvavo IV-me Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongrese, pas
veikino jį Vliko vardu, susipažino 
ir tarėsi su daugeliu ten buvusių 
veikėjų, o paskutiniame kongreso 
posėdyje pasakė pagrindinę kalbą 
apie Vliko užsibrėžtuosius užsimo
jimus Lietuvos laisvės reikalu. Du 
kartus kalbėjo per vietos radiją.

Vasario 6-8 d. — Montevideo, 
Uragvajuj. Ten Lietuvos atstovas 
A. Grišonas iš anksto buvo pa
rūpinęs pasimatymų su spaudos 
atstovais ir vyriausybės pareigū
nais. Pasiuntinybės spaudos atta- 
chė K. Čibiro lydimas, Vliko pir
mininkas su p. Valiūniene aplan
kė dviejų dienraščių redakcijas ir 
išsamiai supažindino redaktorius 
su Lietuvos byla, Vliko pobūdžiu, 
jo tikslu ir darbu. (Laikraščiuose 
buvo pažymėta, kad su svečiu kal
bėjosi angliškai ar prancūziškai).

Kitą dieną, viešbutyje, kuriame 
p. Valiūnai buvo apsistoję, buvo 
sukviesta spaudos konferencija, į 
kurią atsilankė ne tik Urugvajaus, 
bet ir eilė kitų kraštų spaudos ats-

VASARIO 16-JI
K. Čibiras iš Lietuvos atstovy

bės Urugvajuje praneša, kad Lie
tuvos Nepriklausomybės Dienos 
proga Montevideo spauda, radijas 
ir televizija plačiai garsino Lietu
vą ir jos bylą. Tam šį kartą daug 
padėjusi sėkminga anksčiau įvyku
si spaudos konferencija su Vliko 
pirmininku.

“Septyni svarbiausi dienraš
čiai”, — praneša K. Čibiras, — 
“reportažais ir nuotraukomis mi- 

pat ir Nelson Eddy bendradarbė 
solistė Janette McDonald.

— ★ —
Nežiūrint paskutiniųjų metų di

delio optimizmo Amerikos šaltiniai 
skelbia, kad džiovos liga nėra ga
lutinai nugalėta. Nors ji ir yra 
kontroliuojama, bet dar nėra iš
gyvendinta.

— ★ —
Po Kosygino vizito į Londoną 

tuoj atvyko Lenkijos užsienių reik, 
ministeris išsiaiškinti, kas buvo 
kalbėta ir nutarta su sovietų Ko
syginu. Lenkijai ypač rūpi dabar
tinė siena tarp Lenkijos ir Vokieti
jos, kuri dar nėra galutinai nu
statyta.

— ★ —
Pernai metais laisvieji ukrainie

čiai atšventė savo 50 metų sukak
tį nuo Ukrainos nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 m. sausio 22 d. 
Deja, ukrainiečiams nepavyko tos 
nepriklausomybės deklaracijos įgy 
vendinti ir taip 43 milijonų tauta 
ir šiandie tebevergauja. 

tovų. Po konferencijos kelias die
nas Montevideo ir net Buenos Ai
res laikraščiuose buvo iliustruotų 
straipsnių, labai gyvai, ryškiai ir 
išsamiai dėsčiusių, kas yra dr. Va
lūnas, kas yra Lietuva, kas Vil
kas, kokia Lietuvos padėtis, kiek 
lietuvių gyvena išeivijoj ir ką Vil
kas bei “apie pusantro milijono 
lietuvių užsieniuose” daro savo tė
vynei ištraukti iš rusų.

Taip ryškiai spaudos pristatytas 
Vliko pirmininkas buvo priimtas 
Urugvajaus užsienių reikalų mi
nistro Luis Vidai Zagilo, o kitą 
dieną ir prezidento Alejandro Za- 
rilla de San Martin.

Vasario 8-11 d. Vliko pirminin
kas lankėsi Sao Paulo, Brazilijoj, 
kur matėsi su Vliko atstovybės 
pirmininku J. Valavičium, prel. P. 
Ragažinsku, A. Bagaslausku, pas
tarųjų lydimas lankėsi O Eatado ir 
Diario redakcijoje. Laikraščiai ats
pausdino Montevideo spaudos kon
ferencijoj padarytų pareiškimų 
santraukas ir nuotraukas, rodan
čias, kaip “Lietuvos atstovas aiš
kina savo krašto padėtį”, arba aiš 
kiną “kas tas komitetas ir koki 
jo tikslai”.

Vasario 11-15 d. Vliko pirminin
kas aplankė nedidelę Rio de Ja
neiro lietuvių koloniją, kurios va
dovai suskato ir parūpino jam są
lygas pasimatyti su admirolu A. 
J. de Schueler, itin įtakingu da
bartinėje Brazilijos vyriausybėje. 
Vliko pirmininkas buvo pakviestas 
pas admirolą pietų ir turėjo pro
gos išsamiai pasikalbėti. Apgailes
tauta, kad nebuvo progos aplanky
ti Brazilijos užsienių reikalų mi
nistro, kuris tuo metu buvo išvy
kęs.

Pagaliau, vasario 16-18 d. Vli
ko pirmininkas lankėsi Caracas, 
Venezueloj. čia, tačiau nesusida
rė galimybės pasimatyti su vyriau
sybės pareigūnais, kadangi svar
biausiems lietuvių bendruomenės 
vadovams (J. Bieliūnui, V. Venc
kui) jau anksčiau ilgesniam lai
kui išvykus, nebuvo parengtos tam 
sąlygos.

Apskritai, ši Vliko pirmininko 
kelionė paliko daug regimų, Lietu
vos reikalui teigiamų pėdsakų Pie
tų Amerikoj, o taip pat, kaip sa
kosi, jam pačiam suteikė daug 
padrąsinimų, galiojančių ir vi
siems dalyvaujantiems veikime 
Lietuvos laisvės labui.

nėjo Lietuva, jos dabartinę padėtį 
ir laisvųjų lietuvių pastangas tė
vynei išlaisvinti”.

“Lietuvos atstovas A. Grišonas 
su savo bendradarbiais lietuviais 
ir uragvajiečiais panaudojo radijo 
programas ir svarbų televizijos 
kanalą. Dienraščiai EI Dia ir EI 
Debate paskelbė C. Verax veda
muosius straipsnius, o EI Dvaro 
Espanol pirmoje vietoje įdėjo 
straipsnį vardu “Amžinoji Lietu
va”.

“Tradicinis priėmimas Lietuvos 
pasiuntinybėje pažymėtinas svečių 
gausumu ir svarba. Jame dalyva
vo vienas iš Valstybės Tarėjų (pre
zidentų) D. Zorila de San Martin 
(tas pats, kurs, eidamas preziden
to pareigas, priėmė Vliko pirmi
ninką), krašto apsaugos ministras 
gen. Moratio, aukšti užsienių rei
kalų ministerijos paireigūnai ii, 
eilė diplomatų su Šv. Sosto Nunci
jum priešaky. Jų tarpe buvo Jung
tinių Valstybių, Vokietijos ,Vene- 
zuelos, Kinijos, Kolumbijos, Pa
ragvajaus, Gvatemalos ambasado
riai ir Kanados atstovas. Kaikurie 
atsiuntė sveikinimus su gėlėmis. 
Spaudos atstovai jaukią priėmimo 
nuotaiką perdavė savo dienraš
čiams”.

“Lietuvių kolonija Tėvynės šven
tę paminėjo pamaldomis savo baž
nyčioje ir Kultūros Draugijos sa
lėje, kur tarp kitų kalbėjo viešnia 
iš Jungtinių Valstybių, p. Tallat- 
Kelpšaitė. Aido choras minėjimą 
papildė patriotinėmis dainomis”.

(ELTA)
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PARLAMENTARIZMO PAJUOKA
TARPPALAMENTINĖ UNIJA ANTIPARLAMENTARINIŲ SOVIETŲ VIEŠNIA

JONAS SOL1ŪNAS

APIE VIENĄ NUSIKALTĖLI

Nusikaltimas, įvykęs pernai metais Čikagoje, nebūtų vertas 
paminėjimo, jei tas įvykis neimplikuotų tolimesnių sprendimų 
nusikaltimo aiškinime ir nusikaltėlio nubaudime.

Jau turbūt esame daug kas girdėję apie aštuonių gailestingųjų 
seserų nužudymą Čikagoje pernai melais. Tas kriminalas išgar
sėjo visame pasaulyje ne vien tik dėl gausios žmogžudystės, bet taip 
pat ir dėl nužudytųjų asmenų kilmės. Mat, keletas nužudytųjų 
seserų buvo filipinietės ir pati žmogžudystė pasidarė tarptautinė.

Keletą dienų po įvykio Čikagoje buvo suimtas tūlas Richard 
Speck. Jis buvo apkaltintas tąja žmogžudyste ir suėmus uždarytas 
cypėje.

Pereitą savaitę Illinois valstijos mieste Peoria prasidėjo teis
mas. Va, to teismo eiga ir bus ne vienam įdomi dėl kai kurių keis
tenybių.

Visų pirmiausia, Illinois valstija paskyrė Speckui gynėją, ku
ris stengiasi kaltinamąjį išteisinti. Specko gynėjas iškart bandė

1917 metų bolševikų revoliucija 
yra dažnai apibūdinama kaip įvy
kis, kuris sukrėtė pasaulį. Tai ji 
yra padariusi, nors ir dar ne taip 
giliai, kaip kad anuo laiku kėsi
nosi Leninas, Trotskis, Stalinas ir 
jų jaunesni pasekėjai, kurie dabar 
valdo Kremliuje. Pagrindiniai gi 
bolševikų revoliucija yra sukrėtusi 
Rusiją, nuversdama Kerenskio de
mokratinę vyriausybę, išvaikydama 
Rusijos demokĮratinį \ parlamentą, 
t.y., rusų tautos laisvai išrinktą 
Steigiamąjį Susirinkimą ir tuo bū
du nuslopindama Rusijos demokra
tiją. Visa tai turint omeny galima 
lengvai suprasti, kad sovietų vy
riausybė rengiasi iškilmingai mi
nėti bolševikų! revoliucijos 50 metų 
sukaktį. Visiškai Jnesufpraįntamas 
tačiau yra faktas, kad kaip tik 
to krašto, Rusijos sostinėje Mas
kvoje, ir tais “jubiliejiniais” me
tais, kurie privalėtų būti gedulo 
metais visiems parlamentarams,

jai, kuri nėra laisvai išrinkta ir 
nepriklausomai veikianti tautos 
atstovybė. Sovietų dalyvavimas 
taip nesuderinamas su Tarpparla
mentinės Unijos tikslais nes juos 
sudaro parlamentų narių asmeni- 
ninis santykis ir bendradarbia
vimo plėtojimas demokratinėms 
institucijoms stiprinti. Tokiu būdu 
Tarpparlamentinės Unijos autori
tetas ir jos egzistencijos prasmė 
pagrindžiami tautų teise valdytis 
pačioms, laisvai renkant savo par
lamentines atstovybes.

Kaip gi yra su šia teise tame 
krašte, kuriame pasaulio parlamen
tarai rengiasi posėdžiauti? Sovietų 
Sąjungoje ir jos užvaldytuose kraš
tuose tokia teisė neegzistuoja, te 
nai nėra laisvų rinkimų, nei iš vi
so jokių rinkimų. Tėra balsavimas

už komunistų partijos parinktus 
žmones. Šituo būdu sudarytas Vy
riausias Sovietas Maskvoje nėra 
parlamentas ir neveikia kaip par
lamentas. Jis yra tiktai komunis
tų partijos įrankis, panaudojamas 
tam, kad pritartų sovietų valdo
vų politikai ir reikštų neva tau
tos pritarimą. Jo klusnumas, už
ginant bet kurį kiekvienos sovietų 
vadovybės žingsnį, eina ligi juo
kingumo kuris savaime pražudytų 
kiekvieną kitą netotalitarinę sant
varką.

Tautos valios niekinimas sovie
tų santvarkoje jungiasi su visiš
ka panieka parlamentarizmui. Va
karuose esama žmonių, kurie ta
riamą komunistų atsigręžimą nuo 
“blogojo” Stalino į “gerąjį” Leni
ną laiko teigiamu posūkiu. Tiems

VASARIO 16-JI VOKIETIJOJE
ištirti, ar Speckas yra pilno proto ir ar jis buvo sąmoningai apsis
prendęs tą nusikaltimą įvykdyti (je.i, žinoma, jis tą nusikaltimą įvyk
dė). Buvo paskirta visa eilė daktarų ištirti įtariamojo protą. Dakta
rai priėjo išvadų, kad Speckas yra sveikas ir gali būti teisiamas 
kaip pilno proto žmogus.

Tada Specko gynėjas pareikalavo bylos nagrinėjimą iškelti iš 
Čikagos . Girdi čia žmonės yra labai apsisprendę, jog Speckas įvyk
dė tą baisią žmogžudystę. Už tat būtų sunku sudaryti jury komisi
ją bylos sprendimui, nes sunku būtų surasti žmonių, kurie spręstų 
tik po visokių įrodymų patiekimo.

Be to, Čikagoje bylai trukdytų ir nepaprastas bylos išgarsini
mas per spaudą, radiją ir televiziją.

Teisėjas Paschen, kuris yra paskirtas vadovauti teismui, su 
Specko gynėjo argumentais sutiko ir dabar už tat teismas vyks 
Peorios mieste — apie 160 mylių nuo Čikagos.

Kai kam iš skaitytojų turbūt neaišku, kodėl šiam teismui ima
masi visokio atsargumo. Priežastis dėl didelės atsargos glūdi nese
niai paskelbtuose J.A.V. vyr. Teismo sprendimuose. Mat, šis teis
mas neseniai išteisino vieną žmogžudį todėl, kad tame žmogžudžio 
kaltinime buvo pavartota jo prisipažinimas kaltu ir taip pat, sakė 
teismas, įtakos į jury komisiją turėjęs nepaprastas bylos išgarsini
mas.

Už tat kai Speckas buvo suimtas, niekas policijoje nereikalavo 
iš Specko jo paties prisipažinimo. Bijota, kad taip padarius jis gali 
būti išteisintas dėl įrodymų neteisingumo.

Teisėjas Paschen labai suvaržė spaudos laisvę tiems, kurie tą 
bylą aprašinės. Teismo rūmuose negalima nieko fotografuoti, bylos 
dalyvių apklausinėti nė vieno pareigūno, kuris yra bent kuo susie-

Tarpparlamentinė Unija laikys sa
vo artimiausią konferenciją šį pa
vasarį.

Tokios vietos konferencijai pa
rinkimas pagilina sunkią klaidą, 
kurią Tarpparlamentinė Unija 
padarė 1955 metais, priimdama so
vietus į savo tarpą. Tai buvo aiš
kiai priešinga Unijos statutui, nes 
juo einant Unijoje tegali būti ats
tovaujami parlamentai, kurie fak- 
tinai veikia kaip tokie. Šis griež
tas nuostatas užkerta kelią daly
vauti Unijoje kiekvienai instituci-

(buvusio s Vasario 16 G

Eilę metų teko mokytis Lietuvių 
Vasario 16 Gimnazijoje ir gimna
zijos vardinės, Lietuvos Nepriklau
somybės šventė, mums mokiniams 
visada būdavo surišta su rūpestin
gu pasiruošimu ir džiaugsmingu 
savo darbo vaisių parodymu sce
noje. Ko visko mes nesame pada
rę! Šokome, dainavome, vaidinome 
taip įtikinančiai, kad žiūrovai pa
miršdavo, kad tai tik vaidinimas...

Šiemet pirmą kartą teko pačiai

mnazijos mokinės akimis)

būti žiūrove. Salėje buvo visa ku
peta buvusių Vasario 16 gimnazis
tų .Vieni jų jau net daktaro titu
lu pasipuošę, kiti atlieką būtiną
ją karinę tarnybą, treti toliau kur 
nors besimoką, o kiti tarnautojai, 
nesiekią akdeminių aukštybių.

Be abejo, mane domino visa 
programa. įdėmiai klausiausi prof. 
Ereto paskaitos, žavėjausi meni
ninko pianisto Antano Smetonos 
muzika, mielai gėrėjausi švelniai 
lyrišku Laimutės Stepaitienės dai-

iliuzijonistams bus pravartu patir
ti šią Lenino nuomonę apie parla
mentarizmą: “...vieną kartą kas 
kelerius metus nuspręsti, kuris vai 
dančiosios klasės žmogus parlamen 
te engs ir mindžios liaudį, — štai 
kas yra tikroji parlamentarizmo 
esmė, ne tik parlamentinėse-kons- 
titucinėse monarchijose, bet taip 
pat demokratinėse respublikose...” 
Šiems parlamentarizmą smerkian
tiems žodžiams surasti nėra reika
lo knistis Lenino veikaluose: jie 
yra atspausdinti paskutinės 1965 
metų laidos sovietiniame “Enciklo
pediniame teisės mokslu žodyne" 
o tai parodo, jog jie yra laikomi 
sovietuose aktualia privaloma po
litine gaire.

