
VELYKŲ 
VARPAI

Nors ir kasmetinė Šventė Ve
lykos, bet jos niekad nepasidarė 
kasdieniškos, ypač mums, lietu
viams, nes su Velykomis rišia- 
si gražiausi mūsų tautos papro
čiai. Per eilę šimtmečių lietu
viams Velykos pasidarė ne vien 
tik religinė, bet lygiai ir tautinė 
šventė.

Ir šiandie svetimame krašte 
Velykos veikia lygiai taip į mus, 
lyg mes nebūtume supami sveti
mos aplinkos. Svetimo krašto at
mosfera nenustelbė mumyse se
niau švęstų lietuviškų Velykų, ne
nustelbė nei tos dvasios, kuri ne
atplėšiamai rišiasi su mūsų tau
tinėje kultūroje įaugusiomis tau
tinėmis tradicijomis. Juo labiau 
mus paveikia skaudžiai tas čia, 
kad neturime savos aplinkos, ku
rioje Velykos išsiskleistų visomis 
varsomis.

Mums kalbant apie Velykas 
sušvytruoja procesijų vėliavos, 
giesmės, skambalėliai ir varpai ir 
visa tai šaukia į kilnesnį, švieses
nį gyvenimą, liudija prisikėlimą 
ir šaukia mus pačius į prisikėli
mą.

Drauge besiklausant velykinių 
varpų pasigirsta ir kadaise tautą 
žadinusieji V. Kudirkos varpai, 
budinę tautą į laisvę, į šviesą, į 
naują laimingą rytojų. Abeji var
pai — tiek velykiniai, tiek ir Ku
dirkos — skambėjo ir tebeskam
ba tuo pačiu deriniu ir ta pačia 
intencija: kilti ir kelti. Velykiniai 
varpai, skelbdami Prisikėlimą 
drauge ir tikintįjį ragina kilti li
gi dangaus, ligi Dievo. Tautiniai 
arba kaip jau minėta Kudirkos 
varpai žadina miegančiuosius pa
busti laisvei, dirbti, kovoti ir tą 
laisvę iškovoti.

Juo labiau šis sąskambis suvir
pina mūsų kiekvieno sąžinę, kad 
nesame nei laisvi, nei budrūs bei 
jautrūs tiems reikalams, kurie 
kiekvienam lietuviui turėtų būti 
savigarbos ir ambicijos reikalai

Šventės yra šventės, kurios 
staiga pertraukia mūsų kasdieny
bę ir įstato i visai kitą — šven
tišką pasaulį. Kas sąmoningai 
laukia ir pasitinka šventes tasai 
įsigilina į jų simbolius, jų reikš
mę, patsai netgi ryžtasi veikti ir 
gyventi kaip tik ta kryptimi, ku
rią tie švenčių simboliai liudija.

Velykos — gal viena iŠ tų 
mūsų lietuviškų švenčių, kuri tu
ri tų simbolių daugiausia ir kurie 
yra giliausi. Budėjimai, pasnikai, 
rekolekcijos, vidinis ir išorinis 
apsivalymas, margučiai, bičiulys
tės — visa tai priveda ir patį 
žmogų prie švenčių, kurios ski
riasi nuo vakar dienos visa esme. 
Neišvengiamai todėl ir pats žmo
gus pasijaučia lyg patekęs iš tam
sos į dieną, jaučiasi nušviestas 
ir pakilęs. Tokioje nuotaikoje jam 
visai kitaip kalba skambėdami ir 
Velykų varpai ir Kudirkos var
pai. Excelsior — šaukia vieni, 
Labora — pritaria antri. Tasai
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NAUJI GINKLAI VIETNAMO 
KARE

Amerikiečių bomboms sunaiki
nus š. Vietnamo geležinkelio maz
gus, karo reikmenys buvo vežami 
keliais. Bomboms sugriovus tiltus 
ir išardžius daugumą kelių reik
menų pristatymas perėjo j kitą 
fazę — vandens kelius. Ir čia ko
munistams bus greitai nesaugu, 
nes amerikiečių bombonešiai nak
timis nuleidžia galybę minų, ku
rios mažu vandens sujudinimu, ar 
magnetiniu pritraukimu suranda 
taikinį ir susprogdina.

Kinijos jūroje patruliuojąs sep
tintasis amerikiečių laivynas ligi 
šiol pasinaudojo tik lėktuvnešiais 
kurių sprausminiai lėktuvai dieną 
-naktį neduodavo priešui ramy
bės. Šis laivynas tik dabar gavo 
Amerikos vyriausybės pritarimą 
savo pabūklais apšaudyti jūros 
pakraštyj esančius priešo įrengi
mus. Šaudmenų dydis svyruoja 
tarp 5 ir 8 inčų diametro, kurių 
nuotolis siekia nuo 10 ligi 17 my
lių. Šaudymo tikslumas yra nu
statomas elektroniniu principu, 
kuriam nėra tolygaus.

Taip vadinamoji de-militarised 

šauksmas neišvengiamai turi ras
ti atgarsio bent švenčių metu 
kiekvieno sąmoningo lietuvio šir
dy.

(v.k.)
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VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
zona, kuri turėtų būti neliečiama 
karo veiksmų, bet kurioje gan 
saugiai jautėsi komunistai, jau 
kiek laiko virto karo lauku. Šios 
zonos apšaudymui amerikiečiai 
naudoja žemėje įtvirtintus pabū
klus, kurių 70 kg. šoviniai siekia 
20 mylių nuotolį.

Kovos strategiją amerikiečiai 
pakeitė dėl esamų didelių oro pa
jėgų nuostolio ir dėl esamo mon- 
sūnų laikotarpio. Karas iš oro per 
liūtis labai sunkus ir dažniausiai 
nesėkmingas.

Priešo pusėje pasirodė taip 
pat naujų ginklų, gamintų Mas
kvoje. Amerikiečių pozicijos yra 
dažnai apšaudomos Vietkong ra
ketomis, kurios sveria 40 kg. ir 
gali pasiekti taikinį šešių mylių 
nuotolyje.

STRATEGINĖS KARO 
KLAIDOS

Komunistų raketoms apšaudant 
amerikiečių pozicijas jų didesnė 
dalis krinta ant nekaltų gyvento
jų. Tuo norima sukelti paniką 
tarpe gyventojų, o be to raketų 
tikslumas labai menkas nuo ko 
daugiausiai ir nukenčia civiliai.

Gyventojai kartais nukenčia ir 
nuo draugiškos pusės. Kaip, pa
vyzdžiui, netoli Laos sienos du 
amerikiečių sprausminiai lėktuvai 
per klaidą nušlavė visą kaimą. Ne 
tik kad jie bombardavo, bet liku
čius su kulkosvaidžiais pribaigė.

MIELUS SKAITYTOJUS, BENDRADARBIUS 

IR VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS 

SU VELYKOM SVEIKINA
“MŪSŲ PASTOGĖ“

AUKSINĖS p. p. BAČIŪNŲ VESTUVĖS
Pereitų savaitę beatostogauda

mi Honolulu salose p.p. Juozas ir 
Marija Bačiūnai atšventė savo 
auksines vestuves. Ar buvo ta 
proga kokios iškilmės ir kokios,

Lakūnų padaryta klaida kaime 
paliko 100 lavonų ir kitus 200 su
žeidė. Panašių strateginių klaidų 
padaryta ir anksčiau, tačiau šį 
sykį pati skaudžiausia.

INDIRA GANDI VĖL
MIN. PIRMININKĖ

Pralaimėjus paralamente 96 vie
tas Indijos Kongreso partijai bu
vo skaudus smūgis. To pasėkoje 
buvo galvojama, kad Indira Gandi 
bus priversta pasitraukti iš min. 
p-kės pareigų. Įvyko kitaip. Kan
didatai labiausiai nusistatę prieš 
Indirą rinkimų eigoje patys iš
krito. Partijoje nesant dideliam 
pasipriešinimui Indira liko seno
se min. p-kės pareigose sekan
tiems penkeriems metams.

NELIEČIAMAS SUKARNO
Apie prez. Sukarno buvo kalba

ma visaip: vieni sakė, kad jis iš 
krašto vyks, kiti — nevyks; jis 
bus teisiamas, tremiamas, karia
mas... Visgi, ir šiandieną Sukar
no sėdi saugiai savo rūmuose, 
truputėlį apkarpytais sparnais ir 
negalvoja kur nors vykti.

Tautos kongresas savo pirmoje 
sesijoje priėmė rezoliuciją, kuri 
įgalino gen. Suharto laikinai per
imti prezidento vietą. Kitaip sa
kant, prez. Sukamo nustojo po
litinės galios, nors titulas jam 
paliktas ligi sekančių metų rinki
mų.

V. Simankevičius

IŠSIPILDĖ

Medžio raižinys

tuo tarpu neturime tikslių žinių, 
bet vietos laikraštis ta proga pa
skelbė abiejų Bačiūnų didelę nuo
trauką su būdingais Honolulu vai
nikais primindamas, kad šiandie 
p.p. Bačiūnai švenčia savo auk
sines (50 metų) vestuves.

Juozas ir Marija Bačiūnai 
savo auksinių vestuvių proga

W. ULBRICHTO 
PRASIMANYMAI

tik vakarų pasaulis, bet irNe 
komunistiniai kraštai nenori pri
pažinti W. Ulbricht’o režimo, tuo 
pačiu ir rytų Vokietijos kaipo ats
kiros valstybės. Tarsi patyčiomis, 
komunistų diktatūra savąją pries
paudą vadina “Vokietijos Demo
kratine Respublika”.

Ligi šiol rytų - vakarų Vokieti
jos gyventojai buvo tos pačios tau
tos piliečiai. Nuo pereitos savai
tės pilietybės statutas komunisti
nėje santvarkoje pakeistas. Rytų 
Vokietijos 17 milijonų gyventojų 
iš režimo “mylinčio taiką ir de
mokratinę socialistų santvarką” į- 
gijo naują “Vokietijos Demokra
tinės Respublikos” pilietybę.

Taigi, nuo šio mėnesio pradžios 
W. Ulbricht’o sukurtoje dinasti
joje gimė pasūnis, bet skirtingos 
tautos ir atsikiros pilietybės.

NESUTARIMAI VIETNAME
Amerikos viršūnėse vis dažniau 

girdima pasisakymų prieš vykdo
mą karo eigą Vietname. Perei
tą savaitę buvusio Amerikos pre
zidento brolis Robert Kennedy tą 
patį tvirtino, reikalaudamas ga
lutinai bombardavimus nutraukti. 
Su R. Kennedy nuomone sutinka 
ir Gynybos Sekretorius McNama
ra. Jų abejonės, kad maža esą nau 
dos iš oro pajėgų pusės.

McNamara sutinka, kad nuola
tinis bombardavimas trukdo ko
munistams įvežti karo medžiagas 
ir žmones į Pietų Vietnamą. Bom
bardavimas tiltų, geležinkelių, ke
lių priešo pusėje laiko pririštus 
remonto darbams 300,000 žmonių. 
Bet ar tai pateisina amerikiečių 
nuostolius, ar tai trumpina karą, 
yra atviras klausimas. Išvadoje 
gaunasi vaizdas, kad McNamara 
vykdo tik prezidento Johnson’o
įsakymus, o jo asmeninė nuomo- vo dienos.

Mūsų Pastogės skaitytojų var
du sveikiname mielus Juozą ir 
Mariją Bačiūnus linkėdami lai
mingų ir saulėtų metų ir kad sa
vo deimantines vestuves atkeltų 
ne kur kitur, o Australijoje!

M.P. Red.

nė lieka abejinga tokiems veiks
mams.

Su prezidento nuomone sutinka 
Vyriausias Jungtinių Pajėgų šta
bas, kuris net skatina bombardavi
mą plėsti.

36 KARTUS MIRĘS 
IR GYVAS

Sovietų agentūra Tass paskel
bė, kad lietuvis Jonas Ąžuolas 
kankinamas širdies priepuolių 36 
kartus buvo miręs, bet kiekvienu 
kartu vis duodant elektros šoką 
iki 6000 voltų vėl buvo atgaivina
mas. Toji pati agentūra teigia, 
kad dabar jis šiuo metu jaučiasi 
visai gerai.

JUNĖ URBONIENĖ 
IŠVYKO | AMERIKA

Pereitą penktadienį (kovo 17 
d.) lėktuvu į Kanadą išskrido p. 
J. Urbonienė, dail. Leono Urbo
no žmona, kur ketina su vyru pa
atostogauti Amerikos 
apie šešetą savaičių, 
pernai spalio mėn. 
dail. Leonas Urbonas
Ameriką ir per tą laiką surengė 
net keturias savo individualines 
dailės parodas, kurios praėjo su 
dideliu pasisekimu, 
jų atidaryta 
nadoje kovo

kontinente 
Kaip žinia, 
sydnejiškis 

išvyko į

Paskutinioji 
mieste Ka-Toronto 

20 d.

uolos gaba-atrastasMeksikoje
las su suakmenėjusiomis žuvies 
liekanomis, ir mokslininkai spėja, 
kad toji žuvies įspaudą akmeny 
yra apie 75 milijonų metų se
numo.

Kremlius patvirtino pereitų me
tų nutarimą įvesti Sov. Sąjungoje 
penkių dienų darbo savaitę su 41 
darbo valanda. Tose srityse, kur 
penkių darbo dienų sistema sun
ku pritaikinti, pasiliks šešios dar-
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JONAS SOLIŪNAS

TAUPYTI AR GELBĖTI?
Taupymas moka gerus dividendus. Taip skelbia kiekvienas 

Amerikos bankas. Šiandien taupyti yra mada. Ne tik mada, bet 
dažnai ir būtinybė. Ypatingai tuose kraštuose, kuriuose senatvės 
pensijos bei nemokamas gydymas dar vis nėra pakankamas.

Taupo ir Siaurės Amerikos lietuviai. Individualiai bei per 
organizacijas. Turime mases tų taupymo institucijų. Turime ne
mažai ir visuomenės remiamų fondų. Turime Tautos Fondą, Kul
tūros Fondą, Balfo Fondą, Alto Fondą, Lituanus Fondą ir dar be
gales kitų. Net ir kiekviena mažiausia organizacija taip pat turi 
savo fondą. Žodžiu, taupome surinktus pinigus dažnai net neži

nodami, ar tas taupymas reikalingas, ar ne, ar jis naudingas, ai 
ne.

Nėra abejonės, kad turtingiausias fondas šiuo melu yra Lie
tuvių Fondas, turis jau virš 330,000 kasoje. Todėl jis daugiausia 
ir sulaukia mūsų visų dėmesio. Dažniausia jis užkliūva visiems 
tiems, kurie jį remia, ir tiems, kurie jį tik kritikuoja. Žinoma, ne 
visi gali remti, o kritikuoti dideliu gudročium anot to, būti ne
reikia. Svarbu turėti smailą liežuvį, buką sąžinę ir keletą tūkstan
čių banke. Vis dėl to yra gerų žmonių, su kilniais tikslais ir tų tar
pe., kurie įvairius fondus tik kritikuoja, nes sveika kritika tam tik
ra prasme taip pat yra darbo rėmimas.

Dėl Lietuvių Fondo jau ne vienas mūsų veikėjas yra spau
doje bei suvažiavimuose vienaip ar kitaip pasisakęs. Neretai vi
sus pasisakymus galima sugrupuoti į dvi stovyklas: viena, kurie 
pasisako už nuolatinį pinigų taupymą, už finansinių išteklių didi
nimus, antra — kurie teigia, kad nėra naudinga pinigus taupyti, 
kada lietuvybė miršta. Antrosios stovyklos stipriausias argumen
tas — reikia remti jaunimą ir pamiršti tolimą ateitį. Reikia žiūrė
ti, kaip dabar būtų galima gelbėti padėtį, o ne tolimoje ateityje.

Tiek vieni, tiek antri yra teisūs. Tik vieni, mums rodos, yra 
truputį teisingesni už kitus.

Šiuo metu Lietuvių Fondo valdytojai yra tos nuomonės, jog 
reikia taupyti ateičiai, o dabarčiai duoti tik trupinius, sugraibsty- 
tus už santaupų palūkanas. Taip ir daroma. Kasmet paskiriama 
Įvairiems kultūriniams reikalams įvairios nestambios sumos.

Ar dabartinė Lietuvių Fondo parama yra labai efektinga, ten
ka labai abejoti. Tiesa, premijoms galbūt ir tokių trupinių užtenka, 
tačiau ar daug įtakos maža parama suteikia organizacijai bei sam
būriui, sunku nuspėti. Atrodo ,kad dabar norima daugumą pa
tenkinti paremiant ne vieną darbą stambesne premija, o išdali
nant daugelį mažų premijėlių keliolikai institucijų bei asmenų.

Ar užsimotąjį milijono dolerių Fondą kada nors turėsime, ne
žinia. Aukos plaukia, bet lėtai.

Matant, kad tas kelias į milijoną sunkus ir žinant, jog ma
žos premijėlės nėra labai efektingos, turime rimtai pagalvoti, ar 
iš viso tas “milijoninis fondas” yra reiškinys mūsų visuomeninia
me gyvenime.

Manding, šiandien yra daug svarbiau rūpintis dabartiniu jau
nimu, nei spekuliuoti, ką galima bus nuveikti su milijonu dolerių 
tolimoje ateityje. Dabar labai rimtai turime pasvarstyti, ar galima 
ignoruoti esamą padėtį užsispyrusiai tvirtinant, kad ateityje fondas 
bus naudingesnis ir reikalingesnis. ,

Šiandien mums reikia tik vieno fondo — Lietuvių Jaunimo 
Fondo, šis fondas turėtų sudėti visas jėgas, paaukoti visus fi
nansus jaunimui prie lietuviško kamieno išlaikyti. Jeigu mes jauni
mo neteksime, veltui bus ir tas milijoninis fondas. Juo greičiau 
pasinaudos svetimtaučiai, bet ne mūsų žemės vaikai. Šiandie 
yra paskutinės minutės kalbai už Jaunimo Fondo reikalingumą.

Ką toks Jaunimo Fondas turi daryti? Svarbiausia — pirkti, 
steigti, statyti jaunimo centrus. Namus visose lietuvių kolonijose, 
kur jaunimas pajustų esąs šeimininku, o ne. svečiu.

Mes turime įsikibti į svetimą žemę. Kitaip svetimi ir at
šiaurūs vėjai mus visus nuplaus. Nereikia būti dideliu išminčium 
kad žinotum, kokios svarbos jaunimui yra nuosavi namai. Ir kas 
dar svarbiau — jaunimo centre pagrindinis pastatas turi būti 
sporto salė, bet ne sandėliai archyvams. Lietuvybė bus tol gyva kol 
mes atsisakysime archaiško galvojimo, jog jaunimą galėsime išlai
kyti ne per sportą, o per įvairius laikinus blizgučius.

Jeigu sutinkame, kad mums dabar reikia jaunimo centrų, 
tai tada nėra abejonės, turime pakeisti ir Lietuvių Fondo kryptį, 
šis fondas turi būti panaudotas jaunimo centrų statymui, o ne 
įvairioms mažoms premijėlėms.

šiandien jau yra pats laikas apsispręsti, ko norime: turtingų 
archyvų, ar gyvo lietuviško jaunimo.

Be. jaunimo centrų statymo yra būtina pirkti vasaros sto
vyklavietes, ruošti vasaros stovyklas jaunimui. Neseniai pasibai
gę jaunimo Metai aiškiai parodė, kad mes turime mases ener
giško, gyvo jaunimo. Jam tereikia tik geros vadovybės ir stambios 
mūsų visuomenės paramos. Šitokia visuomenės parama turėtų 
skubiai ateiti per Lietuvių Fondą. Kitaip turėsime milijoninį fondą 
ir nulinį jaunimą.

TOKIOS TOKELĖS
Tik dalinai pasisekė. I Čikagos miesto tarybą kandidatavęs 

Amerikos lietuvis Aleksandras Kumskis nebuvo išrinktas. Tačiau 
jis surinko užtenkamai balsų, kad dalyvautų perbalsavime. Mano
ma, kad jis perbalsavime nurungs lenką Staszuk.

Šukytė koncerte. Metopolitan operos New Yorke solistė Li
lija šukytė kovo 5d. dalyvavo Draugo koncerte, kuris buvo ruo
šiamas romano premijos įteikimo proga. Kaip jau žinome, šįmet 
Draugo romano konkursą laimėjo rašytojas P. Naujokaitis.

Visi paminėjo. Čikagos didieji dienraščiai, nors ir labai kuk
liai, paminėjo Vasario 16-sios minėjimą, įvykusį vasario 19 d. 
Marijos gimnazijos patalpose.

SULAIKYTAS
“TĖVYNES BALSAS”

Ligi šiolei nuolat per prievartą 
už dyką užsienio lietuviams siun
tinėtas okupuotos Lietuvos komu
nistų propagandinis laikraštis “Tė
vynės Balsas” sulaikytas ir vietoj 
jo bus leidžiamas savaitinis lai

kraštis “Gimtasis Kraštas” su ta 
pačia misija, kaip ir anksčiau leis
tasis “Tėvynės Balsas”, šis nau
jasis laikraštis bus drauge plati
namas (bent taip skelbiama) ir 
pačioje Lietuvoje, kai “Tėvynės 
Balsas” pačioje Lietuvoje nebuvo 
platinamas.

Dali. Leono Žygo paroda
Vasario 22 d. žinoma kultūri

ninkė ir baleto mokytoja Joanne 
Priest Adelaidėje, Miller Anderson 
galerijoje atidarė dail. Leono Žy
go surengtą tapybos parodą, kuri 
truko iki kovo 9 d.

Šią trečią individualinę L. Žy
go parodą, kurioje dailininkas iš
statė 50 naujausių savo kūrinių, 
teigiamai įvertino meno kritikai. 
Paroda susidomėjimas buvo dide
lis: ją aplankė daug žmonių, nu
pirko 19 paveikslų, gražiai ir pla
čiai ją aprašė australų spauda. 
Dienraščiai “The Advertiser” ir 
“The News” (vasario 23 d.) pas
kelbė parodos atidarymo nuotrau
kas, o “The Advertiser” ir meno 
kr-kės Elizabeth Young straipsny 
“Lithuanian Stages Exibition’, ku
riame dail. L. Žygo kūryba taip 
vertinama: “... nuo linksmo primi

tyvaus reprezentavimo per lyrinį 
impresionizmą prieinama prie abs
trakčios kompozicijos, kur dailinin
kas mūsų nuomone pasireiškia la
biausia patraukliai ir įdomiai.” 
Kitas žymus meno kritikas Ivor 
Francis “Sunday Mail” vasario 25 
d. laidoje rašo: “L. Žygas atsis
kleidžia kaip daugelio stilių meni
ninkas, daugelio nuotaikų daugelio 
europietiškų ir australiškų pėdsa
kų. Jis gali būti taip primityvus, 
kaip Douanier Rousseau (“Eucal
yptus Ficifolia”), arba taip eks- 
presionistiškae kaip W. Dutkie- 
wicz (“Robust Entourage”). Mo
mentais jis yra sąmojingai abs
traktus ir taip surrealistiškas kaip 
Gleeson (“Pale Image”). Ten pat 
toliau rašoma, kad “Žygas yra es
tetas, o jo “Lietuviškas peizažas 
yra deimančiukas”.

SPAUDOS CENTRAS SYDNEJUJE
39 Church St. Lidcombe, Telef. 649 8879 

platina liet, rašytojų anglų kalboje knygas, taip pat didelis pasi
rinkimas lietuviškų plokštelių ir tautinių medžio drožinių.
LITUANUS. Leidž. akad. jaun. Metinė pren. 3 dol. atsk. nr. 1 dol. 
ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA $5.00 
M. GIMBUTAS: The Balts 5.30
K. JURGĖLA: History of the Lithuanian Nation 9.00
L. VALIUKAS: Lithuania Land of Heroes 4.30
J. BIELSKIS: The Battle of Grunwald 2.70
J. KONČIUS: Vytautas The Great Duke of Lithuania 3.60
V. KUDIRKA: Memoirs of a Lithuanian Bridge 1.80
V. BIELAJUS: The Evening Song 2.70
S. ZOBARSKAS: Lithuanian Folk Tales 4.05
V. KRĖVĖ: The Temptation 2.70
A. ŠAPOKA: Vilnius in the Life of Lithuania 2.00
I ŠEINIUS: Rejuvenation of Siegfried Immerselbe 4.50
A. BARONAS: Footbridges and Abysses 4.50
V. RAMONAS: Crosses 4.00
S. ZOBARSKAS: The Maker of Gods 2.70
J. GLIAUDA: Hause upon the Sand 3.60
V. TAMULAITIS: Nimblefoot the ANT 3.60
A. LANDSBERGIS: The Green Linden 5.40
S. ZOBARSKAS: Selected Lithuanian Short Stories 4.50
A. VAIČIULAITIS: Noon at a Country Inn 3.60
B. ARMONIENĖ: Leave your tears in Moscow 3.60
S. ZOBARSKAS: Lithuanian Quartet 4.50
M. VAITKUS: The Deluge 3.60
K. V. TAURAS: Guerilla Warfare on the Amber Coast 2.70
V. KRĖVĖ: The Herdsman and the Linden Tree 3.60
C. DECKER: Modern Stories From Many Lands 4.50
F. COLOANE: The Stowaway 2.70
S. ZOBARSKAS: The Mountain Doves 3.15
L ŠEINIUS: The Ordeal of Assad Pasha 1.80
J. DAUDŽVARDIS: Popular Lithuanian Recipes 1.80
V. BIELAJUS: The Dance of Lietuva 4.50
S. ZOBARSKAS: Bobby Wishingmore 1.80
NEWS DIGEST INTERNATIONAL 0.30

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį Spaudos 
Centre, Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church St. Lidcombe.

Turistas Tasmanijoj
Norėdamas tikrai pažinti šio 

kontinento įvairias tolimas vieto
ves, per šios vasaros atostogas pa
traukiau į Tasmanijos salą, ku
rios dydis, palyginti, mažas, sker
sai, ar išilgai vos tik 180-190 my
lių žemės teritorija. Pirmąjį šiau
rės Tasmanijos pajūrio miestą, 
Lauceston, pasiekiau lėktuvu. Ap
linkui labai aukštos, gražios vietos 
ir daugumoje jau apgyvendintos. 
Nors gamtos požiūriu didelio skir
tumo tenai nėra, bet važiuojant 
traukiniu, Hobarto link, teko ma
tyti labai derlingos, išdirbtos juo
dos žemės, o aplinkui ją besiganan
čias visai skirtingas avytes juodo
mis galvutėmis. Artėjant prie Ho
barto prasideda aukšti kalnai, a- 
paugę žaliuojančiais medžiais. Ir 
juo toliau, tuo kalnai vis aukštė
ja, taip, kad pro traukinio langą 
labai dažnai negali žmogus ir kal
nų viršūnės pamatyti. Bet staiga 
ta graži aplinka pasibaigia, ir 
traukinys patenka į veik vienos 
mylios ilgio tunelį, kuriame išbu
vome tikrai labai ilgai. Tai bene 
ilgiausias geležinkelio tunelis Aus
tralijoje. Bet ir išlindus iš to tu
nelio kalnuotos vietos nesibaigia 
ir geležinkelis vėliau taip sukinė
jasi tarp kalnų, kad traukinys la
bai iš lėto rieda ir pamažu kyla 
vis aukštyn ir aukštyn. Bendrai, 
aplinka labai skirtinga ir graži. 
Teko pravažiuoti net vieną vieto
vę “Campania” vardu.

Nors Hobartas taip pat apsup
tas didžiulių kalnų, bet čia pat 
prie miesto teka labai plati upė. 
Vasarą dienos metu čia ir gi la
bai šilta, bet rytais kaip Sydnė
juje žiemos metu. Būdinga, kad 
viena miesto kelių sankryža tokia 
judri, kad pėsčių judėjimui praves 
ti požemio takeliai įvairiomis

kryptimis, tuo pačiu išvengiant ga 
limų nelaimių. Čia pat ant kalne
lio gražus parkas ir jame įvairūs 
paminklai. Vienas - 1804 metų pa
minklas pirmam išlipimui Tasma- 
nijon. O kitas gana gražus, aukš
tas paminklas — tai pirmojo ir 
antrojo pasaulinių karų aukoms 
pagerbti. Pagaliau, turizmo biurui 
parūpinus automobilį, vieną dieną 
patraukėme į čia pat prie miesto 
esantį virš keturių mylių aukš
čio Wellingtono kalną. Kelią į kal
ną būk tai nutiesę policininkai ir 
tatai labai svarbu ir praktiška vi
sais požiūriais. Kalno pačioje vir
šūnėje radome jau labai daug lan
kytojų. Iš čia visas Hobartas ir 
apylinkės atsivėrė kaip ant delno, 
lyg rodos žmogus matai ko ne visą 
Tasmaniją. Graži aplinka ir ne
paprasti vaizdai, čia pat iškabin
tas atitinkamas užrašas lentelėje, 
kad, girdi, geologų, nustatyta, jog 
šis kalnas atsiradęs prieš 200 mili
jonų metų. Bet ir tikrai kalno pa
viršius labai įdomus, savotiški ak
menys, įvairiausių dydžių ir rū
šių, bei spalvų o tarp jų vis tik 
auga medeliai ir net gėlės žydi va
saros metu. Čia pat kalno viršuje 
įrengtos dvi radijo stotys. O neto
li, kitoje miesto pusėje, matyti ki
tas — Nelsono kalnas.

Grįžtant iš Hobarto, traukinio 
vagonuose be pertraukos buvo duo
dama muzika per radijo garsintu
vus, kas ir gi naujiena. Drauge 
per tuos garsintuvus buvo duoda
mas visų pravažiuojamų vietovių 
apibūdinimas. Net dalinti laikraš
čiai pasiskaityti. Nors paskutiniu 
laiku Tasmanija liūdnai pagarsė
jo pasaulyje gaisrais, bet visvien 
ji lieka saviška bei skirtinga Aus
tralijos pietų salelė bei valstija.

K. Kemefys

Ši trečioji dail. L. Žygo paroda 
yra visais atžvilgiais pavykusi. 
Tenka tik dailininką pasveikinti ir 
pasidžiaugti jo rūpestingu parodai 
pasirengimu, vykusiu paveikslų su
grupavimu ir puikiai išleistu ka
talogu, kuriame paveikslų lietuviš
kiems pavadinimams net pritaikin
ti lietuviškai rašybai ženklai, į ką 
kiti dailininkai paprastai nekrei- 
pa dėmesio.

Dail. Leonas Žygas gimęs 1924 
m. vasario 19 d. Biržuose, studi
javo meną Lietuvoje ir Vokietijoje. 
Ir Australijoje šalia kitų įvairių 
darbų neužmetė šamo pamėgtos ta

pybos. Tai gana kūrybingas ir pro
duktyvūs dailininkas, surengęs tris 
individualines parodas ir su savo 
kūriniais dalyvavęs įvairiose pa
rodose ne tik Adelaidėje, bet ir Syd 
nėjuje, Melbourne, Perthe. Jo dar
bai puošia daugybę privačių kolek
cijų Australijoje, Vokietijoje, Ame 
rikoje ir Lietuvoje. Jis yra Royal 
and Contemporary Societies of 
Art narys ir jo kūrybą įvertino 
National Galerija Adelaidėje iš
rinkdama jį aštuonių geriausių 
dailininkų grupėn atstovauti Pie
tų Australiją Flotta Lauro Art 
Award konkurse.

Linkime šiam darbščiam ir kū
rybingam lietuviui dailininkui ge- 
riasios sėkmės.

P. Bielskis

KAIP PATEKTI SOV. SAJUNGON?
“Freie Presse Korespondenz” ra

šo, kad užsieny gyvenąs pabaltie- 
tis, norėdamas atsilankyti savo tė
vynėje, turi užpildyti sovietų sau
gumo (KGB) paruoštas anketas su 
smulkiais klausimais. Pirmiausia 
jis turi įteikti savo gyvenamajame 
krašte sovietų pasiuntinybei pra
šymą. Po keliolikos savaičių ar 
keleto mėnesių prašytojas gauna 
iš tos pasiuntinybės 6 anketas su 
tokiu lydraščiu: “Ryšium su jūsų 
prašymu siunčiame anketas užpil
dyti gauti vizai įvažiuoti į Sov. 
Sąjungą ir gauti sovietiniam už
sienių pasui, nes mes pagal tam 
tikrą įstatymą laikome jus sovietų 
piliečiu. Atsakykite į klausimus, 
parašykite savo biografiją, pridė
kite prie kiekvienos anketos po vie
ną savo nuotrauką ir pats įteiki
te Sov. Sąjungos pasiuntinybei. 
Priede: 6 anketos”.