Visam paveikslui užbaigti tenka 
paminėti, jog pakvietimą į Mas
kvą perdavė Unijai vadinamojo 
Lietuvos vyriausiojo sovieto pir
mininkas J. Paleckis, taigi, lietu
viškas kvislingas, kuris yra sovie
tų okupacinės valdžios įrankis sa
vo krašte ir atstovauja sovietus 
Tarpparlamentinėje Unijoje.

Tokiu būdu pasaulio parlamentų 
atstovai posėdžiaus antiparlamen- 
tarizmo krašte, bus priimami so
vietiško antiparlamento ir tuo 
teiks jam orumo, kurio jis neturi 
nė rusų tautoje, — ir visa tai 
vyks priešingai demokratijos in
teresams bei autoritetui.

Šios iškylos į Maskvą priežastys 
yra absoliučiai nesuprantamos, ne
bent tik ji būtų sumanyta kaip 
vadinamųjų kultūros mainų prie
monė. Tačiau privalėtų užleisti ki
no žvaigždėms, baletams ir kazokų 
chorams.

S. Lozoraitis

tas su teismo eiga. Žodžiu, imtasi nepaprastų priemonių išsaugoti 
teismo eigą nuo bet kokio įtaigojimo.

Atsimenant vyr. Teismo sprendimą, atrodo, kad tos atsargos 
priemonės yra būtinos. Mat, dar ir dabar žmonės atsimena išgar
sintą žudiką Mirandą, kuris Vyr. Teismo buvo išteisintas, nes by
loje buvo pavartotas jo prisipažinimas kaip įrodomoji medžiaga jam 
nežinant, kad jis turėjo teisę tartis su advokatu prieš tokio prisipa
žinimo pasirašymą. Teismui to nepadarius Miranda buvo išteisin
tas. Dabar niekas nenori, kad taip atsitiktų ir su Specku.

Šiuo metu Speckui teisti yra sudaroma jury komisija. Po to 
bus patiekta kaltinamoji medžiaga. Apie pačią bylos eigą žinosime 
tik iš oficialių pranešimų. Daugelis visuomenės laukia bylos pra
džios. Laikraščiai jau dabar užsiima spekulicijomis, kas nutiks. Jie
taip pat labai nepatenkinti ir teisėjo Paschen padarytais suvaržy
mais. Girdi, tai spaudos laisvės suvaržymas. Dėl to suvaržymo Či
kagos laikraštis Tribune teisėją Paschen padavė į teismą. Matote, 
kaip komplikuojasi visa situacija.

Kaip ten bebūtų, teismas prasidėjo. Ar suimtasis Speck bus 
rastas kaltu, nežinia. Viena dabar aišku: teismo pravedėjai deda 
visas pastangas, kad sprendimas būtų objektyvus, neįtakotas jokių 
pašalinių žmonių. Teisėjas Paschen labai gerai žino, kad negalima

Lietuviams gydytojams
Kas lietuviškai galvoja — 
į Lietuviu Fondą stoja.

Garbingas Lietuvi Gydytojau,
Lietuviai Gydytojai suvaidino 

nepaprastą vaidmenį kovoje už Ne
priklausomą Lietuvą. Tų pačių lie
tuvių gydytojų iniciatyva su ki
tais patriotais, penkiasdešimts me
tų vėliau, svetingose JAV-se, įku
riamas Lietuvių Fondas, kuris tam 
pa vienas iš pagrindinių mūsų 
faktorių lietuvybės išlaikymui išei
vijoje.

Lietuvių Fondas didžiuojasi lie
tuviais gydytojais, kurie padėjo 
stiprius pagrindus savo aukomis 
LF pirmuosius žingsnius žengiant, 
šiuo metu jau yra virš 100 lietu
vių gydytojų įnešusių po 1000 dol. 
L.F.

LF vadovybė maloniai prašo 
Jus, Mielas Lietuvi Gydytojau, ir 
Jūsų Šeimą jau dabar tapti LF na
riais.

LF tikslas yra vienas milijonas 
dol. Tą norime pasiekti iki 1968 
jubiliejinių metų pabaigos, kad gy
vybiniams mūsų tautos reikalams 
kasmet galėtume skirti nemažiau

70 tūkst. dolerių.
Atgavus Lietuvos nepriklauso

mybę, kuo mes visi šventai tikime, 
tas visų mūsų išaugintas ir vaisių 
nešantis Lietuvių Fondo medis, 
rems ir laisvą mūsų Tėvynę ir 
ateities lietuviams bylos išeivijos 
brolių duosnumą savo tėvų žemei.

padaryti jokios mažiausios klaidos įrodymuose, nes tada gali vėl 
tas pats atsitikti, kas atsitiko su kitais įtariamais ar nuteistais nusi
kaltėliais. Juk tik pereitą savaitę panašus nusikaltėlis New Yorke 
valstijoje buvo išleistas dėl paprasto techniško netikslumo teismo 
eigoje. Juk tik prieš keletą savaičių Bostono “smaugikas” De Salvo 
negalėjo būti teisiamas už prisipažintus nužudymus. Jis buvo nuteis
tas tik už mažesnius nusikaltimus, kurie be jo prisipažinimo buvo 
įrodyti.

Teismas eina. Kas toliau bus — painformuosime. Dabar lau
kiame kaltinimų patiekimo.

TOKIOS TOKELES

Burmistrui patinka. Pagaliau Čikagoje į mūsų Vasario 16-
sios minėjimą atsilankė ir burmistras Daley. Ligšiol vis jis neras
davo reikalo ar noro. Tačiau šįmet yra rinkiminiai metai, ir Daley 
žvejoja balsus. Jis minėjime tarp kita ko pareiškė, kad jam patikusi 
valgių receptų knyga, kurią jam dovanojo p. Daudžvardienė. Taigi, 
net ir iškilmingame minėjime kalbomis kartais nuvažiuojama į 
lankas.

Šventės proga. Vasario 16-sios proga Washingtone lietuvių 
delegaciją priėmė viceprezidentas H. Humphrey. Ta proga, kaip 
pridera, delegacija ir ponas viceprezidentas nusifotografavo.

Mokytojų savaitė. Tokia savaitė pirmą kartą įvyks šįmet Dai
navos stovykloje nuo liepos 30 d. ligi rugpiūčio 6 d. Rengia švie
timo Taryba.

PUIKI DOVANA
NAUJA

BIRUTĖS TAMOŠIŪNIENĖS 
PLOKŠTELĖ

Prieš keletą metų Melbourne iš
leista Birutės Tamošiūnienės įdai
nuota pramoginės muzikos plokš
telė “O, ramunėle, pasakyk” buvo 
tokia populiari, kad jos išparduo
tos dvi laidos ir tai dar ganama 
užklausimų tiek iš Australijos,

tiek ir iš Amerikos. Pirmojo pasi
sekimo ir draugų paskatinta p. 
Birutė Tamošiūnienė parengė an
trą pramoginės muzikos plokšte
lę, kurią neseniai išleido žinomas 
prekybininkas ir leidėjas Čikago
je J. Karvelis. Plokštelė jau yra 
Amerikos rinkoje, o Australiją pa
sieks apie balandžio mėn. šioji nau
ja plokštelė pavadinta “Svajonių 
sūkury”, įdainuota Melbourne su

LF adresas: Lithuanian Found
ation, 6643 S. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill., 60629, U.S.A.

Tikime, kad nė vienas lietuvis 
gydytojas neliks už Lietuvių Fon
do ribų.
Lietuvių Fondo Taryba ir Valdyba

Mieliems draugams

KLAVA1 ir ALEKSUI JAKŠTAMS,

staiga netekus mylimos dukters ir podukros Ninos skausmo 
valandoje giliai užjaučia ir kartu liūdi

A. ir N. Kantvilai su šeima

A. A.

DR. MYKOLUI SVIRKLIUI

mirus, jo žmonai ir sūnui reiškiame giliausią užuojautą.
/. Olšauskienė
A. Sakalauskaitė
S. Celkienė
Ina ir Alfas Olšauskai

B. Duggan orkestru. Tai daugiau
sia ankstesni (valsai, tango, foks
trotai) ir šių dienų modernūs šo
kiai, įdainuoti lietuviškai. Lietu
viškus tekstus sukūrė ir pritaikė 
Melbourno vietos lietuviai K. Bal
tokas, St čižauskas ir keletas iš 
kitur.

Reikia pasakyti, kad lietuvių ga
mintos plokštelės išeivijoje yra ga
na vienodos daugiausia chorų įdai
nuotos įvairios mūsų liaudies ar
ba kompozitorių harmonizuotos 
liaudies dainos. Tačiau gyvenimas 
nesulaikomas. Šalia rimtos muzi
kos mūsų ypač jaunimas pasigen
da ir lietuviškos pramoginės mu
zikos, kuri turi nemažesnės reikš
mės, kaip ir rimtoji mūsų muzika. 
B. Tamošiūnienė kaip tik pasuko 
šiuo keliu norėdama parodyti, kad 
modernioji muzika lietuviškai įdai 
nuota gal dar net patrauklesnė 
lietuviškai širdžiai, negu įvairūs 
negrų ar bytelių šūkavimai. Mo
derniosios muzikos tempuose ir di
sonansuose B. Tamošiūnienės įdai- 
navimas įneša darnumo, kultūrin
gos disciplinos ir išvengia ano vul
garumo, kurio dažnai apstu dau
gely šių dienų pramoginės muzi-

navimu. Jos atliktos dainos man 
buvo naujos ir įdomios. Tikrai 
džiugu, kad Vokietijos lietuvių 
šventes taip vertingai praturtina 
sesės ir broliai iš Amerikos. Ta
čiau, manau kiekvienas supras, 
kad daugiausia domino gimnazis
tų pasirodymas. Taip ir atgijo šo
kėjos kraujas, norėjosi būti ten, 
scenoje. Tas pats dirigentas, kaip 
mūsų laikais, senasis mokytojas 
Kazimieras Motgabis, tos pačios 
mielosios dainos, Skardūs vaikų 
balseliai. Žinoma, sunku būtų pa
čiai palyginti, ar mes geriau dai
nuodavome, ar jaunoji karta... Ir
šokiai tie patys, kuriuos mes kadai
se šokdavome. Scenoje dar visa 
eilė bendro šokio draugų iš anų 
mielųjų gimnazistės dienų, draugų 
su kuriais kartu dalintasi džiaugs
mais ir vargais kelionėse į Itali
ją, Berlyną ir daug kur kitur. Ta
čiau kur kas didesnis skaičius nau
jų veidų, ypač mergaičių gretose. 
Kai kurių iš jų tada dar visai ne
buvo, kitos buvo mažikės. Mokyto
ja Eliza Tamošaitienė sugebėjo 
užlopyti praretėjusias eiles ir iš 
gan skirtingo amžiaus jaunimo vėl 
sudaryti darnią, vientisą šokių 
grupę. Geriau sakant, kelias gru
pes. Nes “Jonkelį” ir “Malūną” šo
ko mišri vyresniųjų grupė, “Sadu
tę” merginos, “Džigūną” vaiki
nai, “Kalvelį” mažiukai. Nesitikė
jau, kad “Džigūnas” susilauks to
kio pasisekimo. Gražiai nuaugę 
gimnazijos senjorai parodė dide
lę ištvermę ir sugebėjimą prista
tyti žiūrovui juodbėrio žirgo šokį. 
Nuo pirmo iki paskutinio muzikos 
akordo šokėjai lengvai šuoliavo 
šuoliniu žingsniu. Betarpiai po 
smarkiojo “Džigūno” sekusi “Sa-
dutė”, išsiskleidė savo giliu lyriš
kumu. 12 mergaičių ne tik grakš
čiai žingsniavo ir sustatinėjo figū
ras,. bet taip pat spinduliavo vidi
niu susikaupimu, išraiškingu dė
mesingumu. “Jonkelis” ir “Malū
nas” buvo sušokti Tamošaitienei 
įprastame smagiame tempe ir rit
me. Vyrai tikrai smagiai suko sa
vo šokėjėles “Jonkelyje” ir lengvai 
skraidė komplikuotuose “Malūno” 
ratuose. Pas mergaites į pabaigą 
buvo jaučiamas nuovargis. Visus

kos plokštelėse Šia prasme kaip 
tik malonu pristatyti antrąją B. 
Tamošiūnienės ^plokštelę “svojo- 
nių sūkury”, kuri bus mielas ir 
laukiamas svečias kiekvienuose 
lietuvių namuose.

n.n.

PABALTIJO DIPLOMATAI 
LONDONE

“Weekend Telegraph” apie Pa
baltijo kraštus. Londone leidžiamas 
iliustruotas savaitraštis “Week
end Telegraph” savo pereitų metų 
kalėdiniame numery paskyręs 
daug vietos alprašant piįieškalė-

ALB KRAŠTO VALDYBA

DĖKOJA
ALB Krašto Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja Sydnėjaus Gydytojų ir 
Dantų Gydytojų Draugijos Valdy
bai už $100.00 auką “Mūsų Pasto
gės” estetinės pusės pagerinimo rei 
kalame.

Ši Jūsų efektinga auka ne tik 
įgalins “Mūsų Pastogės” Redak
torių pagyvinti ir paįvairinti ben- 
druomesės laikraštį originaliomis 
iliustracijomis, bet ir paskatins Jį 
dar didesnioms pastangoms visa
pusiškai laikraštį gerinti.

Taip pat ši Jūsų auka bus gra
žus pavyzdys kitoms organizaci
joms ir paskatinimas prisidėti prie 
bendruomenės laikraščio paįvairi
nimo.

Su padėka ir nuoširdžiais lin- 
jimais.

S. Narušis
Krašto Valdybos P-kas

V. Patašius 
Sekretorius

šokius akordeonu palydėjo mūsų 
veteranas, dabar jau abiturientas 
Alfredas Stanikas, kurio šventės 
organizatoriai net nepastebėjo, ty. 
nesuminėjo nė žiūrovams išdalin
toje programoje. O jis svarbus as
muo ir, Dievas žino, kaip bus su 
šokiais, kai jis šią vasarą baigs 
gimnaziją. Miela buvo pastebėti, 
kaip simpatiškai nuteikia žiūrovą 
gracingas šokėjų nusilenkimas šo
kį užbaigus.

Šventė baigėsi, palikdama malo
nų įspūdį, kad keičiantis veidams, 
nemažėjo energija ir uolumas, kad 
mokytojų ir mokinių idealizmas vis 
pajėgia subrandinti tokius gražius 
davinius. Jeigu reiktų pasakyt, kas 
nemaloniai nuteikė, tai vyrų ne
tvarkingi ilgi plaukai, labai nesi
deriną su švariais tautiniais rū
bais...

Tad Vasario 16 gimnazijos lie
tuviškasis jaunimas gyvuoja ir to
liau ir tenka palinkėti, kad jis dar 
ilgai gyvuotų.

Regina Tamošaitytė

dinius pasimatymus su Londone te
beveikiančių Pabaltijo kraštų ats
tovais; plačiai aprašoma tų ats
tovybių veikla ir pačių atstovybių 
tarnautojų nuotaikos. Jų tarpe ir 
Lietuvos atstovybė. Per visą pus
lapį peskelbta spalvota nuotrauka 
Lietuvos atstovybėje su ministeriu 
B. K. Balučiu ir atstovybės pata
rėju V. Balicku. Straipsnio auto
rius labai šiltai apibūdina visų 
trijų atstovybių tarnautojų nuotai
kas ir sąryšį su jų atstovaujamais 
kraštais. Visų viltys yra, kad vie
ną dieną jų kraštai vis tiek bus 
išlaisvinti.
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Su Perth’o Lietuviais
Laiikas Redakcijai

Mielat Redaktoriau,
Toli, toli, už septynių kalnų, 

už upių devynių gyvena... Taip, 
rodos, prasideda pasakos. Bet, at
rodo, panašiai reikėtų pradėti ra
šyti kalbant apie Perthę, puikų 
Vakarų Australijos “gulbių ežero” 
(Swan River) miestą. Perthas nuo 
centrinių miestų yra tiek toli, kad 
j j pasiekti traukiniu reikia trijų 
dienų ir trijų naktų. Pats mies
tas yra nepaprastai gražus ir tik
rai galėčiau patarti jį aplankyti 
visiems atostogautojantiems lietu
viams. šiame mieste kiek teko su
žinoti, gyvena apie 200 lietuvių.

Nors Perthe esu ne pirmą kar
tą, tačiau arčiau susipažinti su 
lietuviais man teko pereitą savai
tę. Iš negausių apie Pertho lietu
vius korespondencijų spaudoje bu
vau susidaręs savotišką įspūdį, bet 
turiu pasakyti, kad šįmet apsilan
kęs jų Vasario 16 d. minėjime bu-

— ★ —
VASARIO 16-ji PERTHE

Vasario 19 d. Claremont salė
je (Adderley St.,) minėjome va
sario 16-ją. Minėjimą atidarė 
Perth apyl. valdybos narė p. Lin- 
gienė pakviesdama atsistojimu pa
gerbti žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Šiai dienai skirtą paskaitą skaitė 
Perth universiteto lektorius inž. 
Z. Budrikis.