Tose anketose yra 24 klausimai. 
Klausimas Nr. 20: Ar turite gi
minių Sov. Sąjungoje? Jei turite 
— tai nurodykite giminystę su jais 
pavardę, vardus, tėvų vardus, gi
mimo datas ir adresus. Klausimai 
22 ir 23: Ar turite giminių, kurie 
gyvena dabartinėj jūsų gyvenvie
tėj ir kituose kraštuose? Nurody
kite giminystę su jais, pavardę, 
vardą, tėvo vardą, datą ir gimimo 
vietą, adresą, užsiėmimą ir kokia 
dabartinė jo pilietybė”.

Pagal šiuos duomenis sovietų 
saugumas viską gali “išsijoti”. Jei
gu pasirodytų kas nors įtartina, 
tai gali būti visokių pasekmių, ži
noma, pabaltiečiams “geriems so
vietų patriotams”, kurie tokiais 
laikomi ir gyvena užsieniuose, vyk
ti į savo tėvynę nėra jokių pavo
jų-

Sovietų saugumas atvykstan
tiems iš užsienių yra nuodugniai 
pasiruošęs per savo agentus vie
toje ir užsieniuose ir peržiūri KGB 
žinioje esančius archyvus. Atvy
kusieji taip pat sekami, kad to

nepastebėtų. KGB pareigūnai pa
gal savo turimuosius duomenis 
atvykusius paskirsto į keturias ka
tegorijas. Vieni apgyvendinami pa
rinktame viešbutyje ir gali aplan
kyti tam tikrą vietą ar miestą. 
Antrieji gali dienos metu išeiti iš 
viešbučio, bet vakare turi vėl su
grįžti. Tretieji turi gyventi vieš
butyje ir tik grupėmis vežiojami 
po kraštą, paprastai KGB prižiūri
mi ir saugojami. Ketvirtieji apgy
vendinami pas gimines, kuriems 
dar prieš svečiui atvykstant ir kol 
jie vieši KGB parūpina butui nau
jus baldus, valgio, gėrimų ir kitų 
reikmenų, kad svečias susidarytų 
gerą įspūdį apie gyvenimą sovieti- 
joje. šiuo atveju svečias sekamas 
ne KGB agentų, bet savo giminių, 
kurie būna instruktuojami tam tik 
ruošė kursuose, kaip svečią priim
ti, ką su juo kalbėti ir 1.1. Vėliau 
privalo viską smulkiai pranešti 
vietos KGB. Tiktai retais atvejais 
svečias gali suprasti, kad visa tai 
buvo tyčia paruošta ir surežisuo
ta.

_ ★ _

Jūrininkai ir sportininkai daž
niau turi ryšių su užsieniu. Tai 
vienintelės gyventojų grupės, ku
rios iš KGB gauna leidimus išva
žiuoti, bet turi raštiškai prisiek
ti, kad grįš atgal ir kad užsieny
je nesileis į jokius politinius pa
sikalbėjimus, nepirks jokių vaka
rietiškų laikraščių, knygų ir pana
šių dalykų. Užsienyje vaikščioti 
tiktai grupėmis. Taip pat dar turi 
priesaika patvirtinti, kad grįžę iš 
užsienių nepasakos kitiems, ką ten 
matė. Įgulos sovietinių laivų, plau
kiančių Latvijos ar Estijos vardu, 
nėra latviškos ar estiškos. Tos įgu
los dažnai keičiamos, nes sovietų 
saugumas galvoja, kad tie žmonės 
užsikrečia “vakarų kapitalizmu”. 
Jūrininkai iš tokių laivų perkelia
mi į vidaus laivyną.

A.A.

JONUI BUDRIKIU!

staiga mirus, jo sūnui — universiteto lektoriui Zigmui Bud
rikiu! ir jo artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

ALB Perth’o Apylinkės Valdyba

A.A.
JONUI BUDRIKIUl

mirus, jo liūdinčius vaikus — Rūtą, Vytą, Zigmą ir marčią 
Genę skausme gilausią užuojautą reiškia

Wollongongo Apylinkės Valdyba

A.A.
JONUI BUDRIKIUl

staiga mirus, dukrą Rūtą ir sūnus giliai užjaučiame

A.A. Brunkai

A.A.

JONUI BUDRIKIUl

mirus, sūnus Vytautą, Zigmą ir dukrą Rūtą giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

Gailiūnai ir Jonušai
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VIETOJE PASVEIKINIMO
(Pasikalbėjimas mintimis su Pulgiu AudriuSiu jo sukakties proga) VEDA JOAKIMAS VĖJAS

KADA ATEINA RUDUO
— Sveikas, Pulgi, kapos mete- numetė į šalį Tavo “Tipelį”, nes- ir kiti, kurie ateis po mūsų, Ta

lių sulaukęs! — Taip ir norėtųsi kaito arba perskaičius jos neuž- vo sukrautais turtais naudotųsi ir 
sušukti pasilypėjus ant tvoros 
į Adelaidės pusę. Kas čia, rodos, 
nuo Sydnėjaus iki Adelaidės tai 
lyg stovėtum vienas vienoj Gilio 
ežero pusėj, kitas kitoj ir taip 
ankstyvą rytmetį, baidydami meš 
keriotojams žuvis, ir susišūkautu- 
mėm. Bet, matai, šiandie, kitokie 
laikai: esame ne Tauragnų kara
lystėj, bet čia; mus skiria ne Gi
lio ežeras, bet raudonos Austra
lijos dykumos, pagaliau Tau jau 
60, tai lyg su karūna, ir dėl to 
tarsi ir nemandagu taip piemeniš
kai vyresnį užkalbinti...

Kad Tau 60, tai man liūdna 
naujiena. Mane daug labiau būtų 
tavo kaimynas Radzevičius pra
džiuginęs, jeigu būtų pranešęs, 
kad pasirodė dar viena Andriušio 
knyga . Šita žinia yra pikta ir 
ją išgirdęs aš norėjau, kaip ka
daise mano bobutė — kaimynui 
atnešus žinią ji griebdavo šluotą 
ir pradėdavo šluoti aslą, kad ne
gera naujiena į namus neįsimes
tų. Žinoma, čia kiek kitaip: šluo
si nešluosi, bet Tavo kapos metų 
ir nenušluosi, nes ne Tu, o kiti 
tuos metus suskaičiavo ir dabar 
minėjimais, kalbom ar sveikini
mais deda antspaudą, kurios ne
išsiginsi: va tau, Andriuši, uždė- 
jom 60 metų ir džiaukis! Nežiū
rint to, ir aš su visais kitais — 
būk sveikas iki antros kapos su
kaktuvių!

dega Tavo juokdaryba iš mūsų gaivintųsi. Šita sukaktis Tau gal 
šių dienų aktualijų, bet ji mato nieko, o mums tai didelė šven- 

Rojaus var- tė. Kiti gal kasdien po truputį 
su Tavimi pabuvoja ar kasdie
niškame gyvenime, ar Tavo kny
gą atskleisdami, bet Tavęs visą 
prožektorių šviesoj tik retkarčiais 
išvystame ir tai viso neapimdami,

Andriušį knygose “] 
tai”, “Sudiev, kvietkeli”, “Anoj 
pusėj ežero” ir dalinai “Purie
nos po vandeniu”. Čia, ji sako, 
yra Andriušis, o visur kitur tik 
tai jo šešėlis.

Mielas Pulgi, nepasakočiau nes tokių žmonių, kaip Tu, dydis 
šių intymių šeimos istorijų viešai, matojamas ne inčais ir stonais, o 
jeigu čia nebūtų teisybės. Mano LAIKU. Dabar Tau tik 60, bet 
žmona yra realistė ir moka skir
ti grūdus nuo pelų.

Kada atėjo ruduo?
Kai baigės pabaigtuvių alus, kai ištuštėjo 

pajūriai, kai pražydo imbiras, kai Lago del 
užtvino sutemom ar kai —

“...nieko nebuvo ir nieks neįvyko 
Nei danguj, nei žemėj, nei širdyj, 
Tik iš gelstančių medžių vainiko 
Pirmas lapas nukrito žemyn...”?

Novelėje “Babylono Loterija” Argentinos 
rašytojas ir poetas J. Borges rašo apie loteriją, 
kurioj galima buvo laimėti VISKĄ: pinigus, 

'—.• x----- visuome-

Cor

DVIGUBAS VEIDAS

Vaikystėje mane stebino romė
nų vaizduotas Janusas su dvigu
bu veidu. Maniau, kad čia romė
nų fantazija, su kuria gali ir ne
siskaityti. Bet gyvenime irgi yra 
daugybė žmonių su dvigubais ar 
net trigubais veidais. Aš niekad 
netikėjau, kad patsai užsiimtumei 
tokiu žaidimu. Aš nekalbu apie 
Tave asmeniškai, bet tik iš Tavo 
knygų, kurių negali nei atšaukti, 
nei paneigti. P. Andruišis savo 
veikaluose yra lyg romėnų dievas 
Janusas su dvigubu veidu: vie
nas Andriušis prie Gilio ežero, 
antras Andriušis čia — žurnalis
tas, gyvenąs dienos aktualija ir 
ją būtinai turįs pabrėžti iš jumo
ristinės pusės — satyriškai, fel- 
jetoniškai, gal būt net ironiškai. 
Štai dėl ko ir patsai turi dvigubą 
vertinimą — vieni ieško Tavyje 
epiko, net lyriko, kiti mato Ta
ve jumoristą, satyriką, kuris ži
no kaip ir kur pagauti mūsų šios 
dienos gyvenimo silpnybes, tą gy
venimą iškelti tokioje šviesoje, 
kas dabarties veikėjus atskleidžia 
iš kitokio kampo. Paviršutiniškai 
žiūrint čia yra Tavo antrasis vei
das, atsuktas į realią gyvenimo 
pusę — pašaipus, grasus, net pa
juokiantis. Šitoji pusė, sakyčiau 
daugeliu atvejų net pavojinga ir 
Tau pačiam, nes jumoras yra vi
sados kaip bumerangas — jeigu 
nepataikei į tikslą, jis grįžta pa
čiam į kaktą! Kiek žinau, Tau 
pačiam Tavo jumoras kaktos ne
pramušė, bet neatšaukiamai už
dėjo tokią žymę, kad jeigu An
driušis, tai būtinai juokingas! Net 
jeigu Tu skaitai ir kokį mirtinai 
rimtą dalyką, kur turėtų būti ar
ba kietas susikaupimas, arba net 

mais nei Adelaidė, nei Neckar- tragiškos ašaros, vis tiek Tavęs 
halde Tuebingene, nei Kaunas, klausydamiesi žmonės ima ne vie 
nei Klaipėda, nei Barcelona. Vaiz toje nusikvatoja.
duojuosi ir dabar — sėdi Adelai
dėje po vešliais migdolų me
džiais, rašai pasišaipydamas apie 
pastangas išlaikyti lietuvybę Aus
tralijoje, sagstai litaromis prie 
popieriaus irgi tokį patį nenuo
ramą kaip pats J.J. Bačiūną, o 
pats visu savo sąmoningumu, visa 
dvasia braidžioji po Gilio ežerą, 
braidžioji pasiraitojęs kelnes skin
damas purienas po vandeniu net 
ir patį hidalgo Don Kichotą, jei
gu ir neprivertei permesti jo ko
vų prie Gilio ežero raistynuose, 
tai bent išmokei jį kalbėti tau- 
ragniškai aukštaitiškai, ir skaity
tojas visada supras, kad Cervan- 
teso herojus yra lieuuvvtassuki 
teso herojus yra lietuvis aukštai
tis, nežinia kokių galybių tapęs 
ištremtas į Kastilijos lygumas ko
voti už teisybę ir asmenišką tau
rumą. Štai, kur Tavo stiprybė, 
Pulgi.

— E, niekus kalbi, Vincentai,
— iš anos pusės Gilio atsilieptu- 
mei. — Paklausk geriau žmonos
— ji geriau mane supranta ir ji 
neleis Tau šunkeliais klaidžioti 
ir poezijos apie mane rašyti.

Bet mielas Pulgi, (atleisk, nors 
Tau 60 metų, bet vis tiek tebe
galioja senas draugiškas susitari
mas kalbėti familiariai!), man jos 
net ir nereikia klausti — jos 
“prikazus” jau seniai turiu galvo
je: pagal ją, aš turįs kalbėti apie 
Tave tik teisybę — kalbėti tik 
apie tokį, koks Tu iš tiesų esi
— vienintelis, nepakartojamas ir 
t.t. Tiesa, ji mato Tave Tavo raš
tuose (juos ji moka mintinai), bū
tent, vaizduojasi Andrušį ne Ade
laidėje po migdolais bet priau
gusį prie Gilio ežero, kur Tu ne. 
tik pats gyveni, bet per prievartą 
priešingai visiems demokratijos 
dėsniams ir visus kitus nuvedi. Ji

PASTOVIAUSIAS ŽMOGUS
Zinai, Pulgi, kas mane labiau

siai Tavy stebina? Tai Tavo ne
išpasakytai kietas pastovumas. 
Aš nežinau ir nesutikau kito to
kio žmogaus, kuris būtų taip gi
liai vienoje vietoje įleidęs šak
nis, kad jo tu nei iškirsi, nei iš
rausi, nei ištremsi. Žiūrėk, kitas 
net iš savo kiemo kojos neiškėlęs 
kalba, rašo apie nematytus pasau
lius pats nieko nežinodamas, kas 
aplink jį vyksta. Kitas vėl kur nu 
sėda, ten ir apsigyvena ir nieko 
nežino, kur jis anksčiau buvęs. 
Su tavim priešingai: nedaug yra 
žmonių su tokiom plačiom akim 
ir tiek daug apkeliavusių, bet gal 
tik Tu vienas niekad nenutolai 
nuo savo gimto ežero krantų, nie
kad neišbridai iš anų velniarais- 
čių, niekad Tau nepasidarė na-

Taigi, kiti Tave laiko dvivei
džiu, bet aš pats visai nesutin
ku, nes Tu esi vienas ir nedalo
mas: tas pats Andriušis kūrybo
je, tas pats jumoristikoje, tas pats 
žurnalistikoje ir pačiame gyveni
me. Tik gal su tuo skirtumu, kad 
kai Tu tūnoji prie Gilio ežero, tai 
esi poetas, kai esi čia, tai esi pu
blicistas, satyrikas, juokintojas.

SUKAKTIES PROGA

Kartais mane apima abejonė 
— sulaukė žmogus tiek ir tiek 
metelių, na, ir yra už ko užsika
binti. Tai lyg koks savotiškas 
žaidimas: ligi tos ar tos datos ta
vęs nemato, o štai išmušė sutarta 
valanda, ir va, nukreipti į tave 
prožektoriai, sodinamas už skob
nių, atsitoja oficialūs kalbėtojai 
ir t.t. Vieniems tokia iškilmė 
graudi, kitiems kelia pasididžia
vimo.

— Ne, ne, Vincentai, tik ne 
apie mano metus kalbėk, — sa
kysi: — aš juk nesu, kaip Ba
čiūnas sako, nunokęs jaunuolis, 
o greičiau tik nokstantis.

Taigi, Pulgi, kad ir nenoriu 
apie Tavo šešis kryželius pasako
ti. Šiandie sulaukti 60-ties tai 
nėra koks žygdarbis. Daug kas 
pržengia šitą ribą ir niekas to ne
pastebi. O va, kito metai ir už
kliūva — ana, Andriušiui 60! 
Bet sustoję ant šitos ribos mes 
ne Tavo tuos 60-tį norime mi
nėti, o ta proga Tave pagerbti ir 
net patys pasididžiuoti, kad ne 
dykai valgei 60 metų duoną, ir 
ne tuščiomis rankomis sustojai 
ties šita kryžkele. Tavo sukurti 
lobiai nerūdyja kur nors bankuo
se, kaip kokio skrudžio milijonie 
riaus, bet juos naktimis nemiego
damas kūrei, kad ne tik mes, bet

niekas nežino, kiek toli tu sieki 
į priekį. Va, Tavo sielos draugas 
Cervantes ir po 500 metų dar 
neišmatuotas. Norėčiau tikėti, ir 
linkėti, kad toksai mastas ir Tau 
derėtų.

Vincas Kazokas

aukščiausius rangus, gėdą, tarnybas, 
nės panieką ir — mirtį. Dalyvavimas joje bu
vo pilietinė pareiga. Niekas, atseit, negalėjo pa
bėgti nuo atsitiktinumo, nuo šanso. O, kad kiek
vieno atsitiktinumo atneštoji konsekvencija ir to
liau priklausytų nuo atsitiktinumo, visi traukimai 
rišosi su kartais net begaline eile sekančių trau-

kimų. Taip pavyzdžiui mirties bilietą sekė trau
kimas bilietų, nurodančių kokia toji mirtis turi 
būti, kada ji įvyks, kur, kas bus budeliu ir pana
šiai.