Meninėje dalyje pirmieji pasiro
dė sekmadienio mokyklėlės moki
nukai padainuodami ir pašokdami. 
Iš jų J. Stankevičius ir Baronas 
dar padeklamavo po eilėraštį. Dar 
iš mažesniųjų programos dalyvių 
A. Paščekaitė taip pat deklamavo. 
Toliau penkių akordeonų ir vienos 
gitaros orkestras sugrojo kelis da
lykėlius, jaunimo mišrus choras 
sudainavo porą dainų, o vėliau šo
kėjai sušoko tris tautinius šokius. 
Šį kartą jaunimas išskirtinai pui
kiai šoko! Tai didelis nuopelnas 
tautinių šokių vadovės ir mokyto
jos p. Miliauskienės. Po jaunimo 
pasirodymo mūsų balsingųjų mote
rų choras padainavo kelias dainas. 
Orkestrui ir chorams pats akorde- 
nu grodamas vadovavo p. Taškū- 
nas. Jis taip pati grojo ir šokiams.

Po dainų ir šokių p-lė D. Katei- 
vaitė paskambino piano, p. Kali
nauskas paskaitė savo kūrybos ei
lėraštį, sukurtą specialiai šiai šven 
tei. Vėliau E. Stankevičius pa
deklamavo ilgoką eilėraštį “šau
kiu”.

Ir pabaigai maloni staigmena — 
žinomas dainininkas p. P. Rūte
nis, dalyvavęs šiame minėjime,, pa
dainavo keletą senų lietuviškų liau 
dies dainelių. Svečias ne tik pa
dainavo, bet ir tarė šiltą žodį. Ačiū 
jam už malonią staigmeną.

Šios šventės proga lietuvių mal
dykloje įvyko iškilmingos pamal
dos, kurias laikė mūsų kun. Ke
mėšis dalyvaujant Perth vyskupui. 
Pamaldose buvo ir mūsų tautinė 
vėliava.

Minėjimas baigtas Tautos Him
nu. Toliau tautiečiai dar kiek pa
dalyvavo dalindamiesi įspūdžiais 
ir atsineštinėmis gėrybėmis.

*

Apskritai programa buvo įvairi 
ir turininga ir tai vis dėka pa
sišventusių vadovų. Pertho lietu
viai tikrai turėtų jausti didelės 
pagarbos muzikui Taškūnui, po-
nioms Miliauskienei, Lingienei ir 
visiems kitiems, prisidėjusiems 
prie minėjimo organizavimo.

Po minėjimo vykusiame pobūvy
je teko nuoširdžiai pasikalbėti su 
maloniu pirmininko pareigas ei
nančiu p. Jasu ir daugeliu kitų. 
Jie visi sielojasi lietuviškais rei
kalais ir apgailestavo, kad centri
nės lietuvių bendroumenės juos yra 
primiršusios.

Teko man kelių savaičių metu 
apsilankyti pas eilę tautiečių. Jie 
visi gerai įsikūrę, susitvarkę, pri
ėmė mane tikrai ne kaip svečią, 
o giminę. Šia proga norėtųsi pa
dėkoti p.p. Liutikams, Burneikiams 
ir kitiems už nuoširdumą ir puikią 
viešnagę.

Pertho lietuviams linkiu ir toliau 
nepailsti lietuviškame darbe, o žy
giuoti pirmyn. Svarbiausia, susi
rūpinti lietuviškų namų jsigyjimu. 
Lietuviška gryčia tikrai dar dau
giau sujungtų visus, o be to, smo
giškai išsireškiant, būtų kur pa
šildyti lietuviškas širdis, jeigu jos 
kartais bandytų atšalti.

Jūsų P. Rūtenis

Pertho liet, moterų chorelis. Stovi ii kairės: Choro vadovas 
p. Taškūnas, choristės ponios: Kuzmickienė, Vyšniauskienė, 
Kateivienė, Kasputienė, Miliauskienė, Cečienė, Gustienė, 

Stankevičienė, Krutulienė, Taškūnienė, Pasček'ienė, Repše- 
vičienė, Cibulskienė. Nuotrauka Liutiko

VEDA JO AKIM AS VĖJAS

BALYS SRUOGA APIE LIET. LIAUDIES POEZIJA
vau maloniai nustebintas ir sujau
dintas. Ir šiandien galiu drąsiai 
pasakyti, kad šioje skaičiumi ne
gausioje lietuviškoje kolonijoje pla 
ka didelė lietuviška širdis. Atro
do, kad Pertho lietuviškoji ben
druomenė yra pagavusi lietuviško 
gyvastingumo pulsą nukreipdama 
visą dėmesį į lietuvišką prieaug
lį ir jaunimą. Tad nenuostabu, kad 
minėjimo meninė programa buvo 
išpildyta pradedant trejų metukų 
jaunuoliais ir baigiant paskaitinin
ku prelegentu inž. Z. Budrikiu, ir
gi jaunosios kartos atstovu, lek- 
toriauj ančių Pertho universitete. 
Tarp kita ko inž. Z. Budrikio skai
tyta trumpa drūta paskaitėlė taip 
pat iškėlė jaunimo reikšmę vasa
rio 16-sios proga. Sunku būtų man 
čia išvardinti visus programos da
lyvius, bet negaliu nepaminėti 
puikios jaunuolių tautinių šokių 
grupės, vadovaujamos p. Miliaus
kienės. ši nuostabiai gražiai susi- 
šokusi grupelė tikrai ir Lietuvių 
Dienose būtų žavėjusi tautiečius 
ir savo pasirodymu būtų susilau
kusi katučių audros.

Pernai atvykusi iš Lietuvos ne
seniai susirgo p. Kasputienė ir gy
dosi Royal ligoninėje. Linkime 
greit pasveikti.

«
Vieną iš aktyviųjų Pertho lie

tuvių moterų reikia paminėti ir 
“naujalietuvę” p. Taškūnienę. Ji 
yra airė, bet puikiai kalba lietu
viškai, dalyvauja aktyviai visuose 
lietuvių parengimuose. Vaikai taip 
pat kalba lietuviškai ir lanko sek
madienio mokyklėlę. Ji su savai vy
ru p. Taškūnu, prieš kiek laiko at
vykę į Perthą labai pagyvino vie
tos lietuvišką gyvenimą patys ne 
tik prisidėdami, bet ir organizuo
dami. Net ir moterų chorelis sukur
tas ir vadovaujamas p. Taškūno.

A. Vembutas

DAIL. L URBONAS
Dar pereitų metų spalio mėn. 

į J.A.V. išvykęs sydnėjiškis lietu
vis dailininkas tenai tebesisvečiuo- 
ja iki dabar ir net neketina greitu 
laiku namo sugrįžti. Priešingai, 
jis numato ten išbūti dar keletą 
mėnesių ir net savo žmoną pasiim
ti, kad ji ten drauge praleistų sa
vo atostogas.

Būdamas Amerikoje jis jau spė
jo surengti tris savo individualias 
parodas (Čikagoje, New Yorke,

Lietuvių liaudies poezija, paviršutiniškai žiū
rint, atrodo tarytum tolydis prieštaravimas visam 
tautos istoriniam likimui, visom realiosiom gyveni
mo apystatom, visam “gyvenimo stiliui”, jeigu tik
tai būtų leistina šis terminas šia prasme pavartoti.

Ką gi, — lietuvių liaudies dainų kūrėjas — 
vargo pelė — baudžiauninkas ar baudžiauninko pa
likuonis. Per ilgus šimtmečius jo gyvenimas buvo 
rūstus ir kietas, — baudžiauninkiško gyvenimo po
žymiai visiem gi žinomi. Lietuviui dar prisidėjo ir 
tautinis jungas, sklidęs iš bajorijos ir caro valdi
ninkijos. Lietuvis per ilgus šimtmečius gyvena už
sidaręs savyje, savo buity mažai tesikeisdamas, 
atsinešdamas tėvų protėvių palaikus, atsinešdamas 
ir išlaikydamas istorines tradicijas iš tos gadynės, 
kada jis dar nebuvo baudžiauninkas, o gal ir iš tų 
amžių gelmių, kurios istorijai yra sunkiai bepasie
kiamos. Įpratęs vargą vargti, kiekvieną metą bū
damas priverstas grumtis dėl teisės gyventi, kiek
vieną mirksnį turėdamas budėti savo paties ir savo 
šeimos buities sargyboje, išaugo jisai skeptiškas ir 
atsargus. Kiekvieną naujovę priima su nepasitikė
jimu, kol ją priima — keleriopai jis ją turi patik
rinti. Nepasitiki knygomis, nepasitiki laikraščiais, 
— iš amžių yra pratęs manyti, kad visa, kas eina 
iš miesto, iš apšviestūnų, — kad visa tai yra daro
ma ne jo naudai, — daroma jam apgauti ir išnau
doti. Užtat ypatingu atkaklumu jis gina senovę, — 
tai, su kuo jis yra jau apsipratęs, ką jau yra iš pa
tyrimo išmokęs palenkti savo naudai. §iokie ir pa
našūs atsiradę psichologiniai bruožai, toks savyje 
užsidarymas, savo vertybę jaučiąs kietas būdas, 
toks esmėje liūdnas gyvenimas duoda pagrindo 
laukti, kad šitokiose sąlygose susikūrusi tautosaka 
taip pat bus rūsti ir kieta, racionali ir pilna skepti
cizmo, protinė ir praktiška, konkreti ir daiktinga. 
Tačiau tikrovėje, pasirodo, esama visiškai ko kito: 
lietuvių dainiškoji tautosaka pasižymi ypatingu 
lengvumu bei lakumu ir tokiu grakščiu švelnumu, 
kokio nežino jokia kita tautosaka pasaulyje. Šiuo 
žygiu lemiamą vaidmenį bene bus suvaidinusi pati 
lietuvių kalbos prigimtis, pasižyminti, kita ko tar
pe, neišsemiamu mažybinių ir meilybinių žodžių 
galimumu. Kaip žinoma, deminutyvas liaudies po
ezijoje, pavyzdžiui, slavų ar germanų, yra iš viso 
brangi gražmena. Tiktai, berods, juo toliau į šiau
rę — juo mažesnis jų kiekis. Pavyzdžiui, skandi
navų liaudies poezijoje juos pakeičia majestotiški 
epitetai. Lietuviai pietų šalies gyventojų bruožais 
nepasižymi, bet deminutyvų jų kalboje išliko aibių 
aibės. Jie liaudies lyrikai ir suteikia sunkiai api
brėžiamų ir konkretizuojamų grakštumo, švelnu
mo, lengvumo ir aukštai meniško naivumo. Liau
dies dainininkas gali deminutyvus daryti beveik iš 
visų kalbos dalių. Apie daiktavardžius ir būdvard

žius čia ir kalbėti nebetenka (pvz., būdvardžiai — 
baltas: baltutis, baltutėlis, baltutelaitis, baltučiu- 
kas, etc.), — liaudis deminutyvus daro net iš prie
veiksmių bei jausmažodžių. Pavyzdžiui, dainuoja
ma: “Eisim, broleliai namo”, — čia “namo” — 
prieveiksmis; kitas dainuoja — "eisim namolio”, — 
namolio yra jau deminutyvas. O kitas dainuoja 
dar nuostabiau: “Eičiau namo namitužėlio” arba 
net “Eikim namučiu pasibardamučiu”, — tai jau 
yra visiškai rafinuota deminutyvo forma.

Arba toks dainos trupinys: “Įjojo brolelis tė
velio kiemelin — pririšo žirgelį prie rūtų darželio”: 
ištisa dainos strofa, iš šešių daiktavardžių — penki 
deminutyvai, pagrindinis trijų skiemenų veiksma
žodis “įjojo” — nė vieno priebalsio!

Lietuvių kalbos kirčiavimo muzikalinės, lyg 
melodingos priegaidės bei gausus balsių vartojimas 
liaudies lyrikos švelnumą, melodingumą, skambu
mą itin sustiprina.

Visoje lyrinėje (lietuvių) tautosakoje vyrau
ja, žinoma, meilės tema, — "erotika”. Bet koks 
jos kuklumas, koks santūrumas! Pačiose, tariant, 
meiliausiose dainose bernelis kviečia mergelę sėst 
jam kelių, esą — “tai mudu kalbėsim daug meilių 
žodelių”, — ir viskas!' Kalbėti meilieji žodeliai — 
aukščiausia erotinio impulso pasireiškimo forma, 
tariant, meilautinių svajonių įgyvendinimas! Ži
noma, dainose įvyksta ir žinomoji “meilautinė nuo
dėmė”, bet tiesioginiai dainoje ji yra pasakoma 
tik labai retai, išimtinais atvejais. Paprastai ji yra 
pasakoma metaforiškai, ženklinama visiem žino
mais simboliais: mergelė pametė rūtų vainikėlį, 
staiga pakilęs šiaurės vėjas jį nuo galvelės nupūtė, 
ar, dar švelniau, ryto raselė užkrito už vainikėlio, 
vainikėlis aprasojo, lino žiedelis už vainikėlio už
krito...

Lietuvio liaudies dainininko aukštą estetinį 
jausmą atitinka vidujis taurus moralumas. Gėrėji
masis ir grožėjimasis jam atrodo lyg ir visai analo
ginės sąvokos, viena nuo kitos neatidalomos, esmė
je sutampančios. Senas tėvulis, perduodamas 
sūneliui aukščiausią gyvenimo išmintį, moko: "Sū
naitėli, žiūrėk tiktai, būk geras!” Motulė sūneliui 
lopšy dainuoja: "Auk didutis, būk gerutis!” Sąvo
ka geras jo ir jos sąmonėje aprėpia visą, kas žmo
gų padaro tauriu.

Lietuvis liaudies dainininkas savo dainose 
tarytum sąmoningai gyvendina tąjį idealą, kurį 
senieji graikai apibūdino prašmatnia formule: 
kalos kai agathos — gražu ir 
ge r a . i

Parinkta iš "Balys Sruoga. Raštai”, 
VI, 1957, Vilnius

AMERIKOJE
Clevelande) ir dar numato suren
gti dvi prieš sugrįžtant į Sydnėjų: 
Toronto mieste (Kanadoje) ir De
troite (U.S.A.).

Savo laiške redaktoriui rašo, kad 
jo išvyka į Ameriką pilnai pasi
teisino. Jis ten spėjo susidaryti sau 
vardą ne vien lietuvių, bet ypač 
ir amerikiečių sluogsniuose, nes 
visos jo surengtos parodos buvo 
labai palankiai amerikečių spaudo
je įvertintos ir gana gausiai iš

pirktos taip, kad jis gali sau leisti 
pasikviesti atostogų iš Sydnėjaus 
žmoną ir ten drauge porą mėnesių 
ramiai pasidairyti.

Jis net galvoja, ar tik nereikėtų 
iš viso persikelti į Ameriką, kur jo 
manymu jam kaip dailininkui ga
limybių yra žymiai daugiau. Iš 
Amerikos imigracijos įstaigų jis 
gavo patikinimus, kad jam kaip 
kylančiam dailininkui nereikėsią 
jokių kvotų ir jis galįs kiekvienu 
metu persikelti ir nuolatos apsigy
venti. Žinoma, dai. L. Urbonas ga

lutinai apsispręs tik grįžęs į Syd
nėjų.

Apie jo garsą ir pasisekimus A- 
merikoje neseniai rašė ir australų 
spauda Sydnėjuje, kur ilgesniu 
straipsneliu atpasakotas ištisas ko
respondento pasikalbėjimas su mū
sų dailininku New Yorke.

Malonu, kad mūsų dailininkas 
taip gražiai reprezentuojąs! Ame
rikoje ir jis už tai dėkingas tiems 
privatiems asmenims Sydnėjuje, 
kurie realiai jo išvyką į užsienį 
parėmė.

LIETUVIŲ DIENOS IŠ PERSPEKTYVOS

Kelių mėnesių tarpas Lietuvių 
Dienas nustūmė į praeitį ir per
spektyvą. Didžiulis pluoštas 
įspūdžių lyg ir prašosi išrūšiuo
jamas ir perkeliamas ant popiet 
riaus.

Smagu buvo simboliškas vė
liavas iškėlus švenčių ir svečių 
laukti, su iš visur suplaukusiais, 
ilgai nematytais bičiuliais susi
tikti, pasimatyti (tik neišsikalbė
ti, nes tam nebuvo laiko), dide
liame būry patirti bendrą entu
ziazmą, bendrą nuotaikos paki
limą. Brangu buvo matyti dvejų 
metų didelio darbo rezultatus, 
kuriuos stebėdami ir vėl turėjo
me progos pasididžiuoti savo 
tautiniu gajumu ir rasti naujo 
padrąsinimo ateičiai.

Daug sutalpinta į tą vieną ka
lėdinę savaitę — suvažiavimai, 
sporto šventė, meniniai pasiro
dymai — taip daug, kad ir patys 
energingiausi nebesuspėjo ir ne
bepajėgė visur dalyvauti ir viską 
pamatyti. O jau asmeniškam 
pabendravimui, ilgai lauktais ir 
greit nebematysimais svečiais 
pasidžiaugimui tai ir visiškai lai
ko nebeliko. O gaila. Gal ir be 
reikalo visus susibūrimus rengia
me tuo pačiu laiku: visur nebe

Rašo Elena Jonaitienė

suspėjame, o pasidalinimui vie
niems į vienus parengimus, ki
tiems į kitus esame pemeskait- 
lingi, nors Lietuvių Dienų daly
vių ir priskaitome iki pusantro 
tūkstančio.