Loterijoj buvo taip pat ir neasmeniškų 
traukimų: bilietų, įsakančių įmesti į Eufrato van
denis vieną safyrą iš Taprobanos, nuo bokšto 
paleisti paukštį arba prie pajūrio smilčių pridė
ti kas dešimtį metų po vieną smėlio grūdelį. Pa
našių įsakymų efektai, kaip rašo J. L. Borges, 
kartais ne be pagrindo sukeldavo žmonėse siau
bą.

Ir, iš tikrųjų, kas pasakys kokius įvykius 
iššaukia vienas krentantis lapas? Kas žino kada 
kam ateis ruduo?
Cituojamas posmelis yra paimtas iš V. Kazoko 
eilėraščių rinkinėlio “Sapnų Pėdomis” (1953), 
pusi. 39
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Vlada* Radzevičius

PULGIO ANDRIUŠIO KELIAS

Kiekvienas iš mūsų jaunystėje 
buvome pradėję tiesti kelius, kad 
galėtume jais eiti prie užsibrėžtų 
arba bent svajotų tikslų. Nuo tų 
kelių tiesimo dalis atsisakėme la
bai anksti ir, tarę, kad nėra jokio 
reikalo grumtis dėl ateities, pasi
davėme likimo srovei. Kiti, tuos 
kelius tiesdami, persistūmėme per 
mokyklas, įsigijome atestatus ir 
diplomus, kitaip sakant, pratiesė- 
me bent pusę kelio, bet vėliau ap- 
tingome, susigundėme šunkeliais 
ir pakely sutinkamom gėrybėm; 
jomis besigardžiuodami aptukome 
ir sustojome vietoje.

Pulgio Andriušio kelias į pasi
rinktą tikslą buvo sunkus, ilgas 
ir varginantis, tačiau, besiveržda
mas pirmyn, jis nė valandėlei, at
rodo, nepagalvojo apie stabtelė
jimą ir pailsėjimą. Nuodugniam 
to kelio apželgimui reikalinga at
skira knyga. Būtų tikrai malonu, 
jei pats Pulgis pulgiškai apžvelg
tų savo gyvenimo kelią autobio
grafijoj. Kartu su visais laukda
mas šios knygos, šiandien bandy
siu bent keliais škicais apibrėžti 
Pulgio nueitą gyvenimo kelią.

L MOKSLO SIEKIANT.
Gimęs 1907 m. kovo 18 d. Gai

džių kaime, Tauragnų valsčiuje, 
pradžios mokyklos suolą Pulgis 
pradėjo trinti tėvo namuose įs
teigtoje kaimo mokyklėlėje. Jo

PULGIS ANDRIUŠIS

I
VAIZDELIS IŠ KNYGOS “ANOJ PUSĖJ EŽERO'

pensiją, jeigu

tai, matai, kaip tas persirpęs obuolys: 
rasos lašiokas, ir jau žemėj!
kapodamas kūlelius už kamaros skied- 
nuo pasaulio užstodavo tamsi dilgėlių

Dėdė Mykolą jau buvo išėjęs į 
taip galima būtų pasakyti apie nevedusį ūkininką, 
kuris po ilgų, sunkių triūso metų, įsigijęs dusulį ir 
sugadinęs skilvį, nieko daugiau nepajėgia, kaip 
tik perkelti arklius arba už kamaros kapoti kūle
lius. Mykolą sakydavo:

A, taigi jau baigiu aštuonias, — kažna, ar 
įleis dar į devintą, ar jau ne?

Gražiais rudeniais tūtinėdamas po sodą ir, pa
vaišinęs svečią pačiu gražiausiuoju keršiuku, atsi
dusdavo :

— Aš 
dar vienas

Aišku, 
ryne, kurį
ir kiečių siena, Mykolą tepatardavo maža naujienų. 
Kartkartėmis praeidavo tik koks moteriškas daik
tas su naščiais, tempdamas žlugtą j kūdrą, arba 
į Salaką varydamas gylį žabalį, prabėgdavo kai
myno vaikas kiaurapilvis.

Už tai gi, suvaikščiojus į Ožkašlaitę perkelt 
arklio, Mykolos pirkia būdavo pilna ligi aukštinio 
šviežios kalbos, taip, kad reikėdavo praverti du
ris, pro kurias atšlaiman lėkdavo ramių žodžių ske
veldros:

Iš versmės gi, misliju sau vienas!
— Taigi, daboju, čiaukšt ir užsidarė!
— Pabaiginė, sakau, tu svieto viso!
Aiškus ženklas, kad Mykolą jau bus grįžęs iš 

ilgosios kelionės ir dabar kaimynui, užėjusiam pa
siskolint bezmėno, jau nuo ryto pasakoja naujie
nas:

— Taigi, sakau, už Erškėtyno, prie moliabesčio 
prisėsiu ant akmenio parūkyti, — ant to gi, žinai, 
kur su duobele.

— Sukt galvą, daboju gi, ant Skriaudakalnio 
beržų užsisvėręs debesiokas. Mykol, Mykol, taigi 
tu, skaitos, išėjai arklio perkelt ir, nespėjęs nueiti 
už klojimo, jau lendi po debesiu, misliju sau vienas.

_  Debesiokas tik pasirąžė, viena rankove už
sikorė ant čečergio pirtelės ties Velnialiepčiu, o 
kitą rankovę tiesiai man už kaklo kiša. Man tai 
man, ne toli paklojimė, bet, sakau, padabosma, ar 
tu patsai pradėsi lyt, ar iš tavo viso darbo tiktai 
neišeis šnirpštukas?

— Prie pirtelės, ties Velnialiepčiu sukurkė var
lė, skaitos, šaukia debesį. Nu, tu jau gali šaukt, 
kol perplyši, misliju sau vienas, bet ne dėl tavęs 
debesiai vaikštinėja po dangų, ir ne dėl tavęs skirs
to lietų geriems žmonėms katalikams. Turi sau po 
žilvyčiu duobelėj kiek mauruoto vandens papilvei 
sušlapinti ir valiavokis, — nėra ko čia jau per daug 
šūkaut debesį, anas jau pats žinos, kur užpilti. 
Va, kad ir ant mano miežių, — laukia žiobčiodami 
kaip gavėniniai leščiai ir nesulaukia.

— A, taigi man šitaipos bemislijant, debesio
kas juoda burna tik užsiskersino ant Erškėtyno, 
prie moliabesčių, per Velnialieptį perbėgo Samso
nas, ja miežiai tik skečia tik skečia akuotus. Nu, 
nu, sakau. Aš tai suspėsiu dar paklojimėn, bet, 
sakau, pažiūrėsma gi, ką dabar darysi tu?

— Ir taip bežiūrint, kaip šoks vėjas iš Velnia- 
liepčio, kaip mes debesioką už klojimo, — tik susi- 
kaušavojo, kaip Tilindžioko kailiniai ties pakink
liais! Gerai kad dar nebėgau paklojimėn.

— Aš taip ir sakiau, — lys tau čia toks per
karęs debesis, be savęs būdamas! Nors ir su keliais 
per jį pereitum arba išgręžtum kaip kelnes, bridęs 
su tinklu per dieną. Jau aš taip ir tuokiau, kai 
užsliaukė anas ant čečergio avižų; nu, bet, misliju 
sau vienas, palūkėsiu, kaip žydas laimės, gal, užmes 
bent lašioką ant mano miežių. Pasijuokė ir iš 
manęs. Et tik, sakau.

— Taigi, einu paskui tėkmele, mislydamas sau 
vienas, kaip tave čia kožnam žingsny pajuokia, o 
atapentis tuomlaik tik sliukt ir inlindo žemėn. Pa-

(Nukelta į psl. 4)

kasdien pėsčias 
gretimą Juknėnų 
kaime Motiejus 

laikais abiturien-

(MININT 60 METŲ AMŽIAUS SUKAKTI)
mokytoja Jadvyga Tilvytytė bu
vo artima giminė — motinos se
suo. O kai Jadvyga išvyko į Kau
ną, Pulgis tęsdamas didįjį pra
džios mokslą, 
klemšiodavo į 
kaimą, šiame 
Miškinis (tais
tas, vėliau švietimo ministerijos 
aukštesniojo mokslo departamen
to direktorius) su vokiečių val
džios leidimu buvo įsteigęs pra
džios mokyklą, kurioje be Pulgio 
mokėsi du jaunesni Motiejaus 
broliai (poetas Antanas Miškinis 
ir Vincas Miškinis), poetas Teo
filius Tilvytis, dabar Adelaidėje 
gyveną broliai Norkūnai iš Gar
nių kaimo, ir kiti.

1918 metais tėvas atvežė Pulgį 
į Utenos Saulės progimnaziją. 
Tai buvo penkių klasių mokykla. 
Joje Pulgis ir išbuvo visus penkis 
metus. Ją baigus atsivėrė trys ke
liai: j kunigų seminariją, į karo 
mokyklą ar į mokytojų kursus. Nė 
vienas kelias Pulgio neviliojo. Jis 
susirado kitą — tai Utenos plen
tas, kuris vedė į Kauną. Atstumą 
tarp Utenos ir Kauno Pulgis su 
vienu savo draugu praklemšiojo 
pėsčias, nešdamas duonos kepalėlį 
pakuliniam maiše. Kaune lankė 
Aušrą, bet atestatą gavo Moky
tojų Profesinės Sąjungos gimna
zijoj. Vėliau (1296-1933 m.) stu
dijavo Vytauto Didžiojo Univer
siteto humanitariniame fakultete, 
pagrindiniu dalyku pasirinkęs 
anglų kalbą ir literatūrą. Besimo
kindamas Aušroje, Pulgis kartu 
lankė ir Kauno Meno mokyklą.

II. APLINKA.

Pulgio tėvas Juozas Andriuse- 
sevičius Gaidžių kaime plūšė ant 
trečdalio valako (apie 7 ha) ir 
maitino penkis sūnus. Jis Pulgio 
atminty paliko kaip muzikontas, 
medžiotojas, keliautojas, kuris 
jaunystėje buvo net į Jungtines 
Amerikos Valstybes nusibastęs, 
tačiau ten laimės nerado ir grįžo 
atgal. Atliekamu laiku jis vedžio
davo kaimo vaikus po apylinkes, 
pasakodamas jiems apie pra
skrendančius paukščius, apie rėp
liojančius vabalėlius, šliaužian
čius driežus, šokinėjančias varles, 
ežeruose plaukiojančias žuveles.

Motina, Pranė Tilvytytė, poe
to Teofilio Tilvyčio ir kunigo po
eto Tilvyčio-Žalvarnio sesuo, bu
vo labai dievota. Pulgis yra įsiti
kinęs, kad 
ratūrą jis 
kurią savo 
vo įteigęs
žinomas kaip senelis Tilvytis, kai
mo švietėjas, muzikas, pažangiau
sias visoj apylinkėj žmogus.

Dvidešimt dviejų sodybų Gai
džių kaimas buvo įsikūręs aukš
čiausioj Tauragnų kaimo kalvoj. 
Gaidžiais kaimas pramintas dėl 
to, kad, girdi, to kaimo gaidžius 
giedant girdėdavęs visas valsčius. 
Anot Pulgio, Gaidžių kaimo gy
ventojai buvo visokiausių links
mybių prasimanytojai, pramušt
galviai įvairiausioms “štukoms”.

Abu tėvai, vietos žmonės, pir
mieji mokytojai, pirmųjų mokslo 
dienų draugai, gimtosios kalvos 
kalvelės, lapuočių gojai gojeliai, 
Silio ir Grabelio ežerai turėjo įta
kos Pulgio ateities kūrybai.

(Nukelta į psl. 4)

savo palinkimą j lite- 
paveldėjo iš motinos, 
keliu atitinkamai bu
jos tėvas, Gaidžiuose
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PULGIO ANDRIUSIO KELIAS
(Atkelta iš psl. 3)

Andriušis tik Kaune pradėjo 
ryškiau formuotis. Pradžioj jis 
buvo prisiglaudęs šv. Vincento 
Pauliaus moksleivių bendrabuty
je. Jo tėvas tada jau buvo miręs 
(išvarytas vokiečių “pastotei”, jis 
gavo plaučių uždegimų, paskui 
prisimetusi šiltinė užspaudė jam 
akis.)

šv. Vincento moksleivių ben
drabutis buvo krikščionių demo
kratų institucija. Jos aplinka ir 
principai kryžiavosi su Pulgio An- 
driušio mokslo draugo aluntiškio 
Karvelio pažiūrom, kurias jam 
įdiegė Aluntos apylinkėse veikę 
Steponas Kairys, Kapsukas ir kt. 
Ir tas Karvelis, pripūtęs miglų 
valstiečių liaudininkų veikėjai 
Felicijai Bortkevičienei, išvedė iš 
šv. Vincento bendrabučio 15 mo
ksleivių ir Bortkevičienės leidimu 
apgyvendino juos valstiečių liau
dininkų išlaikomam moksleivių 
bendrabuty “Žiburėly”. Tarp per
sikrausčiusių buvo irPulgis An
driušis. Negalėjo jis nepasėkti 
vyresnio draugo, kuris jam buvo 
parūpinęs vietų pirmajame ben
drabutyje.

“Žiburėlyje” Pulgis praleido di
džiausių savo studentavimo dienų 
dalį, čia formavosi būsimasis ka
rikatūristas, žurnalistas, literatū
ros ir teatro kritikas, feljetonis
tas, beletristas. Daug jaunystės 
dūmojimo valandų jis čia pralei
do su Petru Cvirka, Jonu Šimkum 
Č. Jonušu, Palaima, Bulaku, Poš- 
ka-Paškevičium ir kitais.

Tais laikais “Žiburėlyje” smar
kiai pūtė kairieji vėjai, kurie bu
vo pripūtę į jaunas galvas idėjų 
garbinti ir kelti į literatūrines 
aukštumas kaimo bernų. Pulgis 
godžiai klausydavo ir aktyviai da
lyvaudavo diskusijose, kurias čia 
organizuodavo anais laikais ma
dingi jauni literatai, vadinę save 
trečiafrontininkais. Tačiau be šio, 
Pulgis turėjo ir kitų “pasaulį”. 
Tai savotiškos Kauno esperanti
ninkų kultūrinės popietės.

Dar Utenoj Pulgis pradėjo do
mėtis esperantų judėjimu ir bu
vo sukimšęs į savo galvų visus 
prieinamus esperanto kalbos va
dovėlius. Ši kalba ir atidarė jam 

duris pas Kauno esperantinin
kus, kuriems tuo laiku vadovavo 
Tilmanso žentas ir jo fabrikų di
rektorius inžinierius Medamas. 
Jaunam studenčiokui tie esperan
tininkų susitikimai būdavo savo
tiška šventė. Čia jis sutikdavo vi
sai kitus žmones, susidurdavo su 
visai kitokiom idėjom. Pulgis ir 
dabar su malonumu prisimena 
patį inžinierių Medamų ir turtin
gų jo bibliotekų, pasikalbėjimus 
su prelatu, mokslininku, poetu ir 
kritiku Adomu Jakštu (Aleksan
dru Dambrausku), kuris tada visa 
savo nesibaigiančia energija bu
vo ji įjungęs į esperantinių idėjų 
populiarinimų Lietuvoje. Be to, 
čia jis sutikdavo profesorę Ja- 
nickienę, violenčialistų Vasiliūnų, 
Zaksą ir kitus.

Pulgis Andriušis nepalinko į 
dėžinę, nepasekė sukairėjusiais 
savo bičiuliais (rašytojai Cvirka, 
Antanas Venclova, žurnalistas Jo
nas Šimkus). Savo gyvenimų jis 
pasuko nuosavu lietuvišku keliu, 
nuo kurio jo nepajėgė atitraukti 
jokios žemiškos pagundos.

III. LITUS “MUŠANT”...
Tėvai prastume Pulgį pro pen

kias gimnazijos klases, o jau nuo 
tada (nuo 1923 metų) jam pačiam 
teko aprūpinti savo dūšių ir kūnų. 
Moksleivių bendrabučiai, tiesa, 
davė jam, kaip ir kitiems nepasi
turintiems moksleviams, prieglau
dų, maistų, šiokį tokį drabužį ir 
po kelis litus knygoms pirkti. Vi
sa kita, o ypač kišenpinigius, rei
kėjo prasimanyti iš kur nors ki
tur.