ALB KRAŠTO TARYBOS 
POSĖDŽIUOSE

Apie įvairius parengimus jau 
daug rašyta taip, kad Lietuvių 
Dienose nedalyvavusieji galėjo 
susidaryti vaizdą to, ką čia ma
tėme, kuo džiaugėmės, kas ge
riau pasisekė, kas ne taip jau 
gerai. Tik iš Krašto Tarybos 
suvažiavimo vis dar tebelaukia
me išsamesnio pranešimo. Tris 
dienas rinkti bendruomenės ats
tovai intensyviai posėdžiavo 
svarstydami visą Australijos lie
tuvių išeiviją liečiančius reika
lus, derėtų, kad visa bendruome
nė būtų apie darbą smulkiau 
painformuota. Tokios informa
cijos belaukiant šio straipsnelio 
autorei norisi pasidalinti bent 
keliais bendrais nors gal ir pa
viršutiniškais įspūdžiais.

Jau pirmam posėdžiui susirin
kus pasimatė, kad natūralūs kar
tų pasikeitimas vyksta ir aukš
čiausioje bendruomenės institu

cijoje, kaip ir visur kitur: šalia 
veteranų, jau visose Krašto Ta
rybos sesijose, dalyvavusių atsto
vų, visa eilė naujų jaunesnių ir 
visai jaunų veidų. Keli jų pri
klauso buvusio Jaunimo Kon
greso dalyviams. Ir prezidiu
mas jaunesnis, negu pereituose 
suvažiavimuose. Suvažiuota šį 
kartą skaitlingai — 90 proc. 
rinktų atstovų. Per tris posėdžių 
dienas dalyvių skaičius nedaug 
tepasikeitė, ir nuotaika išsilaikė 
darbinga ir pakili. Pasaulio Lie
tuvių B-nės pirmininko p. J. Ba
čiūno vizitas sukėlė šiltą entu
ziazmą. Ypač padrąsino jo tei
gimas, kad Australijos lietuvių 
bendruomenė yra viena iš pačių 
aktyviausių ir geriausiai susior
ganizavusių išeivijos bendruo
menių.

Suvažiavimo darbotvarkės 
vykdyme buvo netikėtumų: ant
ros suvažiavimo dienos priešpie
tyje atsirado laiko darbotvarkėje 
nenumatytam, bet išsamiam ir 
įdomiam pranešimui lituanisti
nio švietimo reikalais, gi darbot
varkėj numatytos paskaitos buvo 
tiek pakeista tema, kad iš kaiku- 
rių atstovų susilaukė "kontra
bandos” vardo. Iš tiesų, nagri
nėtasis klausimas būtų geriau 

tikęs siauresniam ar kitokio po
būdžio rateliui. Abiejų paskai
tų atveju — ir nenumatytosios, 
ir pasikeitusios — norisi paste
bėti, kad produktingesnės disku
sijos iš paskaitos išplaukia tada, 
kada klausytojai turi progos iš 
anksto pagalvoti apie kelsimus 
klausimus. Šį kartą to trūko. 
Tuo tarpu iš pereitų suvažiavi
mų pastebėta, kad po paskaitų, 
kurių temos buvo ir tikrai aktu
alios, ir iš anksto žinomos, dis
kusijose atstovai turėdavo pro
gos apsvarstyti visus svarbiuo
sius reikalus. Paskaitų temos 
lyg ir virsdavo vedamosiomis su
važiavimo problemomis. Drau
ge nebereikėdavo lenktyniaut su 
laikrodžiu priėjus prie “einamų
jų reikalų”, nes jų didžioji dalis 
jau išsisemdavo diskusijose. Šį 
kartą tokia paskaita tebuvo vie
na — redaktoriaus V. Kazoko 
referatas “Mūsų Pastogės” rei
kalais. Šita iš anksto paskelbta, 
rūpestingai paruošta paskaita iš
kėlusi svarbias ir aktualias su 
mūsų laikraščio leidimu susiju
sias problemas, susilaukė gyvų 
ir naudingų diskusijų, ir daugiau 
suvažiavime prie Mūsų Pastogės 
nereikėjo grįžti.

Netikėtumai su abiem pirmo- 
jom paskaitom, vieno pusdienio 
darbotvarkės lyg ir tuštumas, o 
kitų perkrovimas, o taip pat 
Krašto Valdybos patiekti, o pas
kui beveik be diskusijų atsiimti 
kai kurie pasiūlymai ateities 

veiklai lyg ir nurodo, kad suva
žiavimo darbotvarkės paruoši
mas nebuvo pilnai sėkmingas: 
trūko išbalansavimo, o kai ku
riuose punktuose gal ir atidesnio 
patikrinimo bei apsvarstymo.

Tarp šitoje Krašto Tarybos 
sesijoje iškilusių klausimų norisi 
prisiminti kelis tuos, kurie visuo
met kildavo ir praeityje ir, tur
būt, nenustos kilti ir ateity, nes 
tai klausimai, kurių pilnai iš
spręsti gal niekuomet nepasi
seks, bet kurių jau ir labai ribo
tas dalinis sprendimas ir net pa
galiau sprendimo ieškojimas yra 
svarbus ir reikšmingas tautinės 
gyvybės išlaikymui: kaip stiprinti 
ir plėsti lietuviškąjį švietimą jau
nime, kaip gerinti ir turtinti sa
vaitgalio mokyklas, kaip ruošti 
mokytojus, kaip steigti lituanisti
nius kursus, kaip stiprinti lietu
viškąjį kultūrinį reiškimąsi. Gai
la, kad tuos svarbius klausimus 
svarstant neiškilo konkretesnio 
pasiūlymo, kaip sudaryti visiems 
tiems reikalams lėšų, kurių trū
kumas taip daug nulemia, kaip 
efektyviau pravesti vis sunkė- 
jantį Australijos lietuvio mokes
čio surinkimą, kuo sukelti entu
ziazmo tuose tautiečiuose, kurie 
pamažu tolsta nuo bendruome
ninio gyvenimo. Vienos toli
mesnės seniūnijos atstovė kan
trybės netekus prasitarė, kad jų 
seniūnijoje ir lietuvio mokestį 
užsimoka, ir susirinkimuose 
dalyvauja 90 proc. visų seniū

nijos narių. Kaip šitai įgyven
dinti tokiuose centruose kaip 
Sydnejuje?

Pereitoji Krašto Valdyba ne
išvengė puolimų, ir tai tokių, 
kuriuos prisimenant vis dar pa
sijaučia kartus skonis burnoj. 
Visi dirbantieji neišvengia kri
tikos. Kultūringa kritika be 
abejo daug naudingesnė, negu 
nepagrįsta panegyrika. Tačiau 
šį kartą teko išgirsti ir tokių 
piktų, smulkių, net vaikiškai 
naivių užmetimų, kurie nus
kambėjo kaip griežtas ataskai
tos reikalavimas iš gerai apmo
kamo samdinio, kaip noras pri
rišti prie gėdos stulpo ir pasity
čioti. Taip ir norisi priminti, ką 
visi gerai žino: nesamdoma sa
vų darbuotojų; visi žinome, 
kaip sunku sudaryti valdybas, 
rasti vadovų organizacijoms, pa
sišventėlių kultūriniam darbui. 
Kiekvienas gi dirbantysis gera 
valia aukoja savo laiką, energi
ją, sveikatą, lėšas. Ir Krašto 
Valdybai priklauso bendruo
menės padėka ir pagarba. Žino
ma, tą suvažiavimas ir patikri
no, perrinkdamas beveik to pa
ties sąstato valdybą sekančiai 
kadencijai. Tačiau nemalonus 
įspūdis nepasimiršta ir tiek.

Prezidiumas suvažiavimą pra
vedė gyvai ir energingai. Naujai 
priimta, mums dar neįprasta for
malioji posėdžių pravedimo 
tvarka, pagal kurią iš anksto 

(Nukelta į psl. 4)

3



MŪSŲ PASTOGĖ

1

1967 m. kovo 13 d.

PABUSKIT, VALDOVAI!
(DABARTIES REALYBĖS VAIZDELIS)

Močia išvirė žirnienių kleckų aną 
dieną tai ant tokios patrovos už
prašė ir Dzidoriukę vakarienei. 
Dar nuo Lietuvos buvau nevalgęs. 
Musėt kaip mano matušė, amži- 
nąatilsį jau, prieš išbėgant buvo 
išvirus, tai daugiau ir negavau pa
ragauti. Taigi, srebiam net pačep
sėdami, ba mano Mortela nebloga 
gaspadinė, kad ir netokia dar, 
kaip matušė buvo, ale netoli atsi
likus. Nors Petras sako, kad aš 
tik prie jos rūgšties pripratau.

Taigi, aš apie Dzidoriukę norė
jau papasakoti. Neduoda žmogui 
nė zacirkos ramiai pasrėbti. Paš- 
liurpė iki pusės bliūdelio ir sako:

Žinai ką, Rapolai f! Tu visą 
laiką tam ponui Pastogei apie ma
ne rašai, o aš rokuoju, kad tas 
nėra visiškai “fair”. Aš ir pati 
noriu parašyt ką nors. Bet kaip 
kaimynui dar ir biškį giminei, ne
noriu labai škadyt Tavo karjerai. 
Aš sugalvojau; Tu rašyk tą vadi
namą proziją, o aš rašysiu poezi
ją. Aš jau ir pradėjus turiu. Klau
siau gaspadoriaus Danutės pata
rimo; jinai dabar daro lyvingą, 
bet ji atsisakė, būk nemokanti lie
tuviškai eilėraščių rašyti. Dabar 
Tu turi man padėti surašyti. Danu
tė patarė rašyt poemą ar baladi- 
ją. Aš manau rašyt poemą; ba su 
ta baladija kažinkaip nelabai ko- 
sernai atrodo. Nors ištikrųjų aš 
tik apsnudusius išbaladyt norėčiau. 
Tu, kaip rašytojas, žinosi kaip ge
riau parašyt. Aš ir atsinešus turiu. 
Vienoj Danutės knygoj radau kaip 
tik man pradėtą. Tuoj parody
siu. —

Nuėjo prie savo karzinkos atsi
nešti. O man tai žinote pasidarė 
nei šis, nei tas. Nė žirnieniai klec- 
kai nebelenda. Pririetė prie sienos 
mane Dzidoriukė. Ne dėlto, kad ji 
mano karjerai koją kištų... Žinote 
aš visiems pasigyriau, kad pats 
rašau, o nepasakau, kad anūkui 
moku po dolerį už surašymą. Net 
ir močia nežino; tik mudu su Al
giuku. O jei Dzidoriukei pasaky
siu, tai bus blogiau negu į laikraš
tį dėt. Kur dabar man reikės akis 
dėti? Ta Dzidoriukė tai man tik
ras kryžius, nors ir be jos nege
rai.

Grįžo su popierium ir knyga 
Dzidoriukė, bet močia liepia pir
ma kleckus suvalgyt. Valgau, kaip 
ne savo dantim.

Priėjo galas ir valgymui. Nu
griebiau pypkutę, kaip skęstantis 
šiaudą.

— Tai va, klausykis Rapolai, — 
net išdidžiai sako Dzidoriukė. — 
Čia šitoj knygoj parašyta: — Pe
lėsiais ir kerpėm apaugus aukštai 
Trakų štai garbinga pilis, jos aukš 
tus valdovus užmigdė kapai, o ji 
tebestovi dar vis. — Visai taip 
kaip man reikalinga, tik biškį pa
taisyt reikia. Mes parašysim —... 
apaugę aukštai Melbourno lietuvių 
namai — Tik Tu man pasakyk, ką 
daryti su užmigusiais valdovais, 
ba jie dar ne Fawkner’y. Kaip 
čia juos dabar suguldžius, nes jie, 
kaip šmėklos, apie tuos namus su
kinėjas, o visai nieko nedaro, čia 
aš žiojaus šnekėt, nes man ant dū
šios jau lengviau pasidarė. Bet 
įsibėgėjusios Dzidoriukės dar nie
kas nesustabdė.

— Danutė sakė, kad turi būti 
koks tai rimas ir ritmas, bet čia 
gal maža bėda, ba ji sakė, kad ga
li būti ir sulaužyti. Aš manau, 
kad mudu su kokiais senais nepra- 
sidėkim. Gausiu kur nors pirkti 
naujus; sulūžūsių nedėkim. Aš vis
ką pastorosiu, tik Tu man sura
šyk. Parašyk, kad tie mūsų užmi
gę valdovai tikriausia maskolių 
giminės, ba daro visokius planus, 
o nė vieno procento nevykdo. Net 
ir vardo neprirašo ant sienos. Dū- 
lo nudraskyta skylė, kaip Kudir
kos paminkle Koriko laikais, kur 
Tautos Himno posmą išdaužė. Pa
rašyk, kad abiejuose namo galuo
se reikia gasmaskės, ba vienam 
gale išvietės nosį riečia, o virtuvėj 
nuo gazo apsitrfičyt gali. Parašyk, 
kad vienoj salėj, vorai, juokais 
apgedę, žmonėms ant galvų spalius 
spardo, nė iškabinėti ant lubų mar
gi popieriukai neužlaiko. Vorams 
geras “fun” už dyką. Savo galvas 
Valdovai tai pinigais vertina. An
dai per metinį susirinkimą vie
nas sakė, kad jo galva tūkstantis 
svarų. Matyt paieško valdžia. Tik 
nesakė ar už gyvą, ar mirusią. Ki
tas vėl gyrėsi, net per kelis kar
tus, kad buvo ant stogo užlipęs ir 

kažinką matė, bet jam nebeleido 
pasakyt ką. Klausiau šalia sėdin
čio žmogaus, ką jis galėjo matyti? 
žmogus atsakė, kad tikriausia pa
kukavo, kaip gegutė ir nuriedėjo. 
Ta kita salė giminazija vadinama, 
tai žmogus, kacete buvęs sakė, 
kad atrodo kaip Pravieniškių mfi- 
čijimo kamera. Langai paluby, 
stiklai iššaudyti; trūksta tik len
ciūgų kojoms ir rankom prirakin
ti. Ne tik salės; visi namai; iš lau
ko ir iš vidaus nešvarūs. Vakarė
liams organizacijos turi samdyti 
sales mieste, ba žmonės jau prasi
gyvenę, moterys nori pasipuošti ir 
turi lapių siberskų ir sukniij il
gų, o kur pasirodysi? Ilgą sukne
lę negalvok užsidėti; padalkos tuoj 
pasidarys kaip puodikliai nuo dul
kių ant grindų. Ant tų suoliukų ir
gi negali sėsti, ba atsikišę vinukai, 
lentos atpleišėję. Ana per Jonines 
rakštį į sėdimą vietą įsėdėjau, kad 
nėra kaip ir žmogui pasakyti. Nė 
pančiakų nailono, nereikia nė če-

SVEIKATOS REIKALAIS
KAIP LAIKYTIS VASAROS KARŠČIUOSE

1. Dėvėk lengvus drabužius. Jie 
saugos nuo saulės spindulių ir kū
nas gaus perpus mažiau negu bū
nant maudymosi kostiume. Be to, 
drabužiai sugeria prakaitą, saugo
dami nuo erzinančių kūno druskų, 
esančių prakaite.

i.Matulykis drungame vandeny
je. Vanduo gerai atvėsina. Karš
tas vanduo padidintų nemalonų 
jausmą, o šaltas vanduo priverst- 
tų kūno paviršiuje esančius krau
jo indus susitraukti ir kūno vėsi- 
nimasis būtų menkesnis. Nereikia 
ir per daug maudytis, nes per daž
nas mirkymasis vandenyje išdžio
vina odą, kliudydamas prakaitavi
mą, kuris yra natūraliausias orga
nizmo būdas atsivėsinti.

3.Pakankamai gerk skysčiu.
Karštą dieną žmogus gali netekti 
net iki 15 kvortų vandens vien 
prakaitavimu. Juo daugiau prakai- 

verykų gerų, galima su klumpėm 
kurių nereiks nė už durų palikti. 
Purvina visur. Ir tom purvinom 
sienom sarmata; jos gi nekaltos, 
kad žmogus bijo prisiglausti. O 
priglaustų jos mus ir mylėtų, kaip 
savus. Net zlastis ima ant netvar
kingų gaspadorių. Kaip pijoko 
ūkis; čia pančiu užrišta, čia vėzdu 
paremta. Virtuvėj vėl. Stovi ra
kandai apšepę, kaip seni jaučiai 
ant loskavos duonos, ba naudos iš 
jų nėra jokios, tik dulkes renka. 
Šalia virtuvės kamarėlė pilna len
tynų ir šiukšlių, žiurkių veselijoms 
geriausia vieta. Langai nevalyti, 
musių tinklai, suplyšę ir surūdiję, 
kaba dulkėm apaugę, šiukšlių bač
kos arba dvokia po kelias savaites 
arba jų visai nėra. Nėra kam pa
sirūpint, ba valdovai miega, kaip 
toj užkeiktoj pily. Nejuda pirmyn 
joks jų užplanuotas darbas. Ir dar 
ką, Rapolai?! Aš dabar tikrai ma
nau, kad juos koks aboridžinų ra
ganius kaulą atkišęs apčeravojo; 
apie sargo butą užkeiktą ratą api- 
pibrėžė. Ba jau visi metai, kaip 
jie neišeina: — Būtų sargas — 
būtų butas, būtų butas-būtų sar
gas — Sako čia nelabai toli yra 
toks aboridžinų kempas. Pavažiuo- 

tuoji, juo daugiau turi gerti. Bet 
nereikia padauginti perdaug šal
tų gėrimų ir alkoholio.

4. Karštyje venk paplūdimio. La
bai karštoje dienoje, kai saulė įkai
tina smėlį, žemės temperatūra gali 
pasiekti net iki 140 laipsnių. Nors 
nėrimas į vėsų vandenį ir atgaivi
na, bet karšti saulės spinduliai 
ir karštas smėlis gali daugiau pri- 
kaitinti, negu organizmas gali pa
kelti.

5. Neimk per daug druskos tab
lečių. Tai gali pakenkti. Nors pra
kaitavimu ir prarandama druskos, 
bet valgant galima daugiau šiūp- 
telti iš druskinės ir druskos kiekis 
organizme išsilygins.

(i. Ilgiau miegok. Karštame ore 
širdis ir kraujo apytaka dirba apie 
50 procentų sunkiau. Reikalingas 
jiems poilsis. Karštomis dienomis 
taikykis valandėlę nusnausti. Jei
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kim abudu, gal rasim kokį čerau- 
niką, įprašysim, kad atčeravuotų.-

— Palauk dar, Rapolai, netruk
dyk! — Sulaikė mane ranka Dzi
doriukė. Aš mat vėl žiojaus šnekėt. 
Žioptelėjau porą kartų ir vėl susi
čiaupiau.

— Lietuvio būdas darbštus ir 
švarus nuo seno, tai kodėl šitie 
valdovai taip ilgai pažastis kaso. 
Žmonės noriai davė pinigus ir duos 
kad tik nebūtų gėdos prieš kitus. 
O jau klausia kaimynai: kaip su 
namais, ar įrengėt? O paskutinį 
posmą parašyk taip, Rapolai, kad 
kaip triūba užtriūbytum ir iš mie
go prikeltum, ba jau pats laikas. 
I talką ateisim visi. Eisi ir Tu, Ra
polai, ir kiti. O mes moterys mais
tą talkininkams suorganizuosim. 
Tegul tik kas razumnas darbą or
ganizuoja. —

Pagaliau nutilo Dzidoriukė. Da

sunku užmigti karštesnėmis nakti
mis lovoje, galima pabandyti per
kelti matracą ant grindų. Karš
tas oras kyla į palubę, o ties grin
dimis — vėsiau.

7. Jei neturi įrengto šaldymo bu
te, tai naudok bent vėdintuvą (ven
tiliatorių). Nakčia jį galima pas
tatyti prie atviro lango, kad pūs
tų laukan įkaitusį orą, o per kitus 
atdarus langus įeis vėsesnis nak
ties oras.

3.Saugokis saulės smūgio. Saulė, 
karštis gali staigiai sutrikdyti pra
kaito liaukų veikimą, kūno tem
peratūra tada gali pakilti iki 106 
laipsnių ir daugiau, oda išdžiūs
ta ir žmogus netenka sąmonės. 
Toks perdidelis karštis gali suža

bar mano atsakymo laukia. Reikia 
kaip nors nuo tos jos poezijos iš
sisukti.

— Žinai ką, Dzidoriuke? Aš ge
riau parašysiu, kaip tu sakei, pro- 
zijos žodžiais. Nes mes nė to rit
mo, nė rimo neturim. Nežinom nė 
kas tai per paukščiai. Tegu būna 
po senovei, ką? O pradžia vistiek 
būtų lyg pavogta, ba žmogus apie 
Trakų pilies griuvėsius rašė, nes
varbu, kad mūsų namams tinka. 
Atėjęs sakys dar, kam paėmėm jo 
eiles. Kur tada dėsimės? O poetai 
iš mudviejų, tai kaip šuniui šė
kas — neėdamas.

Dar pasiderėjo Dzidoriukė, bet 
man tuo ritmo neturėjimu, kaip 
ubagui lazda, remiantis, sutiko.

Išsisukau šį kartą nuo jos lai
mingai. Mano ir Algiuko paslap
ties nieks nesužinos.

Rapolas

loti smegenis, kepenis, inkstus.

Saulės smūgio ištiktąjį reikia 
pirma atvėsinti, dedant į šaltą van
denį ar apsupti šlapia paklode, kol 
ateis gydytojas. Jei nelaimingasis 
tebeturi sąmonę, reikia duoti jam 
pakankamai atsigerti, geriausia 
duoti arbatos, kavos, bet jokiu bū
du neduoti alkoholio.

10. Vasara sudaro daugiau pavo
ju pulkams. Reikia prigrasyti, kad 
jie nesimaudytų vietose, kur nėra 
sargų.

Marija Aukštaitė. Rožių Vasara. 
Poezija, 674 pusi. Gražiai išleista 
stambi knyga, iliustrouta dail. 
Juodžio. Kaina 7 doleriai.

LIET. DIENOS
(Atkelta iš psl. 3)

sudaromas sąrašas norinčių vie
nu ar kitu klausimu pasisakyti, 
o taip pat ir griežtai ribojamas 
kalbančiųjų laikas. Šitoji tvarka 
pasirodė labai naudinga paskuti
nę suvažiavimo dieną, kada bu
vo svarstomi konkretūs, riboti 
pasiūlymai ir buvo svarbu ne
nukrypti nuo klausimo ir nepri
trūkti laiko. Tačiau svarstant li
tuanistinius klausimus toji tvar
ka gal ir nenaudingai varžė: pla
tesnius klausimus nagrinėjant 
viena mintis iššaukia kitą, ir to
dėl nelabai įmanoma iš anksto 
sudaryti sąrašą norinčių kalbėti: 
reikėtų rasti vietos ir norintiems 
atsakyti į kalbėjusių mintis. Gal 
ateities suvažiavimuose, vertėtų 
iš paskaitų kilusių diskusijų ne
varžyti taip, kaip konkrečių 
klausimų svarstymo.

Skaitlingas atstovų dalyvavi
mas, posėdžių punktualumas, 
gyvumas, aiškiai matomas visų 
narių nuoširdus susirūpinimas 
gyvaisiais bendruomenės reika
lais užtikrina lietuviškai visuo
menei, kad Krašto Taryba buvo 
susirinkusi rimtai ir darbingai 
sesijai.

JAUNIMO SĄSKRYDŽIAI

Tuo pat laiku kaip ir Krašto 
Tarybos sesija, vyko du reikš
mingi jaunimo susibūrimai: 
Sporto Šventė ir Studentų suva
žiavimas. Apie Sporto šventę 
jau daug rašyta. Kaip ir kasmet 
ji sutraukė didelį jaunimo būrį, 
sukėlė gyvą visuomenės susido
mėjimą, buvo rūpestingai pa
ruošta ir tvarkingai pravesta. 
Nesklandumas tarp krepšininkų 
nors tuo metu ir buvo nemalo
nus, bet bendrai draugiškai nuo
taikai nepakenkė. O suprantan- 
tieji tvirtina, kad sportinių pasi
rodymų lygis ir vėl paaugęs ir 
jau tikrai aukštas. Gražu, ir tau
tiniam gyvenimui reikšminga: 

kol jaunimas drauge žaidžia, tai 
drauge ir laikosi.

Apie studentų suvažiavimą 
pašaliečiams sunku susidaryti įs
pūdį. Vis dar tebelaukiama išsa
mesnių aprašymų spaudoje, ypač 
apie darbingą suvažiavimo pu
sę: paskaitas, diskusijas, prieitas 
išvadas. Dalyvavusių būrys buvo 
gražus ir didelis: pats mūsų ben
druomenės žiedas ir viltis, todėl 
ir imame po truputį nekantrauti 
belaukdami visuomenės painfor- 
mavimo apie tai, kas padaryta. 
Šiaip jau, iš gandonešių girdėta, 
kad buvę linksma, gyva, įdo
mu. Gaila tik, kad suvažiavimo 
organizatoriai programą rengda
mi ir vėl savo parengimus su
plakė su Lietuvių Dienų paren
gimais — jaunimo koncertu ir 
literatūros dainos vakaru. Toks 
bendras ir jau kartojamas ap
leidimas kaip tik tų parengimų, 
kurie labiausiai laukia studentų 
dėmesio ir palaikymo, sunkiai 
suprantamas ir skaudinantis. Jei 
jau esamo laiko ribose nebeį
manoma visų parengimų sude
rinti, tai gal galėtų ateity stu
dentų suvažiavimą pratęsti die
nai ar dviem po Naujų Metų. 
Viešai ignoruoti kultūrinių pa
rengimų nedera. 

MENO DIENOS
Apie visus meninius pasiro

dymus rašyta daug ir plačiai. 
Per tuos pasirodymus ir visi 
aukščiau minėti susibūrimai įgijo 
šventiško iškilmingumo. Iš jų 
pasisemta entuziazmo ne tik dar
bingai suvažiavimų savaitei, bet 
ir ateičiai. Kas dveji metai kon
centruotai pasirodome, ko savo 
tautiniai kultūriniame reiškime- 
si esame pasiekę, o taip pat ir ko 
toliau ieškome, ko siekiame. 
Branginame tikrus laimėjimus, 
bet taip pat ir pastangas, kurios 
laimėjimų gali atnešti tik atei
tyje, o šiuo metu dar padrąsin- 
tino vystymosi kelyje.

šių Lietuvių Dienų dailės pa
rodą reikia skaityti parodymu 
jau neabejotinai pasiektų laimė
jimų; išstatytieji darbai patys už 
save kalbėjo, o tų darbų kūrėjų 
vardai jau eilė metų gerai žino
mi lietuvių visuomenėje, o dau- 

Prie ką tik minėtų dviejų jau- gumas ir tarptautinėje plotmėje, 
nimo susibūrimų reikia pridėti 
ir trečią, nors ir vykusį ne visai 
tuo pačiu laiku, bet tuoj po Nau
jų Metų: rajoninę skautų stovyk
lą, kurioje, susirinko jau pati jau
niausia jaunimo grupė prade
dant ir visai nedideliais. Stovyk
lą pravedė pats Rajono vadas, 
padedamas visos eilės kitų skau
tų vadų ir vadovių. Bandant ke
liais žodžiais susumuoti dviejų 
savaičių darbą tegalima paste
bėti, kad stovykla buvo darbin
ga, drausminga, ir savo nuotaika 
ištikimesnė skąutijos dvasiai, ne
gu viena kita seniai praėjusi sto
vykla. Vėlyvas vietovės pakeiti-

mas šiek tiek sumažino dalyvių 
skaičių, bet šiaip jau numatytos 
darbotvarkės nepakeitė. Vaikai 
namo grįžo pilni įspūdžių, pra
turtėję naujai išmoktomis daino
mis, atnaujintu lietuvių kalbos 
sklandumu, ką tik išlaikytais pa
tyrimo laipsniais, vadovų kursų 
žiniomis. Viena kita užgirstama 
aimanėlė dėl disciplinos kietumo 
tik parodo, kad vadai tikrai nuo
širdžiai ir akyliai rūpinosi stovy
klos skautiškumu ir orumu.

Vis dėl to eiliniam lankytojui 
paroda, nors ir neabejotinai au
kšto meninio lygio, pasirodė lyg 
ir persiaura, ir tai ne vien tik dėl 
patalpų ankštumo. Pasigesta vie
no kito žinomo, bet šioje paro
doje nedalyvavusio dailininko, o 
taip pat užtikrinimo, kad yra 
naujų talentų. Tuo tarpu girdime 
kad yra naujų kylančių talentų. 
Ir ką tik išleistasis Australijos 
lietuvių dailininkų leidinys apie 
tai liudija. Gal, vardan naujų 
kūrėjų, o taip pat ir lietuviškos 
visuomenės padrąsinimo, ateities 
parodose vertėtų ieškoti būdų 
leisti pasirodyti ir ne vien f" 

dantis talentas. Tačiau pasige
dome kelių tų, kurie prieš dve
jus metus atrodė daugiausia ža
dą. Gal tiktai atvažiuoti nega
lėjo, — negi jau būtų “nubyrė
ję”? O gal trūko rūpestingesnio 
koncerto dalyvių parinkimo

įskiliesiems’, bet ir kylantiems 
kad ir atskiroje, sekcijoje ar dar 
kitaip. Ir iš viso, jei tas “iški
liųjų” terminas taip staiga mu
myse prigijo, reikėtų nepamirš
ti, kad “iškilumo” kriteriumas 
nėra taip jau lengvai nusakomas 
ir todėl vargiai tinka būti bet įvairiose apylinkėse? Taip pat 
kokio atrūšiavimo pagrindu. kyla klausimas, kodėl iš įvairių 

apylinkių vaikus ir jaunimą iš
leidžiant neatsirado žmonių, ku
rie jiems patartų repertuaro pa
rinkime. Šliagerinės, pigiai sen
timentalios dainelės viešam Lie
tuvių Dienų koncertui tikrai ne
tinka, o tokių buvo daug ir per-

Teatro spektaklis sveikintinas 
kaip nuoširdi pastanga ateities 
laimėjimų kely. Entuziastiškai 
paruoštas, publikos šiltai priim
tas veikalėlis gražiai parodė, kad 
nežadame leisti teatrui numirti ir 
kad kada nors galime tikėtis ir daug, 
labiau profesionališkų pasirody
mų. Girdisi nusiskundimų, kad 
sunku rasti mūsų sąlygoms tin
kamų dramos veikalų. Kodėl bi
jotis vertimų, jei jie tinkami, o 
be to meniniu atžvilgiu vertingi 
ir savo mintimi aktualūs?

Literatūros ir dainos vakaras 
buvo gražiai suplanuotas, įvairus 
ir įdomus. Graži įvedamoji va
karo dedikacija žodžiui — taria
mam ir dainuojamam. Kaip ir valį ir atskirų chorų koncertą 
visuomet džiaugėmės neatsi- ' ~ 
džiaugdami Pulgįu Andriušiu, 
mūsų silpnybes į dienos šviesą 
iškeliančiu, gėrėjomės visad šil
tai laukiamos solistės G. Vasi
liauskienės dainavimu, su malo
numu ir susijaudinimu klausė
mės save ir mus išsakančių po
etų žodžių. Malonu buvo maty
ti kylantį jauną dainininką, kuris 
1964 m. Meno Dienose dainavo 
dar tik jaunimo tarpe, Jaunųjų 
Talentų koncerte, o dabar gra
žiai pasirodė tarp suaugusių, 
ypač antroje koncerto dalyje. 
Pirmoj daly lyg ir disonansu nu
skambėjo dainavimas anglų kal
ba, ypač kai ir pasirinktos dai
nos buvo persunkios ir stokojo 
apšlifavimo. Tačiau bendras įs
pūdis labai geras. Ir vėl viltis 
ateičiai.

Jaunimo ir vaikų pasirody
muose. labiausiai ieškome vilčių 
ateičiai. Jaunimo vakaras buvo 
sklandžiai pravestas, skoningai 
užbaigtas, o pasirodžiusiųjų tar- 

tik pe matėsi vienas kitas daug ža-

Bene didžiausias naujumas 
šiose Lietuvių Dienose buvo su
jungimas tautinių šokių festiva
lio su pavienių chorų koncertu 
tuo skiriant du vakarus chorų 
pasirodymui. Abu vakarai buvo 
tikrai įspūdingi, bet sprendžiant 
iš žiūrovų reakcijos ir pasisaky
mų dalis publikos rinkosi vieną 
arba kitą: Tautinių Šokių festi- 

tikėtasi. Taut, šo- 
daug laimėjo iš 

su atskirų chorų 
puikią gyvų žmo-

Festi- 
gyvas,

arba Dainų Šventę. Gal dėl to 
kulminacinis Lietuvių Dienų me
ninis pasirodymas — Dainų 
Šventė susilaukė mažiau klau
sytojų, negu 
kių festivalis 
susijungimo 
koncertu: ir
nių dekoraciją, ir tikrai pratur
tinantį balsinį kai kurių šokių 
akomponimentą ir išgelbėjimą iš 
galimo monotoniškumo. — 
valis buvo spalvingas, 
įvairus, akį ir ausį džiuginantis. 
Tačiau chorai tame susijungime 
daug prarado. Publikos sėdėji
mas balkone, taip tinkamas apa
čioje išsidėstančių masinių šo
kių figūrų stebėjimui, netiko dai
nos klausymui. Trukdė ir savo
tiškai pastatyti garsintuvai, ir 
apšvietimas ir pagaliau klausy
tojų — žiūrovų dėmesio padali
nimas. Tuo tarpu kai kurių dai
nų išpildyme pasiektas pasigėrė
jimo ir pasididžiavimo vertas 
aukštas meninis lygis, kurio sun
ku tikėtis iš jungtinio choro, ne

turinčio sąlygų nei pakankamam 
skaičiui repeticijų, nei prisitai
kymui prie naujo dirigento. Dai
nų gi šventei, išjungusiai atski
rų chorų pasirodymą lyg ir grė
sė blankumas ir monotonišku
mas, o ir programa buvo trum
poka. Ar nebūtų naudingiau grį
žti prie visų pereitų dainų šven
čių formos: vieno — bendro ir 
atskirų chorų — koncerto. Kon
certo programa papilnėtų, pra
turtėtų, o taip pat būtų išveng
ta ir publikos pasidalinimo.