Savo palinkimus rašinėti Pulgis, 
pramogaudamas, naudojo Utenos 
progimnazijoj ir Aušroj. Aušrokų 

Savo mielą bendradarbį, kūrėją - rašytoją

PULGĮ ANDRIUŠĮ

60-ties metų sukakties proga nuoširdžiai sveikina

Mūsų Pastogės Redakcija

Pykuoli dievaiti prabočių rūstybės, 
Pavertęs į žalčius veikėjų dzidas, 
Palaimink Andriušį, kurs tyruos įstibęs 
Vanojas erškėčiais už mūsų ydas.

Kurs kloja po kojų Tau skruzdę ir skėrį, 
Ir juoką, ir kančią klajoklių kartų, 
Už mūsų tuštybę, didybę ir gėrį 
Ragauja ir tulžį ir vyną kartu.

tarpe buvo labai populiarios 
(dzinguliukų forma dainuojamos) 
jo parašytos dainelės apie nusi
davimus gimnazijoj ir apie gimna
zijos garsenybes. Jas Pulgis pa- 
skleisdavo savo leidinukyje “Lep- 
šiliada”. Ta pati “Lepšiliada” ne
leido Pulgiui ir Aušros užbaigti. 
Aštuntų klasę turėjo baigti kitur.

Prispyrus reikalui Pulgis tuos 
pačius palinkimus rašinėti įkinkė 
ir į “litų sumušimų”, šiuo atveju 
jis buvo sudaręs su Petru Cvirka 
savotiškų sindikatų. Abu pradėjo 
rankioti iš užsieninių laikraščių 
įvairenybes, versti jas lietuviškai, 
žinoma, su savo pagražinimais, 
padailinimais. Tos įvairenybės ir 
buvo pirmieji gabalėliai, už ku
riuos vienas ar kitas redaktorius 
išmesdavo kokį litų kitų. Petrui 
Cvirkai pradėjus veltis į plagija
vimus, Pulgis vėliau litus sumu- 
šinėjo pats sau vienas.

Litų užkalimo rūpesčiuose Pul
giui padėjo ir Adomas Jakštas, 
kuris tuo laiku leido ir redagavo 
esperantiškų laikraštį “Litova 
Stelo”. Jakšto nurodomas, Pulgis 
vertė šiam laikraščiui iš lietuviš
ko rašto. Pulgio išverstos ištrau
kos iš lietuviškų romanų, apysa
kų tilpo ir Jakšto išleistame es- 
perantiniam almanache Litova 
Almanako.

Pramokęs nupiešti Galvanaus
ko, Smetonos, Voldemaro, Gri
niaus veidus, Pulgis, redaktoriaus 
Prunskio užsakomas paišė karika
tūras. Ir čia litas nukrisdavo.

Tuos litus, visada taip reika
lingus, bemedžiodamas, Pulgis 
savo laiku buvo įsispraudęs į val
stybės teatrų statistu. Už repeti
ciją gaudavo po du litu, o už sta- 
tistavimą vaidinime — tris. Šiek 

tiek daugiau, negu statistu jis bu
vo studentų dramos draugijos 
“Stedra” statomuose spektakliuo
se, kurie rėmėsi Kauno universi
teto aktualijomis. Tų spektaklių 
metu Pulgis, iškeltas ant kaban
čių lentų į scenos palubes, at
likdavo savotiškas linksmintojo 
pareigas, pristatydamas žiūro
vams artistus, pasikalbėdamas su 
jais, pateikdamas jiems juokingų, 
dviprasmiškų klausimų ir t.t.

Nei laikraščiams teikiamos ver
stinės įvairenybės, nei vertimai 
į esperanto kalbų, nei, pagaliau, 
Pulgio teatriniai pasireiškimai ne
teikė jokio pastovumo ekonomine 
ir jokio pasitenkinimo dvasine 
prasme.

IV. PAKELIUI I PROFESINI 
2URNALIZMĄ.

Lietuviškų laikraščių redakto
riai susidomėjo Andriušiu po to, 
kai jis pradėjo “Naujo žodžio” 
bendrovės leidiniuose skelbti sa
vo kelionių aprašymus. O tie ap
rašymai atsirado irgi ■ savotiškai. 
1928 m. Pulgis iš dailininko Jo
nušo patyrė, kad dailininkas Zel- 
manavičius pirko arklį, sušikalė 
vežimą, vadinamą “Bėda” ir ieš
ko kompanijono keliauti po Eu
ropą. Netrukus Pulgis jau sėdėjo 
“Bėdoje”. Šlubas Jonavos gatvės 
vežiko arkliukas vos nutempė Pul
gį ir Zelmanavičių iki Eitkūnų. 
Čia šlubis buvo iškeistas į jauną, 
dar neišvažinėtą kumelaitę, kuri, 
pirmą kartą pakinkyta, pačių ke
liauninkų vos nepritrenkė ir pri
darė daug blėdžių vietos turgaus 
bobelėms. Tik su trečiu arkliu abu 
keliauninkai persirito per Vokie
tijų, Čekoslovakiją ir atsibaladojo 
iki Vienos Austrijoj. Per prievar
tų Vienoj netikėtai virto “did
vyriais”, kai ten kažkas įtikino

Antanas Gustaitis

UŽKALBĖJIMAS

Kad laisvėj paskirdus dainelė aidėtų 
Nuo galo liežuvio lig dvasios pradžios, 
Primintų grožybę krūtinių žvaigždėtų, 
Gaivintų troškimą senovės didžios.

Kad tarsi vėjelis, šilojais nuūžęs,
Apskristų šalelę legenda gyva, 
Kaip meilėj kukavom, lyg raibos gegužės, 
Ir kandom viens kitą, kaip rudas šuva.

Kaip lūpos padangei mūs raudą kartojo, 
Maldavo apsaugot nuo priešų kairių, 
Kaip gėrėm išmeldę gėrybę artojo 
Ir rodėm per sumą narsumą karių.

Šešiasdešimt metų sukakties proga sveikiname rašytoją

PULGĮ ANDRIUS! 

linkėdami dar daug šviesių ir kūrybingų metų.

ALB Krašto Kultūros Taryba

------------------- --------- -----------------------------------------------------------

tarptautinį socialistinio jaunimo 
kongresų, kad specialiai pas juos 
iš fašistinės Lietuvos atkeliavo 
du “bendraminčiai”. Jų “Bėda” 
su suliesėjusiu arkliuku užėmė 
garbingų vietų pirmuose socialis
tinių laikraščių puslapiuose.

Išleisdamas Pulgį į šių kelionę, 
redaktorius Juozas Petrėnas ilgai 
švietė jį, kaip jis turi savo kelio
nę aprašinėti ir į ką labiausiai 
kreipti dėmesį. Ar Pulgis tais pa
tarimais pasinaudojo, sunku pa
sakyti, bet iš jo aprašymų kau
niškiai redaktoriai pastebėjo, kad 
čia pat, Kaune, yra tipelis, galįs 
originaliai ir nuotaikingai apra-, 
šinėti keliones. į

Studijuodamas universitete, 
Pulgis uoliai lankydavo Balio j 
Sruogos teatro seminarus. Kai at-| 
sirado reikalas parinkti teatrui , 
naują recenzentą, Balys Sruoga ’ 
klausytojų tarpe surengė konkur-1 
sų, pavesdamas jiems recenzuoti | 
valstybės teatro vieną spektaklį... 
Konkursą laimėjo Pulgis ir ne-i 
trukus “Lietuvos Aide” pradėjo • 
rodytis jo rašytos teatro recenzi
jos.

Visi šie pripuolami uždarbiavi- 
mai dar nepatikrino net sotesnio 
duonos kąsnio. Papildomų litų jis 
turėdavo “sumušti” privačiom
pamokom.

Atsitiktiniuose įsispraudimuose 
į laikraščius praėjo dar ketveri

mėtai. Ir kai 1932 metais Kauno 
universiteto studentų atstovybė 
pasiuntė Pulgį į North Wales da
lyvauti tarptautinėj savanoriškoj 
darbo stovykloj, redaktoriai Gri
cius, Rimydis ir Petrėnas prašė 
jį siuntinėti jų laikraščiams savo 
įspūdžius. Aprašęs įvairiuose Kau
no laikraščiuose šių išvyką Pulgis 
pasijuto profesionalu žurnalistu.

(Bus daugiau)

P. Andriušis
dail. Penčylos akimis

NEĮLEIDO...
(Atkelta iš psl. 3)

baiginė, sakau, kas gi mane dabar čia traukia?
_  Grįžt galvų, nu gi daboju, kurmis pečiu 

kelia mano pievų. Kad tu surūgtum, sakau, nega
lėjo pasitraukt užu Skriaudakalnio, pūdyman, regis 
ne ta pati žemė! Bet ne, matai, anas kadneč įsi
metė, lakmarmoras, mano pievon, ir ne kokion, 
sakyč, vilkaplaukėn, ar žliūgėn, bet stačiai dobiliu
kuos ir rūgštėliuos. Šienapiūvy taip ir muš dalgį 
iš rankų: skaitos, eik namo iš naujo perkalt ant 
prieklėčio, nes pustyklė nieko jau čia nebepadės, 
kai ašmuo išvėpęs lyg čečergio kerinė.

_  Šitaip bemislijant, kurmis lyg rėmuo žarnas 
kelia tavo dobiliukus, skaitos, tavo, Mykol, akyse 
dirba tau blėdį, nu, ir ką tu jam? Užminsi su ata- 
penčiu kurmrausą, — o kas gali žinoti, kad iš po 
nakties vėl nerasi išvartytų dobiliukų? Būtų su 
protu, tai jam pasakytum: apsimislyk, žmogau, 
kokį gi čia darbą tu dirbi, skaitos? Ištrauktum už 
ausų iš žemės, tai gi kitas pribaigs jo darbą ir, gal, 
didesnių blėdžių pridarys, supykęs, kad giminei nu- 
sukei galvų. O prie kožnos kurmrausos gal gi pas
tatysi žmogų su kuoka, iš kur gi priimsi tiek šeimy
nos, kai tokia baisybė darbų aplinkui: ir malūnan 
važiuoti, ir plūgui palyčių privirinti ir dar kartone 
laukia?

— A, taigi einu, skaitos, ežia; daboju, dėl to gi 
Verstakio miežiai (nors ir anundei buvau nupei
kęs) atsistojo ant kojų, o jau, sakiau, iš garsvyčių, 
kažna ar iškiš kada akuotų. Matai, vis gi žemė prie 
smeltai, nesukepė gurvolin kaip molynėj. Žinioj gi, 
mano miežiai tai jau nepridėt prie Verstakio, se
niai alkūnėmis nustūmė garsvyčias su varpiu; tik 
matai, jau nuo Petro dairosi lietaus, varpos įdubo, 
kaip džiūsnos burna, išsišovė akuotai lyg starastos 
Tartilo ūsai, kai jį, dieveduodangų, paguldė graban 
po ilgosios dusulinės.

— Taigi, skaitos, einu, mislydamas sau vienas, 
ežia, — tiktai purrr iš po kojų juodas debesis, — 
— kad tau notra! — ir susimetė panuovaly užu 
Darymo, tenai, aplink griausmo trenktų akmenį su 
plyšiu, kur po lietaus dar porų dienų vis žliūgso 
vanduo varnai atsigerti. Tik pasistojo piestu man 
kepurė ant galvos, kad kiek jau būtų ir nunešę, 
negi spėsi rankom susikaboriuoti, dievelink, tokioj 
karštinėj!

— Va, sakau, tu, Mykol, dirbi, sėji, debesį nuo 
dangaus pagatavas su rankom nutraukti, o, skaitos, 
tavo naudon jau suskrido žvirbliai, nors dar mie
žio grūdas tirpsta ant liežuvio. Iš versmės gi toks 
sutvarkymas svieto! Priklydo arklys svetimos’ avi
žos’, parvedi gurban; įsimetė degloji bulvės’, pa

daužei pusiaujį ir tuo žviegimu, dabok, atsiveja 
verkdama čečergienė.

— Bet gi, misliju sau vienas, kas gi prisipažins 
žvirblius, jeigu vienam padauši kojų? Skaitos jiem 
nėra padėta gaspadoriaus, kad atsivytų verkdamas 
ir duotų priesaikų šitaip nedaryti.

— Žinioj gi, reikia ir žvirbliui gyvent, jeigu 
jau vieną kartų Dievas ir jam įpūtė kvapų gyvas
ties ir davė girnas pagurklyje; skaitos, niekas jam 
ir nepavydi vieno kito grūdo, bet, matai, varlėnas, 
ne tiek sulesa, kiek išbarsto, — va kas neskenčia!1 
Ja, matai, grūdas vieną kart jau nukrėstas žemėn, 
tai kaip čirškulys ant ugnies, — neramus. Tai, 
dabok, peliotė urvan įsitraukė, tai kurapka prilin
do, tai, gavęs rasos, ir išpumpo kaip višta, prisile- 
susi karkvabalių.

— A, taigi, jau norėjau mest akmeniu panuo- 
valin, bet gerai kad nemečiau, žvirbliai patys nu- 
urštė į Kailiadirbio kviečius. Žinai gi, kol pakelsi 
nuo žemės akmenioką, kol užsimosi, tai jau anys 
ut kur! Gerai kad nemečiau.

— Eidamas, paskui, pro kryžių, sakau, atsisė
siu ant akmenio prie tiltelio susisukt pernykštės 
geltonosios. Daboju, ant lukštelio vandeninė blusa 
stovi ilgom ilgom kojom, kaip lentapiuvys ant ožių; 
pamislija, pamislija ir paskui šast peršoka kitan 
lukštelin. Ė, skaitos, mislyk nemislyk, bet tegu 
dar savaitė taip padžiovina, tai ir tu pristigsi ant 
ko šokinėti, neliks nė vardo, kad čia upelio būta!

— Taigi va, matai, ir anys, šitie raudonom ir 
geltonom papilvėm juodi vabalėliai siuva siuva 
aukštyn, prikiša snukelį prie vandens viršaus ir, 
pamisliję, vėl šauna dugnan, net nematai kada jie 
spėja pasispardyti. Skaitos, ir anys dirba savo 
darbų, uždėtą Dievo, o neturi, laiko pamislyt, kad 
viena kita tokia savaitė ir jų duobėj po alksniokais 
nebėra nė lašo vandens.

— Ag, skaitos, ir mes siuvinėjam nuo paties 
pavasario, metam grūdą žemėn, apglostom su akė
čiom, renkam gurvolius, krutam, o nežinom, gal, 
ledamušis, gal liūtys, gal sausmetis paleis tave 
ubagais. Bet gi žmogus, matai, kaip tas vabalėnas 
su geltona papilve vis kruti, vis nori aukštyn. O 
dugnan visada suspėsi.

— Taigi einu toliau per Tripievį takeliu, žva
guliai tik žvaga po kojom kaip budelninko geleži
nės dūdelės ant marškos Petro atlaiduose. Tau 
tave žemė, misliju sau vienas, jau kur pievon įsi
metė žvagulis, tai dalgiui nėra ką veikt, geriau jau 
su lenkena grandyt. Žinioj gi, prie žvagulio, da
boju, dar kai kur ir dobiliukas prisišliejęs, kiškio 
kanapė teliūskuoja, o į panuovalį ir vienas kitas 
gyslonas su smalėku pasismaguriavimui. Bet gi, 
matai, sulyg Tripievio tai jau, skaitos, blogesnių 
metų negali būti.

— Ai gi, mano atminime, kas čia dėdavos;

Palaimink jo žodį, liepsningą ir smailą, 
Kad ainiams bylotų iš lapų rudų, 
Ko naktį uliojus iš ryto taip gaila, 
Ko taurę nulenkus linksmybėj graudu.

Palaimink jo plunksną, kad saulėn iškeltų 
Mūs darbą ir skardą kišenės pilnos, — 
Kad ponui mužikas į ausį įskeltų, 
Kai grįžus tėvynėn broleliai kilnos 

būdavo, brendi ir, regis, ne tu brendi, bet tik tavo 
kepurė plaukia smilgų viršūnėm, sakytum, kimsąs 
ežeru pavasario ledaplėšyje!

— Skaitos gi, daboju, ir lieptas nuspirtas su 
koja. Versmei gi reikalingas tas lieptas, kad rave 
ant sausų samanų gali atsigulti nugra ir dabot, 
kaip danguj vartosi baltom papilvėm debesiokai, 
lyg narai Gilio ežere.

— Nu taigi, sakau, dar kartą prisėsiu ant juo
dojo rubežinio akmenio, kur iš vasarių pusės iškalti 
maro metų ženklai. Skaitos, pasilsėt ties varte
liais, prieš įeinant pūdyman; per ravą šokant, 
matai, brakštelėjo pakinkliai, užsikosėjau, sunku
mas toks krito ant krūtinės, — ag ne juokas gi 
aštuonias nešiot ant pečių!