Kaip ir kitais kartais, Lietu
vių Dienos užbaigtos šauniu 
Naujų Metų balium. Šį kartą ba
lius tur būt dar šaunesnis, negu 
visi pereitieji: žmonių dar dau
giau, ponių aprėdai dar prašmat
nesni, dar prabangesni, ant sta
lų gėrimai dar kilnesni . . . Ma
tosi išeivių pasiektas gerbūvis. 
Malonu po įtemptos savaitės lyg 
ir atsipalaiduoti, pereitų metų 
rūpesčius lyg ir užmiršti, leng- 
vaširdiškai pasilinksminti, pra
bėgom su daugybe prietelių ir 
pažįstamų puse sakinio persi
mesti, laimingų Naujųjų Metų 
palinkėti. Tiktai (tebūna atleis
ta už trigrašį seniai mokytojai...) 
ar penkiolikos šešiolikos metų 
jaunuoliams, kurių matėsi ne
mažai, neperanksti dalyvauti to
kiuose baliuose? Iš kai kurių la
bai jaunų porų bučiavimosi in
tensyvumo ir nepertraukiamumo 
iš kai kurių naujų figūrų senuo
se šokiuose matėsi kad jaunieji 
mūsų universalinio Naujųjų Me
tų bučiavimosi paprotį ne tik iš
tikimai seka, bet ir praneša. O 
gal galima drįsti paties papro
čio estetiškumu suabejoti?

— ★ —

Taip praėjo ir vėl vienos Lie
tuvių Dienos. Daug išgyvenome, 
daug matėme, nemažai išmoko
me. Iš vienos kitos pastebėtos 
smulkmenos ar nesklandumo gal 
ateity pasimokysim. O dabar ir 
vėl turime laukti kitų Lietuvių 
Dienų Adelaidėje.
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SPORTAS GEELONGE
VYR. MERGAITĖS

VYTIS I — SABRES I 46:2
Persilpnas priešas leidžia vytie- 

tėms lengvai pelnyti taškų. Tikrą
jį vytiečių pajėgumą matysime 
sekančiose rungtynėse su stipriau
siu šio turnyro priešu. Taškai: R. 
Starinskienė 18, A. Turner 11, M. 
Savickaitė 7, N. Wolf (Bratana- 
vičiūtė) 5, V. Vaičekauskaitė 3, 
A. Andrikonytė 2.

JAUN. MERGAITĖS

VYTIS II — TRAY BOYS 
38:8

Jaunosios vytietės progresuoja ir 
pagerinusios taiklumą lengvai lai
mi. Taškai: L. Valodkaitė 9, L. 
Luckutė ir R. Vaičekauskaitė po 8, 
V. Manikauskaitė 6.

VYTIES VYRAI
VYTIS — PIVOT CITY 40:33
Pirmą kartą su Vyties vyrais 

gana gražiai pasirodė sydnėjiškis 
buvęs kovietis Stasys Lukoševičius, 
kuris vedęs apsigyveno Geelonge. 
Vyrų pirmosios rungtynės šiais 
metais nedavė laukiamų rezulta
tų: nors rungtynes laimėjo, bet 
aiškiai matėsi nesusižaidimas ir 
kovos dvasios trūkumas. Taškai: S. 
Lukoševičius 14, F. Vitis ir R. Bra- 
želis po 8, G. Brazdžionis 6, S. 
Šutas 2, Dambrauskas 2.

JAUNIAI žemiau 18 m.
VYTIS — TRAY BOYS 65:6

Mūsų jauniesiems ši komanda 
buvo persilpna, kaip rodo rezulta
tai, ir dar nesusitikus su stipres
niu priešu sunku spręsti apie mū
sų jaunių pajėgumą. Visi žaidėjai 
gerai valdo kamuolį, gražiai pa- 
suojasi. Taškai: A. čerakavičius 
23, V. Obeliūnas 16, K. Obeliūnas 
14, S. Karpuška 9, P. Jakaitis 3, 
A. Jakubauskas 0.

JAUNIAI žemiau 16 m.
VYTIS — TRAY BOYS 44—15 

Abi jaunių komandos žaidė be 
trenerių, vadovavo kapitonas S. 
Karpuška. Pirmam puslaiky nesu
sigaudė žaidime, nors ir laimėjo 
10:5. Tik antrame puslaikyje žai
dėjai tinkamai susiorganizavo ir 
gausiai pelnydami taškus laimėjo. 
Taškai: S. Karpuška 17, P. Obe
liūnas 14, A. Jakubauskas 8, G.
Kymantas 4, K. Kymantas 1, R. 
Jančauskas ir R. Gvildys po 0.

Šiuo metu žaidžiamas Viktori
jos valstijos turnyras. Geelongo mo 
terų rinktinėje yra patekusios ke
turios Vytietės žaidėjos: R. Sta
rinskienė, M. Savickaitė, A. An
drikonytė ir A. Turner. Geelongo 
vyrų rinktinėje žaidžia G. Braz
džionis. Į jaunių rinktinę Vyties 
jauniai nepateko, nors ir buvo ver
ti.

sp. šventes rezultatai

VYRŲ LAIMĖTOJAI

XVII-sios Sporto Šventės vyrų 
krepšinio laimėtoju tapo Sydnė
jaus Kovas 5-ki laimėjimai, II-ji 
vieta — Melbourno Varpas (4-ri 
laimėjimai ir 1 pralaimėjimas).

III- ji vieta — Geelongo Vytis 
(3 laimėjimai ir 2 pralaimėjimai).

IV- ji vieta — Adelaidės Vytis 
(2 laimėjimai ir 3 pralaimėjimai).

V- ji vieta — Hobarto Perkūnas 
(1 laimėjimas ir 4 pralaimėjimai).

VI- ji vieta Canberros Vilkas (5 
pralaimėjimai).

Daugiausiai per šventę taškų 
sumetė: E. Palubinskas (Canber
ra) — 74, G. Brazdžionis (Gee
longas) — 66, G. Grudzinskas 
(Sydnėjus) — 50.

ROBOTAS — IŠMINUOTOJAS
Kanadoje bandomas robotas — 

išminuotojas. Lengva tanketė, val
doma radijo, prieina prie minos, 
specialiais griebtuvais ją paima ir 
nuneša į saugią vietą sprogdini
mui.

SPORTININKŲ IŠKYLA

Vasario 26 d. po liet, pamaldų 
visas sportuojantis Geelongo jau
nimas ir dauguma geelongiškių bu 
vo išvykę iškylauti į Turqui mies
telį už 12 mylių. Suvažiavo gausus 
geelongiškių skaičius su visų or
ganizacijų atstovais. Jaunieji nors 
ir šaltokam orui esant mėgino su 
bangomis pakovoti jūroje, gi vy
resnieji tenkinosi tinkliniu, lenk
tyniavo maišuose, o vėliau pasivai
šinę M. Kymantui ir M. Manikaus- 
kaitei grojant dar mėgino pasišok
ti, padainuoti. Stiprus pietų vėjas 
iškylautojų nuotaikas gerokai paž- 
naibė, tad ir C. Valodkos paruoš
tos karštos dešrelės nuotaikos ne
labai pakėlė.

EBO
★

Atvykus Kovo žaidėjui S. Luko
ševičiui netrukus pasirodė ir “An
dy”, šiuo metu ieškąs vietos nu
tūpti. Vyties klubas rūpinasi, kiek 
kainuos ir iš kur bus galima su
krapštyti pinigų juos iš Kovo at
pirkti sekant Adelaidės pavyz
džiu.

ADELAIDE
VYTIES SUSIRINKIMAS

Visuotinas metinis Adelaidės L. 
S.K. “Vyties” susirinkimas šau
kiamas Lietuvių Namuose 1967 m. 
balandžio 2 d. 1.30 v.p.p. Visiems 
narams dalyvavimas būtinas. Su
sirinkimas įvyks tokia darbotvar
ke:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimas.
4. Praeitų metų visuotinio meti

nio susirinkimo protokolo skaity
mas.

5. Adelaidės L.S.K. “Vyties” me
tinis veiklos pranešimas:

a) Pirmininko,
b) Iždininko,
c) Revizijos komisijos.

6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Valdybos rinkimai.
8. Revizijos komisijos rinkimai.
9. Klausymai ir sumanymai.

10. Susirinkimo uždarymas.
Adelaidės L .S.K. “Vyties” V-ba 

Šachmatai
Šiais metais kiek pavėluotai is- pažinti mūsų šachmatų mėgėjams 

leistas NSW valstijos registruotų ir kartu sveikiname Povilą, ku- 
šachmatininkų sąrašas, kuriame riam yra tik keturiolika metų, lin- 
nurodomas kiekvieno šachmatinin- kėdami ir toliau nepamiršti šio 
ko pajėgumas taškais. Jame ran- gražaus protinio žaidimo.
dame šiuos lietuvius šachmatinin
kus:
V. Patašius 1970,
I. Venclovas 1860,
V. Liūgą 1760,
A. Kabaila 1700,
J. Maščinskas 1630,
V. Koženauskas 1570,
J. Dambrauskas 1550,
V .Augustinavičius. 1310,
P. Grosas 1190,
J. Jančius 990,
Inž. P. Dirkis 890,
P. Kabaila 840,
J. Baikovas 820,
J. Abromas 530.

Šachmatininkų pajėgumas nus
tatomas taškais pagal išloštas per 
metus partijas. Visi lietuviai šach
matininkai padarė pažangą išsky
rus J. Dambrauską kurio įvertini
mas krito žemyn 90 taškų. Didžiau 
šią pažangą padarė P. Grosas, 
įvertinimas pakeltas 140 taškų, 
kai P. Dirkis ir J .Jenčius pirmą 
kartą gavo oficialų įvertinimą.

P KABAILOS LAIMĖJIMAS
Inž. A. Kabailos sūnus Povilas, 

žaisdamas australų Chastwood klu
bo reservo pirmenybėse, padarė 
staigmeną nugalėdamas gana pa
jėgų australų šachmatininką Dr. 
A. Rynbergą. Partija buvo gana 
įdomi. Tilpo “The Australian” lai
kraštyje.

Žemiau duodame partiją susi-

BUS AR NEBUS SPORTO SALĖ?
(PASIKALBĖJIMAS SU SPORTO SALĖS FINANSINES K-JOS PIR-KU A. LAUKAIČIU)

Jau kiek laiko šio laikraščio pus
lapiuose matome eilę įvairiausių 
straipsnių ir straipsnelių, liečian
čių sporto salę Sydnėjaus priemies
tyje Bankstowne. Visi sydnėjiškiai 
daugiau ar mažiau yra buvę 
Bankstowno Lietuvių Namuose ir 
matę gale šių namų dabar esančią 
krepšinio aikštelę. Sydnėjiškių lie
tuvių, o ypatingai sportuojančio 
jaunimo vedamos gyvos diskusijos, 
ar šis projektas, pastatyti sporto, 
arba teisingiau pasakius, krepšinio 
salę, yra iš viso įmanomas? Vieti
nių bankstowniškių galvosena, po 
atsisakymo ir tuo laiku neįvykdo
mo namų priekio pastatymo dau
gumoje teigiamai pakrypo į salės 
statybą, ir šiandien jie gana teisin
gai supranta šį mūsų jaunimui 
taip reikalingą salės būtinumą. 
Kiek sunkiau su kaikuriais ne 
Bankstowno apylinkėse gyvenan
čiais tautiečiais, kurie kažkodėl ne
sigilina į. šios salės reikalingumą 
ir būtinumą tolimesniam Sydnė
jaus sportininkų gyvybiniam išsi
laikymui, bet negalėdami užmiršti 
jau daugelį metų besitęsiantį gin
čą tarp šių ir kitų namų, nori šio 
ginčo sąskaitoje paskandinti ir šį 
jaunimo ir sportininkų užsimojimą 
pasistatyti savąją krepšinio salę. 
Ši pažiūra, liečianti sporto salę, 
yra labai klaidinga ir kenksminga 
ir aš manau, kad lietuviškas spor
tas, lietuviškoji sporto salė ir bu
simasis lietuviškas sportinis gyve
nimas Sydnejuje turi stovėti daug 
daug aukščiau, negu tie jau pa
senę ir apsamanoję smulkūs para
pijiniai ginčai tarp šių ir kitų na
mų.

Norėdamas plačiau painformuoti 
visą Sydnėjaus lietuviškąją visuo
menę šiuo reikalu, kreipiausi į Sa
lės statybos Finansinės K-jos pir
mininką A. Laukaitį, kuris mielai 
sutiko atsakyti į visus daug gal 
kam neaiškius klausimus.

— Gerb. Pirmininke, kas Jus 
paskatino apsiimti vadovauti šiam 
taip svarbiam darbui, ypatingai 
dar nebūnant bankstowniškiu ?

— Man visiškai nesvarbu ,kas 
ir kur Sydnejuje begyventų, ir 
jeigu vien tik dėl to abejingai im
tume žiūrėti į šį reikalą, tai tikrai 
reikėtų ne tik sporto bet ir kitas 
mūsų organizacijas uždaryti, nes 
dar nesinorėtų, kad tarpusavio gin
čai išsivystytų į rimtesnes “kovas”. 
Kadangi Sydnėjuje turime tik vie
ną sporto klubą “Kovą”, tai man 
visiškai nesvarbu, kur jo ir visų 
sportininkų būstinė bebūtų. Pra
eityje ilgus metus glaudėmės Cam- 
perdowne, vėliau Newtowne, Red- 
ferne, Lidcombėje, ir visur tebuvo

Balti: P. Kabaila

Juodi: Dr. A. Ryuberg

1. f2-f4; d7-d5. 2. e2-e3; c7-c5.
3. b2-b3; Žb8-c6. 4. Žgl-f3; e7-e6 
5. Rcl-b2; Žg8-f6. 6. Rfl-b5; Žf6- 
d7. Juodi daro bereikalingą ėjimą. 
Geriau buvo išvesti karaliaus spar
ne esantį rikį.

7.0-0; a7-a6. 8. Rb5:c6; b7:c6.
9. Žbl-c3; Rf8-e7. 10. Žc3-e2; 0-0.
11. Že2-g3; Re7-f6. 12. Bal-bl; 
Vd8-c7. 13. Žg3-h5; Rf6:b2. 14.

VISUR VISAIP
PLASMASĖS PAKEIČIA 

MEDĮ MUZIKOJE

Muzikos instrumentų gamybos 
institute Markneikirchene (Vokie
tijos Demokratinė Respublika) iš 
plastmasės pagamintas rojalis. Į- 
prastiniai rojaliai turi apie 6 tū- 
kst. medinių detalių, kurias reikia 
kruopščiai apdirbti iš specialiai pa
ruošto medžio. Jis trejus metus 
džiovinamas natūraliai, paskui — 
kamerose, vėliau pjaustomas, šli
fuojamas ir 1.1. Gaminant detales 
rojaliui iš plastmasės, nebereikia 
daugelio darbo operacijų. Per il
gesnį laiką medžio savybės keičia
si, o tai turi įtakos instrumento 

me tik “prieglaudukai”. šiandien 
kada turim galimybių įsigyti sa
vąją, jau ne būstinėlę, bet visą 
sporto salę, tai tik su gilia padėka 
galime dėkoti Bankstowno Namų 
valdybai ir visiems namų nariams 
už sutikimą leisti statyti krepšinio 
salę ant šių namų sklypo. Šis suti
kimas, rėmimas moraliniai ir ma
terialiniai ir svarbiausiai neturė
jimas savo patalpos ir salės nei 
treniruotėms nei r ungtynėms ir 
paskatino imtis vadovauti šam tik
rai sunkiam ir kantrybės reikalau
jančiam darbui.

— Daugelis, ypatingai sydnėjiš
kių, mano kad, pastačius salę, 
visą jos administravimą ir jai va
dovavimą perims Bankstowno Na
mų Valdyba?

— Atsakant į šį klausimą pa
aiškinsiu teisėtą šios salės padė
tį. Dar šiuo metu nėra aišku, kiek 
įstengsime surinkti aukų ir pasko
lų iš savų tautiečių ir man atrodo, 
kad visiškam šios salės užbaigi
mui teks vis tiek dalį pinigų sko
lintis iš banko. Nei sporto klubas, 
nei Jūs, nei aš neturime tiek pi
nigų šiam reikalui, todėl pinigus 
gauti gali tik Lietuvių Namai, ant 
kurio sklypo ir stovi ši salė ir 
formalus šios salės savininkas, sa
vaime aišku, bus Bankstowno Lie
tuvių Namai, nes be jų sklypo ir 
jų finansinės paspirties mes ir ne
galėtume pradėti galvot apie bent 
kokį salės statymą. Tačiau jau da
bar susitarta ir užprotokoluota 
su visų valdybos narių parašais, 
kad visą salės administravimą, 
priežiūrą, vadovavimą ir pan. vyk
dys patys sportininkai arba jų į- 
galiotas asmuo. Taip kad ir sun
kiausiai galvojančiam žmogui tu
rėtų būti aišku, kad kol Sydnėju
je bus sporto klubas ir jame lietu
viai sportininkai, tol, ir ši salė bus

P.L. B-nės Pirmininkas p. J.J. Bačiūnas su Melbourno var- 
piečiais. Ii kairės V. Ališauskas, V. Lazauskas, J.J. Bačiū
nas ir A. Bladzevičius. Foto P. Šalkausko

Bbl:b2; g7-g6. Juodi bando nuvai
kyti baltųjų žirgą, bet jaunasis Po
vilas pasiruošęs jį prarasti prama
tydamas meistriškų ėjimų.