— Sukdamas pernykštę, daboju, va kad ir 
Meldaikio žirniai. Ankštis ir mislija sau viena, ar 
da čia pridėt vieną žirnį, ar jau gana bus? Ir taip 
bemislijant, saulė čiaukšt ir uždarė ankštį. Gana 
bus, sako!

Taip kalbėdavo Mykolą, grįžęs iš savo didžio
sios kelionės, perkėlęs arklį galilaukėje. Toji ke
lionė užtrukdavo gerą pusdienį, nes, dusulio ir skil
vio priepuolių kamuojamas, dažnai turėdavo pri
sėsti ant akmens, ar kimšo paežerėje atsigerti so
dos, parūkyti geros pernykštės geltonosios.

Kas metai jo kelionės retėjo, jėgų vos pakak
davo kūleliams kapoti, o kartą, betuntuodamas 
darže apie taboką, užvirto tarpežyje, ir jį nešte 
parnešė vos bealsuojantį.

— Aš, matai, kaip tas pūgžlys išmestas ant pa
nuovalio: žiobčioju, žiobčioju, gaudydamas orų — 
sakydavo Mykolą. — Nebemisliju, kad dar įžiob- 
čiočiau į devintą.

Vieną pavasarį Mykolos reikalai pasitaisė. 
Patsai pasodino taboką, apgenėjo keršiukę, iš 
Bruzgakalnio prisinešė vantoms beržašakių, nes la
bai mėgo vanotis, ypač per pirmuosius tris garus.

Po Sekminių, pačiame laukų gražume, gegužės 
rakteliams žydint, Mykolą visai drąsus išėjo į Ožka- 
šlaitę, prie Gilio ežero.

Ir tai buvo jo paskutinė kelionė. Rado jį su
kritusi prie akmens, taboka buvo išsibarsčiusi. Kai 
brolėnas spaudė jam negyvas akis, tai Mykolos lė
liukėse dar blizgėjo Gilio ežero paveikslas.

— A, taigi einu panuovaliu pro Degimus, o 

Kaip klaupėm ant kelių, apverkę vergiją, 
Skarotą lūšnelę, rugelių gubas, 
Kaip krykštėm, vėl naują namelį įgiję, 
Ir spiaudėm į seno namelio lubas.

Kaip svečią žemelę rūtelėm apsėjom, 
Kaip liūdo parimus žmonele jauna. 
Kaip naktį sugrįžę į langą tuksėjom 
Ir šaukėm: “Tėvyne, dabar jau gana!”

pempės strapalioja nuo kimšo ant kimšo, ir vis: 
gyvi, gyvi! Skaitos, dar gyvas, misliju sau vienas, 
bet ar ilgam? Gerai, kad manęs nepamirštat, kuo- 
dotosios, išvargę žiemos bėdas; man taip gi buvo 
nelengva ant pečiaus pado dilint šeivakaulius. Ge
rai, gerai, kad atskridot mūsų šonan!

— O vėjas kaip iš burnos šiurena tiktai pakin
kliuose, net iš po juostos paleidau kailinius, sakau, 
tegu išpūs žiemos raugą iš po jerkų. Perlipau liep
tą tėkmelėje, pilna pupurienų kaip trynio, muša 
vienan balsan varlės, ūkuriuoja upelis, skaitos, ne
ša Gilin žiemos darbus.

— Kreipdamas iš pievos pro laukinių obelaičių 
krūmelį, dar įsinorėjau susisukti geltonosios, sa
kau, užlipęs kalnelin sėstersiu ant to gysloto akme
nio, iš kur Gilys kaip ant delno.

— Bet gi, matai, įpusėjus kalnelį, — kad tau 
versmiotė! — ant akių ėmė kristi toks lyg ir tam
sumas. Regis, tik tik čia buvo pilnas dangus sau
lės, aplinkui, sakytum, žaliais čerkesais nuklota že
mė, o dabar viskas lyg pro aprūkytą stiklą. Ir tada 
girdžiu po širdžia tiktai užsiskersino dieglys, tiktai 
sugnybo kvapą gerklėje. Ė, misliju sau vienas, šitą 
kartų kažna, ar jau tau, Mykol, dovanos?

— Prie akmenio, kur su mėlynom gyslom, dar 
prisiakėju, bet geltonosios jau sukt nebereikėjo, iš 
rankos iškrito tabokinė ir išsipylė geltonoji per
nykštė. Taip minkštai susmegau ant akmenio, 
akyse sublizgėjo pro juodalksnius Gilys, ausyse bu
vo prikurmėję Ožkašlaitės lakštingalų. Tau čionai! 
Ežeras tik tiesiasi, tiesiasi, išnyko prieupis, ir pas
kui viskas ėmė virsti ant manęs. Siekiu, skaitos, 
rankom prie akmens, o ir jo jau nebepasiekiu. Pa- 
baiginė svieto! Krentu į duobę, siekdamas akme
nio, lakštingalų balsai virsta vargonais, dar pem
pės, regis, vis šaukia į Degimus, nuo meldyno pa
kyla laukinės antys ir mane uždengia juodais spar
nais.

— O paskui, daboju, vėl šviesu, pupurienos 
blizga tėkmelėje, lengva taip po širdžia, groja mu
zika....

Taip, greičiausiai, Mykolą danguje kalbėjo 
šventiesiems, grįžęs iš didžiosios kelionės į amži
nuosius namus, į kuriuos jį įleido, nebaigus 
aštuonių.
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VARPO KLUBE

Jaunimas ir sportas

VARPAS — ALTONA 75-25
Pirmame puslaikyje priešas dar 

kiek pasilaikė, bet antrame nieko 
negalėjo padaryti prieš greitus 
varpiečius. Taškus pelnė: A. Mil
vydas 18, E. Firinauskas 12, V. 
Mačiulaitis 10, A. Ališauskas 6, 
V. Soha 5, S. Urbonas 4, A. Pro- 
kopavičius 2 ir R. Vilutis 0.

VARPAS - HENDERSONS 62-30
Labai lengvai laimėtos rungty

nės. Taškai: V. Mačiulaitis 16, V. 
Soha, A. Skimbirauskas ir R. Fi
rinauskas po 10, S. Žiedas 7, A. 
Prokopavičius 6 ir A. Ališaus
kas 3.

VARPAS — MARQU1N 46-45
Pusfinalio rungtynės nors ir 

laimėtos irgi tik vienu tašku, bet 
čia mūsų vyrai pasirodė žymiai 
pranašesni už kietai kovojantį 
priešą. Su gražiu laimėjimu už
tikrino sau kelią į grand finalą. 
Taškai: V. Mačiulaitis 14, V. So
ha ir A. Prokopavičius po 8, A. 
Ališauskas 6, S. Žiedas ir R. Fi
rinauskas po 4 ir A. Skimbiraus
kas 2.

VARPAS — MONTAQUE' 45-17
Australai pradėjo rungtynes 

pilni vilties laimėti, bet tuojau 
įsitikino su kuo turi reikalo. Taš
kai: A. Ališauskas 22, A. Milvydas 
13, V. Soha 6 ir E. Firinauskas 4.

VARPAS — STAGS 47-16
Lengvai laimėtose rungtynėse 

taškus pelnė: D. Statkutė 21, R. 
Milvydaitė 20, R. Kliukaitė 4 ir R. 
Žiogaitė 2.

VARPAS — St. KILDA P.B.C.
' 39-42

Šias rungtynes mūsiškiai irgi 
turėjo laimėti, bet visiems be iš
imties labai nesisekė mėtymai. 
Taškai: A. Milvydas 11, S. Urbo
nas, V. Mačiulaitis, A. Prokopa
vičius po , V. Soha ir Andriejū- 
nas po 5.

VARPAS — EEAMA 40-30
Užtikrintai laimėta prieš stiprią 

graikių komandą. Taškai: R. Mil
vydaitė 22, D. Statkutė 
Bladzevičiūtė 2.

16 ir J.

Sporto 
praneša, 

susirinkimas

Pasidairę gamtoje pastebėsime, 
kad visi jauni sutvėrimai-gyvuliai, 
paukščiai ir žmonės, būdami jauni, 
žaidžia, dūksta. Tai prigimtas gy
vybės insinktas išlieti jaunystės e- 
nergiją. Jaunuoliai, neturėdami ga 
limybių išlieti energijos pertek
liaus tinkamai, pradeda išsigalvo
ti nesveikų žaidimų, nukrypsta j 
kriminalus.

Mes iš tėvynės atsivežėme gana 
nesveiką pažiūrą į sporto klubus, 
kur mokyklinis jaunimas nepri
klausė ir kai kuriuose klubuose pa 
sitaikydavo girtuokliavimų. Išeivi
joje sporto klubai turi visiškai ki
tokią paskirtį, kuri neapima vien 
tik lavinimo kurioje nors sporto 
šakoje, bet kartu padeda išlaikyti 
lietuviškumą, užima jaunuolį ir ati
traukia jį nuo gatvės, kur yra 
ddžiausias pavojus į kriminali
nius nusikaltimus ir, rungtyniau
jant su kitataučiais, kelia Lietu
vos vardą tuo pačiu netiesiogi
niai įsijungti į laisvinimo kovą.

Praėjusiais metais Australijos 
lietuviai parodė, kad jiems rūpi jau 
nimas, ir pasiuntė rekordinį skai
čių į Jaunimo Kongresą. Bet tuo 
neužsibaigė duoklė jaunimui. Mes 
skundžiamės, kad jaunimas neina 
į minėjimus, kad ignoruoja vyres
nės kartos veiklą, bet jaunimas ir
gi ignoruojamas, kada surengia 
kokia nors pramogą. Kaip kiek
vienoje šeimoje tėvai atiduoda sa
vo išteklius, sveikatą ir nemigo nak 
tis augindami vaikus ir nieko iš 
jų atgal negaudami, taip mūsų 
karta turi duoti jaunimui, kad jie

savo ruožtu vėliau atiduotų savo 
duoklę sekančiai kartai. Visi sako
me — Jaunimas mūsų ateitis. Iš- 
laikykim lietuvišką jaunimą, išlai
kysime lietuvybę išeivijoje. Visos 
jaunimo organizacijos dirba didelį 
darbą, bet sporto klubai savo di
namiška veikla pajėgiausi sutrauk
ti ir išlaikyti didžiumą lietuviško 
jaunmo. J. Šoliūnas rašo, kad ir 
Amerikoje ta pati problema. Jau
nimas neturi kur rinktis, neturi 
kur žaisti — siautėti ir eina pas 
kitus, kas reiškia jau nutolimą nuo 
lietuviškumo ir nutautėjimo.

Jaunuolis, sulaukęs 15-16 metų 
amžiaus, jau išauga iš skautiškų 
žaidimų ir nebenori jiems priklau
syti. Dar perjauni priklausyti stu
dentiškom organizacijom ir prade
da dairytis ko nors naujo. Jei tuo 
metu jis patenka į sportuojančio 
jaunimo tarpą, pamėgsta sportą, 
susiranda draugus ir nors ne
tampa geriausiu žaidėju, bet lieka 
klube nusigręždamas nuo gatvės ir 
blogų draugų įtakos.

Ne vieną teko sutikti, kuris grau
žia sau pirštus ir gailisi po laiko, 
kad patingėjo nuvežti savo vaikus 
į sporto klubus, ir jie nuklydo šun
keliais. Dabar jau nieko negailėtų, 
bet pervėlu. Pagalvokim apie sa
vo vaikų ateitį ir nepagailėkime 
jiems laiko ir lėšų šiandie.

Sydnėjaus sportininkai pasišovė 
dideliam žygiui. Vieni pritaria, ki
ti smerkia ir abejoja. Kaip pats 
jausies, jei jie ištesės be tavo pa- 
gelbos. Ar bus smagu nueiti į salę, 
kur tavo vaikai ar anūkai spor-

tuos, leis sveikai ir produktyviai 
savo laisvalaikį ir gins lietuviškas 
spalvas, o tu nebūsi ten prisidė
jęs.

Australijos Lietuvių Sporto Klu
bų Sąjungos Valdyba kviečia vi
sus A-lijos lietuvius remti spor
to klubus savuose miestuose, lan
kyti jų parengimus ir domėtis jų 
veikla; kviečia jaunimo tėvelius 
leisti ir raginti jaunuolius stoti į 
sporto klubus, nuvežti į treniruo
tes bei žaidynes ir pasitikėti klu
bų vadovais. Ragina sportininkus 
veteranus prisiminti savo jaunystę 
kada pasišventę treneriai jus 
mankštino ir įvedė į pergales, atei
ti į pagalbą sporto klubams vado
vavimui bei treniravimui.

Jei jaunimas nu tautės ne jie 
bus kalti, o tik mes, kad nieko ne
darėm ir leidom jiems nutautėti.

Darykim, ką galim, kad nereiktų 
vėliau gailėtis ir jausti sąžinės 
graužimo.

Per aštuonioliką metų sporto 
klubai išvarė didelę ir gražią veik
los vagą. Sakytum, išvarė dirvo
ną ir gali didžiuotis gaut, vaisiais. 
Kiek sportuojančio jaunimo baigė 
mokslus, sukūrė lietuviškas šeimas, 
tapo tvirtais šulais visuomenėje ir 
lietuvių bendruomenėje; daugeliui 
padėjo to atsiekti sporto klubai. 
Jie ir šiandie yra stiprūs savo veik
loje, guviausias elementas mūsų 
bendruomenėje, kas metai rengia 
sporto šventes. Ir šis kreipimasis 
nėra aliarmuojantis, o tik kvie
čiantis daugiau mūsų įsijungti į 
konkrečių sporto klubų veiklą bei 
paramą. Auginkime savo sekančią 
kartą sveikame kūne ir lietuviško
je dvasioje.

ALSKS Valdyba
c/o Lithuanian Club 

Wattle St. Lyneham A.C.T.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
SIUNTINIAI 1967 METAMS

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

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti do
vanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kaino
raščiu.

VARPAS — A.N.Z. 55-31
Gražiai laimėdami šias rungty

nes varpiečiai užtikrino sau ket
virtą vietą Business Houses pir
menybėse ir dalyvaus finalinėse 
varžybose. Taškus pelnė: V. Soha 
A. Ališauskas, V. Mačiulaitis ir 
A. Prokopavičius po 10, A. Skim
birauskas 8 ir S. Žiedas 7.

Susirinkimo atidarymas. 
Prezidiumo sudarymas. 
Mandatų K-jos sudarymas. 
Pranešimai: pirmininko, iž-

ATSIŠAUKIMAS

VARPAS — DUKES 45-44
Šiose pirmose semi-finalo rung

tynėse pas mūsiškius matėsi ner- 
vuotumo, o priešas visą laiką iš
laikė stiprų spaudimą. Taškai: V. 
Mačiulaitis 17, S. Žiedas 10, V. 
Soha 6, ir E. ir R. Firinauskai, 
A. Skimbirauskas po 4 ir A. Pro
kopavičius 0.

PRANEŠIMAS
Melbourno Lietuvių 

Klubo “Varpo” Valdyba 
kad klubo metinis
įvyks balandžio 8 d. (šeštadienį) 
5 vai. 30 min. vak. Lietuvių na
muose. Darbotvarkėj:

1.
2.
3.
4.

dininko ir Rev-jos K-jos.
5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. Valdybos ir Rev. K-jos rinki

mai.
7. Einamieji reikalai.
8. Susirinkimo uždarymas.
Sporto klubo nariams dalyva

vimas būtinas. Kviečiame sporti
ninkų tėvus, klubo rėmėjus ir vi
sus kitus, kuriems rūpi mūsų 
sportuojantis jaunimas.

Po susirinkimo jaunimui šokiai, 
o vyresnieji turės progos pasida
linti mintimis.

Melb. Liet. Sp. Kl. Varpa* V-ba

į visus Australijos Lietuvių Sporto Klubus, sportininkus ir 
sporto rėmėjus Sydnėjaus lietuviai sportininkai ir sporto mėgė
jai, suprasdami lietuviško sporto prasmę ir naudą mūsų priau
gančiam jaunimui, susitarę su Bankstowno Namų Valdyba ir ga
vę iš jų nemokamai žemės sklypą, nutarė

STATYTI PIRMĄ LIETUVIŠKĄ PASAULYJE KREP
ŠINIO STADIUMĄ, kuris be sporto apjungs ir visą Sydnėjaus 
lietuvių jaunimo veiklą.

Šiam dideliam darbui Įvykdyti reikalinga nemaža pinigų, ku
rių dauguma bus padengta pačių sydnėjiškių. Tačiau būtų labai 
gražu, jei prie šios pirmosios sportinės statybos Sydnėjuje prisi
dėtų ir kiti mūsų sporto klubai bei kitos mūsų organizacijos ir 
savo įnašais palengvintų šios sporto salės pastatymą, kurios nau
dingumą ir reikalingumą ateity pajus ir kitų miestų lietuviai spor
tininkai. (

Visas aukas prašoma siųsti kasininkui A. Makarui (170 
Canterbury Rd., Bankstown, N.S.W. Lithuanian Basketball Sta
dium Account vardu.

Visiems aukusiems ir aukojamiems nuoširdus lietuviškas ačiū.

B

B

KREPŠINIO MENAS
Paprašytas šio skyriaus redak

toriaus, norėčiau keliomis minti
mis su skaitytojais pasidalinti sa
vo įspūdžius ir nuomonę apie krep
šinį.

Krepšinyje, kaip ir kiekviename 
sporte, žaidimo pagrindas yra pa
remtas puolimu. Žaidėjas sugauna 
sviedinį, driblinguoja ir meta. At
rodo, kad štai ir visas žaidimas 
priklauso nuo šių pagrindinių puo
limo veiksnių, vis rimčiau nepagal 
vojant, kad be puolimo labai svar
bu žaidime yra gynimas.

Pradedant darbą su bet kuria 
komanda, pagrindinis darbas ir ko
mandos siekimas yra išdirbti gerus 
žaidėjų metimus, kas pagrinde ir 
yra treniravimosi pagrindas, paį
vairintas įvairiausiais padedamai
siais šalutiniais pratimais, nes 
krepšinyje ir yra tikslas daugiau 
kartų sviedinį įmesti pro tą ma
žąjį metalinį lanką, kas atneša 
taškų ir duoda komandai laimėji
mą. Jeigu savoji komanda įmeta 
15 taškų, o priešas padaro 20, tai 
reiškia, kad savieji yra deficite 
ir sportiniu terminu — pralaimė
jime.
Krepšinio žaidime kiekvienas žai
dėjas daugiau mėgsta puolimą ir 
su juo surštas visas kombinacijas, 
nes tai yra visai natūralu, tuo tar
pu gynyba yra tik sunkus žaidybi
nis darbas.

Aukštos klasės 
vien tik žaidimas, 
soprtinis menas,
nuo laimės lai-me ir nelaimės pra
laimėjime. Kiekvienas dalykas, da
romas žaidėjo aikštėje, yra dauge
lio įtemptų darbo metų pasekmės, 
parodančios, kiek žaidėjas per tą 
laiką yra atsiekęs paskiruose krep
šinio judesiuose ir kiek pate žaidė
jas turi tų meniškų gabumų žaisti 
šį žaidimą. Žaidėjo kūno judėsiai 
aikštėje yra labai komplikuoti ir 
visiškai skirtingi nuo normalaus

kasdieninio gyvenimo. Žaidėjas tu
ri aikštėje daryti skirtingus žings
nius, užpakalinius bėgimus lygiai 
tokiu pačiu greičiu, kaip ir bė
gant į priekį. Esant gynimo pozi
cijoj žaidėjas jokiu būdu negali 
kryžiuoti savo kojų, kas labai leng
vai yra padaroma keičiant bėgimo 
kryptį. Krepšinio žaidime geras 
žaidėjas turi savaime natūraliai 
daryti visus tuos judesius, kas nor
maliam gyvenime būtų galima pa
vadinti nenormaliais.

Sviedinio nuo lanko nuėmime 
žaidėjo pozicija yra pate didysis 
pagrindas, nes du žaidėjai tuo pa
čiu metu negali užimti tos pačios 
vietos. Be sviedinio nuėmimo, žai
dėjų blokavimas yra vienas iš svar
biausių dalykų žaidime, nes beveik 
50% visų gaunamų sviedinių pa
imama žmogaus galvos aukštyje, 
ir jeigu žaidėjas gali tik sėkmin
gai užblokuoti savo priešininką, tai 
jo galimybė gauti sviedinį yra tik 
padarant baudą-

Žaidime gavimas sviedinio yra 
dar tik pusė atlikto darbo, nes jį 
turint rankose reikia daryti pati 
tiksliausią judesį, kuris prisidėtų 
prie taško gavimo, šaltas, nors ir 
sekundinis žaidėjo
apie sekantį judesį, yra 
kalingas ir gali būti 
svarbus.

Jeigu prieš eilę metų
buvo daugiau individualinis žaidi
mas, tai šiandien to žaidimo die
nos yra negrįžtamai praėjusios ir 
krepšinis be jokių abejonių yra tik 
komandinis žaidimas. Tikrai dide
lis komandos trenerio atsiekimas 
kai komandoje visi penki žaidėjai, 
nesvarbu jų pozicijų, įdeda vieno
dą darbą atsiekiant taškų ir pati 
komanda yra ne solistinė, vieno ar 
kito žaidėjo tempiama, bet jungti
nis penkių žaidėjų vienetas .vieno
dai dalyvaujantis ir gynime ir puo
lime. Tik atsiekus šį žaidimo lygį, matų sekcijos susirinkime, įvyku-

pagalvojimas 
labai rei- 
ypatangai

krepšinis

žai-

žo-

galima pavadinti tą komandą 
džiančia tikrąjį krepšinį.

Baigiant norėčiau keliais 
džiais prisiminti praėjusią Sporto
Šventę Sydnėjuje. Galbūt, mano 
nuomone, keli oficialūs šventės ren 
gėjai galėjo kur nors kitur turėti 
sau malonesnę savaitę, tačiau, kas 
liečia paskirus sportininkus, tai 
manau, mes turėjome, kaip ir dau
gelį kartų ankstyvesnėse šventėse, 
labai gerą ir malonų laiką paski
rose sporto šakose ir asmeniniuo
se susitikimuose su kitų miestų 
sportininkais .

Asmeniškai galvoju, kad pats

geriausias ir, galbūt, reikšmingiau 
sias šios šventės Sydnėjuje daly
kas tai buvo aktyvus visų klubų 
jaunių dalyvavimas. Mano nuo
širdus sveikinimas yra A. Milvy
dui (Melbourne Varpas) ir E. Pa
lubinskui (Canberros Vilkas) už 
jų padarytą tokią didelę pažangą 
krepšinyje ir už ypatingai gražų 
žaidimą šventės metu. Aš taip pat 
sveikinu visus žaidėjus, kurie bu
vo išrinkti į Australijos lietuvių 
rinktinę ir kurie taip gražiai ir su 
tokiu ryžtu žaidė prieš australų 
“Paratels” komandą.

D an Atkinson
Lietuvių Rinktinės ir “Kovo” 

treneris.

ŠACHMATAI VYTIES KLUBE
PERVERSMAS VYTIES 

ŠACHMATININKŲ TARPE

krepšinis nėra 
bet jau tikras 
nepriklausantis

1955 m. Adelaidėje įvykusioje 
Sporto Šventėje į sporto varžy
bų programą pirmą kartą buvo 
įtraukta ir šachmatų komandinės 
varžybos. Nuo to laiko šachma
tų komandinės varžybos buvo 
pravedamos iki 1966.

1966 m. įvykusioje Sporto Šven
tėje Sydnejuje sporto Klubo Ko
vo pirmininko p. V. Augustinavi- 
čiaus iniciatyva komandinės šach
matų varžybos panaikintos ir 
pravesta tik individualinės šach
matininkų varžybos. Sydnejaus 
Liet, sporto Klubo Kovo šachma
tų sekcijos vadovas prasilenkė su 
sporto švenčių ir sporto klubų są
jungos statutais bei jų paragra
fais.

Klausimas: 1965 m. Geelonge 
sporto klubų atstovų suvažiavime 
šachmatų komandinių varžybų 
pakeitimas sporto šventėse nebu
vo iškeltas. Adelaidės lietuviai 
šachmatininkai metiniame šach-

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

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

KAINUOJA £25.0.0. (ANGLŲ VALIUTA) 
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu lietpaltis 34 jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 
terilino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailo
ninių arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 di
delės špūlės stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

£25.0.0 (ANGLŲ VALIUTA).

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

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

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

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

I

•J H

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

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

ATSTOVAI:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasi- £ 
rinkti kas Jam reikalinga iš epecialių krautuvių. »♦«

V T
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šiame 1967 m. vasario 19 d. Liet. 
Namuose nutarė 1967 m. įvyks
tančioje Sporto šventėje Adelai
dėje į sporto varžybų programas 
įtraukti ir šachmatų komandines 
varžybas lygiagrečiai pravedant ir 
individualines varžybas.

Plačiosios Australijos lietuviai 
šachmatininkai, nepraleiskite pro
gos išbandyti savo sugebėjimų su 
Adelaidės pajėgiausiais šachmati
ninkais.

Adelaidės lietuvių šachmatinin
kų dalyvaus dvi komandos — A.L. 
S.K. Vyties šachmatų sekcijos ko
manda ir Pietų Australijos Šach
matų Klubas “Vytis”, vadovauja
mas p. P. Lukošiūno.

Įsisteigus Pietų Australijos 
šachmatų Vyties klubui Adelai
dės sporto Klubo Vyties šachma
tų sekcija neteko pajėgiausių 
dėjų.

Adei. Liet. Sporto Klubo 
ties šachmatų sekcija 1967
tarpklubinių pirmenybių varžy
boms įregistravo vieną komandą 
“AR” klasėje. Komandą sudaro:

Br. šlamanas, R. Baranauskas, M. 
Pocius, S. Reivytis, M. Šertvytis, 
K. Cieminis. šachmatų sekcijos 
veikla rūpinasi S. Reivytis ir M. 
Pocius.

Pietų Australijos šachmatų 
Klubas “Vytis” (internacionali
nis) yra vadovaujamas p. P. Lu
košiūno, veikia savistoviai ir ne-

turi nieko bendro su Adelaidės 
Liet. Sporto Klubo Vyties 
matų sekcija bei klubu.

Sporto klubų šachmatų 
jų komandas ir pavienius
matininkus prašojne registruotis 
šiuo adresu: S. Reivytis, 8 Main 
St., Beverley, S.A.

S. Reivytis

šach-

sekci- 
šach-

žai-

Vy-
m.

V I s
ĮDEGTI REIKIA ŠIAURĖJE

Maskvos Lomonsovo v. valstybi
nio universiteto profesorius V. Bie- 
linskis siūlo visiems mėgėjams į- 
degti važiuot atostogų ne į pietus, 
o į šiaurę. Pastaruoju metu paaiš
kėjo, kad didesniuos geografiniuo
se pločiuose ultravioletiniai spin
duliai (tie, kurie įdegina iki rudu
mo) yra ilgesnių bangų, taigi ma
žiau kenksmingi, negu trumpų ban 
gų ultravioletiniai spinduliai, ku
rie vyrauja arčiau pusiaujo. Todėl 
degintis šiaurėje yra sveikiau.

PEROGANTUSO MĮSLĖ

Mažutė, dykumuose gyvenanti 
pelytė Perogantus longimembris 
stebina mokslininkus savo nepap
rastu atsparumu radiacijai. Be jo
kių pasekmių ji atlaiko 1500 rent
genų apšvietinimą! Faktas 
nuostabesnis, kad daugumai 
žinduolių 600 rentgenų dozė 
mirtina. Specialistai mano, 
neįprastas tų gyvūnų savybes nu
lemia jų gebėjimas reguliuoti de
guonies kiekį kraujuje.

juo 
kitų 
yra 
kad

5
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Maloniai kviečiame atsilankyti į Melbourno Lietuvių Klubo rengiamą
MELBURNE

AUKOS 
TASMANIJOS LIETUVIAMS 
Tasmaniją palietęs gaisras gi

liai sujaudino ir Melbourno lie
tuvius. Ugnis neklausia nei tau
tybės, nei užimamos padėties — 
kas patenka j jos taką, virsta pe
lenais ir nuodėguliais. Todėl sek
dami vietinę spaudą ieškojom 
tuvių pavardžių, o jų neradę gi
liai atsidusom, kad ši nelaimė 
pareikalavo lietuvių gyvybių.

Kad bent dalele prisidėjus prie 
nustoto turto atstatymo ir Mel
bourno lietuviai aukojo Hobarto 
tautiečiams, nukentėjusiems nuo 
gaisro.

Vasario 16 d. šventės proga liet, 
bažnyčioje (East Melbourne) per 
pamaldas buvo renkamos aukos. 
Prie jų pridėjus dar atskirai gau
tas per kun. P. Vaserį susidarė 
312 dolerių.

Per Vasario 16 minėjimą Liet. 
Namuose pagal aukų lapą apylin
kės Valdyba surinko 95 dolerius. 
Sudėjus draugėn su per kun. Va- 
serį surinktomis aukomis susidarė 
407 doleriai, kurie ir pasiusti į Ho- 
bartą apylinkės pirmininko (p. Si- 
manausko) žinion, kad 
nukentėjusiems. Jeigu 
dar norinčių padėti kad 
auka, pinigus galima 
Melb. apyl. p-kui p. I.

lie-
ne-

“DEVYNI BROLIAI” 
MELBOURNE

Velykų antrą dieną (kovo 27 
d.) Melbourno Liet. Namuose 
įvyks Bankstowno savaitgalio mo
kyklos mokinių vaidinimas “Bu
vo broliai devyni”. Tai Avos 
Saudargienės sukurta ir režisuo
ta trijų veiksmų pasaka, kurią 
turėtų pamatyti visi melburniš- 
kiai, ypač jaunimas.

Visi vaidintojai į Melboumą at
vyksta jau penktadienį (kovo 24 
d.) traukiniu ir iš stoties bus pa
imti ir kelias dienas globojami 
vietos lietuvių.

SYDNEY

bose, kur plaukė virš 18 metų, mū 
siškiai nelabai galėjo rungtyniau
ti. Vis tik buvo gražių ir įtemp
tų momentų, kada mūsiškiai indi
vidualiai laimėjo pirmas vietas. Iš 
jų pažymėtini: A. Makauskas (vy 
resniųjų laisvu stiliumi), Narbu
tas, Karpavičius, o Ugnė Kazokai- 
tė paveržė net dvi pirmas vietas 
plaukdama pirmą kartą laisvu sti
liumi, o antrą kartą aukštielnika. 
Tiesa, jis plaukė po to dar kele
tą kartų, bet jau aiškiai buvo pa
vargusi ir pasitenkino antrąja ar 
trečiąja vieta.

Tiek plaukėjams, tiek ir žiūro- jji 
vams šios varžybos sudarė didelio »* 
džiaugsmo ir pramogos. Tikimasi, 
kad ateinančiais metis mūsų skau 
tai ir skautės savo plaukimo 
zultatus dar pagerins.

lentos

8
re- 1

illarg*uciii Pobūvi
2
8

Užkandžiais ir gėrimais bus galima apsirūpinti vietoje. Už tris gražiausius margučius skiria-i 
premijos.

kuris įvyks balandžio 1 d. Lietuvių Namuose (50 Errol St., Nth. Melb.)

Bilietai gaunami iš anksto pas Klubo Tarybos narius ir pobūvio metu prie įėjimo.

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 12 vai.

Melb. Liet. Klubo Taryba

9 H
2

išdalintų 
atsirastų 
ir maža 
pasiųsti 
Aleknai 

4/79 Union ‘ St., East Brighton, 
Vic., arba A. Bikulčiui 88 Lynd
hurst St., Richmond, Vic.

(M)

SKAUTŲ 
PLAUKIMO VARŽYBOS

Kovo 5 d. Bankstowno plauki
mo baseine vakare įvyko egzilų 
skautų sąjungos tradicinės plau
kimo varžybos. Varžybose daly
vavo lietuviai, vengrai, ukrainie
čiai, rusai, latviai, ir estai. Nors 
oras ir buvo lietingas, vis tik žiū
rovų prisirinko gana gausiai, ypač 
šį kartą daug buvo ir lietuvių, ku
rie savo riksmu drąsindami plau
kikus prarėkė visas kitas tauty
bes.

Šiose varžybose mūsų skautai 
ir skautės labai gražiai pasirodė 
laimėdami trečią vietą. Žinoma, 
mūsų plaukėjai ir plaukėjęs buvo 
daugiausia iš jaunųjų, tad varžy-

i 
i 
i
fl

PASISEKUSI 
KAZIUKO MŪGĖ.

Kiekvienais metais Sydnėjuje 
Kaziuko Mugė, virtusi jau tradi
cija, darosi vis populiaresnė ir 
įdomesnė. Ir šiais metais Banks
towno Lietuvių Namai turėjo ma
žą dalelę tos “jomarkiškos” dva
sios, kuri taip įpūdinga ir gyva 
būdavo ypatingai Vilniaus krašte. 
Kaziuko Mugė Bankstowno Na
muose tai yra lyg ir viso Sydnė
jaus jaunimo pasiruošimas ir vien 
kartinis bendradarbiavimas, kas 
jau per eilę metų taip gražiai įsi
gyveno.