15. Žf3-g5; g6:h5. 16. Vdl:h5; 
Žd7-f6. Juodieji laikinai apsigina.

17. Vh5-h6; Vc7-e7. 18. Bfl-f3. 
Naujos jėgos ateina į pagalbą!

18. Kg8-h8. 19. Bf3-h3; e6-e5. 
20. f4:e5

Juodieji pasiduoda! Gana įdomi 
partijos pabaiga.

ŠACHMATININKŲ 
REGISTRACIJA

Maloniai prašau visus lietuvius 
šachmatininkus sumokėti metinį 
registracijos mokestį tris dolerius 
iki šio mėnesio pabaigos. Šių metų 
Riga Shield ir Grade Match tur
nyrai pradedama žaisti balandžio 
pradžioje.

V. Augusbinavičius

garsui. Plastmasių savybės, net ir 
nuo drėgmės, beveik nesikeičia. 
Plastmasinį rojalį gerai įvertino 
muzikos specialistai.

DIDŽIAUSIA KRYŽKEĖ 
EUROPOJE

Į šiaurę nuo Paryžiaus baigiama 
statyti didžiausia kryžkelė Euro
poje. Ji bus 4 aukštų, kuriais pra
eis 15 kelio juostų- Ši kryžkelė 
jungia Paryžiaus — Lilio plentą 
su priemiesčio bulvaru, kuris su
darys naują 50 km žiedą aplink 
Paryžių. Statyba užima 15 ha plo
tą ir kainuos apie 60 mil. frankų. 
Kryžkelė bus pradėta eksploatuoti 
šių metų pabaigoje. 

jų žinioje ir jie aktyvūs jos šei
mininkai.

— Daug kas klausinėja, ar pa
tiems koviečiams reiks už savas 
treniruotes mokėti nuomą?

— Šis klausimas yra tiesiog juo
kingas ir vaikiškas. Būdami patys 
šeimininkai, jie turės sugebėti šią 
salę taip išnaudoti, kad ne tik jems 
patiems nereikėtų mokėti, bet kad 
ir pats klubas, apmokant visas 
paskolas dar galėtų stipriai ant 
kojų atsistoti, kas iki šiol buvo 
beveik neįmanoma padaryti.

— Dažnai spaudoje minima kar
tu su sportininkais ir visas Syd
nėjaus jaunimas. Ar jis irgi bus 
didesnis ar mažesnis šios salės sa- 
vaninkas ?

— Šiuo metu nei sportininkai, 
nei bent kuri kita jaunimo organi
zacija, gal tik išskyrus skautus su 
jų stovyklaviete, neturi savosios 
patalpos. Įsigijus šią sporto salę, 
nors ji specifiniai ir bus tinkamiau
sia tik sportui, tačiau aš manau, 
kad mes be sporto ja galėsima pa
naudoti ir visiems kitiems paren
gimams, nes ji bus 2.2 kartų dides
nė kaip kad yra dabartinė Daina
vos. Todėl aš tikiu, kad be sporti
ninkų, reikalui esant ši salė galės 
būti sava ir visoms kitoms jauni
mo organizacijoms, ypatingai jei
gu netolimoje ateityje, kiek man 
žinoma, visos jaunimo organizaci
jos, už ką aš jas tik nuoširdžiai 
pesveikinčiau, bandytų centralizuo 
tis ir sudaryti vieną stiprų jauni
mo branduolį.

— Girdisi kalbų, kadi ši salė ne
bus reikiamo dydžio. Ar tai tiesa?

— Man tik keista, kad žmonės, 
tur būt norį stabdyti ar iš viso 
sugriauti šį jaunimo vykdomą dar 
bą, bando skleisti tokius melagin
gus gandus. Ne tik kad salė bus 
pilno krepšinio salių dydžio, bet

KOVO KLUBE
KOVAS — BARBARIANS II 

42:34 (13:10)
Antrąsias žiemos turnyro krep

šinio rungtynes Kovo merginos su
žaidė gražiai ir atsiekė pelnytą lai
mėjimą. Nors dar po vasaros atos
togų ir neatsiekta pilno susižaidi- 
mo, tačiau šiose rungtynėse kovie
tės parodė puikų kovingumą ir ga
na gražius praėjimus, nors sviedi
nių pasuotės galėjo būti daug tiks- 
lingesnės ir gynimas geresnis. Taš
kai: Jamieson 15, S. Motiejūnai
tė 7, D. Paulauskaitė 8, Meškaus- 
kaitė ir čelkytė po 4, L. Motiejū
naitė ir James po 2.

KOVAS — Y.M.C.A. 
27:23 (13:15)

šias rungtynes mūsų merginos 
laimėjo labai sunkiai, ką rodo, ir 
rezultatai. Opozicija lošė zoną ir 
gerai gynė. Pirmąsias minutes prie 
šininkės vedė net 5:0, kas mūsų 
merginom retai atsitinka. Pakeitus 
lošimo taktiką rezultatas pagerė
jo ir puslaikis buvo baigtas mū
sų naulai. Antrame puslaikyje mū
siškės nesurado savęs, priešininkės 
rezultatą išlygino ir vienu laiku 
net vedė 3 taškais. Tik paskutinė
mis minutėmis koveitės ėmė lošti

CHEMIJOS MOKSLO 
APIMTIS

Pasaulyje išleidžiama daugiau 
kaip 10 tūkst. vien chemijai skir
tų žurnalų. Chemikas, mokėdamas 
trisdešimt kalbų ir skaitydamas 40 
vai. per savaitę, perskaitytų per 
metus vos 1/20 to, kas rašoma žur
naluose. O kur dar tjkstaničai kny
gų?! 

taip pat bus nusirengimo kamba
riai, dušai ir kt., nes salės šoninė 
siena eis su dabartinių namų sce
nos siena ir dabartinė virtuvė įeis 
į salę, kai virš jos bus sėdimos vie
tos, kurių iš viso bus apie apie 
350.

—Prašydami dabar iš tautiečių 
paskolų, kaip manote jas grąžinti?

— Kadangi salių treniruotėms 
ir rungtynėms tiek krepšiniui, tiek 
ir tinkliniui yra labai didelis trū
kumas Sydnėjuje, todėl ir šios sa
lės išnuomavimas turės būti labai 
lengvas. Pvz. mes tik koviečiai už 
savo treniruočių salę Newtowne 
(ir tai esam labai laimingi, kad 
ja gaunam) mokam per metus di
delius pinigus, o sporto šventės su
rengimas pereitais metais už šios 
salės išnuomavimą savaitei parei
kalavo $450.00. Aš manau, kad šios 
salės pajamos įgalins labai greitai 
grąžinti paskolas mūsų tautie
čiams.

— Užsiminus pinigus, gal ga
lit pasakyti, kaip vyksta pinigų 
rinkimas ir paskolų gavimas?

—Piniginį vajų mes pradėjome 
visu frontu ir tai visame Sydnėju
je, nes manome, kad šis reikalas 
yra visų Sydnėjaus lietuvių ir ypa
tingai tų kurie turi savojo jau
nojo prieauglio. Todėl šia proga 
aš dar kartą noriu kreiptis į visus 
Sydnėjaus lietuvius, prašydamas 
padėti mūsų sportuojančiam jau
nimui įsigyti savąją salę, kad jie 
ateityje galėtų dar gražiau ir 
skaitlingiau susiburti ir padavę 
draugišką ranką visam mūsų Syd
nėjaus jaunimui, galėtų sukurti 
stiprią ir barbščią jaunąją lietu
viškojo prieauglio šeimą šiame 
mieste.

— Kokie būtų Jūsų pageidavi
mai iš Sydnėjaus lietuviškosios ben 
druomenės?

— Apsiimdamas vadovauti šiam 
sunkiam darbui, aš, nors ir negy
vendamas Bankstowne ir jo apy
linkėse, prisiimu atsakomybę ir no
riu savo vardu garantuoti, kad 
šios salės šeimininkais ir pilnais 
administratoriais bus patys spor
tininkai ir jų vadovai, todėl, ypa
tingai sydnėjiškiams, turėtų dingti 
visos abejonės kas ir kaip valdys 
šią salę.

Baigdamas ypatingai noriu pa
dėkoti Statybos K-tui ir jo pirmi
ninkui inž. Vyt Bernotui, kuris tik
rai su didžiausiu: pasišventimu at
liko darbus gaudamas visas savi
valdybės statybos leidimus ir dabar 
su savo kolegomis daro visus pla
nus. Taip pat nuoširdžiai dėkoju 
p. A. Bernotui, kuris sutiko vado
vauti visiems statybos darbams.

Dar kartą kreipdamasis į visus 
Sydnėjaus lietuvius aš noriu Jūsų 
prašyti suprasti mus ir mūsų norą 
turėti savąją krepšinio salę, ku
rioje sekančiais metais jums gal 
ir vėl teks džiaugtis Amerikos lie
tuviais krepšininkais ir jų puikiu 
žaidimu. Todėl, brangūs tautiečiai, 
atsilankius pas jus aukų rinkė
jams, neuždarykite durų, bet sava 
auka ar paskola prisidėkite prie 
šios pirmosios lietuviškosios pa
saulyje salės statybos, kuriSydnė- 
jų ir gal visus Australijos lietu
vius dar daugiau išgarsins lais
vajame lietuvškame pasaulyje.

Tikrai, nors ir ne sportininkas 
ir ne pirmos jaunystės, bet pasi
klausęs pirmininko A. Laukaičio 
jausmingų žodžių ir aš įsitikinau, 
kad mūsų sportuojantis jaunimas, 
kuris taip gražiai pasirodė praei
tos šventės metu, tikrai reikalin
gas realios piniginės paramos, to
dėl nedvejodami visi į talką, kad 
jau metų gale matytume šią salę 
didingai stovinčią Bankstowne.

J.K.

daugiau apgalvotai ir rungtynės 
buvo laimėtos paskutinę minutę. 
Kovietėms labai trūksta treniravi
mosi, pasuotės blogos: perdažnai 
prarandamas kamuolys. Taip pat 
ir gynime reikėtų daugiau pasidar
buoti. Taškai: A. Jamieson 10, S. 
Motiejūnaitė 7, J. James 4, L. Mo
tiejūnaitė 4, M. Wiliams 2. D. Pau
lauskaitė sirgo ir rungtynėse ne
dalyvavo.

SENIAUSIAS IR ILGIAUSIAS 
HIMNAS

Seniausias — japonų nacionali
nis himnas. Jo tekstas buvo para
šytas IX r. Ilgiausias nacionalinis 
himnas — graikų. Jame 158 eilu
tės. O japonų himne vos 4 eilutės. 
Tokia pat trumpi yra Jordanijos 
ir San Marino himnai.

5



6 MŪSŲ PASTOGĖ 1967 m. kovo 13 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

DAR KARTĄ
“SVETIMOS PLUNKSNOS”

Didelis ir labai jau retas įvykis 
mūsų gyvenime yra lietuviškas 
teatras.

Vis mažiau atsiranda pasišven
tėlių, kurie imtųsi jų organizuoti 
ir išvesti į scenų.

Štai mes Melbourne galime di
džiuotis turėdami tokią organiza
torę ir režisorę p. V. Kružienę. 
Jos pastangomis ir buvo suorgani
zuotas “Aušros” teatras Melbour
ne, kurio pirmą pastatymą: V. 
Adomėno 3 v. komediją “Svetimos 
Plunksnos” teko matyti jau praė
jusiais metais, o štai aną sekma
dienį kovo 5 d.,vėl susirinkome 
Liet. Namuose pasistiprinti antrą 
kartą.

Kadangi tą komediją yra jau 
matę ir Geelongiškiai ir Sydnėjiš
kiai (per praėjusias Meno Dienas) 
o kitą savaitgalį pamatys ir Ade
laidės bendruomenė, — Svetimos 
Plunksnos bus jau kaip ir nebe 
svetimos, bet galėsim drąsiai sa
kyt — Savos!!!

Ir kritika ir recenzijos (kaip di
delio teatro senais laikais!) yra 
jau buvusi mūsų spaudoje aprašy
ta ir išnagrinėta, todėl nebekar
tosime nei turinio nei atskirų ro
lių išpildymo. Pamatyti reikėjo 
visiems!

Artistai, su vienu pakeitimu, te
bėra tie patys (N. Mališauskaitė, 
Butkutė, Miliauskienė, Miliaus
kas, Didžys, Šimkus ir Šidlaus
kas). Jie jau įsigyvenę j savo roles 
ir veiksmai ėjo sklandžiai ir pui
kiai. Visi tie, kurie buvo atėję pa
sižiūrėti jau antrą kartą, juokėsi 
gal net daugiau negu tie, kurie 
matė “Svetimas Plunksnas” tik 
pirmą kartą...

Gal todėl ir matėme tiek daug 
tautiečių šypsančiais veidais, ku
rie dar ilgai stovinėjo Lietuvių 
Namų koridoriuose, dalindamiesi 
įspūdžiais po vaidinimo ir neuž
miršdami pridėti:

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ku-ka

Dažnai vienas kitas skaitytojas 
nusiskundžia, kad korespondenci
jose atranda išspausdintas iškreip
tas paverdes. Kaltė, žinoma, tenka 
redaktoriui. Anąsyk jis sutiktiems 
keliems pažįstamiems parodė vie
ną rankraštį klausdamas išskaityti 
minimo asmens pavardę. Trys iš
minčiai skaitę ir kiekvienas vis 
kitaip! Tai kaip gali redaktorius 
tesingai perskaityti?

— ★ —
Jau visi pasirenkimai atlikti, ir 

Bankstowno “Devyni broliai” tik
rai vyksta su visu personalu Vely
koms į Melbourną. Gaila, kad net 
patys vaikų teatro menedžeriai ne
žino, nei kur, nei kurią valandą 
teks vaidinti. Sakyčiau, šitai svar
bu žinoti iš anksto ir busimiesiems 
spektaklio žiūrovams.

— ★ —
Sydnėjaus lietuviai studentai jau 

apsisprendė: Initium Semestri ba
liaus apimties įvyks balandžio 15 
d. Auburno lietuvių salėje, kur 
svečiai prie įėjimo bus pasitikti 
su kokteilio stikleliu ir salėje prie 
stalų aptarnaujami! Apie progra
mą nereikia nei klausti — ji repe
tuojama dar nuo pernai metų!

— ★ —
Kalbos apie “Dainos” chorą dar 

nenutyla. Sako, buvusios choristės 
chore išmoko dainuoti ir pasijuto 
solistėmis. Nežiūrint to, “Dainos” 
choro vakaras vistiek įvyks... pir
mą balandžio Dainavoje. Bus kuo 
Balandinėse pasidžiaugti.

Iš australų spaudoje apršymų 
apie adelaidiškio dail. Leono Žygo 
dailės parodą Adelaidėje, kuri jau 
užsidarė kovo 8 d., gaunasi išva
da, kad jis yra irgi vienas iš “iš
kiliųjų” su praeitimi ir stažu. Keis
ta, kodėl jis nepateko į neseniai 
pasirodžiusią knygą apie lietuvius 
dailininkus Australijoje?

— * —
Jau mene prieita prie tokios to

bulybės, kad vienos srities meni
ninkas nemato meno kito meninin
ko kūriniuose, šią tiesą patvirtina 
toks atsitikimas. Būdamas New 
Yorke mūsų dail. L. Urbonas už
suka į vieną galeriją, kur turėjusi 
būti skulptūros paroda. Užėjęs ma
to eilę juodai dažytų vienodos for
mos metalinių dėžių. Jis ir klausia 
sekretorės:

— Kada gi prasidės paroda?
— Jau prasidėjusi, — ji atsako.
— Bet kur gi skulptūros?
— Argi jūs nematote? — jinai 

nustemba.
— Matau, atsako mūsų dailinin

ką, bet aš maniau, kad čia tik pje
destalai...

— ★ —
Ir buvo suvažiavę, ir matė, ir 

patys aktyviai dalyvavo, bet iš pa
sisakymų kiekvienas vis kitokias 
Lietuvių Dienas Sydnėjuje matė ir 
kitaip vertino. Kad skaitytojai su
sidarytų apie jas objektyvų vaiz
dą, visa tiesa apie ths dienas bus 
išguldyta Balandiniame Kukutyje, 
į kurį kviečiami bendradarbiais 
visi tiesos mylėtojai melagių spau
doje.

— ★ —
Sydnėjaus Moterų Draugija vis 

dar susirūpinusi, kodėl niekas ne
aprašė jų surengto šaunaus Užga

Aš jau antrą kartą!
— Ir mes. . .

Išvada aiški — 
PATIKO !

Ačiū p. V. Kružienei, ačiū, ir 
mūsų pasišventėliams artistams! 
Melbournas ir toliau lauks jūsų pa
sirodymų!

(m.)

ADELAIDE
ADELAIDĖS LIET.

SĄJUNGOJE
Adei. Liet. S-gos metinis susirin

kimas įvyko vasario 26 d. Liet. 
Namuose. Sus-mą atidarė S-gos 
pirm. P. Bielskis ir pakvietė pir
mininkauti p. V .Raginį o sekre
toriauti p. Laurinaitį.

Iš pranešimų susirinkime paaiš
kėjo, kad S-ga turi 197 narius. Ry
šium su Adei. Liet. Namais Są
junga dar turi $10,500 skolos ban
kui ir $1,100 privatiems asmenims. 
Šiame susirinkime naujai kadenci
jai perrinkta senoji S-gos Valdyba. 
Ją sudaro: pirm. P. Bielskis, vi- 
cepirm. A. šerelis, I sekr. L. Mar- 
tinkus, II sekr. S. Dunda, iždn. 
č. Straukas, parengimų vadovas 
E. Ducauskas ir t urto globėjas 
J. Norkūnas.

P. ANDRIUŠIUI 60 METŲ
Adelaidėje gyvenančiam rašyto

jui laureatui Pulgiui Andriušiui 
kovo 18 d. sueina 60 metų. Adelai
dės Liet, visuomenė ir oficialios 
liet, institucijos šiam garbingam 
laureatui rengia kovo 18 d. pa
gerbimą Liet. Namuose. Šiose pa- 
gerbtuvėse apie laureatą kalbės p. 
VI. Radzevičius, apie jo kūrybą L. 
Pakalnis. Taip pat su šiuo paminė
jimu meninėje dalyje dalyvaus so

vėnių blyno vakaro. Norėtųsi neo
ficialiai paaiškinti: to vakaro uba
gės teisingai apdainavo buvusias 
Lietuvių Dienas Sydnėjuje, ir dėl 
to ano vakaro aprašymas su ilius
tracijomis ir labiausiai tiktų Ba
landiniame Kukutyje.— ★ —

Vienas pasiturintis Sydnėjaus 
tautietis nusipirko “ 11 Australi
jos lietuvių dailininkų” ir tik na
muose apžiūrėjęs pirkinį pamatė, 
kad jis jam nenaudingas. Tada 
skubiai 20 mylių važiavo pas par
davėją pirkinį grąžinti ir atsiimti 
pinigus! _  ★ —

Kai kitos kolonijos savo susikur
tas institucijas plečia ir tobulina, 
Sydnėjus vis priešingai: neturi nei 
bendruomeninių namų, irsta cho
ras, tautinių šokių grupė ir t.t. 
Vienas sydnėjiškių pasididžiavi
mas — mes vis kitaip, negu kiti!— ★ —

Melbourno teatras “Aušra” su 
savo spektakliu “Svetimos Plunks
nos” kovo 12 d. pasirodė Adelai

JŪSŲ ARTIMIEJI YRA TIK TIEK NUO JŪSŲ, 
KIEK LIGI ARTIMIAUSIOS UTA AIR FRANCE ĮSTAIGOS

Norėtumėte pasimatyti su savo artimaisiais? UTA-AIR FRANCE kaip tankiausias 
curopietiškas orinio susisiekimo tinklas, veikiąs ir Australijoje, veikiai gali įgyvendin
ti Jūsų pasimatymą nuskraidinant iš Australijos ir atgal. Mūsų “Welcome Service” 
ekspertai atliks viską, kas reikalinga ir mes globosime jūsų šeimą kaip savą. Jeigu jūs 
priklausote klubui ar kitokiai organizacijai, mes išrūpiname dideles nuolaidas grupinei 
kelionei UTA-AIR FRANCE linija. Veltui duodami patarimai tiek grupinės, tiek as
meniškos kelionės reikalais. Įsitikinkite užėję dar šiandie.

’wns.".-. DIDŽIAUSIAS PASAULYJE ORINIO SUSISIEKIMO TINKLAS

INFORMACIJA AUSTRALIJOJE:
33 Bligh Street, SYDNEY 
(28 0471)
331 Queen Street, BRISBANE 
(2 8358)

327 Collins Street, MELBOURNE 
(62 1635)
80 William Street, ADEDLAIDE
(51 1083)

listė G. Vasiliauskienė, pianistė N. 
Masiulytė ir jaunas dainininkas 
A. Zamoiskis. P. Andriušiui pa
gerbimą ruošia Adelaidės Apyl. 
Valdyba.

CANBERRA
REKOLEKCIJŲ TVARKA

Canberros ir apylinkės lietu
viams rekolekcijos vyks kovo 18 ir 
19 dienomis, Bradone. Jas praves 
kun. S. Gaidelis S.J. iš Sydney.

Rekolekcijų pradža šeštadienį, 
kovo 18 dieną, Švenč. Marijos baž
nyčioje, Donaldson gatvėje — 6 
vai. vakare šv. Mišios, jų metu pa

Rekolekcijos Sydnejuje
Sydney lietuviams rekolekcijos — kovo 17 — 19 d.d. St. Jo

achim’s bažn. Lidcombe (prie John St.)
Rekolekcijas Sydney lietuviams šiais metais praves kun. Pranas 

Dauknys, Geelongo kapelionas — dar pirmą kartą Sydney.
Kovo 17 d. — penktadienį — rekolekcijų pradžia. Nuo 6 vai. iš

pažintys. 7,30 vai. įžanginė Konferencija, Šv. Mišios ir Komunija, 
Konferencija ir vėl išpažintys.

Kovo 18 d. — šeštadienį, išpažintys nuo 5 vai. 6,30 vai. Konfe
rencija. 7 vai. Šv. Mišios, Komunija, rekolekcijų pamokslas — Išpa
žintys.

Kovo 19 d. — Verbų Sekmadienį — užbaigiamoji rekolekcijų 
diena: Išpažintys nuo 9 vai. iki pamaldų. 11,30 iškilmingos rekolek
cijų pamaldos, pamokslas ir bendra Komunija. Prašoma neiti Ko
munijos anksčiau ar kitose bažnyčiose.

Išpažinčių klausys Rekol. vad. Kun. P. Dauknys, kun. P. Mar- 
tuzas ir kun. P. Butkus, bet prašoma visų kuo daugiau atlikti išpa
žintis pirmais vakarais, kad išvengus varginančio laukimo sekma
dienį.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji Konferencija ir Palaiminimas bei 
atlaidų suteikimas.

— A —
Verbų Sekm. kovo 19 d. trumpos rekolekcijos ir Wollongonge lie

tuviams, kurios vyks Pranciškonių seselių koplyčioje 74 Cliff Rd. 
(ten kur ir praeitais metais). Nuo 4,15 vai. p.p. išpažintys, 5 vai. pa
mokslai, Šv. Mišios ir bendra Komunija.

dėje. Neseniai šis veikalas buvo 
pakartotas Melbourne, kur susi
laukta didelio pasigėrėjimo.

— ★ —
Melbourno Dainos Sambūrio cho

ristai taip džiaugėsi savo praeitų 
metų ir 4-sios Dainų šventės at
siektais rezultatais, kad į savo 
tam atšvęsti suruoštą suneštinį po
būvį net pamiršo pasikviesti savo 
dirigentą. — A —

Geelongo choro iškylos metu du 
Vyties sporto klubo nariai taip 
įsisiautėjo, kad vienas neteko bal
tinių, kitas kelnių. Matyt, choris
tams nepatiko, kad jie nedainuo
ja, o sportuoja.

— A —
Dviem Melbourno Apylinkės Vai 

dybos nariams taip patiko būti 
valdžioje (dirbti bendruomeninį 
darbą), kad jie pasiliko valdybo-

mokslas ir antras pamoksals tuoj 
po Mišių. Išpažinčių bus klausoma 
nuo 5 vai. popiet prieš Mišias
ir vakare tuoj po antrosios kon
ferencijos.

Palmių sekmadienį kovo 19 d. pa 
maldos vyks šv. Patriko bažny
čioje, Ipima gatvėje. Mišių pra
džia 11.30, jų metu užbaigiamoji 
rekolekcijų konferencija ir bendra 
šv. Komunija. Išpažinčių bus klau
soma iš ryto nuo 10.30 vai. prieš 
Mišias.

Canberros ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami pasinaudoti 
ša proga pasiruošimui šv. Vely
koms per maldą, susikaupimą ir 
einant kuoskaitlingiausiai šv. sa
kramentų.

Dvasiškio apsistojimo vieta, atsi
lankant Canberroje: Catholic Pres
bytery, 99 Limestone Avenue, 
Braddon. Telef.: 4 3138

Kun. P. Butkus

Kun. P. Butkus

je jau trečius metus iš eilės.— A — ■
Prieš keletą savaičių Melbourno 

tautinių šokių grupės šokėja Da
na Vingrytė buvo išrinkta grožio 
karaliene “Miss Cape Paterson”, 
kur Melbourno “Klumpakojis” bu
vo pakviestas Life savers klubų 
karnavale pademonstruoti tautinių 
šokių.

Kitą dieną “Herald” įdėjo net 
dvi jos nuotraukas ir aprašymus. 
Teko matyti jos nuotrauką net 
Čikagoje leidžiamame latvių laik
raštyje “Laiks”. Žada jų būti ir 
mūsų Los Angeles leidžiamame 
žurnale“ Lietuvių Dienos”.— A —

Iš Melbourno gauta tokia mįslė 
šio skyrelio skaitytojams: “Ne
gaudžiau, nekepiau, bet pasigar
džiuodamas valgiau — atspėk, 
Kukuti, ką?” Kas neįspės, tegu 
pasiskaito Melbourno Mote
rų surengtos gegužinės aprašymą.

Prane
BANKSTOWNO LIETUVIAMS 

PRANEŠIMAS

Pranešama, kad kovo 19 dieną 
4 vai. p.p. (Sekmadienį) Banks
towno Lietuvių Klubo (Dainavos 
Namų) Valdyba šaukia Dainavoje 
nepaprastą - visuotinį narių susi
rinkimą, kuriame bus pateikta to
kia darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo kvietimas.
3. Mandatų Komisijos praneši

mas.
4. Bankstowno Lietuvių Klubo 

įstatų pakeitimo svarstymas.
5. Sporto salės statybos reikalų 

pranešimas.
6. Klausimai ir sumanymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Minėtame susirinkime bus pa

teiktas svarstymui Bankstowno 
Lietuvių Klubo įstatų pakeitimas.

Dainavos Namų Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems 

Sydnėjaus Centrinės, Bankstowno 
ir kitų apylinkių lietuvams, sa
vo skaitlingu dalyvavimu ir malo 
niu įsijautimu parėmusiems šių 
metų Nepriklausomybės Šventės 
minėjimą Auburno salėje.

Ypatingai dėkingi esame mūsų 
mieloms choristėms ir choristams, 
visiems aukotojams maistu ar pini
gais ir visiems tiems, kurie akty
viu darbu prisidėjo prie minėjimo 
pasisekimo, jų tarpe ponioms — 
Deikuvienei, Dudaitienei, Kiverie- 
nei, Migevičienei, bufeto vadovei 
Statkuvienei, Staugirdienei, Solis
tei Tamošiūnienei ir Vėteikienei; 
panelėms — Apinytei, Deikutei, 
Pušaitei, Šidlauskaitei ir Tamošiū
naitei; ponams — Ankui, Pr.- An
tanaičiui, paskaitininkui inž. Bu- 
kevičiui, Dudaičiui, Kavaliauskui, 
Kiveriui, Plūkui, A. Statkui, Ši
dlauskui, Vyt. Šliogeriui ir Solis
tui Vildovui.

Visiems lietuviškas ačiū!
Sydnėjaus Centrinės ir Banks- 
towno Apylinkių Valdybos

SPAUDA

APIE MUS
Pereitų metų gruodžio mėn. “Lie

tuvių Dienose” tilpo dail. Leono 
Urbono fotografija ir pristatymas, 
kad jis atvykęs į USA. Tame nu
mery angliškame skyriuje “Lithu
anians Make News” pristatytas 
sydnėjiškis K. Kavaliauskas, kaip 
autorius matematikos vadovėlių 
australiškoms gimnazijoms.

Pereitų metų “Aidų” Nr. 9. ilius 
truotas sydnėjiškio dailininko V. 
Rato kūriniais. Šiuo metu dail. Vac 
lovas Ratas serga ir guli Sydne
jaus Prince Alfred ligoninėje. 
Nors gyvybei pavojaus nėra, bet 
jo sveikatos padėtis yra gana kom- 
likuota ir dar numato ligoninėje 
išbūti kiek ilgiau.

— * —
Žinoma šokėja balerina Ramona 

Rataitė, dail. V. Rato dukra mė
nesio pradžioj išvyko pasidairyti 
po Ameriką. Buvo numačiusi ten 
paviešėti kiek ilgiau, bet dėl tėvo 
ligos savo išvyką turės labai su
trumpinti.

— ★ —
Sausio 18 d. laidoje “Dirva” pas

kelbė sydnėjiškio Dr. R. Zakarevi
čiaus straipsnį - referatą, skaity
tą Sydnėjaus studentams ir spaus
dintą Mūsų Pastogėje, apie lietu
vių kalbą ir jos reikšmę.

mū$u Pastoge
BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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simai
MOTERŲ VEIKLOJE

Kovo 19 d. (sekmadienį) 2 vai. 
p.p., Lietuvių Namuose, 50 Errol 
Str., Nth. Melbourne, Soc. Globos 
Moterų D-ja ruošia kultūrinę po
pietę. Programoje p. D. Žilinskie
nės paskaita “Socialinio standar
to palaikymas ir žmogaus teisė į 
asmens laisvę”. Visas D-jos nares, 
rėmėjas ir visus prijaučiančius 
kviečiame kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

Balandžio 16 d. numatyta su
ruošti daiktinė loterija. Visos D- 
jos narės, rėmėjos ir rėmėjai pra
šomi paukoti bent po kelis fantus. 
Fantus prašome teikti D-jos valdy
bos narėms: V. Kybartienei, V. 
Morkūnienei, M. Savaitienei ir Em. 
Šeikienei.

Soc. Globos Moterų D-jos 
Valdyba Melbourne

SEKLYČIOS REIKALAIS
Nenorėdamos varginti Melbour

no Ponių atskiru susirinkimu; įsi
prašėme Melbourno socialinės Glo
bos Moterų Draugijos Valdybos 
leisti mums aptarti seklyčios įren
gimo reikalus jų rengiamos popie
tės metu, kuri įvyks kovo 19 die
ną, 2 v. p.p. Lietuvių Namuose, 
50 Errol St., Nth. Melbourne.

Socialinės Globos D-jos Valdybai 
maloniai sutikus, kviečiame visas 
Melbourno moteris kuo skaitlin
giausiai dalyvauti, nes tai jau pas
kutinis, prieš pradedant darbą pa
sitarimas.

Melbourno Moterų Seklyčios 
Rengimo Komitetas.

SAVAITGALIO MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio 
mokykla Lidcombe jau pradėjo dar 
bą ir pamokos vyksta kiekvieną 
sekmadienį prieš pamaldas nuo 9. 
30 vai. ten pat prie bažnyčios esan
čiose parapijos patalpose. Visi lie
tuviai, kuriems patogu vaikus leis
ti į šią mokyklą, kviečiami nuro
dytu laiku sekmadieniais pristaty
ti.

PLUNKSNOS KLUBUI
Patiksliname, kad pereitame 

Mūsų Pastogės numery neskelbtas 
kovo 18 d. Sydnėjaus Plunksnos 
Klubo narių susirinkimas dėl tuo 
metu vykstančių rekolekcijų at
šaukiamas ir jis nukeliamas balan 
džio 8 d. toje pačioje vietoje ir 
su ta pačia programa, būtent, p.p. 
Slavėnų namuose 25 Maranoa St, 
Auburn; susirinkime namų šeimi
ninkė p. M. Slavėnienė skaitys re
feratą apie Salomėją Nerį. Kiek 
žinoma, pati referentė šią poetę 
savu laiku pažinojo asmeniškai ir 
todėl reikia manyti, kad galės ir 
daugiau papasakoti, ko nesame 
apie šią kontraversinę poetę spau
doj skaitę. Tuo pačiu metu bus 
aptariami ir Klubo einamieji rei
kalai, ypač kas liečia neseniai iš
leistą Klubo knygą “Plunksna ir 
Žodis”.

LIETUVIŠKOS KULTŪROS 
MUZIEJUS ČIKAGOJE

Čikagoje produktyviai veikia 
prieš kiek laiko atidarytas “Bal- 
zekas Museum of Lithuanian Cul
ture” (4012 Archer Ave.,) kuriame 
be nuolatinių lietuvių tautinių eks- 
ponatų rengiamos nuolat dailės 
parodos ir kiti kult, parengimai. 
Štai nuo kovo 5 d. čia vyksta gar
sėjančio jauno dailininko Edvardo 
Valaičio dailės paroda,, kuri truks 
iki balandžio 6 d. Ten pat nese
niai su dideliu pasisekimu praėjo 
ir kun. Kezio, S.J. foto paroda.

Šis muziejus - galerija įrengta 
privataus patrioto lietuvio pastan
gomis siekiant kuo daugiau išpo
puliarinti lietuvių kultūrinius ir 
kūrybinius laimėjimus.
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