Velykų antrą dieną (kovo 26) 6 vai. vak. Melbourno Lietuvių Namuose (50 Errol St.,Į 
North Melbourne) Bankstowno Savaitgalio Mokykla vaidins AVOS SAUDARGIENES trijų veiks-: 

imu muzikalinę pasaką

BUVO BROLIAI DEVYNI

Tai gražus velykinis margutis visiems Melbourno ir apylinkių lietuviams. Nepraleiskite šiosĮ 
vienintelės progos. i

Maži ir dideli, jauni ir seni iš arti ir toli — visi į Lietuvių Namus Velykų antrą dieną!

Gausi žvejonė
Priešingai visoms gamtos išdai

goms (visą savaitę kepino, o šeš
tadienį užėjo ko ne pūga) Mel
bourno Moterų Seklyčios geguži
nė — piknikas prie Yallourn Dam 
pavyko. Didžiulė padėka priklau
so Latrobe Valley ponioms, ypa
tingai poniai Sodaitienei, kuri at
liko visus darbus: laikė bufetą 
su gėrimais, parūpino iš valdžios 
leidimus ir atliko kitus darbus, 
kuriuos mes jai užkrovėme; po
niai Koženiauskienei, dirbusiai 
net abi dienas, p.p. Venckienei, 
Mečeckienei, Prošinskienei ir 
Penkienei; visiems Latrobe Val
ley ir Sale seniūnijos ponams vi
su frontu mūsų gegužinę palai
kiusiems. Taip pat ir Morningto- 
niečiams. Ačiū melburniškėms 
ponioms: Šilvienei, Morkūnienei, 
Rekešienei, Ramanauskienei ir 
Baltrukonienei.

O su žvejyba tai, kaip laimė le
mia ir kam. Ponai Seliokai su po
nia Didžiene dar šeštadienį prisi- 
gaudė pilną maišą žuvies. Ponas 
Bražas su čirvinsku laimėjo visas 
tris premijas, nes turėjo visas tris 
didžiausias žuvis. O vargšė ponia 
Malakūnienė ir vaidilučių maldas 
Bangpūčiui kalbėjo, ir debesis 
prašė eiti nuo mūsų ant Prūsų, o 
kaip nieko, taip nieko. Kitą kartą 
bus geresnė laimė. Na, o kiti žve
jojo ponios Sodaitienės karčia-

moj. Laimėjusieji dovanojo žu
vies virtuvei, o ten senas kinietis 
virėjas (p. V. Sivickienė) iškepė. 
Žuvies skonis prašoko viską, ko 
tikėtasi. Dar šiandien tebelaižom 
pirštus ir tebekalbam. Gaila tik, 
kad neužteko privalgyti, 
bai poniai Sivickienei.

Dauguma nutarė, kad 
nių stovyklą, ilgesniam 
liui ar atostogų metu, būtų labai 
įdomu suruošti dažniau. Žmonės 
gamtą mėgsta labiau, negu ką 
kitą. Nuotolis nebaisus, nes mes 
dar tiek nesuaustralėjom, kad pa
važiavę porą kilometrų sėstume 
pagriovin ir jau piknikas. Išsiruo
šusiam dešimt mylių Čia ar ten

Ačiū la
tokią se- 
savaitga-

didelio skirtumo nebesudaro. O 
tolimas priemiestis ar mažai nu
mintas ežero krantas — jau skir
tumas. Melbourne tiek daug žve
jų, net ir moteriškių, kurios mė
gsta rankas skėtodamos rodyt žu
vies ilgį, labiausiai tų, kurios pa
bėgo. Žinoma, kiti galvoja, kad 
nėra kvailesnio padaro už žveją; 
juk ir patarlė yra apie vienam 
gale kirminą, o kitam gale dur
nių. Bet juk taip smagu gamtoje. 
Meškerę rankoj belaikant užsi
miršta visi rūpesčiai ir vargai... 
Ach, sulaikykit mane, nes apie 
žvejybą galėčiau kalbėti per die
nas ir naktis.

Dar kartą visiems nuoširdžiai 
dėkoju. Atleiskite už nesklandu
mus. Tikiuosi, kad panašioj sto
vykloj susitiksime dar kartą.

O. Matukevičienė

10 m. PLANAS
Knygų Rūmai, lietuvių biblio

grafijos įstaiga Vilniuje (direkto
rius A. Ulpis) išleido pirmąją di
džiojo lietuvių bibliografijos rin
kinio knygą. Joje sudėta daugiau 
kaip trijų tūkstančių leidinių ap
rašai — nuo pirmosios lietuviškos 
knygos (Mažvydo katechizmo, 
1547) iki 1861 metais išėjusių M. 
Valančiaus raštų bei Ivinskio ka-

Geriausiai pavaišinsi savo draugus ir bičiulius

švenčių proga degtine

lendorių. Surinkta trumpa knygų 
istorija, autorių biografijose, nu
rodyti straipsniai bei studijos a- 
pie tas knygas, duodamos titulinių 
puslapių nuotraukos ir adresai bib
liotekų, kuriose tas knygas gali
ma matyti. 16-18 amžiaus nemaža 
tų knygų dalis leista Vokietijoj, 
Čekijoj, Anglijoj ir Prancūzijoj.

Pagal numatytą planą, šio bib
liografijos rinkinio turėtų būti a- 
pie 60 
darbo 
grafų.
šimtui

tomų. Jiems išleisti būsią 
bent dviem kartom biblio- 
Tai esąs planas maždaug 
metų.

(ELTA)

BALTIC VODKA
Gaminama lietuvio Adelaidėje ir ekspertų pripažinta 

augščiausios rūšies. Gaunama visoje Australijoje. 
SPECIALIAI ŠVENČIŲ PROGA IŠLEISTA 

NEPAPRASTAI AUKŠTOS KOKYBES

VYŠNINE — CHERRY VODKA l

Mirė Jonas Budrikis. Kovo 8 d. 
Wollongonge mirė Jonas Budrikis, 
sulaukęs jau vyresnio amžiaus ir 
palaidotas kovo 10 d. Wollongong 
kapinėse. Velionis buvo sąžinin
gas ir susipratęs lietuvis, išaugi
nęs savo dukrą ir du sūnus tikrais 
lietuviais, kurių vienas — Zigmas, 
yra baigęs Sydnėjaus universitete 
inžineriją ir jau kelinti metai dės
to Perth’o universitete.

Sydnejuje reikalaukite pas M. PETRONĮ
152 LIVERPOOL RD., ENFIELD. TEL. 74-5727 i

BALTIC MANUFACTURING CO. PTY. LTD.

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

štai ir praeitoje mugėje, jau iš 
tolo galėjai matyti prie šoninių 
durų didžiulę skautų palapinę, kur 
skautai vyčiai, tik paskutinėje sto 
vykioje įsigiję virėjo specialybes, 
virė dešreles su kopūstais ir mai
tino išalkusius tautiečius. įėjus į 
namų vidų, tai visi salės pasieniai 
buvo nustatyti įvairiausiais eks
ponatais, visas salės vidurys bu
vo paskirtas svečiams ir jų vai
šėms. Pradėjus apžiūrinėti didžiulį 
sportininkų stalą, kurį puošė da
lis puikių taurių, dovanų nuotrau
kų, vėliavėlių ir kt., negalėjai ne
pastebėti šalia kabančio didžiu
lio busimosios sporto salės spal
vuoto plano, kurį paruošė inž. V. 
Bernotas. Toliau eidamas turi bū
tinai sustoti prie lietuviškų stak
lių ir jomis išaustų puikių kakla
raiščių, juostų ir kt., kurias au
džia p. Dailidienė. Po juostų, to
liau matai puikias tautinių drabu
žių ir rankdarbių kolekcijas, ži- kėje numatyta valdybos rinkimai, 
nonta, jauniesiems buvo itin įdo
mu dar toliau pamatyti pinigų ko
lekcijas, kurių savininkas p. Za
remba rodė ir aiškino lietuviškų 
pinigų vertę. Dar toliau p. J. Ja
navičienė rodė savo molinių iš
dirbinių meną, kai pačiame kam
pe, papuoštame lietuviškomis vyti 
mis, dydysis knygos mylėtojas P. 
Alekna turėjo didžiulį knygų kios
ką ir platino visą lietuviškąją 
spaudą, knygas ir plokšteles.

Kitam gi salės kampe buvo la
bai puiki, ir daugiausiai dėmesio 
atkreipusi, tai fantinė loterija, 
kur turbūt pirmą kartą iš visų iki 
šiol buvusių bent kieno loterijų, 
buvo tiek gerų fantų ir tiek mažai 
tuščių bilietų, šalia buvo laimės 
šulinys ir mugės atrakcija — 
šviežios baronkos su pienu. Toliau 
galėjai matyti antrąjį knygų kios 
ką, vadovaujamą p. Zablockienės 
ir dar toliau kone visą lietuvišką
ja sodybą, su lietuviškųjų medžio 
darbų ir lietuviškosios didžiulės 
koplytėlės rinkiniu. Tai sydnėjiš- 
kiu meninikų Lašaičio ir Gudaičio 
puikūs darbai. Dar toliau eilė me
niškų paveikslų ir scenos vidury-

PRANEŠIMAS
Atvelyky, balandžio 2 d. 2 vai. 

p.p. skautų žemėje Ingleburne 
rengiama skautų tradicinė mar
gučių popietė. Programoje be 
margučių parodos ir žaidimų nu
matoma Aušros Tunto sueiga.

Blogam orui esant ši popietė 
nukeliama į Dainavos namus ban
kstowne.

Aušros Tuntininkas

PRANEŠIMAS
ALB Pertho apylinkės visuoti

nis susirinkimas įvyks balandžio 
2 d. tuoj po pamaldų (apie 11.20 
vai.) East Perthe prie bažnyčios 
mokyklos patalpose. Darbotvar-

Tautiečiai maloniai kviečiami 
susirinkime skaitlingai dalyvauti.

Pertho Apylinkės Valdyba

je didžiulis laimės ratas su dau
gybe laimėjimų ir skautų tunti- 
ninko T. Rotco pravedama laimės 
loterija. Žinoma, šalia visų jomar- 
kinių parengimų, veikė ir geras 
bufetas.

Mugės paįvairinimui, Kovo jau
nieji krepšininkai žaidė prieš jau
nes krepšininkes parodomąsias 
rungtynes ir žinoma, berniukai 
jas laimėjo, nors mergaitės buvo 
rimtos ir geros priešininkės.

Šios Kaziuko Mugės visas pel
nas, kurį rengėjai Katalikų D-ja 
suvisomis Sydnėjaus jaunimo or
ganizacijomis paskyrė busimosios 
sporto salės statybai, yra gražus 
žingsnis šio reikšmingo darbo 
įvykdymui ir reik tikėtis, kad jau 
sekančioji Kaziuko Mugė galės 
būti pravesta savoje didžiojoje 
krepšinio salėje, nes mugei popu
liarėjant jau ir vietos mažai daro
si dabartinėje namų salėje.

KIEK AS SUŽINOJAU!
KwJca

Velykų penktadienį iš Sydne
jaus išvyksta į Melboumą beveik 
visa Bankstowno mokykla su visu 
pagelbiniu teatro personalu. Jie 
Melborune ne tik pavaidins “De
vynis brolius”, bet ir pasisvečiuos 
Melbourne apie keturias dienas. 
Maloni ir prasminga išvyka jau
nimui.

Adelaidėje buvo neseniai su
rengta dailės konkursinė paroda 
atviram ore su Coca-Cola premi
jomis. Kaip sako vietos kritika, 
paroda buvo gausi darbais, bet 
skurdi kokybe. Išsiskiriančiais ge
rais darbais pasižymi 
lininkai, jų tarpe ir 
nas Žygas.

tik keli dai- 
lietuvis Leo-

Melb. RoyalDar vis serga ir 
ligoninėje guli p. N. Cininas, prieš 
kiek laiko gyvenęs ir aktyviai dar
bavęsis lietuviškoje veikloje ir 
Sydnėjuje.

Nepalaužiamas Jonas Valys irgi 
buvo atsigulęs 
ko, išsikalbėjo 
sugrįžo namo, 
rios širdies!

ligoninėje, tik sa- 
nuo operacijų ir 

Linkime jam stip-

Melbourno Liet. Namai pradeda 
atgyti: jau ne tik sekmadieniais 
bei šeštadieniais ten užsidega ži
buriai, bet net ištisai ir savaitės 
dienomis. Sako ten būsiąs kinas. 
Ne lietuviai organizuoja ir ne lie
tuviškus filmus rodys, ale vis pra
moga, kuri namams žada ir pelno 
duoti. O pinigo šiuo metu namai

ELEVEN LITHUANIAN ARTISTS IN AUSTRALIA
Kiekvienas tautietis turėtų šią reprezentacinę mūsų kūrybin

gų dailininkų knygą įsigyti ir ją rekomenduoti svetimtaučiui. Lei
dinio kaina — $5.00.

Reikalaukite pas kiekvieną knygų platintoją arba rašykite 
tiesiog leidėjui:

36 Berrille Rd., Beverly Hills, N.S.W.

ypač reikalingi.

Melbourne “Moombos” proga 
suruoštoj The Herald Autdoor 
Art Show matėme iškabintus ir 
mūsų lietuvių paveikslus: A. Vin
gio, I. Jokubauskienės, Kr. Vin- 
gytės ir M. Malakūnaitės. Toje 
parodoje buvo gausiai atstovauja
mi ir mūsų broliai latviai. Paro
dą lankė kasdien gausybė žiūro
vų.

Kovo 10 d. Canberroje automo
bilio užkliudytas gatvėje buvo už
muštas Kazimieras Lisauskas, 64 
m. amžiaus.

VISŲ DĖMESIUI
Sydney “Dainos” choro vyrų 

sekcija š.m. balandžio 1 d. (At
velykyje) Bankstowno Liet. Na
muose, East Terrace, Bankstown 
ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ.

Programoje: Vyrų choras vad. 
p. K. Kavaliausko ir Linksmieji 
Broliai su šviežiomis aktualijomis. 
Gera muzika. Turtingas Bufetas.

Pradžia 7 vai. vak.
Laukiame gausiai atsilankant.

Choro valdyba

PEDAGOGINIO 
LITUANISTIKOS

INSTITUTO PRANEŠIMAS
P.L. Institutas jau išleido “Lie

tuvių kalbos pratimų” II sąsiu
vinį, kurį paruošė lietuvių kalbos 
lektorius Domas Velička, šiame 
sąsiuvinyje pratimų forma aiški
nami lietuvių kalbos morfologi
niai dalykai: žodžių daryba ir kai- 
tyba (žodžio sudėtis ir jo rašyba, 
nosinių raidžių rašymas žodžio ir 
jo šaknyje ir jo priešdėlyje, prie
sagos ir jų vartojimas bei rašy
ba), lietuvių kalbos rašybos siste
ma.

“Pratimai” skirami tiems Ins
tituto studentams, kurie neaki
vaizdiniu būdu siekia išeiti aukš
tesniosios lituanistinės mokyklos 
programą, ir apskritai savišvietai. 
Tais “Pratimais” gali pasinaudoti 
ir kitos mokyklos, o taip pat ir 
tėvai, kurie savo vaikus moko na
muose.

“Pratimų” prenumeratoriai, 
kurių adresai būtų pasikeitę, pra
šomi tuojau atsiųsti savo naujus 
adresus, kad nesusitrukdytų siun
tinėjimo darbas. Sąsiuvinio 
na $2.00.

Norintieji gali įsigyti ir I 
“Pratimų” serijos sąsiuvinį,
riame tokia pat forma aiškinamas 
lietuvių kalbos garsynas (garsų 
tarimas, jų 
kirčiavimas 
tonacija), 
kus išeis ir
priedas — fonetinė plokštelė, ku
rios įkalbėjimą prižiūrėjo lietuvių 
kalbos lektorius prof. dr. P. Joni
kas.

Kurie šias lietuvių kalbos mo
kymo priemones norėtų įsigyti, 
prašomi kreiptis šiuo adresu: P. 
L. Institutas, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Illinois 60629, 
U.S.A.

kai-

tos 
ku-

užrašymas bei rašyba, 
ir priegaidė, arba in- 
Kaina $2.00. Netru- 
to sąsiuvinio garsinis

PLI
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joje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00). 
Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Prenumerata adresuojama:
MŪSŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydaoy. NAW.

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

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.
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